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ِفـ ْهــــــــ ِر س
ودب
هـــب
مــا
ّ
ّ
(« )13اللــه والوطــن والعائلــة» و ...فايــزة أحمــد! • ( )17بأســائنا نقاتــل...
• ( )23يف مديــح الســندويش )29( • ...الف ّنانــون والف ّنانــات أيضً ــا ...ميوتــون!
• ( )33هــل نحــن شــعب مــن الز ّجالــن؟ • ( )40حــن كانــوا يصارعــون...
• ( )45حــرب األعــام ...حــرب اآللهــة • ( )50الجامعــة األمريك ّيــة يف بــروت :أبعــد مــن
السياســة! • ( )56آبــاء وأبنــاء ،زوجــات وأصهــار • ( )65مــوت الجاســوس الســاحر...
• ( )80ص ّن ْفــه ث ـ ّم اقتلــه • ( )85رداءة «الزمــن العــر ّيب الــردىء» )90( • ...قبــل خمســن
عا ًمــا بالتــام )96( • ...زيــاد الرحبــاين :أيــن املشــكلة؟ • ( )101يــا لــه مــن تطبيــع!
• (ٌ )105
ـرب ض ـ ّد رشق • ( )109هــل تظ ّنــون أ ّن السياس ـ ّيني أذكيــاء؟
رشق ض ـ ّد غــرب ...غـ ٌ

أفـكــــار مـكـروهــــــة
( )115لكــ ْن أيــن أصبحــت فيتنــام؟ • ( )122العقــل والح ّريّــة قبــل الوطنيّــة
والتحديــث! • ( )126الســلم ...فكــر ٌة ليســت مــن أفكارنــا • ( )132النشــأة
امللتويــة للوطن ّيــات العرب ّيــة • ( )139دميقراط ّيــة دونالــد ترامــب • ( )145قض ّيتــا
الســوريّني والفلســطين ّيني العادلتــان ليســتا قض ّيــة واحــدة • ( )148ميــن ويســار:
ثنائيّــة فقــرة يف عــامل معقّــد • ( )153األقلّيّــة دامئًــا أكــر دميقراطيّــة مــن األكرثيّــة؟

يــــوم كانـــت صحــف...
( )161مربوك لـ «األخبار» ...وكالم كثري آخر • ( )166جريدة «الســفري» وطالل ســلامن
• (« )179النهار» وآل تويني • (« )204األنوار» يف بيت ع ّمي • ( ... )207عن جوزيف
أبــو خليــل بعــد رحيلــه • ( )210إعــام قديــم وإعــام جديد :هــل نســتطيع أن نتوقّع؟

ممــا ِع ْ
ــه
ـه أو َع َر ْف ُت ُ
ش ُتــــ ُ
ّ
( )219االنتخابـات اللبنان ّيـة يف تجربـة بيت ّيــة
( )233حزب البعث العر ّيب االشرتايكّ يف لبنـان

كل مــا حــدثَ يف هــذا الكتــاب ،لكــ ّن
مل «يَ ْحــدثْ » يف لبنــان ّ
لــكل تلــك األحــداث ،يتّســع ملعرفتهــا،
لبنــان كان يتّســع ّ
ملناقشــتها ،وإىل حــ ّد بعيــد لعيشــها .األمــر اختلــف اليــوم.
ٍ
مقــاالت ن ُِشــرتْ فــي جريدتــي «الحيــاة» و «الشــرق
يضــ ّم هــذا الكتــاب
األوســط» ،وفــي موقــع «درج».

ودب
هـــــب
مــــا
ّ
ّ

«الله والوطن والعائلة» و ...فايزة أحمد!

يف  ،1965غ ّنــت املطرب ـ ُة املرصيّــة فايــزة أحمــد أغنيــة ذاعــت وانتــرت
يف مــر والعــامل العــر ّيب .الكلــات كتبهــا مــريس جميــل عزيــز ،واأللحــان
ملح ّمــد املوجــي .اســم األغنيــة :بيــت الع ـ ّز يــا بيتنــا.
الكلــات واأللحــان تتبــارى يف إبــداء الســعادة بالعائلــة وبحيــاة يُفــرض
ي هــو «بيــت العـ ّز» و«بيــت الســعد» و«بيــت
أنّهــا مثــى :فاملنــزل العائـ ّ
الفــرح» يف آن .ويف ذلــك املنــزل املحــاط بالخــرة واألشــجار املثمــرة،
تقيــم «أجمــل أيّامنــا وأحالمنــا وحكايــات ليالينــا» ،حيــث «اللقمــة الحلــوة
ومتســينا».
تجمعنــا وتشـبّعنا وتكفّينــا» و«الكلمــة الحلوة تف ّرحنــا وتصبّحنا ّ

أ ّمــا َمــن ظـ ّن أ ّن السـتّين ّيات كانــت عقـ َد الثــورة علــى األب وبيتــه ،فعليــه
ـي البحــت .فمطربتنــا المصريّــة آثــرت الوفاء
أن ينســى هــذا المعنــى الغربـ ّ
ـي يــدور حــول العائلــة وأفرادهــا ،تقليـ ٍـد شــاركت
لتقليــد فــي الغنــاء العربـ ّ
ـت الحبايــب» ،كمــا شــارك فيــه
نفســها حيــن غ ّنــت أل ّمهــا «سـ ّ
فيــه هــي ٌ
مطربــون عــرب آخــرون.
لكـ ّن الســعادة التــي تتح ّقــق هنــا ،فــي ربــوع العائلــة والبيــت ،ال ير ِبطُهــا
إلّ العــداء المســتحكم بالل ـذّة التــي تؤتــى مــن كســر العائلــة والبيــت،
ـي والتحايُــل علــى دمــه الجامــع المانع.
ومــن االعتــداء علــى ال ُمحـ ّرم العائلـ ّ
ولئــن كانــت تلــك الل ـذّة شــيطانيّ ًة تُخـ ّـل بأنظمــة األشــياء وتراتُبهــا ،فــإ ّن
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ـي .إنّهــا تناهــض الشــيطان ،وال تكتُـ ُم صلتها،
هــذه الســعادة مصدرهــا ربّانـ ّ
ولــو مــدا َور ًة والتفافًــا ،باإليمــان الصافــي .والحــال أ ّن كلمــة «اللــه» تتكـ ّر ُر
كل مقطــع مــن أغنيــة الســعادة العائل ّيــة هــذه ،بــل «اللــه»
م ـ ّرات فــي ّ
كل مقطَـعٍ ويقــود خطــاه ،فـــ «اللــه اللــه اللــه اللــه على
هــو الــذي يفتتــح ّ
ِعشــرتنا وعلــى لَ ِّمتْنــا حواليــن بعضينــا».

وســعاد ٌة ربّان ّيــة كهــذه ال تطمئـ ّن إلــى ذاتهــا وإلــى دوامهــا إن لــم تَطْـ ُرد
كل األبــواب والحيطــان:
الشــيطان طــر ًدا مطل ًقــا ونهائ ًّيــا يسـ ّد عليــه ّ
ـت مــن
«ابع ـ ْد يــا شــيطان ،ابع ـ ْد يــا شــيطان ،ابع ـ ْد يــا شــيطا ْن | إن جيـ ْ
البــاب هانــر ّد البــاب ونعيــش فــي أمــا ْن | وان جيــت مــن الحيــط هانسـ ّد
الحيــط بحجــر صــ ّوان | ابعــد يــا شــيطان ،ابعــد يــا شــيطان ،ابعــد يــا
شــيطان».
واســتحضار الشــيطان ســل ًبا ،بقــدر مســا ٍو الســتحضار اللــه إيجابًــا ،إنّمــا
هــو بهــدف إحــكام طــرده ،تما ًمــا كمــا أ ّن اســتحضار اللــه مقصــود منــه
تحكيــم إمالءاتــه الضامنــة للســعادة واســتمرارها .فالشــيطان هــو صاحــب
اإلغـراء باللـذّة التــي تُ َهـ ّد ُد الســعادة ،بــل هــو رائــد هــذه النزعــة الخبيثــة
والشـ ّريرة ،يتسـلّل إلينــا مــن تحــت األرض ليخـ ّرب إرا َد َة اللــه التــي تقيــم
كل حســاب ،مركــز
فــي الســماء ،ومــن الســماء ت َ ْه ِب ـ ُط علينــا .إنّــه ،بعــد ّ
العتــم الــذي يقابــل مركــز النــور والوضــوح .إنّــه «السـ ّيد ال ُمع ِتــم» ،وفــي
العتــم تحــدث الرذيلــة وتُن َحــر الفضائــل.
وتقليــد طــرد األرواح الشــريرة ،شــياطي َن كانــت أم ِج ًّنــا ،مــن الجســد
ومــن المنــزل ،تقليــد عريــق .وفــي حديـ ٍ
ـث منســوب إلــى الرســول أن «ال
تجعلــوا بيوت َ ُكــم مقابــر إ ّن الشــيطان ينفــر مــن البيــت الــذي تُقــرأ فيــه
ـح هــذا الحديــث ،بــدت الســورة المذكــورة عال ًجــا
ســورة البقــرة» .فــإذا صـ ّ
ُم ْقتَ َر ًحــا لطــرد الشــيطان .ولئــن ُعرفــت بعــض الفــرق البروتســتانت ّية فــي
الواليــات المتّحــدة بنزاعهــا ال ُم ـ ّر مــع الشــيطان ،والــذي ال يُحســم بغيــر
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الجــذري ،ففــي «البوتقــة» خلّــد آرثــر ميلــر هــذه
الحــرق واالســتئصال
ّ
الممارســة اســتنا ًدا إلــى محاكمــة «الســاحرات» فــي بلــدة ســالم ،فــي
ماساتشوســتس ،أواخــر القــرن الســابع عشــر.
لك ـ ّن الســعادة (الربّان ّيــة) تَ ْعلَ ـ ُم فــي س ـ ّرها أنّهــا ضعيفــة حيــال إغ ـراء
الل ـذّة (الشــيطان ّية) .فـــ «النفــس أ ّمــارة بالســوء» إســام ًّيا ،أ ّمــا مســيح ًّيا
فــا بــ ّد مــن معانــاة األلــم لتخليــص البشــريّة مــن براثــن الشــيطان.
ْــب المســيح ال ُّنصــب األعلــى واألكمــل فــي تخليــد هــذه
أوليــس َصل ُ
المعانــاة؟
وأل ّن الســعادة ضعيفــة حيــال اللـذّة ،فمــا إن ت َ ْحضُ ـ ُر األولــى حتــى يصيــر
محتّ ًمــا إحضــار الثانيــة بقصــد طردهــا وتبديــد خطرهــا .وفــي المقابــل،
فحيــن تحضــر الل ـذّة ،يحضــر معهــا العقــاب ،ابتــدا ًء مــن تنــاول التفّاحــة
الشــهيرة وحتــى الضحــك الكثيــر الــذي نتســاءل عــن الضــرر الــذي
ســيصيبنا بعــده!
هكــذا ،مــا إن انتصــرت الثــورة اإليران ّيــة فــي  ،1979وبــدأت المســيرة
عــدل» (وهــو مــا تُتَ ِّو ُجــ ُه عــودة اإلمــام
الســعيدة نحــو «مــلء األرض ً
الغائــب) ،حتــى اســتُحضر شــيطانان ،ال ِ
أميركــي
واحــ ٌد ،أ ّولهمــا كبيــر
ّ
ائيلي ،شــيطانان ال يُض َمــن ّإل بطردهمــا ،وبقتلهمــا
وثانيهمــا صغيــر إس ـر ّ
النهائــي للثــورة الســعيدة.
إن أمكــن ،ال ّن ْصــ ُر
ّ

لك ـ ّن «بيــت الع ـ ّز» الــذي وصفتــه فايــزة أحمــد ال ينهــض فحســب علــى
ســعادة اللــه والعائلــة الطــاردة للشــيطان ولذّتــه .فهــي حيــن غ ّنــت
أغنيتهــا هــذه فــي احتفــا ٍل امتــأت صفوفــه األولــى ببعــض رمــوز العهــد
ـري ،أضيــف إلــى األغنيــة األصل ّيــة ســطر يقــول« :اللــه اللــه علــى
الناصـ ّ
عروبتنــا وعلــى ريّســنا ُم َج ِّم ـعِ شَ ــملِنا».
هنــا ،ض ّجــت القاعــة م ّرتيــن بتصفيــق لــم تحــظ باقــي األغنيــة بمثلــه.
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ـي «اللــه»
فـــ «الوطــن» (ممثّـ ًـا بـــ «عروبتنــا» و«ريّســنا») ضُ ـ ّم إلــى ثنائـ ّ
و«العائلــة» ،فبتنــا أمــام ثالــوث مــن «اللــه والوطــن والعائلــة» .و«الوطــن»
ـي
حينــذاك كان يطلــب طــرد الشــيطان بإلحــاح ال يَ ِقـ ُّـل عــن اإللحــاح اإللهـ ّ
ـي علــى طــرده .ففــي أواســط السـتّينيّات ،كان عبدالناصــر قــد أتـ ّم
والعائلـ ّ
ـدي إلــى اليمــن ،حيــث يَقتُلــون ويُقتَلــون .وكانت
إرســال ســبعين ألــف جنـ ّ
سياســة «عــدم االنحيــاز» قــد انتهــت عمل ًّيــا إلــى معادلــة تقــول :نأتــي
ـوفياتي وبالقمــح مــن أميــركا .وإلــى مخاب ـرات
بالســاح مــن االت ّحــاد السـ
ّ
زكريّــا محيــي الديــن وصــاح نصــر التــي كانــت ثقيلــة جـ ًّدا علــى الصــدور،
ـوري
كانــت قــد انقضــت ســنوات قليلــة علــى «هزيمــة االنفصــال» السـ ّ
التــي شـكّلت الضربَـ َة القاصمــة األولــى لعبدالناصــر ،وذلــك قبــل ســنتين
فحســب علــى هزيمــة حزيــران (يونيــو)  1967التــي ُعــ ّدت الضربــة
القاصمــة الثانيــة ،وربّمــا القاضيــة.
هكــذا ،كانــت تتكاث ـ ُر الشــياطين التــي تحلّــق فــوق رؤوس المصريّيــن،
وأكثــر منهــا كانــت الشــياطين التــي «توســوس» فــي صدورهــم وتدعوهــم
إلــى الل ـذّة بعي ـ ًدا مــن الســعادة األبويّــة البائســة.
فــكأ ّن أغنيــة فايــزة أحمــد ،والحــال هــذه ،حفــرت «اللــه والوطــن
والعائلــة» فــي قلــب األيديولوجيــا العرب ّيــة العريضــة ،وفــي متــن
مــي» تحديــ ًدا .وهــي لئــن تأ ّخــرت ثالثــة عقــود عــن
جناحهــا «التق ّد ّ
والدة «حــزب الكتائــب اللبنان ّيــة» الــذي رفــع عال ًيــا ثالــوث «اللــه
والوطــن والعائلــة» ،بقــدر مــن تزميــن «األب واالبــن والــروح القــدس»،
ـي متواضــع
فإنّهــا منحــت هــذا الثالــوث قـ ّو ًة ال يملــك مثلهــا حـ ٌ
ـزب لبنانـ ّ
القــدرات .يكفــي أ ّن إذاعــة «صــوت العــرب» كانــت ت ُكثــر بــثّ أغنيــة
فايــزة أحمــد مثلمــا ُغ ّنيــت فــي االحتفــال الــذي كــ ّرم «عروبتنــا»
و«ريّســنا» .أ ّمــا عنــد جراميــز «الكتائــب اللبنانيّــة» ،فبقــي األمــر كتابــة
علــى الحيطــان بحبــر ضعيــف.
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بأسمائنا نقاتل...
فــي أواخــر الخمســينيّات وأوائــل الســتينيّات ،كانــت أســماء رفاقــي فــي
وبســام ونوفــل
الصــف
ّ
حســان وأكــرم وعــادل ّ
االبتدائــي هــي التاليــةّ :
ّ
ونــدى ورابحــة وهنــد.
تالمــذة تلــك المدرســة كانــوا كلّهــم مــن الــروم األرثوذكــس .آباؤهــم
أي ّ
شــك فــي أنّهــم عــرب .النســبة إلــى فينيقيــا أثــارت
لــم يراودهــم ّ
ســخريتهم .ومــع أ ّن أكثــر أولئــك اآلبــاء كانــوا يمقتــون العروبــة السياسـ ّية،
ـي
ممثّل ـ ًة فــي الناصريّــة ،تباهــى بعضهــم بأصــول عربيّــة يرجــح الخرافـ ّ
ـي.
فيهــا علــى الفعلـ ّ
الصفــوف األخــرى لــم يختلــف تالميذهــا كثيـ ًرا ،ذاك أ ّن الغلبــة الكاســحة
كانــت ألســماء عرب ّيــة ُم َعل َمنــة ،أســما َء ال تنكمــش مســيح ًّيا إلــى بطــرس
أو بولــس ،وال تنفلــش عرب ًّيــا بمــا يقــود إلــى أحمــد ومح ّمــد .األمــر لــم
يخـ ُـل بالطبــع مــن ميشــال هنــا وط ّنــوس هنــاك ،لك ّنــه ظـ ّـل اســتثناء علــى
قاعــدة تتعالــى علــى الجهــر بالهويّــة الدينيّــة أو الطائفيّــة.
آباؤهــم الذيــن ســ ّموهم علــى هــذا النحــو لــم يكونــوا هــم أنفســهم
هكــذا .ففــي جيــل اآلبــاء ،لــم تظهــر غلبــة كاســحة ألســماء بعينهــا .مــا
ســاد عهــدذاك كان أقــرب إلــى تعــادل بيــن قائمتيــن :واحــدة تضـ ّم جرجي
وح ّنــا ونقــوال ،وأخــرى ت َشْ ـ ُم ُل راغــب وراشــد ونجيــب وهانــي وخليــل.
أغلــب الظــ ّن أ ّن منا ًخــا جديــ ًدا كان يَلْ َف ُحهــم ،منا ًخــا ولّــده االســتقرار
ـبي للدولــة والوطن ّيــة اللبنان ّيتيــن بعــد االســتقالل ،مصحوبًــا بحـ ّد مــن
النسـ ّ
ـي .ومــع بدايــات التبلــور الــذي أصــاب «طريقــة
ـي ال سياسـ ّ
العروبــة ،ثقافـ ّ
ووسـ�ع مسـ�احات االشـ�تراك ،جعـ�ل التـ�وازن الـ�ذي عرفتـ�ه األسـ�ماء
الحيـ�اة» ّ
كت��ب الق�رـاءة والمحفوظاــت ،حيثــ ريــاض يلعـ�ب فــي الكــرة
ينقل��بُ .
وســمير يشــتري مــن الــدكّان ،كانــت زاخــرة بأســماء تصلــح للتقليــد.
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كذلــك ،رفــد التحـ ّو َل هــذا مــا يفدنــا مــن مصــر :فاآلبــاء المتعلّمون نســب ًّيا،
ـي جرجــي زيــدان فــي تاريــخ العــرب،
فضـ ًـا عــن تعلّقهــم بكتابــات اللبنانـ ّ
اهت ّمــوا بالمنفلوطــي والع ّقــاد ،وبدرجــة أقـ ّـل بطــه حســين «الصعــب».
وكانــت المجـ ّـات واألفــام واألغانــي المصريّــة تز ّودهــم أســما َء لــم تكــن
غريب��ة بالكامـ�ل ،لك ّنه��ا ل��م تك��ن شــائعة جـ� ًّدا :فباســل وإيهــاب وشــريف
ونبيــل وأكــرم ،وكذلــك زكيّــة وســنيّة وفاتــن وشــادية وبهيّــة ،صــارت ،فــي
القاهــرة نفســها ،تنافــس بكفــاءة محمــود وأحمــد ومصطفــى ،كمــا تهـ ّدد
فاطمــة وخديجــة وعائشــة.
مــا مثّلــه تغ ّيــر األســماء فــي ص ّفــي ،كان يعكــس مزا ًجــا أعــرض ال بـ ّد أنّــه
اســتوقف آباءنــا .فقبــل االســتقالل ،توزّعــت أســماء رؤســاء الجمهوريّــة
علــى حبيــب (الســعد) وأيّــوب (ثابــت) فــي مقابــل شــارل (دبّــاس) وإميــل
(إ ّده) وألفــرد (ن ّقــاش) وبتــرو (ط ـراد) .أ ّمــا مــا بيــن االســتقالل والحــرب
األهل ّيــة ،فظهــر شــارل (حلــو) وحيــ ًدا فــي مواجهــة بشــارة (الخــوري)
وكميــل (شــمعون) وفــؤاد (شــهاب) وســليمان (فرنجيّــة).
ومــا دمنــا نســتخدم السياسـ ّيين للقياس ،فإ ّن ساســة المــدن ذات األغلب ّيات
السـ ّنيّة فــي ســوريا ولبنــان ،كانــوا فــي أكثريّتهم الســاحقة يحملون أســماء
عربيّــة ُمعل َمنــة اســتهوت ُمبَ ّكـ ًرا عائــات األعيــان المدينيّيــن .هنــا ،ال مكان
أصـ ًـا إلغ ـراء األســماء األجنب ّيــة التــي انجــذب إليهــا بعــض المســيح ّيين.
ولربّمــا وجــدت هــذه الوجهــة تعزيزهــا فــي مناهضــة «التتريــك» بعدمــا
ـتوري رغبــات فــي التغييــر والتجـ ّدد .فمــا هــو
أطلــق انقــاب  1908الدسـ ّ
ـي مــن األســماء تتبـ ّدى دينيّتــه مخفّفــة جـ ًّدا أو منف ّكــة عــن أصولهــا
دينـ ّ
ـح ذلــك فــي عبدالرحمــن (الشــهبندر) وهاشــم (األتاســي)
فــي الديــن .يصـ ّ
وســعدالله (الجابــري) و[المفتــي] عبدالحميــد (كرامــي) .عمو ًمــا ،يبقــى
هــذا الميــل واض ًحــا فــي أســماء رضــا وريــاض وســامي (الصلــح) وصائــب
(ســام) ورشــيد (كرامــي) وجميــل (مــردم) وإبراهيــم (هنانــو) وإحســان
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(الجابــري) وشــكري (الق ّوتلــي) وناظــم (القدســي) ورشــدي (الكيخيــا)
وصبــري (العســلي) وأكــرم (الحورانــي) .أ ّمــا اســم خالــد (العظــم)
فاســتحوذت عليــه العروب ّيــة الســوريّة المســحورة بفاتحهــا خالــد بــن
الوليدــ ،وإن بقيـ�ت تخ ّبــئ في��ه إس�لا ًما كثيرـ ًـا .هكــذا ،أضحــى اسـ ٌم كٱســم
ـوري فــي أوائــل األربعين ّيــات ،غري ًبــا
تــاج الديــن (الحســني) ،الرئيــس السـ ّ
وأقلّيًّ��ا .وبالمث��ل ،تراجــع اســتخدام األســماء العربيّــة المكيَّفــة تركيًّــا،
أكانــت مــن فئــة مدحــت وشــوكت وعصمــت أو مــن فئــة فخــري وصدقــي
وعزمــي.
ولئــن كان زعيــم المســيح ّيين الســوريّين األ ّول فــارس (الخــوري) ،فقــد
تشــارك المســلمون والمســيح ّيون ،فــي ســوريا ولبنــان ،فــي األســماء ذات
ـي ،كإبراهيــم وأيّــوب وســليمان وداوود وعبداللــه وموســى
المنبــت الدينـ ّ
ـي
وعيســى ويوســف واليــاس ،فيمــا تع ـ ّدت الش ـراكة ذلــك النطــاق الدينـ ّ
فــي أســماء النســاء التــي تص ّدرتهــا أســمى وهــدى وليلــى وثريّــا ومــي
وســلمى ونجــاة وعليــا ،وبالطبــع مريــم.
ويجــوز الظ ـ ّن بــأ ّن المناطــق الصافيــة طائف ًّيــا فــي األريــاف بقيــت علــى
درجــة أعلــى مــن نقــاء األســماء المذهبيّــة ،فعلــي وحســن وحســين
وجعفــر وعبــد الحســن وعبــد الحســين ،وكذلــك فاطمــة وزينــب ،بــدت
ـيعي أشـ ّد تحصي ًنــا ومتانــة .وأمتــن منهــا كانــت
ـي الشـ ّ
فــي الجنــوب اللبنانـ ّ
أســماء أجـ�ود وشكــيب وفنــدي الت��ي تس ـ ّمى به��ا الدــروز حصرـ ًـا .بيــد
أ ّن االختراقــات الجزئيّــة كانــت تحصــل علــى جبهــات متفاوتــة عــ ّدة:
فالناصريّــة نش��رت عل��ى نط��اق واسـ�ع نس��بيًّا اسـ َمي جمــال وناصــر تي ّم ًنــا
وســعت اســتخدام اســم خالــد
بالزعيــم الــذي ســيم بطـ ًـا للعــرب ،كمــا ّ
الــذي يجعــل أبــاه أبــا خالــد ،وهــي كُ ْن َي ـ ُة عبدالناصــر .كذلــك ،طرحــت
األحــزاب العقائديّــة ،القوميّــة والشــيوعيّة ،أســماءها التــي تــدور حــول
النضــال والجهــاد والكفــاح والفــداء والبســالة والمجــد .وإذ بــدأ العروبيّون،
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البعث ّيــون منهــم والناصريّــون ،يســتلهمون بضعــة أســماء تعــود إلــى
الجاهليّــة واإلســام األ ّول ،كعــروة وأوس ،أو رلــى ولبنــى ،تو ّغــل القوميّــون
الســوريّون فــي تواريــخ أبعــد عــادوا منهــا بســرجون وهنيبعــل وأدونيــس
نصــر.
وت ّمــوز وأليســار ،وربّمــا ارتكــب األكثــر تشـ ّد ًدا بينهــم اســم نبوخــذ ّ
فــي المقابــل ،وهــذا مــا كان أوســع تأثي ـ ًرا ،تــأ ّدى عــن التعلّــم والتمديُــن
نــوع مــن تجديــد وإغنــاء لألســماء العرب ّيــة األكثــر تقليديّــة .وفــي بيئــة
المتعلّميــن والمحاميــن وأســاتذة المــدارس بصــورة أعــ ّم ،ومد ّرســي
توســعت التســمية لتضـ ّم أســماء أقـ ّـل أُلْ َفـ ًة ،وإن
العرب ّيــة منهــم
ً
خصوصــاّ ،
اســتعاد معظمهــا وجو ًهــا تراث ّيــة ،كوضّ ــاح وبشّ ــار وحاتــم وحــازم ون ـزار.
لقــد كان اســتعراض المعرفــة باللغــة وبالتاريــخ حاســ ًما هنــا .ثــ ّم فــي
موجــات تاليــة ،وعلــى مراحــل ،شــاعت أســماء رشــا ولمــى وشــذا وناديــن
وداريــن للفتيــات ،وجــاد ورامــي للصبيــان .وم ّمــا كانــت لــه داللتــه أ ّن
واحــ ًدا مــن أبــرز االعتبــارات التــي حكمــت اختيــار األســماء األخيــرة
جم ـ ُع أكثرهــا بيــن عروبتهــا اللغويّــة وســهولة لفظهــا بلغــات أوروب ّيــة.
وإلــى ذلــك ،أطلــق مســيح ّيون علــى شــيء مــن الليبرال ّيــة أســماء موصوفــة
باإلســاميّة علــى أبنائهــم .هنــا ،احتـ ّـل اســم عمــر الصــدارة تب ًعــا إلجمــاع
ـي بشــهادة تجربــة عمــر
علـ�ى كون��ه «جميل ًـا» وس�هـلًـعلــى النطــق األجنبـ ّ
الشــريف.
تقصـ ُد إيصــال مع ًنــى مرغــوب أو امتــاك
وتقصـ ُد الجمــال فــي االســم ،أو ُّ
ُّ
إيقــاع مع ّيــن ،نقلـ ٌة وانعطــاف عــن التـزام المعطــى الخــام ،لكـ ّن فــي ذلك
أيضً ــا جرعــة مــن الفرديّــة التــي باتــت تتد ّخــل فــي التســمية :فال ُمسـ ّمي
ويوســع بيــكار خياراتــه مــن دون أن يكتفــي
غــدا يف ّكــر ويقــارن وينحــاز ّ
ـي.
بالتعامــل مــع التســمية كمجـ ّرد «واجــب» أو «اضطـرار» آلـ ّ
ـطيني
فــي تلــك الغضــون ،ولــدت ،أواخــر السـتّين ّيات ،زعامــة الزعيم الفلسـ ّ
ياســر عرفــات الــذي ك ّنــى نفســه بـــ «أبــو ع ّمــار» ،مســتعي ًدا ،فــي صيغــة
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الصحابــي ع ّمــار بــن ياســر .وفــي  ،1970ظهــر الرئيــس
عكســ ّية ،اســم
ّ
ـري أنــور الســادات علــى العالــم بوصفــه «مح ّمــد أنــور الســادات».
المصـ ّ
مثــل هذيــن التعــ ّرف إلــى النفــس والتعريــف بهــا ،كانــا جديديــن.
لك ّنهمــا ،إلــى ذلــك ،ش ـكّال مق ّد َم ـ ًة لمعرف ـ ٍة كمــا كانــا تت ّم ـ ًة لواقــع :أ ّمــا
كل
متحصلــة للكافّــة مــن قبــل ،فمفادهــا أ ّن ّ
المعرفــة ،التــي لــم تكــن
ّ
مســلم اســمه مح ّمــد .وأ ّمــا الواقــع ،فــأ ّن نُــذر الحــرب األهل ّيــة تتج ّمــع
فــي ســماء المنطقــة.
والحــال أ ّن هــذه الحــرب التــي اندلعــت فــي لبنــان ثـ ّم لحقتها ثــورة إيران،
ومــن بعدهمــا انفجــرت األســلمة التــي تع ـ ّددت مصادرهــا ،م ـ ّدت يدهــا
إلــى األســماء فأعملــت فيهــا الفــرز والتنقيــح .فــي لبنــان ،غــدا التواصــل
كل مــا هــو
بيــن المناطــق والجماعــات أصعــب م ّمــا كان ،فيمــا راح يتفـ ّرع ّ
ـزي وجامــع ،مــن العاصمــة إلــى األســواق إلــى الجامعــة الوطن ّيــة .فــي
مركـ ّ
ســوريا ،تعاظــم بنــاء المعــازل الفاصلــة بيــن الس ـكّان ،وحـ ّـل مزيــد مــن
التديّــن واألســلمة بمــا يواكــب قتــل اإلخــوان المســلمين ويغطّيــه.
وظـ ّـل ملحوظًــا أ ّن صـ ّدام حســين ،الــذي ركب موجــات «الكرامــة العرب ّية»
احتــل رقعــة ضخمــة مــن أســماء العراق ّييــن ،وأيضً ــا مــن أســماء
ّ
كلّهــا،
الســوريّين المقيميــن فــي مناطــق تحــاذي الع ـراق .أ ّمــا حافــظ األســد،
متسـ ّول الكاريزمــا ،فلــم يغـ ُد اسـ ًما لســوريّين كثيريــن ،وطب ًعــا لــم يُسـ ِّمه
غيــر الســوريّين .ابنــه باســل غلبــه علــى هــذا الصعيــد ،وكان قــد رحــل.
وبيــن أواســط الســبعين ّيات وأواســط الثمانين ّيــات ،هاجــر الكثيــرون مــن
رفــاق ص ّفــي القديــم ،لك ّنهــم أضافــوا إلــى هجــرة أجســادهم هجــر ًة عبــر
األســماء التــي أطلقوهــا علــى أبنائهــم وبناتهــم .ففــي هــؤالء ،راح يغلــب
ـي
جــون ومايــكل وكارول األســما َء األخــرى ،وإن تخلّلهــا اســم األب العربـ ّ
بعــد تغريبــه .فــإذا كان رشــيد ،صــار حفيــده المخلِّــد لذكـراه ريتشــي ،وإذا
كان ح ّنــا أو جرجــس فــإ ّن جــون وجــورج همــا الوريثــان الواقفــان ،ولــو
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كانــا طفليــن ،بالمرصــاد .القليلــون مــن أبنــاء رفــاق الصـ ّـف الذيــن تز ّوجــوا
وأنجبــوا تط ّرفــوا أكثــر ،فسـ ّموا أنجــي ولوليتّــا وبوليتّــا ،وات ّســعت بيوتهــم
للتركيــب فازدهــرت فيهــا أســماء جــان بيــار وجــان فرانســوا ،فضـ ًـا عــن
أنتونــي وجــو .أنــا سـ ّميت ابنتــي نــدى .هــي سـ ّمت ولديهــا ري ِمــي ولِ ْيــا.
وه�ذـا م��ا عنـ�ى ف�يـ البيئ��ة المس��يحيّة األعــرض تح�� ّو ًل ب�اـرزًا .فتقليديًّ��ا،
كانــت العائــات األغنــى والمالكــة لــأرض والوجاهــة تجنــح إلــى األســماء
العرب ّيــة ،وتفاخــر بأنســابها المزعومــة ،فيمــا تسـ ّمى باألســماء المســيح ّية
ـال بالكنيســة وتعليمهــا ورعايتهــا ،ال
التقليديّــة أولئــك األفقــر واألوثــق اتّصـ ً
س ـ ّيما بيــن الموارنــة الحاضنيــن تقلي ـ ًدا ّفلح ًّيــا مناوئًــا لإلســام ومناهضً ــا
ولملكــي األراضــي المســيحيّين .وفــي مــوازاة المصالحــة
للعثمانيّــة ّ
هــذه ،جــرت مصالحــة أخــرى بيــن الموارنــة والــروم األرثوذكــس ،فالتقــى
الجميــع ،طبقـ ٍ
ـات ومذاهــب ،عنــد قوائــم مشــتركة مــن األســماء معظمهــا
ـي بحــت.
ـيحي ومحلّـ ّ
ـي المصــدر وبعضهــا مسـ ّ
غربـ ّ
الســوري ،وتمــ ّدده إلــى لبنــان،
ظــل الحكــم المديــد للبعــث
وفــي ّ
ّ
خصوصــا إلــى طرابلــس األشــ ّد معانــاة لوطأتــه ،جعلــت تتكاثــ ُر بيــن
ً
ـامي
الس ـ ّنة الســوريّين والطرابلس ـ ّيين أســماء موغلــة فــي التاريــخ اإلسـ ّ
وصهيــب .كذلــك ،يبــدو ،بحســب مالحظــة ألحــد
ال تقــف عنــد حذيفــة ُ
األصدقــاء الســوريّين ،أ ّن العلويّيــن بــدأوا قبــل ســنوات ،فــي بحثهــم
عــن تماي ـ ٍز مــا ،يُكثــرون مــن تســبيق االســم بــال التعريــف التــي ت ُكتــب
مــن دون أن ت ُلفــظ .هكــذا ،تزايــدت أســماء المث ّنــى والليــث والكميــت
والمهلّــب والمرتضــى .وليــس ث ّمــة مــا يوحــي ،ال س ـ ّيما فــي ظـ ّـل حــزب
ـي وأبنائــه وأنســاله فــي تراجــع بيــن الشــيعة .الراجــح
اللــه ،أ ّن أســماء علـ ّ
أ ّن العكــس صحيــح.
فــي حالــة المســيح ّيين ،بــدا أ ّن اإلســام يعــاود االســتحواذ علــى العرب ّيــة
التــي اشــتغل مثقّفوهــم منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر علــى تحريرها
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مـ�ن اســتحواذه .العرب ّيةــ «لغ��ة الق��رآن» إذًا .الباقــي تفاصيــل والباقــون
ضيــوف ثقــاء .لقــد اســتنتجوا أ ّن ال مــكان لهــم فيهــا ،فإ ّمــا االنكفــاء
واالحتمــاء بشــربل وجرجــس ،أو الهجــرة إلــى إيلــي أو بيــار واســتكمال
التطاب��ق مـ�ع « َربْع��ه».
ف��ي حالـ�ة المسلــمين ،عل��ى تع�� ّدد مذاهبه��م ،بـ�دا األمرــ مختلفً��ا .فــإذا
صــح أ ّن اإلســام األ ّول طــ ّوع القبيلــة وصالحهــا بشــروطه ،فقــد آن أوان
ّ
اســتحواذ القبيلــة عليــه مــن جديــد .لقــد أعيــد اكتشــاف عمــر وعثمــان
ـي ،ال بوصفهــم خلفــاء راشــدين ومســلمين أوائــل ،بــل كقــادة ألويــة
وعلـ ّ
ومحــاور فــي حــرب تخ ّيلوهــا مذهب ّي ـ ًة طاحنــة.
كل أشــكال المكبــوت تعــود بقـ ّوة وثقــة .بعضهــا يمســك بالســيف وبعضها
ّ
بجــواز الســفر ،لك ّنهــا جمي ًعــا تهمــس فــي آذاننــا مــا تهمســه الســاحرات
الشــ ّريرات ،أو مــا يقولــه شــبح الوالــد لهاملــت« :بأســمائكم قاتلــوا.
بأســمائكم انقتلــوا» .ونحــن ،الذيــن نفــدي «بالــروح ،بالــدم» ،هــل نبخــل
باالســم؟

في مديح السندويش...
فــي ســن ٍة مــا مــن ســنوات المراهقــة ،ينعطــف واحدنــا ،غال ًبــا مــع ش ـلّة
مــن أصحابــه ،إلــى محـ ّـل يبيــع الســندويش« :واحــد فالفــل مــن فضلــك»
أو «واحــد شــاورما».
طالــب الســندويش ال يكــون يعــرف ،فــي تلــك اللحظــة ،أيّــة فعلــة
يفعــل .ال يكــون يعــرف أنّــه يتمــ ّرد ،وأنّــه ،فــي حــدو ٍد مــا ،يمــارس
ـوي .هنــاك ،فــي هــذه
تح ـ ّرره األ ّول مــن ســلطة العائلــة ونظامهــا األبـ ّ
الســلطة البيت ّيــة ،يضيــق الخيــار :الوجبــة المطبوخــة معروفــة وجاهــزة،
ُ
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ومــا عليــك ســوى أن تــأكل .وهــي مطبوخــة بالطريقــة المألوفــة فــي
بيـ ٍ
ـت بعينــه ،بحيــث تقتصــر الح ّريّــة علــى رشّ ــة ملــح إضافيّــة أو رشّ ــة
بهــار.
ِ
ـي
هنــا ،فــي حضــرة الســندويش،
ـرقي مــا قبــل الصناعـ ّ
سندويشــنا المشـ ّ
األقــل ،أنــت الســيّد المطــاع .الصحــون عديــدة بقــدر مــا هــي
ّ
علــى
مختلفــة .فــوق هــذا ،يســتطيع طالبــه أن يُحـ ِـدث فيــه تحويــات نوع ّيــة
ت ُنقــص بعــض المــوا ّد أو تزيــد مــوا ّد أخــرى« :بــا َمايونيــز مــن فضلــك» أو
«ز ْد لــي البنــدورة والزيتــون إذا ســمحت».
وزبائــن المحـ ّـل ال يعــرف بعضهــم بعضً ــا بالضــرورة ،كمــا أ ّن لقاءهــم هناك
لــم يـ ِ
ـأت نتيجــة موعــد .فالمؤاكلــة التــي يتشــاركون فيهــا ال تفتــرض صلــة
قربــى ،وال حتــى صلــة معرفــة ،وإن كانــت هــي نفســها قابلــة ألن تتسـ ّبب
فــي تعــا ُرف عابــر بيــن الزبائــن .وهــذا عكــس حــال البيــت تما ًمــا ،حيــث
«زبائــن» الطاولةــ معروفــون سلــفًا .إنّهــم أفــراد العائلــة الذيــن ينضــ ّم
إليه��م أحيانً��ا ضيـ ٌ
ـوف هــم ،بدورهــم ،معروفــون .وفــي ذلــك ،رابطــة ووالء
«حزب ّيــان» ع ّبــر عنهمــا قــول قديــمَ « :مــن أكل علــى مائدتيــن اختنــق» ،إذ
«الخبــز والملــح» علــى الطاولــة يجمعــان ويو ّحــدان ،وقــد يفــرزان آخريــن
«منشـقّين» عــن جماعــة صغــرى مؤتلفــة القلــوب.
ـي الــذي
فمــن دون الطاولــة ال توجــد العائلــة وال يكــون االجتمــاع العائلـ ّ
حظــي ويحظــى بنعــوت ورديّــة ومتعاليــة ال حصــر لهــا ،ذاك أ ّن الطاولــة
البيت ّيــة إنّمــا تشــ ّدنا ،بيــن مــا تشــ ّد ،إلــى المشــترك بيننــا ،وهــو روح
الماضــي الــذي يُص ـ َّور واح ـ ًدا مشــب ًعا بالذكريــات الجامعــة ،فيمــا يش ـ ّدنا
كل
الســندويش إلــى االنتقــال والتح ـ ّول والجديــد ،وإلــى التخ ّفــف مــن ّ
إرث معطًــى أو ُمتو ّهــم .هكــذا ،يســتطيع واحدنــا ،فــي مقابــل حصريّــة
أي مــكان آخــر،
البيــت ،أن يحمــل سندويشــه إلــى العمــل أو النزهــة أو ّ
تــاركًا وراءه الصحــن والملعقــة والشــوكة والســكّين .فلــم يكــن مــن
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المصادفــات بالتالــي أ ّن إنكلتــرا الثــورة الصناع ّيــة ،فــي القــرن الثامــن
عشــر ،هــي التــي أنجبــت الســندويش فــي شــكله الحديــث ،وقــد أنجبتــه
ـهل الحمــل ورخيــص الثمــن ،يلبّــي احتياجــات مجتمــع بــدأت
كائ ًنــا سـ َ
الصناعــة تفصلــه عــن أمكنــة الســكن والقرابــة األصل ّييــن.
ث ـ ّم إ ّن طالبــي الســندويش يأكلــون واقفيــن ،وأحيانًــا ينقّلــون أقدامهــم
المحــل فيمــا هــم ينتظــرون سندويشــهم،
ّ
فــي خطًــى صغيــرة داخــل
أو يتفقّــدون بأعيــن فضول ّيــة تلــك الصحــون الصغيــرة للكبيــس وال َحــ ّر
ويضيفــون منهــا إليــه .وهــم ،فــي مـ ّرات ،يفعلــون هــذا بقــدر مــن التف ّنــن
أو التراقــص المضغــوط أو التأ ّمــل والتفكّــر .بهــذا ،تراهــم يعاكســون
مبــدأ الجلــوس ال ُمل ـزِم حــول المائــدة ،بمــا لهــا مــن هيب ـ ٍة ونفــوذ وبمــا
تســتدعيه مــن نظــام ال ب ـ ّد مــن اإلذعــان لــه .وربّمــا للســبب هــذا ،نــرى
أقــل ارتيــا ًدا
امتثــال فــي المجتمعــات الذكريّــةّ ،
ً
النســاء ،وهــ ّن األكثــر
لمحـ ّ
ـال الســندويش وأش ـ ّد رضو ًخــا لمعاييــر المائــدة ،عل ًمــا أنّه ـ ّن ه ـ ّن
ضحاياهــا.
والنظــام والتراتُــب تحصيـ ٌـل حاصـ ٌـل فــي هــذا كلّــه :فالمائــدة ،التــي ك ّرمهــا
القــرآن بــأن أطلقهــا اس ـ ًما إلحــدى ُس ـ َوره ،هــي الطاولــة ومــا عليهــا مــن
أي جهــد يُبــذل
طعــام .ونعــرف ،فــي المفاوضــات بيــن الــدول المتنازعــةّ ،
لالت ّفــاق علــى شــكل الطاولــة بوصفــه مــن تعابيــر تــوازن القــوى القائــم.
أ ّمــا المأدبــة ،وهــي أعلــى مراتــب المائــدة وأغزرهــا مــا ّد ًة وأوســعها
َمدع ّويــن ،فتجمعهــا بـــ «األدب» و«التــأ ّدب» ،وهمــا نظامــان ،قَ َرابَـ ٌة لغويّة
ال لبــس فيهــا.
السندويشــي النظــا َم والطقــس ،فــإ ّن الطقــس األبــرز
األكل
وإذ يجافــي ُ
ّ
الــذي يتحـ ّداه هــو المائــد ُة نفســها ،تلــك التــي تملــك ،أقلّــه فــي اليهوديّــة
والمســيح ّية ،رمزيّــة دين ّيــة معروفــة .وأعيــاد الفصــح والقيامــة وأ ّول
قربانــة ،وكذلــك العشــاء األخيــر ،شــواهد علــى ذلــك .لقــد رأى أســتاذ
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«العهــد الجديــد» إن .تــي .رايــت مثـ ًـا أ ّن «المســيح حيــن أراد أن يشــرح
لتالميــذه مــا يعنيــه موت ُــه الوشــيك لــم يقــ ّدم لهــم نظريّــة ،بــل قــ ّدم
خصوصــا بأخبــار الطــاوالت والموائــد،
وجبــة طعــام» .ويزخــر إنجيــل لوقــا
ً
بحيــث ال يــكا ُد المســيح يظهــر إلّ ذاه ًبــا إلــى وجبــة طعــام أو عائـ ًدا مــن
وجبــة أو يتنــاول وجبــة.
وبالفعــل ،ث ّمــة عائــات مؤمنــة ال تباشــر األكل إلــى المائــدة ّإل بعــد صالة،
رب األســرة،
وعائــاتٌ محافظــة ال تباشــره إلّ بعــد أن يفعــل البطريــركُّ ،
الــذي غال ًبــا مــا يجلــس إلــى رأس الطاولــة تقابلــه األ ّم إلــى الــرأس اآلخــر.
بــل هنــاك عائــات أشـ ّد محافظــة ،وإن قـ ّـل عددهــا اليــوم ،تتوقّــف عــن
األكل حيــن يتوقّــف البطريــرك وإن لــم تفــرغ منــه ،أو تطيــل الجلــوس
إلــى المائــدة ،وإن امتــأت بطونهــا ،إلــى أن يُنهــي هــو أكلَــه .وفــي
ثقافــات اإلســام ،تقــول العبــارة الشــائعة ،التــي يُظَـ ّن خطًــأ أنّهــا حديــث
ـوي« ،ال ســام علــى طعــام» ،فتفتــرض نو ًعــا مــن االنكبــاب ،بــل التفـ ّرغ،
نبـ ّ
لتلــك المه ّمــة.
ث ـ ّم إ ّن الوجبــة البيت ّيــة محكومــة بمواعيــد تنــاول الطعــام التــي تســود
النهــار وتؤطّـ ُره .فالفطــور يســبق بــدء العمــل ،والغــداء يســبق القيلولــة،
والعشــاء يســبق النــوم .أ ّمــا الســندويش الــذي ال يســبق شــيئًا وال يلــي
شــيئًا ،فالجــوع وحــده مــا يقــود إليــه .لك ّنــه ،مــع هــذا ،بــل رغــم هــذا،
وأي تقديــس
يكســر مبــدأ «األكل لــأكل» ،فــا يزعــم لنفســه أيّــة مركزيّــة ّ
ت ُمليهمــا أولويّــة الجــوع علــى ســائر االعتبــارات .ففــي محـ ّ
ـال الســندويش،
يتكـ ّرر مشــهد الخبــز وهــو يُنقــل ملفوفًــا باألكيــاس واألوراق والنايلون ،من
الخــارج إلــى داخــل المحـ ّـل ،ثـ ّم يُكـ َّوم بك ّميّــات هائلــة علــى األرض ،تما ًما
كمــا ت ُنقــل أيّــة ســلعة «عاديّــة» أخــرى وت ُكـ ّوم .وكثيـ ًرا مــا يُســمع بعــض
طالبــي الســندويش وهــم يطلبــون «نصــف رغيــف فقــط» ،غيــر عابئيــن
باإلهمــال والنبــذ اللذيــن قــد يعانيهمــا النصــف اآلخــر .فهنــا ،إذًا ،تنكســر
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ُعلويّــة الخبــز الــذي «هــو جســدي» ،بحســب المســيح ،والــذي طويـ ًـا مــا
تعــاون الديــن والفقــر والعائلــة علــى رفعــه إلــى ســويّة «العيــش» ،علــى
مــا يسـ ّميه المصريّــون ،أو الصــاة عليــه ،أو تقبيلــه إذا ســقط أرضً ــا ورفعــه
إلــى الجبيــن.
والنظــام إ يّــاه يداخــل الوجبــة البيتيّــة بأشــكال عــدة أخــرى ،فيبــ ّوب
الس ـلَطة «الحتميّــة» ،قبــل الصحــن
الطعــام وينظّــم تناولــه ،كأ ْن يثبّــت َ
ـي أو بعــده ،أو أن يختــم الوجبــة بالحلــوى أو الفاكهــة أو األجبــان،
الرئيسـ ّ
أحادي
قبــل تنــاول القهــوة .وهــذا ال يعني ،فــي المقابــل ،أ ّن الســندويش
ٌّ
خــل بالتعــ ّدد ،فهــو شــديد الحــرص علــى تمثيــل البنــدورة والخيــار
يُ ّ
والكبيــسّ ،إل أنّــه أشــبه ب ِقــرص أكلٍ ُم ْدمــج يتع ـ ّدى العناصــر المبعثــرة
إلــى تركيبهــا ،ويختصــر العمل ّيــات الكثيــرة والتفصيل ّيــة فــي خالصتهــا
فضــا عــن أ ّن الوجبــة عمو ًمــا موزّعــة علــى أطبــاق
ً
العمليّــة .وذلــك
كل طبــق
ـوي ،حيــث ترفــع اللغــة اإلنكليزيّــة ّ
ـي وفيهــا الثانـ ّ
فيهــا الرئيسـ ّ
إلــى ســويّة الـــ  courseـ تلــك المفــردة التــي تنضــح بحمولــة مهيبــة.
لكـ ْن ،رغــم هــذا التنظيــم الدقيــق ،فهــي وجبــة م ّجان ّيــة ال يُدفــع ثمنهــا.
ـي ،أو عالمــة كــرم حيــال صديــق أو ضيــف ،وهــي
إنّهــا عالمــة حـ ّ
ـب عائلـ ّ
بالتالــي تتعالــى علــى التســعير والتثميــن .هــذا مــع أ ّن طبــخ النســاء،
كمــا تقــول النســويّات بحـ ّـق ،إنّمــا يُسـتَهلك مــن دون أن يُسـ َّوق ،بحيــث
تدفــع النســاء ـ األ ّمهــات ،اللواتــي ال يتقاضيــن مــا يقابــل جهدهـ ّن ،ثمــن
ـب وتلــك الضيافــة!
هــذا الحـ ّ
الحــب ،إذ هــو تعريفًــا
أ ّمــا الســندويش ف ُيعفــي صاحبــه مــن ذلــك
ّ
ســلعة يُدفَــع ثمنهــا قبيــل تناولهــا أو بُعيــده .وفــي هــذا المعنــى ،فــإ ّن
اآلكل ،فيُشــعره بـــ «دفء العائلــة» ويع ّرضــه
األكل فــي البيــت يط ّفــل َ
الكالمــي عــن قهرهــا عبــر اســتعراضها
لمبالغــات األ ّم وتعويضهــا
ّ
التضحيــات التــي تك ّبدتهــا كــي تطبــخ هــذه الطبخــة بعينهــا «ألنّكــم
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تح ّبونهــا» .لك ـ ّن الســندويش ،فــي المقابــل ،ينضّ ــج آكلــه إذ يُحلّــه مــن
هــذه االلتزامــات والتبعــات جمي ًعــا وال يقيّــده بشــيء.

وهــذه معــانٍ ودالالت ت َطــا َو َل علــى بعضهــا الســندويش الجديــد الــذي
تبيعــه «الســوبرماركت» والمقاهــي األميركيّــة كـــ «ســتاربكس» ،والتــي
تق ّدمــه جاهــ ًزا وملفوفًــا ال يقبــل التعديــل وإعــادة النظــر .مــع ذلــك،
فالتبــادل ال يســلك خطًّــا واحــ ًدا بــل خطّيــن ،إذ نجــد بعــض المــآكل
كـــ «الهمبرغــر» وقــد ك ّيفــت نفســها مبكــ ًرا مــع الســندويش ،فيمــا
موســعة كـــ «الكلــوب ســندويش» أنّهــا تنتســب إليــه
تزعــم َســلَطات ّ
النســب الجامــع بيــن «البيت ـزا»
اس ـ ًما ومضمونً��ا .وم ّمــا ال شـ ّـك فيــه أ ّن َ
ـوي وراء ذيوعهــا وانتشــارها الكون ّييــن ،إن لــم يكــن
والســندويش ســبب قـ ّ
هــو الســبب األقــوى.

وهــذا جمي ًعــا ال يلغــي أ ّن ثــورة الســندويش إصالح ّيــة وليســت راديكال ّيــة.
فهــو ،حتــى لــو تحــ ّول إلــى صناعــة كبــرى ،ال يســتطيع ،أللــف ســبب
وســبب ،الحلــول محـ ّـل العائلــة وبيتهــا .أ ّمــا نصيــر الســندويش ،إذا كان
كامــا عــن الطاولــة
ً
بديــا
ً
معتــدلً فــي حماســته ،فيعــرف أ ّن طرحــه
ـاب كفيــل بــأن
ـاب ســخيف علــى واحــد مــن نتاجــات التم ـ ّدن ،انقـ ٌ
انقـ ٌ
يجعــل المعلّــم نوربــرت اليــاس يتملمــل فــي قبــره .لكـ ّن انكمــاش البيــت
توســع ذلــك
وضمــور العائلــة وتعاظــم التَ َم ْديُــن واالنســاخ ال بــ ّد أن ّ
الهامــش الــذي يقيــم فيــه الســندويش ،والــذي يوفّــر للمراهقــة فرصتهــا
كــي تنجــز ثــورة ال يخالطهــا الــدم.
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الف ّنانون والف ّنانات أيضً ا ...يموتون!
كنــت أظ ـ ّن أ ّن فريدريــك نيتشــه س ـ ّهل علينــا األمــر حيــن قــال إ ّن اللــه
مــات .فمــا دام اللــه يمــوت فكلّنــا إذًا نمــوت .لــن يبقــى زعمــاء خالــدون
وال رســاالت خالــدة .وهــذا ليــس رجــاء وال إبــداء رغبــة ،فضـ ًـا عــن أ ّن
ـي.
ـي لــم يقصــد أصـ ًـا المــوت بالمعنــى البيولوجـ ّ
الفيلســوف األلمانـ ّ

مــا عنــاه نيتشــه أ ّن فكــرة الحـ ّـق المق ـ ّدس باشــرت موتهــا منــذ عصــر
التنويــر :موتهــا كناظـ ٍـم للعالــم وكمرجعيّــة لألخالقيّــة والقيــم والفلســفة
وكل شــيء آخــر .لقــد انتهــى ذاك المقــ ّدس بوصفــه بوصلــ ًة
والعلــوم ّ
لوجــود األوروب ّييــن .فنيتشــه ،وهــو بالطبــع ملحــد ،لــم يقصــد أ ّن هنــاك
إل ًهــا عــاش فــي هــذه الفانيــة ،ث ـ ّم غادرهــا وغادرنــا .وهــو ،علــى رغــم
إلحــاده ،لــم ت ُْس ـ ِع ْده النتيجــة التــي أعلنهــا ،إذ رأى أ ّن انحســار الديــن
واإليمــان وغيــاب مرجع ّيــة أخالق ّيــة ُعليــا ســوف يز ّجــان العالــم فــي
فوضــى ال ت ُحمــد عقباهــا ،وأ ّن «ثقافتنــا األوروب ّيــة بر ّمتهــا إنّمــا تنحــو
َم ْن ًحــى كارث ًّيــا».
جازفــت
ومهتديًــا بالمعلّــم نيتشــه ،وكنــت يومــذاك ناشــطًا فيســبوك ًّيا،
ُ
ـس بــأ ّن وصــف «راحلــة»
بقــول مفــاده أ ّن فيــروز «راحلــة» ،أو أنّنــي أحـ ّ
يصفهــا .وقــد أكــون مخطئًــا أو مصيبًــا فــي حــدود التوقّــع والتقديــر ،لكـ ّن
أحســه ،ذاك أنّنــي ال أرى اليــوم شــابًّا
الحــق فــي أن
لــي
ّ
«أحــس» مــا ّ
ّ
يحــب صب ّيــة «عالطاحونــة» أو «بأيّــا نبــع ،بأيّــا عيــن» ،هــذا إن أمكــن
ّ
أصـ ًـا أن نعثــر علــى طاحونــة ونبــع وعيــن حتــى فــي أريافنــا .أ ّما «مرســال
المراســيل» فلــم يمــت فــي زمــن اإليميــل والواتســآب فحســب ،بــل مــات
فــي الذاكـرات أيضً ــا قبــل هــذا الزمــن .ومــن غيــر أن أكــون متفائـ ًـا بمــن
ـس» أ ّن موتًــا مــا
قــد يحلّــون محـ ّـل فيــروز أو يرثونهــا ،يجــوز لــي أن «أحـ ّ
يحيــط بعالــم أغنيتهــا ،موتًــا لــم ينجــح النجــل زيــاد فــي بعــث الحيــاة
فيــه إلّ جزئيًّــا .وإن كان أمــر ذلــك العالــم مجـ ّرد نوســتالجيا إلــى الريــف،
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فإنّهــا باتــت نوســتالجيا بــاردة ومبالِغــ ًة فــي انفصالهــا عــن مصدرهــا
ـي .لقــد باتــت نوســتالجيا بــا نوســتالج ّيين.
األصلـ ّ
ـت تلــك العبــارة الفيســبوك ّية العابــرة ،هنــاك َمــن
يومــذاك ،حيــن ارتكبـ ُ
اســتهجن وهنــاك َمــن اســتنكر أن ت ُعا َمــل فيــروز بمــا عومــل بــه اللــه.
ـوري فــارس البحــرة بــأ ّن
وأخيـ ًرا ،وفــي مقالــة ثاقبــة ،أعلمنــا الكاتــب السـ ّ
«جبهــة النصــرة» تســامحت مــع بــثّ أغانــي فيــروز مــن دون غيرهــا،
إذ إ ّن أغانيهــا عديمــة الصلــة «بعوالــم اللهــو والعربــدة» .لك ـ ّن البحــرة
ـت»
ذهــب خطــوة أبعــد ،فقــارن ،فــي حقــل العظمــة والتعالــي« ،السـ ّ
فيــروز بـــ «السـ ّيد» حســن نصراللــه .ومــا دامــت إحــدى البيئــات اللبنان ّية
ُعرفــت بشــعارها «فــدا صرمايــة السـ ّيد» ،فقــد ُوجــدت صحاف ّيــة تكتــب:
ـت».
«فــدا صرمايــة السـ ّ
وأن نكــون ،نحــن البشــر األحـرار مبدئ ًّيــا« ،فــدا صرمايـ ٍة» مــا ،فهــذا يبقــى
مفهو ًمــا فــي عالــم السياســة المنحطّــة ،سياســتنا الناهضــة علــى العصب ّيــة
والتبعيّــة والتزلّــم ،حيــث «بالــروح ،بالــدم ،نفديــك يــا .»...أ ّمــا أن يُطبّــق
ـت» األصليّــة أ ّم
المبــدأ المذكــور علــى ف ّنــان أو ف ّنانــة ،وإن كانــت «السـ ّ
كلثــوم نفســها ،فهــذا يقــول الشــيء الكثيــر ع ّنــا ،قبــل أن يكــون عنهــا ،ذاك
أنّنــا فــي اســتعدادنا الخصــب ألن نقايــض كراماتنــا الشــخص ّية بـــ «كرامـ ٍة»
عليــا ،نفــدي بحياتنــا «صرمايــة» صاحبهــا وصاحبتهــا ،نكــون نعلــن أ ّن
معيارنــا الوحيــد للــوالء هــو ذاك الــذي يربطنــا بـــ «الزعيــم» ـ زعيــم
الجماعــة وصاحــب «القض ّيــة» ،وأنّنــا ال نملــك فــي تكريــم ف ّنــان أو ف ّنانــة
مــن وســيلة ّإل وســيلة تزعيمــه أو تزعيمهــا علينــا .فالف ّنــان والف ّنانــة ،إذًا،
مثــل الزعيــم ،ليــس مــن زمــن تنتهــي معــه صالحيّتهمــا .همــا «خالــدان»،
ـوري ابتُلــي بــه
وإن لــم يبلغــا فــي مراتــب الخلــود مــا بلغــه زعيــم سـ ّ
الزمــن فســاوى نفســه بـــ «األبــد» .حتــى ف ّنانــة فــي رقّــة شــادية ،التــي
يبــل يــده فــي بشــريّتها ،فيربــط موتهــا
توفيــت قبــل أيّــام ،ظهــر مــن ّ
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بعيشــنا «فــي زمــن الهزائــم» ،عل ًمــا أ ّن ســنواتها الـــ 86ترشّ ــحها للوفــاة
حتــى لــو ك ّنــا نحصــد أوســترليتز بعــد أخــرى.
وفــي ثقافــة مــن األيْ َق َنــة كهــذه ،ليــس المــوت فيهــا موتًــا عاديًّــا
وال الحيــاة حيــاة عاديّــة ،كثيــ ًرا مــا تســاعدنا (أو تردعنــا) الصفــات
ـوري .فهــي
المنســوبة إلــى الف ّنــان،
ً
خصوصــا الف ّنانــة ،فــي مجتمــع ذكـ ّ
كلّمــا انســحبت مــن واقعهــا كامــرأة ،وكلّمــا عبّــرت عــن حالــة منزوعــة
الجنــس ،أو مضــا ّدة للجنــس ،كانــت أكثــر قابليّــة لتلــك األيْقَنــة .وليــس
مــن دون داللــة أ ّن معظــم الــكالم الــذي يتنــاول أ ّم كلثــوم أو فيــروز
ـي .وهــذا ،مثـ ًـا،
ـاني وحسـ ّ
ـي وإنسـ ّ
يميــل إلــى تنزيههمــا ع ّمــا هــو أرضـ ّ
مــا تــردع عنــه ف ّنانــة كصبــاح التــي مثّلــت ،فــي مظهرهــا كمــا فــي
حياتهــا نفســها وفــي تع ـ ّدد زيجاتهــا ،حالــة مضــا ّدة هــي أقــرب كثي ـ ًرا
إلــى مــا يفترضــه الف ـ ّن والنجوم ّيــة فــي الف ّنــان النجــم .هكــذا ،نفهــم
كيــف أ ّن «جبهــة النصــرة» يمكــن أن تتســامح مــع بــثّ أغانــي فيــروز،
ّإل أنّهــا وبالمطلــق ال تتســامح مــع بــثّ أغانــي صبــاح.
وليــس مــن دون داللــة ،فــي رفــع الف ّنانــة إلــى الــذروة اإللهيّــة ،تطهيرهــا
مــن التاريــخ .فالحيــاة الشــخصيّة ،حياتهــا ،تبقــى محاطــة بالغمــوض
واأللغــاز ،فيمــا يُــدان مــن يتجـ ّرأ علــى اختراقهــا أو أنسـ َنتها مثلمــا يُــدان
المتج ـ ّرئ علــى مح ـ ّرم .ووف ًقــا للزميــل أحمــد شــوقي علــي ،ظهــر فــي
ملحــق جريــدة «النهــار» فــي  ،1970/2/15ملـ ّـف عــن فيــروز شــارك فيــه
الشــاعر الراحــل أنســي الحــاج ،فمــاذا حصــل بنتيجــة الملـ ّـف المذكــور؟
«قابلتــه فيــروز بانزعــاج شــديد ،وهــددت باعتـزال الغنــاء بســببه ( )...مدة
ثــاث ســنوات ،إذا لــم يتوقّــف « َح َملــة األقــام» عــن تصويــب ســهامهم
ض ّدهــا ،دون أن تسـ ّميهم» ،ذاك أ ّن مقــال الحــاج «أغضــب زوجهــا عاصــي،
ـي الراحــل يتغ ـ ّزل ( )...بفيــروز كامــرأة وليــس
حيــث كان الشــاعر اللبنانـ ّ
كمغنيــة ،معل ًنــا عــن ولعــه الشــديد بهــا».
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والتطهيــر مــن التاريــخ جهــد ال يتوقّــف عنــد حــ ّد .فلئــن عثرنــا فــي
مثــا علــى أســماء أمكنــة باريســيّة ،وفــي أغانــي
أغانــي إديــث بيــاف ً
بيلــي هاليــداي علــى مــا يشــير إلــى العنصريّــة فــي أميــركا ،فــإ ّن كلمــات
األغانــي الكلثوم ّيــة ،وإلــى حــ ّد مــا الفيروزيّــة ،ال تنطــوي علــى أيّــة
أي مــكان وزمــان وعالقــة واجتمــاع .إنّهــا كلمــات عــن
داللــة ،أي علــى ّ
«الحــب» كمــا يُفتــرض أنّــه كان قبــل مليــون ســنة ،وكمــا يُفتــرض أنّــه
ّ
كل داللــة هــو
ســيبقى بعــد مليــون ســنة .وهــذا الــكالم المترفّــع عــن ّ
الدينــي العابــر لألزمنــة واألمكنــة ،والــذي بــه تكتمــل
بالضبــط الــكالم
ّ
أيْقَنــة األيقونــة .ولئــن س ـ ّمت األغنيــة الفيروزيّــة أمكنــة ،فهــي عواصــم
للمجــد وللســيف وللغضــب الســاطع ،إن لــم تكــن مــن صنــف اليوتوبيّــات
المختَرعــة كميــس الريــم وكفــر حــاال .واألمكنــة ،والحــال هــذه ،ليســت
مســارح لتجــارب أبنائهــا ،بــل مفاهيــم مق ّدســة تثقــل علــى صــدور األبنــاء
خصوصــا حيــن تكون دمشــق «ذا الســيف» و«بســتان هشــام»
وأرواحهــم،
ً
فيمــا هــي جاثمــة علــى مــن يئ ّنــون فــي زنازيــن حكّامهــا.
ـب أغانــي أ ّم
وهــذا ليـــس ،فــي حــال مــن األحــوال ،دعــوة إلــى ّأل نحـ ّ
ـب الكثيــر مــن تلــك األغانــي ،بــل
كلثــوم أو فيــروز .فأنــا ،مــن جهتــي ،أحـ ّ
أغ ّنــي بعضهــا حيــن أفيــق صبا ًحــا ،كمــا يفعــل كثيــرون ،وإن كنــت أفعــل
ذلــك بصــوت أشـ ّـك فــي أن تنح ـ ّط أصــوات اآلخريــن إلــى مســتواه ،ذاك
وإل كيــف
أ ّن األغنيــة ،والصلــة بهــا ،ال تُحاكَمــان بمعاييــر عقالن ّيــة محــضّ ،
نفســر االســتماع إلــى ســميرة توفيــق وإلهــام المدفعــي وهمــا يناشــدان
ّ
كســرتْ
الرجــل بلســان المــرأة المع ّنفــة« :ال تضربنــي ،ال تضــرب | ّ
الخيزرانــي»؟
لك ـ ّن هــذا ال يقــود ،فــي المقابــل ،إلــى رفــع الف ّنــان أو الف ّنانــة ،أو رفــع
غيرهمــا أيًّــا كان ،إلــى ســويّة اآللهــة والقــادة ـ اآللهــة .فلدينــا فائــض مــن
هــؤالء األخيريــن ،وهــم موجــودون كيفمــا التفتنــا ،مــن كيــم جونــغ إيــل
ـوري .فكيــف حيــن نندفــع فــي
ـوري إلــى بشّ ــار حافــظ األســد السـ ّ
الكـ ّ
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العبــادة والتأليــه إلــى ح ـ ّد اإلق ـرار بمــوت اللــه ورفــض اإلق ـرار بمــوت
واحــد أو واحــدة مــن هــؤالء؟

هل نحن شعب من الز ّجالين؟
حيــن كنــت فــي العاشــرة ،أو نحوهــا ،ســمعت باســم رشــيد نخلــة :إنّــه
اللبنانــي .بعــد ســنة أو ســنتين،
الوطنــي
الشــاعر الــذي كتــب النشــيد
ّ
ّ
عرفــت عنــه أنّــه والــد الشــاعر والكاتــب أميــن نخلــة .لك ـ ّن المعلومــة
ـال أيضً ــا ،بــل
ـي وقــع المفاجــأة فأنّــه كان ز ّجـ ً
الالحقــة التــي وقعـ ْ
ـت علـ ّ
أحــد أبــرز ز ّجالَيــن َع َرفَ ُهمــا جبــل لبنــان فــي النصــف األ ّول مــن القــرن
العشــرين .فهــو وأســعد الخــوري الفغالــي المل ّقــب بـــ «شــحرور الــوادي»،
مؤسســا الزجــل كمــا نعرفــه.
وج ـ ّد المطربــة صبــاحّ ،
الوطني و ُمعلِن نشأتنا كبلد كان ز ّج ًال.
إذًا ،صاحب نشيدنا
ّ
هذه حقيقة ُمقلقة بذاتها.

لكـ ّن المتفاجــئ الــذي كنتُــه مــا لبــث أن تن ّبــه إلــى مــا يخ ّفــف المفاجــأة،
ـي جــاء زجـ ًـا مكتوبًــا بالفصحــى« :ســيفنا والقلــم»،
ذاك أ ّن النشــيد الوطنـ ّ
«فــي ســبيل الكمــال»« ،أُســد غــاب متــى ســاورتْنا ال ِفتــن»...
ـي ،مــن حيــث المبــدأ ،ينــدرج فــي أدب المناســبات ،وإن
والنشــيد الوطنـ ّ
كانــت مناســبته كبيــرة وعا ّمــة بقيــاس األعـراس والوف ّيــات .لكـ ّن الشــاعر
ـص نشــيدنا ،مالحظــة
والصديــق ع ّبــاس بيضــون كانــت لــه ،فــي مــا خـ ّ
وجيهــة تســاعد علــى فهــم العالقــة بيــن هــذا النشــيد وزجلنــا« :إ ّن
مــا كتبــه رشــيد نخلــة يخلــو كلّ ًّيــا مــن األفعــال» .وهــذا يعنــي بالتالــي
جوهــري .إنّــه
كل مــا يتحــ ّرك ويحــدث .إنّــه ،إذًا ،جوهــ ٌر
خلــ ّوه مــن ّ
ّ
جوه ـ ٌر فينــا.
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هــذا مــا يُضعفــه كـــ «مناســبة» ،إذ إ ّن المناســبة ترتبــط تعري ًفــا بحــدث
ـاص فيهمــا وإدراجهمــا فــي
وفعــل مهمــا حــاول الفولكلــور مصــادرة الخـ ّ
العــا ّم.
نســتنتج بالتالــي أ ّن الز ّجــال رشــيد نخلــة إنّمــا كتــب نشــي ًدا زجل ّيـاً ،وإن
بالعرب ّيــة الفصحــى ،مــن حيــث تغليــب الثابــت المفتــرض علــى الســائل
المتحــ ّرك والمتغ ّيــر .فالزجــل ،حتــى مــا يُتلــى منــه فــي المناســبات،
يســتخدم المناســبة (العــرس ،المأتــم ،الــوالدة )...ذريعــ ًة كــي يؤكّــد
بــكل أمــر ،هــم أهــل
كل معنيّيــن ّ
أ ّن المعنيّيــن باألمــر ،مثلهــم مثــل ّ
خصوصــا ،مــا
الشــجاعة والكــرم وباقــي الصفــات الحميــدة ،بمــا فيهــا،
ً
انقــرض منهــا.
ـي (العقــل
وتأتــي الثنائ ّيــات القاطعــة التــي ينهــض عليهــا الســجال الزجلـ ّ
والقلــب ،الماضــي والمســتقبل )...لتمــارس مزيــ ًدا مــن التضييــق علــى
الواقــع الــذي يغــدو مجــ ّرد فســحة الســتعراض هاتيــن القيمتيــن
ـي .هكــذا ،يُختـ َزل الواقــع ذاك
المدفوعتيــن إلــى مــدى مطلــق ،بــل خرافـ ّ
إلــى تبســيط بحــت .إلــى ثنائ ّيــة ال ثالــث وراء ضفّتيهــا.
ـي .صحيــح أ ّن
ـي فــي نشــيدنا الوطنـ ّ
لكـ ّن ســمة أخــرى تعـ ّزز العمــق الزجلـ ّ
األناشــيد العرب ّيــة حملــت معانــي مشــابهة فــي تأكيــد البســالة والمــروءة
والتضحيــة والفخــر وأســطَ َرة الماضــي وســواها مــن المعانــي ،غيــر أ ّن
ائــري ،المثقــل بـــ «مليــون شــهيد» ،ال يكتفــي بهــذا ،بــل
نشــي ًدا كالجز ّ
يمضــي ليه ـ ّدد بالثــأر ،وباالســم الصريــح:
ــب وطوينـ�اه كمـ�ا يُطوــى الكتــاب  /يــا
«ي��ا فرنس�اـ ق��د مض��ى وقتــ العتا ْ
فرنس��ا إ ّن ذا يـ�وم الحس��اب فاســتع ّدي وخــذي م ّنــا الجــواب».
ّإل أ ّن األناشــيد العربيّــة ،فــي تأثّراتهــا القوميّــة العريضــة ،أدلجــت تلــك
المعني أنفســهم.
المعانــي وأدرجتهــا فــي خطــاب أوســع مــن أبنــاء البلــد
ّ
األهلــي المحــض الــذي
بهــذا ،عملــت تلــك األناشــيد علــى إضعــاف
ّ
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يُفتــرض أن تعكســه :العراق ّيــون ظلّــوا ســنوات مديــدة ،ســبقت وصــول
ـري «واللــه زمــن
ص ـ ّدام حســين إلــى الســلطة ،يعتمــدون النشــيد المصـ ّ
يــا ســاحي» نشــي ًدا لهــم .الســوريّون فــي نشــيدهم تغ ّنــوا بـــ [خالــد
ابــن] «الوليــد» و[هــرون] «الرشــيد» ،واالثنــان ال ينتميــان إلــى البقعــة
الجغراف ّيــة التــي صــارت الحقًــا وطــن الســوريّين .قصيــدة الشــاعر
الفلســطيني إبراهيــم طوقــان «موطنــي» صــارت نشــي ًدا لفلســطين
ّ
افعــي
ولعــراق مــا بعــد صــ ّدام .الشــاعر
ّ
المصــري مح ّمــد صــادق الر ّ
ـي التــي طُ ّعمــت بأبيــات لشــاعر تونــس
كتــب كلمــات النشــيد التونسـ ّ
المصــري «اللــه أكبــر فــوق
الحماســي
أبــي القاســم الشــابّ ّي .النشــيد
ّ
ّ
كيــد المعتــدي» اعتُمــد طــوال عهــد مع ّمــر القذّافــي المديــد (-1969
 ،)2011نشــي ًدا وطن ًّيــا لليبيــا.
هكــذا ،كانــت األناشــيد «الوطنيّــة» تشــبه فــرق كــرة القــدم غيــر الوطنيّــة
كل «وطــن» بعــض العبــي فريقــه مــن «أوطــان»
بالم ـ ّرة ،حيــث يشــتري ّ
أخــرى.

ـيحي رشــيد نخلــة،
ـي والمسـ ّ
أ ّمــا فــي لبنــان ،فإلــى الشــاعر والز ّجــال الجبلـ ّ
ـيحي هــو اآلخــر مــن جبــل لبنــان،
ـي موســيقا ٌر مسـ ّ
ل ّح ـ َن النشــي َد الوطنـ ّ
اســمه وديــع صب ـرا.
الوطنــي،
أهل ّيــة الزجــل الحصريّــة هــذه ،التــي أقامــت فــي نشــيدنا
ّ
أقامــت أيضً ــا فــي المحطّــات األساس ـيّة لتاريــخ الطوائــف الجبليّــة ،ومــن
ثـ ّم اللبنان ّيــة .مثـ ًـا ،إبّــان العهــد القصيــر لفيصــل األ ّول فــي ســوريا (-1918
 ،)1920وانقســام َمــن صــاروا لبنان ّييــن بيــن راغــب فــي «االســتقالل» عــن
دمشــق وراغــب فــي «الوحــدة» معهــا ،تظاهــر مســيح ّيون «اســتقالل ّيون»
ر ّددوا الزجليّــة التاليــة:
«عيشي ِبذلّي ما م ْنح ّبا | منتظــــاه ْر ما مـنـتـــخ ّبا | يــــا ِم ّنال االســتقـــالل
| يـا منرحــل ع أوروبا».
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ـي
صاحــب الزجل ّيــة هــو مــن عاصــر رشــيد نخلــة وشــاركه الطــور التأسيسـ ّ
للزجــل .إنّــه أســعد الخــوري الفغالــي الــذي صــاغ عبــر الزجــل ،ومــن غيــر
فصحــى هــذه المـ ّرة ،نشــي ًدا وطنيًّــا موازيًــا:

«لبنــان مــا عنــدي وطــن بمع ّزتـــو | محلــى التظلّــل تحــت فَ ّيــة أرزتــو |
ولســب ّد [ال ب ـ ّد] يــا لبنــا ْن مــا نرجــع نقــول | نيّــال َمــن لُــو فيــك مرقــد
عنزت��و».

بيــد أن زجليّــة الفغالــي التــي هـ ّدد فيهــا بالرحيــل لــم يُسـلّم بهــا الــدروز
الذيــن كان لهــم رأي آخــر .فــإذا كان الموارنــة «حلفــاء» فرنســا ،فهــم
«حلفــاء» بريطانيــا التــي رعــت دولــة فيصــل الســوريّة .هكــذا ،ظهــر
(ظــل غامــض االســم) ذكّــر بــأ ّن الحكــم فــي بالدنــا صــار
درزي ّ
ز ّجــال ّ
«إنكليــزي» ،ومضــى يــر ّد علــى تهديــد الفغالــي:
«إن بقيتو أهال وسهال | وإن رحلتو لطيــزي».

وقبــل ســنوات علــى هــذه المســاجلة ،كان للرغبــة الشــيع ّية فــي المســاواة
تعبيرهــا المبكــر الــذي وجــد أداتــه فــي الزجــل .فإلــى عـ ٍ
ـرس فــي شــمال
مســيحي مــن
فلســطين ُد ِعــي ز ّجــاالن لبنان ّيــان مغمــوران ،أحدهمــا
ّ
ـيعي مــن حاريــص يُدعــى محمــود
البقيعــة اســمه داوود كــرم ،واآلخــر شـ ّ
حداثــا .ووفقًــا لمحســن األميــن فــي «خطــط جبــل عامــل» ،بــدا كــرم
اســتفزازيًّا كأنّــه يطــرد زميلــه بعنجهيّــة غالبًــا مــا ُوصفــت بهــا الحقًــا
«المارون ّيــة السياسـ ّية» ،وغال ًبــا مــا اشــتكى منهــا ،الح ًقــا أيضً ــا« ،الحرمــان
ـيعي».
الشـ ّ
قــال كــرم« :شــو حـ ّدك يــا متوالــي | حتّــى تتعـ ّدى عالــكا ْر | امـ ِ
ـش وروح
مــن قبالــي | أحسـ ْن مــا دبّــك بالنــار».
لكـ ّن حداثــا وقــع علــى الــر ّد الــذي ذاع الح ًقــا ،وصــار يُــر ّدد فــي مســاحة
يشــتبك ِج ّدهــا بمزاحهــا:
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«متوالــي ومــش متخ ّبــي | واللــه أخبــر فيــي وفيــك | مــش متلــك جاحــد
ربّــي | وعاملّــو حرمــي وشــريك».
ـيعي الــذي قـ ّدم مرافعــة تتعـ ّدى الطعــن بزميلــه
والحــال أ ّن الز ّجــال الشـ ّ
ـيحي
ـي» المسـ ّ
كــرم إلــى الطعــن بالمســيحيّة نفســها ،التــزم «الجنــس األدبـ ّ
والجبلــي حتــى ذلــك الحيــن ،أي الزجــل ،فكأنّــه يُقــ ّر بـــ «هيمنــة
ّ
أيديولوجيّــة» يطمــح إلــى تحســين موقعــه حيالهــا ،ولــو بالذهــاب بعيـ ًدا
فــي تصديــع مق ّدســاتها.
لقــد بلــغ الســجال عبــر الزجــل ذروة احتدامــه مــع «حــرب الجبــل»
المســيحيّة ـ الدرزيّــة فــي الثمانينيّــات ،وكان الز ّجالــون ،منــذ حــرب
الســبعين ّيات ،قــد باشــروا االنضــواء فــي طوائفهــم والنطــق بلســان أطــول
مــن ألســنتها التــي تهذّبهــا الفصحــى قليـ ًـا .يومــذاك ،كانــت الطوائــف قــد
قويــت علــى الدولــة وعلــى إذاعتهــا وتلفزيونهــا.
فالشــاعر الز ّجــال طليــع حمــدان ،وعبــر «ملحمــة» شــهيرة ،اســتعرض
أحــداث «حــرب الجبــل» قري ـ ًة قري ـ ًة تقريبًــا مــن وجهــة نظــر درزيّــة.
وهــو أوصــى ســامعيه مــن أبنــاء طائفتــه بــأ ّن
«اللي تح ّمموا بد ّماتك ْم | بد ّماته ْن تح ّمموا».
ـدرزي وموتــه بوصفــه آلــة
بــل م ـ ّد توصيتــه إلــى موقــف مــن حيــاة الـ ّ
قتــال:
«الـ بيعيش يهجم ع العدى | الـ بيموت ألله يرحمو».
ويســتطيع َمــن يرغــب فــي رصــد العنــف الــذي تمارســه الطوائــف ،أو
تتم ّنــى ممارســته ،أن يســتعيد مــا ســبق لعــارف ويوســف أبــو شــقرا
أن كتبــاه فــي «الحــركات فــي لبنــان إلــى عهــد المتص ّرف ّيــة» .لقــد جــاء
فــي مق ّدمــة هــذا الكتــاب ،مــن قبيــل التعريــف بــه ،أنّــه «حكايــات
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العصب ّيــات فــي لبنــان فــي عهــود اشــتدادها واحتدامهــا ،وحكايــة
الغرض ّيــة فــي نزاعهــا وخصوماتهــا وكيدهــا ومنافســاتها» .لكــ ْن ،علــى
مــدى تلــك الفســحة الزمن ّيــة التــي تزيــد علــى قــرن ،والفاصلــة بيــن
الكتــاب الصغيــر والزجل ّيــة الطويلــة ،يتبـ ّدى كــم كان خـ ّط العنــف هــذا
صاعــ ًدا وتراكم ًّيــا.
لقــد ذكّرنــا الزميــل مح ّمــد حجيــري ،فــي مقــال لــه فــي موقــع «المــدن»،
ومؤسســاتها،
بتــازم الزجــل ،فــي مســاره ،مــع محطّــات بنــاء الدولــة ّ
ومــع تطــ ّور التقن ّيــة واألدوات الثقاف ّيــة الرائجــة فــي أزمنــة الســلم.
تأسســت «جوقــة زغلــول الدامــور»
فبعــد االســتقالل بســنة واحــدةّ ،
مثـ ًـا ،هــي التــي كانــت أُ ًّمــا لعديــد الجوقــات التــي تف ّرعــت عنهــا .ولــم
ينفصــل شــيوع الزجــل عــن نم ـ ّو اإلذاعــة ،ث ـ ّم صعــود التلفزيــون فــي
الس ـتّين ّيات .وحتــى فــي تاريــخ النشــر واإلعــامّ ،أســس زغلــول الدامــور
ورفيقــه زيــن شــعيب مجلّــة زجل ّيــة س ـ ّمياها «المســرح» ،بعــد الحــرب
األهل ّيــة الصغــرى فــي  1958التــي أوحــت ببدايــات جديــدة وباحتمــال
إقــاع جديــد.
ول ّمــا كان االغت ـراب («االنتشــار» أخي ـ ًرا) مــن مق ّومــات الوطــن والروايــة
الرائجــة عنــه ،فقــد ذُكــر أ ّن زغلــول الدامــور (واســمه جوزيــف الهاشــم)
أحيــا حفــات فــي  120بل ـ ًدا!
ـح علــى إعــادة
ـي ظـ ّـا ديــن الزجــل وديدنــه ،تلـ ّ
ـي والطبيعـ ّ
لكـ ّن الريفـ ّ
إنتاجهمــا موجــات متالحقــة مــن القرويّيــن الهابطيــن علــى المــدن
والمتمســكين فيهــا بثقافــة اآلبــاء الريف ّييــن .فمــن «شــحرور الــوادي»
ّ
إلــى «زغلــول الدامــور» ،وهمــا ربّمــا كانــا األه ـ ّم بيــن ز ّجالــي القــرن
العشــرين ،بقــي الطلــب حــا ًّدا علــى أصــوات العصافيــر بأنواعهــا.
وظــل التوقيــع باســم القريــة أو المنطقــة أو الطيــر م ّمــا يــازم
ّ
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فأســس موســى زغيــب «جوقــة القلعــة» وطليــع
تأســيس الجوقــاتّ ،
حمــدان «جوقــة الربيــع» وطانيــوس الحمــاوي «فرقــة الكنــار»
حســون الــوادي» .وأل ّن «التحــ ّدي» بيــن
وجريــس البســتاني «جوقــة ّ
ز ّجالــي الجوقــة الواحــدة ،أو بيــن ز ّجالــي جوقتيــن ،عنصــر راســخ فــي
الزجــل ،فيمــا كثيــر منــه لــم يُس ـ ّجل أو يُكتــب ،وجدنــا حزبًــا سياس ـ ًّيا
االجتماعــي ،هــو أشــ ّد أحزابنــا ريف ّيــة وتوكيــ ًدا
القومــي
كالســوري
ّ
ّ
ّ
للق ـ ّوة ونهوضً ــا علــى الثقافــة الشــفويّة ،بالــغ الحــرص علــى أن يكــون
فعــا عجــاج المهتــار ومــن بعــده خالــد
لــه ز ّجالــه ،وهــو مــا كانــه ً
اســتحق زيــن شــعيب ،الوجــه األبــرز لـــ «الصعــود
زهــر .وبــدوره،
ّ
الشــيعي» فــي الزجــل ،وســام «فخــر الجنــوب» الــذي أســبغه عليــه
ّ
نبيــه بــ ّري فــي  1996قبــل أن يقلّــده رفيــق الحريــري ،فــي ،2002
«درع عمالقــة الشــرق».
أ ّمــا طليــع حمــدان ،صاحــب «الملحمــة» الدمويّــة ،فاســتطاع هــو نفســه،
ـي» ،أن يفخــر بأنّــه
فــي مناســبة أخــرى مــن مناســبات «الوفــاق الوطنـ ّ
معليــه | عليـ ِ
ـك يــا رايــة لبنــان |
كل التيجــا ْن | ورايــات اللــي ّ
«لــو عطيــوا ّ
ـب وال رايــه».
مــا منحـ ّ
ودارت األيّــام دورتهــا وانتهــت بنــا إلــى محطّــة تلفزيون ّيــة توصــف بأنّهــا
لســان «العهــد» وسـ ّيده وت ّيــاره .لكـ ْن ،مــا إن نصـ ّوب الريمــوت كونتــرول
إلــى «أو تــي فــي» تلــك حتــى تدهمنــا جوقــة زجل ّيــة تصــدح بلبنــان
«الحضــارة» التــي يصنعهــا «أُ ُســود».
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حين كانوا يصارعون...
لــم يتسـ ّن لــي أن أشــاهد إدمــون الزع ّنــي علــى الحلبــة ،إذ تقاعــد واعتــزل
المهنـ�ة حيــن كن��ت صغيرـ ًـا جدـ ًّـا .لك�� ّن الزع ّنـ�ي ،الــذي لُ ّقــب بـــ «أســد
ّــف
لبنــان» ،وقيــل أنّــه اختيــر مــ ّر ًة ً
بطــا للعالــم فــي المصارعــة ،خل َ
قصصــا كثيــرة مــن ذاك الصنــف الــذي تنســجه ُمخ ّيــات ســخ ّية .فقــد ُر ِو َي
ً
مثـ ًـا أ ّن أحــد المصارعيــن الذيــن صارعهــم قــال لــه ،فيمــا همــا يتواجهــان:
ـض أذنــه وظـ ّـل يعضّ هــا حتــى اســتق ّرت كلّهــا في
ـب مضــغ اآلذان ،ثـ ّم عـ ّ
أحـ ّ
فمــه .لكـ ّن الزع ّنــي ،الــذي ال يتألّــم وال يســتوقفه فَ ْقـ ُد عضــو مــن أعضائــه،
ـب مضــغ المصاريــن ،ث ـ ّم أنشــب أصابعــه فــي بطــن
ر ّد عليــه :وأنــا أحـ ّ
خصمــه واســتخرج مصارينــه.
هكــذا ،تولّــت األلســنة البريئــة التف ّن ـ َن فــي رســم بطــوالت لــم يعــد
الســيف أداتهــا .فهنــا ،بِتنــا أمــام الجســد نفســه كمصــدر للفعــل
الخــارق ،إ ّمــا صن ًعــا لــه أو تل ّقيًــا آلثــاره .ولبنــان ،فــي الخمســينيّات،
كأي بلــد حديــث االســتقالل ،يعــوزه ال ُمصــارع
كان يؤث ّــث نفســه ّ
والبطولــة مثلمــا يعــوزه النشــيد وال َعلــم وســوى ذلــك م ّمــا ت ُســتك َمل
بــه الــدول.
وفــي األحــوال كافّــةُ ،حفــظ للزع ّنــي أنّــه ل ّبــى هــذا المطلــب .صحيــح
أنّــه فقدـ َـ أذن��ه غي��ر أنّهــ «رفعــ رأس لبنــان عاليًـ�ا» كمــا كان يقــال ،ورفــع
خصوص��ا رؤوس أبنــاء قريتــه تــوال فــي قضــاء البتــرون .هكــذا ،أقامــوا
ً
لــه ،بعــد رحيلــه فــي  ،1972تمثــالً يُظهــر ق ّوتــه وعضالتــه المتح ّجــرة
والمتو ّرمــة.
لكــ ْن ،مــع التلفزيــون فــي الســتّين ّيات ،و«القنــاة  »7تحديــ ًدا ،حلّــت
المصارعــة فــي البيــوت ،فباتــت مبارياتهــا تُبــثّ مــن «المدينــة
الرياضيّــة» ،حيــث تتج ّمــع الحشــود المتح ّمســة مشــارِك ًة فــي الهيجــان
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والمبايعــة وفــي لعــن األعــداء الشــياطين .وأغلــب الظ ـ ّن أ ّن المصارعــة
اســتقطبت جمهــو ًرا يشــبه الجمهــور الــذي اســتقطبه الزجــل ووجــد هــو
اآلخــر مضافتــه فــي التلفزيــون ،ذاك أنّهــا أقــرب إلــى أن تكــون الممارســة
التطبيق ّيــة للزجــل ،أو أنّهــا زجـ ٌـل يُخــاض باألجســام .وهــو مــا اســتهوى
ذُكــو ًرا بالضــرورة ،تحيطهــم قلّــة قليلــة مــن النســاء ،أ ّمــا أكثر هــؤالء فكانوا
ريف ّييــن هاجــروا حديثًــا إلــى المدينــة ،وعربًــا وكــر ًدا بحثــوا عــن اللقمــة
فــي بيــروت ،ومعهــم فق ـراء مــن المــدن وضواحيهــا تع ـ ّددت أعمارهــم
وتشــابهت ســويّاتهم التعليم ّيــة المتواضعــة .وبيــن هــؤالء ،احتـ ّـل ســائقو
الســرفيس وش ـغّيلة األف ـران والح ّمالــون الذيــن س ـ ّمتهم العا ّم ّيــة عتّاليــن
وأصحـ�اب المهـ�ن الميا ِومـ�ة ،موق ًعـ�ا مم ّيـ� ًزا.
وكل
وقــد انقســمت عواطــف الجمهــور بيــن نجــوم المصارعــة يومــذاكٌّ ،
منه��م ناــل أوس��مة وجوائــز ،مس�اـه ًما فــي «رف��ع رأس لبن��ان عاليً��ا» .وكان
أب��رز ه��ؤالء األخوي��ن ج��ان وأندري��ه س��عادة ،اللذي��ن د ّربهم��ا الزع ّن��ي،
وأســعد ســرور ،و«بطــل المهجــر» وديــع أيّــوب ،وإيلــي ب ّجانــي ،وجــورج
ديرانــي ،ونجيــب نهـرا ...وكانــت تــازم واح َدهــم صفـ ٌة أو صفتــان تتّصــان
بشــخصه أو بطريقتــه فــي المصارعــة .فاألخــوان ســعادة ،وكانــا المعادليــن
الرياضيّيــن لألخويــن رحبانــي فــي الف ـ ّن ولألخويــن فليفــل فــي األناشــيد
جس ـران» إلــى الخلــف ،فيســتطيعان بمرونــة التح ّكــم
المل ّح َنــة ،كانــا «يُ ّ
ـبب مــا ُعرفــا بـــ
فــي الظهــر أن يقلبــا الخصــم الــذي يعلــو عليهمــا .ولسـ ٍ
«الشــيخ المنصــور أندريــه» و«األميــر المنصــور جــان» ،كمــا لُ ّقــب وديــع
وس ـ ّمي أحيانًــا «لبنــان أيّــوب» لإليحــاء بأنّــه
أيّــوب أيضً ــا بـــ «الشــيخ»ُ ،
يمثّــل بلــده فــي المغتربــات ،فلــم يكــن يتق ـ ّدم مــن الحلبــة ّإل معتم ـ ًرا
الكوف ّيــة والعقــال اللذيــن يُفتــرض أنّهمــا داللــة علــى لبنــان فــي العالــم.
أ ّمــا ب ّجانــي فــكان يُن َعــت بالشــهامة والجنتلمانيّــة لمــدى تقيّــده بقوانيــن
اللعــب وتح ّملــه الضــرب الــذي ال يــر ّد عليــه إلّ علــى نحــو مــدروس
ومحســوب .وبــدوره ،بقــي نجيــب نهـرا محبــوب الــروم األرثوذكــس ألنّــه
41

أرثوذكســي ،تما ًمــا كمــا بقــي جــورج ديرانــي محبــوب الفلســطين ّيين
ّ
المســيحيّين ألنّــه مــن أبنــاء مخيّــم مــار اليــاس.
خصوصــا فــي اســتعراض ذلــك الخليــط
و«الكيتــش» كان حاض ـ ًرا بق ـ ّوة،
ً
المزركــش مــن األجســام العضل ّيــة واألزيــاء واألوســمة م ّمــا كانــت تنقلــه
الملصقــات الدعائيّــة .فهنــا أري ـ َد إيصــال إيحائيــن متضاربيــن :الق ـ ّوة،
مــن جهــة ،وهــي مــن لــوازم المهنــة ،ومــن جهــة أخــرى ،العاطفــة
الحنــون التــي تخاطــب قلــوب الجماهيــر مثلمــا كانــت تفعــل األفــام
الهنديّــة عهــدذاك .فـــ «ج ّبــار الحلبــة» و«قاهــر األبطــال» و«ملــك
ـب
المــوت» الــذي كانــه المصــارع ،هــو مــن صنــف «الوحــش» الــذي يحـ ّ
«الجميلــة» وتحبّــه .ولبنــان يومــذاك كان مكانًــا نموذجيًّــا الجتمــاع
ـاري» ،فــكان أبنــاؤه يحملــون بكثــرة أســماء
ـي والجميــل «الحضـ ّ
البدائـ ّ
ســبع ونمــر وأســد وذيــب ،كمــا يتح ّدثــون بشــيء مــن العاديّــة عــن
شــج رأســه .لك ّنهــم،
مبــاراة أنزلــت الشــلل بالمصــارع أو تــأ ّدى عنهــا ّ
إلــى هــذا ،كانــوا يذوبــون رقّـ ًة وهــم يغ ّنــون مــع شــارل أزنافــور وميـراي
ماتيــو.

وهــذه الكيتشـ ّية غنمــت أكبــر فرصهــا مــع األخويــن ســعادة .فهمــا األكثــر
س��ياحي ال يُع�� ّرف كثي�� ًرا.
س��ف ًرا إل��ى الخ��ارج وتعريفً��ا بالعال��م عل��ى نح��و
ّ
وهمــا غ ّنيــا أغانــي شــرقيّة وغربيّــة ،ومثّــا فــي أفــام ســينمائيّة حمــل
أحدهــا عنــوان «قفــزة مــن علــى نهــر الســين» .وكانــا ،فــوق هــذا ،األكثــر
تنظي ًمـ�ا لمباريــات توصــف بالعالم ّيــة ،يســتقبالن فيهــا مصارعيــن مــن
بلــدان نائيــة وغريبــة .هكــذا ،كانــت ت ُســتثار وطن ّيــة اللبنان ّييــن حيــن
ـي ،أو يتل ّقــى منــه ضربــات يتأ ّخــر
ينهــزم ابــن بلدهــم أمــام مصــارع أجنبـ ّ
ـب عاصفــة الوطن ّيــة صيا ًحــا
ف��ي ر ّده��ا إليــه ،ومــا إن يأتــي الــر ّد حتــى تهـ ّ
وتصفيقً��ا.
اإلكزوتيكــي هنــاك أيضً ــا ،فبعــض مالبــس المصارعيــن وأقنعتهــم
وكان
ّ
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ربّمــا اســتوحت منحوتــات نحتهــا جياكوميتّــي وبيكاســو لبدائ ّييــن بتنــا
نعل��م الح ًقــا أنّه��م ل��م يكون�وـا بدائ ّيي��ن ج ـ ًّدا .وكثي�� ًرا مــا كانــت األزيــاء
ـي وذعــره مــن
واألقنعــة تلــك تســتدعي نو ًعــا مــن هــوس الجمهــور ال ُعصابـ ّ
اللمــس أو االقت ـراب ،ذاك أ ّن الغابــة أضحــت ،هــي األخــرى ،واح ـ ًدا مــن
عناصــر الديكــور الــذي يحـ ّـف بالمصارعــة.
كالهنغــاري يوجــي
ولئــن مثّــل الشــ ّري َر مصارعــون قســاة ومكروهــون
ّ
ـي
ـي دالــي النــش ،فــإ ّن األفريقـ ّ
ـي إريــك ميلــر واألميركـ ّ
كوفاكــش واأللمانـ ّ
برنــس كومالــي كان رمــز النبــل والوســامة فــي آن واحــد ،أحبّــه جمهــور
المصارعــة وتناقلــوا أ ّن صداقــة ترقــى إلــى األخــ ّوة تجمــع بينــه وبيــن
األخويــن ســعادة .هكــذا ،اســتقام ح ّبهــم للمصــارع الغريــب بــأن جعلــوه
واح ـ ًدا منهــم .ورغــم أ ّن اللبنان ّييــن غيــر من ّزهيــن عــن العنصريّــة ،فقــد
ـب لبرنــس كومالــي أ ّن لونــه أســود.
أنســاهم هــذا الحـ ّ
وككل شــيء آخــر ،أعملــت الطوائــف مبضعهــا فــي المصارعــة .فبينمــا
ّ
غلــب المســلمون فــي رفــع األثقــال وكمــال األجســام ،فــكان منهــم معظــم
الربّاعيــن ،كان المصارعــون فــي معظمهــم مســيح ّيين مــن جبــل لبنــان
ومحيطــه .هكــذا ،انتســب كثيــرون منهــم إلــى أحــزاب يُقبــل عليهــا
الســوري اللذيــن يبالغــان فــي
والقومــي
مســيح ّيون ،ال ســ ّيما الكتائــب
ّ
ّ
المركــزي فــي منطقــة
التعويــل علــى األجســاد .ففــي بيــت الكتائــب
ّ
الصيفــي ،د ّرب إدمــون الزع ّنــي هــواة المصارعــة عليهــا .وبالفعــل ،انتمــى
إلــى الحــزب المذكــور األخــوان ســعادة وإيلــي ب ّجانــي كمــا انتســب جورج
ـوري.
ـي السـ ّ
ديرانــي إلــى القومـ ّ
وأغلــب الظــ ّن أ ّن المصارعــة كان لهــا اقتصادهــا وتجارتهــا م ّمــا لــم
يُعــرف عنــه الكثيــر .لكـ ّن المر ّجــح أنّهمــا كانــا اقتصــا ًدا وتجــارة صغيريــن
ـي
ومتواضعيــن .أ ّمــا مــن يف ّكــر فــي أربــاح الرهــان علــى المصــارع الرومانـ ّ
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األميركــي بيــن الخمســين ّيات
القديــم ،الغالديياتــر ،أو علــى المالكــم
ّ
والســبعين ّيات ،فعليــه أن ينســى المقارنــات.
لكـ ّن قريبــي زغلــول ،الــذي يكبرنــي بعشــر ســنوات ويــدرس فــي الجامعة،
أراد أن ينقذنــي مــن ضاللــي فقــال إ ّن المصارعــة «صفقــات وترتيبــات
تســبق اللعــب» .بهــذا ،نجــح زغلــول فــي هـ ّز اقتناعــي بمــا تـراه عينــاي
كل اهتمــام
وتص ّدقانــه .وبعــد ســنوات طويلــة ،كنــت خاللهــا قــد فقــدت ّ
ـتهل كتابــه
بالمصارعــة ،جــاء روالن بــارت يو ّجــه ضربــة أخــرى .ففــي مسـ ّ
ـي عــن «عالــم المصارعــة» ،ناف ًيــا
«ميثولوج ّيــات» ،تح ـ ّدث الناقــد الفرنسـ ّ
أن تكــون هــذه «الرياضــة» رياضــة وجاز ًمــا أنّهــا ،علــى عكــس المالكمــة،
فُرجــة متوقَّعــة الحــركات ومتوقَّعــة النتائــج.
لك ـ ّن الضربــة الكبــرى جــاءت مــع حــرب الســنتين فــي  .1975حينــذاك،
«إل مــن
صــارت األجســام لــزوم مــا ال يلــزم ،إذ إ ّن القـ ّوة لــم تعــد تخــرج ّ
فوهــة [فوهــات] البنــادق» .لقــد حــال الجـ ّد البالــغ دون الفرجــة ،مثلمــا
حــال العنــف المباشــر دون الحاجــة إلــى تمثيلــه.
وإذ هاجــر إيلــي ب ّجانــي إلــى هيوســتن وغــاب ذكــره ،توفّــي وديــع أيّــوب
شــابًّا فــي  .1976أ ّمــا أندريــه ســعادة فعــاش حتــى  ،1999لك ّنــه عنــد
وفاتــه كان فــي الواحــد والســتين .قبلــه اغتيــل جــورج ديرانــي فــي 1984
أمــام منزلــه فــي المخ ّيــم ،وفــي الحقبــة الثمانين ّيــة اللعينــة نفســها ،مـ ّرت
سـ ّيارة مســرعة أمــام دكّان نجيــب نهـرا فخــرج مــن شـ ّباكها رشّ ــاش أودت
رصاصاتــه بصاحــب الــدكّان .قاتِــا ديرانــي ونه ـرا لــم يُعرفــا ،ولــم ت ُعــرف
أســباب مقتلهمــا.
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حرب األعالم ...حرب اآللهة
فــي ســنواتهم الممتــ ّدة منــذ اســتقاللهم فــي  ،1943أنتــج اللبنانيّــون
ـي
ـي :العلــم اللبنانـ ّ
علميــن يمكــن القــول إنّهمــا خطابــان علــى نطــاق وطنـ ّ
وعلــم حــزب اللــه.
تتوســطه أرزة خضـراء ،ولونــاه األبيــض واألحمــر بســيطان مقتصــدان
األ ّول ّ
فــي إيحائهمــا.
إبّــان ســنوات المدرســة ،كان تمجيــد ذلــك العلــم ينتســب إلــى فصاحــة
إنشــائيّة بريئــة ورديئــة فــي آن .كان يقــال« :األبيــض فــي العلــم يرمــز إلــى
الســام والصفــاء وثلــج الجبــل ،واألخضــر الــذي فــي األرزة إلــى الطبيعــة
الخالــدة والنضــرة ،واألحمــر إلــى دمــاء الشــهداء» .والعبــارة األخيــرة هــذه
ـتاذي عــن
كانــت كفيلــة برســم بســمة علــى الشــفاه يعجــز التلقيــن األسـ ّ
لجمهــا :فث ّمــة مــا كان يتـراءى لنــا مبالغـ ًة ربّمــا أمالهــا اســتدراج الخطابــة،
أو التنــازل لثقافــة رائجــة فــي المنطقــة ،ثقاف ـ ٍة تأبــى ّ
دق بــاب «الح ّريّــة
الحمـراء» بغيــر «اليــد المض ّرجــة».
ـكل مــا ســبقه مــن تجــارب ،بتنــا
مــع هــذا ،وفــي يومنــا الراهــن المكتنــز بـ ّ
ـي للــدم .فالكذبــة
نفضّ ــل المبالغــة فــي زعــم الــدم علــى الوجــود الفعلـ ّ
تبقــى خيـ ًرا مــن المــوت ،علــى مــا علّمنــا فيلــم «ودا ًعــا لينيــن» ،فكيــف
وقــد تمتّعنــا فــي لبنــان بح ّريّــة تفــوق كثي ـ ًرا الح ّريّــات التــي ُد ّق بابهــا
باأليــدي المض ّرجــة ...أ ّمــا العلــم الثانــي فأصفــر ،كُتــب عليــه باألخضــر
ـي« :حــزب اللــه» ،فيمــا كُتــب تحتــه« :المقاومــة اإلســاميّة
وبخ ـ ّط كوفـ ّ
فــي لبنــان» .وبــدوره ،يرتفــع حــرف األلــف فــي كلمــة «اللــه» كزنــد ال
ـام كُتبــت فوقهــا
تعـ ّرج فيهــا ،تنتهــي بقبضــة مشــدودة حــول بندق ّيــة اقتحـ ٍ
العبــارة القرآن ّيــة فــي «ســورة المائــدة»« :فــإ ّن حــزب اللــه هــم الغالبــون».
انــي ،حيــث
ولئــن اســتلهم رفــ ُع البندق ّيــة علــ َم «الحــرس
ّ
الثــوري» اإلير ّ
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ينتصــب الســاح بالطريقــة نفســها ،فالعلــم األ ّول يتّســع لصــو ٍر على شــيء
ـيعي محــض.
مــن التمويــه لعالِــم ديــن وكتــاب وســيف .إنّــه كــون شـ ّ

لقــد أنتــج اللبنان ّيــون بالطبــع أعال ًمــا أخــرى كثيــرة ،مــن علــم «حــزب
اكي» و«حــزب
ـي االشــتر ّ
الكتائــب اللبنان ّيــة» إلــى أعــام «الحــزب التق ّدمـ ّ
الوطني
الوطنيّيــن األحـرار» و«حركــة أمــل» و«القـ ّوات اللبنانيّــة» و«التيّــار
ّ
فضــا عــن زوبعــة القوم ّييــن
الحــ ّر» و«ت ّيــار المســتقبل» و«المــردة»ً ...
الســوريّين .كذلــك ،اســتقبلوا أعال ًمــا وافــدة مــن الخــارج ،كمنجــل
ـي» فــي علــم البعــث.
الشــيوع ّيين ومطرقتهــم وخريطــة «الوطــن العربـ ّ
لك ـ ّن العلميــن األكثــر خف ًقــا فــي ســمائنا ،واألوســع تمثيـ ًـا وتعبي ـ ًرا عــن
ـي وعلــم حــزب اللــه :أ ّولهمــا ارتبــط بقيــام
المشــاعر يبقيــان العلــم اللبنانـ ّ
دولــة ونيــل اســتقالل ،والثانــي ارتبــط بتحريــر أرض ومقاومــة وحــرب مــع
إس ـرائيل .إنّهمــا ،إذًا ،يملــكان الطاقــة التــي تؤ ّهلهمــا أن يكونــا علميــن
متناظريــن ،إن لــم نقــل نقيضيــن.
ومــن جهتهــم ،كان للسـ ّنة حضورهــم مــا بيــن قيــام الدولــة «المارون ّيــة»
وعلمهــا وصعــود «دولــة» حــزب اللــه الشــيع ّية وعلمهــاّ .إل أ ّن ذلــك
الحضــور ،إذا اســتثنينا أعــام تنظيمــات صغــرى كـــ «المرابطــون» ،حصــل
مــن دون علَــم .ففــي الم ـ ّرة األولــى ،كانــت الناصريّــة ،التــي اســتولت
فتجســدت فــي صــورة جمــال عبدالناصــر أكثــر
علــى المخيّلــة الس ـ ّنيّة،
ّ
م ّمــا فــي علــم مصــر أو «الجمهوريّــة العربيّــة المتّحــدة» .وفــي الم ـ ّرة
الثانيــة ،حــال تكاثــر أعــام المنظّمــات الفلســطين ّية دون االســتقرار
علــى علــم جامــع كعلــم منظّمــة التحريــر مثـ ًـا .وفــي الحالتيــن كانــت
ـطيني ،تجعــل رفــع العلــم أم ـ ًرا
ال ـ لبنان ّيــة الطرفيــن ،المصـ ّ
ـري والفلسـ ّ
التقليــدي لهــم
ُمح ِر ًجــا للســ ّنة اللبنان ّييــن يعــ ّزز ات ّهــا َم المســيح ّيين
ّ
بـــ «نقــص اللبنانيّــة».

وتجربــة كهــذه ربّمــا ســاهمت فــي حمــل «حــزب اللــه» علــى االت ّعــاظ
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ومحاولــة تفــادي التهمــة :فبعــد طــوره األ ّول حيــن كان يدعــو إلــى
«جمهوريّــة إســاميّة فــي لبنــان» ،كـ ّـف الحــزب عــن دعوتــه ،ثـ ّم انخــرط
فــي الحيــاة السياســ ّية ولعبتهــا البرلمان ّيــة .وهــذا مــا كان كاف ًيــا ،فــي
نظــر كثيريــن ،ألن «يلبنــن» الحــزب ،عل ًمــا أ ّن مشــاركته فــي االنتخابــات
النيابيّــة أتــت مســبوقة بفتــوى أصدرهــا السـيّد الخامنئــي أجــازت لــه تلــك
المشــاركة.
لكــ ّن مقارنــ ًة أبعــد بيــن علَ َمــي لبنــان وحــزب اللــه تنبــئ بالخــاف
ـي
األعــرض الــذي يشـ ّـق اللبنان ّييــن اليــوم :إنّــه بيــن وعــي ذي مصــدر مارونـ ّ
بــدأ يتراكــم قبــل عشـرات الســنوات علــى رســم العلــم ،وآخــر ذي مصــدر
ـكل انفجاريًّــا بعــد الثــورة اإليران ّيــة فــي .1979
ـيعي اتّخــذ شـ ً
شـ ّ
ـي بســيط ال ينطــوي علــى تفاصيــل أو كالم ،فــكأ ّن
والحــال أ ّن العلــم اللبنانـ ّ
رســالته الضمن ّيــة هــي أ ّن هــؤالء اللبنان ّييــن ،مثلهــم مثــل باقــي أهــل
ـي
األرض ،بحاجــة إلــى بلــد ورمــز وعضويّــة فــي المنظّمــات الدول ّيــة .وغنـ ّ
عــن القــول أ ّن الكتابــة علــى العلــم لــم تكــن رائجــة مــا خــا فــي حــاالت
نــادرة ،كالســعوديّة التــي كتبــت «ال إلــه إال اللــه مح ّمــد رســول اللــه»
وتحتهــا ســيف ،قبــل أن يقلّدهــا اإليران ّيــون فــي  ،1980حيــث تص ـ ّدرت
عل َمهــم كلمــة «اللــه» ،ومــن بعدهــا صــ ّدام حســين فــي العلــم الــذي
اخترعــه للع ـراق.
وعلــى عكــس أعــام رفعتهــا بلــدان تع ّدديّــة التركيــب ،كالعـراق فــي عهــد
عبدالكريــم قاســم ( ،)1963-1958حيــث ُحشــدت داخــل رقعــة القمــاش
خصائــص الجماعــات والمجموعــات التــي تشـكّل تلــك البلــدان وتاريخهــا،
ـي عــن نقــل تلــك الخصائــص (وإن أحيلــت ،ال سـ ّيما
تكاســل العلــم اللبنانـ ّ
منــذ الحــرب ،إلــى العملــة الورقيّــة) .فمــا هــو متوفّــر فــي الريبرتــوار
مؤسســة» يســطع
المارونــي
ّ
التقليــدي بــدا كافيًــا لتأليــف «أســطورة ّ
ّ
ومؤســس ثــانٍ سـ ّن ّي (وإن
مؤســس ّ
ـيّ ،
فيهــا ّ
درزي هــو فخــر الديــن المعنـ ّ
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اعــي ظــال
تنصــرت عائلتــه) هــو بشــير
ّ
الشــهابي ،وتلــوح لإلمــام األوز ّ
ّ
ـص ال َعلَــم تحدي ـ ًدا ،كان
ـي .وفــي مــا خـ ّ
تبشّ ــر بتســامح المســلمين الدينـ ّ
مســلمون كصائــب ســام وســعدي المنــا وصبــري حمــادة ورشــيد بيضــون
مســاهمين فــي رســمه بوصفــه تطوي ـ ًرا للعلــم الــذي اعتُمــد مــع إنشــاء
«لبنــان الكبيــر».
هــذه الرايــة المقتصــدة فــي تعبيرهــا ليــس فيهــا الكثيــر الــذي يقــال.
إنّهــا متواضعــة تواضــع البلــد الــذي أريــ َد إنشــاؤه :كثيــر الحيــاد
وقليــل القضايــا ،ومــا مــن دا ٍع إليضاحــات أكثــر .لقــد أُريــ َد لهــا أن
«ميثاقــي» مــع قيــادات
تكــون علــم وطــن تحكمــه طائفــة بتفاهــم
ّ
باقــي الطوائــف .لك ـ ّن تحفّظــات الطوائــف األخــرى عــن حكــم البلــد
ـي ر ّد العلــم مجـ ّرد علــم لتلــك الطائفــة الحاكمــة ،وفتــح البــاب
الطائفـ ّ
أشــكال عــ ّدة :مــن ســخرية العا ّمــة
ً
واســ ًعا للهــزء بــه ،حيــث اتّخــذ
التــي ســ ّمت األرزة قرنبيطــة ،إلــى مطالبــة نبيــه بــ ّري ذات مــ ّرة
محــل األرزة (والتــي اســتدعت تحفّــظ النائــب
ّ
بإحــال شــتلة التبــغ
دوري شــمعون :شــرط أن يُكتــب تحــت الشــتلة أ ّن التدخيــن يضــ ّر
بالص ّحــة ويتســ ّبب فــي األمــراض).
مــع هــذا ،هنــاك شــيء واحــد يمكــن قولــه ،ذاك أ ّن مركزيّــة األرزة فــي
ـي ،ممثّـ ًـا في شــجرة ،على ســواه مــن المعاني
العلــم ت ُغلّــب ال ُبعــد الطبيعـ ّ
ـض علــى االقتصــاد فــي التعبيــر ألنّهــا هــي هــي
واألبعــاد .والطبيعــة تحـ ّ
التعبيــر كلّــه .فالشــائع أ ّن جمالهــا ُم َح ّفـ ٌز علــى الصمــت و«جاللهــا» دافــع
لالنئخــاذ واالنبهــار .وهــذا مــا يشـ ّـق الطريــق إلــى صوف ّيـ ٍة رومنطيق ّيـ ٍة مــا،
صوف ّيـ ٍة يغذّيهــا أ ّن جــار األرز هــو الكاتــب جبـران خليــل جبـران ،وأ ّن األرز
ـرب» كمــا يقــال.
نفســه إنّمــا هــو «أرز الـ ّ
الــرب (اللــه) حضــو ًرا ضمنيًّــا ،وال
بيــد أ ّن العلــم اآلخــر ال يحضــر فيــه
ّ
ـي ومس ـلّح.
حضــو ًرا طبيع ًّيــا .إنّــه يحضــر بصفتــه صاحــب حــزب سياسـ ّ
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ـي للعلميــن علــى ما أشــار
فكأنّنــا ،والحــال هــذه ،نعثــر فــي التعاقــب الزمنـ ّ
إليــه وليــم رايــخ مــن انقــاب الصوف ّيــة الدين ّيــة ،بمــا فيهــا مــن مازوشـ ّية،
ـي
إلــى صوفيّــة قوميّــة ســاديّة ونرجسـيّة .هكــذا ،يضـ ّ
ـج العلــم الحــزب اللهـ ّ
بالــكالم والصــور والتعبيــر م ّمــا تتميّــز بــه الدعــوات النضاليّــة .وإذ يُشـرِف
الــرب» علــى وادي ق ّنوبيــن ،الــذي قيــل أنّــه كان ملجــأ الهاربيــن
«أرز
ّ
مــن بطــش الرومــان الوثن ّييــن ،فــإ ّن إلــه «حــزب اللــه» ال يطيــق الهــرب
«الجبــان» بــل يعلــن «انتهــاء زمــن الهزائــم» .فــإذا تغ ّنى أهــل ال َعلــم األ ّول
بــأ ّن اســم األرز مذكــور فــي التــوراة ،كاد أهــل العلــم الثانــي يشـكّون فــي
أن يكــون فــي األمــر «تطبيــع» مــا .وفــي مقابــل صمــت علــم األرزة أمــام
الطبيعــة ،وهــي «لوحــات اللــه راســمها» بحســب أغنيــة وديــع الصافــي،
يســود اقتحــام الطبيعــة بعضليّــة البندقيّــة التــي تنتجهــا مصانــع األســلحة
وتحتـ ّـل فــي علــم الحــزب المركزيّــة نفســها التــي تحتلّهــا األرزة فــي علــم
الدولــة .وهــي عضل ّيــة تناولهــا أيضً ــا رايــخ وســواه م ّمــن اســتوقفتهم
القبضــات النافــرة العــروق واألجســام المشــدودة فــي الحــركات النضال ّيــة،
ذاك أ ّن الــذي ت ُظهــره الملصقــات شــا ًّدا بأصابــع وعــروق نافــرة علــى
بندق ّيــة ال تقـ ّـل عضل ّيـ ًة ،إنّمــا يمشــي دائ ًمــا «منتصــب القامــة» علــى مــا
أعلمنــا ســميح القاســم ومارســيل خليفــة.
ـي بتاتًــا
فــوق هــذا ،فـــ «حــزب اللــه» ،مرمــوزًا إليــه بعلمــه ،غيــر معنـ ّ
بتمثيــل باقــي الجماعــات أو بمراعــاة تمثيالتهــا ورموزهــا .تمثيالتــه
تحتــل القماشــة كلّهــا ،مــا يضعنــا وج ًهــا لوجــه أمــام
ّ
ورمــوزه هــو
ـكل الجماعــات ،جماع ـ ٍة ال تزعــم بتاتًــا ،مــن خــال
علــم لجماعــة ،ال لـ ّ
رايتهــا ،أنّهــا تريــد أ ّن تتّحــد مــع ســواها فــي كيــان أعلــى أو فــي
مفهــوم مركّــب.
ـي مسـلّح بمــا أنتجتــه مصانــع حديثــة،
فنحــن بالتالــي حيــال إلــه جماعاتـ ّ
ـي ،أعــزل إلّ مــن الطبيعــة.
وإلــه شــبه وطنـ ّ
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وبيــن رومنطيق ّيــة الطبيعــة الوطن ّيــة وحداث ّيــة األداة الجماعات ّيــة ،يســتق ّر
رب
إلــه القــ ّوة فــي ق ّوتــه ،ويغفــو إلــه الطبيعــة فــي الطبيعــة .إنّهمــا ّ
ورب مغلــوب.
غالــب ّ

الجامعة األميرك ّية في بيروت :أبعد من السياسة!

حيــن يقــام فــي الجامعــة األميرك ّيــة ببيــروت معــرض عــن الشــيوع ّية ،وعــن
«الفـ ّن والثــورة فــي الشــرق األوســط» ،فهــذا خبــر يتنــاول الجامعــة أكثــر
م ّمــا يتنــاول الشــيوعيّة.

قــد يقــول قائــل إ ّن تلــك الجامعــة مــا كانــت لتســمح بهــذا النشــاط
لــو كانــت الشــيوعيّة ال تــزال حيّــة تُــرزق وتهــ ّدد النفــوذ والمصلحــة
األميرك ّييــن .ربّمــا .مــع هــذا ،ليــس مألوفًــا أن يحتفــل الخصــم بخصمــه
وإن مــات .ونحــن نعلــم ،بالتجربــة الخبيثــة ،أ ّن معظــم الذيــن يقولــون:
«ال تجــوز علــى الميّــت إلّ الرحمــة» يقصــدون أ ّن الرحمــة ال تجــوز
عليــه.

مــع حماقــة دونالــد ترامــب األخيــرة فــي شــأن القــدس ،كان موقــف رئيس
الجامعــة فضلــو خــوري ،ثـ ّم بيــان «الهيئــة التدريسـ ّية» فيهــا ،فكأنّنــا لســنا
حيــال جامعــة «أميرك ّيــة» بالمعنــى الــذي غال ًبــا مــا توصــف بــه وتُنتقــد
عليه .
إذًا ،فــي األمــر مــا يتعــ ّدى السياســة الض ّيقــة ومــا يتجــاوز ربــط تلــك
الجامعــة بـــ «اإلمبريال ّيــة األميرك ّيــة» الش ـ ّريرة .معيــار السياســة الض ّيقــة
يصــح فــي جامعــة تابعــة لمصــر أو لروســيا ،لكــ ْن ليــس فــي جامعــة
ّ
«تابعــة» ألميــركا أو لبريطانيــا.
أبعــد مــن هــذا ،يمكــن المغامــرة بافت ـراض أ ّن الجامعــة األميركيّــة غالبًــا
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ـي فــي منطقتنــا علــى تأريــخ
مــا دفعــت ثمــن طغيــان التأريــخ السياسـ ّ
والمؤسســات والمهــن وســواها .فالسياســة
االجتمــاع واالقتصــاد والثقافــة
ّ
عندنــا ،وكمــا هــو معــروف ج ّي ـ ًدا ،تبتلــع دائ ًمــا مــا عداهــا.
السياســي
والتلخيــص ال يقــف عنــد هــذا الحــ ّد ،فحتــى فــي التأريــخ
ّ
نفســه ،طغــت نظــرة ت ُغلّــب االنقالبــات العســكريّة والنزاعــات األهل ّيــة
علــى البرلمانــات واإلدارات العا ّمــة واألح ـزاب والنقابــات والصحافــة .إذًا،
وفــي السياســة ذاتهــا ،ســاد مــا هــو قَطْـ ٌع علــى حســاب مــا هــو اســتمرار،
ومــا هــو عنــف علــى حســاب مــا هــو ســلم ّية وتــد ّرج.
اليــد العليــا فــي هــذا التأريخ كانــت للناصريّة .للثــورة الجزائريّــة .للمقاومة
الفلســطين ّية .للحــروب األهل ّيــة .وطب ًعــا لـــ «النكبــة» و«النكســة» .جميلــة
بــو حيــرد لــم تكــن َجنــدارك العرب ّيــة فحســب ،بــل كانــت مــدام كــوري
العرب ّيــة أيضً ــا .بعــد ذلــك ،جعلنــا معيارنــا هــذا معيــا ًرا لقيــاس ظاهـرات
ـح فــي قياســها هــذا المعيــار.
كالجامعــة األميرك ّيــة ال يصـ ّ
لكـ ْن ،فــي نظــرة رحبــة إلــى هــذا التاريــخ ،نظــر ٍة ت ُِحيـ ُط بتح ّوالتــه التــي
تتجــاوز السياســة ،يبــرز تأســيس الجامعــة األميرك ّيــة فــي بيــروت (أو
«الكلّ ّيــة الســوريّة اإلنجيل ّيــة» يومــذاك) كواحــد مــن حدثيــن اثنيــن ربطــا
ـي والشــرق األوســط بالعالــم .أ ّمــا الحــدث الثانــي فهــو شـ ّـق
العالــم العربـ ّ
قنــاة الســويس التــي َو َصلَـ ِ
المتوســط بالبحــر األحمــر.
ـت البحــر األبيــض
ّ
وليــس بــا داللــة أ ّن هذيــن التط ّوريــن ،وهمــا األهـ ّم فــي تاريــخ منطقتنــا
بعــد حملــة نابوليــون فــي  ،1799-1798إنّمــا ولِــدا فــي حقبــة واحــدة:
قنــاة الســويس بُـ ِـدئَ العمــل فيهــا فــي  1859وانتهــى فــي  ،1869فيمــا
نشــأت الجامعــة فــي  ،1866قبــل  24ســنة علــى أ ّول جامعــة وطن ّيــة
ـامي ،هــي التــي أنشــئت فــي اســطنبول.
حديثــة فــي العالــم اإلسـ ّ
تواكــب هــذان الحدثــان ،القنــاة والجامعــة ،مــع مــا كان يجــري فــي
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النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر ،مؤ ّديًــا إلــى إطــاق حركــة
توســع
تطمــح إلــى توحيــد العالــم :فحينــذاك ،وأ ّول مـ ّرة فــي التاريــخ ،بــدأ ّ
ـي المندفــع إلــى خــارج حــدوده بحثًــا
أوروبــا بســبب اقتصادهــا الصناعـ ّ
عــن األســواق .إندفــا ٌع كهــذا لــم يكــن عســكريًّا وسياس ـ ًّيا فحســب ،بــل
ومؤسسـ ًّيا يرشّ ــح معمورتنــا ألن تكــون ،وعلــى نحــو غيــر
كان أيضً ــا ثقاف ًّيــا ّ
مســبوق ،كونًــا واح ـ ًدا ،متّصـ ًـا ومترابطًــا .مــع التط ـ ّور المذكــور ،بــدأت
عزلــة المناطــق النائيــة وانغالقهــا يتع ّرضــان لتح ـ ٍّد غيــر محســوب.
هــذا الوافــد الجديــد جــاء بالســاح الــذي يضمــن بطبيعــة الحــال غلبــة
الغالــب ،لك ّنــه جــاء أيضً ــا بالمدرســة وبالس ـكّة الحديــد وبالمستشــفى.
ـتقل عنــه:
أول مـ ّرة ،كان الغــازي يعلّــم المغــز ّو كيــف يقاومــه وكيــف يسـ ّ
ذاك أ ّن شــعوب المســتع َمرات تع ّرفــت ،مــن خــال مســتع ِمرها ،إلــى
الحــزب والصحافــة والنقابــة التــي مــا لبثــت أن اســتخدمتها ســا ًحا ضـ ّد...
االســتعمار.
صحيــح أ ّن العقــود الالحقــة برهنــت أ ّن ذلــك التفــاؤل بوحــدة العالــم
كان متس ـ ّر ًعا ومبالَ ًغــا فيــه .فالهويّــات الدين ّيــة والقوم ّيــة مــا لبثــت أن
ـي
ـي ،الوحشـ ّ
اســتجمعت قواهــا ور ّدت بق ـ ّوة ،وكان للعنــف الكولونيالـ ّ
والعنصــري أحيانًــا أخــرى ،دوره المؤكّــد فــي اســتثارة ذلــك
أحيانًــا
ّ
الــر ّد .كمــا أ ّن التفــاوت الــذي أبدتــه جماعاتنــا المحلّيّــة فــي اســتقبال
ـي ،وفــي الحماســة لــه ،ع ـ ّزز ،وط ـ ّور ،انقســامات ات ّصــف
الوافــد الغربـ ّ
كل حســاب ،لــم يطــل
بهــا البنــاء الالحــق للــدول واألنظمــة .وبعــد ّ
بنــا العهــد حتــى رأينــا حركــة كـــ «جماعــة اإلخــوان المســلمين» تنشــأ
فــي .1928
مــع هــذاُ ،رســمت وجهــة تق ّدم ّيــة وأمم ّيــة للمســتقبل ،وكانــت الجامعــة
األميرك ّيــة بيــن أبــرز راســميها .يكفي القــول ،بهــدف المقارنة ،أ ّن سـتّين ّيات
ـي فــي جبــل
ـي والطائفـ ّ
القــرن التاســع عشــر هــي أيضً ــا عقــد النـزاع األهلـ ّ
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ـأي الوجهتيــن التأسيسـ ّيتين نختــار مــن حيــث المبــدأ :تلــك التــي
لبنــان ،فـ ّ
تجهــد لربــط منطقتنــا بالعالــم األوســع ،أم تلــك التــي ال تتح ّمــل عيــش
طائفــة صغــرى فــي جــوار طائفــة صغــرى أخــرى؟
بالطبــع ،هنــاك دائ ًمــا محامــو دفــاع عــن تاريخنــا الســابق لالســتعمار
بعجــره وبجــره ،م ّمــن ســيقولون إ ّن الطوائــف ،بالشــكل الــذي نعرفــه،
مــا هــي إلّ نتــاج مــن نتاجــات االســتعمار والرأســمال ّية .وهــذا قــد
يكــون صحي ًحــا شــرط أن نضيــف أ ّن الطوائــف المذكــورة إعــادة إنتــاج
لبنــى عصب ّيــة ســابقة عليهــا ،لعالـ ٍـم مــن الملــل والنحــل ،ال تصلــه صلــة
باالســتعمار وبالرأســمال ّية.
وفــي مطلــق الحــاالت ،كانــت الوجهــة الجديــدة قــد وجــدت صياغتهــا
بلــس ،رئيــس الجامعــة
األولــى ،األكمــل واألنبــل ،علــى لســان دانيــال ّ
األميرك ّيــة ،لــدى تدشــينه «كوليــدج هــول» فــي « :1871هــذه الكلّ ّيــة هــي
أي اعتبــار للّــون والقوميّة
لـ ّ
ـكل شــروط البشــر وطبقاتهــم ،فــي معــزل عــن ّ
وال ِعــرق أو الديــن .المــرء ،أكان أبيــض أو أســود أو أصفــر ،مســيح ًّيا أو
ـدي ،يســتطيع أن يدخــل
يهوديًّــا أو مح ّمديًّــا أو غيــر مؤمــن بديــن توحيـ ّ
كل مزاياهــا[ ،يســتطيع ذلــك] لثــاث
المؤسســة ويســتفيد مــن ّ
إلــى هــذه
ّ
ســنوات أو أربــع أو ثمــانٍ  ،ثـ ّم يمضــي فــي طريقــه مؤم ًنــا بإلــه واحــد ،أو
بع ـ ّدة آلهــة ،أو بــا إلــه».
أ ّمــا مفاعيــل الوجهــة الجديــدة هــذه ،كمــا مثّلتهــا الجامعــة األميرك ّيــة،
للحــي
التقليــدي
فظهــرت علــى غيــر صعيــد .فضــ ًّدا علــى التكويــن
ّ
ّ
ـرقي ،بوصفــه امتــدا ًدا للعالقــات القرابيّــة وروابــط الــدم،
ـكني الشـ ّ
السـ ّ
حــي مــن نــوع آخــر :إنّــه «رأس
أ ّدت الجامعــة األميركيّــة إلــى خلــق ّ
بيــروت» ،حيــث ال يقيــم بالضــرورة اإلخــوان أو أبنــاء العـ ّم فــي شـقّتين
متالصقتيــن ،وال يتحــ ّول صاحــب الــدكّان فــي القريــة إلــى صاحــب
الســوبرماركت فــي المدينــة ،يتــز ّود بســلعه أبنــاء قريتــه الذيــن هبطــوا
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الســوداني جــا ًرا
معــه إلــى بيــروت .هنــا ،فــي رأس بيــروت ،صــار
ّ
ـي فــي البنايــة نفســها ،كمــا بــات النــازل مــن جبلــه فــي الكــورة
لألميركـ ّ
ـي اآلتــي مــن وراء البحــار.
ـي أو البريطانـ ّ
أو ضهــور الشــوير جــا ًرا للعراقـ ّ
مفهــوم الجــوار ،إذًا ،بــات يكتســب مع ًنــى حديثًــا ،حيــث غــدت الح ّريّــة
ـردي يؤ ّديــان الــدور الــذي كانــت تؤ ّديــه القرابــة الموروثــة
والخيــار الفـ ّ
والمفروضــة بق ـ ّوة الــدم.
ومثلمــا تعــارف البشــر ،وت ـزاوج «الغربــاء» أو تصادقــوا فــي مــا بينهــم،
تداخلــت اللغــات واألزيــاء والمطابــخ والعــادات لتش ـكّل بيئــة متع ـ ّددة
و ُمل ّونــة تقــف فــي مقابــل قيــم العصب ّيــة الض ّيقــة وعالقاتهــا.
وبالتأكيــد ،كان مــن اإلنجــازات الكبــرى أ ّن الجامعــة األميركيّــة نشــأت
جامعـ ًة للشــرق األوســط ،ال للبنــان فحســب .فيهــا تخـ ّرج شـبّان وشــابّات
العربــي نقلــوا إلــى مجتمعاتهــم وإلــى نُ َخبهــا بعــض مــا
مــن العالــم
ّ
يج ّددهــا ويغنيهــا .حصــل هــذا فيمــا كانــت الــدول العرب ّيــة المســتقلّة
ـس الحاجــة إلــى أن تســتغني عــن
حديثًــا ،أو التــي كانــت تسـ ّ
ـتقل ،فــي أمـ ّ
كــوادر أنظمــة االنتــداب واالســتعمار ،وأن تتمتّــع بكوادرهــا الوطن ّيــة التــي
تس ـ ّير إداراتهــا وتعليمهــا.
الفلســطيني المميّــز،
وفــي الجامعــة األميركيّــة ،ومــن خــال الحضــور
ّ
تط ّعمــت النخبــة اللبنانيّــة ،وهــي الفرانكوفونيّــة تقليديًّــا ،بأنغلوفونيّيــن
اللبنانــي بإلحــاح فــي حقبــة مــا بعــد
كان يحتــاج إليهــم االقتصــاد
ّ
االســتقالل .لقــد تواكــب هــذا التح ـ ّول الكبيــر مــع مســتج ّدات مــا بعــد
السياســي كمــا
الفرنســي،
الحــرب العالميّــة الثانيــة وانحســار النفــوذ
ّ
ّ
البريطانــي.
األميركــي ،وجزئيًّــا
االقتصــادي ،لمصلحــة النفــوذ
ّ
ّ
ّ
لك ـ ْن ،ربّمــا كان أه ـ ّم مــا انتقــل إلينــا بقيــام الجامعــة األميرك ّيــة تع ُّرفنــا
إلــى قيمــة النقــد وإفادتــه لجســم المنقــود .فــا نبالــغ إطالقًــا حيــن نقــول
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المؤسســة تع ّرضــت ،طــوال تاريخهــا ،لكــ ٍّم مــن هــذا النقــد
إ ّن هــذه
ّ
ـي،
الصــادر عــن أســاتذة وطـ ّـاب فيهــا ،بــل لك ـ ٍّم مــن التشــهير السياسـ ّ
مؤسســة أخــرى فــي الشــرق األوســط .بيــد أ ّن ذلــك كلّــه لــم
لــم تعرفــه ّ
يُضعفهــا ،بــل حصــل العكــس :فهــي احتفلــت فــي  2016بالذكــرى الـــ150
مؤسســاتنا المحلّ ّيــة التــي
لتأسيســها ،وهــو عمــر ال تطمــح إلــى ُربعــه ّ
كثيــ ًرا مــا تــذوي بعــد ســنوات قليلــة علــى نشــأتها ،إ ّمــا تحــت وطــأة
النزاعــات األهل ّيــة واالنقالبــات العســكريّة ،وإ ّمــا بســبب التركيبــة العائل ّيــة
التــي تحكمهــا وتتح ـ ّول قي ـ ًدا علــى اســتمرارها.
وبالفعــل ،تع ّرضــت الجامعــة خــال تلــك الســنوات الـــ 150لمــا تع ـ ّرض
المؤسســات فــي لبنــان .فهــي أيضً ــا تل ّقــت آثــار الن ـزاع
لــه ســواها مــن
ّ
األهلــي فــي  ،1958ثــ ّم حــرب الســنتين فــي ( ،)1976–1975وبعدهــا
ّ
المعــارك والمجابهــات التــي عرفتهــا الثمانين ّيــات ،وبعضهــا حصــل فــي
بيــروت نفســها وفــي أحيــاء ال تبعــد كثيــ ًرا مــن رأس بيــروت .وم ّمــا ال
يُنســى أ ّن ظاهــرة خطــف األجانــب التــي ازدهــرت فــي الثمانينيّــات،
اســتهدفتها كونهــا ...أميرك ّيــة .ولــم يكــن مالكولــم كيــر الــذي اغتيــل فــي
مطالــع  1984الضح ّيــة الوحيــدة لتلــك الهمج ّيــة التــي طغــت يومــذاك
باســم إلــه متج ّهــم وعديــم الرحمــة.
فعــا إلــى مشــاكل المنطقــة ،وإن
لقــد انتســبت الجامعــة األميرك ّيــة ً
اعتمــدت التقوقــع واالنكفــاء عــن لحظــات عصفهــا األكثــر جنونًــاّ ،إل أنّهــا
ـول ال ت ـزال المنطقــة بعيــدة ج ـ ًّدا مــن أن تأخــذ
اختلفــت بتقديمهــا حلـ ً
بهــا.
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آباء وأبناء ،زوجات وأصهار
بعــد ثــورة إي ـران ،ومــع االنتخابــات األولــى الختيــار رئيــس للجمهوريّــة،
أشــار آيــة اللــه الخمينــي بيــده إلــى أبــو الحســن بنــي صــدر ،وقــال« :هــذا
ابنــي» .العبــارة المقتضبــة والمتشــاوفة التــي وصــف بهــا شــيخ الثــورة
ـي .فهــو بالــكاد تنــاول
أحــد ش ـ ّبانها ،ح ّولهــا األخيــر إلــى برنامــج سياسـ ّ
تخصصــه ،مركّـ ًزا علــى مــا قالــه
السياســة واالقتصــاد ،الــذي هــو موضــوع ّ
عنــه آيــة اللــه .هكــذا ،ح ّقــق فــوزًا صار ًخــا بـ ّوأه رئاســة الجمهوريّــة األولــى
فــي إي ـران الجمهوريّــة.
عــادي وواحــد مــن
جامعــي
بنــي صــدر لــم يكــن أكثــر مــن أســتاذ
ّ
ّ
ـي الخمينــي
معارضيــن كثيريــن للشــاه يعيــش فــي فرنســا ،فعندمــا نُ ِفـ َ
إليهــا ،بعــد ســنوات نفيــه إلــى العـراق ،توث ّقــت عالقــة «االبــن» بـــ «أبيه»،
كل تعريــف آخــر.
حتــى صــارت تنــوب عــن ّ
وإذ انقضــى نحــو مــن أربعــة عقــود ،علّــق ميشــال عــون علــى اســتقالة
ـس حكومتــه «اب ُنــه» ،وأنّهمــا
ســعد الحريــري مــن الريــاض ،فقــال إ ّن رئيـ َ
ٌ
ومعــروف أ ّن عــون،
دخــا م ًعــا إلــى الرئاســات وم ًعــا يخرجــان منهــا.
ـكل» ،يســتطيع أن يسـ ّمي
ـي [أبــو] الـ ّ
بحســب لقـ ٍ
ـب بــات شــائ ًعا ،هــو «بـ ّ
ـي «ابنــي» .وفــي ترســانتنا ســوابق كبــرى ذائعــة الصيــت فــي أبـ ّوة
ّ
أي لبنانـ ّ
السياس ـيّين :فمصطفــى كمــال ُعــرف باالســم الــذي فاقــت شــهرتُه شــهر َة
األصلــي« :أتاتــورك» ،أو «أبــو األتــراك» ،أ ّمــا جوزيــف ســتالين،
االســم
ّ
ـي» ،فغــدا «أبــا الشــعوب» قاطبــة.
«األممـ ّ
واألب ـ ّوة ســلكت ،فــي عصرنــا ،طرقًــا ش ـتّى ،اســتند أحدهــا إلــى خلف ّيــة
كاثوليك ّيــة ال يخطئهــا البصــر .فقــد تغلّبــت ،فــي التقليــد هــذا ،صــورة
األب ـ الــزوج علــى صــوره األخــرى ،فيمــا ت ُــرك لــأ ّم الطاهــرة ،التــي
ـي ،أن تس ـلّط الضــوء علــى القــدرات الخارقــة
تســتأنف النمــوذج المريمـ ّ
للــزوج ـ األب .ولــم يكـ ّـف الزعمــاء ـ اآلبــاء ،الفاشـ ّيون منهــم والشــعبويّون
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وال ُعظام ّيــون والبيــن بيــن ،عــن تقريــب الدولــة مــن عائلــة كهــذه .فبنيتّــو
موســوليني رفــع زوجتــه راشــيل إلــى مصــاف المثــال الــذي ينبغــي أن
تقلّــده اإليطال ّيــات ،مــع أنّــه لحظــة القبــض عليــه وإعدامــه فــي  1945كان
األرجنتيني
مصحوبًــا بعشــيقته كالريتّــا بيتاتشــي ،ال بزوجتــه .وكان الزعيــم
ّ
خــوان بيــرون مب ّك ـ ًرا فــي نــوع مــن التوريــث المضبــوط انتخابيًّــا :فبعــد
أن فشــلت محاولــة ترشــيح زوجتــه «األســطوريّة» األولــى إيفــا ،عــام ،1951
لتكــون نائبتــه فــي رئاســة البلــد ،نجحــت المحاولــة فــي  1974مــع زوجتــه
الثانيــة إيزابيــل ،مــا جعلهــا تتولّــى الرئاســة ســنتين بعــد رحيله فــي .1976
ـي ،تأثّــر الحبيــب
ـي للتم ـ ّدد العائلـ ّ
وبدرجــة أدنــى مــن الضبــط االنتخابـ ّ
بورقيبــة ،ذو الثقافــة الفرنس ـيّة ،بهــذا المنحــى ،مس ـ ّميًا زوجتــه وســيلة
«الماجــدة» بيــن التونس ـ ّيات ومف ّوضً ــا إيّاهــا أدوا ًرا ومه ّمــات بــارزة .أ ّمــا
فــي الفيلي ّبيــن ،فمــن دون ضبــط ،منــح فردينانــد ماركــوس زوجتــه إيميلدا
«حـ ّـق» التح ّكــم شــبه المطلــق فــي الفيليبّينيّيــن.
مــا ال شـ ّـك فيــه أ ّن فــي األب ـ ّوة هــذه ،علــى تع ـ ّدد صيغهــا ،إفراطًــا فــي
الفصاحــة يراهــن علــى ســذاجة المتل ّقــي .فالخمينــي ،بعــد ســنة ونصــف
الســنة فحســب ،غضــب علــى «ابنــه» بنــي صــدر الــذي هــرب تحــت
جنــح الظــام مــن جمهوريّــة «يرأســها» ،كــي يحفــظ رأســه فــي فرنســا.
ونعــرف أ ّن أه ـ ّم تحالفــات عــون السياس ـ ّية تحال ُفــه مــع الطــرف الــذي
ـي .ولئــن صــادرت أب ـ ّو ُة أتاتــورك
يتّهمــه الحريــري بقتــل أبيــه البيولوجـ ّ
ألســن َة البنيــن األت ـراك وطرائقهــم فــي الحيــاة واللبــاس والعبــادة ،فــإ ّن
أب ـ ّوة ســتالين قايضــت حيــاة البنيــن الســوفيات بأبخــس األثمــان.
كل زغــل األبــ ّوة ،يبقــى إفراطهــا فــي الفصاحــة إنســانيًّا جــ ًّدا،
ومــع ّ
وبالتالــي صل ًبــا جـ ًّدا ،بعضــه يقيــم فــي ضعــف البشــر األبنــاء وبعضــه فــي
جبــروت الزعمــاء اآلبــاء .فاألبـ ّوةَ ،عــ ْرضً ا لهــا وطل ًبــا عليهــا ،صــورة مكرورة
وشــائعة علــى مســتويات ال حصــر لهــا ،أعالهــا عالقــة اللــه بنــا ،هــو الــذي
خصوصــا ،أبًــا أعلــى.
ترســمه األديــان عمو ًمــا ،والمســيح ّية
ً
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ّ
واألدق
ـي ،قبــل أن يغــدو دســتوريًّا ،كان األصــدق
والحــال أ ّن النظــام ال َملَكـ ّ
فــي هــذه األبويّــة ،أي فــي المماثلــة الصريحة بيــن الملك األب ،واســتطرا ًدا
اللــه وقــد ُص ّغــر حجمــه ،وبيــن الرع ّيــة األبنــاء .فهــذه األبـ ّوة المطلقــة إذ
ـي تل ّبــي هوايــة الحكــم المطلــق فــي االحتــكار
تســتضعف األب البيولوجـ ّ
لتحــل محلّهــا صلــة
ّ
المطلــق ،ذاك أ ّن الصلــة البيولوج ّيــة إنّمــا ت ُــزاح
مفادهــا التبعيّــة «السياس ـيّة» التــي يتح ّكــم فيهــا طرفهــا األقــوى .لك ـ ْن،
فــي المقابــل ،يُحتَ َفــظ فــي العالقــة السياسـ ّية المذكــورة بثوابــت التركيبــة
العائل ّيــة وهندســتها ،كمــا يُحت َفــظ بــدالالت بســيكولوج ّية باتــت معروفــة
ـي الضعيــف
جـ ًّدا .فــاألب القـ ّ
ـوي يســتطيع مــا ال يســتطيعه األب البيولوجـ ّ
مــن توســيع العــازل بيــن األ ّم واالبــن الــذي ينافــس األب عليهــا ،وفقًــا
للمقولــة الفرويديّــة التــي صــارت كليشــيه .ومــا األ ّم ،والحــال هــذهّ ،إل
األ ّمــة والشــعب .هكــذا ،ال يعــود الفــرد ـ المواطــن يتّصــل بشــعبه وأ ّمتــه،
ـي القــدرة.
أو يتواصــل معهمــاّ ،إل عبــر وســاطة األب الكلّـ ّ
علــى أنّنــا فــي العقــود األخيــرة ،بدأنــا نشــهد اآلبــاء يرتـ ّدون عــن المعنــى
ـتاليني إلــى المعنــى الــذي قصدتْــه ال َملك ّيــات المطلقــة
ـي ـ السـ ّ
األتاتوركـ ّ
البائــدة ،كمــا إلــى صــورة العائلــة التــي حافــظ عليهــا التقليــد ذو الخلفيّــة
ـأي معنــى
الكاثوليك ّيــة .فاألبنــاء ،أي «الشــعب» ،لــم يعــودوا مجازيّيــن بـ ّ
مــن المعانــي .لقــد صــاروا األبنــاء البيولوج ّييــن إيّاهــم :فمــن جهــة،
تقلّــص ذلــك «الشــعب» إلــى فئــات وشــرائح أضيــق وأشــ ّد منظوريّــة
يعــود عليهــا وحدهــا االنتفــاع بالبنـ ّوة ،ومــن جهــة أخــرى ،لــم يعــد رفــاق
درب عقائديّــون كعصمــت إينونــو ونيكيتــا خروتشــيف يرثــون أتاتــورك
وســتالين ،إذ و ّرث كيــم إيــل ســونغ ،فــي  ،1994ابنــه الــذي هــو مــن
ـص
لحمــه ودمــه ،كيــم جونــغ إيــل .وكيــم األ ّول ،كمــا نعــرف ،ســبق أن خـ ّ
كل واحــد مــن أقاربــه بوظيفــة فــي صنــع التاريــخ .أ ّمــا نجلــه كيــم الثانــي
ّ
فبــدوره و ّرث نجلَــه كيــم جونــغ أون ليصيــر كيــم الثالــث .وإذ فعــل
حافــظ األســد الشــيء نفســه بتوريثــه ابنــه بشّ ــار ،فقــد حــاول ذلــك صـ ّدام
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حســين بتوريــث ُعـ َد ّي ،ومع ّمــر القذّافــي بتوريــث ســيف ،وحســني مبارك
بتوريــث جمــال ،وعلــي عبداللــه صالــح بتوريــث أحمــد ،غيــر أ ّن المــوت
أو ســقوط النظــام أو الحدثيــن م ًعــا حــاال دون ذلــك.
وإلــى هــذا ،تصاحــب االرتــداد مــع تح ـ ّول آخــر ،فلــم يعــد مطلوبًــا مــن
األب أن يكــون حائــ ًزا علــى انتصــار كالــذي حقّقــه أتاتــورك وســتالين.
صــارت الهزيمــة تكفــي ،شــرط نجــاح المهــزوم فــي تعليبهــا انتصــا ًرا.
ـدم مطلــق فــي
ـي المطلــق يتعايــش مــع عـ ٍ
لقــد غــدا التوريــث البيولوجـ ّ
ـي للمنتفعيــن .وبالطبــع،
اإلنجــاز ،عـ ٍ
ـدم ال يمــأ فراغــه إلّ الترويــج اإلعالمـ ّ
بــدت الصحافــة والتلفزيــون المؤ ّممــان ،وكذلــك المؤتمــرات الحزب ّيــة،
علــى أت ـ ّم االســتعداد لذلــك.
ـازي
ـي ـ الجهـ ّ
بهــذا ،زادت الفصاحــة ركاكـ ًة .فاالرتــداد مــن التوريــث الحزبـ ّ
ـي المحــض نـ ّم عــن تراجــع التعويــل علــى «القض ّيــة»
إلــى التوريــث العائلـ ّ
التــي يُفتــرض بهــا الجمــع بيــن األب وأبنائــه ،أي شــعبه .هكــذا ،بــات مــن
الســهل اســتبدال حصــر الثــروة والســلطة بالحــزب والجهــاز الحاكميــن،
«الممثّليــن» للشــعب والقض ّيــة ،بحصرهمــا بالعائلــة القراب ّيــة .فــوق هــذا،
تراجعــت الحاجــة ،لــدى أنظمــة العســف ،إلــى التظاهــر باحتـرام الشــعب
والوقــوف علــى رأيــه ،فطــوال ســنوات الســحق واالســتهانة بالمحكوميــن،
بــات يُنظــر إلــى هــؤالء كمــا لــو أنّهــم حشـرات ال تملــك فــي األصــل رأيًــا
وال حاجــة بالتالــي الفتعــال الوقــوف علــى رأيهــا.

بيــد أ ّن االرتــداد إيّــاه شــابَ ُه فســاد ثقافــة الــدم وإفســادها ،ولــن تكــون
ّإل الرثاثــة ،وهــي غالبًــا عنيفــة ،حصيلــة اســتعادة ال َملكيّــة المطلقــة فــي
زمــن الدمقرطــة والحداثــة .فــي جـ ّو موبــوء كهــذا ناجــم عــن عقــود مــن
تحطيــم السياســة واالجتمــاع ،والتعامــل مــع المواطنيــن كحش ـرات ،لــم
ـي
يعــد ث ّمــة خجــل يُذكــر فــي إتيــان مــا كان ســب ًبا للخجــل ،فــإذا القومـ ّ
اكي الســابقان محاميــا قبيلتيهمــا بالمعنــى الذي قصــده الجاهل ّيون
واالشــتر ّ
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فــي الشــاعر .وفــي كــونٍ راحــت تنســجه ثقافــة القرابــة ،ومــع تعديــل هنــا
وتكييــف هنــاك ،بــات جائـ ًزا ألفـراد آخريــن فــي األســرة أن يطمحــوا ،هــم
وإل فبشــطر كبيــر منهــا ،إن لــم يكــن بالتســاوي مــع
أيضً ــا ،إلــى الكعكــةّ ،
ـي ففــي مرتبــة تلــي مرتبتــه.
االبــن البيولوجـ ّ
وتدلّنــا أواســط الســبعينيّات إلــى محطّــة علــى هــذا الطريــق :ففــي ،1976
حاولــت جيانــغ كوينــغ ،زوجــة مــاو تســي تونــغ الدمويّــة والمهووســة،
االســتيالء علــى نظــام زوجهــا الراحــل تـ ًّوا ،متعاونـ ًة علــى هــذا مــع رفاقهــا
الثالثــة فــي «عصابــة األربعــة» .وفــي العــام نفســهُ ،ســ ِّمي راؤول كاســترو
نائ ًبــا أ ّول لشــقيقه حاكــم كوبــا فيديــل (ثـ ّم الح ًقــا ،فــي  ،2006بــدأ إعداده
ليحـ ّـل محـ ّـل شــقيقه المتداعــي).
وهــذان كانــا نظا َمــي حـ ّد أقصــى فــي األدلجــة والحزب ّيــة يُع َّيــر الســوفيات
بعجزهــم عــن اللحــاق بهمــاّ .إل أ ّن ذلــك بــات نه ًجــا للراديكال ّييــن وأنصاف
ـانديني
ـوي والسـ
الراديكاليّيــن مــن ّ
كل صنــف ونــوع .فالزعيــم النيكاراغـ ّ
ّ
دانيــال أورتيغــا مــا لبــث أن أحـ ّـل زوجتــه روزاريــو موريّــو علــى الئحتــه
االنتخاب ّيــة نائبـ ًة لــه .وكان النصــف األ ّول مــن الثمانين ّيــات زمــن االنشــغال
ـوري بمحاولــة رفعــت األســد وراثــة شــقيقه حافــظ ،المريــض يومــذاك.
السـ ّ
ثـ ّم مــع الثــورات التــي عصفــت بأوروبــا الوســطى والشــرق ّيةُ ،سـلّط ضــوء
كثيــر علــى إلينــا تشاوتشيســكو التــي كانــت نائبــة رئيــس حكومــة رومانيــا
فــي ظـ ّـل رئاســة زوجهــا نيقــوال .أ ّمــا مــع الثــورات العربيّــة ،فاســتعيدت
ـي ومناوراتهــا للحصــول
علــى نطــاق واســع ســيرة ليلــى طرابلســي بــن علـ ّ
علــى تزكيــة زوجهــا زيــن العابديــن بوصفهــا وريثــة لــه .وهــي صــو ٌر
لنســاء اســتحضرته ّن ،قبــل أســابيع قليلــة ،غرايــس موغابــي التــي طمحــت
انقــاب نفّــذه
لوراثــة زوجهــا المســ ّن روبــرت ،قبــل أن يطيــح االثنيــن
ٌ
ضبّــاط زيمبابــوي.
ـيوي» الــذي يتمثّــل فــي قائمــة
فــي هــذه الخانــة ،ال ينــدرج «التقليــد اآلسـ ّ
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طويلــة مــن الســ ّيدات اللواتــي ورثــن آبــاء أو أزوا ًجــا ،كأنديــرا غانــدي
(وابنهــا رجيــف) فــي الهنــد ،وحســينة واجــد وخالــدة ضياء فــي بنغالديش،
وســيريمافو باندرانيكــه (وابنتهــا شــاندريغا كوماراتونغــا) فــي ســريالنكا،
وبنازيــر بوتــو (وزوجهــا آصــف زرداري وابنهــا بيــاوال) فــي باكســتان،
وإلــى حـ ّد مــا كــورازون أكينــو (وابنهــا بنينــو) فــي الفيلي ّبيــن ،وأونــغ ســان
ـي راســخ
ســو كيــي فــي بورمــا .فهــؤالء ،وإن اســتندن إلــى مي ـراث عائلـ ّ
تحتــل العائلــة صدارتهــاُ ،خضــن
ّ
ووطيــد ،ونهلــن مــن ثقافــة تقليديّــة
انتخابــات ج ّديّــة خســرن بعضهــا وكســبن بعضهــا اآلخــر .واالســتثناء نفســه
يســري ،وإن اختلفــت األســباب والتعابيــر ،علــى عائلتَــي بــوش وكلينتــون
فــي الواليــات المتّحــدة ،أو بيــار وجوســتين تــرودو فــي كنــدا ،ومــا قــد
يماثــل هــذه الع ّينــات فــي البلــدان الديمقراط ّيــة الغرب ّيــة.
العائلــي،
لكــ ّن أغلبيّــة التجــارب ت ُظهــر أ ّن إثقــال السياســة بالرابــط
ّ
ـول إلــى التوريــث ،يــازم األنظمــة المغلقــة واالســتبداديّة ،مــن غيــر
وصـ ً
أن يختفــي فــي األنظمــة الديمقراط ّيــة وشــبه الديمقراط ّيــة حيــن تفتــك
بهــا شــعبويّة تنمــو علــى حســاب الرقابــة والشــفاف ّية .وليــس بــا داللــة
ـي ،علــى اختــاف أيديولوجيّاتهــا،
أ ّن التراكيــب الناشــئة عــن عمــل نضالـ ّ
غن ّيــة بتعابيــر كهــذه .فنحــن نراهــا اليــوم فــي التركيبتيــن الكرديّتيــن،
الطالبان ّيــة والبارزان ّيــة ،وهمــا عائل ّيتــان أصـ ًـا ،إذ خلّفــت األولــى الزوجــة
هيــرو واالبنيــن بافــل وقبــاد ،كمــا خلّفــت الثانيــة ابــن األخ نيجيرفــان
واالبــن مســرور .أ ّمــا فــي التجربــة الفلســطينيّة ،وإن لــم يُترجــم األمــر
ـي واضــح ،فالمؤكّــد أ ّن ثــروة ياســر وطــارق،
حتــى اآلن إلــى موقــع سياسـ ّ
ابنــي الرئيــس محمــود ع ّبــاس ،ليســت خــارج الســياق هــذا .وال تــزال
حركــة طالبــان تك ّيــف هيئاتهــا القياديّــة بمــا يوفّــر للمـ ّـا يعقــوب ،نجــل
المؤســس المـ ّـا عمــر ،موق ًعــا قياديًّــا مالئ ًمــا .أ ّمــا مريــم رجــوي فتبقــى
ّ
عالمــة فارقــة ،هــي التــي جعلهــا الــزواج بـــ «المناضــل» مســعود رجــوي
زعيمــة لـــ «مجاهــدي خلــق» و«رئيســة مقبلــة إليــران» ،إذ «انتخبهــا»
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لهــذا المنصــب «مجلــس المقاومــة الوطن ّيــة اإليران ّيــة» .وهــو عالــم
ال تســتطيع ديمقراطيّــة ضعيفــة كتلــك الباكســتانيّة أن تطــ ّوع دمويّتــه
ـي ،بدليــل المصيــر الــذي انتهــى إليــه مرتضــى بوتــو ،شــقيق
ونزوعــه العنفـ ّ
بنازيــر الــذي اغتيــل فــي  .1996وهــذا ،بالطبــع ،فــارق آخــر عــن التنافــس
ـي وطيــد ،وإن كانــت المعن ّيــة
داخــل العائلــة الواحــدة فــي بلــد ديمقراطـ ّ
باألمــر عائلــة كعائلــة لوبــن الفرنس ـ ّية.
ـازي إلــى
ـي ـ الجهـ ّ
فــي األحــوال كافّــة ،لــم يقتصــر االنتقــال مــن الحزبـ ّ
ـي علــى ترفيــع الزوجــات واإلخــوة إلــى ذروة الســلطة ودوائــر النـزاع
العائلـ ّ
عليهــا .فاألصهــار مــا لبثــوا ،بدورهــم ،أن دلفــوا .وإذا كان أشــرف مــروان،
صهــر جمــال عبدالناصــر ،تمثيـ ًـا مبكـ ًرا فــي منطقتنــا علــى هــذه العالقــة،
فنظامــا صــ ّدام حســين وحافــظ األســد ق ّدمــا للعالــم أصهــا ًرا بارزيــن،
كحســين كامــل وص ـ ّدام كامــل فــي الحالــة األولــى ،وآصــف شــوكت فــي
الحالــة الثانيــة .وبعــد تجربــة بائســة فــي عهــد بوريــس يلتســن ،رمــزت
إليهــا االبنــة تاتيانــا دياشــنكو وزوجهــا ،الصهــر ،فالنتيــن يوماشــيف ،مــا
لبــث الكرمليــن أن زهــا بصهــر فالديميــر بوتيــن ،رجــل األعمــال كيريــل
شــامالوف ،ابــن نيكــوالي شــامالوف ،أحــد مالكَــي بنــك روســيا .وفــي
رئيســا ،لمــع اســم
الواليــات المتّحــدة ،ومــع انتخــاب دونالــد ترامــب ً
صهــره جــارِد كوشــنر ،فتباهــى العون ّيــون فــي لبنــان بــأ ّن اللبنان ّييــن ،هنــا
أيضً ــا ،يجــارون العصــر مــن خــال جب ـران باســيل ،صهــر ميشــال عــون
الــذي ينازعــه صهــر آخــر لعــون هــو شــامل روكــز .فبعــد تمرينيــن أ ّول ّييــن
لليــاس الهـراوي مــع صهــره فــارس بويــز ،وإلميــل ل ّحــود مــع نجلــه إميــل
الصغيــر ،جــاءت الثالثــة ثابتــة ومتينــة.
غيــر أ ّن طــرق الزوجــات واألصهــار ليســت مع ّبدة كطــرق األبنــاء .فبالقياس
إلــى ثقافــة الــدم ،مــع اســتيالء العالــم الصغيــر للقريــة والديــن علــى
المخيّلــة السياسـيّة ،تبقــى الزوجــة والصهــر غريبيــن .وإذا راجعنــا مصائــر
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النســاء الوارثــات والطامحــات وجدنــا أ ّن معظمهــا ينتهــي بالفواجــع،
فهـ ّن قــد يســبقن الــزوج إلــى اإلبعــاد والتبعيــد ،كمــا حـ ّـل بوســيلة التــي
طلّقهــا بورقيبــة ونــزع عنهــا لقبهــا قبــل عــام علــى إزاحتــه .وقــد تفضــي
محاولته ـ ّن بعــد رحيــل األزواج إلــى موته ـ ّن غيــر مأســوف عليه ـ ّن ،كمــا
حـ ّـل بأرملــة مــاو ،وقــد يهربــن مــع األزواج كمــا حصــل لليلــى بــن علــي ،أو
يُقتلــن معهــم علــى النحــو الــذي اختُتمــت بــه حيــاة إلينــا تشاوتشيســكو.
فه ـ ّن ،بالتالــي ،يعانيــن نقصيــن ،واح ـ ًدا فــي «أصالــة» الــدم إبّــان فــورة
الثقافــة الدمويّــة كمرجــع وبوصلــة ،وآخــر فــي أنّهـ ّن نســاء يعشــن ويمتــن
فــي فــيء األزواج ،ال ســ ّيما أ ّن ثقافــة الــدم إيّاهــا تســتحضر الذكــورة
والذكوريّــة بق ـ ّوة وإلحــاح.
أ ّمــا األصهــار فوضعهــم قــد يكــون أصعــب .فهــم ،كالزوجــات« ،غربــاء»،
متّهمــون ســلفًا بانشــطار الــوالء بيــن العائلــة التــي جــاؤوا منهــا والعائلــة
التــي اســتق ّروا فيهــا .لهــذا ،قــد يجهــد الصهــر كــي يبــدو منتم ًيــا أصل ًّيــا
إلــى العائلــة الجديــدةُ ،مزايــ ًدا أحيانًــا فــي إبــداء هــذا االنتمــاء وفــي
كونــه «ســند الظهــر» ألهــل الزوجــة .بيــد أ ّن محاوالتــه قــد ال يُكتــب
لهــا التوفيــق ألســباب ع ـ ّدة :فالعائلــة الحاكمــة والمالكــة قــد ال ترضــى
كل مـ ٍ
وكل
ـاض لــه ّ
بأقـ ّـل مــن تذويــب الصهــر علــى نحــو يُم َحــى معــه ّ
هويّــة ســابقين« ،وصه ـ َر الشــيء فانصهــر ،أي أذابــه» ،بحســب «مختــار
الصحــاح» .وقــد يشــعر األب الــذي تنطبــق عليــه بعــض ترســيمات علــم
ـي بــأ ّن الصهــر ينافســه علــى ابنتــه ،فــا يتعاطــف معــه
النفــس المدرسـ ّ
إلّ إذا كان يعانــي تهديــ ًدا أكبــر مــن االبــن الــذي يريــد «قتلــه» .وقــد
تشــعر األ ّم «الغريبــة» بأنّهــا تحجــب غربتهــا عــن األنظــار بــأن تذكّــر
بغربــة صهرهــا األحــدث عهــ ًدا واألكثــر قابل ّيــة للتذكّــر والتذكيــر .أ ّمــا
النجــل األكبــر فقــد يشــعر بــأ ّن الصهــر منافــس محتمــل علــى الســلطة
التــي يملكهــا الوالــدان وقــد يو ّرثانهــا ،ال س ـ ّيما متــى انــدرج المتنافســان
فــي خانــة عمريّــة واحــدة ،علــى مــا هــي حــال جــارِد كوشــنر ونجلــي
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دونالــد ترامــب ،دونالــد االبــن وإريــك .وكان ترامــب األب نفســه قــد أسـ ّر
الســتراتيجيّه الســابق ســتيف بانــون بــأ ّن كوشــنر يــز ّوده «نصائــح سياسـيّة
ـي مايــك
سـ ّيئة» ،كمــا المــه علــى تســريح مستشــاره الســابق لألمــن القومـ ّ
فلِــن والمديــر الســابق لـــ أف بــي آي جيمــس كومــي.
قياســا بالصفحــات الســود وال ُحمــر الكثــرة
وهــذه تبقــى صفحــة بيضــاء ً
خــص عالقــة الحاكــم وابنــه بصهرهــا .فاألخــر قــد ال يحتمــل
يف مــا ّ
ق ّوتهــا وفحولــة هــذه القــ ّوة التــي تتبــ ّدى لــه عدوانًــا عليــه وعــى
فحولتــه .وهــو مــا يُضعــف «والء الزوجــة» التــي ال تــرى زوجهــا ،الصهــر،
مصــد ًرا للنجــاح ،بــل تــرى يف نجاحاتــه براهــن أخــرى عــى ق ـ ّوة األب
ـن ،وإن يف وقــت متأ ّخــر،
امل ُعطــي .ويف غابــة األحقــاد املخ ّبــأة هــذه تبـ ّ َ
يتجســس عــى «ع ّمــه» عبدالنــارص ،وبعدمــا قتــل
أ ّن أرشف مــروان كان ّ
صــ ّدام حســن صهريــه «املتآمريــن» ،نســجت األلســنة والتقديــرات
عالق ـ ًة لبشّ ــار األســد مبقتــل آصــف شــوكت الــذي ســبق ألخيــه باســل
أن مقتــه .كذلــك ،تبـ ّـن أ ّن لعبدالفتّــاح الســييس صه ـ ًرا يُدعــى محمــود
حجــازي ،تســلّم رئاســة أركان القــ ّوات املســلّحة قبــل أن يُعفــى منهــا.
أ ّمــا زوج ع ّمــة كيــم جونــغ أون ،جانغــا ســونغ ثايــك ،وهــو صهــر عائلــة
كيــم ،فتضاربــت األخبــار حــول مقتلــه وإنِ ات ّفقــت عــى وحشـ ّية القتــل
نفســه.
كل حســاب،
ـح رائحــة المافيــا مــن هــذا كلّــه ،والمافيــا عائلــة بعــد ّ
وإذ تفـ ّ
فالخــوف األكبــر هــو أن تســتم ّر طويـ ًـا هــذه «الشــرع ّية» العائل ّيــة ،وســط
هــذا االنحطــاط الطاغــي ،وأن يصــدق أولئــك الذيــن يته ّددوننــا اليــوم
بحافــظ بشّ ــار األســد.
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موت الجاسوس الساحر...
مــاذا ســيكون جوابهــم إذا ســئل ألــف شــخص مــن الجنســين ،مــن مختلف
الفئــات العمريّــة والطبقــات االجتماع ّيــة والســويّات التعليم ّيــة ،وفــي
عدادهــم عــدد ُمعت َبــر مــن الممانعيــن («المناضليــن الوطن ّييــن الشــرفاء»
إلــخ ،)...الســؤال التالــي:
ألي منكــم أن يشــابه ،هــو أو ابنــه ،واح ًدا من اثنين« :الجاســوس»
إذا أتيــح ٍّ
أي «شــهيد» يخطــر فــي البــال قـ ّدم حياتــه نفســها فــدى
جيمــس بونــد أو ّ
ـأي االثنيــن يختار؟
القضيّــة والوطــن ،فـ ّ

أغلــب الظ ـ ّن أ ّن  90فــي المئــة منهــم علــى األقـ ّـل ســيختارون جيمــس
بونــد ،كاشــفين عــن تضــارب كبيــر بيــن مق ّدماتهــم الفكريّــة والتص ّوريّــة
واختياراتهــم العمل ّيــة.
بونــد ،فــي هــذا المعنــى ،ذو وظيفــة مح ـ ّددة :إنّــه ليــس «جاسوســــنا»
الوطني
وليــس «جاسوســــهم عليـــنا» ،حيــث يتد ّخــل فــي الحالتين الهــوى
ّ
ـادي» حيــال الجاســوس بوصفــه
ـي بمــا يحـ ّد مــن الموقــف «الحيـ ّ
والسياسـ ّ
وظيفـ ًة وتعبيـ ًرا عــن طريقــة حيــاة.
الوطنــي
هاتــان الوظيفــة والطريقــة تفضّ لهمــا علــى وظيفــة الشــهيد
ّ
وطريقــة حياتــه (وموتــه) أكثريّ ـ ٌة ســاحقة مــن ال ُمس ـتَفتين المفترضيــن.
هــذا مــا ال ينبغــي اســتغرابه فيمــا تكشــف تجاربنــا ويوم ّياتنــا أ ّن الســلوك
اإلنســاني كثيــ ًرا مــا تتناقــض نتائجــه مــع مق ّدماتــه ،ذاك أ ّن النتائــج
ّ
قــد تصــدر عــن مســتويات فــي النفــس غيــر تلــك التــي تصــدر عنهــا
المق ّدمــات.
فنحــن ،مثـ ًـا ،نقــول جازميــن أ ّن المســتقيم فــي مواقفــه الصالحــة ،خي ـ ٌر
واالنتهــازي .هــذا مــا تُعلّمنــا إيّــاه البيــوت
مــن المتذبــذب واأللعبــان
ّ
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واألديــان واألخــاق والمــدارس والعقائــد .لك ّننــا حيــن نشــاهد فيلــم
القيــادي
«كازبالنــكا» الشــهير ال ننجــذب كثيــ ًرا إلــى فيكتــور الزلــو،
ّ
الشــهم والصلــب فــي المقاومــة التشــيك ّية .ننجــذب ،فــي المقابــل ،إلــى
ريــك باليــن (همفــري بوغــارت) ،صاحــب الحانــة الليليّــة .لقــد كان باليــن
فــي بداياتــه صاحــب مبــدأ يض ّحــي فــي ســبيله :ه ـ ّرب ســا ًحا إلثيوبيــا
ض ـ ّد الفاش ـيّين الطليــان ،وقاتــل مــع الجمهوريّيــن فــي الحــرب األهليّــة
ـي بإيلســا لونــد (إنغريــد بيرغمــان)،
اإلســبانيّة .لك ّنــه ،بعــد إحباطــه الغرامـ ّ
تحـ ّول كائ ًنــا ســينيكيًّا ،ال ينحــاز إلــى قضيّــة ُمح ّقــة ،وال يض ّحــي بشــيء في
ســبيل شــيء ،بمــا فيــه مكافحــة النازيّــة .إنّــه َمــن يقتــرف المســاومات
المل ّوثــة علــى غيــر صعيــد.
ريــك باليــن هــذا ،ال فيكتــور الزلــو ،هــو الــذي صــار أيقونــة للجاذب ّيــة ،ال
فــي الســينما فحســب ،بــل فــي الحيــاة أيضً ــا.
فــي خانــة مشــابهة ،ينــدرج مــا بــات عناوي ـ َن شــائع ًة لــأدب والســينما،
كـــ «النــوم مــع العــد ّو» و«عشــق العــد ّو» .لقــد ض ّحــت «ابنــة رايــان»
اإليرلنديّــة بأهلهــا ِ
وصيتهــا وأبيهــا ووطنهــا وزوجهــا ،المــد ّرس الط ّيــب
ـزي محتـ ّـل لبلدهــا إبّــان الحــرب
والمحتــرم ،بســبب ح ّبهــا لضابــط إنكليـ ّ
العالم ّيــة األولــى ،أي فــي منــاخ االســتقطاب الكبيــر الــذي أحدثتــه
«انتفاضــة الفصــح» اإليرلنديّــة ضــ ّد اإلنكليــز عــام .1916
هــذا التناقــض إيّــاه يواجهنــا فــي تصــ ّرف األصدقــاء المق ّربيــن لعائلــة
الــزوج زوجتــه.
خانــت المــرأ ُة فيهــا زوجهــا ،أو خــان
ُ
أولئــك األصدقــاء يحرصــون علــى إبقــاء الخبــر س ـ ًّرا عــن الطــرف الــذي
تع ـ ّرض للخيانــة .فــي اآلن نفســه ،يحمــون الطــرف الــذي خــان .بفعلهــم
األ ّول يؤكّــدون والءهــم للعائلــة .بفعلهــم الثانــي يؤكّــدون تعاطفهــم مــع
االجتماعــي الــذي ُصنعــوا عليــه .الفعــل
انتهاكهــا .الفعــل األ ّول يخــدم
ّ
66

الثانــي يخــدم اإلنســان ـ الراغــب فيهــم قبــل أن تقمعــه األعـراف وتضبطــه
األخــاق الســائدة.
تناقضــات كهــذه إنّمــا نلقاهــا صارخــة فــي موقفنــا مــن الجاســوس .هــو،
فــي مســتوى مــا ،كائــن ضــا ّر وس ـ ّيئ وعديــم األخــاق والمبــادئ ،وقــد
يكــون مرتش ـ ًيا وقــد يكــون قاتـ ًـا .إنّــه تهديــد «لحياتــــنا» أو «لوطنــــنا»
أو «لدينــــنا» .وغالبًــا مــا يكــون تهديـ ًدا لهــذه كلّهــا م ًعــا .وهــو ذو مالمــح
ـوري باألفعــى التــي هــي المــرأة:
شــيطانيّة غالبًــا مــا ربطهــا الوعــي الذكـ ّ
ينســل ويتســلّل ويتلــ ّوى ويتخفّــى ...هكــذا ،اعتبــر ســاموراي اليابــان
ّ
التجســس وضيــع ال يليــق بالرجــال .إنّــه يليــق بالنســاء
اإلقطاع ّيــة أ ّن
ّ
فحســب.
لكـ ّن الجاســوس ،فــي مســتوى آخــر ،هــو الفاتــن ،أو الفاتنــة ،الــذي يملــك
ـجل حافـ ًـا بالمغامـرات ومــا
معرفــة وثيقــة بالعالــم وبلدانــه ولغاتــه ،وسـ ًّ
تنطــوي عليــه مــن براعــة وذكاء وقــدرة علــى اإليقــاع بخصــوم مغفّليــن.
إنّــه مــا يُغــري الكثيريــن بــأن يكونــوه.
قياســا بكوزموبوليتيّــة الجاســوس ،العابــر للوطنيّــات والثقافــات والبلــدان،
ً
الوطنــي والشــهيد والمناضــل أســماء مختلفــة لضيــق األفــق
يبــدو
ّ
والمراوحــة بيــن لونيــن بســيطين أو فكرتيــن فقيرتيــن :انتمــاء لثقافــة
ـي أو قريــة.
دون أخــرى ،أو لبلــد دون آخــر ،وأحيانًــا لجماعــة بعينهــا أو حـ ّ
ـي».
الثقافــة األخــرى عنــده «غــز ٌو ثقافـ ّ
صحيــح أ ّن الجاســوس ،مــا لــم يكــن مزدو ًجــا ،يعمــل أيضً ــا لمصلحــة
طــرف واحــد ،لك ّنــه يفعــل ذلــك عبــر االنغمــاس فــي األط ـراف جمي ًعــا،
عبــر معرفتهــا ومخالطتهــا واســتبطانها وتقليدهــا ،ال مقاطعتهــا والقطيعــة
معهــا .إيلــي كوهيــن (إلياهــو بــن شــاول كوهيــن) عــاش فــي األرجنتيــن
ـوري كامــل أميــن ثابــت .أغلــب الظ ـ ّن أنّــه ط ـ ّور
بوصفــه المهاجــر السـ ّ
ـوري فــي بوينــس آيريــس أميــن الحافــظ
ـكري السـ ّ
صداقتــه بالملحــق العسـ ّ
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ـكري .إحدى
ـي فــي  1963حاكــم ســوريا العسـ ّ
الــذي جعلــه االنقــاب البعثـ ّ
الروايــات تذهــب إلــى أ ّن الحافــظ رشّ ــح «هــذا المهاجــر الطيّــب الــذي
ـب وطنــه» لتولّــي وزارة الدفــاع الســوريّة.
يحـ ّ
هــذا مــا يرســم للجاسوس ـيّة وج ًهــا ال يملكــه باقــي المثالــب الكبــرى،
ـي الملتبــس حــول هــذه المهنــة الثانيــة
وهــو مــا راعــاه القانــون الدولـ ّ
ِق َد ًمــا فــي التاريــخ .فالدولــة المحاربــة ترمــي الدولــة التــي تحاربهــا
بــكل االرتكابــات والصغائــر :إنّهــا تقتــل األطفــال وتحــرق األمــاك
ّ
ويمــارس جنودهــا االغتصــاب ...أ ّمــا الدولــة التــي ت ُطلــق التهــم فتبـ ّرئ
التجســس ،وهــو
نفســها كلّ ًّيــا منهــا .لكــ ْن ،حيــن يصــل األمــر إلــى
ّ
المــرذول وال ُمــدان أخالق ًّيــا ،تتباهــى تلــك الدولــة بأنّهــا ال تقـ ّـل ق ـ ّو ًة
وقــدر ًة عــن الدولــة العــد ّو .إنّهــا ال تقــول عــن نفســها :نحــن نقتــل
أكثــر م ّمــا تفعــل الدولــة العــد ّو ،أو نســرق أكثــر ،أو نغتصــب أكثــر.
نتجســس أحســن .هــذا التباهــي ال يقلّــل امتــاك
لك ّنهــا تقــول :نحــن ّ
الحـ ّـق وزعــم تمثيلــه.
وأل ّن األمــر هكــذا ،اهت ّمــت مصــر ،مثـ ًـا ،بــأن تؤلّــف صــور ًة لرأفــت اله ّجان
(رفعــت علــي ســليمان الج ّمــال) تالئــم التخيـــيل الــذي يطــاول الجاســوس.
فهــو أجــاد اللغــات األجنبيّــة ،والدتــه تف ّرعــت عــن «أســرة عريقــة» ،وأخوه
ـب المســرح والســينما ومثّــل
علّــم اإلنكليزيّــة لشــقيق الملكــة فريــدة .أحـ ّ
فــي ثالثــة أفــام ،وطــاف مــدن العالــم علــى ظهــر ســفينة .لكـ ّن اله ّجــان
أيضً ــا ،ودو ًمــا وفــق الروايــة المصريّــة ،عانــى اإلحبــاط واليــأس ،ولــم يكــن
مســتقي ًما فــي حياتــه وعالقاتــه الشــخص ّية والمال ّيــة ،ات ُّهــم باالختــاس وكان
مز ّو ًرا.
الروايــة المصريّــة إذًا تؤكّــد عناصــر كوزموبوليت ّيــة فيــه كما تقـ ّدم التنازالت
ـي مــن الجاســوس .لك ّنهــا فــي النهايــة
التــي ال ب ـ ّد منهــا لموقفنــا األخالقـ ّ
صحيــح أنّــه «ابــن عاهــرة» لك ّنــه «ابــن
تســتحوذ عليــه وتتباهــى بــه.
ٌ
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عاهرتنــا» ،كمــا قــال بــن غوريــون فــي وصــف مناحيــم بيغــن .فنحــن
ـي
بارعــون أكثــر منهــم فــي الجاسوس ـ ّية ،أي فــي هــذا الســقوط األخالقـ ّ
تحديـ ًدا .إنّــه الســقوط الوحيــد الــذي نقبــل المنافســة فيــه ونســعى إلــى
التف ـ ّوق.

سلســل ًة فــي مجلّــة «المصــ ّور»
رأفــت اله ّجــان هــذا نُشــرت ّ
قصتــه ُم َ
مسلســا تلفزيون ًّيــا شــهي ًرا ...وهــذا عل ًمــا
ً
المصريّــة قبــل أن تصبــح
بوجــود روايــة إسـرائيل ّية تق ّدمــه عميـ ًـا مزدو ًجــا خــدم إسـرائيل أكثــر م ّمــا
خــدم مصــر ،ووفّــر لألخيــرة معلومــات مضلّلــة عــن األولــى .اســمه لــدى
اإلســرائيل ّيين جــاك بيتــون.
والحــال أ ّن ميــل الحكومــات المصريّــة المتعاقبــة لالســتحواذ علــى
الجاسوسـ ّية والتباهــي بهــا نابــع مــن إدراك صحيــح للشــعب ّية التــي يوفّرهــا
اســتحواذ كهــذا .فالبشــر ،ال سـ ّيما متــى كانــوا مهزوميــن ومحبطيــن ،يــزداد
افتتانهــم بالغامــض والغريــب الــذي يأتيهــم بما ال يســتطيعونه هــم ،بدليل
أنّهــم مهزومــون .فهــو ال «يشبهــــنا» وال يشــبه «قصورنا» و«محدوديّتــــنا»
اللذيــن همــا جــزء مــن عاديّــة «حياتــــنا» الوطن ّيــة .وهــو ،فــوق هــذا ،ال
يشــبه نفســه .إنّــه يــز ّور حتــى نفســه .هكــذاُ ،سـ ّمي بــول ديوكــس ،الــذي
يُص َّنــف أ ّول جاســوس محتــرف فــي العصــور الحديثــة« ،الرجــل ذا المئــة
وجــه» .لقــد هـ ّرب الكثيريــن مــن «البيــض» مــن ســجون البالشــفة ،ونجــح
فــي التسـلّل إلــى أعلــى مراتــب الحــزب والدولــة الســوفيات ّيين.
ـي المســحور
هــذا مــا يقـ ّرب الجاســوس مــن الســاحر بالقيــاس إلــى الوطنـ ّ
ـي مطابــق لتلــك النفــس،
بنفســه وبنفســنا الجماع ّيــة المفترضــة .الوطنـ ّ
يقــول إنّــه يفديهــا بالــروح والــدم.
الســاحر يأخذنــا بعي ـ ًدا .المســحور يُبقينــا فــي مكاننــا ،يحفــر فــي ذلــك
المــكان ،ويُضجرنــا.
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فــوق هــذا ،ال تنقلــب الوطن ّيــة علــى نفســها .ال تــؤ ّدي إلــى مــا هــو غيــر
منتظَــر منهــا .إنّهــا تقيــم فــي البطولــة والتفانــي كمــا تلدهمــا .غالبًــا هــي
وظيفــة للرجــال.
الجاسوس ـ ّية ّولدة احتمــاالت .قــد توفّــر رقع ـ َة مســاواة فــي المهنــة بيــن
الرجــال والنســاء .أحيانًــا تتفــ ّوق النســاء .التنميــط الــذي يشــوبها قــد
ينقلــب إيجابًــا.
يزيــد فــي غمــوض الجاســوس غمــوض تحليلــه واســتقصائه اللذيــن
ـي واضــح ،يتـراوح بيــن مديــح
يُفتَــرض بهمــا أن يوضحــاه ويجلــواه .فالوطنـ ّ
أهلــه الــذي يندفــع إلــى التعظيــم وهجــاء أعدائــه الذيــن يطلبــون لــه
ففضــا عــن قلّتهــا ،ملتويــة
ً
حبــل المشــنقة .أ ّمــا المعرفــة بالجاســوس،
ومتضاربــة ،يصعــب تأكيدهــا أو التأكّــد منهــا .ولئــن كان االنقســام حــول
الوطنــي بســيطًا يُصــاغ فــي تعبيــر أو تعبيريــن بــا ظــال ،فاالنقســام
ّ
كل منهمــا ألن تســتولد
حــول الجاســوس يســتج ّر روايتيــن غنيّتيــن تصلــح ٌّ
روايــات ش ـتّى.
الجاسوســة اإلسـرائيل ّية شــوال كوهيــن ،فــي الروايــة اللبنان ّيــة ،كانــت تقيــم
ٍ
كيــف يرتادهــا بعــض عل ّيــة القــوم ،وكان الجنــس والدعــارة،
ســهرات
إضافــة إلــى المــال ،مــن أه ـ ّم الوســائل التــي اســتخدمتها .فــي الروايــة
اإلسـرائيل ّية ،هــي نفســها أنقــذت يهــو ًدا فــي البلــدان العرب ّيــة إبّــان فــورة
العــداء لليهــود قبيــل حــرب  1948وبعدهــا .لقــد ه ّربــت عشـرات األطفال
المه ّدديــن بالمــوت إلــى الدولــة العبريّــة.
ـي يــدور
الفــارق بيــن الروايتيــن هائــل :فاألولــى تســتند إلــى نظــام أخالقـ ّ
ـي ويستســهل التجــاوز علــى المــرأة ،فيمــا الثانيــة
حــول الجنــس والجنسـ ّ
ـي مغايــر زبدتُــه إنقــاذ البشــر ،ال سـ ّيما األطفــال،
تشـ ّدد علــى نظــام أخالقـ ّ
مــن مــوت ظالــم .المســافة إذًا مزدوجــة :بيــن نظاميــن متضا ّديــن
لألخــاق ،وتال ًيــا بيــن مفهوميــن للرذيلــة مقابــل الفضيلــة فــي أوســع
معانــي الصفتيــن.
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والحـ ّـق أ ّن هذيــن الغمــوض والغرابــة المتعـ ّد َدي المصــادر أحــد األســباب
التــي جعلــت الجاسوسـيّة صناعــة جماهيريّــة فــي زمــن الحداثــة :جيمــس
ـي اخترعــه فــي  1953إيــان فلمينــغ ،وهــو
بونــد ،العميــل السـ ّر ّي البريطانـ ّ
نفســه ضابــط ســابق فــي المخابـرات البحريّــة .لكـ ْن ،بعــد رحيــل فلمينــغ
فــي  ،1964تعاقــب علــى كتابــة مغامـرات بونــد ثمانيــة مؤلّفيــن آخريــن.
ســينمائي فــي التاريــخ
أفــام «العميــل  »007شــكّلت أطــول مسلســل
ّ
وحصــدت أكثــر مــن ســبعة بالييــن دوالر .منــذ «دكتــور نــو» ،الــذي مثّلــه
شــون كونــري فــي  ،1962ظهــر  24فيل ًمــا بونديًّــا كان دانيــال كريــغ آخــر
ممثّليهــا.
بطــا للتلفزيــون والراديــو
فضــا عــن الروايــة والســينما ،صــار بونــد ً
ً
والصــور المتح ّركــة وألعــاب الفيديــوَ .مــن يمثّــل دوره ممنــوعٌ ،حفاظًــا
أي دور آخــر .فــي  1966وحــده ،وبســبب
علــى الحصريّــة ،مــن أن يمثّــل ّ
نجــاح تجربــة بونــد ،ظهــر  22فيل ًمــا عــن الجواســيس.
ـوري.
لقــد اســتثار جيمــس بونــد ّ
كل أنــواع النقــد :نســويّاتٌ قلــن إنّــه ذكـ ّ
مناهضــون لإلمبريال ّيــة ات ّهمــوه بأنّــه يعكــس حني ًنــا إلــى اإلمبراطوريّــة.
محافظــون اعتبــروه ُمت َعويًّــا يهـ ِّدد القيــم العائل ّيــة .بــاردون فــي واقع ّيتهــم
رأوا عوالمــه إيكزوتيكيّــة .مكافحــون للعنصريّــة ســ ّموه عنصريًــا حيــال
غيــر البيــض.
لك ـ ّن أح ـ ًدا لــم يشـ ّـك فــي التســلية التــي ينطــوي عليهــا هــذا الجنــس
ـري علــى هــذه التســلية ،بمــا
ـي والسـ
ـينمائي ،وبالطلــب الجماهيـ ّ
ّ
الكتابـ ّ
فيهــا اإلطــال علــى تقن ّيــات مســتقبل ّية تتع ـ ّدى الســ ّيارات واألســلحة.
ـي «إريــك»،
دونالــد هاملتــون اختــرع شــخص ّية مــاتّ هيلــم ،واســمه الحركـ ّ
ـي مضــا ّد فــي الحــرب البــاردة .بيــن  1960و ،1993صــدر
كجاســوس أميركـ ّ
 27كتابًــا عــن هيلــم الــذي ال يكبــر ،وطب ًعــا ال يمــوت .إنّــه جاســوس ال
عمــر لــه.
71

ثــ ّم ،إذا كانــت الجريمــة أيضً ــا موضو ًعــا لصناعــة ضخمــة فــي الكتابــة
والســينما ،فــإ ّن شــخص المجــرم ليــس ُمحبّبًــا وال هــو موضــوع تقليــد
وتمــا ٍه .الجاســوس أمــره مختلــف.
هكــذا نقــع ،أقلّــه فــي األنظمــة الديمقراطيّــة و«الرخــوة» ،علــى ميــل
ـي:
ـي ملتبــس حيــال الجاســوسُ ،
التباســه يشــبه التبــاس القانــون الدولـ ّ
عقابـ ّ
مــن جهــة تش ـ ّد ٌد تســتدعيه صيانــة أمــن الدولــة والمجتمــع ،ومــن جهــة
أخــرى ،رخــاوة يســكنها اإلق ـرار بســيولة الحيــاة وغنــى تناقضاتهــا.
ماتــا هــاري (مارغريــت ماكلويــد) ،الراقصــة الهولنديّــة اإليكزوتيك ّيــة
بالتجســس أللمانيــا إبّــان الحــرب العالم ّيــة األولــى ،ون ّفــذ
التــي ات ُّهمــت
ّ
فيهــا الفرنسـيّون حكــم المــوت رميًــا بالرصــاص ،كُ ّرمــت الح ًقــا بمــا يشــبه
التكفيــر عــن ذنــب .لــم ت ُب ـ ّرأ مــن الجاسوس ـيّة ،ولــم ت ُط َّهــر صورتهــا مــن
االت ّهامــات األخالق ّيــة («عاهــرة») .لكـ ْن ،جــرى ،فــي المقابــل ،التركيــز على
مأســاتها العائل ّيــة :العائلــة مكســورة .الــزواج فاشــل .الــزوج حرمهــا حضانــة
ابنتهــا .االبــن مــات بالســفلس .كذلــك ُركّــز علــى كوزموبوليتيّتهــا وعلــى
ف ّنيتهــا :اســم «ماتــا هــاري» يعنــي «الشــمس» فــي لغــة الماليــا .عاشــت
فــي جــزر الهنــد الشــرق ّية .أدخلــت إلــى باريــس ،فــي الســنوات األولــى
والشــعبي فــي آن .واكبــت
اإلكزوتيكــي
مــن القــرن العشــرين ،الرقــص
ّ
ّ
الوجهــة األوروبيّــة يومــذاك فــي البحــث عــن الموضــة فــي آســيا ومصــر.
ع ّرفــت األوروبيّيــن بهويّــة جــزر الهنــد الشــرقيّة ورقصهــا .مثّلــت ،بعالقاتها
وبأســفارها ،تجــاوزًا للحــدود القوم ّيــة إبّــان بلــوغ القوم ّيــة ذروتهــا
التــي تس ـ ّببت فــي الحــرب العالم ّيــة األولــى .أُعدمــت وهــي فــي الـــ،41
وكانــت شــجاعة رفضــت وضــع ُع ْصبَـ ٍة علــى عينيهــا ،كمــا أرســلت بيدهــا
قبلــة للضبّــاط المولجيــن بإطــاق النــار .جثّتهــا لــم تطالــب بهــا عائلــة،
واســتُخدمت فــي األبحــاث الط ّب ّيــة .قُطــع رأســها و ُحفــظ فــي متحــف
التشــريح بباريــس ،لك ّنــه ضــاع فــي  1954مــع نقــل مبنــى المتحــف إلــى
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مــكان آخــر .وفــي النهايــة ،كُ ّرمــت هــذه الجاسوســة «العاهــرة» بــأن
أقيــم متحــف لهــا وعنهــا فــي هولنــدا ،فــي  ،2017فــي الذكــرى المئويّــة
إلعدامهــا .بعــد موتهــا ،أوحــت بأفــام ســينمائ ّية عـ ّدة مثّلــت فــي أحدهــا
غريتّــا غاربــو .غــدت أيقونــة لبعــض النســويّات.
لقــد تد ّخلــت ســيولة الحيــاة ،وفــي عدادهــا اإلقـرار بماتــا هــاري الراقصــة،
ـي الصــارم عليهــا.
ـي ـ السياسـ ّ
ـي ،الحكــم األخالقـ ّ
لتخ ّفــف ،بمفعــول رجعـ ّ
ـذاري منهــا فــي تقديــم ســيرتها علــى
أبع ـ ُد مــن هــذا ،نشــأ مــا هــو اعتـ ّ
نحــو يجعلهــا تشــبه ِسـ َير األنبيــاء واألوليــاء ،حيــث يضمــر حضــور العائلــة،
ـلبي المعيــق للنجــاح ،بــل يختفــي الجســد نفســه
وال يظهــر منــه ّإل السـ ّ
وينفصــل عنــه الــرأس .حتّــى الجثّــة تمضــي فــي إتحــاف العالــم بمــا هــو
جميــل أو مفيــد .وإذا كان مــن عيــوب الجاسوســ ّية أنّهــا تتســ ّبب فــي
مــوت األبريــاء ،فــإ ّن قوم ّيــة الحــرب العالم ّيــة األولــى تسـ ّببت فــي مــوت
 9مالييــن نســمة ،فيمــا ماتــا هــاري كانــت عابــرة مبكــرة للقوم ّيــات
والحــدود ،أي مناهضــة للحــرب القاتلــة.
شــيء مــوا ٍز نلقــاه فــي أســمهان (األميــرة آمــال األطــرش) :مولــودة علــى
ُقــل العائلــة مــن ترك ّيــا .ابنــة وحيــدة كُتبــت لهــا
متــن باخــرة كانــت ت ّ
الحيــاة فــي أســرتها .والدتهــا «اضطُ ـ ّرت» ،بعــد نشــوب ثــورة  1925فــي
جبــل الــدروز ،إلــى الهجــرة إلــى مصــر .األ ّم ـ األميــرة غ ّنــت فــي القاهــرة،
خاصــة ،إلعالــة أبنائهــا .اإلبنــة ،أســمهان ،تز ّوجــت قريبهــا
فــي حفــات ّ
األميــر حســن األطــرش وانتقلــت معــه إلــى قريــة عــرى فــي جبــل الــدروز.
ــت إلــى مصــر
اِختلفــت مــع زوجهــا وعافــت اإلمــارة والقريــة و َر َج َع ْ
لممارســة الف ـ ّن.
لقــد تحــ ّدت أســمهان ،وفقًــا لســيرتها الشــائعة ،مســلّمات اجتماع ّيــة
ـاري مــن
وتقلّبــت بيــن حــاالت قصــوى غال ًبــا مــا تح ّكــم فيهــا ضجــر بوفـ ٌّ
الــزوج الواحــد والمــكان الواحــد والحيــاة الواحــدة.
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بســبب تعاونهــا مــع المخابــرات البريطان ّيــة فــي الحــرب العالم ّيــة
الثانيــة ،والتــي أرســلتها «فــي مه ّمــة» مــن القاهــرة إلــى جبــل الــدروز،
تز ّوجــت ثاني ـ ًة بطليقهــا حســن األطــرش ،األمــر المرفــوض كلّيًّــا عنــد
الــدروز .أهـ ّم مــن ذلــك أنّهــا أخضعــت الــزواج «المقـ ّدس» فــي بيئــة
بالغــة المحافَظَــة ،لمتطلّبــات مهنــة غيــر محترمــة هــي :الجاسوس ـيّة.
حســن األطــرش ،مــن جهتــه ،وهــو األميــر والزعيــم ،وافــق علــى
«التعــاون مــع البريطان ّييــن» شــريطة أن تعــود أســمهان زوجــة لــه.
تذهــب روايــات إلــى أنّهــا فيمــا كانــت تعمــل لمصلحــة البريطان ّييــن،
عملــت لمصلحــة «فرنســا الحــ ّرة» ،والطرفــان كانــا عــد َّوي الحــركات
القوم ّيــة الســائدة فــي المشــرق ،أي أنّهــا كانــت «عد ّونــا» ،الخائنــة
لألهــل والوطــن .آنــذاك ،وضــ ًّدا علــى هامشــ ّية المــرأة ودون ّيتهــا،
ُعرفــت أســمهان باإلفــراط فــي تنــاول الكحــول وبكثــرة الــكالم ،وهــي
تز ّوجــت بالمخــرج أحمــد بدرخــان لمجـ ّرد الحصــول علــى الجنسـ ّية أو
اإلقامــة فــي مصــر ،ثـ ّم بالممثّــل أحمــد ســالم ،وربطتهــا عالقــات عـ ّدة
قضــت أثنــاء
برجــال كثيريــن متعــ ّددي الجنســ ّيات والمهــن .وحيــن
ْ
تو ّجههــا إلــى الريــف ،فــي  ،1944نتيجــة غرقهــا فــي ترعــة ،حامــت
الشــبهات حــول :المخابــرات البريطانيّــة والمخابــرات األلمانيّــة وحســن
األطــرش وأحمــد ســالم (زوجهــا إ بّــان وفاتهــا) وأ ّم كلثــوم وشــقيقيها
فريــد وفــؤاد األطــرش والملــك فــاروق وأ ّمــه الملكــة نازلــي وأحمــد
ـي الــذي يقــال إ ّن نازلــي عشــقته
حســنين باشــا (وكيــل الديــوان الملكـ ّ
بينمــا عشــق هــو أســمهان) .إنّهــا قتيلــ ٌة تعــ ّدد قاتلوهــا إلــى الحــ ّد
الــذي أضــاع الجريمــة ،مــن غيــر أن يقلّــل الغنــى الــذي انطــوت عليــه
شــخص ّية القتيلــة.
لكــ ّن جاسوســ ّية أســمهان ومــا أنزلتــه مــن إســاءات باإلمــارة والعائلــة
والــزواج واألعــراف و«األخــاق» والوطن ّيــة ،وبأفــكار اإلخــاص والشــرف
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واالســتقامة ...لــم تحتـ ّـل مــن صورتهــا الشــائعة ّإل هامشً ــا ض ّي ًقــا مصحوبًــا
بقــدر مــن التعاطــف مــع «شــطارتها» و«ذكائهــا» و«كرمهــا» و«أالعيبهــا».
متــن الصــورة العريــض احتلّتــه «الف ّنانــة الخالــدة» أســمهان.
الضمنــي لســيولة الحيــاة ومزيــج الغامــض ـ الغريــب
هــذا االنتبــاه
ّ
عكســته علــى مســتويات عــ ّدة حالــة لبنــان مــا قبــل الحــرب ،بوصفــه
البلــد الموصــوف بالرخــاوة فــي منطقــة متش ـ ّددة .فشــوال كوهيــن هــي
ـكري إنـزال عقوبــة اإلعــدام بهــاّ ،إل أ ّن العقوبــة
التــي طلــب القضــاء العسـ ّ
ـي» غال ًبــا مــا
ُخفِّفــت إلــى الســجن عشــرين عا ًمــا .هــذا الســلوك «اللبنانـ ّ
مستمسـكًا علــى لبنــان :إنّــه ليــس وط ًنــا ج ّديًّــا .إنّه
اســتخدمه العقائديّــون
َ
ـدي
ـج بالجواســيس ،ذاك أ ّن الوطــن التعاقـ ّ
متواطــئ مــع الجاسوس ـ ّية .يعـ ّ
الــذي يخلــو مــن أيديولوجيــا رســم ّية حاكمــة ،ليــس الوطــن الــذي يتخ ّيلــه
القوم ّيــون وعمــوم العقائديّيــن.
لكـ ّن هــذا مــا يجعــل اللبنان ّييــن ،فــي معــزل عــن المحاكمــة القوم ّيــة التي
قــد ينطقــون بهــا ،يتذكّــرون ،بكثيــر مــن الحنيــن« ،أوكار الجواســيس»:
فنــدق «ســان جــورج» الــذي أ ّرخ بــا َره ســعيد أبــو الريــش ،مراســل إذاعــة
«أوروبــا الحــ ّرة» ومديــر «تايــم ـ اليــف» يومــذاك .هنــاك ،فــي ذلــك
البــار ،كان ســام بــوب بــر ّور ،مراســل «نيويــورك تايمــز» ،يلتقــي يوم ًّيــا
عميــل الســي آي إيــه ويلبــر كرايــن إيفالنــد ،كمــا كان كيــم فيلبــي ،أشــهر
جواســيس الحــرب البــاردة ،الــذي يراســل «إيكونوميســت» و«أوبزرفــر».
مايلــز كوبالنــد ،عميــل الســي آي إيــه اآلخــر ،وصاحــب الكتــاب الشــهير
ـي «لعبــة األمــم» ،كان يرابــض فــي فنــدق «فينيســيا».
عــن نشــاطها اإلقليمـ ّ
فبيــروت ،التــي نتغ ّنــى بهــا وبح ّريّاتهــا ،هــي التــي جعلتهــا المخاب ـرات
ـي .هــذا كان جــز ًءا م ّمــا
البريطان ّيــة ،بعــد حــرب  ،1956مركزهــا اإلقليمـ ّ
نتغ ّنــى بــه مــن غيــر أن نس ـ ّميه.
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ـي الــذي يتح ّمــس لمكافحــة الجاسوس ـ ّية واجتثاثهــا
المدهــش أ ّن اللبنانـ ّ
قــد يكــون هــو نفســه َمــن يحـ ّن إلــى فنــادق بيــروت وعالمهــا «الموبــوء
بالجواســيس».
لقد كان هذا جز ًءا من الح ّريّة التي تتمتّع بها بيروت.

حــرب  1975بــدأت بـــ «حــرب الفنــادق» ود ّمــرت الفنــادق .لقــد كانــت
كل شــيء،
ـي» الوحيــد الممكــن عــن مدينــة ح ـ ّرة فيهــا ّ
البديــل «الوطنـ ّ
بمــا فــي ذلــك الجواســيس.
الحــرب إيّاهــا هــي التــي د ّمــرت أيضً ــا «مدرســة شــمالن» بح ّجــة أنّهــا
«وكــر جواســيس» (التســمية نفســها التــي اســتخدمها الخمينيّــون عــام
 1979لوصــف الســفارة األميركيّــة فــي طهـران) .الخارجيّــة البريطانيّــة هي
التــي ّأسســت «مركــز الشــرق األوســط للدراســات العرب ّيــة» (ميــكاس)،
فــي القــدس عــام  ،1944ونقلتهــا إلــى تلــك البلــدة الجبل ّيــة بعــد قيــام
إســرائيل .الهــدف كان تعليــم موظّفيهــا فــي الشــرق األوســط اللغــة
العرب ّيــة .بالطبــع ،كان هنــاك جواســيس بيــن هــؤالء الموظّفيــن ،لكــ ْن
كان أيضً ــا َمــن ليســوا جواســيس .لقــد درس فيهــا ديبلوماسـ ّيون يابان ّيــون
ورجــال أعمــال أميرك ّيــون وأبنــاء لمهاجريــن لبنان ّييــن .كان لبنــان الســلم
يتّســع لهــذا كلّــه.
هــذه الطريقــة الرخــوة تخالــف طريقــة األنظمــة األمن ّيــة والعقائديّــة.
األخيــرة ،كأنظمــة حــرب دائمــة ،ال تملــك ّإل األمــن وال تقـ ّدم إلّ التعبئــة
ض ـ ّد «العــد ّو» .إنّهــا تنحــو نح ـ ًوا حرب ًّيــا بالتعريــف :إيلــي كوهيــن الــذي
تجســس فــي ســوريا وعليهــا بيــن  1961وُ ،1965حكــم باإلعــدام وشُ ــنق
ّ
فــي ســاحة المرجــة .جثّتــه ظلّــت معلّقــة ثالثــة أيّــام.
فــي العــراق ،صــ ّدام حســين ذهــب أبعــد :كان يختــرع الجواســيس
ليعدمهــم .فــي  ،1969/1/26وبعــد أشــهر علــى وصــول البعــث إلــى
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الســلطة وإقامتــه نظا ًمــا يفتقــر إلــى الشــعب ّيةُ ،ولــدت «وجبــات إعــدام
الجواســيس» .فــي حضــور رئيــس الجمهوريّــة أحمــد حســن البكــر ونائبــه
صــ ّدام ،ووســط زغــردة النســوة وزحــف الجمــوع لمشــاهدة «جثــث
ـخصا بريئًــا 10 ،منهــم يهــود .أصحــاب
الخيانــة والعمالــة» ،أُعــدم  14شـ ً
«المؤامــرة الماســون ّية» هــؤالء ُعلِّقــوا فــي ســاحة التحريــر ببغــداد وســاحة
ـال بـــ «النصر
أ ّم البــروم بالبصــرة .ذلــك اليــوم أُعلِــن «عطلــة رســميّة» احتفـ ً
العظيــم».
هــذه الجذريّــة فــي مكافحــة الجاسوســيّة هــي إيّاهــا الجذريّــة فــي
مصــادرة الحيــاة وتجفيــف ســيولتها .ســتالين كان رائ ـ ًدا فــي هــذا .تهمــة
الجاسوس ـ ّية فــي روســيا الســتالين ّية الزمــت الكثيــر مــن أعمــال التصفيــة
الفرديّــة والجماع ّيــة.
فــي هــذا المعنــى ،كان تلخيــص «مدرســة شــمالن» بـــ «وكــر جواســيس»
نو ًعــا مــن اختــراع الجواســيس تمهيــ ًدا لإللغــاء واالســتئصال الشــاملين.
الترميــز الــكاذب ُوجــد هنــا أيضً ــا :مثـ ًـا ،كان أحــد األدلّــة القاطعــة علــى
جاسوسـ ّية المدرســة وجــود ملعــب علــى ســطحها اعتُبــر مقـ ًّرا لالتّصــاالت
يطــل علــى مطــار بيــروت .الملعــب كان فــي حقيقتــه
الســ ّريّة كونــه ّ
ملعــب ســكواش.
مــا مــن شـ ّـك فــي أ ّن األنظمــة الديمقراط ّيــة قــد تعــدم الجواســيس أيضً ــا،
كل شــيء .ال ت ُ ْعـ ِـد ُم
ال سـيّما فــي أزمنــة الحــروب .لك ّنهــا ال ت ُ ْعـ ِـد ُم معهــم ّ
قصتهــم أو قض ّيتهــم إذا كانــت لديهــم قض ّيــة .إعــدام الزوجيــن جوليــوس
ّ
وإيثيــل روزنبــرغ فــي الواليــات المتّحــدة ،عــام  ،1953بعــد ثبــوت
تجسســهما للســوفيات ،ال ســ ّيما فــي مجــال الــذ ّرة ،لــم يمنــع اإلقــرار
ّ
بحماســتهما للشــيوعيّة وتفانيهمــا فــي خدمتهــا.
تجربــة «حلقــة كامبريــدج» شـكّلت مناســبة لدراســة السياســة البريطان ّيــة
ودراســة إحــدى الفئــات االجتماع ّيــة فــي ذلــك البلــد .أولئــك الخمســة
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(كيــم فيلبــي ،دونالــد ماكليــن ،غــاي برغــس ،أنتونــي بلنــت ،والحقًــا
طلبًــا فــي
اكتُشــف خامســهم جــون كايرنكــروس) كانــوا ،باســتثناء بلنــتّ ،
كامبريــدج فــي الثالثين ّيــات .بلنــت كان أســتاذًا فــي تاريــخ الفـ ّن .لــم يكــن
ـاب يومذاك
بعيـ ًدا منهــم آخــرون فــي عدادهــم لودفيــغ فيتغنشــتاين ،الشـ ّ
والفيلســوف الالحــق .لقــد انش ـ ّدوا إلــى الماركس ـيّة ،وإذ حالــت أصولهــم
ـي ،فقــد وجــدوا ســبيلهم
ـي والنضالـ ّ
االجتماع ّيــة بينهــم وبيــن العمــل الحزبـ ّ
الســوفياتي .بيــن
التجســس لالتّحــاد
إلــى خدمــة الطبقــة العاملــة فــي
ّ
ّ
تجسســوا ،وكانــوا فــي تلــك الغضــون
الثالثينيّــات وأوائــل الخمســينيّاتّ ،
احتلّــوا مواقــع مؤثّــرة فــي ديبلوماسـ ّية بريطانيــا ومخابراتهــا ،الـــ أم .16
فــي  ،1951انتقــل برغــس وماكليــن إلــى موســكو .فــي  ،1963فـ ّر فيلبــي
مــن بيــروت ،التــي خــاف أن يُخطــف فيها ،إلــى موســكو أيضً ــا .كايرنكروس
اعتــرف فــي  1951بجاسوس ـيّته .بلنــت تأ ّخــر اعترافــه حتــى  ،1963بعــد
انشــق وهــرب فــي
الســوفياتي الــذي
أن فضحــه أناتولــي غوليتســين،
ّ
ّ
ومنسـقًا
 1961إلــى بريطانيــا .بلنــت الالمــع كمــؤ ّرخ للفـ ّنَ ،ع ِمـ َـل حافظًــا ّ
للوحــات الملكــة فــي بكنغهــام ،وفــي ُ 1956منــح لقــب «فــارس» .بعــد
انكشــافهُ ،عــرض عليــه أن يشــي بزمالئــه مقابــل عــدم اعتقالــه .وشــى.
ُ
إنكشــاف وحشــ ّية الســتالين ّية فــي تلــك الغضــون كان يســ ّهل ممارســة
الوشــاية.
المه ـ ّم أ ّن تجربتهــم دفعــت إلــى تح ـ ّري المجتمــع والسياســة والثقافــة
فــي بريطانيــا .قيــل مثـ ًـا إنّهــم عبّــروا عــن تصـ ّدع العائــات األرِسـتُقرطيّة
القديمــة .عــن ثــورة األبنــاء األرســتقراطيين على آبائهــم .هناك َمــن تح ّدث
عنهــم بوصفهــم محطّــة فــي تاريــخ المثل ّيــة فــي ذلــك البلــد (معظمهــم
ـي
كانــوا مثليّيــن) .أُ ّرخ بهــم للتطـ ّورات التــي تحكّمــت فــي المـزاج الثقافـ ّ
ـي آنــذاك :معانــاة ســنوات الكســاد ،واالســتياء الواســع مــن ممــاألة
البريطانـ ّ
المتفســخة ،ث ـ ّم تحالــف لنــدن مــع
النازيّــة فــي أوســاط األرســطقراط ّية
ّ
موســكو فــي الحــرب عليهــا.
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«حلقــة كامبريــدج» ال ت ـزال ح ّيــة وبق ـ ّوة حتــى اليــوم .المجتمــع تعلّــم
بعــض تاريخــه منهــا ،وهــو تس ـلّى بهــا ،تما ًمــا كمــا تس ـلّى بعالقــة جــون
بروفيومــو ،وزيــر الحــرب المحافــظ ،بكريســتين كيلــر« ،الموديــل» ابنــة
الـــ .19تلــك العالقــة أســقطت حكومــة هارولــد ماكميــان وســاهمت فــي
فــوز «حــزب الع ّمــال» فــي  .1964كيلــر كانــت ،إبّــان عالقتهــا ببروفيومــو،
علــى عالقــة بيفغينــي إيفانــوف ،الملحــق بســاح البحريّــة فــي الســفارة
الســوفياتيّة بلنــدن.
«حلقــة كامبريــدج» لــم تكــن ســوى واحــدة مــن حلقــات كثيــرة مشــابهة
تعمــل فــي االت ّجاهيــن :إحداهــا أدارهــا هــاري دكســتر وايــت ،نائــب
األميركــي ،الــذي كان كبيــر مفاوضــي بلــده فــي مؤتمــر
وزيــر الخزانــة
ّ
االقتصــادي لمــا بعــد
برِتــون وودز عــام  ،1944والــذي أرســى النظــام
ّ
الحــرب العالميّــة الثانيــة.
لك ـ ّن الجواســيس فــي المجتمعــات الديمقراط ّيــة ،وعليهــا ،هــم وحدهــم
َمــن يســتم ّرون فــي قيــد حيــا ٍة مــا ،حيــا ٍة ال تقتصــر علــى القصــص واألفالم.
الجواســيس علــى أنظمــة االســتبداد يُجتَثّــون ويُجتــثّ ذكرهــم.
األقــل ال
ّ
اطــي والرخــو يطلــق ثالثــة حوافــز علــى
المجتمــع الديمقر ّ
حــب الربــح الــذي يُديــم الجاســوس علــى
يعرفهــا مجتمــع االســتبدادّ :
خصوصــا
التلصــص،
ً
ـب ّ
شــكل صناعــة فــي الســينما والكتــب والترفيــه ،وحـ ّ
التلصــص مجتم ًعــا مغل ًقــا كمجتمعــات «الســتار
متــى كان موضــوع هــذا ّ
ـب المراجعــة والنقــد.
الحديــد» ،وأخي ـ ًرا ،حـ ّ
حتــى اللغــة عكســت هــذا التبايــن :تعبيــر عميــل  ،agentالــذي غالبًــا مــا
يتقاطــع مــع الجاســوس ،ال تنقطــع صلتــه باألصــول التجاريّــة للكلمــة ّإل
فــي اســتخدام األنظمــة والقــوى العقائديّــة .هنــا ،الوصــف نفســه ال يعنــي
ـتحق المــوت.
ّإل طريــد القبيلــة والعــد ّو المحــض والوضيــع الــذي يسـ ّ
والمــوت كان مصيــر الجاســوس القديــم ،وإن لــم يكــن مصيــر الجاسوسـ ّية
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نفســها .فالمهنــة التــي بلغــت أعلــى ُذراهــا فــي الحــرب البــاردة ،لتنحســر
ـت بق ـ ّوة مــع صعــود «الجاســوس» فالديميــر بوتيــن
مــع انتهائهــاَ ،ر َج َعـ ْ
فــي روســيا ،وتــر ّدي العالقــات بيــن األخيــرة والــدول الغرب ّيــة .لكــ ّن
التجســس غــدا فــي معظمــه إلكترون ًّيــا ،تتح ّكــم فيــه شــبكة اإلنترنــت؛
ّ
أشـ ُ
ـكال اشــتغاله رخيصــة الكلفــة نســب ًّيا ،وقابلــة للتنفيــذ بس ـ ّريّة ،بعي ـ ًدا
مــن محوريّــة الفــرد ـ الجاســوس ،ومــن أهوائــه ومعارفــه وكوزموبوليتيّتــه
وعالقاتــه بالمــدن أو اللغــات .هنــاك غــاز األعصــاب والمظـ ّـات الســا ّمة
والمس ـ ّممة ،وطب ًعــا ،ودائ ًمــا ،الكومبيوتــر.
ـي أكثــر منــه إنســان ًّيا .الواقــع
ـي عالــم أورويلـ ّ
جاسوس ـ ّية الزمــن البوتينـ ّ
ـي .خصوص ّيــة األفـراد شــبه معدومــة .التقن ّيــات الرفيعــة و ُمج ّمعات
افتراضـ ّ
كل شــيء تقريبًــا عــن األف ـراد ،وصــولً إلــى أذواقهــم
المعلومــات تعــرف ّ
فــي المــأكل أو الجنــس .هنــاك خوارزميّــات مع ّقــدة تحلّــل وتب ـ ّوب مــا
ال حصــر لــه مــن معلومــات عــن األشــخاص ،ث ـ ّم تتوقّــع ،بنســبة مرتفعــة
ج ـ ًّدا مــن الدقّــة ،تص ّرفهــم وردود أفعالهــم.
ويتوســع .الجاســوس غــدا
الجاسوس ـيّة صــارت ،مــع بوتيــن ،نظا ًمــا يقــوى
ّ
لــزوم مــا ال يلــزم.

ثم اقتله
ص ّنفْه ّ

فــي النصــف الثانــي مــن الخمســين ّيات ،مــع «مشــروع أيزنهــاور» و«حلــف
العربــي
فالقومــي
«شــيوعي» بوصفــه شــتيمة.
بغــداد» ،راج وصــف
ّ
ّ
ٍّ
ـطيني ،ومثلهمــا المســلم الــذي يظـ ّن أ ّن
ـي الفلسـ ّ
ـيوعي ،وكذلــك الوطنـ ّ
شـ ّ
الغــرب ينــاوئ اإلســام ويتآمــر عليــه.
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ـي الــذي صــار الح ًقــا ناط ًقــا بلســان
ـي األردنـ ّ
كمــال ناصــر ـ الشــاعر البعثـ ّ
«منظّمــة التحريــر الفلســطين ّية» ،ثــ ّم قتلــه إيهــود بــاراك فــي فــردان
ببيــروت عــام  1973ـ كتــب يومــذاك قصيــدة تســخر مــن هــذا االت ّهــام
العشــوائي بالشــيوعيّة:
ّ
ـيوعي؟ | هــل تع ّمــــدتَ رفيقًــــا فــي
«يــا صديـ َـق العمــر هــل أنــت شـ ّ
ـت
القطيــــع؟ | ال تخـ ْـف واســخ ْر مــن ال ُجـ ـ ْر ِم الفظيـــع | فأنـــــا ق ّدمــــ ُ
ـيوعي»...
قربـــــان خشــــوعي | وأنــــا اليــوم ،علــى رغمــي ،شـ ّ
القصيــدة ليســت تحفــة شــعريّةّ ،إل أنّهــا تنقــل واحــ ًدا مــن أمزجــة
تلــك المرحلــة ومــن احتجاجاتهــا :فالمــرء يغــدو شــيوع ًّيا ،بهــذا المعنــى
المــرذول ،لمجـ ّرد ألّ يتّفــق مــع السياســات األميركيّــة في الشــرق األوســط،
أو مــع سياســات الحكومــات المحلّيّــة التــي تصــادق واشــنطن.
ـي حــا ّد ،وفــي أزمنــة كهذه،
الزمــن كان زمــن حــرب بــاردة واســتقطاب كونـ ّ
ـب المف ـ ّرق .وأل ّن الص ـراع
ال يبقــى مــكان للتمايــز والتمييــز .الجملــة تَ ْغلِـ ُ
ضــا ٍر والنــاس مقســومة بح ـ ّد الس ـكّين ،فأنــت إ ّمــا «معنــا» أو «ض ّدنــا»،
كل بطريقتــه ،جــورج دبليــو بــوش وأســامة بــن
علــى مــا قــال لنــا الح ًقــاٌّ ،
الدن.
آنــذاك ،كانــت الواليــات المتّحــدة نَف ُْســها تغــادر المكارث ّيــة التــي كثي ـ ًرا
تجســد
مــا ع ّولــت علــى التصنيــف القاطــع وبنـ ْ
ـت عليــه مقتضــاه كمــا ّ
فــي تعامــل شــهير مــع المثقّفيــن والف ّنانيــن األميرك ّييــن .لكــ ّن الحــرب
البــاردة منحــت اللغــة المكارث ّيــة حيــاة أطــول خــارج الواليــات المتّحــدة،
وبموجــب تلــك اللغــة ُوصفــت الشــيوعيّة «العالميّــة» بمــا يشــبه وصــف
ـامي :إنّهــا أ ّم الرذائــل وســبب
اليهوديّــة «العالم ّيــة» فــي القامــوس الالسـ ّ
ـص دمــاء البشــر.
الفوضــى والتآمــر والتهتّــك ومـ ّ
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ونعــرف أ ّن أميــركا المكارث ّيــة لــم تكــن ســوى تلميــذة عابــرة وغيــر نجيبــة
لخصومهــا التوتاليتاريّيــن الذيــن برعــوا فــي التصنيــف وتف ّننــوا فيــه:
فضــا عــن اســتخدام
ً
إمبريالــي...
صهيونــي،
عميــل ،جاســوس ،خائــن،
ّ
ّ
الــي،
يهــودي،
معــانٍ حياديّــة بوصفهــا ته ًمــا شــائنة:
ّ
ّ
بورجــوازي ،ليبر ّ
كوزموبوليتــي...
ّ
وبدورهــا ،ط ـ ّورت أحزابنــا المحلّيّــة قاموســها المــوازي ،ف ُعــرف شــيوعيّو
ـي حقيــر»
العـراق فــي السـتّين ّيات والســبعين ّيات بإطالقهــم شــتيمة «ليبرالـ ّ
ـامي
يلصقونهــا ببعــض خصومهــم ،وابتكــر أنطــون ســعادة،
ّ
المؤســس الالسـ ّ
االجتماعــي» ،شــتيمة «يهــود الداخــل»
القومــي
الســوري
لـــ «الحــزب
ّ
ّ
ّ
يطلقهــا علــى الخصــوم.
والحــال أ ّن التصنيــف القاطــع هــو طريــق الســيطرة علــى وضــع مع ّقــد
يعصــى علــى التبســيط ،أو باألحــرى ،طريــق تو ّهــم الســيطرة .إذًا :ص ِّن ْفــه
تجعلْــه مفهو ًمــا وت ُدخلــه فــي نطــاق اإلدراك والتع ّقــل ،ومــن ثـ ّم التعاطــي.
هكــذا ،يتماســك صاحــب التصنيــف ويتح ّجــر فــي المعتقــد الــذي يعتقــده
الحــدودي الــذي يفصلــه عــن موضــوع التصنيــف
فيمــا يُج َعــل الخــ ّط
ّ
ـامل ،بــل مطل ًقــا .وهــذا إذا مــا حــال فــي ح ـ ّده األدنــى دون
كثي ًفــا وشـ ً
تســ ّرب عــدوى األخيــر إلــى األ ّول ،فــإ ّن حــ ّده األقصــى ليــس ّإل القتــل
واالجتثــاث.
ـروري وصفــه بـــ «المزعــوم»
فــإذا كان الخصــم مث ّق ًفــا مثـ ًـا ،بــات مــن الضـ ّ
أو «الزائــف» أو «المرتشــي» ،إذ يســتحيل أن يكــون المختلِــف غيــر
مزعــوم أو غيــر زائـ ٍ
ـف أو غيــر مرتـ ٍ
ـش فــي نظــر المختَلَــف عنــه .هكــذا،
وللســبب هــذا ،ينــدر العثــور فــي الســجاالت العرب ّيــة ،والســجاالتُ ت ُخـرِج
مــن صــدور النــاس أدنــى مــا فيهــم ،مــن يقــول :فــان مثقّــف جــ ّد ّي
لك ّننــي ال أوافقــه الــرأي ،أو أنّنــي أرى األمــور علــى عكــس مــا ي ـراه.
فحك ـ ٌم كهــذا يه ـ ّدد تماســك التصنيــف ويُضعفــه ،حيــث ال يمكــن جمــع
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الصفــات الســلب ّية واإليجاب ّيــة فــي تعريــف واحــد كالقــول ،مثـ ًـا ال حصـ ًرا،
إ ّن الشــيوعيّة التــي أنشــأت أنظمــة اســتبداد منيعــة تســتند إلــى ع ـ ّدة
االنتحــاري مجــرم وشــجاع فــي
اإلرهابــي
فكريّــة ال يُســتهان بهــا ،أو إ ّن
ّ
ّ
وقــت واحــد ،أو إ ّن أميــركا أ ّمــة عظيمــة ذات سياســات رديئــة فــي الشــرق
األوســط...
ـوله مثقّفــو الســجاالت الب ّريّــة يك ّملــه بإســفاف أكبــر أتبــاع صغــار
ومــا يتـ ّ
يكتبــون تعليقاتهــم فــي ذيــل المقاالت ،مشـكّكين فــي أخالق ّيــة المختلِف،
بــل فــي أخالق ّيــة أ ّمــه وأبيــه وزوجتــه وأبنائــه ،ذاك أ ّن التصنيــف يســتدعي
الذهــاب إلــى النهايــات القصــوى ،بحيــث تغــدو رائحــة المختلــف كريهــة
وثيابــه بشــعة وبيتــه ماخــو ًرا وأصلــه مشــكوكًا فيــه.
يجســد نقطــة بــارزة مــن النقــاط
ومثــل هــذا النبــذ المطلــق إنّمــا ّ
المشــتركة بيــن القبيلــة فــي طردهــا «صعلوكَهــا» ،أو ابــن القبيلــة األخــرى،
ـي
ـي والسياسـ ّ
والتوتاليتاريّــة الحديثــة فــي تحطيمهــا الخصــم األيديولوجـ ّ
بــا رحمــة .بيــد أ ّن الطرفيــن يتحـ ّركان بوحــي مــن نرجسـيّة َم َرضيّــة تنفــخ
الــذات وتض ّخمهــا فيمــا تعلــن اضطــراب عالقتهــا بداخلهــا وبمــا هــو
خارجهــا فــي آن واحــد ،ذاك أ ّن الواثــق فــي الكمــال فــي ذاتــه ،المــر ّدد
«ســبحاني مــا أعظــم شــاني» فــي نفســه ،هــو وحــده الــذي يجــرؤ علــى
التفاخــر بــأ ّن ُمخالفــه إنّمــا هــو العيــب المطلــق أو الخيانــة المطلقــة.
ـي أنّهــا طفليّــة جـ ًّدا،
ومــا يفاقــم خطــر هــذه النرجسـيّة واحتمالهــا العنفـ ّ
ـي وغيــر المتوقّــع .وفــي ســلوك
مولعــة بجــذب االنتبــاه عبــر إتيــان الغرائبـ ّ
كهــذا ،يســود افتعــال الصخــب والغضــب والتوتيــر ،كمــا يُغ َّيــب مبــدأ
وكل
كل مراجعــة لألخطــاء ّ
الواقــع بحــدوده وإمكاناتــه ،وبغيابــه تغيــب ّ
ات ّعــاظ بدروســها.
وأغلــب الظـ ّن أ ّن التصنيــف يجــد مــا يعـ ّززه فــي النظريّــات التــي تتجــاوز
فــر ًدا بعينــه إلــى منظومــة أوســع :فــإذا كانــت «ســ ّيئات» شــخص مــا
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تعبيـ ًرا عــن «سـ ّيئات» طبقــة اجتماع ّيــة بعينهــا مثـ ًـا ،بتنــا أمــام مــرض ال
ـوازي» ـ كمثــل المنتمــي إلــى شــعب آخــر أو
يداويــه دواء .فهــذا «البورجـ ّ
أي فعــل فعلــه ،وهــو ذنب
ديــن آخــر أو قبيلــة أخــرى ـ ذنبــه ســابق علــى ّ
ـوي ال يعالجــه القانــون بــل تعالجــه الحــرب ،أل ّن المذنــب المفتــرض ال
ماهـ ّ
يملــك أن يكــون شــيئًا آخــر .إنّــه محكــوم بــأن يكــون مذنبًــا.

وهــو تصـ ّور عــن السياســة يحيلهــا ويحيــل العالــم معهــا إلــى ســاحة حرب
ال تتوقّــف .لك ّنــه تعري ًفــا تصـ ّور مســتقى مــن الغابــة ومــن افتـراض ذئب ّيــة
اإلنســان الدائمــة .وقــد يكــون الشــعار المريــض الســائد اليــوم فــي بعــض
األوســاط عــن «أنســنة العــد ّو» خيــر تعبيــر عــن التصـ ّور المذكــور .ف َمــن
كل ا ّدعاءاتــه التع ّدديّــة ،أكانــت فكريّــة
يرفــض «أنســنة العــد ّو» ،ســتكون ّ
أو سياسـ ّية أو جنسـ ّية ،كذبًــا محضً ــا .إنّــه ال يقتــرح علــى اآلخــر المختلــف
ّإل االســتئصال الــذي يُم َّهــد لــه بـــ «توحيــش العــد ّو» و« َحيْ َونَتــه» .وليــس
بــا داللــة أ ّن هــذا الوعــي مــا إن يم ـ ّد يــده إلــى مفهــوم بعينــه حتــى
كل خصوص ّيــة فيــه ويــر ّده إلــى عنــف محــض :فـــ «اإلمبريال ّية»
يزيــل عنــه ّ
و«االســتعمار» ال يتم ّيـزان ،والحــال هــذه ،عــن «الفاشـ ّية» أو «الصهيون ّيــة»
أو «الو ّهاب ّيــة» .إنّهــا كلّهــا أســماء مســتعارة لعنــف يواكــب تاريــخ العــداوة
المتّصل.
يحــل «الملعــب» بوصفــه مصــد ًرا
ّ
لكــ ْن ،فــي مقابــل «الغابــة»،
الديمقراطــي .وليــس بــا مع ًنــى أ ّن
الســتلهام السياســة فــي الوعــي
ّ
إنكلتــرا« ،أ ّم البرلمانــات» واألعــرق فــي «اللعبــة البرلمانيّــة» ،هــي
البلــد الــذي أنتــج معظــم األلعــاب الرياض ّيــة التــي صــارت عالم ّيــة فــي
أزمنــة الحقــة ،ذاك أ ّن القــرف المبكــر مــن العنــف بنتيجــة الحربيــن
األهليّتيــن المتتاليتيــن فــي أربعينيّــات القــرن الســابع عشــر ،عــ ّزز
الميــل إلــى تقريــب السياســة مــن اللعــب :فالغالــب يغلــب منافســه
لك ّنــه ال يســتأصله ،وبالتالــي ،قــد تتــاح للمغلــوب فرصــة يتحــ ّول
معهــا ،مــن جديــد ،إلــى غالــب.
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والبائــس أ ّن ذاك الخــ ّط الــذي يبــدأ بالتصنيــف ال ُملــزِم وال ُمحكَــم ثــ ّم
الجســدي هــو ،اليــوم ،واحــدة مــن مرايــا حياتنــا
ينتهــي باالســتئصال
ّ
والــكل .فهــذا الــزواج
ّ
الــكل
العربيّــة ،حيــث الحــروب المفتوحــة بيــن ّ
المع ّمــم بيــن الهمج ّيــة المقيمــة فــي بعضنــا وأحــدث تقن ّيــات القتــل
كل شــيء
كل مختلــف مرشّ ــ ًحا للمــوت ،كمــا يجعــل ّ
والترويــع يجعــل َّ
كل حســاب ،يغــدو األفــق الــذي ال تــرى
ســب ًبا لالختــاف .والمــوت ،بعــد ّ
العيــن ســواه حينمــا تنظــر.

العربي الردىء»...
رداءة «الزمن
ّ
الفلســطيني الراحــل محمــود درويــش عبــارة «الزمــن
د ّرج الشــاعر
ّ
ـي الــرديء» التــي يُفتــرض أن تـ ّ
ـدل علــى هزيمــة  1967ومــا تالهــا.
العربـ ّ
ـح مــا يـراه كثيــرون مــن أ ّن الزمــن الــذي افتتحتــه تلــك الهزيمــة
وإذا صـ ّ
ال يـزال مســتم ًّرا ،بــات نطــاق العبــارة الدرويشـ ّية بالــغ الطــول والعــرض
م ًعـ�ا.
الفلســطيني الراحــل صاحــب عبــارات كثيــرة اقتُطفــت مــن
الشــاعر
ّ
نحــب الحيــاة إذا مــا
قصائ��ده ثمـ ّـ انتش��رت وع ّم��ت ،كقولـ�ه« :ونحــن
ّ
ـتحق
اس��تطعنا إليهــا ســبيال» ،أو قول��ه اآلخ��ر« :علــى هــذه األرض مــا يسـ ّ
الحيــاة» ،وهــي عبــارات يصعــب أن تكــون ســبب خــاف بيــن شــخص
وآخــر ،إذ هــي ليســت موضــوع تبايــن ونقــاش ّإل مــع مح ّبــي االنتحــار،
ـي وال ُمج َمــع
وهــؤالء أصـ ًـا ال يناقشــون .إ ّن فيهــا ،إذًا ،شــيئًا يقــارب البديهـ ّ
عليــه.
الشــفوي ،ويســود لــدى أهلهــا
والحــال أ ّن الثقافــة التــي يغلــب عليهــا
ّ
انتظــار المخلّصيــن واألئمــة الغائبيــن ،تشــيع فيهــا عبــارات توصــف بأنّهــا
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ِ
«ح َكــم» أو أنّهــا حاملــة لمضاميــن رفيعــة أو أبديّــة األثــر ،مضاميــن قــد
ـي فخيــم للتاريــخ .فهنــا ،فــي هــذا المنــاخ العابــق
تصلهــا بتص ـ ّور ملحمـ ّ
بالعظائــم ،تبقــى اآليــات أقــوى مــن األنظمــة والمناهــج المعرف ّيــة فــي
التدليــل علــى واقــع أو التأشــير علــى تح ـ ّول.
وحتــى فــي ثقافــات غيــر شــفويّة ،هناك مــكان محفــوظ للعبــارات الالقطة
التــي تتــوزّع علــى نوعيــن ،واحــد يــؤ ّدي وظيفــة التلخيــص والتكثيــف
ـري مع ّقــد ،علــى مــا تـ ّ
ـدل مأثــورات مســتقاة مــن آدم ســميث أو
لجهــد فكـ ّ
كارل ماركــس أو فريدريــك نيتشــه أو ســيغموند فرويــد أو ســواهم ،فيمــا
ـض
النــوع الثانــي هــو مــا يقبــض علــى مفارقــة فــي الحيــاة اليوم ّيــة ،أو يعـ ّ
ـادي .وعبــارات
علــى حقيقــة صغــرى غيــر ُم ْنتَ َبــه إليهــا فــي عيشــنا العـ ّ
كهــذه غال ًبــا مــا تغــدو نـ ٍ
ـكات ودعابــات فــي بيئــة المثقّفيــن ،ذاك أ ّن مــا
هــو غيــر متوقّــع ،بالمعنــى الــذي قصــده هنــري بِرغســون ،هــو دائ ًمــا
المصــدر األبعــد للضحــك واإلضحــاك.
فأوســكار وايلــد مثـ ًـا ،وهــو الــذي بــرع ،بيــن مــا بــرع فيــه ،فــي أقــوال
كهــذه ،لــم يســتهدف المعانــي الخالــدة والجليلــة ،وال إطــاق أحــكام
قاطعــة علــى حقــب تاريخيّــة .فـــ «األكثــر ضحالــة هــو األلمــع أثنــاء تناول
الفط��ور» و«اللـ�ه ،ب َخلق��ه البش��ر ،بال�� َغ قليل ًـاـفــي قدراتــه» ،و«الصديــق
ـح فيهــا تما ًمــا
ـي هــو الــذي يطعنــك فــي الوجــه» ...عبــارات تصـ ّ
الحقيقـ ّ
األوصــاف المذكــورة أعــاه.
وحتــى حيــن كان ونســتون تشرتشــل يتنــاول قضايــا «أهــ ّم» و«أكثــر
ج ّديّــة» ،وهــو أيضً ــا معــروف بعبــارات نبيهــة ،فإنّــه لــم يشــ ّذ عــن
التعبي��ري .فعبارت��ه الش��هيرة «الديمقراط ّيــة أســوأ
التواضـ�ع واالقتص�اـد
ّ
أش��كال الحك�مـ ،ش��رط أن نس��تثني ه��ذه األش��كال جمي ًعـ�ا» تن�� ّم أيضً ـ�ا عــن
المعنــى إيّــاه ،ال سـ ّيما أنّهــا صــادرة عــن أحــد أبــرز سياسـ ّيي الديمقراط ّيــة
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فــي العالــم .إ ّن فيهــا ،بالتالــي ،بعــض الســخرية مــن النفــس ،أو أقلّــه
بعــض الرقابــة علــى انتفاخهــا واســترخائها.
هنــا ،نقــع علــى اختــاف آخــر :فلئــن كانــت عبــارة وايلــد ،أو عبــارة
تشرتشــل ،تبعــث علــى الضحــك ألنّهــا تفــارق المألــوف والمتوقّــع،
ألســى
فمفارقــة المألــوف والمتوقّــع ،فــي العبــارة الدرويشــيّة ،مصــدر ً
وتشــاؤم تاريخ ّييــن .هنــاك تســود خ ّفــة الفــرد .هنــا يخ ّيــم ثقــل األ ّمــة.
هنــاك تقيــم الدعابــة الســاخرة .هنــا تقيــم الحكمــة المأســويّة .هنــاك
يلــوح احتمــال ضئيــل فــي التعثّــر بالمراهقــة المتأ ّخــرة .هنــا تنتصــب
رغبــة حاســمة فــي الكهولــة المبكــرة.
ـي الــرديء» ربّمــا كانــت ،مــن بيــن عباراتنــا الرائجــة
لك ـ ّن «الزمــن العربـ ّ
هــذه ،أشــ ّدها زع ًمــا للمعانــي الكبــرى واكتنــازًا بحمولتهــا .وهــي ،فــي
األحــوال كافّــة ،أطولهــا عمـ ًرا وأوســعها انتشــا ًرا ،تقــال غال ًبــا كأنّهــا الحقيقة
التــي ال يرقــى إليهــا الشـ ّـك.
وحيــال عبــارة كهــذه ال يملــك واحدنــا ّإل أن يســتعيد أوصافًــا شــائعة
كل شــعب من
لـــ «الزمــن» مرفقــة بأحــكام قيمــة ال يمكن تج ّنبهــا ،ذاك أ ّن ّ
ـي» مــا تتبايــن مقاديــر الدقّــة واألســطرة فــي
الش��عوب لديهــ «عصرـ ٌـ ذهبـ ٌّ
ـي،
تعيينــه .ونعل�مـ أ ّن عربًــا وقعــوا علــى هــذا العصــر فــي العهــد العبّاسـ ّ
ـدي وزمــن
فيمــا ذهــب آخــرون إلــى أنّــه عهــد النب ـ ّوة أو العهــد الراشـ ّ
الفتوحــات .وبدورهــم ،س ـ ّمى األوروب ّيــون المرحلــة الممت ـ ّدة مــن نهايــة
الحــرب الفرنس ـ ّية ـ البروس ـ ّية فــي  1871حتــى انــدالع الحــرب العالم ّيــة
األولــى فــي « ،1914الحقبــة الجميلــة» .ففيهــا ضمــرت الحــروب وحصــل
االســتعماري ،كمــا ازدهــرت األوضــاع االقتصاديّــة وانتعشــت
التوســع
ّ
ّ
الحيــاة الثقاف ّيــة .لك ـ ّن «الحقبــة الجميلــة» هــي أيضً ــا ،وبفعــل مصدرهــا
الواقعــي ،تغــدو مــع الزمــن ومــع إضافــات النوســتالجيا مــا ّد ًة خصبــة
ّ
للتخييــل ،أي للتفكيــر فــي َمالبســها وأزيائهــا وعمارتهــا ومآكلهــا ورقصاتهــا
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وموســيقاها ،وســائر أوجههــا الحميمــة .وهــذه ســمة يســتحيل الوقــوع
عليهــا فــي العبــارات الملحميّــة الفخيمــة التــي ال يســتطيع مرور الســنوات
أن يُغنيهــا بصــورة أو بتص ـ ّور.
لكــ ْن ،لمــاذا يُعــ ّد الزمــن الــذي افتتحتــه هزيمــة « 1967زم ًنــا عرب ًّيــا
رديئًــا»؟ الجــواب الســهل ،وهــو طب ًعــا المقصــود بالعبــارة ،يوفّــره وقــوع
الهزيمــة نفســها ،حيــن اســتطاعت إس ـرائيل أن تتغلّــب علــى ثــاث دول
تحتــل مــن األرض مــا هــو
ّ
عرب ّيــة ،فــي عدادهــا مصــر الناصريّــة ،وأن
أضعــاف مســاحتها.
غيــر أ ّن مشــكلتين تواجهاننــا هنــا :مــن جهــة ،أ ّن الحــروب الخارج ّيــة
تغــدو معيــار المعاييــر ،وذلــك علــى عكــس األســباب (االقتصاديّــة
والثقاف ّيــة ،وأيضً ــا السياســ ّية والعســكريّة) التــي أفضــت إلــى اعتمــاد
األوروبــي .والحــرب ،هنــا،
وصــف «الحقبــة الجميلــة» فــي التاريــخ
ّ
عنــد درويــش وعندنــا عمو ًمــا ،إنّمــا هــي الواقعــة العســكريّة الخالصــة،
يؤســس لهــا أو يتس ـ ّبب فيهــا ،وهــذا مــا يقودنــا إلــى
بــا ســابقٍ عليهــا ّ
المشــكلة الثانيــة :ذاك أ ّن بعــض مــا يوحــي بــه التعييــن المذكــور هــو
أ ّن الزمــن الســابق علــى هزيمــة  ،67باســتبداده ومخابراتــه وفشــله
علــى معظــم األصعــدة ،لــم يكــن «رديئًــا» .ونحــن لســنا بغافليــن عــن
«نظريّــة» خرقــاء ال تــزال واســعة االنتشــار بيننــا ،مفادهــا أ ّن الحقبــة
الناصريّــة إنّمــا «رفعــت رأس العــرب» عمو ًمــا وشــكّلت عصرهــم
الذهبــي فــي العصــر الحديــث.
ّ
وبرصــف المشــكلتين واحدتهمــا إلــى جانــب األخــرى نقــع علــى المشــكلة
الثالثــة األخطــر واألم ـ ّر ،أال وهــي العجــز عــن فهــم الهزيمــة مــا دامــت
مق ّدماتهــا الناصريّــة ليســت مق ّدمــات .فكأنّنــا نســتنتج ،والحــال هــذه،
أ ّن تنكيــس الــرؤوس الــذي أصابتنــا بــه الهزيمــة إنّمــا هبــط علينــا مــن
الفضــاء بعــد «رفــع الــرؤوس» الــذي أحدثــه عبدالناصــر! ول ّمــا كانــت
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الهزيمــة (غيــر المفهومــة األســباب ،أو المفصولــة عــن أســبابها) مدخلنــا
إلــى رداءة الزمــن ،باتــت الــرداءة ذاتهــا غيــر مفهومــة بالتالــي.
والحــق أ ّن مــا تنــ ّم عنــه العبــارة الدرويشــ ّية يتعــ ّدى صاحبهــا إلــى
ّ
جماعــات أوســع مــن «قوميّيــن» و«يســاريّين» يقفــزون قفــزة واحــدة
عجيبــة مــن نعيــم «األنظمــة التق ّدم ّيــة» (و«يــا أهـ ًـا بالمعــارك» و«أصبــح
عنــدي اآلن بندق ّيــة») إلــى جحيــم الهزيمــة التــي افتتحــت زم ًنــا رديئًــا ال
قيامــة بعــده.
وإذا كانــت الملحم ّيــة الصوت ّيــة هــي وحدهــا مــا يصمــد مــن هــذا
ـي لــن يكــون
ـي والخرافـ ّ
«التأويــل» ،فــإ ّن االنتقــال إلــى «التأويــل» الدينـ ّ
اليســاري»)
(«القومــي ـ
صعبًــا أو غيــر متوقّــع .فمــن هــذا اإلخــال
ّ
ّ
بالمعانــي ومــن الفصــل بيــن األســباب والنتائــج ،يتق ـ ّدم حامــل الوعــي
الســلفي الــذي يســتأصل المعانــي ويجتــثّ آخــر رابــط بيــن األســباب
ّ
والنتائــج .هكــذا ،تنفتــح للتأويــل طريــق واحــدة وحيــدة تفضــي حك ًمــا
«العلــي القديــر».
إلــى
ّ

لك ـ ْن ،يبقــى أ ّن الشـ ّـق األعــرض مــن «القوميّيــن» و«اليســاريّين» الــذي
يتباهــى بالحقبــة الناصريّــة ،ثــ ّم يعــارض الثــورات العربيّــة ،يبقــى
متماس ـكًا فــي مــا يذهــب إليــه .فــا الح ّريّــة المفقــودة آنــذاك عنــت
ل��ه ش��يئًا ،وال طل��ب الح ّريّـ�ة الي��وم يعنـ�ي لهــ ش�يـئًا .وهــذا علــى عكــس
التهافــت الــذي يُبديــه تب ّنــي الح ّريّــة اليــوم ،وتب ّنــي الناصريّــة ،أو
الالح ّريّ�ةـ ،عه��دذاك.

بطبيعــة الحــال ،وفــي بعــض الهوامــش «القوميّــة» و«اليســاريّة» ،يحضــر
التذاكــي الــذي يأخــذ علــى الناصريّــة الديمقراط ّيتهــا لك ّنــه يؤيّدهــا
بالمجمــل .وفــي هــذا يضمــر المتذاكــون ،ولــو قالــوا عكــس ذلــك ،أ ّن
كمالــي ،واعديــن بتســوية لــم تحــدث مــ ّر ًة مــن
الديمقراط ّيــة تفصيــل
ّ
قبــل بيــن قوميّــة كالقوميّــة الناصريّــة والديمقراطيّــة.
ُ
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العربــي الــرديء» ومــن
وهــذا عمو ًمــا ال يُخرجنــا مــن متاهــة «الزمــن
ّ
فصاحتهــا الملحميّــة الســقيمة .وهــي متاهــة لــم ينجــح فعليًّــا فــي
الخــروج منهــا إلّ اإلســام ّيون ب َِس ـ ْو ِقنا إلــى متاهــة أوســع ورداءة أكبــر ال
يبــدو أ ّن الســبيل إلــى مغادرتهمــا مفتــوح أو مع ّبــد.

قبل خمسين عا ًما بالتمام...
ـح التعبيــر .ســن ًة عضويّــة:
 1968كانــت ســنة عظيمــة .ســن ًة أمم ّيـ ًة إذا صـ ّ
مــا يحصــل هنــا ،ينعكــس هنــاك .الطلــب علــى الح ّريّــة والتقــ ّدم فــي
صعــود.
قبــل خمســين عا ًمــا بالتمــام ،بــدا أ ّن التاريــخ يقفــز قفــ ًزا ،أنّــه متّجــه
ال محالــة إلــى حيــث يأمــل األمــل .بــدا للرائــي أ ّن الرؤيــة تزيــح الغيــم
وتســتولي علــى األفــق ،أ ّن التاريــخ خــ ّط صاعــد.
ـول بالنوايــا الحســنةّ .إل أ ّن 1968
اليــوم ،نعــرف أ ّن ذلــك كان وه ًمــا مأهـ ً
كان يُغــري بالتو ّهــم.
أربعــة أحــداث كبــرى تالحقــت عامــذاك وكانــت لهــا مســاهمتها الكبيــرة
فــي صنــع العالــم.
فــي  30كانــون الثانــي ،خــاض جيــش فيتنــام الشــمال ّية وقـ ّوات الفيتكونــغ
أكبــر معــارك الحــرب الفيتناميّــة .كان ذلــك فــي ليلــة «ال ِتــت» ،أو رأس
الســنة القمريّــة .القصــد هــو تحويــل هجومهــم هــذا مق ّدم ـ ًة النتفاضــة
شــاملة فــي جنــوب فيتنــام.
األميركــي قــد
االنتفاضــة لــم تحــدث .فــي ذلــك العــام ،كان التــو ّرط
ّ
ـدي مصحوبيــن بوحــدات ج ّويّــة
تعاظــم :أكثــر مــن نصــف مليــون جنـ ّ
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وبحريّــة .هكــذا ،فشــل هجــوم «التــت» عســكريًّاّ ،إل أنّــه أثــار ص ـ ًدى
ـي .قطاعــات أعــرض باتــت
أكبــر مــن المتوقّــع فــي الــرأي العــا ّم األميركـ ّ
تكــذّب الروايــة الرســم ّية عــن قــرب النصــر وضآلــة الخســائر .تزايــ َد
الضغــط مــع مذبحــة مــاي الي وانتشــار صورهــا .ففــي  16آذار ،أقــدم
جنــود أميركيّــون علــى قتــل مدنيّيــن فيتناميّيــن ُعــ ّزل قُــ ّدر عددهــم
بمــا بيــن  347و .504اِعتمــد األميرك ّيــون اســتراتيج ّية «فتنمــة الحــرب»
جــي وتــرك القتــال لحكومــة
كتعبيــر عــن مباشــرة االنســحاب التد ّر ّ
فيتنــام الجنوب ّيــة.
األميركــي لينــدون جونســون أعلــن انســحابه مــن المعركــة
الرئيــس
ّ
الرئاس ـ ّية .لــم يعــد يطيــق تح ّمــل نتائــج الحــرب وأعباءهــا .المحت ّجــون
ـاغل يوميًّــا للرئيــس بالفتاتهــم التــي تســأله« :كــم مــن الش ـبّان
تح ّولــوا شـ ً
تريــد أن تقتــل اليــوم؟» .لكـ ّن جونســون أعلــن أيضً ــا ،قبــل مغادرتــه البيت
األبيــض ،عــن الحـ ّد مــن عمل ّيــات القصــف ،وافتتــح محادثــات ســام مــع
الفيتناميّيــن الشــماليّين ،كمــا أوقــف فــي  1تشــرين الثانــي (نوفمبــر)
قصــف فيتنــام الشــمال ّية.
ـي أحــرز نصـ ًرا كبيـ ًرا آخــر .صحيــح أ ّن يــوم  4نيســان
الــرأي العــام األميركـ ّ
ـي مارتــن لوثــر كينــغُ ،مطلــق
(أبريــل) شــهد فاجعــة اغتيــال القائــد الالعنفـ ّ
ـدي حلــم» فــي مســيرة
«حركــة الحقــوق المدن ّيــة» وصاحــب خطــاب «لـ ّ
واشــنطن عــام  ،1963والــذي نــال ،فــي  ،1964جائــزة نوبــل للســام تكري ًما
العنص�رـيّ ،إل أ ّن االغتيــال كان إعالنًــا عــن
الالعنف��ي ض�� ّد التميي��ز
لقتالـ�ه
ّ
ّ
انتصــاره أكثــر منــه إعالنًــا عــن موتــه .فطــوال السـتّين ّيات ،مـ ّرر الكونغرس،
تحــت ضغــط «حركــة الحقــوق المدن ّيــة» ،مجموعــة تشــريعات فيدرال ّيــة
تمحــو سياســات تمييزيّــة« .مرســوم الحقــوق المدنيّــة» فــي  1964منــع
التمييــز فــي العمالــة اســتنا ًدا إلــى ال ِعــرق واللــون والديــن والجنــس
ـي .كذلــك ألغــى الفــوارق فــي شــروط التســجيل التــي
أو األصــل القومـ ّ
ـي فــي المــدارس وأمكنــة العمــل
يتطلّبهــا االقت ـراع ،ومعهــا الفصــل ال ِعرقـ ّ
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والمواصــات العا ّمــة .فــي  ،1965كان «مرســوم حقــوق التصويــت» الــذي
حمــى حقــوق األقلّيّــات فــي االقت ـراع بمنحــه الســلطات الفيدراليّــة حـ ّـق
اإلش ـراف علــى عمــل الســلطات المحلّيّــة فــي الواليــات التــي تُســتض َعف
فيهــا األقلّ ّيــات ،ثـ ّم وفــي  ،1968ت ُ ّوجــت االنتصــارات بـــ «مرســوم اإلســكان
العــادل» الــذي أزاح التمييــز فــي بيــع المســاكن أو تأجيرهــا .الرئيــس
لينــدون جونســون وقّــع المرســوم بعــد يــوم واحــد علــى تقديمــه .سـكّان
ـري
الجنــوب األفــرو أميرك ّيــون (الســود) باتــوا يشــاركون علــى نحــو جماهيـ ّ
واســع ،ومــن دون عوائــق ،فــي السياســة .مهــد العنصريّــة فــي أميــركا
راح يتص�� ّدع .ف��ي ذلـ�ك العاــم ،بــدا روبــرت كينيــدي الــذي تب ّنــى برنامــج
«الحقــوق المدن ّيــة» وباقــي مســائل العدالــة االجتماع ّيــة بقـ ّوة وحماســة،
المرشّ ــح المر ّجــح للفــوز برئاســة أميــركا .روبــرت كينيــدي اغتيــل فــي 5
حزيران(يونيــو) علــى يــد ســرحان ســرحان.
باريــس كانــت تتملمــل .فــي أيّــار (مايــو) ،وجــدت نفســها فــي حالــة
توســع
مــن االعتــراض والهيجــان .فــي آخــر ذلــك الشــهر ،وحيــال ّ
االنتفاضــة ضــ ّده ،اضطــ ّر الرئيــس شــارل ديغــول أن يســافر ســ ًّرا إلــى
ماســو ،قائــد القـ ّوات الفرنسـ ّية
ألمانيــا (الغرب ّيــة) ليلتقــي الجنـرال جــاك ّ
فــي برليــن ،كــي يضمــن تأييــده إذا مــا قُ ـ ّرر انت ـزاع باريــس مــن أيــدي
المنتفضيــن.
ط�لاب العاصمة
األم��ر بدــا صرا ًع��ا بيـ�ن فرنساــ القديمــة وفرنســا الجدي��دةّ .
زاد عددهــم فــي العقــد الســابق مــن  175أل ًفــا إلــى أكثــر مــن نصــف
مليــون« .ثقافــة الشــبيبة» التــي كانــت تنطلــق مــن الواليــات المتّحــدة
ـي وتراتب ّيتــه .فــي المقابــل،
كانــت تص ّدهــا أوتوقراط ّيــة المجتمــع الفرنسـ ّ
اكي ،كانــا يترنّحــان.
فحزبــا المعارضــة التقليديّــان ،الر
اديكالــي واالشــتر ّ
ّ
الشــيوعي كان يتعــ ّرض
األحــزاب ،إذًا ،ليســت قاطــرة التغييــر .الحــزب
ّ
لقضــم الت ّيــارات اليســاريّة والعالمثالث ّيــة غيــر المعجبــة بالســلطويّة
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واألبويّــة الســوفيات ّيتين .مقتلــة فيتنــام التــي كان التلفزيــون يجعلهــا
مشــه ًدا بيتيًّــا ،غ ـذّت االعت ـراض علــى مظالــم هــذا العالــم.

العــادي جــ ًّدا الــذي كان شــرارة أيّــار
لــم يكــن بــا داللــة أ ّن الحــدث
ّ
ـي التابــع لجامعــة
(مايــو)  ،68حصــل قبــل عــام فــي مبنــى نانتيــر الجامعـ ّ
باريــس .هنــاك ،ظهــرت احتجاجــات ض ـ ّد القيــود المفروضــة علــى حـ ّـق
الطـ ّـاب فــي اســتقبال الزائريــن فــي مســاكنهم الجامع ّيــة .المطلــب الــذي
الطلبي
ـي» اســتج ّر مســاجلة حا ّدة بيــن القائــد ّ
وصفــه البعــض بـــ «الجنسـ ّ
دانيــال كوهيــن بانديــت ووزيــر الشــباب والرياضــة فرانســوا ميســوف.
األه ـ ّم أنّــه وقــع علــى أرض قابلــة لالشــتعال.
تفاقمــت األمــور أســبو ًعا بأســبوع وشــه ًرا بعــد شــهر ،بحيــث تظاهــر 40
ألــف طالــب فــي  11-10أيّــار (مايــو) .عنــف البوليــس ض ّدهــم أ ّدى إلــى
اعتقــال  500طالــب ونقــل مئــات إلــى المستشــفيات بينهــم  250ش��رط ًّيا.
قطاعــات ع ّماليّــة عريضــة مــا لبثــت أن انض ّمــت فــي أكبــر إض ـراب عــا ّم
عرفـ�ه تاريـ�خ فرنس��ا حت��ى ذلــك الحيــن :مالييــن الع ّمــال نزلــوا إلى الشــارع
دع ًمــا للطلب��ة وتوكيدـ ًـا لمطالبهــم .الع ّمــال احتلّــوا عشــرات المصانــع
والمعامــل بمــا فيهــا شــركة «رينــو» للس ـ ّيارات.
المؤسســات الســائدة واألُطــر
أهــ ّم مــا فــي أيّــار (مايــو) كان تجــاوز
ّ
التقليــدي وقــف
القديمةــ ،أحزابًاــ ونقاباــت وكنائ�سـ وتعلي ًمـ�ا .اليســار
ّ
الطـلاب
موقفــ المش��كّك وأحيانً��ا المعـ�ادي :هـ�ذه ليسـ�ت ثـ�ورة ،إذ إ ّن ّ
غيــر منتجيــن ولــم يدخلــوا بعــد ســوق العمــل .هــذه هيصــة بورجوازيّــة
صغيــرة ال أكثــر.
أيّــار (مايــو)  68طــرح مســائل التحــ ّرر بمــا يتعــ ّدى أســئلة الماركســ ّية
األرثوذكســ ّية و«اآلبــاء» الشــيوع ّيين الذيــن حصــروا التغييــر باألجــور،
فبــدوا لـــ «األبنــاء» مجـ ّرد جــزء مــن النظــام بمعنــاه األعــرض .الموضــوع،
إذًا ،جوانــب حياتيّــة أعمــق .أبعــاد مجتمعيّــة وقيميّــة ومثــاالت عــن الفــرد
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والفرديّــة تتعــ ّدى القيــم التــي بــدأت تســود منــذ تحريــر  .1944فتــح
مســاحات واســعة وجديــدة للنضــاالت النســويّة والبيئ ّيــة والمثل ّيــة.
أيّــار (مايــو)  68أشّ ــر إلــى أقصــى الماركس ـ ّية .إلــى يســار اليســار .إلــى
شـ�يوع ّية مـ�ن دون تكلّـ�س الشـ�يوع ّيين .لك ّنـ�ه انعطـ�ف ليبرال ًّيـ�ا.
فــي الشــطر اآلخــر مــن القا ّرة ،اهت ّز اســتبداد أشــرس وأشـ ّر .فــي ،1967
الدولــي فــي أوروبــا ،بــدأت تظهــر
وباالســتفادة مــن أجــواء الوفــاق
ّ
فــي تشيكوســلوفاكيا الســابقة مطالبــات بح ّريّــة التعبيــر وبتفكيــك
بع��ض القي��ود الرس��م ّية عل��ى االقتص��اد ال��ذي راح أداؤه ي��زداد تر ّديً��ا.
الكتّاــب والطلب�ةـ كان��وا فــي مقدـ ّـم النقّــاد .فــي  5كانــون الثانــي
ـتاليني أنطونيــن نوفوتنــي وحـ ّـل محلّــه ألكســندر
(يونيــو) ،ســقط السـ ّ
االقتصــادي
دوبتشــيك فــي قيــادة الحــزب والدولــة .أفــكار المنظّــر
ّ
أوتــا ســيك تصـ ّدرت المشــهد .فــي نيســان ،أعلنــت حكومــة دوبتشــيك
خطّتهــا لنمــوذج آخــر فــي االشــتراكيّة :أزاحــت قيــود الدولــة عــن
الصناعــة وســمحت بح ّريّــة التعبيــر .هكــذا ،افتُتحــت أربعــة أشــهر
ظــل
مــن العيــش الحــ ّر خــارج قبضــة الحــزب وموســكو .دوبتشــيك ّ
يؤكّــد اســتمرار شــيوع ّيته وبقــاءه فــي حلــف وارســو ،لكــ ّن موســكو
بــدأت تتشــكّك :أصــوات الهراطقــة راحــت تعلــو وتتزايــد .الرئيــس
اليوغســافي جوزيــف بــروز تيتــو زار بــراغ فــي آب (أغســطس).
فــي الشــهر نفســه ،وبح ّجــة االســتجابة لشــيوع ّيين تشيكوســلوفاك ّيين
يطالبــون بالتد ّخــل واإلنقــاذ ،أعلــن ليونيــد بريجنيــف مــا صــار يُعــرف
الفعلــي أنّــه مــن غيــر المســموح
بـــ «مبــدأ بريجنيــف» :مــؤ ّداه
ّ
ألي بلــد مــن بلــدان الكتلــة بتغييــر نظامــه .فــي  20مــن الشــهر
ّ
جنــدي مــن جيــوش كتلــة وارســو
نفســه ،غــزا أكثــر مــن  500ألــف
ّ
تشيكوســلوفاكيا .دوبتشــيك وثالثــة مــن قــادة «االشــتراك ّية ذات
اإلنســاني» اعتُقلــوا ونُقلــوا إلــى موســكو.
الوجــه
ّ
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لــم تنشــأ مقاومــة لجحافــل الغــزاة .انتشــرت صــور لتشيكوســلوفاك ّيين
يقفــون فــي وجــه الدبّابــات ويوزّعــون الــورد علــى الجنــود .جــان بــاالخ
أحرــق نفس�هـ احتجا ًجـ�ا .بريجنيــف قـ ّرر أن يكــون غوســتاف هوســاك قائــد
تشيكوســلوفاكيا الجديــد.
خصوصــا مــن
وضــع مــا بعــد الغــزو انتقــم مــن عمــوم المجتمــع ،لك ـ ْن
ً
النخبــة الثقاف ّيــة .بنتيجــة حملــة التطهيــر التــي اســتم ّرت ثــاث ســنوات،
فُصــل مــن الحــزب  30ألف ـاً ،و 17فــي المئــة مــن ض ّبــاط الجيــش .حتــى
المباحــث امت ـ ّدت إليهــا اليــد ،ففُصــل نحــو مــن ثلــث العامليــن فيهــا.
الكتّــاب والصحاف ّيــون والمعلّمــون عانــوا الطــرد مــن العمــل والتجويــع
ـي كان قــد
والهج��رةً ،
فض�لا ع��ن الس��جن طب ًعـ�ا .لكـ ّن التخشّ ــب البريجنيفـ ّ
ظهــر س��افرًا تما ًم��ا .يســاريّو الغ��رب الذي��ن راهن��وا عل��ى إحي��اء االشــتراك ّية
ـيوعي
مــن خــال تجربــة دوبتشــيك ،اكتشــفوا أ ّن األمــر وهــم .الحــزب الشـ ّ
ـي ،أكبــر األح ـزاب الشــيوع ّية خــارج الكتلــة ،دان الغــزو .الطــاق
اإليطالـ ّ
عصــف بــزواج الشــيوع ّية والثقافــة فــي أوروبــا مــا بعــد الحــرب العالم ّيــة
الثانيــة .القناعــة الصاعــدة أ ّن الح ّريّــة والكتلــة الســوفيات ّية وحزبهــا القائــد
أضــداد يســتحيل أن تلتقــي.
لقــد تقاطعــت هــذه المكاســب األربعــة الكبــرى فــي مــكان عريض اســمه
الح ّريّــة .لك ـ ّن التاريــخ ذا الحــركات الكثيــرة ،ال الحركــة الواحــدة ،ك ـ ّرس
بعــض هــذه المكاســب ،وأضعــف بعضهــا اآلخــر ،فيمــا جعــل بعضهــا
الثالــث ينتكــس وينكــص.
مــا يبقــى أ ّن الجيــل الــذي فتــح عينيــه علــى تلــك اإلنجــازات يصعــب
عليــه أن يغلقهمــا علــى صــور دونالــد ترامــب وعبدالفتّــاح السيســي
وبشّ ــار األســد وأضرابهــم الكثيريــن.
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زياد الرحباني :أين المشكلة؟
تراكــم يعــود إلــى الســبعينيّات والربــع
ينفــق زيــاد الرحبانــي ِمــن
ٍ
األ ّول مــن الثمانين ّيــات .هنــاك َمــن يقــول إ ّن التراكــم هــذا لــم يبــق
منــه الكثيــر ،وهنــاك َمــن يقــول إنّــه نفــد تما ًمــا ولــم يبــق ّإل
الت ّرهــات :كلمــات ال تعنــي وحــركات ال تُضحــك و«أخبــار» عائل ّيــة
المتلصصيــن علــى التوافــهُ .محبّــوه يعــاودون
أو ص ّحيّــة ال تســلّي ّإل
ّ
التذكيــر بــه :كــم كان يُضحكنــا .يقولــون هــذا مــن دون أن يتغلّبــوا
علــى حرجهــم بمــا آل إليــه اليــوم .كارهــوه ون ّقــاده يقولــون إنّــه لــم
يعــد يُضحكنــا علــى أنفســنا .صــار يُضحكنــا علــى نفســه .هــذا يعنــي
ـدي فيــه أن يعتــزل .الطيّبــون بيــن الن ّقــاد يســتدركون:
أ ّن علــى الكوميـ ّ
ـدي فيــه أن يختفــي
بــل صــار يُحزننــا علــى نفســه .إذًا ،علــى التراجيـ ّ
أيضً ــا.
ال ّ
شك في أ ّن ث ّمة مشكلة .لنعد إلى النبع:
شــب زيــاد الرحبانــي علــى نقــد «لبنــان القديــم» ،لبنــان «المارون ّيــة
ّ
السياس ـيّة» ومــا حـ ّـف بهــا مــن ســياحة واصطيــاف وخدمــات واحتفــال
بمعرفــة اللغــات األجنب ّيــة.
زيــاد كان ه ّجــا ًء لذلــك اللبنــان :القتصــاده ولغتــه وقيمــه وللمفارقــات
الفادحــة أحيانًــا التــي تترتّــب علــى وجــوده.
هجــاؤه كان مســكونًا بالكثيــر مــن مناكفــة األهــل .مــن «قتــل األب» الــذي
ربّمــا كان الصائــغ األكبــر ،وال ُمع ّمــم األوســع انتشــا ًرا ،لـــ «األيديولوجيــا
اللبنان ّيــة» .وبالفعــل ،يُســ ّجل لعاصــي ومنصــور أنّهمــا كانــا األطروحــة.
ســواهما ،وفــي عدادهــم النجــل زيــاد ،كانــوا األطروحــة المضــا ّدة.
كل
ظلّــوا األطروحــة المضــا ّدة وتخ ّبطــوا وال زالــوا يتخ ّبطــون فيهــا ٌّ
بطريقتــه .زيــاد ،بالتالــي ،لــم يكــن ابــن أبيــه :لبنــان ،مــع األهــل ،كان
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فــوق األرض .كان جــا ًرا للقمــر« :نحنــا والقمــر جيــران» .مــع االبــن،
انخفــض إلــى مــا تحــت األرض بكثيــر :صــار بــا ًرا أو مستشــفى مجانيــن.
اللبنانيّــون ،عنــد األهــل ،كانــوا «خيــر أ ّمــة أخرجــت للنــاس» .صــاروا،
مــع النجــل ،نبتًــا شــيطان ًّيا .مشــاكلهم كانــت خالفــات عابــرة أقــرب إلــى
المصادفــات ،يب ّددهــا الشــاويش والمختــار فــي القريــة ،أو مــا بيــن
ـي صــارم
قريتيــن .المشــاكل ،مــع النجــل ،صــارت جــز ًءا مــن جوهــر لبنانـ ّ
وقاطــع يعصــى علــى التغييــر .الطائف ّيــة ،بالتالــي ،كانــت ســوء فهــم
(مــا بعــد كولونياليّــة مبكــرة) .صــارت علّــة وجــود (هوبزيّــة جلفــة).
المســتقبل كان باسـ ًما لنــا ،يفتــح ذراعيــه الســتقبالنا .صــار مســدو ًدا فــي
وجوهنــا :إنّنــا شــعب بــا مســتقبل .الســياحة كانــت ضيافــة وكر ًمــا همــا
ـي.
ـي .صــارت نه ًبــا وكذبًــا ودعــارة هــي شــيم اللبنانـ ّ
مــن شــيم اللبنانـ ّ
المــرأة كانــت مق ّدســة ومن ّزهــة .كانــت فيــروز .صــارت مدنّســة وشــريرة
تمســكوا بصــورة مريــم
ونفع ّيــة بـ ّ
ـأي طريقــة كانــت .إنّهــا ثريّــا .األهــل ّ
العــذراء للمــرأة .النيغاتيــف احتفــظ بــه النجــل .اللغــة ،كذلــك ،جعلهــا
األهــل مفتــاح الضــوء والوضــوح بمــا يب ـ ّدد ســوء الفهــم العــارض بيــن
اللبنان ّييــن .صــارت ،مــع النجــل ،مــرآة نفوســنا المواربــة والملتويــة التــي
ال تعنــي مــا تقــول ،أ ّمــا مــا يعنــي مــن أقوالهــا فبــا مع ًنــى.
لك ـ ّن زيــاد كان ابــن أبيــه أيضً ــا ،ذاك أ ّن القاســم المشــترك بيــن األهــل
والنجــل هــو التبســيط .هــو التس ـ ّمر عنــد جوهــر مزعــوم مــا ،ال مــكان
معــه للزمــن والتغ ّيــر .هــو العجــز عــن إدراك واقــع متحــ ّرك وســائل
ومع ّقــد يقــول إ ّن اللبنان ّييــن ليســوا مالئكــة وال شــياطين ،فيمــا نســاؤهم
لســن ق ّديســات وال عاهــرات.
عنــد الرحابنــة األهــل ،ال نســتطيع أن نكــون أش ـرا ًرا حتــى لــو أردنــا .إ ّن
فينــا خيـ ًرا جوهريًّــا وعمي ًقــا يســمو بنــا إلــى الســماء .نحــن بيــت «الحـ ّـق
والخيــر والجمــال» .عنــد زيــاد الرحبانــي ،ال نســتطيع ّإل أن نكــون أشـرا ًرا.
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كل محاولــة لعالجنــا آيلــة حت ًمــا إلــى اإلخفاق.
هــذا هــو جوهرنــا األعمــقّ .

ـي ،أن يســتم ّر التث ّبــت عنــد
لقــد كان طبيع ًّيــا ،فــي هــذا التكويــن الذهنـ ّ
مناكفــة األهــل وهجــاء لبنــان ذي «الهيمنــة المارون ّيــة» .أن يصبــح ذاك
الهجــاء أقــرب إلــى ديــن أو عقيــدة .بيــد أ ّن ذلــك اللبنــان صــار قدي ًمــا.
صــار بائـ ًدا .لكثيريــن بيننــا صــار ماض ًيــا ذهب ًّيــا أرقــى وأحســن م ّمــا أتــى
بعــده .زيــاد الرحبانــي ظـ ّـل هنــاك .عــد ّوه بــات طاحونــة هــواء.
في مراجعة سريعة لعوالمه كما نقلتها أعماله ،يتّضح ذلك:

فــي «بالنســبة لبكـرا شــو؟» ( )1978لبنــان هــو البــار الــذي تديــره الزوجــة
واإلنكليــزي
البلجيكــي
ثريّــا المشــرعة علــى االحتمــاالت كلّهــا .هنــاك
ّ
ّ
ـكل
النصــاب والطامــع بـ ّ
الطامعــان ،كســواهما ،بهــا .هنــاك مســيو أنطــوان ّ
شــيء.
ـي طويــل» ،لبنــان مستشــفى للمجانيــن.
بعــد عاميــن ،فــي «فيلــم أميركـ ّ
الطوائــف وحروبهــا أبــرز أســباب جنونهــم.
ـي» الــذي
نشــأ عهــد اليــاس ســركيس ومعــه شُ ـ ّرع وجــود «الــردع العربـ ّ
صــار ســوريًّا فحســب .مســرح ّية «شــي فاشــل» قُ ّدمــت فــي ،1983
وكانــت قــد انهزمــت «المارون ّيــة السياســ ّية» بمقتــل بشــير الجم ّيــل،
تحتــل أجــزا ًء ُمعتبــرة مــن لبنــان .لكــ ّن المســرحيّة
ّ
فيمــا إســرائيل
اهت ّمــت بســرقة «ال َجــ ّرة» فــي قريــة «جبــال المجــد» .تزاحمــت فيهــا
لهجــات األرمــن والــدروز وســواهم مــن الجماعــاتُ ،مع ـ ّزز ًة انقســامهم.
وفــي اســتئناف لموضوعــة متك ـ ّررة عنــد زيــاد الرحبانــي ،هــي شــعبويّة
تطــل المتفرنجــة المســيحيّة التــي
الســخريّة مــن التحــ ّدث باألجنبيّــةّ ،
تعمــل فــي «أوريــون ـ لوجــور» فتخلــط العرب ّيــة بالفرنســ ّية بالبالهــة.
«يحــب لبنــان» ويحيــي
طب ًعــا ،هنــاك ،فــي المســرح ّية الف ّنــان الــذي
ّ
حفــات للمهاجريــن ،وهنــاك الســخرية مــن الصبيّــة «المنــدورة لبلدهــا»
ومــن «العناقيــد والمواعيــد» و«الجبــال المــا بتنطــال» ،وجــرن الك ّبــة
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بيوصــل
وســواها .أ ّمــا «الغريــب» العــد ّو لهــؤالء اللبنان ّييــن ،فهــو «اللــي ّ
َم ْرتَــك [و] بيقــرط الج ـ ّرة» .هــذه اللوحــة بســائر تفاصيلهــا كانــت تثبيتًــا
لــكل واقــع.
للهجــرة والتكفيــر :هجــرة مــن الواقــع المســتج ّد وتكفيــر ّ
النوعــي كان فــي  ،1993مــع «بخصــوص الكرامــة والشــعب
المنعطــف
ّ
العنيــد» .التطـ ّور األبــرز آنــذاك ،بعــد ات ّفــاق الطائــف وســامه ،كان صعــود
رفيــق الحريــري وحــزب اللــه .األخيــر لــم يســترع انتباهــه بتاتًــا ،أ ّمــا األ ّول
الــذي كرهــه فأعــاد تدويــره وتدويــر نقــده مارون ًّيــا« :الكرامــة والشــعب
العنيــد» ليســا مــن العمــارة األيديولوج ّيــة للحريــري .إنّهمــا مــن عمــارة
«المارون ّيــة السياسـ ّية» .صحيــح أنّنــا نــرى «مصــاري» والهواتــف المحمولة
بكثــرة أو اآللــة التقنيّــة المع ّقــدة المســتخدمة لتنقيــة العــدس! ّإل أ ّن هذا
ال يصلنــا كتعبيــر عــن صعــود ثقافــة المــال فــي عالــم العولمــة ومــا بعــد
ـوفياتي ،بمــا فيــه لبنــان الخــارج مــن الحــرب ومــن النــدرة.
االنهيــار السـ
ّ
المتأصليــن فــي
إنّــه يصلنــا كمشــهد آخــر مــن مشــاهد الســخافة والشــره
ّ
لبنان ّييــن يعيشــون علــى العقاقيــر والمخـ ّدرات.
لقــد م ّهــد زيــاد الرحبانــي لمســرح ّيته هــذه بعبــارة تقــول إ ّن أحداثهــا
تحصــل بعــد انســحاب الجيــوش األجنب ّيــة جميعهــا مــن لبنــان« ،مــا بيــن
 1998و 2003أو ربّمــا  2004أو حتــى  .»2005بهــذا ،نقلنــا مــن تجاهــل
الحــدث إلــى نفــي الحــدث :فاالحتــاالت وانســحاب جيوشــها ال تؤثّــر بتات ًا
ثرثــري
يؤسســها ويعيــد تأسيســها شــعب
ّ
فــي الفوضــى اللبنان ّيــة التــي ّ
ـي حتــى العظــم .ومــع شــعب كهــذا ،غاطــس
ـي ومجــرم وطائفـ ّ
وزعبرجـ ّ
فــي تفاهتــه ،وليــس أصـ ًـا بشــعب ،ال تنفــع دولــة وال أحـزاب وال خطابــات
سياسـيّة كائنـ ًة مــا كانــت .إ ّن الشــعب هــو التافــه ،بينمــا الدولــة ،ممثّلـ ًة
فــي الضابــط زيــاد الرحبانــي ،ممنوعــة مــن أن تمــارس القمــع .هكــذا ،ال
يبقــى أمامنــا ســوى الغــرق فــي همج ّيتنــا وظهــور القــرود والدببــة بيننــا
وســط صـراع ُمـ ّر علــى البقــاء.
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فشــا أعلــن انتهــاء صالح ّيــة
ً
لقــد حصــدت «بخصــوص الكرامــة»...
الزيــاد رحبانيّــة .لــم يعــد يمثّــل شــيئًا ج ّديًّــا .المســيحيّون الذيــن رفضــوه
فــي الســبعين ّيات وأوائــل الثمانين ّيــات ألنّــه «ض ّدهــم» ،صالحــوه فــي
التســعين ّيات ألنّــه لــم يعــد ضــ ًّدا ُمعت َبــ ًرا ألحــد.
أمــ ٌر آخــر فعــل فعلــه :لقــد جمــع زيــاد الرحبانــي بيــن موهبــة عليــا
وثقافــة دنيــا .الموهبــة قضمــت الثقافــة .وفّــرت مــن األتبــاع والمقلّديــن
مــا يلغــي الحاجــة إلــى اطّــاع أوثــق ّ
وأدق .صــار الف ّنــان صاحــب مأثورات،
ـاب المأثــورات التــي ت ُحفــظ بالعش ـرات هــم َمــن يُفتَــرض أنّهــم
وأصحـ ُ
«أت ّمــوا العلــم» ومــا عــادوا بحاجــة إلــى مزيــد منــه .لك ـ ّن التثبّــت علــى
الموهبــة العــذراء ك ـ ّرس الفهــم األعــذر .ك ـ ّرس ص ـ ّد النفــس عــن الخــارج
ـي الــذي يفيــض علــى المعجبيــن .هكــذا ،ال يبقــى مــن
واالكتفــاء الذاتـ ّ
الخــارج ،الــذي ترفــض العيــن أن تـراهّ ،إل كلمــات عاريــة تتراجــع قدرتهــا
علــى اإلضحــاك.
اســتطرا ًدا ،يقــود ص ـ ّد الخــارج وتح ّوالتــه إلــى تــآكّل فــي الداخــل .إلــى
فقـ�ر للداخـ�ل .إلـ�ى هلوسـ�ة أحيانًـ�ا.
الرحبانــي ،فــي جيليــه،
لكــ ّن التــآكّل األخطــر الــذي ينتجــه التبســيط
ّ
يطــاول المبــادرة اإلنســان ّية .عنــد األهــل ،كان ســوء الفهــم البســيط بيــن
أخيــا ٍر لبنان ّييــن ال يســتدعي أكثــر مــن «شــاويش» .فــؤاد شــهاب ،مصحوبًــا
بمكتبــه الثانــي ،كان الشــاويش األعلــى .قليــل مــن القمــع يشــفي قلــب
اإلنســان .اِســتم ّر األمــر هكــذا حتــى أواخــر السـتّين ّيات وصعــود المقاومــة
الفلســطين ّية .مــع النجــل ،صــارت األمــور أشـ ّد فداحــة وضــرورات القمــع
المتأصــل فينــا يســتدعي ه ـراوة بشّ ــار األســد أو
ـري
ّ
أعلــى :الش ـ ّر الجوهـ ّ
حســن نصراللــه .يســتدعي هــراوة ســتالين .يســتدعي األمــن وضبّاطــه
األقويــاء وســجونهم وزنازينهــم ،ذاك أنّنــا نحــن ،العطالــة الكاملــة ،ال نقـ ّدم
وال نؤ ّخــر.
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لقــد آن للبطــل أن يســتقيل .زاد إحراجــه حتــى لمريديــه .فــأن يمضــي
واح ُدنــا عمــره وهــو يناكــف ماضيًــا ميّتًــا فهــذه مشــكلة .المشــكلة األكبــر
هــي أن يشــيب وهــو يناكــف أهلــه.

يا له من تطبيع!
ـي زيــاد دويــري ،وإن
شــخص ًّيا ،ال تربطنــي أيّــة معرفــة بالسـ
ـينمائي اللبنانـ ّ
ّ
كنــت أعــرف أفالمــه جزئ ًّيــا .مــع ذلــك ،يســتهويني أن أتعـ ّرف إلــى عالقتــه
باإلنفــاق :كيــف ينفــق؟ كــم ينفــق؟ هــل هــو مســرف فــي إنفاقــه أم
مقتصــد؟
ــا
ّــا ومتد ّخ ً
القــارئ قــد يســتغرب طلبــي هــذا ،وقــد يعتبرنــي متطف ً
فــي أمــور تعنــي صاحبهــا وال تعنينــي .هــذا ليــس صحي ًحــا .مــا يدفعنــي
إلــى ذلــك عبــارة كان كثيـ ًرا مــا ير ّددهــا شــاتمو دويــري وه ّجــاؤه تطــاول
إنفاقــه بعــض الشــيكالت فــي إســرائيل إبّــان إقامتــه هنــاك لتصويــر
فيلمــه «الصدمــة» .تك ـرار هــذا المأخــذ أوحــى للبعــض ،وأنــا منهــم ،أ ّن
ـي يســتطيع أن يــؤ ّدي دو ًرا ملحوظًــا فــي إنقــاذ االقتصــاد
السـ
ـينمائي اللبنانـ ّ
ّ
ائيلي .وفــي الوهلــة األولــى ،ل ـ َم ال؟ فإس ـرائيل ،كمــا نعلــم ،عانــت،
اإلس ـر ّ
بُعيــد نشــأتها ،أزمــة اقتصاديّــة خانقــة ،ثـ ّم عانــت أزمــة حــا ّدة بعــد حربها
فــي لبنــان عــام  ،1982بحيــث َد ْولَــرتْ عملتهــا فيمــا كان يضربهــا تض ّخــم
ـي .وهــي قبــل ذلــك التاريــخ وبعــده تخــوض حروبًــا ،والحــروب دائ ًمــا
فلكـ ّ
مكلفــة علــى مــا نعــرف ج ّي ـ ًدا.
إذًا ،مــا أنفقــه زيــاد دويــري فــي فندقــه وفــي المطاعــم والمقاهــي التــي
قصدهــا فــي تـ ّـل أبيــب شــأن عــا ّم يتعـ ّدى شــخصه وخصوص ّياتــه الحميمة.
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لك ّننــي ،ومــن دون أن أبــدو مســيئًا لدويــري ،أو ماد ًحــا لــه ،أتــر ّدد كثي ـ ًرا
ائيلي .وأعتــذر عــن
فــي تق ّبــل النظريّــة القائلــة أنّــه أنجــد االقتصــاد اإلسـر ّ
طــول شــرحي للســبب الــذي يجعلنــي أرفــض تلــك الفرضيّــة ،كمــا أعتــذر
ع ّمــا قــد يسـبّبه الطــول مــن ملــل للقــارئ.
فنحــن نعلــم أ ّن إســرائيل ابنــة أوروبــا بأكثــر مــن معنــى :قوم ّيتهــا
الصهيون ّيــة جــزء مــن موجــة القوم ّيــات األوروب ّيــة المتأ ّخــرة .مشــروعها
اســتيطاني عرفــه القــرن التاســع
أوروبــي
االســتيطاني جــزء مــن ميــل
ّ
ّ
ّ
األوروبــي
المؤسســون أتــوا مــن أوروبــا .الشــعور
عشــر .مهاجروهــا
ّ
ّ
وخصوصــا الهولوكوســت )...جــزء
بالذنــب (القــرون الوســطى ،دريفــوس،
ً
مــن تاريخهــا وتاريــخ التعاطــي معهــا.

ـوفياتي ،رعــت نشــأة الدولــة العبريّــة.
أوروبــا ،وفــي عدادهــا االتحــاد السـ
ّ
فــي  ،1956كانــت موســكو قــد تراجعــت عــن الرعايــة ،لكــ ّن باريــس
ولنــدن كانتــا قــد ذهبتــا فيهــا بعي ـ ًدا ج ـ ًّدا ،بشــهادة الحــرب المشــتركة
ـكل ثقلهــا الواليــات المتّحــدة األميركيّة.
علــى مصــر .فــي  ،1967انضافــت بـ ّ
مـذّاك ،وإسـرائيل تتأمــرك علــى األصعــدة جمي ًعــا :العســكريّة والسياسـيّة،
ولك ـ ْن أيضً ــا االقتصاديّــة والثقافيّــة والتعليميّــة إلــخ...

ـكل مــن يملــك إلمــا َم الحــد أدنــى بإس ـرائيل.
األســطر أعــاه بديه ّيــات لـ ّ
كل مــن الصيــن
مــا ليــس بديه ّيــات هــو العالقــة الجديــدة بينهــا وبيــن ّ
والهنــد ،الق ّوتيــن االقتصاديّتيــن الصاعدتيــن فــي عالمنــا اليــوم.
ـطيني ،ذاك
وهــذا مــا يؤلمنــا ح ًّقــا كعــرب وكمنحازيــن إلــى الحـ ّـق الفلسـ ّ
أ ّن رعايــة أوروبــا وأميــركا للدولــة العبريّــة هــي مــا ال نتوقّــع ســواه :همــا
إمبريال ّيتــان وهــي صهيون ّيــة ،والطيــور ،كمــا يقــول بيــت الشــعر الشــهير،
علــى أشــكالها تقــع.
لك ـ ْن الصيــن؟ صيــن مــاو تســي تونــغ والشــيوع ّية األكثــر جذريّــة ذات
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مــ ّرة ،والتــي اعتبــرت اإلمبريال ّيــة وقنبلتهــا النوويّــة «نمــ ًرا مــن ورق»؟

وكذلــك الهنــد؟ هنــد جواهــر الل نهــرو ،صديــق جمــال عبدالناصــر الــذي
ـي» و«عــدم االنحيــاز»؟
شــاركه بنــاء «الحيــاد اإليجابـ ّ
هذا كثير حقًّا.
قيــادة بنياميــن نتانياهــو القوم ّيــة واالنتهازيّــة فــي آن تخاطــب
دول آســيا الصاعــدة بغيــر مــا تخاطــب أوروبــا وأميــركا .لألخيرتيــن
اطــي ،فيمــا تؤكّــد
تؤكّــد ديمقراطيّتهــا فــي شــرق أوســط غيــر ديمقر ّ
اإلســامي» وعراقــة الحضــارات القديمــة
لآلســيويّين «خطــر اإلرهــاب
ّ
قياســا بالحســابات السياس ـيّة العمليّــة ...بهــذا
وثانويّــة حقــوق اإلنســان ً
ـيوي ،تــر ّد إس ـرائيل ضم ًنــا علــى تهمتيــن تقليديّتيــن غالبًــا
التو ّجــه اآلسـ ّ
غربــي متقــ ّدم فــي الشــرق
مــا ت ُو َّجهــان إليهــا :أوالهمــا أنّهــا مخفــر
ّ
األوســط ،والثانيــة أنّهــا ال تســتطيع ،وال تريــد ،االندمــاج فــي هــذا
الشــرق األوســط إ يّــاه.
هــذا كلّــه مــا كان ليغ ّيــر شــيئًا لــوال تطويــر الدولــة العبريّــة مــا يُبــاع
ويُشــترى مــع اآلســيويّين .وبالفعــل ،فالصين ّيــون لــم يُخفــوا اهتمامهــم
مثــا ،ومــن ضمــن سياســة
بالتقن ّيــة اإلســرائيل ّية الرفيعــة .فــي ً 2013
خروجهــا إلــى العالــم ،اســتثمرت الصيــن فــي إســرائيل ســبعة بالييــن
دوالر .وبالطبــع ،ليــس فــي الصيــن حركــة مقاطعــة تزعــج إسـرائيل ،كالتــي
فــي الواليــات المتّحــدة وأوروبــا .وفــي المقابــل ،ليــس فــي إسـرائيل حركــة
ـج علــى قمــع سـكّان التيبيــت أو ناشــطي حقــوق اإلنســان والمثقّفيــن
تحتـ ّ
الصين ّييــن .وبحســب ياشــينغ هوانــغ ،مــن جامعــة أم أي تــي األميرك ّيــة،
«يشــعر الصين ّيــون براحــة أكبــر حيــن يســتثمرون فــي إسـرائيل م ّمــا فــي
ـي لهــم أو حــذر
الواليــات المتّحــدة ،نظ ـ ًرا إلــى عــدم وجــود عــداء سياسـ ّ
منهــم».
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المشــاريع اإلســرائيل ّية الصغــرى ،ال ســ ّيما فــي الزراعــة والميــاه واألمــن
ـتثماري فــي آن.
ـايبري ،ترنــو إلــى الصيــن كســوق واعــدة وكمصــدر اسـ
ّ
السـ ّ
البلــدان يتبــادالن الــكالم المن ّمــق عــن أنّهمــا «ثقافتــان قديمتــان» ،وأنّهمــا
يركّـزان علــى التعليــم ،وطب ًعــا علــى اآلفــاق المفتوحــة لتعاونهمــا .يتّفقــان
علــى إبقــاء البيزنــس بعيـ ًدا مــن السياســة وحقــوق اإلنســان .ويقــول أحــد
للصحافــي جدعــون راشــمان (الــذي أصــدر أخيــ ًرا
مســاعدي نتانياهــو
ّ
كتابــه المهــ ّم «تشــريق»)« :لقــد أمضينــا ســبع ســاعات مــع القيــادة
الصين ّيــة ،لكــ ْن هــل تعــرف كــم اســتغرق حديثنــا عــن الفلســطين ّيين؟
بالــكاد عشــرين ثانيــة».
الصين ّيــون مهت ّمــون بفــرص االســتثمار فــي التقن ّيــة الرفيعــة فــي إسـرائيل.
والحــال أ ّن أميــركا نفســها بــدأت تع ّبــر عــن انزعاجهــا مــن هــذه العالقــة،
حساســة إلــى
مكــ ّرر ًة تحذيــر ّ
تــل أبيــب مــن بيــع تقن ّيــات عســكريّة ّ
الصيــن.
مــع الهنــد ،وبوصــول نارنــدرا مــودي إلــى رئاســة الحكومــة ،أواســط ،2014
ـامي» ،وهــذا مــا رأت فيــه القوميّــة
تعاظــم التشــديد علــى «اإلرهــاب اإلسـ ّ
الهندوســ ّية الحاكمــة جســرها إلــى شــراكة ،أمن ّيــة وبالتالــي اقتصاديّــة،
مــع إس ـرائيل .راجنــاث ســنغ ،وزيــر الداخل ّيــة فــي  ،2014اختــار الدولــة
العبريّــة لتكــون وجهتــه فــي أولــى زياراتــه إلــى الخــارج .هنــاك ،بحــث
أمــو ًرا تتعلّــق بالدفــاع واألمــن ،أعقبهــا دفــع الهنــد أكثــر مــن  500مليــون
لتــل أبيــب ،مقابــل حصولهــا علــى صواريــخ «ســبايك» المضــا ّدة
دوالر ّ
للدبّابــات والتــي فضّ لهــا الهنــود علــى صواريــخ «جا ِفــلِن» األميرك ّيــة التــي
تــؤ ّدي الوظيفــة نفســها .لــم يمـ ّر ّإل أشــهر علــى تلــك الزيــارة حتــى صــار
أحــد ألقــاب حكومــة مــودي أنّهــا «أكثــر الحكومــات تأييـ ًدا إلسـرائيل فــي
تاريــخ الهنــد».
اإلســامي»،
الهنــد كالصيــن (وروســيا) جعلهــا انشــغالها بـــ «اإلرهــاب
ّ
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بحــق
غيــر معن ّيــة بنقــد األعمــال العدوان ّيــة التــي ترتكبهــا إســرائيل
ّ
الفلســطينيّين.

فعـ ًـا ،هــي وجهــة مؤلمــة .وهــي تح ّفــز علــى التفكيــر فــي أمــور كثيــرة
مــن بينهــا تعقيــد مســألة الص ـراع مــع إس ـرائيل ،وتعقيــد التعامــل مــع
نتائــج السياســة واالقتصــاد اإلسـرائيل ّيينّ .إل أ ّن شــيئًا واحـ ًدا يبقــى مؤكّـ ًدا،
هــو أ ّن إنفــاق زيــاد دويــري فــي تـ ّـل أبيــب ال يقـ ّدم بتاتًــا وال يؤ ّخــر .مــن
يظــ ّن عكــس ذلــك ،ال بــ ّد أن يشــغل نفســه بأمــور تافهــة ،كأ ْن يتم ّنــى
أن يكــون دويــري ُمحبًّــا للفالفــل ،ال للسوشــي أو ســمك الســلمون ،وأن
يذهــب تفضيلــه للفالفــل العاديّــة علــى الفالفــل اإلكســترا ،ولفلقــة الخبــز
الواحــدة فــي الســندويش علــى الفلقتيــن .هكــذا ،تتضــاءل قدرتــه علــى
ائيلي وف ًقــا للذيــن يتّهمونــه بذلــك.
إنجــاد االقتصــاد اإلس ـر ّ

ٌ
غرب ضدّ شرق
شرق ضدّ غربٌ ...
تس��تعيد بيئاــتٌ نضال ّيــة مفهــوم الشــرق والغــرب المتضا ّديــن وتضعــه
مجــ ّد ًدا فــي الواجهــة .أحــداث وتطــ ّورات كثيــرة تُغــري بذلــك ،فــي
عدادهــا الالجئــون والمهاجــرون مــن «الشــرق» الذيــن «يدقّــون أبــواب
الغــرب» ،فيمــا يتباهــى «غرب ّيــون» بأنّهــم «يص ّدونهــم» ويحاولــون
«ر ّدهــم علــى أعقابهــم» .الب ّوابــات الحدوديّــة ،فــي اليونــان وإيطاليــا
وإســبانيا جنوبًــا ،وفــي هنغاريــا والنمســا شــرقًا ،تعيــد االعتبــار لـــ «القــاع
ترســم الحــدود بيــن «شــرق» و«غــرب» .فــاأل ّول ،فــي
والحصــون» التــي ّ
حســبة دعــاة «الغــرب» ،ال يملــك ّإل اإلرهــاب ســلع ًة يص ّدرهــا لآلمنيــن ،أو
الهمج ّيــة ،دين ّيــة وغيــر دين ّيــة ،يقصــف بهــا المتق ّدميــن .ومــع الضربــات
التــي نزلــت أخيــ ًرا باقتصــا َدي إيــران وترك ّيــا ،بينمــا يترنّــح االقتصــاد
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ـري فــي ظـ ّـل «المخلّــص» السيســي ،بــدا للبعــض أ ّن «أمــم الشــرق
المصـ ّ
ـي فــي ذلــك ـ مــن االنســحاب
الكبــرى» مهـ َّددة بالتجويــع .الــدور األميركـ ّ
ـووي وتجديــد العقوبــات علــى إي ـران إلــى رفــع الرســوم
مــن االتفــاق النـ ّ
الجمرك ّيــة علــى الصلــب واأللومينيــوم الترك ّييــن ال ُمص َّدريــن إلــى أميــركا ـ
يوحــي بــأ ّن «الغــرب» هــو الــذي يج ـ ّوع «الشــرق» .هــذا التأويــل ينهــل
مــن تقليــد عريــق يــر ّد ث ـراء «الغــرب» إلــى «نهــب» «العالــم الثالــث»،
الموســع ،بطرائــق شـتّى .وأل ّن األمــر علــى هــذا النحــو ســبق
أي «الشــرق»
ّ
للماويّــة الصين ّيــة أن ر ّدت بصــوت يزمجــر« :إ ّن ريــح الشــرق تغلــب ريــح
الغــرب» .التأويــل إيّــاه يغتنــي اليــوم بمــا يقولــه اإليرانيّــون واألتــراك
ـي.
حــول االســتعانة بالصيــن وروســيا علــى مصابهمــا ذي المصــدر األميركـ ّ
إذًا صرنــا «أم ًمــا ش��تّى ولك�� ّن العل��ى /جمعتنـ�ا أ ّمةـ ًـ ي��وم ال ِندــا» ،كمــا كتــب
ذات م ـ ّرة محمــود حســن إســماعيل وغ ّنــى مح ّمــد عبدالو ّهــاب.
بطبيعــة الحــال ،وكمــا كان األمــر دائ ًمــا ،تخــون الرهافــ ُة والدقّــ ُة هــذه
التحليــات ،ذاك أ ّن إس ـرائيل الواقعــة فــي «الشــرق» «غربيّــة» اقتصــا ًدا
وتعلي ًمــا وتنظي ًمــا ،بحيــث ال يتوقّــف العــرب عــن دعوتهــا إلــى «االنتســاب
ـي
إلــى المنطقــة» .وال يحــول وقــوع اليابــان فــي أقصــى الشــرق الجغرافـ ّ
دون «غرب ّيــة» فــي ســائر المجــاالت مشــهود لهــا بهــا .وإذ يتب ـ ّدى زعيــم
«الغ��رب» دونال��د ترامبــ «ش��رق ًّيا جدـ ًّـا” ،فإنّنــا لــن نكــون بحاجــة إلــى
الكثيــر مــن األمثلــة فيمــا نشــاهد ترامــب نفســه يشـ ّن علــى بلــدان طاعنة
ـي ،الحــرب التجاريّــة نفســها
فـ�ي «الغربيّ��ة» ،ككنــدا ودول االتّحــاد األوروبـ ّ
الت��ي يشـ� ّنها عل��ى «الشـ�رق ّيين» .ناهيــك بــأ ّن المتش ـ ّدقين بـــ «شــرق ّية»
روســيا اليــوم تفوتهــم تلــك الســعادة الغامــرة التــي عصفــت ب ُنخــب العالم
ـامي فــي  ،1904إثــر الحــرب التــي تغلّبــت فيهــا اليابــان «الشــرق ّية»
اإلسـ ّ
علــى روس ـ ّيا «الغرب ّيــة».
محذوفــات هــذا الوعــي ،مثــل محفوظاتــه ،كثيــرة .فمــن شــروطه
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مثـ ًـا ،عــدم االنتبــاه إلــى ســيرورة نــزع المســيح ّية فــي تاريــخ الحداثــة
األوروبيّــة ،بحيــث يبقــى «الغــرب» صليبيًّــا تتجـ ّدد صليبيّتــه وتتّخذ أســماء
ـي أكان «عندنــا» أم
ش ـتّى .وســلوك كهــذا ينطبــق علــى ّ
كل تناقــض داخلـ ّ
«عندهــم» ،مــن دون أن يغ ّيــر كثيــ ًرا فــي األمــر أ ّن المنطقــة العرب ّيــة
كل
«الشــرق ّية» انشــقّت ،مــع ثوراتهــا ،علــى نحــو يجيــز التســاؤل عــن ّ
«وحــدة» جامعــة فيهــا.
و«الغربــي» البحــت بــدآ منــذ مئــات
«الشــرقي» البحــت
والحــال أ ّن
ّ
ّ
الســنين يك ّفــان عــن صفائهمــا هــذا .لقــد انتقــا مــن كونهمــا واقعتيــن
مثــا
جغرافيّتيــن إلــى صيرورتهمــا واقعتيــن تاريخيّتيــن .ويُخبرنــاً ،
ال حصــ ًرا ،روبــرت إرويــن ،صاحــب الكتــاب الالمــع «معرفــة ِ
خطــرة:
االسشــتراق ومعارضــوه» ،مــا يشــكّك بالتقديــم الســائد لالستشــراق
بوصفــه عدوانًــا ال يتعــب مــن «الغــرب» علــى «الشــرق» ،ذاك أنّــه ،ومنذ
وقــت يرقــى إلــى القــرن الســادس عشــر ،ارتبــط الموقــف مــن اإلســام
ـي شـ ّـق أوروبــا نفســها .هكــذا ،عثــر مارتــن لوثــر ،فــي
ـي وأهلـ ّ
بنـزاع دينـ ّ
نقاطــه الســجاليّة ضـ ّد البابويّــة ،علــى مــا اعتبــره قواســم مشــتركة بينهــا
وبيــن اإلســام ،مؤكّ ـ ًدا أ ّن الخطــر علــى المســيح ّية الح ّقــة يتأتّــى منــه
ـي
ومــن الكاثوليك ّيــة ســواء بســواء .مــع ذلــك ،ورغــم ّ
التوســع العثمانـ ّ
البروتســتانتي علــى أ ّن
المســلم فــي البلقــان حينــذاك ،أصــ ّر المصلــح
ّ
فســاد الكنيســة الكاثوليك ّيــة هــو الخطــر األكبــر .فــي المقابــل ،ذهــب
والكاثوليكــي غ ّيــوم بوســ ِتل ،الــذي يعــ ّده إرويــن
الفرنســي
اللغــوي
ّ
ّ
ّ
المستشــرق األ ّول ،إلــى أ ّن اإلســام والبروتســتانتيّة وجهــان لخطــر واحــد،
توســع الســلطنة
عل ًمــا أنّــه ،هــو اآلخــر ،كانــت تجتاحــه المخــاوف مــن ّ
ـيحي.
علــى حســاب العالــم المسـ ّ
ـي «شــرق ـ غــرب» أخــرق بمــا فيــه
ال شـ ّـك فــي أ ّن هــذا المفهــوم الثنائـ ّ
الكفايــة ،غيــر أ ّن َخ َرقــه ال يُغنــي عــن اســترجاع العناصــر الكثيــرة التــي
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ـح علــى بعثــه إلــى الوجــود كلّمــا تـراءى أ ّن عالمنــا بــات أذكــى وأعــرف.
تلـ ّ
فـــ «الهويّــة» تعيــش لحظــة ق ـ ّوة تــكاد تكــون غنائ ّيــة ،فيمــا ُمنشــدها
المنصــات التــي يوفّرهــا
منصــة أعلــى مــن ّ
األبــرز ،دونالــد ترامــب ،يعطيهــا ّ
لهــا قــادة كخامنئــي أو نتانياهــو أو أردوغــان .وهويّــة الشــرق مقابــل
الغــرب ،أو العكــس ،صالحــة أن تســتوعب الهويّــات جمي ًعــا ،أو فــي الحـ ّد
األدنــى ،أن تتعايــش معهــا .فـ «الشــرق» هــو العروبة واإلســام وفلســطين،
وهــو ،ذاتَ مـ ّرة ،الطبقــة العاملــة وســائر الكادحيــن ،أ ّمــا «الغــرب» فهــو
اإلمبريال ّيــة والصهيون ّيــة والنهــب واالضطهــاد .وقــد تنقلــب المعانــي
رأس��ا عل��ى عق��ب حي�نـ يك��ون الخطي��ب «غرب ًّي��ا» عنصريًّ��ا أو
والصفاــت ً
ش��وفين ًّيا متعال ًيـ�ا .وإذ حاولــت الماركسـ ّية األوروب ّيــة نقــل اإلشــكال ّية إلــى
خصوصــا الموقــع مــن اإلنتــاج ،فقــد غلبهــا خليــط
االقتص��اد والسياسةــ،
ً
ـي ،بعضــه ينتســب
مــن الشــعبويّة ومــا بعــد الكولونيال ّيــة والنقــد الثقافـ ّ
إليهــا وبعضــه يتاخمهــا .فحيــن حــاول إدوارد ســعيد أن يف ّنــد الماهويّــة
المنســوبة إلــى «الشــرق» ،أضفــى علــى «الغــرب» ماهويّــة ترجــع فــي
أصولهــا إلــى اليونــان القديمــة .ولــم يحــل انتقــال «النمــور» و«التنانيــن»
ـي») ،دون تثبيتهــا ،علــى يــد ســمير أميــن،
فــي آســيا إلــى «مركــز» («غربـ ّ
«أطرافًــا» («ش��رق ّية») تابع��ة ،ال ح��ول له��ا وال ق�� ّوة إلّ �إذا كســرت «حلقــة
التبع ّيــة» .وبلغــات كثيــرة ومناهــج عـ ّدة أعيــدت صياغــة العبــارة الشــهيرة
«الغربــي» إلــى صرخــة
لروديــارد كيبلنــغ ،لتتحــ ّول علــى يــد قائلهــا
ّ
عنصريّــة ضــ ّد المســاواة ،أل ّن «مــا يصلــح للغــرب ال يصلــح للشــرق»،
ـت
ـرقي» صرخـ ًة ضـ ّد الح ّريّــة ،التــي «ال تمـ ّ
ولتغــدو علــى يــد قائلهــا «الشـ ّ
بصلــة إلــى خصوص ّيــة الشــرق» .األولــى تنكــر التعـ ّدد وال تريــد اآلخــر ّإل
راض ًخــا ذليـ ًـا ل َحرف ّيــة نموذجهــا .أ ّمــا الثانيــة فتنكــر ،مس ـلّح ًة بالنســب ّية
الثقاف ّيــة ،المرجع ّيــات المشــتركة لعالمنــا الحديــث ألنّهــا« ...غرب ّيــة».
وهكــذا دواليــك...
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هل تظ ّنون أنّ السياس ّيين أذكياء؟

الشــعبي الواســع .نظريّــة المؤامــرة عــ ّززت هــذا
هــذا هــو االنطبــاع
ّ
االنطبــاع« :ال ب ـ ّد أن يكونــوا أذكيــاء إلــى الح ـ ّد الــذي يجعلهــم يبــدون
أغبيــاء! إنّهــم مــن الــذكاء إلــى درجــة يســتطيعون معهــا أن يتغابــوا».
تجربتــي الشــخصيّة تحمــل علــى افتـراض العكــس .أذكــر ،مثـ ًـا ،قبــل عقــد
ون ّيــف ،أ ّن التفكيــر فــي السياس ـ ّيين بــدا لــي ســب ًبا وجي ًهــا لليــأس مــن
العقــل .قلــت لنفســي ،وأنــا أحســب مســتويات انتمائي مســت ًوى مســت ًوى:
ّاري ،أجــد أ ّن الســيّد عصــام فــارس ،نائــب رئيــس الحكومــة،
أنــا كعــك ّ
ـمالي ،أعتبــر الس ـ ّيد عمــر كرامــي ،رئيــس
ـي فــي ع ـكّار .وكشـ ّ
أه ـ ّم سياسـ ّ
ـي ،أعتــرف بــأ ّن السـ ّيد إميل
ـي فــي الشــمال .وكلبنانـ ّ
الحكومــة ،أهـ ّم سياسـ ّ
ـي ،فــإ ّن رئيــس
ـي فــي لبنــان .وكعربـ ّ
ل ّحــود ،رئيــس الجمهوريّــة ،أهـ ّم سياسـ ّ
ـي فــي
جمهوريّــة مصــر ،الس ـ ّيد حســني مبــارك ،هــو حك ًمــا أه ـ ّم سياسـ ّ
ـي ،يبقــى الس ـ ّيد جــورج دبليــو بــوش،
ـي .وكمواطــن عالمـ ّ
العالــم العربـ ّ
ـي فــي العالــم.
رئيــس أميــركا ،أه ـ ّم سياسـ ّ
مــا المشــترك بيــن هــؤالء الســادة الذيــن يتحكّمــون فــي حياتــي وحياتكــم
فــي مســتوياتها المتع ـ ّددة؟ نقــص فــادح فــي الــذكاء ،إن لــم نقــل :فــي
العقــل ذاتــه.

حــل الســ ّيد
يأســا ،إذ ّ
و َمــن يط ّبــق هــذه الحســبة نفســها اليــوم يــز َدد ً
عبدالفتّــاح السيســي محـ ّـل مبــارك ،والسـ ّيد دونالــد ترامــب محـ ّـل بــوش...
وهكــذا نهبــط ســن ًة بعــد أخــرى إلــى وا ٍد قــد ال يكــون لــه قعــر.
هــل هــؤالء كلّهــم أذكيــاء إلــى الحـ ّد الــذي يجعلهــم يمثّلــون دور األغبيــاء
بكفــاءة منقطعــة النظيــر؟ أشـ ّـك كثيـ ًرا فــي ذلــك ،وأظـ ّن أ ّن تحليـ ًـا كهــذا
يبالــغ فــي حذلقـ ٍة تنـ ّم عــن أمــر مــن اثنيــن :إ ّمــا ضعــف فــي الــذكاء عنــد
أصحــاب ذلــك التفســير ،أو غربــة كاملــة عــن السياســة تجعــل صاحبهــا
يفتــرض أنّهــا أشــبه بالســحر.
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أحــب مطلقًــا أن أتفــ ّوه بكلمــة مديــح للســ ّيد دونالــد
ومــع أنّنــي ال
ّ
ترامــب (وإن فعلــت فالويــل لــي مــن زميلتــي ديانــا مقلّــد) ،فإنّنــي
ســأعترف هنــا بــأ ّن للرجــل فضيلــة واحــدة :لقــد نــزع شــيئًا مــن الســحر
كونــي وبإيقــاع
عــن هــذه السياســة ،إذ كشــف لنــا ،وعلــى مســت ًوى
ّ
السياســي «العظيــم» يمكــن فــي يومنــا هــذا أن يكــون
يومــي ،أ ّن
ّ
ّ
حمــا ًرا .ال بــل برهــن لنــا ترامــب أ ّن التف ـ ّوق فــي الحمرنــة قابــل ـ فــي
ظــروف مع ّينــة ـ أن يُصــرف نجا ًحــا فــي السياســة ،أي إقامـ ًة هانئــة فــي
البيــت األبيــض.
وألعتـ ْ
ـرف اعترافًــا آخــر هــو أنّنــي اســتخدمت تعبيـ َري «حمــار» و«حمرنة»
غيــر الالئقيــن ألنّنــي مكبــوت وممنــوع ـ طــوال عشـرات الســنوات ـ مــن
اســتخدام تعابيــر كهــذه فــي الصحافــة التقليديّــة التــي تراعــي األع ـراف
الموصوفــة بالرصانــة .وبمــا أ ّن الق ّيميــن علــى موقــع «درج» أعطونــي
ضمانــات بأنّهــم ينــوون مكافحــة الحمرنــة بــا هــوادة ،فإنّنــي أقدمــت
علــى ارتــكاب هــذه األوصــاف.
لكـ ْن ،ولغــرض معالجــة يأســنا المتزايــد مــن هــذه السياســة ،اســمحوا لــي
بــأن أذكّركــم بــأ ّن مــا يسـ ّميه البعــض «علــم السياســة» يرقــى بأصولــه إلــى
ـي
أوائــل القــرن الســادس عشــر .وهــو مــا يُعــزى تأسيســه إلــى الفلورنسـ ّ
ـتقل بــه عــن الديــن واألخالق ّيــات ،قبــل أن
نيكولــو ماكيافيللــي الــذي اسـ ّ
ـي جــون بــودان بنظريّتــه فــي «الســيادة» .وطــوال قــرون،
يتع ّهــده الفرنسـ ّ
عقــا م ّمــن ال يمتّــون
عرفــت السياســة بعــض أذكــى النــاس وأوفرهــم ً
بصلــة إلــى تلــك الالئحــة المذكــورة أعــاه.
وطــوال القــرون نفســها ،لــم يظهــر سياسـ ّيون كبــار فحســب ،بــل ظهــرت
كل واحــدة منهــا تذكّرنــا ،علــى
نظريّــات وأفــكار سياس ـ ّية كبيــرة أيضً ــاّ ،
مثــا ،يذكّــر
نحــو ضــ ّد ّي ،بأحــد «عباقــرة» زمننــا الراهــن .فترامــبً ،
عكســ ًّيا باســم ال بــ ّد أنّكــم تعرفونــه ،هــو :جــورج كينــان الــذي كان
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موظّ ًفــا فــي الســفارة األميرك ّيــة فــي موســكو فــي األربعين ّيــات .لمــاذا
كينــان؟ ألنّــه كان أحــد أكبــر المراهنيــن علــى األفــكار ،أي تحديـ ًدا علــى
ـوفياتي،
البضاعــة التــي يكرههــا ترامــب .قناعتــه كانــت أ ّن االت ّحــاد السـ
ّ
الفاشــل كنمــوذج فــي مواجهــة الواليــات المتّحــدة والديمقراط ّيــات
الغرب ّيــة ،يعمــد إلــى تخريــب النمــاذج الديمقراط ّيــة التــي ال يســتطيع
بالــدس .بالدعايــة الكاذبــة .باختــاق األخبــار
أن ينافســها :يخ ّربهــا
ّ
وتضخيمهــا...
فــي  ،1946وفــي برق ّيــة طويلــة باتــت شــهيرة ،جــادل كينــان بــأ ّن االت ّحــاد
كل
ـوفياتي لــن يهاجــم الواليــات المتّحــدة عســكريًّا ،لك ّنــه ســيبذل ّ
السـ
ّ
جهــده لتحطيــم قــدرات البلــدان الغرب ّيــة وضــرب معنويّاتهــا ومفاقمــة
توتّراتهــا االجتماع ّيــة وإثــارة التناقضــات بيــن شــعوبها ودولهــا .وبالفعــل،
خاصــة اســمها «إج ـراءات
كان الكــي .جــي .بــي .يومــذاك يملــك دائــرة ّ
اطــي .وقــد
نشــطة»  active measuresهدفهــا إضعــاف الغــرب الديمقر ّ
تب ّيــن أ ّن هــذه الدائــرة وزّعــت رســائل مزيّفــة نســبتها إلــى عنصريّــي الكــو
قصصــا مؤ ّداهــا أ ّن الواليــات المتّحــدة اخترعــت
كالكــس كالن ،ونشــرت ً
ـي ،وأ ّن الســي آي إيــه هــي التــي اغتالــت
مــرض اإليــدز كســاح بيولوجـ ّ
جــون كينيــدي...
لكـ ّن كينــان اســتنتج فــي برق ّيتــه إيّاهــا ،التــي وقّعهــا بالحــرف  ،Xأ ّن قــدرة
أميــركا علــى تعطيــل هــذه المحــاوالت الســوفيات ّية ال تكمــن فــي العســكر
والقــ ّوة ،وال حتــى فــي الديبلوماســ ّية ،بــل فــي األفــكار التــي تمنــح
ـكل ق ـرار شــجاع وحــا ّد التأثيــر فــي حـ ّـل
المجتمــع ص ّحتــه ومتانتــه« :فـ ّ
المشــاكل الداخليّــة لمجتمعنــا ،ولتحســين ثقتنــا فــي النفــس ( )...هــو
ـي علــى موســكو ...فينبغــي أن نتمتّــع بالشــجاعة والثقــة
انتصــار ديبلوماسـ ّ
ـاني.
فــي النفــس كــي ّ
نتمســك بمناهجنــا وتص ّوراتنــا عــن المجتمــع اإلنسـ ّ
وفــي النهايــة ،ســيكون الخطــر األكبــر علينــا ،فــي تعاملنــا مــع مشــكلة
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الشــيوع ّية الســوفيات ّية ،أن نســمح ألنفســنا بــأن نصبــح مثــل أولئــك الذيــن
نتعامــل معهــم».
طويــا ،وبعضهــا ال يــزال
ً
ومثلمــا عاشــت فبركــة األخبــار الســوفيات ّية
فــي قيــد الحيــاة ،اســتأنف الســيّد فالديميــر بوتيــن ذلــك التقليــد
الســوفياتي وعــ ّززه باســتخدام التقن ّيــات اإلعالم ّيــة الحديثــة .واليــوم،
ّ
هنــاك الكثيــر الــذي نقــرأه ببــراءة عــن «أمــراض الغــرب» و«مؤامراتــه»
(وهــو يعانــي فعـ ًـا بعــض األمــراض وينســج بعــض المؤامــرات) م ّمــا
الروســي ـ
تســلّل إلينــا ،مباشــرة أو مــداورة ،مــن ذلــك المخــزون
ّ
الســوفياتي العريــق.
ّ
علــى أ ّن كينــان ،الــذي خالــف تأويـ َـل نظرتــه إلــى «االحتــواء» بوصفهــا
طويــا فــي تعويلــه علــى األفــكار
ً
تصعيــ ًدا للحــرب البــاردة ،اســتم ّر
ـيفي بنشــر روايــة
وفاعل ّيتهــا فــي السياســة .فحيــن ســمح العهــد الخروتشـ ّ
سولجنتســين «أرخبيــل الغــوالغ» ُمسلســلَ ًة فــي الصحافــة ،اعتبــر تلــك
ـي فــي
الخطــوة «اإلدانــة األقــوى التــي يمكــن إنزالهــا بحـ ّـق نظــام سياسـ ّ
األزمنــة الحديثــة».
فهــل نضــع عقــل جــورج كينــان وعقــول الســادة المذكوريــن أعــاه فــي
سـلّة واحــدة نسـ ّميها السياســة؟ وهــل نطالــب هــؤالء الســادة إيّاهــم بــأن
يع ّولــوا علــى األفــكار ،أي علــى مــا ال يملكونــه ،مثلمــا عـ ّول كينــان؟

الجــواب عــن الســؤالين هــو طب ًعــا :ال .فنحــن محكومــون ،فــي معــزل
عنهــم ،بــأن نمضــي فــي التعويــل علــى السياســة .إنّهــا وحدهــا مــا ســيعيد
االعتبــار ،يو ًمــا مــا ،إلــى العقــل واألفــكار.
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أفـكـــار مكـروهــة

لك ْن أين أصبحت فيتنام؟

فــي أواســط الســبعينيّات ،انتصــرت فيتنــام ،وبوشــر بتوحيــد شــمالها
وجنوبهــا ووســطها فــي ظـ ّـل القيــادة الشــيوعيّة للشــمال .مدينــة ســايغون،
عاصمــة الجنــوب ،مــا لبثــت أن ُسـ ّميت مدينــة هوشــي ْم ِنــه .األميرك ّيــون
رحلــوا مصحوبيــن بالهزيمــة والـ ّ
ـذل .عــدد قتالهــم ( 58ألفً��ا) كان محتمـ ًـا.
ضغــط رأيهــم العــا ّم لــم يكــن.
ذلــك النصــر كان صفعــة مد ّويــة أنزلهــا مــا هــو حـ ّـق بمــا هــو باطــل.
حــدث  1975الكبيــر ،ثـ ّم ت َ ِت ّمتُــه فــي وحــدة  1976التــي أقامــت جمهوريّة
فيتنام ّيــة اشــتراك ّية واحــدة ،كانــا مفخــرة لجيــل بأكملــه علــى امتــداد
الكــرة األرض ّيــة.
هــذا التقييــم لــم يكــن خاطئًــا بالمطلــق .فاألميرك ّيــون هــم الذيــن ذهبــوا
غ ـزا ًة إلــى جنــوب شــرق آســيا ،وليــس الفيتناميّــون َمــن غ ـزا الواليــات
المتّحــدة .وهــم الذيــن ركبــوا رؤوســهم ُمص ّريــن علــى إحــراز انتصــار
حاســم فــي الحــرب البــاردة :هكــذا ،اســتخدموا أســلحة مح ّرمــة وقتلــوا
أعــدا ًدا هائلــة مــن الس ـكّان كمــا أتلفــوا أراضــي زراع ّيــة لــم تعــد تُنبــت
ّإل اليبــاس .وهــم أيضً ــا دعمــوا أنظمــة فاســدة وقمع ّيــة وانقالب ّيــة فــي
متوســمين فيهــا الفاعليّــة المنشــودة فــي مكافحــة الشــيوعيّة.
الجنــوب ّ
الحــرب الكوريّــة فــي  ،1953-1950كانــت وحدهــا مــا يُثقــل عليهــم.
الهزيمــة الفرنس ـ ّية فــي ديــان بيــان فــو عــام  1954لــم تعلّمهــم الكثيــر.
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كل مــا فعلــه
ـي يجعــل ّ
مــا ليــس صحي ًحــا ،فــي المقابــل ،أ ّن الحـ ّـق الفيتنامـ ّ
الفيتناميّـ�ون ،أو قالـ�وه ،ح ًّقـ�ا.

ففيتنــام لــم تكــن مو ّحــدة ج ّزأهــا الفرنســ ّيون ،ثــ ّم األميرك ّيــون ،وأعــاد
الشــيوع ّيون توحيدهــا .التاريــخ أشـ ّد تع ّر ًجــا بــا قيــاس مــن هــذه الروايــة
ـي المتنــازع ،وهــي تنطــوي
ّ
المبســطة .فيتنــام ملعــب فســيح للتعـ ّدد اإلثنـ ّ
علــى وحــدات ثــاث عاشــت التباعــد واالنقســام أكثــر كثيـ ًرا م ّمــا عرفــت
الوحــدة :تونكيــن فــي الشــمال ،وأنّــام فــي الوســط ،وكوتشنشــينا فــي
الجنــوب .واقــع كهــذا ،وليــس «االنحيــاز إلــى فكــر الطبقــة العاملــة» أو
دمجــي
يفســر قــ ّوة الشــيوع ّية كطــرف
«العــداء لإلمبريال ّيــة» ،هــو مــا ّ
ّ
يعالــج التنــ ّوع بالســحق واالســتئصال .نزعــة الدمــج الشــيوعيّة هــذه
بلغــت مــدى أبعــد وأش ـ ّد قه ـ ًرا وقســوة فــي بلــد مجــاور هــو كمبوديــا
إبّــان حكــم «الخميــر الحمــر».
الفيتنامي» كان ،كأســنان المشــط،
توحيــد فيتنــام ال يعنــي إذًا أ ّن «الشــعب
ّ
واحـ ًدا فــي وحدويّتــه .قطاعــات عريضــة جـ ًّدا مــن هــذا الشــعب ،وهــي
تتع ـ ّدى كثي ـ ًرا «حفنــة عمــاء»ُ ،هزمــت بالوحــدة ،تما ًمــا كمــا انتصــرت
بالوحــدة قطاعــات عريضــة أخــرى.
َ
الفــوارق تفــاوت العالقــة بالكولونيال ّيــة الفرنســ ّية ،وهــو
كذلــك ،غــذّى
دائ ًمــا تفــاوت متعـ ّدد األطـراف .الجنــوب ،ال سـ ّيما محيــط ســايغون ودلتــا
نهــر الميكونــغ ،أقبــل علــى «الحيــاة الغرب ّيــة» أكثــر م ّمــا أقبــل الشــمال.
وهــي ،بدورهــا ،أقبلــت عليــه أكثــر م ّمــا أقبلــت علــى الشــمال .الح ًقــا،
حيــن انعطــف الفيتناميّــون عــن االشــتراكيّة الســوفياتيّة وباشــروا االنفتــاح
علــى العالــم ،ظهــر تقســيم عمــل شــديد الداللــة :الســلطة السياســيّة
والحزب ّيــة للشــمال ّيين ،الســلطة االقتصاديّــة والتعليم ّيــة للجنوب ّييــن.
جنــوب مــا قبــل الوحــدة تغ ّيــرت صورتــه بالتالــي :لــم يعــد مجـ ّرد ســجن
وعمالــة وتبع ّيــة ،علــى مــا ر ّوجــت لــه الدعايــة الشــيوع ّية والنضال ّيــات
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العالمثالث ّيــة .صــار يُقـ َّدم بوصفــه أرضً ــا للخبـرات ونموذ ًجــا للتقليــد .لقــد
بــدا أكثــر تأهيـ ًـا للتكيّــف مــع الحيــاة الطبيعيّــة ،خــارج الثكنــة والمتراس،
ومــع معاصــرة العصــر.
كل
خصوصــا فــي  ،1978أُ ّمــم ّ
س�هـلـ .فبُعي��د الوح�دـة،
الطري�قـ ل��م يك�نـ ً
ً
شيــء تقري ًبـ�ا .لك ـ ّن الفقــر والبطالــة واأل ّم ّيــة زاد فتكهــا بالبلــد .الدخــل
الفــردي كان  100دوالر ســنويًّا.
ّ
الصفعــة األولــى للصــورة الورديّــة التــي ُرســمت عــن فيتنــام وثورتهــا
اكي»
كانــت «سـكّان القــوارب» الذيــن راحــوا يفـ ّرون مــن «النعيــم االشــتر ّ
مدركيــن أ ّن المــوت غرقًــا احتمــال كبيــر .هــذه الظاهــرة ،وقــد بلغــت
أوجهــا بيــن  1977و ،1979فــرا ًرا مــن الفقــر واالضطهــاد ومعســكرات
العقائــدي ،طاولــت مئــات آالف الباحثيــن عــن العمــل
إعــادة التأهيــل
ّ
والكرام��ة م ًع��ا.
ـاري الــذي حـ ّـل بعــد  ،1975بــدأ يتواضــع ويتــر ّدد .العالــم
الشــعور االنتصـ ّ
الــذي احتفــل بانتصــار  1975أصابتــه الجفلــة.
فــي  ،1986انطلــق التحــ ّول ببــطء إنّمــا بثبــات :عامــذاك ،وبعــد ســنة
واحــدة علــى تولّــي ميخائيــل غورباتشــوف األمانــة العا ّمــة للحــزب
الســوفياتي ،وجــد الشــيوعيّون الفيتناميّــون الفرصــة ســانحة
الشــيوعي
ّ
ّ
لمغــادرة النظــام واأليديولوجيــا الشــيوع ّيين مــن دون مغــادرة حكــم
الحــزب الواحــد .الصين ّيــون كانــوا قــد دلّوهــم إلــى هــذا الخيــار .هكــذا،
عقــدوا المؤتمــر الســادس لحزبهــم وقـ ّرروا برنام ًجا واسـ ًعا لإلصالح أســموه
«التجديــد» .التجــارب اآلســيويّة فــي الرأســماليّة ،أي تجــارب «النمــور»
و»التنانيــن» فضـ ًـا عــن اليابــان وتح ـ ّوالت الصيــن بعــد إصالحــات دينــغ
هشــياو بنــغ ،انضافــت إلــى الغورباتشــوف ّية لتع ـ ّزز هــذه الوجهــة :لقــد
اكتشــف الفيتنام ّيــون وجــود ســوق آســيويّة ضخمــة و ُمربحــة ينبغــي
الحضــور فيهــا وإن عبــر كيفيّــات ومعاييــر رأســماليّة.
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وبالفعــل ،عــادت فيتنــام ،فــي التســعين ّيات ،إلــى ما كانتــه فــي الثالثين ّيات:
ـي الثالــث لــأرزّ .انفتــح البــاب للســياحة .المصــارف بدأت
المصــدر العالمـ ّ
تُفتــح .مع ـ ّدالت النم ـ ّو ،قبــل انفجــار األزمــة اآلســيويّة فــي ،1998-1997
خصوصــا اآلســيويّة بلغت
وصلــت إلــى  9فــي المئــة .التوظيفــات األجنب ّيــة،
ً
فــي أواخــر  1994سـتّة بالييــن دوالر .كذلــك انتســبت فيتنــام إلــى «رابطــة
ـي ،إلــى
أمــم جنــوب شــرق آســيا» (إيجيــان) للتعــاون االقتصـ ّ
ـادي اإلقليمـ ّ
جانــب ماليزيــا وإندونيســيا والفيلي ّبيــن وســنغافورة وتايالنــد وكوريــا
الجنوب ّي��ة .الثقافةــ أيضً �اـ ص��ارت أكث��ر ح ّريّ��ة نس��ب ًّيا .األعص��اب اس��ترخت،
فراحــت تراجــع تجربــة ســنوات الثــورة وصــورة «العــد ّو» بدرجــة أعلــى
مــن الرحابــة والدقّــة.
فــي  1995تحديــ ًدا ،اســتعيدت العالقــات الديبلوماســ ّية مــع واشــنطن،
ـي والتعــاون
وراحــت ّ
تتحســن علــى غيــر صعيــد :التجــارة والتبــادل الثقافـ ّ
العســكري .أميــركا صــارت المســتورد األكبــر للســلع الفيتنام ّيــة فيمــا
ّ
الطـ ّـاب الفيتنام ّيــون الذيــن يدرســون فــي جامعاتهــا باتــوا الكتلــة األجنب ّية
طــاب الواليــات المتّحــدة .الســ ّياح األميرك ّيــون تدفّقــوا،
الثامنــة بيــن ّ
وتدفّقــت معهــم الثقافــة الشــعبيّة ومطاعــم الوجبــات الســريعة .هانــوي
مؤسســة وظيفتهــا البحــث عــن مفقــودي زمــن الحــرب مــن
أنشــأت ّ
األميرك ّييــن .فــي  ،2007انض ّمــت هانــوي إلــى منظّمــة التجــارة العالم ّيــة.
هنــاك إشــكاالت ظلّــت قائمــة لكـ ّن الطرفيــن عمــا علــى ضبطهــا ،أه ّمهــا
االحتجاجــات األميرك ّيــة علــى معاملــة الحكومــة الفيتنام ّيــة لمنشــقّين
سياسـيّين ودينيّيــن .صعــود األجنــدة الديمقراطيّــة فــي التســعينيّات صبــغ
األميركيّيــن بالتق ّدميّــة والفيتناميّيــن بالرجعيّــة!

م ـذّاك ،م ـ ّرت ميــاه كثيــرة تحــت جســور فيتنــام .لك ـ ْن ،فــي مطلــع آذار
عــادي .حاملــة الطائــرات
(مــارس) الجــاري ،فوجــئ العالــم بخبــر غيــر
ّ
األميرك ّيــة «كارل ِفنســون» ،التــي تحمــل  90طائــرة علــى متنهــا ،ن ّفــذت
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«زي��ارة تاريخ ّيـ�ة» إلـ�ى فيتنـ�ام .ش�يـء كه��ذا يحص��ل أ ّول مـ ّرة منــذ انتهــاء
الح��رب .الرم��ز كان مد ّويً��ا :الحاملـ�ة حطّ��ت فـ�ي مين�اـء دانان�غـ ،قريبً��ا جـ ًّدا
مــن الموقــع الــذي حـ ّط فيــه الجنــود األميركيّــون الغـزاة عــام  ،1965ثـ ّم
تحـ ّول قاعــدة أميرك ّيــة كبــرى علــى امتــداد ســني القتــال .يومــذاك ،كانــوا
أعــداء .اليــوم ،ضيــوف.
هــذه الزيــارة ،جــاءت تتوي ًجــا لمــا وصفتــه وكاالت األنبــاء العالميّــة
بـــ «عالقــات عســكريّة ناميــة بيــن البلديــن»« .اإلمبريال ّيــة األميرك ّيــة» لــم
تعــد الش ـ ّر المطلــق .الش ـ ّر هــو ...الصيــن.
فــي اليــوم الــذي شــهد زيــارة «كارل فنســون» ،كانــت الصيــن تعلــن عــن
موازنتهــا العســكريّة الســنويّة البالغــة  175مليــار دوالر ،بزيــادة  8فــي
المئــة عــن العــام الماضــي.
«مناهض��ة اإلمبريال ّيـ�ة» وثنائ ّيــة الخيــر والش ـ ّر لــم تجــدا غيــر الصمــت
واإلنــكار مل ًجــأ .لقــد تكشّ ــف حجــم غفلتهمــا عــن التاريــخ والجغرافيــا
والجغرافيـ�ا السياس�� ّية ،وتال ًّي��ا عــن إرادات األط ـراف المعن ّييــن أنفســهم.
اليــوم ،الصيــن هــي التــي تخيــف فيتنــام ألســباب كثيــرة :هنــاك المحاذيــر
العميقــة التــي تضــرب جذورهــا فــي تاريــخ مديــد .هــذه المحاذيــر لــم
تســكن ّإل إبّــان الحــرب األميرك ّيــة ـ الفيتنام ّيــة التــي حملــت الصين ّييــن،
ـس
مثلهمــ مثلــ ال�رـوس ،علىــ دع��م هوش��ي ْم ِنـ�ه وقيادت��ه .األخيــرون ،بحـ ّ
ـي ،آث��روا ،حفاظً��ا علــى هــذا الدعــم المــزدودج ،ألّ ينحــازوا
قوم�يـ ونفعـ ّ
ّ
الفيتنامــي»
أي مــن العمالقيــن الشــيوع ّيينُ ،مط ّوريــن «الخــ ّط
إلــى ّ
ّ
التمســك بلينيــن بــدا مخر ًجــا نظريًّــا ممتــازًا
المسـ ّ
ـتقل فــي الشــيوع ّيةّ .
يلبّــي هــذه الحاجــة.
الســوفياتي أل ّن اطمئنانهــم إلــى
بعــد انتصــار ثورتهــم ،تب ّنــوا النمــوذج
ّ
ـي األقــرب .فــي  ،1978غــزت
موســكو يفــوق اطمئنانهــم إلــى الجــار الصينـ ّ
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فيتنــا ُم كمبوديــا ،المرع ّيــة صين ًّيــا ،فأطاحــت حكــم «الخميــر الحمــر» ،لك ّن
حربًــا لــم تــدم طويـ ًـا نشــبت فــي العــام التالــي بيــن هانــوي وبكيــن.
ـوفياتي ،وجــدت فيتنــام الفرصــة التــي اســتخدمتها
مــع انهيــار االت ّحــاد السـ
ّ
لتحســين عالقاتهــا بالصيــن كمــا بالغــرب .قالــت« :صلتنــا بــدول العالــم
تقــوم علــى الصداقــة فــي َم ْعـ ِز ٍل عــن االعتبــارات األيديولوج ّيــة» .هكــذا،
بُــذل الكثيــر مــن الجهــد لترميــم جســرها مــع بكيــن مــن دون أن تــزول
ـي التــي
المخــاوف والمحاذيــر ،ال س ـ ّيما حيــال جــزر بحــر الصيــن الجنوبـ ّ
ظلّــت تســتج ّر اشــتباكات متقطّعــة .العواطــف القويّــة المناهضــة للصيــن
عــاودت االنفجــار فــي  ،2014إذ هوجمــت فــي فيتنــام مصانــع ومعامــل
قيــل إ ّن الصين ّييــن يملكونهــا ،ر ًّدا علــى مــا ُوصــف بانتهــاك الصيــن ميــا َه
فيتنــام اإلقليم ّيــة.
الجنوبــي هــي قض ّيــة فيتنــام اليــوم.
مزاعــم بكيــن فــي بحــر الصيــن
ّ
بغــض النظــر عــن مزاعــم فيتنــام بجــزر
الصيــن تريــده كلّــه تقريبًــا
ّ
بار ِاســل وســبرانلي .وبكيــن ،علــى رغــم إشــارات معاكســة ،تمضــي فــي
بنــاء القواعــد الج ّويّــة ومحطّــات ال ـرادار والصواريــخ هنــاك ،بمــا يضمــن
ســيطرتها علــى الجــزر ،غيــر آبهــة بمزاعــم خمــس دول آســيويّة فــي
عدادهــا فيتنــام.
األخيــرة مضطــ ّرة أن تضبــط شــعورها بالعــداء ،ليــس فقــط أل ّن الصيــن
أقــوى عســكريًّا بــا قيــاس (وتجمــع بيــن البلديــن حــدود مشــتركة تمتـ ّد
ـاري األكبــر لفيتنــام.
علــى ألــف كيلومتــر) ،بــل أيضً ــا ألنّهــا الشــريك التجـ ّ
حجــم تبادلهمــا  90بليـ�ون دوالر سـ�نويًّا.
يبقــى أ ّن الخــوف مــن الصيــن هــو مــا ســ ّرع التو ّجــه نحــو الواليــات
المتّحــدة .تركيــز بــاراك أوبامــا علــى آســيا والمحيــط الهــادئ ،ســبق أن
طمــأن الفيتنام ّييــن .فــي  ،2016زار أوبامــا هانــوي ،معل ًنــا رفــع القيــود
كافّــة عــن بيعهــا مع ـ ّدات عســكريّة .تلــك الزيــارة اعتُبــرت نهايــة ثانيــة
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للحــرب .كذلــك ،انض ّمــت فيتنــام إلــى ات ّفاق ّيــة الشـراكة التجاريّــة العابــرة
للمحيــط الهــادئ (تــي .بــي .بــي) ،وهــي مجموعــة للتجــارة الحــ ّرة
اقترحهــا أوبامــا.
الواليــات المتّحــدة ،بدورهــا ،تعلــن أنّهــا حياديّــة فــي نــزاع المزاعــم
ـري يُص ـ ُّر علــى تمتّعــه
ـي ،لك ـ ّن أســطولها البحـ ّ
فــي بحــر الصيــن الجنوبـ ّ
بـــ «ح ّريّــة المالحــة» التــي تزعــج الصين ّييــن .احتمــاالت الحــرب التجاريّــة
ــف الشــعور
التــي أعلنهــا دونالــد ترامــب بيــن واشــنطن وبكيــن ت ُضا ِع ُ
باالنزعــاج.
لك ـ ّن المدهــش بقيــاس األمــس أ ّن فيتنــام ال تخفــي قلقهــا مــن تنامــي
ـي وتريــد أميــركا
ـي .إنّهــا تخشــى تراجــع النفــوذ األميركـ ّ
الضعــف األميركـ ّ
أقــوى وأكثــر تد ّخل ّيــة فــي آســيا .هــذا وحــده ،فــي رأي فيتنام ّيــي اليــوم،
ـعي.
مــا يجعــل الصيــن تف ّكــر مـ ّرات عـ ّدة قبــل اإلقــدام علــى عمــل ّ
توسـ ّ
��حاب ترام��ب م��ن ات ّفاقيّةــ الش��راكة التجاريّـ�ة أقلقه��ا .مــع هــذا ،أصـ ّر
إنس ُ
رئيــس الحكومــة نيغويــن كســوان فــوك علــى أن يكــون أ ّول زعيــم مــن
جنــوب شــرق آســيا يــزور ترامــب .حصــل ذلــك فــي أيّــار (مايــو) الماضــي
قبــل أن يســتضيفه فــي ق ّمــة دول «إيجيــان» فــي تشــرين الثانــي (نوفمبر)
الماضــي.
ـي بهــا ،وتال ًيــا
فيتنــام ،بتعبيــر آخــر ،يه ّمهــا الحفــاظ علــى االهتمــام األميركـ ّ
بآســيا ،مــن غيــر أن ت ُضط ـ ّر إلــى إثــارة الصيــن واســتفزازها .لذلــك ،لــم
تعقــد «شــراكة اســتراتيج ّية» مــع واشــنطن ،مفضّ لــ ًة أن تســتقبل «كارل
فنســون» تحــت الفتــة «ح ّريّــة المالحــة».
لقــد عاشــت فيتنــام وثورتهــا طويـ ًـا كموضــوع للبيــع والش ـراء الثوريّيــن.
هكــذا ،بــدت الحــال حيــن كانــت شــيئًا دمويًّــا يتــراوح بيــن الخرافــة
واألس��طورة .حي��ن ص��ارت بلدـ ًـا حقيق ًّي��ا .فعل ًّيــا .طبيع ًّيــا .مــن لحــم ودم
ومصالــح وإرادات ...رأيناهــا تختفــي عــن شاشــتهم .تلــك الملحمــة
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األيقون ّيــة نــاد ًرا مــا يذكرهــا اليــوم مــن أيقَنوهــا باألمــس 93 .مليــون
فيتنامــي اندثــروا!
ّ

العقل والح ّر ّية قبل الوطن ّية والتحديث!
لــم يكــن عبدالحميــد الثانــي ذلــك المســتب ّد الجهــول واألعمــى الــذي
ـي أنجــز العديــد مــن اإلصالحــات
رســمته الخرافــة .فالســلطان العثمانـ ّ
وأعمــال التحديــث ،وليــس مــن المبالغــة ،كمــا رأى المــؤ ّرخ برنــارد لويس
ـي «قيــام ترك ّيــا الحديثــة» ،اعتبــار الســنوات األولــى
فــي كتابــه التأسيسـ ّ
مــن عهــده الفتــرة التــي بلغــت فيهــا التنظيمــات ـ القانون ّيــة واإلداريّــة
التعليمــي ـ ذروتهــا ،ال ســ ّيما تكثيــر المــدارس
والمتعلّقــة باإلصــاح
ّ
وتوســيعها وافتتــاح جامعــة اســطنبول فــي آب (أغســطس)  1890لتكــون
اإلســامي .والشــيء نفســه
أ ّول جامعــة حديثــة ووطنيــة فــي العالــم
ّ
يقــال فــي تحديــث المحاكــم وتحســين المواصــات وتوســيع العمــل
التجســس ،تعاظــم
بالتلغــراف ،ال بــل ،وعلــى رغــم الرقابــة وشــبكات
ّ
فــي عهــده نشــر الصحــف والكتــب ،كمــا ازدهــرت محــاوالت جديــدة
فــي الكتابــة والتعبيــر.
وهــو ،إلــى ذلــك ،رفض بيع فلســطين لثيــودور هرتــزل وحركتــه الصهيون ّية،
كمــا قــاوم الــدول الغربيّــة التــي ات ُّهمــت بالتآمــر عليــه وعلينا ،نحن سـكّان
ـي فــي تشــجيع الجماعــات والشــعوب علــى
الســلطنة ،كمــا اتُّهمــت بالمضـ ّ
االســتقالل عــن إمبراطوريّتــه المتماديــة األط ـراف .هــذا مجتم ًعــا يجعــل
عبدالحميــد بطـ ًـا نموذج ًّيــا لكارهــي اإلمبريال ّيــة التحديث ّييــن فــي يومنــا،
إذ هــل نتخ ّيــل حاك ًمــا وطن ًّيــا أفضــل فــي «تصليــب الداخــل ومقاومــة
إيجابــي كهــذا لعبدالحميــد وجــد مــا يعــ ّززه فــي
الخــارج»؟ وتثميــن
ّ
122

تطـ ّورات العقــود الخمســة الماضيــة :ذاك أ ّن القوم ّيــة العرب ّيــة فــي شــكلها
ـي المبكــر ،حيــث أ ّدى المســيحيّون وأبنــاء األقلّيّــات دو ًرا
ـي والثقافـ ّ
العلمانـ ّ
ملحوظًــا ،إنّمــا تراجعــت أمــام القوميّــة السياسـيّة والنضاليّــة كمــا مثّلتهــا
الناصريّــة ،قبــل أن تنطــوي فــي شــعبويّة إســام ّية ال تكـ ّـف عــن االحتفــال
بالســلطنة وتراثهــا .لك ـ ّن عبدالحميــد ،مــن جهــة أخــرى ،وضمــن عمل ّيــة
التحديــث ذاتهــا ،دفــع َم ْركَــزة االســتبداد وفاعل ّيتــه إلــى حــ ّد الكمــال.
ألجــل هــذا الغــرض ،وفضـ ًـا عــن إجـراءات أخــرى ،كان ال بـ ّد مــن التح ّكــم
فــي العقــول عبــر التح ّكــم فــي المعرفــة وفــي التعبيــر.
ويضــرب برنــارد لويــس مثـ ًـا علــى اإلعــام الســائد فــي عهــده« :فالرقابــة،
التــي كانــت قــد أنشــئت فــي زمــن [الســلطان] عبدالعزيــز ،حوفــظ عليهــا
كل مــا هــو مطبــوع تقري ًبــا.
و ُع ـ ِّززَت ،كمــا تم ـ ّددت مــن الصحــف إلــى ّ
ففــي البدايــةُ ،ســمح للصحافــة والنشـرات الدوريّــة بدرجـ ٍة مــا مــن ح ّريّــة
التعليــق ـ لكــ ّن هــذا قُلِّــص ســري ًعا لتُفــرض رقابــة غالبًــا مــا اتّســمت
بتشــ ّدد مثيــر للســخرية .فاســم الســلطان المخلــوع مــراد الخامــس ال
ـي عــام  1904عــن ترميــم جامــع
يُذكــر ـ هكــذا جــاء فــي تقريــر صحافـ ّ
مـراد الثانــي فــي بورصــة ،وهــو الــذي يعــود إلــى القــرن الخامــس عشــر،
أنّــه «جامــع األب المقيــم فــي الســماء جاللــة الســلطان مح ّمــد الفاتــح».
ال بــل كان قتــل الملــوك موضو ًعــا أخطــر ـ هكــذا ر ّدت الصحــف الترك ّيــة
المــوت المفاجــئ لملــك صربيــا وملكتهــا فــي  1903إلــى ســوء الهضــم.
ـوي،
وبالطريقــة نفســها ،ماتــت إمبراطــورة النمســا إليزابيــث بالتهــاب رئـ ّ
ـي]
ـي] كارنــوت بالســكتة الدماغ ّيــة ،والرئيــس [األميركـ ّ
والرئيــس [الفرنسـ ّ
ماكِنلــي بمــرض الجمــرة الخبيثــة».
والحقيقــة أ ّن هــذه كلّهــا أكاذيــب مــن النــوع األردأ .فملــك صربيــا
ألكســندر وزوجتــه دراغــا اغتالهمــا عــدد مــن ض ّبــاط جيشــهما ،كمــا أ ّن
ـبورغي فرانــز جوزيــف،
اإلمبراطــورة إليزابيــث ،زوجــة اإلمبراطــور الهبسـ
ّ
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اإليطالــي لويجــي لوشــيني ،بينمــا اغتــال
الفوضــوي
قضــت علــى يــد
ّ
ّ
إيطالــي آخــر حمــل اســم ســان جيرونيمــو كاســيريو الرئيــس
فوضــوي
ّ
ّ
ـدي األصــل ليــون
ـي البولنـ ّ
كارنــوت ،وتولّــى فوضـ ّ
ـوي ثالــث ،هــو األميركـ ّ
شــولغوش ،اغتيــال الرئيــس ماكِنلــي .يومــذاك ،بيــن أواخــر القــرن التاســع
ـوي الــذي
ـي لإلرهــاب الفوضـ ّ
عشــر وأوائــل العشــرين ،حـ ّـل العصــر الذهبـ ّ
تع ـ ّدى قتــل الح ـكّام إلــى تفجيــر الصــاالت والقطــارات ومــا تقــع عليــه
اليــد.
لك ـ ّن الســلطان عبدالحميــد رأى فــي فكــرة قتــل الملــوك أم ـ ًرا ينبغــي أن
وإل
يكــون مح ّر ًمــا ،أمــ ًرا ينبغــي ّأل «يحــدث» وإن حــدث فــي الواقــعّ ،
بــات قتلــه هــو نفســه فعـ ًـا محتمــل الحــدوث .ومــا دام وجــود الشــيء ال
يكتمــل بغيــر معرفتــه ،ومــا دام اكتشــاف كولومبــوس أميــركا هــو وحــده
مــا «أوجــد» أميــركا ،علــى رغــم وجودهــا المديــد قبــل كولومبــوس،
فالمطلــوب هــو ألّ تقــوم المعرفــة علــى ذلــك الوجــود.
ال شـ ّـك فــي أ ّن فــي وســع العــرب وبعــض الشــعوب األخــرى ضــرب أمثلــة
كثيــرة علــى هــذه المواقــف الحميديّــة فــي تجــارب بلدانهــم .فإعــام
األكاذيــب فــي البلــدان التوتاليتاريّــة غ ـذّى مــا هــو متراكــم عندنــا مــن
خبـرات «شــرق ّية» فــي االســتبداد وجـ ّدده .هكــذا ،مثـ ًـا ،ض ّجــت صحافــة
مع ّمــر القذّافــي وص ـ ّدام حســين وحافــظ األســد ونجلــه بشّ ــار بعيّنــات
تشــبه تلــك التــي امتــأت بهــا صحافــة كيــم إيــل ســونغ ونجلــه كيــم
جونــغ إيــل وحفيــده كيــم جونــغ أون .وال يــزال المثــل األبــرز فــي
المصــري لحــرب الخامــس مــن
التجــارب العرب ّيــة «تغطيــة» اإلعــام
ّ
حزي ـران (يونيــو)  .1967حينــذاك ،تح ّولــت الطائ ـرات اإلس ـرائيل ّية ،التــي
كانــت تـ ّ
ـدك المطــارات المصريّــة وتد ّمــر طائراتهــا ومد ّرجاتهــا ،إلــى طيــور
ذبيحــة تتســاقط مــن الج ـ ّو بالعش ـرات.
وفــي هــذه األنمــاط مــن األنظمــة ،غال ًبــا مــا يتّخــذ العــدوان علــى
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ـكل آخــر هــو المنــع مــن الســفر إلــى الخــارج ،أو الحـ ّد منــه
المعرفــة شـ ً
وتعقيــده .فهنــا أيضً ــا ،وأمــام التع ـ ّرف إلــى العالــم ،تحصــل المقارنــات،
فيمــا المقارنــة مذمومــة ال ت ُح َمــد عقباهــا .فالســفر ،فــي هــذه الحــدود،
هــو «اطّــاع» مثلــه مثــل الخبــر الصحيــح ،ولهــذا نُســبت إليــه فوائــد فــي
عدادهــا توســيع المــدارك وتكبيــر العقــول بقــدر مــا خافتــه األنظمــة التــي
أرادت للمــدارك أن تضيــق وللعقــول أن تصغــر.
التقني وســهولة
ـي مصحوبًــا بالتق ّدم
ّ
ولحســن الحـ ّظ أ ّن التطـ ّور الديمقراطـ ّ
الســفر المســتج ّدة ح ـ ّدت جزئ ًّيــا مــن اســتمرار العــدوان الراســخ علــى
ـري
العقــول ،فبــات مــن المســتحيل تقديــم روايــة كروايــة اإلعــام المصـ ّ
عــن حــرب  .1967صحيــح أ ّن نظا ًمــا كنظــام فالديميــر بوتيــن فــي روســيا
ال ي ـزال يجــد إحــدى دعاماتــه فــي تزويــر الحقائــق وفــي تلفيقهــا ،لك ـ ّن
األهـ ّم أ ّن تكاثــر األخبــار الزائفــة جعــل القــدرة علــى التح ّقــق مــن صدقهــا
تتضاعــف أيضً ــا .كذلــك ،وباســتثناء األنظمــة القليلــة ال ُمحكمــة اإلغــاق،
ـمي مل ِز ًمــا لمــن يتلقّونــه.
لــم يعــد الكــذب الرسـ ّ
يتوســل المعلومــة بقــدر مــا
مــع هــذا ،هنــاك احتقــار متمــا ٍد للعقــول ال ّ
كل معلومــة .ينــدرج فــي هــذه
يتوســل «التحليــل» الــذي يتعــ ّرى مــن ّ
ّ
الخانــة حديــث بعضنــا عــن «انتصاراتـــنا» وهزائم «أعدائـــنا» م ّمــا تدحضه
الوقائــع النافــرة تحــت أعيننــا وأنوفنــا .ومــا دمنــا استشــهدنا بحــرب 1967
فــي تزييــف المعلومــات ،فقــد ق ّدمــت الحــرب نفســها عيّنــة باهــرة علــى
احتقــار العقــول مــن خــال «التحليــل» .فكمــا بــات معروفًــا ج ّيـ ًدا ،مــا إن
وقعــت الهزيمــة واحتُلّــت األرض ،حتــى ظهــرت النظريّــة القائلــة بفشــل
إسـرائيل فــي إســقاط «األنظمــة التق ّدم ّيــة».
وهــذه العجالــة ال تتّســع ألشــكال العــدوان كافّــة علــى العقــل ،مــ ّرة
عبــر احتــكار المعرفــة ،وم ـ ّرة عبــر تزييــف دمقرطتهــا والتالعــب بهــا،
وأخي ـ ًرا تهكيرهــا ،وم ـ ّرة ثالثــة عبــر «التحليــل» .لك ـ ّن المؤكّــد أ ّن أكالف
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ـض النظــر عــن تراجــع أعــداد ضحايــاه ،صــارت أكبــر
هــذا «النهــج» ،بغـ ّ
بكثيــر.
فاالقتصــاد الســائد اليــوم الــذي يوصــف بـــ «اقتصــاد المعرفــة» ،يرفــع
فضــا
ً
األفــكار وح ّريّــة المخيّلــة إلــى شــرط شــارط لمعاصــرة عصرنــا،
عــن تحســين مســتويات المعيشــة للســكّان المعن ّييــن .هكــذا ،يصيــر
نــزع العقــل بمبضــع األكاذيــب ،سياســ ّية كانــت أم دين ّيــة ،جريمــة
والمــادي
الذهنــي
كاملــة ،بــل جريمــة محضً ــا تفضــي إلــى اإلفقــار
ّ
ّ
م ًعــا .فمدرســة عبدالحميــد بالتالــي هــي اليــوم أخطــر م ّمــا كانــت فــي
ـي أو عــداء لالســتعمار
زمــن عبدالحميــد ،ال يخ ّفــف منهــا تحديــث أداتـ ّ
والصهيون ّيــة ي ـراد منهمــا مصــادرة الح ّريّــة وحجــب المعرفــة والتفكيــر
والمقارنــة.
هــذه «المكاســب» التــي يصفهــا «مناهضــو اإلمبريال ّيــة» بالوطن ّيــة
هــي ،فــي أحســن أحوالهــا ،تفاصيــل تنــوي األنظمــة أن تقايضنــا
بهــا ،ســالب ًة عقولنــا وح ّريّتهــا وحائلــ ًة دون ســعينا إلــى مســتويات
حيــاة أفضــل .أ ّمــا الح ّريّــة فتبقــى وحدهــا أســاس الحكــم علــى صــاح
األنظمــة وطالحهــا .وهــل نحتــاج إلــى التذكيــر بمصائــر الحميديّــة
كل «الســلطنات» األحــدث عهــ ًدا التــي عرفهــا
وســلطنتها ،وبمصائــر ّ
كل حســاب ،فــإ ّن وطنيّــة العبيــد ،وتحديــث
القــرن العشــرون؟ وبعــد ّ
البلــه ،أمــور ال يُعتــ ّد بهــا كثيــ ًرا.

السلم ...فكر ٌة ليست من أفكارنا
كثيــرة هــي األســباب التــي ُعرضــت ،مـ ّر ًة بعــد مـ ّرة ،في تفســير «االســتثناء
ـي بيــن التونسـ ّيين .نِ َســب التعليــم
ـي والمذهبـ ّ
ـي» :االنســجام الدينـ ّ
التونسـ ّ
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المرتفعــة .وضــع المــرأة المتق ـ ّدم .الصالبــة النســب ّية للطبقــة الوســطى.
القــرب مــن أوروبــا...
بســبب هــذه العناصــر التــي أرســيت فــي عهــد الحبيــب بورقيبــة ،نجحــت
الثــورة هنــاك علــى رغــم مصاعبهــا وتعثّراتهــا الكثيــرة ،وتمكّنــت مــن
إنشــاء ديمقراط ّيــة سياس ـ ّية أنقــذت البلــد مــن خيــا َري الحــرب األهل ّيــة
ـكري :األولــى ابتلعــت الثــورة فــي ســوريا وليبيــا واليمــن.
والحكــم العسـ ّ
الثانــي صــادر الثــورة فــي مصــر.
قــد يقــال أ ّن الخضّ ــة االجتماع ّيــة العميقــة التــي تعيشــها تونــس راه ًنــا،
والتــي ُعرفــت بشــعارها« :مــاذا تنتظــر؟» ،تهديــ ٌد لهــذه الديمقراطيّــة
ـودي
الناشـ�ئة ،لك�� ْن قدــ يق��ال أيضً ��ا إنّهــا دليــل علــى تجــاوز التحـ ّدي الوجـ ّ
االجتماعــي ،مصحوبًــا
واالنتقــال إلــى مرحلــة أخــرى يحكمهــا الصــراع
ّ
بالبحــث عــن أدوات سياسـ ّية وتنظيم ّيــة غيــر تلــك التــي عرفتهــا الحقبــة
الســابقة («نــداء تونــس» و»النهضــة» إلــخ .)...االحتمــاالن واردان ،واأليّــام
المقبلــة كفيلــة بتوضيــح الصــورة.
ساســون فــي كتابــه «تشــريح
فــي غضــون ذلــك ،يتوقّــف جوزيــف ّ
الســلطويّة فــي الجمهوريّــات العرب ّيــة» (دار نشــر جامعــة كامبريــدج)
التونســي» ،بــل يمنحــه
قليــا مــا يُذكــر وراء «االســتثناء
عنــد ســبب ً
ّ
األولويّــة علــى ســائر األســباب :إنّــه «حيــاد الجيــش ،وهــو حيــاد حوفــظ
عليــه قرابــة نصــف قــرن ،علــى رغــم بعــض األحــداث المضطربــة والتغييــر
فــي قيــادة البلــد» (مــن بورقيبــة إلــى زيــن العابديــن) .ويمضــي الكاتــب
ش�اـر ًحا« :لقــد كانــت تونــس البلــد الوحيــد بيــن الجمهوريّــات [العرب ّيــة]
ـكري كامــل ،أكان فــي الداخــل
الثمانــي الــذي لــم يتــو ّرط فــي ن ـزاع عسـ ّ
أو ف��ي الخ��ارج».
والحــال أ ّن هــذا التقديــر ،وهــو علــى األرجــح صائــب ،إنّمــا ين ّبهنــا
إلــى نقــص كبيــر عانتــه الثقافــة السياس ـيّة العربيّــة ،ناتــج بــدوره مــن
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الــي .والمقصــود هنــا :مركزيّــة
اطــي والليبر ّ
ضعــف الوعييــن الديمقر ّ
اطــي .فثقافتنــا العربيّــة الحديثــة
مســألة الســام فــي التقــ ّدم الديمقر ّ
تأثّــرت بأوجــه كثيــرة مــن الثقافــة الغرب ّيــة ،لك ـ ْن خانهــا التأثّــر بهــذا
ـي ،فــي المي ـراث
الوجــه تحدي ـ ًدا ،عل ًمــا بحضــوره القـ ّ
ـوي ،بــل التأسيسـ ّ
روســو الــذي طــرح فكــرة «الســلم الدائــم»
ـي :مــن جــان جــاك ّ
األوروبـ ّ
إلــى ع ّمانوئيــل كانــط الــذي ط ّورهــا ونشــر مشــرو ًعا إلقـرار هــذا الســلم
بيــن الــدول األوروب ّيــة (علــى أن تكــون الــدول المتّحــدة جمهوريّــة)،
وإلــى ســان ســيمون الــذي دعــا ،فــي تصـ ّوره لـــ «إعــادة تنظيــم المجتمع
ـي» ،إنكلتـرا وفرنســا المتنازعتيــن إلــى تجــاوز خالفاتهمــا (علــى
األوروبـ ّ
أن تنضــ ّم إليهمــا ألمانيــا وتعــاود أوروبــا صياغــة نفســها فــي ســلم
دائ��م) .ه��ذا منــ دون أن نذك��ر برتران��د راس��ل بانكباب�هـ فك��رًا ونشــاطًا
إلــى موضوعــة الســام.
إذًا ،إبّــان الحــروب ف ّكــر بعــض كبــار األوروب ّييــن فــي الســلم .فــي المقابل،
تنــدر اإلشــارة إلــى هــذه المســألة فــي تحليــات طويلــة عريضــة عــن
أحــوال بلداننــا وات ّجاهاتهــا ،ويــكاد االهتمــام بهــا يقتصــر علــى توكيــد
اســتحالتها بســبب الحــروب! مــع التوكيــد الــذي ال يتزحــزح بــأ ّن العــد ّو
غيــر راغــب فــي الســام .لهــذا ،ال نجــد فــي خزانتنــا العرب ّيــة حيــن نف ّكــر
ـي،
فــي المســألة هــذه ســوى بضعــة أبيــات شــعر قديمــة ،أغلبهــا جاهلـ ّ
تن ـ ّدد بســفك الدمــاء ،فضـ ًـا ع ّمــا جــاء فــي ســورة األنفــال «وإن جنحــوا
للســلم فاجنــح لهــا» (بتأنيــث الســلم!).
ـح أ ّن الشــيوعيّين كانــوا اســتثنا ًء بانضمامهــم ،فــي الخمســينيّات،
وإذا صـ ّ
إلــى حركــة «أنصــار الســلم» الســوفيات ّية المنشــأ والغــرض ،فــإ ّن صلــة
ذلــك «الســلم» بالســام ال تختلــف عــن صلــة «الديمقراط ّيــات الشــعب ّية»
ألوروبــا الشــرقيّة بالديمقراطيّــة.
حــب الشــيوع ّيين العراق ّييــن لهــذا «الســام» أن أرســلوا إلــى
لقــد بلــغ ّ
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الموصــل ،فــي آذار (مــارس)  ،1959القطارات المسـ ّماة «قطارات الســام»،
لكــ ّن ُمســتقلّيها كانــوا مز ّوديــن بالرشّ اشــات والهــراوات والســكاكين.
هكــذا ،شــهدت المدينــة العراق ّيــة الثانيــة مقتلــة شــهيرة فــي تاريــخ
العــراق الحديــث.
تمثيل مــن الشــيوع ّيين ،فأتحفتنا
أ ّمــا البيئــات القوم ّيــة ،وهــي دائ ًما أوســع ً
بأطنــان مــن الكتابــات التــي حاولــت إقناعنــا ،ضـ ًّدا علــى مئــات التجــارب
الح ّيــة ،بــأ ّن الديمقراط ّيــة صنــو القتــال والحــروب ،وأ ّن الديمقراط ّيــة
«الحقيق ّيــة» إنّمــا تُصنــع عبــر إطــاق الح ّريّــة لـــ «الجماهيــر» كــي تخوض
المعــارك الموصوفــة بالمصيريّــة والقداســة .والحــال أ ّن «ح ّريّــة» «تســليح
الجماهيــر» تُنتــج مــن الحــروب األهليّــة و/أو االســتبداد أكثــر بكثيــر م ّمــا
ت ُنتجــه مــن الديمقراط ّيــة .هكــذا ،وعلــى عكــس التجربــة التونسـ ّية ،مالــت
بضــع جمهوريّــات عرب ّيــة إلــى إنشــاء «جيــوش عقائديّــة» و«جيــوش
ـب علــى بنائهــا تحكيــم قبضــة مــن العســكريّين واألمن ّييــن
شــعب ّية» ترتّـ َ
بســلطات بلدانهــم ،مقابــل تســريح معظــم الكفــاءات العســكريّة التــي
تتباهــى الجيــوش بمهن ّيتهــا.
لقــد تصاحــب منــع السياســة ،فــي هــذه األنظمــة ،مــع تعميــم التســييس
المؤسســات،
المؤسســة العســكريّة ،مثلهــا مثــل ســائر
الــذي اختــرق
ّ
ّ
فانتشــر فــي المجتمــع قــدر مــن الس ـ ّم كفيــل بتســميم المســتقبل بعــد
تســميم الحاضــر.
بلغــة أخــرى ،نحــن أمــام ثنائ ّيــة فات َنــا التقاطهــا :إ ّمــا الحــروب والقضايــا
المق ّدســة وإ ّمــا الديمقراط ّيــة .وحتــى فــي البلــدان العريقــة ديمقراط ًّيــا،
فيختــل التــوازن
ّ
اطــي،
تفضــي الحــروب إلــى تراجــع فــي األداء الديمقر ّ
بيــن الســلطتين التنفيذيّــة والتشــريع ّية لمصلحــة األولــى ،ويغــدو شــيوع
األخبــار والمعلومــات مق ّيــ ًدا باالعتبــارات األمن ّيــة .إ ّن فيلــم ســتيفن
ســبيلبرغ «البوســت» ،الــذي أثــار لغطًــا كبي ـ ًرا فــي مــوازاة عرضــه فــي
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بيــروت ،يضــيء علــى بعــض الكــذب والتعتيــم اللذيــن تنحــ ّط إليهمــا
الديمقراطيّــة فــي أزمنــة الحــروب.

أ ّمــا لمــاذا فاتنــا التقــاط هــذه العالقــة ،فهــذا أمــر مفهــوم :مــاذا نفعــل
بالعــداوات التــي تشــا َركْنا ،نحــن واألعــداء ،فــي صناعتهــا وفــي نفخهــا
جيــا بعــد جيــل ،هــي التــي نهضــت فوقهــا أنظمــة ومصالــح وتأليــه
ً
لقــادة معصوميــن؟ وكيــف نقــول بمركزيّــة الســام ،وهــي مقولــة غريبــة
عــن ع ّدتنــا الفكريّــة القوم ّيــة ـ اليســاريّة ـ اإلســام ّية ،وال ت ُخفــي تأث ّرهــا
و«الغربــي»؟
«البورجــوازي»
بالفكــر
ّ
ّ
هكــذا ،مــا إن ه ّبــت ريــاح الديمقراط ّيــة فــي التســعين ّيات ،وصــارت
ـي يســتحي بــه صاحبــه ،حتّــى ألصقنــا
الالديمقراط ّيــة أشــبه بعيــب أخالقـ ّ
هــذه بتلــك ،فراحــت تتدفّــق «نظريّــات» عــن «ديمقراط ّيــة غابــة البنادق»
ومــا شــاكلها .أ ّمــا األكثــر حذلقــة وتذاك ًيــا بيننــا فتح ّدثــوا عــن الديمقراط ّيــة
بوصفهــا أداة مفيــدة لـــ «تحصيــن» جبهتنــا وتحســين شــروطنا فــي
«التص ـ ّدي للعــد ّو».
تحصــن شــيئًا ،بــل تفتّــت أشــياء كثيــرةّ .إل
ّ
والحــق أ ّن الديمقراطيّــة ال ّ
تؤســس لطريقــة حيــاة مهمومــة بخفــض العنــف ،ال بتمجيــده أو
أنّهــا ّ
التحريــض عليــه أو إيجــاد الذرائــع لتبريــره.
ـأي حــال .فمنــذ
وهــذا الربــط بيــن الســلم والديمقراطيّــة ليــس اخترا ًعــا بـ ّ
كانــط ،بــدأت تشــيع الح ّجــة القائلــة أ ّن القــادة الديمقراط ّييــن ،وبالضبــط
ألنّهــم ُمنتَ َخبــون ،يعلمــون أ ّن اتّباعهــم سياســات غيــر شــعب ّية يهـ ّدد بعــدم
انتخابهــم .والحــروب غيــر شــعب ّية عــاد ًة بســبب مــا تك ّبــده مــن أكالف
فــي الــدم وفــي الضرائــب .أ ّمــا الديكتاتوريّــون فــا يعبــأون بهــذا كلّــه،
مدركيــن أ ّن فــي وســعهم بالقهــر إســكات شــعوبهم ونقّادهــم.
قليــا بســبب الموجــة الشــعبويّة
وقــد تبــدو هــذه الح ّجــة ُمســتغربة ً
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الضاربــة راه ًنــاّ ،إل أ ّن ذلــك ال يغ ّيــر فــي المبــدأ الــذي ال يُختبــر ّإل فــي
مجتمعــات ص ّحيّــة وفــي أطــوار ص ّحيّــة.

لقــد بــات م ّمــا يشــبه اإلجمــاع اليــوم أ ّن الســام يصنــع الديمقراط ّيــة أكثــر
م ّمــا تســتطيع الديمقراط ّيــة أن تصنــع الســامّ .إل أ ّن المؤكــد ،مــع هــذا،
أنّهــا تصنــع الســام بيــن الديمقراطيّــات نفســها علــى األقـ ّـل.

لك�� ْن ،عل��ى العك��س تما ًماــ ،ف�إـ ّن ق��ارئ تاريخن��ا الحديــث ل�نـ يخط��ئ ذلك
التــوازي بيــن الحــروب والديكتاتوريّــة المصحوبــة بعبــادة الشــخصيّة كمــا
تجســدت فــي جمــال عبدالناصــر وحافــظ األســد وص ـ ّدام حســين :األ ّول
ّ
بنــى مجــده علــى «االنتصــار» فــي  ،1956والثانــي علــى «االنتصــار» فــي
 ،1973والثالــث علــى جملــة مــن «االنتصــارات» ال ت ُعـ ّد انتهــت بســقوطه
واختبائــه وإعدامــه.
أ ّمــا نقــد هــؤالء بوصفهــم «وســط ّيين» و«متذبذبيــن» ،مــن موقــع أش ـ ّد
تقــل خطــورة .هكــذا،
راديكال ّيــة وتط ّرفًــا ،فيســتبطن طاقــة عنف ّيــة ال ّ
أُ ِخــذ علــى جمــال عبدالناصــر ،فــي البيئــة هــذه« ،تفريطــه» الناجــم عــن
موافقتــه علــى قـرار مجلــس األمــن  242وعلــى مشــروع روجــرز .يومــذاك،
شــاع وصــف «الســام» بأنّــه «استســام» علــى مــا قــال الشــعار والهتــاف
الشــهيران:
«ال سالم وال استسالم حتى تحرير فلسطين».
كذلــك ،أُ ِخــذ علــى األســد أنّــه لــم يحــارب «كمــا يجــب» ،بــل أبــدى
اســتعدادات للمســاومة والمســالمة كمــا فــي لبنــان عامــي .1977-1976
واألسـ�وأ أ ّن المدافعي��ن ع�نـ عبدالناصــر واألســد كانــوا ،فــي الحالتيــن،
ينفــون التهــم مؤكّديــن ج ّديّــة الزعيميــن فــي طلــب القتــال.
ـي
وقــد دار الغــزل دائ ًمــا ،ويــدور ،بتجــارب بائســة ســكبت الــدم الم ّجانـ ّ
ـي إلــى خمين ّيــي إي ـران .وإذا
بــا حســاب ،مــن اشــتراك ّيي اليمــن الجنوبـ ّ
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عرضــت ألحــد المتغ ّزليــن تجــارب كالثــورة الفلســطين ّية وحــزب اللــه،
ْ
تركّــز النقــد علــى «نقــص الجذريّــة» فــي هــذا الجانــب أو ذاك ،وفــي
هــذا الســلوك أو ذاك ،أو علــى االفتقــار إلــى الحيــاة الداخل ّيــة للتنظيــم
(ال��ذي يش��كّل العن�فـ علّ��ة وج��وده) إلـ�ى الديمقراط ّية!وهــو درس يعرفــه،
مــن بيــن شــعوب كثيــرة أخــرى ،كثيــرون مــن اللبنان ّييــن ،ذاك أ ّن ُمريــدي
حــروب المصيــر لــم يجــدوا مــا ّدة للســخرية كمــا وجدوهــا فــي ضعــف
اللبنانــي وعــدم تس ّيســه .فمــا إن حضــر التســ ّيس ،فــي زمــن
الجيــش
ّ
الوصايةــ و«عروبــة لبنــان» ،مصحوبًــا بأوهــام الق ـ ّوة ،حتــى نزفــت تلــك
الديمقراط ّيــة دمهــا فيمــا فقــد الجيــش قدرتــه علــى أن يكــون الطــرف
الــذي يحتكــر حمــل الســاح.
ـري يعيــش فــي فرنســا نكتــة أرادهــا تفســي ًرا
ـدي جزائـ ّ
لقــد أطلــق كوميـ ّ
للحــرب األهليّــة فــي بلــده« :طردنــا الفرنس ـيّين ورحنــا ننتظــر أن يأتينــا
غــا ٍز آخــر كــي نطــرده .انتظرنــا ســنة بعــد ســنة بعــد ســنة ولــم يــأت هــذا
الغـ�ازي ،فيم��ا نح��ن ن�زـداد هيجانً��ا وغض ًب��ا .م��اذا نفعــل إذًا؟ كان ال ب ـ ّد،
والحــال هــذه ،أن نف ّجــر هــذه الطاقــة ونبــدأ الحــرب فــي مــا بيننــا».

هنــا ،وعلــى عكــس فرانــس فانــون ،يســتحيل أن يكــون العنــف عالج ًّيــا
وش�اـفيًا .إ ّن النكتــة ،والحــال هــذه ،أبلــغ مــن التحليــل الشــهير وأشــ ّد
حكمــة بــا قيــاس.

النشأة الملتوية للوطن ّيات العرب ّية

حديثــة هــي الوطن ّيــة خــارج أوروبــا .أ ّمــا عندنــا تحدي ـ ًدا ،فــي المشــرق
ـي ،فربّمــا كانــت أشـ ّد تعاســة م ّمــا فــي أجـزاء أخــرى مــن «العالــم
العربـ ّ
الثالــث» .تعاســتها هــذه بــدأت مــع بداياتهــا :فالروايــة التــي شــاعت عــن
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أ ّن شــعوب المنطقــة كرهــت الســلطنة العثمان ّيــة وطلبــت االســتقالل عنهــا
أقــرب إلــى االســتعجال والتعميــم منهــا إلــى الدقّــة .حتــى الض ّبــاط الذيــن
ــ ليقاتل�وـا ف��ي جيـ�ش الهاش��ميّين و«لورانــس
انش��قّوا ع��ن الجيشــ العثماني ّ
العــرب» أقـ ّـل كثي ـ ًرا م ّمــا ُص ـ ّوروا ،كمــا أ ّن بعضهــم وقعــوا أســرى حــرب
ـي».
فضُ ّمــوا إلــى «الجيــش العربـ ّ
قصــارى القــول أ ّن نشــأة األوطــان لدينــا ،فــي المشــرق ،لــم تكــن حدثًــا
مثيـ ًرا للمخيّلــة .لقــد بــدت أمـ ًرا واق ًعــا ،وإلــى حـ ّد بعيــد ،كئيبًــا ومرفوضً ــا.
الهجــاء المتواصــل لســايكس ـ بيكــو ين ـ ّم عــن شــيء مــن هــذا .الجنــازة،
منــذ اليــوم األ ّول ،غلبــت العــرس.
مــا دعانــا الواقــ ُع المؤلــم إلــى دفنــه لــم يكــن الســلطنة العثمانيّــة
وحدهــا ،بــل أيضً ــا فكــرة «الوحــدة» التــي تجعلنــا «ســلطنة» عربيّــة.
بنرجســ ّية جريحــة تســاءلنا ُمحت ّجيــن :لقــد ض ّحينــا بالعثمان ّيــة ،فهــل
نض ّحــي بالســلطنة أيضً ــا؟
خــاص ،رفضــت أن ترســو علــى مصيــر كهــذا .فــي
ســوريا ،علــى نحــو
ّ
ـي أ ّن «الوحــدة» تكبيــر لذاتهــا ،أو أنّهــا «اســتعادة» ألجـزاء
وعيهــا الجمعـ ّ
«بُتــرت» عنهــا فــي لبنــان وفلســطين وشــرق األردن.
لكــ ّن الوقائــع كانــت تشــتغل علــى نحــو مختلــف .فهنــاك عصبيّــات
ومصالــح وأنظمــة تعليــم وطــرق مواصــات نشــأت مــع الــدول والهويّــات
الجديــدة وباتــت تدافــع عنهــا .وعلــى عكــس أوروبــا ،حيــث تناغمــت
تأسســت الــدول عندنــا ثــ ّم
ســيرورتا التشــكّل
القومــي ونشــأة الدولــةّ ،
ّ
«قومــي»
تحــل نفســها لمصلحــة كيــان
جــاء القوم ّيــون يطالبونهــا بــأن ّ
ّ
خلقًــا.
أكبــر .تقليدنــا ألوروبــا لــم يكــن ّ
النتيجــة ،وكمــا نعــرف جمي ًعــا ،جــاءت ســلب ّية جـ ًّدا .بيــد أ ّن هــذا ال يلغــي
أ ّن الوطنيّــات العربيّــة احتفظــت بالخجــل فــي التعبيــر عــن نفســها،
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ـوري الــذي اختبــأ مـ ّر ًة وراء
ـي السـ ّ
وهــو خجــل الزم طويـ ًـا الفكــر السياسـ ّ
القومــي)،
الــكل
«القطــر» (بوصفــه جــز ًءا ومرحلــة عابــرة نحــو بلــوغ ّ
ّ
وم ـ ّرة وراء «العرب ّيــة» كوصــف للجمهوريّــة ،والتــي تمــارس الرقابــة علــى
«الســوريّة» والحـ ّد منهــا ،وربّمــا التكفيــر عنهــا .لقد عاشــت ســوريا أســيرة
ـب يؤ ّرقهــا هــي أنّهــا صــارت وط ًنــا ودولــة.
ذنـ ٍ
هــذا ال يعنــي أ ّن الوطنيّــات العربيّــة ،بمــا فيهــا الســوريّة ،لــم تدافــع عــن
نفســها ،ولــم تحــاول أن تع ـ ّرف ذاتهــا ولــو بصيغــة ســلب ّية تم ّيزهــا مــن
«آخــر» مــا .لك ّنهــا فعلــت ذلــك بارتبــاك وحــرج .وقــد يكــون التعبيــر األكبر
ـي»
عــن الواقــع الجديــد هــو مــا عرفتــه المـ ّدة القصيــرة لـــ «الحكــم العربـ ّ
فــي دمشــق .فالســوريّون وجــدوا أنفســهم فــي مواجهــة فرنســا ،متحالفين
مــع اإلنكليــز ،ال بــل ،وبحســب نجــدة فتحــي صفــوت ،عــرض حاييــم
وايزمــن علــى فيصــل األ ّول «تقديــم أمــوال وخبـراء للحكومــة العرب ّيــة فــي
ســوريا ،كمــا عــرض أن يُق ِنــع الحكومــة الفرنسـ ّية بالتخلّــي عــن ا ّدعاءاتهــا
فــي المنطقــة الداخليّــة مــن ســوريا ،مقابــل ضمــان مســاعدة األميــر علــى
تحقيــق البرامــج الصهيون ّيــة» .كان طبيع ًّيــا ،والحــال هــذه ،أن يتعاظــم
البريطانــي والحركــة
نفــور الفلســطين ّيين ،فــي صراعهــم مــع االنتــداب
ّ
الصهيون ّيــة ،م ّمــا يحــاول فيصــل توطيــده فــي دمشــق.
َمــن ظلّــوا مــن الفلســطينيّين أقــرب إلــى فيصــل والدعــوة الوحدويّــة هــم
الفلســطيني ،وهــم مثقّفــون
الذيــن ّأسســوا الحقًــا «حــزب االســتقالل»
ّ
الشــعبي فــي فلســطين ،بعضهــم
قوم ّيــون عــرب ضعيفــو التمثيــل
ّ
لبنان ّيــون كعجــاج نويهــض ،وبعضهــم ســوريّون كخيــر الديــن الزركلــي
وأحمــد مريــود ورشــيد طليــع.
مــذّاك ،نشــأ تنافــر بيــن الســوريّة والفلســطينيّة بلــغ أوجــه ،بعــد
ـي
عقــود ،فــي ص ـراع حافــظ األســد وياســر عرفــات حــول «الق ـرار الوطنـ ّ
ـتقل» :الســوريّة تنــوي مصــادرة الفلســطين ّية وط ّيهــا تحــت جناحهــا.
المسـ ّ
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الفلســطين ّية تخــاف الشــه ّية الســوريّة لالبتــاع .فلســطين ،فــي القامــوس
ـوري ،هــي «جنــوب ســوريا».
السـ ّ
فــي لبنــان ،لــم يُخـ ِ
ـف المســيح ّيون ،الرافعــون يومــذاك الفكــرة والوطن ّيــة
اللبنانيّتيــن ،عداءهــم للدولــة الفيصليّــة« .عصابــات» الجنــوب ضاعفــت
العــداء .لك ـ ّن المســلمين اللبنان ّييــن أيضً ــا امتعضــوا مــن إرســال فيصــل
شــكري األيوبــي إلــى بيــروت كــي يحكمهــا باســم والــده الشــريف حســين.
لقــد أرادوا واح ـ ًدا مــن مدينتهــم حاك ًمــا لهــم.

وأهـ ّم مــن ذلــك كانــت المنافســات بيــن الض ّبــاط الســوريّين والعراق ّييــن
علــى المناصــب فــي دمشــق .الحساسـيّات التــي أثارتهــا تلــك المنافســات
لــم تكــن قليلــة ،ال سـيّما أ ّن العراقيّيــن جنحــوا إلــى مواقــف أكثــر جذريّــة
حيــال الفرنس ـ ّيين ،وهــو مــا اعتبــره الســوريّون توريطًــا لهــم .فاأل ّولــون،
بحســب الروايــة الســوريّة الغالبــة ،يســتطيعون فــي اللحظــة العصيبــة أن
يفـ ّروا إلــى بالدهــم فيمــا نُتــرك «وحدنــا».
القصــة شــهدها شــرق األردن .فاألميــر عبداللــه ،كأخيــه فيصــل ،كان
تت ّمــة ّ
معنيًّــا بـــ «القضيّــة العربيّــة» حتــى إنّــه حـ ّول إمــارة شــرق األردن نقطــة
ـي .أكثــر
انطــاق لســوريّين ولبنان ّييــن يريــدون مقاومــة االنتــداب الفرنسـ ّ
مــن هــذاُ :سـلِّم بعــض هــؤالء مناصــب ومســؤول ّيات عليــا .أحدهــم ،رشــيد
طليــع ،تولّــى رئاســة الحكومــة األردن ّيــة .لكــ ْن ،بــدا مبكــ ًرا أ ّن التوفيــق
ظــل تفاهــم
مســتحيل بيــن اســتقرار اإلمــارة المرعيّــة بريطانيًّــا ،فــي ّ
والمضــي فــي السياســات «القوم ّيــة» .فــي ،1921
فرنســي،
بريطانــي ـ
ّ
ّ
ّ
نصــب «القوم ّيــون» ،غيــر األردن ّييــن ،كمي ًنــا لخطــف الجنــرال غــورو،
الفرنســي األعلــى فــي ســوريا ولبنــان .اضطــ ّرت ع ّمــان إلــى
المفــ ّوض
ّ
إبعــاد طليــع وباقــي «القوميّيــن» الســوريّين واللبنانيّيــن مــن مناصبهــم.
اِنتبــه عبداللــه إلــى مســائل كضبــط الحــدود وااللتزامــات الدول ّيــة.
المتعلّمــون الجــدد فــي األردن أكملــوا مــا بــدأه أميرهــم ،مطالبيــن بأردنــة
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والكــف عــن توظيــف الســوريّين واللبنان ّييــن .المدهــش أ ّن
الوظائــف
ّ
مطالبيــن مــن هــؤالء كانــوا قوميّيــن عربًــا أقحا ًحــا يأخــذون علــى عبداللــه
مماألتــه لإلنكليــز.
فــي الصـراع علــى فلســطين ،كان واض ًحــا ،مـ ّرة ثانيــة ،ذلــك التنــازع بيــن
خ ـ ّط الوطن ّيــة الفلســطين ّية كمــا مثّلــه الحــاج أميــن الحســيني والخ ـ ّط
ـوري ،الــذي أراد فــرض وصايتــه علــى الفلســطين ّيين.
ـي ،ال سـ ّيما السـ ّ
العربـ ّ
ـي
عســكريًّاّ ،
تجســد االزدواج فــي «جيــش اإلنقــاذ» ،وعلــى رأســه اللبنانـ ّ
فــوزي القاوقجــي ،مقابــل مجاهــدي عبدالقــادر الحســيني الــذي قضــى
فــي معركــة القســطل قبــل شــهر علــى وقــوع النكبــة.
لكــ ْن ،كمــا خــاف الفلســطينيّون واللبنانيّــون ســوريا خــاف الســوريّون
الع ـراق .فــي  ،1949مــا إن أعلــن قائــد االنقــاب الثانــي ســامي الح ّنــاوي
ن ّيتــه إقامــة وحــدة مــع بغــداد ،حتــى أطاحــه االنقــاب الثالث الــذي نفّذه
أديــب الشيشــكلي .مصــر البعيــدة نســبيًّا ،وذات الزعامــة و«االنتصــارات»
االســتثنائيّة لعبدالناصــر ،بــدت منقـذًا للســوريّين المتخبّطين فــي أزماتهم.
لكـ ْن ،مــا إن قامــت وحــدة مصريّــة ـ ســوريّة فــي شــباط (فبرايــر) 1958
ـوري عــن «الجمهوريّــة العرب ّيــة المتّحــدة» فــي
حتــى تالهــا انفصــال سـ ّ
أيلــول (ســبتمبر)  .1961كان االنفصــال اســتقاللً ســوريًّا ثانيًــا وضربــة
ـي .ولــم يكــن قليــل المعنــى
قاصمــة لالحتمــال الوحـ ّ
ـي العربـ ّ
ـدوي والقومـ ّ
أ ّن أكثــر مــن قاتلــوا دفا ًعــا عــن الوحــدة كانــوا فلســطين ّيي ســوريا الذيــن
قضــى ســوء حظّهــم بحرمانهــم الوطــن والدولــة.
فــي تلــك الغضــون ،شـ ّـق المشـ َ
ـرق نزاعــان بالغــا األهم ّيــة والداللــة :خــاف
اكي .الخــاف هــذا الــذي
ـي االشــتر ّ
جمــال عبدالناصــر وحــزب البعــث العربـ ّ
ـي أ ّداه البعــث فــي الدفــع إلــى الوحــدة
انفجــر فــي  ،1959بعــد دور أساسـ ّ
الســوريّة ـ المصريّــة ،ب َّيـ َن حساسـ ّية ســوريّة حيــال «الهيمنــة المصريّــة».
اقــي
فــي الوقــت نفســهّ ،
حــل الصــدام بيــن عبدالناصــر والزعيــم العر ّ
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ـري بانقالبــه فــي
عبدالكريــم قاســم .قاســم قلّــد انقــاب عبدالناصــر المصـ ّ
الع ـراق فــي ت ّمــوز (يوليــو)  ،1958وهــو مــا فعلــه عبدالناصــر بالنظــام
الملكــي ،وإن بدمويّــة ورعونــة أكبــر بــا قيــاس .كذلــك ،ع ّبــر قاســم
ّ
عــن تطلّعــات اجتماع ّيــة وعــن «مناهضــة لالســتعمار» كالتــي ع ّبــر عنهــا
عبدالناصــر فــي بلــده .مــع هــذا ،أبــت الوطن ّيــة العراق ّيــة ،مــن خــال
ـري.
زعيمهــا الجديــد ،أن تســير فــي ركاب الزعيــم المصـ ّ
فــي  ،1963وبفــارق شــهر ،وصــل حــزب البعــث إلــى الســلطة فــي العـراق
وســوريا .يومــذاك ،كان الحــزب واحـ ًدا وبقيــادة واحــدة .زعــم أنّــه ينــوي
بنــاء وحــدة ثالث ّيــة مــع مصــر ثــ ّم أفشــلها بســحقه الناصريّيــن فــي
البلديــن .لك ـ ْن ،بيــن ســوريا والع ـراق نفســيهما ،جــرت محاولــة لوضــع
كل واحــد مــن الطرفيــن حــاول
خطّــة مشــتركة الســتثمار الفـرات ودجلــةّ .
تحقيــق اســتفادة أكبــر تأتــي علــى حســاب اآلخــر .لــم توضــع خطّــة.
ـي فــي أواخــر .1963
عبدالســام عــارف أطــاح البعــث العراقـ ّ
«الناصــري» ،دعــا إلــى الوحــدة مــع مصــر .لك ّنــه ،هــو أيضً ــا،
عــارف،
ّ
لــم يُقــم وحــدة فكســب عــداء الناصريّيــن ،وتعــ ّرض لمحاولــة انقــاب
الناصــري
فاشــلة نفّذهــا ،فــي أيلــول (ســبتمبر)  ،1965رئيــس وزرائــه
ّ
المتح ّمــس والمغامــر عــارف عبدالــرزّاق .عبدالســام عــارف لجــأ إلــى
شــخصيّة تقليديّــة أبــرد فــي العروبــة وأســخن فــي اإلســام ،هــي صاحــب
«االشــتراك ّية الرشــيدة» عبدالرحمــن البــ ّزاز.
علــى جبهــة أخــرى ،لــم يعــد خاف ًيــا أ ّن حركــة «فتــح» كانــت منــذ نشــأتها
تنعطــف عــن القوم ّيــة العرب ّيــة لعبدالناصــر والبعــث نحــو إعــادة االعتبــار
للوطنيّــة الفلســطينيّة .الفلســطينيّون ،إذًا« ،يحــ ّررون فلســطين» ،ال
«العــرب» وجيوشــهم .الناصريّــون ات ّهمــوا «فتــح» باإلســام ّية واالرتبــاط
بالســعوديّة .البعث ّيــون فــي ســوريا اعتقلــوا ياســر عرفــات فــي 1965
ومعــه بعــض قيــادات تنظيمــه كخليــل الوزيــر (أبــو جهــاد) ،ثـ ّم اعتقلــوا
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مؤســس «الجبهــة الشــعب ّية لتحريــر فلســطين» ،التنظيــم
جــورج حبــشّ ،
الفلســطيني الثانــي .أنشــأوا ،كذلــك« ،منظّمــة الصاعقــة» التــي ض ّمــت
ّ
بعث ّييــن فلســطين ّيين ،فأنشــأ منافســوهم البعث ّيــون فــي الع ـراق «جبهــة
ـتقل.
ـطيني مسـ ّ
التحريــر العرب ّيــة» .المطلــوب دائ ًمــا ّأل يكــون ق ـرار فلسـ ّ
الكراهيــة التــي نشــأت الح ًقــا بيــن حافــظ األســد وياســر عرفــات صــارت
مــن أشــهر الكراه ّيــات السياســ ّية فــي التاريــخ .التنافــس بيــن األســد
وص ـ ّدام حســين علــى فلســطين و»تحريرهــا» صــار أيضً ــا مــن أشــهر مــا
شــهده التاريــخ مــن تنافــس .هــذا لــم يــردع األســد عــن قتــل أعــداد مــن
الفلســطين ّيين فــي لبنــان تفــوق كثيـ ًرا مــا قتلتــه إسـرائيل ،وعــن إخضاعهم
علــى نحــو جائــر لمصالــح الســلطة الســوريّة .هــو أيضً ــا لــم يــردع صـ ّدام
عــن ســحب ق ّواتــه فــي األردن إبّــان مواجهــات  1970الفلســطين ّية ـ
«قومــي» دع ُمــه
األردنيّــة ،بحيــث ت ُــرك الفلســطينيّون مــن دون داعــم
ّ
كفيــل بتوريــط الع ـراق.
تلــك الحــرب األهل ّيــة كانــت برهانًــا ســاط ًعا علــى أ ّن «قض ّيــة العــرب
المركزيّــة» ال تعــود كذلــك حيــن تصطــدم بمصالــح دولــة مع ّينــة
وباســتقرارها ،وإن عبّــرت عصبيّــة بعينهــا عــن تلــك المصالــح .التمريــن
ـي فــي  1970ات ّخــذ فــي لبنــان ،بعــد خمــس ســنوات ،أبعــا ًدا أكبــر
األردنـ ّ
وأخطــر .المســيح ّيون آنــذاك قاتلــوا الفلســطين ّيين ،لكــ ْن بعــد ســنوات
انقلبــت فيهــا الموازيــن اللبنان ّيــة ،تولّى الشــيعة ،فــي «حــرب المخ ّيمات»،
هــذه المه ّمــة.
ـزل
فــي تلــك الغضــون ،توفّــي عبدالناصــر فــي  .1970الوحــدة صــارت هـ ً
ـول مرتبكــة بذاتهــا .لوحــظ
قذّاف ًّيــا .لكـ ّن الوطن ّيــات ،مــع هــذا ،ظلّــت خجـ ً
فــي العـراق بعــد  ،2003ثـ ّم فــي ســوريا بعــد  ،2011مــا يــكاد يرقــى إلــى
ـي يتمتّع
مبــدأ :مــا إن يتداعــى نظــام اسـ
ّ
ـتبدادي وينكشــف أ ّن البلــد المعنـ ّ
خاصــة بــه ،حتــى ينعطــف اهتمــام أبنــاء
بداخــل وبسياســة ومســائل ّ
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البلــد «القوم ّييــن» عــن القض ّيــة الفلســطين ّية .لقــد نشــأت لهــم قض ّيــة
اكتشــفوها اكتشــافًا .تت ّمــة هــذا المبــدأ أ ّن بيئــة القضيّــة الفلســطينيّة
تتح ـ ّول إلــى إحــدى أكثــر البيئــات عــداء للتح ـ ّول الجديــد.
ال يؤثــر كثيــ ًرا اختــاف األنظمــة« ،رجعيّــة» و»تق ّدميّــة» أو «يمينيّــة»
«الماركســي
الجنوبــي
و«يســاريّة» فــي هــذه الســيرورة .قــادة اليمــن
ّ
ّ
ـي» الــذي يســعى لالنفصــال
ـي» صــاروا قــادة فــي «الحـراك الجنوبـ ّ
اللينينـ ّ
ـمالي .األك ـراد الشــيوع ّيون صــاروا أك ـرا ًدا قوم ّييــن .فــي
عــن اليمــن الشـ ّ
اليمينــي ،رمــز إلــى حركــة
المقابــل ،فــإ ّن رفيــق الحريــري ،المليارديــر
ّ
ـي مــن الوصايــة الســوريّة.
تح ـ ّرر لبنانـ ّ
فقصــة أخــرى .لكـ ّن التخلّــص مــن
أمــا التشـقّق داخــل الوطنيّــات نفســها ّ
الخجــل بالوطن ّيــة قــد يكــون مفي ـ ًدا فــي الح ـ ّد مــن هــذا التش ـقّق ومــن
الهيمنــات الفئويّــة داخــل تلــك الوطن ّيــات ،وكذلــك مــن االحتقــان الــذي
يدفــع بهــا أحيانًــا إلــى الشــوفينيّة وربّمــا إلــى العنصريّــة.

ديمقراط ّية دونالد ترامب

اكي» ،قبــل نحــو مــن ثالثــة عقــود ،بدأت
منــذ انهيــار «المعســـــكر االشــتر ّ
اطــي هــذه
تظهــر انتقــادات للديمقراط ّيــة ونظامهــا ،مــن موقــع ديمقر ّ
المـ ّرة .فهــي أســيرة االســتطالعات ،بمــا يجعلهــا «ديمقراط ّيــة رأي» ،وهــي
أســيرة التلفزيــون بمــا يجعلهــا «ديمقراطيّــة اســتعراض» .آخرون أكّــدوا أ ّن
جاذب ّيتهــا وتمثيل ّيتهــا تنكمشــان ،بداللــة تراجــع اإلقبــال علــى التصويــت
المصحــوب بتراجــع االنتســاب إلــى األح ـزاب الديمقراط ّيــة.
تاريــخ الديمقراط ّيــة زاد فــي تأهيلهــا الرتــكاب الخطــأ :فهــي صرفــت
معظــم القــرن العشــرين ،أي معظــم حياتهــا القصيــرة ،فــي قتــال الفاشـيّة
139

والشــيوع ّية .المقاتــل ،حتّــى لــو كان يدافــع عــن قض ّيــة ُمح ّقــة وعادلــة ،ال
ب ـ ّد أن تل ّوثــه عيــوب القتــال.
كان واض ًحــا ،إذًا ،علــى العكــس م ّمــا ظــ ّن البعــض ،أ ّن نهايــة العــد ّو
ـوفياتي ليســت نهايــة التاريــخ .الديمقراطيّــة ،بعــد انهيــار التوتاليتاريّــة
السـ
ّ
الشــيوع ّية وأنظمتهــا ،صــارت أكثــر ارتكابـاً لألخطــاء ،وأكثــر تع ّرضً ــا للنقــد.
لــم تعــد المثــال الفاضــل.
االنتقــادات أعــاه كانــت فــي مجملهــا صحيحــة .انتخــاب دونالــد ترامــب
جــاء ينبّــه إليهــا كلّهــا .صحيــح أنّــه لــم يعــد ممك ًنــا اليــوم إنتــاج وحــش
ـازي كالــذي أنتجتــه اللعبــة الديمقراط ّيــة فــي الثالثين ّيــات .مــع هــذا،
نـ ّ
فاللعبــة نفســها أنبتــت ،فــي مطالــع القــرن الحــادي والعشــرين ،وحشً ــا...
ديمقراطيًّــا.

والحــال أ ّن ترامــب ،وقبلــه ســيلفيو بيرلوســكوني ،وقبلــه ومعــه قــادة
شــعبويّون آخــرون ،تقيّــدوا بالعمليّــة الديمقراطيّــة وإجراءاتهــا فــي
بلوغهــم الســلطة .وبعــد فوزهــم بهــا ،حاولــوا ويحاولــون التحايــل علــى
والمؤسســات ،إالّ أنّهــم ،فــي نهايــة المطــاف ،رضخــوا ويرضخــون
القوانيــن
ّ
لمنطــق اشــتغالها.
فكيــف يمكــن اإلطــال علــى المحنــة الترامب ّيــة مــن شــرفة المســألة
الديمقراطيّــة؟ أو بتعبيــر آخــر ،أيــن تكمــن عقــدة االرتبــاط بيــن المحنــة
المذكــورة وســائر المحــن التــي تحـ ّـف بالديمقراط ّيــة راه ًنــا؟
لقــد تواضــع الديمقراط ّيــون علــى العــودة إلــى اليونــان القديمــة ،وتحدي ًدا
أثينــا القرنيــن الخامــس والرابــع قبــل الميــاد ،أثينــا الدولــة ـ المدينــة
(بُولِــس) وعهــد الحاكــم بيريكليــس ،بوصفهــا المهــد والتأســيس.
هــذه العــودة حضّ ــت عليهــا معــانٍ ثالثــة كبــرى ،فضـ ًـا عــن الميــل إلــى
مؤســس:
ـي ّ
االرتبــاط بعصــر ذهبـ ّ
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• أ ّن السياســة ولــدت فــي أثينــا .فجمهوريّتهــا وديمقراط ّيتهــا أحلّتــا القانون
ـي حيــث ســبق أن حلّــت دينيّــة الســلطة وســحريّتها« .الشــعب»
الوضعـ ّ
ـي للســلطة كمصــدر للحاكم ّيــة.
بــدوره حـ ّـل محـ ّـل الطابــع الدينـ ّ
• الثانــي ،أ ّن «اآلغــورا» ،أي ســاحة التــداول العــا ّم ،أعطــت النقــاش الح ـ ّر
اليــد العليــا فــي صنــع القــرار .ليــس صدفــة ،فــي هــذا المعنــى ،أ ّن
الفلســفة ولــدت حيــث ولــد النقــاش وولــدت السياســة .العالــم والسياســة،
إذًا ،يُف َّكـران ويُص َنعــان صن ًعــا إنســان ًّيا وال يكونــان اســتجابة ل ُمقـ ّدر ُمســبق
ـحري.
ـي أو سـ ّ
دينـ ّ
• الثالــث ،أ ّن عائــات أثينــا األريســتقراطيّة فــي «مجلــس األربعمئــة»
تفــادت العنــف المس ـلّح مــن خــال اخت ـراع «المواطــن» الــذي يتمتّــع
بحقــوق مســاوية أليّــة حقــوق أخــرى ،كمــا يشــارك ،عبــر صوتــه ،بصنــع
القـرار .السياســة غــدت بالتالــي ملــكاً عا ّمـاً .انتفــت الحاجــة إلــى العنــف
طلبًــا لهــا.

تلــك الديمقراط ّيــة عاشــت مــا مجموعــه قــرن .بعــد ذاك رأيناهــا تولــد
والدات عــ ّدة فــي أوروبــا الغربيّــة والواليــات المتّحــدة األميركيّــة ،هــي
ـي .مــا يجمــع بيــن تلــك الــوالدات
كلّهــا قليلــة الصلــة بــذاك المهــد األثينـ ّ
صلتهــا بالتق ـ ّدم والحداثــة األوروب ّييــن ،ال بقدامــى اليونــان.
كل المســار الــذي قطعتــه الديمقراط ّيــة الحديثــة كان ،بمعنــى مــا ،مســار
ّ
ـي.
انفصــال عــن ذاك المعنــى اليونانـ ّ
فديمقراط ّيــة أثينــا طالــت الذكــور ال اإلنــاث ،واألح ـرار ال العبيــد ،وأبنــاء
المدينــة األصليّيــن ال الغربــاء .إنّهــا ،فــي هــذا المعنــى ،كانــت تمــارس
أعلــى درجــات التراتُــب حيــال «اآلخــر» فيمــا كانــت تُحـ ّـل درجــة متق ّدمــة
مــن المســاواة داخــل أجـزاء «الــذات» ،بعــد إنقاصهــا مــن النســاء والعبيد.
حـ ّـق التصويــت ،بالتالــي ،اقتصــر علــى عــدد يت ـراوح بيــن  30و 40ألــف
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مواطــن ،هــم فــي ح ّدهــم األقصــى ُخمــس مجمــوع األثين ّييــن ،ويقيمــون
فــوق رقعــة مــن  2500كلــم.2
اطــوري.
هــذه التجربــة أطاحتهــا األســرة المقدون ّيــة ذات النــزوع اإلمبر
ّ
الــدول اإلمبراطوريّــة انتشــرت فــي ســائر العالــم القديــم ،وديمقراط ّيــة
أثينــا المباشــرة أحيلــت إلــى كتــب التاريــخ .فباســتثناء أشــكال مــن
الديمقراط ّيــة المباشــرة اعتمدتهــا القبائــل الجرمان ّيــة البدائ ّيــة وكانتونــات
العصــر الوســيط فــي سويس ـرا ،لــم تعــد تقــوم قائمــة لهــذا النمــط.
تقن ًّيــا ،الديمقراط ّيــة المباشــرة فقــدت قابل ّيتهــا للعيــش ،أل ّن نشــوء الــدول
اإلمبراطوريّــة ،ث ـ ّم الــدول القوم ّيــة جعــل اجتمــاع الس ـكّان فــي ســاحة
عا ّمــة ،واجتيازهــم مســافات طويلــة للوصــول إليهــا ،أمريــن مســتحيلين.
الديمقراط ّيــة الحديثــة ليســت مباشــرة .إنّهــا تمثيل ّيــة .المواطــن فيهــا
يقــوم بعمــل مباشــر واحــد هــو التصويــت لممثّلــه .مــا ال يقـ ّـل أه ّم ّي ـ ًة
أ ّن الديمقراط ّيــة الحديثــة باتــت ســيرورة دمــج ،ال ســيرورة إقصــاء .إنّهــا
محكومــة بــأن تشــمل الجميــع ،ال أن تبقــى حكــم أقلّ ّيــة .هكــذا ،وفــي
ـامل وعا ًّمــا فــي البلــدان الديمقراط ّيــة:
فت ـرات مختلفــة ،صــار االقت ـراع شـ ً
شــمل النســاء وغيــر المالكيــن وغيــر المتعلّميــن ،وكذلــك المقيميــن
اطــي وإن لــم ينتمــوا فــي أصولهــم إليــه .ظهــور
فــي البلــد الديمقر ّ
االشــتراك ّية الديمقراط ّيــة كان محطّــة عريضــة فــي ســيرورة التقريــب بيــن
الديمقراط ّيــة والمســاواة.
ليــس هــذا فحســب :الديمقراط ّيــة األثين ّيــة المباشــرة ،وألنّهــا أقلّ ّيــة،
اســتكملت شــرع ّيتها بنزعــة حرب ّيــة وبطول ّيــة .أثينــا الديمقراط ّيــة خاضــت
حــرب البيلوبونيــز الشــهيرة التــي دامــت قرابــة ثالثــة عقــود ضـ ّد تحالــف
الــدول ـ المــدن الــذي قادتــه إســبارطة .البطــل ـ األب الــذي يط ّفــل أبنــاءه
�ال كان مطلوبًـ�ا دو ًمـ�ا.
ويُبقيهـ�م أطفـ ً
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هــذا ليــس مــن مواصفــات الدولــة الديمقراط ّيــة الحديثــة ،حيــث الطلــب
علــى البطولــة يقتصــر علــى الهوامــش السياس ـيّة المحتقنــة فــي أقصــى
اليميــن .أيضً ــا ،نمــا فــي العقــود األخيــرة ميــل متعاظــم إلــى االعتــذار
عــن الحــروب التــي خاضتهــا الديمقراط ّيــات ،وفــي بعــض الحــاالت إلــى
التعويــض لضحاياهــا أو أنســالهم.
فــي العصــر الحديــث ،الحالــة البــارزة التــي احتفظــت بكثيــر مــن ســمات
الديمقراط ّيــة المباشــرة كانــت جنــوب أفريقيــا وروديســيا (زيمبابــوي
ـري .الديمقراطيّــة هنــاك كانــت لألقليّــة
الح ًقـ�ا) فــي ظـ ّـل النظــام العنصـ ّ
وحدهــا .معه��ا نح��ن حيــال ديمقراط ّي�ةـ وعنصريّةــ ف�يـ آن واح��د .شــيء
مــن هــذا يقيــم فــي إســرائيل ،حيــث تمنــح ديمقراط ّيتُهــا للمواطنيــن
العــرب حقوقً��ا تقـ ّـل عــن حقــوق اليهــود وإن فاقــت كثيـ ًرا حقــوق الســود
فــي جنــوب أفريقيــا وروديســيا.
بالعودة إلى دونالد ترامب ،ماذا نجد؟
تشــديد غيــر مألــوف علــى عــدم أهليّــة «اآلخــر» للّحــاق بـــ «المتفـ ّوق».
يتجلّــى هــذا فــي مــا ال يُحصــى مــن أقــوال وأفعــال ،حيــال النســاء
والمكســيك ّيين والمســلمين .األصــول وتواريــخ الــوالدة تحضــر بقــ ّوة.
يتجلّــى أيضً ــا فــي المشــاريع الج ّبــارة لبنــاء الجــدران كمــا فــي الــكالم
عــن شــعوب «رعــاع» .لكـ ْن ،فــوق ذلــك ،هنــاك فــي الترامبيّــة ســمات ال
ونكوصـ�ا :مــن جهــة ،المباشــرة بــدل التمثيل ّيــة ،والتــي ربّمــا
تقل ّــ خط��ورة
ً
كان تعبيره��ا األب��رز واألبســط «الحك��م بالتغري��د (التويتــر)» .تعابيرهــا
ـوري ،حــزب ترامــب المفترض،
األخــرى كثيــرة ،مــن تهميــش الحــزب الجمهـ ّ
المؤسســات والكثيــر مــن قراراتهــا .البطوليّــة
إلــى االســتهانة باشــتغال
ّ
التــي تنمــو علــى جــذر المباشــرة ،تعكســها مركزيّــة شــخصه ومزاج ّيتهــا
أصلـاـمصابــة بنرجســ ّية طفل ّيــة ،واختــاط السياســة
المتقلّب��ة ،وه��ي ً
بالعائلــة وبســيرتها ،وإعجــاب ترامــب بالحــكّام غيــر الديمقراط ّييــن
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أو الشــعبويّين الذيــن يشــبهونه .أخيـ ًرا ،ع ّبــر عــن إعجابــه بمبــدأ الحكــم
مــن دون تحديــد عــدد الم ـ ّرات التــي يجــوز فيهــا شــغل المنصــب :أتــى
ذلــك تعلي ًقــا علــى أوضــاع الصيــن ورئاســة شــي شــينبينغ .ذهــب ترامــب
أبعــد ،فح ّبــذ مبــدأ الرئاســة مــدى الحيــاة.
ـي والعولمــة
ـي دو َر التبــادل الدولـ ّ
مــن جهــة أخــرى ،عطّــل الرئيــس األميركـ ّ
فــي إحــداث الديمقراط ّيــة .بلــدان آســيا وصلــت إلــى الديمقراط ّيــة مــن
طريــق االنخـراط فــي الســوق الدول ّيــة .شــيء مشــابه حصــل قبلــذاك ،فــي
أواســط الســبعينيّات ،إلســبانيا والبرتغــال واليونــان .ترامــب ،فــي المقابــل،
يستســهل الحــرب التجاريّــة وال يتوقّــف عــن التلويــح بهــا .بهــذا ،يعلــن
أ ّن الديمقراط ّيــة نــا ٍد مغلــق ينهــض علــى تراتــب حــا ّد فــي داخلــه وعلــى
عدوان ّيــة معلنــة حيــال خارجــه.
ديمقراط ّيــة ترامــب ،إذًا ،أشــبه بديمقراط ّيــة أثينــا القديمــة منهــا
ناكصــا إلــى ذلــك العهــد
بالديمقراطيّــة فــي زمــن الحداثــة .إنّــه يزحــف ً
األقــدم.
المظالــم االقتصاديّــة التــي تســبّب فيهــا عــدم التح ّكــم فــي العولمــة،
والذعــر الــذي أثــاره اندفــاع الهجــرة بوتائــر هيول ّيــة فــي العقــد األخيــر،
«األثينــي» إلــى الصفــاء المزعــوم .حكــم الواليــات
عــ ّززا هــذا الميــل
ّ
المتّحــدة كأنّهــا أثينــا القديمــة والصغيــرة هــو بذاتــه داللــة علــى وعــي
أبرشــي مســحور بتو ّهــم الصفــاء ،ذاك أ ّن الواليــات المتّحــدة نفســها
ّ
كانــت اختــارت كاثوليك ًّيــا هــو جــون كينيــدي منــذ  ،1960ث ـ ّم اختــارت
فــي  2008أســود مســلم األب هــو بــاراك أوبامــا ،وكادت تختــار امــرأة
هــي هيــاري كلينتــون فــي ( 2016وقــد منحتهــا أكثريّــة األصــوات علــى
أي حــال).
ّ
حكــم الواليــات المتّحــدة أبرش ـ ًّيا وريف ًّيــا قــد ال يكــون فــي األمــد األبعــد
ممك ًن��ا .بيــد أ ّن االطمئنــان إلــى هزيمــة هــذا التو ّجــه وصاحبــه قــد يكــون
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مرهونً��ا بأمــور عـ ّدة فــي عدادهــا إجراء الفــرز داخــل الديمقراط ّية نفســها،
أي تنظيــف الديمقراطيّــة مــن مراحــل وحقبــات تقاطعــت فيهــا مــع عــدم
المســاواة داخــل بلدانهــا كمــا خارجهــا .هــذه مه ّمــة الديمقراط ّييــن.

قض ّيتــا الســوريّين والفلســطين ّيين العادلتــان ليســتا قض ّيــة واحــدة
كل
ســاد تاري ـ َخ األفــكار وتاري ـ َخ الطوبــى بحــثٌ عــن الواحــد المنســجمّ :
كل مــا هــو حـ ّـق وعــدل.
مــا هــو حـ ّـق وعــدل فــي العالــم يتالقــى مــع ّ
كل مــا هــو غلــط وظلــم
االثنــان يتّحــدان مثلمــا يتّحــد فــي مواجهتهمــا ّ
وشـ ّر .األفــكار العلمانيّــة ورثــت هــذا الســعي إلــى الواحــد المنســجم عــن
الدينــي .األمم ّيــة الشــيوع ّية ربّمــا كانــت أنصــع هــذه األشــكال:
الفكــر
ّ
ع ّمــال العالــم يتّحــدون فــي مواجهــة رأســمال ّييه .لكــ ْن ،مــا لبــث أن
تب ّيــن أ ّن الرأســمال ّيين «األشــرار» ،الذيــن يتصارعــون فــي مــا بينهــم
علــى المســتعمرات ،ليســوا أقـ ّـل تناز ًعــا فــي مــا بينهــم مــن «الع ّمــال»
«حــق» البروليتاريــا
«األخيــار» :أحزابهــم التــي أرادت أن تجمــع بيــن
ّ
وحــق تقريــر المصيــر للشــعوب والجماعــات
فــي إقامــة ديكتاتوريّتهــا
ّ
ـوري ،لــم تُفلــح فــي مســعاها هــذا .بعــد ذلــك ،كان
داخــل الـ ّ
ـكل اإلمبراطـ ّ
اليوغســافي...
والروســي ـ
الصينــي
الروســي ـ
النزاعــان «البروليتاريّــان»
ّ
ّ
ّ
ّ

حركــة الوحــدة العرب ّيــة عندنــا عرفــت شــيئًا مشــاب ًها بلــغ ذروته فــي النزاع
ـي).
ـي (السـ ّ
الناصـ ّ
ـي (العراقـ ّ
ـوري) ـ البعثـ ّ
ـي ،ث ـ ّم الن ـزاع البعثـ ّ
ـري ـ البعثـ ّ
اإلنقســام داخــل الواحــد ف ّجــر هــذا الواحــد المزعــوم وقضــى علــى
وحدتــه وانســجامه.
ـي»،
كل «خيــر» قــد يلتقــي بـ ّ
نعــمّ :
ـكل «خيــر» آخــر «فــي التحليــل النهائـ ّ
ـي بالتعاطــف
وربّمــا فــي األبديّــة .وأيضً ــا ،نعــم :يُلزمنــا الموقــف األخالقـ ّ
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مــع ســائر قضايــا الحـ ّـق والعــدل .لكـ ْن ،حيــن ننتقل إلــى السياســة والعمل
ـي وعظًـ�ا وتبشيــ ًرا .هنــا،
�ي ،يغدــو االقتص��ار علــى الموقــف األخالقـ ّ
السياسـ ّ
الحــق وتتناقــض وتتصــارع أل ّن عوامــل
فــي السياســة ،تتعــارض قضايــا
ّ
االخت�لاف ه��ي الت��ي تتح ّكــم فيهــا :اختــاف التجربــة واختــاف المصالــح
ـي والجغرافيــا السياسـ ّية واختــاف التحالفــات،
واختــاف الموقــع الجغرافـ ّ
وطب ًعــا اختــاف الفاعليــن السياس ـيّين أنفســهم ...وأل ّن «الش ـ ّر» يصعــب
كل «ش ـ ّر» آخــر فــي جبهــة واحــدة (وإلّ لــكان العــد ّوان
أن يتالقــى مــع ّ
اللــدودان صـ ّدام حســين وحافــظ األســد حليفيــن وطيديــن) ،فــإ ّن «الخير»
كل «خيــر» آخــر فــي جبهــة واحــدة.
يصعــب أن يتالقــى مــع ّ
فــي ســوريا اليــوم ،حقــوق ال يرقــى الشـ ّـك إليهــا :حـ ّـق أغلب ّيــة الســوريّين
ـي .حـ ّـق األقلّ ّيــات فــي رفــع الخــوف الــذي
فــي التخلّــص مــن نظــام طغيانـ ّ
حــق األكــراد فــي تقريــر المصيــر
يمثّلــه اإلســام الر
اديكالــي المســلّحّ .
ّ
وربّمــا الخــروج كلّ ًّيــا مــن الدولــة الســوريّة .هــذه الحقــوق تصادمــت،
وســوف تتصــادم ،وإن حســنت ن ّيــات الفاعليــن السياسـ ّيين فــي األطـراف
التــي تحملهــا.
الثورتــان التونس ـ ّية والســوريّة كانتــا طالبتيــن للعدالــة والح ّريّــة ،لك ّنهمــا،
كل منهمــا ،لــم
فــي السياســة ،وتحــت وطــأة الظــروف التــي خضعــت لهــا ّ
تحتمــل واحدتهمــا األخــرى .لــم تتطايقــا .التوتّــر ،فــي أحســن األحــوال،
حكــم العالقــة بينهمــا.
والمســألة ليســت مســألة أفــكار وتأويــلّ ،إل بالمعنــى الــذي يقولــه
المؤمنــون عــن مؤمنيــن آخريــن« :إنّهــم لــم يفهمــوا الديــن علــى حقيقته»
أو «لــم يط ّبقــوه».
يصــح فــي القض ّيتيــن الســوريّة والفلســطين ّية.
هــذا التمييــز أكثــر مــا
ّ
كل واحــدة منهمــا كان شــرطها مــوت األخــرى:
مئــات التجــارب تقــول إ ّن ّ
أي
«مركزيّــة» القضيّــة الفلســطينيّة َع َن ْ
ــت وال تــزال تعنــي عــدم والدة ّ
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أي واحــد مــن البلــدان العرب ّيــة،
قض ّيــة وطن ّيــة ينشــغل بهــا شــعبها فــي ّ
خصوصــا ،ولكـ ْن أيضً ــا ســواها مــن
ال سـيّما فــي ســوريا .الثــورة الســوريّة
ً
الثــورات العرب ّيــة ،خطّــأت وال تـزال تخطّــئ نظريّــة «ال صــوت يعلــو فــوق
صــوت المعركــة».
فــي هــذا المعنــى ،لــم يكــن عديــم الداللــة أن ينظــر معظــم الفاعليــن
ـطيني بعــداء حــا ّد إلــى الثــورة الســوريّة.
السياس ـ ّيين فــي المجــال الفلسـ ّ
المســألة لــم تكــن خطــأً فــي التقديــر .لقــد ع ّبــرت عــن تقديــر بالــغ
الدقّــة .حتــى تعبيــر «ثــورة» نفســه بــدا كأ ّن الســوريّين «يســرقونه»
طويــا ،إلّ الثــورة
ً
مــن الفلســطين ّيين أل ّن التعبيــر كان ال يعنــي ،زم ًنــا
الفلسـ�طين ّية حصـ� ًرا .فـ�ي المقابـ�ل ،كان الفتً��ا أ ّن الســوريّين مــا إن اكتشــفوا
ســوريّتهم ،بعــد تغريبــة فلســطين ّية مديــدة أمالهــا منعهــم مــن السياســة،
ـي بفلســطين.
حتــى تراجــع اهتمامهــم العملـ ّ
الفلســطينيّون لــم يشــعروا بالحاجــة إلــى التحايــل علــى هــذا التناقــض.
أكّــدوه وبالغــوا فــي تأكيــده .عرفــوا أ ّن التوفيــق حســ ٌم مــن رصيدهــم
الثابــت والراســخ .تص ّرفــوا كأ ّن الســوريّين يم ـ ّدون أيديهــم إلــى أمالكهــم
الحصريّ��ة .هنــاك ســوريّون حاولــوا التحايــل بحجــج مــن نــوع أ ّن األســد
يخــدم إسـرائيل أو إسـرائيل تخــدم األســد .إذًا ،الشـ ّر واحــد ،فليكــن الخيــر
واح ـ ًدا بالتالــي.
األمانــة للماضــي أو الخــوف مــن القطــع معــه فعــا فعلهمــا هنــا .أيضً ــا،
فعــل فعلــه أ ّن تقليــ ًدا عمــره عشــرات الســنين جعــل نيــل التأشــيرة
الفلســطين ّية شــرطًا لدخــول نــادي المقبول ّيــة السياســ ّية فــي العالــم
العربــي.
ّ
ـدوي يبقــى شــرطًا لتحســين
واقــع الحــال أ ّن الخــروج مــن القســر الوحـ ّ
إدراكنــا للواقــع ولتحســين التعامــل معــه .ثــورات أوروبــا الوســطى
والشــرقيّة واجهــت أســئلة مشــابهة :لقــد هبّــت فــي وقــت واحــد (وهــو
147

مــا أوحــى للبعــض بهويّــة واحــدة) لك ّنهــا مــا لبثــت أن افترقــت وكســرت
اكي» .لقــد اجتمعــت لتتف ـ ّرق :إ ّمــا أن تقطــع
وحــدة «المعســكر االشــتر ّ
حبــل الســ ّرة أو أن ينقطــع حبــل الوريــد.
ـي .هــذا مــا ال
ـي مــن األخالقـ ّ
قــد يقــال دائ ًمــا بضــرورة تقريــب السياسـ ّ
ـي تما ًمــا
ـي والسياسـ ّ
يُمــارى فيــه وفــي أه ّميتــه .لكـ ْن ،أن يتطابــق األخالقـ ّ
فهــذا وهــم ُمض ـ ّر .فــإذا زالــت الــدول ذات يــوم لمصلحــة كيانــات أكبــر
وأعلــى ،وهــو مســتبعد حتــى فــي زمــن األحفــاد (مــن دون اســتبعاد
حصولــه لمصلحــة كيانــات أصغــر وأدنــى) ،بــات مثــل هــذا التطابــق أرفــع
احتم��الً � .أ ّمــا فــي هــذه الغضــون ،فــا بـ ّد مــن تعايش قلــق بيــن التعاطف
كل الحقـ�وق وبيـ�ن العمـ�ل لخدمـ�ة حـ ّ�ق واحـ�د يختـ�اره واحدنـ�ا تب ًعـ�ا
مـ�ع ّ
لمكانــه وظرفــه واعتباراتــه وتقديراتــه وأمزجتــه.
خدمــة هــذا الحـ ّـق قــد تكــون بذاتهــا صعبــة جـ ًّدا ،وقــد ال يقــوى صاحبهــا
عليهــا .هــذا بالضبــط مــا نعيشــه اليــوم ،ومــا ال يفيــد تكثيـ ُر الحقــوق فــي
الهــرب منــه.

يمين ويسار :ثنائ ّية فقيرة في عالم معقّد
أي شــيء آخــر ،حيــاة .فهــي تعيــش وتمــوت أو تتحـ ّول.
للمفاهيــم ،مثــل ّ
وثنائ ّيــة «اليميــن» و»اليســار» يســري عليهــا هــذا المبــدأ مثلمــا يســري
علــى باقــي المفاهيــم .وال نبالــغ إذا قلنــا أ ّن التعامــل معهــا اليــوم كأنّهــا
ثنائ ّيــة خالــدة ،عابــرة للعالــم ،يو ِقـ ُع فــي عــدد مــن المشــكالت النظريّــة
والعمل ّيــة التــي تبــدأ بالتعريــف نفســه ،وال تنتهــي فــي العجــز عن تفســير
كـ ٍّم هائــل مــن األحــداث والوقائــع التــي نعيــش راه ًنــا تحــت وطأتهــا.
ـي» فــي ثنائ ّيــة ولــدت مــع الثــورة الفرنسـ ّية قبــل
وهــذا أكثــر مــن «طبيعـ ّ
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أن تس��بغ الماركس�� ّية عليه��ا مضمونً�اـ اقتصاديًّـ�ا حاك ًم��ا .فــإذا قلنــا العكــس،
ُمص ّري��ن عل��ى ر ّد العالمــ ونزاعاتــه إلــى «يميـ�ن» و«يســار» ،ك ّنــا كمــن
يتط ّه�رـ م��ن السياس��ة ،بــل م��ن الواق��ع ،لمصلح��ة اعتنــاق تأويــل شــبه
دينــي للكــون وفاعليــه ينقســم بموجبــه إلــى «خيــر» و«شــ ّر» (فيمــا
ّ
كل طــرف مــا يقصــده بـــ «الخيــر» و«الش ـ ّر»).
يختــار ّ
بطبيعــة الحــال ،فــإ ّن هــذه األســطر ال تقتــرح ثنائ ّيــات بديلــة ،لك ّنهــا
تقتــرح ،فــي المقابــل ،أمريــن :أحدهمــا أ ّن رقعــة تناقضاتنــا أكبــر وأغنــى
مــن أن تختصرهــا أيّــة ثنائيّــة ،والثانــي أ ّن ثنائيّــة اليميــن واليســار تحديـ ًدا
باتــت ال تغطّــي مــن تلــك الرقعــة ّإل مســاحة صغــرى ال يجــوز تلخيــص
التناقضــات بهــا.
ففــي «العالــم الثالــث» ،حيــث يــدور النـزاع األكبــر ،وإن لــم يكــن األوحد،
بيــن ســلطات تختــزل مجتمعاتهــا وتصادرهــا ،وشــعوب وجماعــات طالبــة
للح ّريّ��ة والمس��اواة ،يتس��اوى «يمينيّ��ون» كموبوت��و سيســي ســيكو
و«يســاريّون» كلــوران كابيــا .ولســوف نحتــاج إلــى مجهــر بالــغ الق ـ ّوة
كــي نم ّيــز بيــن عبدالفتّــاح إســماعيل وعلــي عبداللــه صالــح .أ ّمــا الزعمــاء
«الوســط ّيون» الذيــن عاشــوا علــى التأرجــح بيــن «يميــن» و«يســار» ،ال
يعنيهــم ســوى ضمــان ســلطتهم وتوطيدهــا (مــن جمــال عبدالناصــر إلــى
حافــظ األســد ومــن هــواري بومديــن إلــى صـ ّدام حســين) فموقعهــم هــذا
هــو نفســه برهــان علــى هامشـ ّية تلــك الثنائ ّيــة العتيــدة ومــا آلــت إليــه
ـي ســهل.
مــن اســتخدام ذرائعـ ّ
لقــد باتــت «مناهضــة اإلمبريال ّيــة» ،بصيغهــا الشــعبويّة كافّــة مــن قوم ّيــة
ودين ّيــة ،هــي التــي تحـ ّدد الوجهــة العريضــة لسياســات وتو ّجهــات يــكاد
يســتحيل ربطهــا بـــ «يميــن» أو «يســار» .وهــذا ليــس جديـ ًدا إلّ على نحو
جزئ��ي ج�� ًّدا :فحتّ��ى إبّــان الحــرب البــاردة ،كانــت العالقــة بالســوفيات
ّ
(وفــي حــاالت أقـ ّـل كثيـ ًرا بالصين ّييــن) هــي التــي تنــوب منــاب الموقــف
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ـي الصــارم فــي وصــف طــرف مــا باليســاريّة .بيــد
ـي والطبقـ ّ
األيديولوجـ ّ
ـوفياتي ووجــود أح ـزاب شــيوعيّة قويّــة نســبيًّا
أ ّن شــيوعيّة االت ّحــاد السـ
ّ
كان��ا يوفّـران لهــذا التصنيــف قـ ّو ًة انتهــت صالحيّتهــا بعــد انهيــار االت ّحــاد
ـوفياتي وضمــور أحزابــه الشــيوع ّية.
السـ
ّ
أ ّمــا األطـراف التــي تســاير شــروط المنظّمــات االقتصاديّــة الدوليّــة ،فأغلب
الظــ ّن أ ّن قائمــة طويلــة مــن ُمح ّدداتهــا العصب ّيــة واألهل ّيــة (الدين ّيــة،
الطائف ّيــة ،اإلثن ّيــة إلــخ )...تســبق تحديدهــا بيميــن ويســار .وإذ جــاز لنــا
االستشــهاد بالتجربــة اللبنان ّيــة ،التــي نقــع علــى حــاالت تشــبهها ال حصــر
له��ا ،ب�دـا التعام��ل مـ�ع «ت ّيــار المس�تـقبل» ،مثل ًـا ،بوصفهــ «يمي ًن��ا» (أي أ ّن
أه��ل ع��كّار الس�� ّنة نيوليبراليّ��ون!) ال يقـ ّـل غبــا ًء ع��ن التعام��ل مـ�ع «حــزب
اللـ�ه» أو «التيّ��ار
الوطنيــ الحــ ّر» بوصفهمــا «يســارًا» .وهــذا مــا يعيــد
ّ
إلىــ األذهاــن ذلــك الوصــف الســقيم الــذي اعتمــده البعــض إبّــان الحــرب
األهل ّيــة حيــن ص ّنفــوا المســلمين «يســاريّين» والمســيح ّيين «يمين ّييــن».
ـي.
فهــذه المفاهيــم ال تق ـ ّدم أيّــة خدمــة ج ّديّــة لمعرفــة الواقــع الفعلـ ّ
بطبيعــة الحــال ،ال يلغــي التأويــل هــذا أ ّن القــوى المذكــورة أعــاه تعتمــد
سياســات اقتصاديّــة بعينهــا (وهــي جمي ًعــا ،في هــذه الحــدود« ،يمين ّية»)،
لك ّنــه يســتبعد اعتمــاد هــذه السياســات االقتصاديّــة كمصــدر أ ّول ،أو حتى
ـي ،فــي تعريفهــا وفــي التعـ ّرف إليهــا (وهــذا قبــل أن يتب ّنــى
كمصــدر أساسـ ّ
ـاري» فــي اليونــان ،سياســات اقتصاديّــة «يمينيّــة»
«حــزب ســيريزا» «اليسـ ّ
يتص ّدرهــا الخضــوع لشــروط المنظّمــات االقتصاديّــة الدول ّيــة).

فــي المقابــل ،توفّــر المجتمعــات المتق ّدمــة لوحــة تغايــر اللوحــة
«العالمثالثيّــة» ،وإن تقاطعــت معهــا جزئيًّــا فــي بعــض األحيــان
ـي ،ث ـ ّم انتخــاب
والمنعطفــات .فقــد كشــف اســتفتاء بريكزيــت البريطانـ ّ
دونالــد ترامــب لرئاســة الواليــات المتّحــدة عــن ص ـراع ُم ـ ّر داخــل كتلــة
ال ي ـزال يطيــب للبعــض وصفهــا بـــ «اليســار» .فهنــاك القاعــدة الع ّمال ّيــة
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وتتمســك بضماناتهــا
التــي تطلــب تد ّخــل الحكومــات فــي االقتصــاد
ّ
التــي توفّرهــا دولــة الرفــاهّ ،إل أنّهــا تحمــل بعــض أكثــر األفــكار شــعبويّة
وذكوريّــة وقوم ّيــة وكر ًهــا للغريــب .وهنــاك ،مــن ناحيــة أخــرى ،نُخــب
المــدن ومتعلّموهــا م ّمــن انشـ ّدوا إلــى االقتصــاد المعولــم العابــر للدولــة
الوطن ّيــة والمصحــوب بقيــم تع ّدديّــة ومســاوات ّية وكوزموبوليت ّيــة (وأوروب ّية
ـي
فــي حالــة بريطانيــا) .وهــذا مــا يتيــح الــكالم عــن تناقــض بيــن المحلّـ ّ
ٍ
تناقــض ال
والمدينــي المعولــم مــن جهــة أخــرى،
والقومــي مــن جهــة
ّ
ّ
يقـ ّـل راهن ّي ـ ًة وتمثيل ّيــة عــن تناقــض اليميــن واليســار .أ ّمــا الخــاف بيــن
كل شـ�يء تقري ًبـ�ا :مــن المنــاخ والبيئــة
هذي��ن التو ّجهي��ن فيط��اوالن ّ
إلــى العمالــة والهجــرة إلــى التربيــة األبويّــة والمســاواة الجندريّــة إلــى
الخارج��ي (ويُال َح��ظ عرب ًّيـ�ا أ ّن ث ّمــة اختراقًــا
الس�يـادة الوطن ّي��ة والتد ّخـ�ل
ّ
ـي فــي ســائر المســائل إلّ فــي مســألة التد ّخــل
جزئ ًّيــا حقّقــه التو ّجــه الكونـ ّ
ـي الصالــح).
ـي ،حيــث يســتم ّر الــوالء للســلف القومـ ّ
الخارجـ ّ
ـي ،بتنــا نشــهد بدايــة االنعطــاف
والحــال أنّنــا منــذ أيّــار (مايــو)  68الفرنسـ ّ
ظــل شــعارات «يســاريّة»
عــن الثنائ ّيــة األيديولوج ّيــة القديمــة .ففــي ّ
شــق الشــبّان والشــابّات الفرنســيّون طريقًــا ليبراليًّــا
بالغــة التطــ ّرفّ ،
يناهــض األبويّــة فــي نســختيها الشــيوع ّية والديغول ّيــة ،ويقــ ّدم التحــ ّرر
ـي أعــرض كثي ـ ًرا مــن المطالبــة بتحســين شــروط العمــل
كمعطًــى حياتـ ّ
الحالــي
واألجــور .وعلــى رغــم التعثّــر الــذي يســم محاولــة الرئيــس
ّ
إيمانويــل ماكــرون فــي تعريفــه لـــ «الوســط» (وهــو مفهــوم صعــب
قياســا باليميــن واليســار) يبقــى أ ّن أكثريّــة
التعريــف بســبب ســلب ّيته ً
فرنس ـ ّية ص ّوتــت لهــذه الوســط ّية ،ولــم تُ ْع ـ َد ْم العثــور علــى مصــادر لهــا
الفرنســي الحديــث ،بــل علــى رمــوز كفاليــري
السياســي
فــي التاريــخ
ّ
ّ
جيســكار ديســتان وريمــون بــار وميشــال روكار وســيمون فايــل ...والحـ ّـق
أ ّن الموقــف مــن ســوريا وثورتهــا جــاء برهانًــا ســاط ًعا علــى تالقــي «أقصــى
اليميــن» و«أقصــى اليســار» علــى نحــو يشــير إلــى عتــق هــذه الثنائ ّيــة
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ورجع ّيته��ا مــن أصلهــا .وكان الفتًــا فــي هــذه الحــدود ،أن تَتْ َبـ َع المستشــارة
األلمانيّــة أنغيــا ميــركل ،وهــي مســيحيّة ديمقراطيّــة ،أي يمينيّــة ،سياســة
حيــال اللجــوء والهجــرة ،ال يــزال التأويــل الســهل ،علــى جــاري العــادة
المألوفــة ،يربطهــا باليســار.
واليــوم ،هنــاك ميــل متعاظــم إلــى مقاربــة الحيــاة السياســيّة فــي
المجتمعــات الغرب ّيــة بوصفهــا صرا ًعــا بيــن ديمقراط ّيــة ليبرال ّيــة
ـح أ ّن البعــد
وديمقراط ّيــة انتخاب ّيــة وشــعبويّة مناهضــة لليبرال ّيــة .وقــد يصـ ّ
ـي (وليــس
االقتصـ ّ
ـادي ال يـزال غيــر واضــح كمــا ينبغــي فــي الطــرح الليبرالـ ّ
ري
أي برنامــج تحــ ّر ّ
الــي) ،لكــ ّن الصحيــح ،فــي المقابــل ،أ ّن ّ
النيوليبر ّ
مجتمعيًّــا (مســائل االختــاف والحقــوق) يرقــى إلــى ســويّة البداهــات فــي
ـي فــي ليبراليّتــه .أ ّمــا فــي الواليــات المتّحــدة تعري ًفــا،
ّ
أي طــرح راديكالـ ّ
ووف ًقــا لمــا تنـ ّم عنــه حــركات كـــ «حيــاة الســود لهــا أه ّم ّيــة» أو «احتلّــوا
ـاري» ال يفيــد فــي شــيء،
ول ســتريت» القصيــرة العمــر ،فــإ ّن نعــت «يسـ ّ
ّإل فــي تجهيــل المــدى الــذي بلغتــه البعثــرة والتشــتّت واالصطبــاغ
بالهويّــات الجزئ ّيــة.
التمســك بثنائ ّيــة اليســار ـ اليميــن وم ّدهــا علــى نطــاق واســع يبــدوان
إ ّن ّ
اليــوم أم ـ ًرا قســريًّا ومفتعـ ًـا ج ـ ًّدا ،ال س ـ ّيما حيــن يترافقــان مــع طمــس
شــبه كامــل لتجربــة الحــرب البــاردة والتوتاليتاريّــة الســوفياتيّة ،بمــا
يوحــي بــوالدة تلــك الثنائيّــة مــن صفــر وعــدم .فــإن كان األمــر هكــذا،
بــات الرهــان علــى الثنائ ّيــة هــذه مغامــرة بالغــة االســتعجال وعديمــة
ـول بتاريــخ ســابق ،بــات نقــد الحقبــة
التجــارب .أ ّمــا إذا كان األمــر موصـ ً
البادئــة مــع ثــورة أكتوبــر اللينين ّيــة (ال مج ـ ّرد التعويــل علــى نســيانها)
شــرطًا شــارطًا للتعاطــي الجـ ّد ّي مــع الثنائ ّيــة المذكــورة وترســيم حدودهــا.
لقــد تح ّولــت األديــان ،حيــال تح ّديــات الحداثــة ،إلــى ِفــ َرق تتســاجل
ـي» الــذي ال يلتــزم بــه
حــول «المعانــي الصائبــة» ومــا هــو الديــن «الحقيقـ ّ
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المؤمنــون كمــا يجــب .وهــذا هــو اليــوم مــا يَ ِسـ ُم الســجاالت التــي ال تـزال
تقـ ّدم نفســها بوصفهــا امتــدا ًدا حيًّــا لتلــك الثنائيّــة التــي ت َضْ ُمــر.

األقلّ ّية دائ ًما أكثر ديمقراط ّية من األكثر ّية؟

الجواب :خطأ!

هنــاك فرضيّــة شــائعة لدينــا تقــول إ ّن األقلّيّــات أكثــر ديمقراطيّــة وطلبًــا
علــى الح ّريّــة مــن األكثريّــة .الفرضيّــة ت ُصــاغ بألســن ٍة شــتّى تعبّــر عــن
أيديولوج ّيــات أصحابهــا :األقلّ ّيــات متحــ ّول ،األكثريّــة ثابــت .األقلّ ّيــات
تغييــر ،األكثريّــة رجع ّيــة .األقلّ ّيــات يســار ،األكثريّــة يميــن .االقلّ ّيــات حداثة
ـي ...هــل هــذه الفرضيّــة صحيحــة؟ ال.
وقوميّــة ،األكثريّــة عالــم عثمانـ ّ
ـي
إنّهــا منســوخة بخ ّفــة عــن التجربــة األوروب ّيــة ،حيــث لــم ت ُِحــط بثنائـ ّ
األكثريّــة ـ األقلّيّــة مســائل مــن نــوع المســألة االســتعماريّة ث ـ ّم الحــرب
صــح أ ّن الديمقراط ّيــة ال
البــاردة .وهــي أيضً ــا منســوخة بكســل :فــإذا ّ
معنــى لهــا مــن دون تلبيــة حقــوق األقلّ ّيــات ،وأنّهــا تعنــي ضمانــات
األقلّ ّيــات بقــدر مــا تعنــي حكــم األكثريّــة ،فهــذا ال يُســتنتَج منــه أ ّن األقلّ ّية
ـكلي
ديمقراطيّــة بالمطلــق واألكثريّــة اســتبداديّة بالمطلــق .المنطــق الشـ ّ
البســيط يعانــد بنــاء اســتنتاج كهــذا علــى مق ّدمــة كتلــك.
ـي ،بســبب االســتعمار وإسـرائيل والحــرب
إ ّن أكثريّاتنــا فــي المشــرق العربـ ّ
البــاردة إلــخ ...عط ًفــا علــى خلف ّيــة ثقاف ّيــة بالغــة المحافظــة ،كانــت بطيئة
خصوصــا فــي األعيــان الذيــن
وات ّباع ّيــة .قواهــا ورموزهــا السياسـ ّية ،ممثّلـ ًة
ً
حكمــوا قبــل زمــن االنقالبــات العســكريّة ،كانــت ،علــى العمــوم ،ضعيفــة
الحـراك والديناميّــة ،ديدنهــا «الوســطيّة» و«االعتــدال» .مصلحتهــا الما ّديّــة
أي مــن المشــكالت الكبــرى ،ال سـ ّيما
وضعــف مخ ّيلتهــا حــاال دون تذليــل ٍّ
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الرومنطيقــي بـــ «األ ّمــة»
مشــكلة األرض والملك ّيــات الزراع ّيــة .تعلّقهــا
ّ
(العرب ّيــة ،اإلســام ّية ،العرب ّيــة ـ اإلســام ّية) أعــاق تطويرهــا للهويّــات
خصوصــا فــي أعيانهــا ولفيفهــم ،وقضاتهــم
ـح
ً
الوطنيّــة الحديثــة ...هــذا يصـ ّ
وشــيوخهم ،وفــي مدينيّيهــا أكثــر مــن ريفيّيهــا.

الخاصــة ،لــم تكــن
لك ـ ْن ،كائ ًنــا مــا كانــت الحــال ،فاألقلّ ّيــات ،وبطريقتهــا
ّ
أفضــل مــن ذلــك:
ـي ،فانتســب
نبــدأ باألحـزاب التــي اســتهوت األقلّ ّيــات فــي المشــرق العربـ ّ
إليهــا العديــد مــن شـ ّبانها:
مؤسســه ميشــال عفلــق،
اكي :أص ـ ّر ،منــذ ّ
ـي االشــتر ّ
حــزب البعــث العربـ ّ
علــى أ ّن الح ّريّــة هــي ح ّريّــة األ ّمــة أ ّو ًل ،ال ح ّريّــة األفــراد .منــذ ،1963
صــار حــزب البعــث المصنــع األكبــر لالنقالبــات العســكريّة فــي المشــرق
ـي ،ولألنظمــة االســتبداديّة التــي تنتجهــا االنقالبــات بالضــرورة.
العربـ ّ
األح ـزاب الشــيوع ّية أيضً ــا ،كان حضــور أبنــاء األقلّ ّيــات فيهــا أعلــى كثي ـ ًرا
مــن نســبة األقلّ ّيــات العدديّــة فــي مجتمعاتهــا .لكـ ّن هــذه األحـزاب مــن
ـاري يُفتــرض أن يترجمــه فــي الممارســة تنظيــم حديــد
ثمــار وعــي توتاليتـ ّ
التاريخــي األبــرز
اللينينــي «مــا العمــل؟») ...القائــد
(يُرا َجــع اإلنجيــل
ّ
ّ
ومثــال فــي االســتبداد
ً
لشــيوع ّيي المشــرق ،خالــد بكــداش ،كان قــدوة
برفاقــه .مكســيم رودنســون وقــدري القلعجــي أســهبا فــي وصــف هــذه
العالقــة.
ـي الــذي كان أقــرب تجــارب المنطقــة
الحــزب السـ ّ
ـي االجتماعـ ّ
ـوري القومـ ّ
ـج باألع ـراق ،بالجماجــم ،بالســاالت،
إلــى النمــوذج النـ ّ
ـازي .قاموســه يعـ ّ
الســالي ،بانحطــاط قرطاجــة ألنّهــا احتكّــت باألفارقــة
بالمزيــج
ّ
كل
«المنحطّيــن» .علــى رأس الحــزب «زعيــم» مطلــق الزعامــة يتع ّهــد ُّ
مــن ينتســب إلــى حزبــه تحزيــب عائلتــه وبيتــه إلــخ ...االســتقالة مــن
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الحــزب ممنوعــة« .المقاطعــة الحيات ّيــة» (التــي تســتعير عقــاب الحرمــان
ـي) هــي الصلــة مــع مــن يخالفــون الحــزب.
الكنسـ ّ

أخيـ ًرا ،انضــاف إلــى القائمــة حــزب الله بول ّيــه الفقيــه وأئمتــه المعصومين
(تب ًعــا ألســباب دمويّــة طب ًعــا) وبزعامتــه شــبه المق ّدســة وبتقديســه
المــوت المس ـ ّمى «شــهادة».
هنــاك ،بالطبــع ،حــاالت فرديّــة نفــرت وتنفــر مــن تلــك التجــارب
المذكــورة ،وهــذه يمكــن العثــور علــى مثلهــا بيــن األكثريّــة .وللتذكيــر :ال
ـي المع ّمــم عبدالرحمــن الكواكبــي أشــهر اســم أنتجتــه
يـزال السـ ّن ّي العربـ ّ
المكتبــة العربيّــة فــي مقارعــة االســتبداد و«طبائعــه».

األقلّ ّيــات ،إذًا ،لــم تعتنــق أفــكا ًرا ديمقراط ّيــة أرقــى مــن تلك التــي اعتنقتها
األكثريّــة .قواهــا لــم تط ـ ّور تص ـ ّور ٍ
ات تدمــج بيــن تح ـ ّرر األقلّيّــة وتح ـ ّرر
الوطــن .بيــن العلمنــة والديمقراط ّيــة .فــي مراجعهــا ومثاالتهــا ال مــكان
لتجــارب برلمان ّيــة فــي بريطانيــا أو فرنســا« .األوراق الفيدرال ّيــة» األميرك ّيــة
صحــراء مجهولــة عندهــا .مــا اســتهواها ،فــي المقابــل ،كان تجــارب
ـول إلــى
ـي فــي ألمانيــا وإيطاليــا وروســيا ،وصـ ً
النقــص والتعثّــر الديمقراطـ ّ
بلغاريــا وألبانيــا ،وأخيـ ًرا إيـران .مــا خاطبهــا مــن الحداثــة ليــس أبعادهــا
المســاوات ّية أو القانون ّيــة .خاطبتهــا الحداثــة األدات ّيــة ،أي القـ ّوة والتنظيــم
فحســب .خاطبهــا ،تال ًيــا ،االســتيالء علــى الســلطة والرهــان علــى تحويــل
المجتمــع بالق ـ ّوة ومــن فــوق.
هــذا مــا يوضحــه أيضً ــا اللجــوء إلــى االنقالبــات العســكريّة .صحيــح
أ ّن االنقالبــات ال ت ُختَصــر فــي ثنائيّــة أكثريّــة ـ أقلّيّــة ،حيــث هنــاك
وتوســع الجيــوش واإلدارات بعــد
صعــود الفئــات االجتماع ّيــة الوســطىّ ،
االســتقالالت ،والتح ّديــات الخارج ّيــة ...لك ـ ْن ،ليــس مصادف ـ ًة أ ّن االنقــاب
ـكري ،كشــكل فــي التغييــر ،اســتهوى مغامــري األقلّ ّيــات العســكريّين
العسـ ّ
بنســبة تســاوي ،إن لــم تــزد ،اســتهواء مغامــري األكثريّــة العســكريّين.
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العربــي ،كان فــي .1936
االنقــاب األ ّول فــي العــراق ،وفــي العالــم
ّ
من ّفــذه بكــر صدقــي كان كرديًّــا .رئيــس حكومتــه حكمــت ســليمان كان
تركمانيًّــا .االنقــاب كان يســتهدف السياســات العروبيّــة ـ الس ـ ّنيّة لرئيــس
الحكومــة ياســين الهاشــمي ولشــقيقه وزيــر الدفــاع طــه الهاشــمي .الهـ ّم
ـي لالنقالب ّييــن كان توكيــد أولويّــة الوطن ّيــة العراق ّية.
ـي والسياسـ ّ
األيديولوجـ ّ
ـح .األداة إليــه ،أي االنقــاب ،غيــر مشــروعة.
اله ـ ّم مشــروع و ُملـ ّ
فــي ســوريا ،حســني الزعيــم الــذي ن ّفــذ أ ّول االنقالبــات العســكريّة ،عــام
 ،1949كان كرديًّــا .الزعيــم ســبق أن قاتــل مــع قــ ّوات فيشــي المواليــة
أللمانيــا النازيّــة فــي الحــرب العالم ّيــة الثانيــة.
فــي لبنــان ،جــرت محاولتــا انقــاب فاشــلتان :فــي  ،1949انقلــب القوميّون
الســوريّون بقيــادة زعيمهــم أنطــون ســعادة .فــي  ،1962-1961انقلبــوا
هــم أنفســهم ثاني ـ ًة بقيــادة ضابطيــن مســيح ّيين همــا شــوقي خيراللــه
وفــؤاد عــوض.
هــذا كلّــه ســابق علــى  ،1963حيــن احتكــر البعث ّيــون االنقالبــات
«االشــتراكيّة» و«التق ّدميّــة» فــي ســوريا والع ـراق« .اللجنــة العســكريّة»
التــي اســتولت علــى الســلطة فــي ســوريا عــام  1963كان تركيبهــا نموذج ًّيا
فــي داللتــه.
ـكري وســيلة التغييــر المزعــوم يثيــر مســائل ع ـ ّدة
كــون االنقــاب العسـ ّ
ـض علــى التفكيــر والنقــاش .لكـ ّن المؤكّــد أ ّن هــذه «الوســيلة» ت ُعــدم
تحـ ّ
كل «غايــة» فاضلــة يعلــن أصحابهــا عنهــا .لهــذا ،يســتحيل مــن هــذه
ســلفًا ّ
«الغايــة» المج َهضــة ســلفًا أن ينبثــق مــا «يبـ ّرر» «الوســيلة».
مــا يمكــن اســتخالصه أ ّن شــع ًبا بــا تجربــة وال تقليــد ديمقراط ّييــن يصعب
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كل طــرف
أن ينتــج ديمقراط ّييــن ،ال فــي األكثريّــة وال فــي األقلّ ّيــاتّ .
الخاصــة ولغتــه
منهمــا يبـ ّرر هربــه مــن بنــاء الوطــن ودمقرطتــه بطريقتــه
ّ
الخاصــة ،لك ـ ّن االثنيــن يهربــان مــن هــذه المه ّمــة ،وغال ًبــا مــا يهربــان
ّ
أي منهمــا اآلخــر.
بالقوميّــة ،فــا يفضّ ــل ّ

ـي لألنظمــة األكثريّــة ،احتفظــت بأفــكار
معظــم حــاالت االســتبدال األقلّـ ّ
خــص القوميّــة والعروبــة وفلســطين ،لك ّنهــا شــحنتها
األكثريّــة فــي مــا ّ
ـي للطــرف الــذي
بمزيــد مــن الحـ ّدة اللفظ ّيــة كمــا غ ّيــرت التركيــب الطائفـ ّ
ـوري بحكــم
ـح هــذا فــي عالقــة البعــث السـ ّ
يُفت ـ َرض بــه أن يحقّقهــا .يصـ ّ
ـح أيضً ــا فــي عالقــة «حــزب اللــه»
األعيــان الدمشــق ّيين والحلب ّييــن .يصـ ّ
ـح كذلــك فــي عالقــة نــوري المالكــي
ـي بالمقاومــة الفلســطينيّة .يصـ ّ
اللبنانـ ّ
ـعبي» بصـ ّدام حســين (ثنائ ّيــة أكثريّــة ـ أقلّ ّيــة تبقــى أشـ ّد
و«الحشــد الشـ ّ
تعقي ـ ًدا وتداخـ ًـا فــي الع ـراق ،حيــث ش ـكّل الس ـ ّنة ،حتــى  ،2003أقلّ ّيــة
عدديّــة وأكثريّــة ســلطويّة ،فيمــا ش ـكّل الشــيعة أكثريّــة عدديّــة وأقلّ ّيــة
ســلطويّة).
السجال الشهير في لبنان يوجز هذه الكارثة ال ُمحكمة والعريقة:

األقلّ ّيــات تقــول :نحــن المقاومــة .نحــن نصــون شــرف األ ّمــة .األكثريّــة تر ّد:
بــل نحــن المقاومــة ،أنتــم مقاومــة زائفــة .نحــن مــن يصــون شــرف األ ّمــة
ـري شــهير عــن القــدس« :فتحهــا عمــر وح ّررهــا صــاح
(بحســب شــعار أكثـ ّ
الديــن») .مــا مــن أحــد ينافــس الحتــال الموقــع األ ّول فــي الديمقراط ّيــة.
شــرف األ ّمــة يبتلــع شــرف أبنائهــا ثـ ّم يتق ّيــأه.
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يـوم كانـت صحــف...

مبروك لـ «األخبار» ...وكالم كثير آخر

)*(

الشــخصي ،أن يصــدر
يصعــب ،عــن مزيــج الخصومــة السياســيّة والــو ّد
ّ
قــول ومع ًنــى .فالقائــل ،والحــال هــذه ،ي ـراوح مكانــه ،خطــو ًة إلــى أمــام
وخطــو ًة إلــى وراء ،ال يــكاد يتفـ ّوه بـــ «مــن جهــة» حتــى يســتدرك ف ُيــردف
«مــن جهــة أخــرى» .وتعثّـ ٌر كمثــل هــذا يُبقــي صاحبــه إلــى اللعثمــة ،إن
لــم يكــن التأتــأة ،أقــرب.
لذا ،ال ب ّد من فصل وتبويب ّ
تنفك بهما عقدة اللسان.
ـخصي ،مبـ ٌ
ـروك ،وتهانينــا .فكيــف أنّنــا ،قبــل أشــهر
ففــي خانــة الــو ّد الشـ ّ
خلــت ،ع ّزينــا و ُع ّزينــا م ًعــا بحبيــب غادركــم كــي يعــود قري ًبــا إليكــم،
ْ
)**(
يــدي؟ وهــو مــا ينشــئ شــراكة حــزن وخســارة
فلفــظ أنفاســه بيــن ّ
بيننــا ،نحــن الذيــن شــهد مطــار بيــروت ،لحظـ َة اســتقبالنا النعــش ،اختالط
دموعنــا الســاخنة .لكـ ْن ،ل ّمــا كانــت الشـراكة تقــوم علــى الربــح والســعي
إليــه ،بتنــا مدع ّويــن إلــى التحديــق فــي الخانــة األخــرى ،فــي السياســة
ومــا تنطــوي عليــه مــن تبايُــن وتضــا ُرب.
)*( كُتبــت هــذه المقالــة اســتجاب ًة لطلــب مــن «األخبــار» ( )2008بمناســبة الذكــرى
السنويّة النطالقتها.
)**( إشــارة إلــى اســتقبال جثمــان جوزيــف ســماحة ـ الــذي توفّــي فــي بيتــي بلنــدن ـ فــي
مطار بيروت.
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فأنتــم كأ ّن ظهوركــم ُمســندة إلــى دعــوة لــم تمـ ّـل الحــركاتُ التوتاليتاريّــة
تكرارهــا :اِبــدأوا البــكاء ،فبعــد قليــل تصلكــم األخبــار الس ـيّئة .ويت ـراءى
لــي أ ّن جريدتكــم لــو اختــارت أن تفعــل مــا تفعلــه صحــف أخــرى مــن
ـت هداياهــا بيــن س ـ ّيارة إســعاف ذات
يانصيــب وقرعــة وهدايــا ،لتد ّرجـ ْ
ـوي للفائــز األ ّول وس ـكّين مطبــخ للفائــز األخيــر.
صفيــر قـ ّ
ـي كان كلّمــا اشــتاق إلــى
فهــي ضا ّجــة ،صاخبــة ،تذكّرنــي ّ
ـي ليبـ ّ
بقصــة منفـ ّ
بلــده ،ث ّبــت إبــرة الراديــو علــى محطّــة طرابلــس .غيــر أن الراديــو ،كمــا
قــال حزي ًنــا ،كان ال يلبــث أن يســخن ويته ـ ّدد باالنفجــار ،بحيــث يب ـ ّرده
بشــيء مــن المحطّــة التونس ـ ّية المجــاورة.
ذاك أن التعبئــة ،فــي عرفكــم ،ينبغــي لهــا ّأل تســترخي ،والنــاس ،مــا لــم
يكونــوا جنــو ًدا ،فجنــو ٌد احتياط ّيــون قــد يُســتدعون ،فــي أيّــة لحظــة ،إلــى
الخنــدق.
ومعروفـ ٌة هــي أيضً ــا ح ّجــة التوتاليتاريّيــن دفا ًعــا عــن قرعهــم المتواصــل
للطبــول تصـ ّم آذان الحيــاة المدن ّيــة وتنخــر روحهــا :أنتــم بورجوازيّــون ،أو
ضالّــون ،أو خونــة ،أو ـ بموجــب قامــوس الراديكاليّــات الدينيّــة ـ فاســدون
مســكونون بالشــيطان ،وفــي حاالتكــم جمي ًعــا ،ال تكترثــون بظلــم مظلــوم
أو بحـ ّـق صاحــب حـ ّـق .فالح ّجــة ،بالتالــي ،ابنــة نظــرة تســتقي تعريــف
ذاتهــا مــن عــداوات تتّســع وتتناســل ،فــا تــرى إلــى الكــون إلّ مســر ًحا
للكراهيــة متّصـ ًـا وال إلــى الزمــن ّإل ألبو ًمــا عــن دمائهــا وأشــائها.
وفــي ظ ّنــي ،وفــي حــدود مــا أعــرف ،أن مــا مــن ظالمــة عولجــت ،ومــا
مــن عدالــة اسـتُجيبتّ ،إل فــي ظـ ّـل صمــت البنــادق واســترخاء األعصــاب.
وهــي ال ت ُعالَــج وال ت ُســتجاب م ـ ّرة واحــدة ،وقــد يتخلّــل التعامـ َـل معهــا
ـكاس هنــا وتراجــع هنــاك .لك ـ ّن المؤكّــد ،فــي المقابــل ،أ ّن األمثلــة ال
انتـ ٌ
ـض التــي زعمــت االنتصــار لحـ ّـق ،أو
ت ُحصــى عــن حــركات التعبئــة والحـ ّ
لعــدل ،فأنشــأتْ للخطــأ والظلــم صرو ًحــا غيــر مســبوق إليهــا.
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والراهــن أ ّن المشــاكل ،إذ ت ُ َحـ ّـل بضغــط يقـ ّـل عــن العنــف ،فهــذا شــهادة
علــى أ ّن البشــر مهمــا خســروا مــن بشــريّتهم بقــي قـ ْدر منهــا .أ ّمــا الظـ ّن
ُحــل إلّ بالعنــف فخلفيّتــه ٌّ
شــك عميــق فــي تلــك البشــريّة
بأنّهــا ال ت ّ
وذئبيّ ـ ٌة ال منــاص منهــا فــي نظــر واحدنــا إلــى اآلخــر .ث ـ ّم إ ّن المنطــق
األ ّول يخلــي مكانًــا لالرتبــاك والخطــأ والتراجــع ،فيمــا الثانــي عــارف موقــن
ـوي ،يص ّنــف علــى نحــو مبــرم ويح ـ ّدد ،بــل يشــتم مــن غيــر انقطــاع،
نبـ ّ
كل تلــك الهزائــم ،تســتدعي قــد ًرا مــن الحيــرة
غافـ ًـا عــن أ ّن أمورنــا ،بعــد ّ
ـي» حيــن يأتــي ،إذا أتــى ،فتكــون المقبــرة قــد
أكبــر .أ ّمــا «النقــد الذاتـ ّ
ابتلعـ�ت نصـ�ف األرض!
لكـ ْن ،ل ّمــا كان الــكالم ،هنــا ،عــن جريــدة ومهنــة ،جــاز القــول إن «الدعوة»
الملحــاح إلــى العــداوة ،بــل أيّــة دعــوة ملحــاح ،قــد تصنــع نشــرة متق ّدمــة
غيــر أنّهــا ال تصنــع جريــدة .وأ ّمــا «الداعــي» فيبقــى مناضـ ًـا أكثــر منــه
كل مهنــة ،لهــا أصولهــا ،كمــا يقــال ،فيمــا
كات ًبــا أو صحاف ًّيــا ،ذاك أ ّن المهنــةّ ،
النضــال مهنــة قائمــة بذاتهــا .وهــو م ّمــا ال تلتـ ّـف عليــه شــطارة خلــط
المهنتيــن بـــ «كــوالج» توفّــره صــورة جميلــة وإشــارة متج ّرئــة وإخ ـراج
ج ّيــد ،بحيــث يكــون رتــق البــكارة برهاننــا الوحيــد علــى التح ـ ّرر وســعة
الصــدر أو علــى إجادتنــا اســتخدام التقنيّــة.

وأنتــم ،فــي الصــور واإلخــراج واإلشــارات النبيهــة والكثيــرة حقًّــا فــي
جريدتكــم ،وهــو مــا تمتــازون بــه عــن ســائر جرائدنــا ،مثــل َمــن يعبــر
المحيــط كــي يصــل إلــى الصحـراء ،بــدل أن يعبــر الصحـراء لبلــوغ المــاء.
وصحراؤكــم مصنوعــة مــن عــودات ثــاث إلــى المواضــي التــي تكمــن
فيهــا البراهيــن ،ومنهــا يأتــي المــدد .فهنــاك ماضــي اليســار بفولكلوريّاتــه
ـوفياتي
ورمــوزه ،محذوفًــا منــه تتويجــه المريــع فــي ســقوط االت ّحــاد السـ
ّ
ودروســه ،أو فــي اختيــار الصيــن «البروليتاريّــة» رأســمال ّي ًة هــي بالعبوديّــة
أشــبه .وهنــا ،فــي الحالتيــن ،نتحــ ّدث عــن مئــات المالييــن ال عــن
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«كمشــة» شــافيزيّة وأخــرى موراليسـ ّية غثّهمــا أكثــر مــن ســمينهما .وأ ّمــا
الماضــي الثانــي فماضــي اإلســام (وال بــأس بشــيء مــن هــال العروبــة فــي
قهوتــه) ،محذوفــة منــه ذروتــه الحال ّيــة فــي التربّــص الس ـ ّن ّي بالشــيعة،
ـيعي بالسـ ّنة ،وفــي حركــة الســكاكين والســواطير التــي تقيــم حكــم
والشـ ّ
وجــل طب ًعــا ،فــي العــراق .هكــذا ،ال يبقــى لنــا م ّمــا أورثنــا
اللــه ،عــ ّز ّ
إيّــاه األســاف الصالحــون ّإل المذبحــة ته ّددنــا باإلطبــاق الشــامل فــي ظـ ّـل
رايــات خفّاقــة.
وهــي خلطــة باتــت مألوفــة فــي شــعبويّات «العالــم الثالــث» المتماديــة،
ـدي ع ّجــل اللــه فرجــه،
حيــث يتـ ّم إجــاس كارل ماركــس فــي حضــن المهـ ّ
أو العكــس .علــى أن الشــورباء تلــك ال تلبثــون أن تكســروا فيهــا بيضــة،
هــي ماضــي المســيح ّية اللبنان ّيــة ،وقــد «مو َد َرهــا» الجنـرال عــون.
ـي عــن القــول أن جمــع مـ ٍ
ـتقبل بــل ،فــي
ـواض ثالثــة ال يصنــع مسـ ً
وغنـ ّ
أغلــب الظـ ّن ،يكثّــر أدوات الشــغب علــى المســتقبل ويضاعــف الحواجــز
فــي وجهــه .فأنتــم ،وهــو م ّمــا ينبغــي أن يُقلقكــم ،خــارج التيّــار العريــض
للحيــاة الثقاف ّيــة فــي بلدكــم .وهــو مــا ال يُع ـ ّوض بـــ «مثقّفيــن عــرب»
ـي بمــا ال يعرفــون ،ويح ّبــون بيــروت «قلع ـ ًة
يهرفــون فــي الشــأن اللبنانـ ّ
للمقاومــة» فيك ّرمونهــا بــأن يختاروهــا ،هــي وحدهــا ،للخـراب «الجميــل».
وال بــأس بتذكيركــم بــأ ّن الخــروج مــن التيّــار العريــض للحيــاة الثقافيّــة كان
دائ ًمــا مق ّدمــة لمناهضــة الثقافــة ول َبـ َرم بهــذه «الضاللــة المتحذلقــة» مــن
طينــة نبويّــة مـ ّرةً ،شــعبويّة مـ ّرةً ،متعاليــة آنًــاُ ،مسـفّل ًة ذاتهــا «تواض ًعــا»
آنًــا آخــر.
وهــي رائحــة أش ـ ّمها فــي تجربــة واحــد مــن كتّابكــم الشــباب ،كان فــي
صحيفــة «الســفير» التــي أتــى منهــا واع ـ ًدا ورصي ًنــا فاختــار لنفســه ،فــي
ربوعكــم ،وج ًهــا آخــر يحاكــي فيــه «الشــعب» ويســتلهمه.
لكــ ّن مــا ينبغــي أن يُقلقكــم أكثــر أ ّن الذيــن تشــتمونهم هــم الذيــن
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اغتيلــوا وقــد يُغتالــون .وهــذا ،معــاذ اللــه ،أن يكــون ات ّها ًمــا ،أو ش ـكًّاّ ،إل
أنّــه قرينــة علــى اتّســاع الرقعــة التــي تتقاطعــون فيهــا مــع القتلــة .ولــدى
بعــض قبائــل البــدو عــادة ربّمــا كنتــم ضحاياهــا ،هــي أ ّن شــيخ القبيلــة
يبنــي أفعالــه علــى أقــوال صغيــر القبيلــة الطلــق اللســان .والشــيخ ،كمــا ال
كل صبــاح ،بالــدم .فليضبــط الصغيــر
ب ـ ّد أنّكــم تعرفــون ،يح ّنــي شــاربيهّ ،
لســانه إذًا.
والحــال ،ونظـ ًرا إلــى هــذا التقاطُــع غيــر المقصــود ،أ ّن مــن يقــرأ اســمه
مهج ـ ًّوا ،م ـ ّرة بعــد م ـ ّرة فــي «األخبــار» ،يحـ ّـق لــه أن يتخ ّفــى بتغيي ـ ٍر
فــي عاداتــه أو بعمل ّيــة تجميــل ،أو تبشــيع ،وربّمــا غــادر البلــد نهائ ًّيــا.
ستحســن ،واألمــر علــى مــا هــو عليــه ،ألّ تكونــوا إِخبــا ًرا عــن مــوت
َ
فيُ
قــادم ،وألّ تحقّقــوا ،فــي هــذا المجــال« ،س ـبَقًا صحافيًّــا» لــم تخطّطــوا
لــه.
مثــا صحيفــة اشــتراكيّة
فرصــا كأ ْن تكــون ً
لقــد ف ّو ْ
تــت جريدتكــم ً
ديمقراط ّيــة تدخــل إلــى الحداثــة مــن يســارها ،بعيــ ًدا مــن الطوائــف
والمواضــي والبنــادق .وأ ّول الحداثــة أن يكــون لنــا وطــن ،ليــس «مرقــد
كل
عنــزة» وال «قطعــة ســما» ،بــل مجــ ّرد مــكان غيــر ُمهــ ّدد ،عنــد ّ
ّاني المتع ـ ّدد،
منعطــف ،باالندثــار ،مــكانٍ يســتطيع ،بفعــل تركيبــه الس ـك ّ
أن يســتنير وينيــر فــي محيطــه علــى نحــو ال يســع بلـ ًدا آخــر فــي المنطقة
إنجــازه .وهنــا ،أيّهــا األصدقــاء ،فــارق كبيــر بيــن القــول أن لبنــان جــزء
مــن المنطقــة ،وهــو مــا يمكــن تخفيــف سـ ّيئاته وتوســيع منافعــه ،وبيــن
دفعــه دف ًعــا ألن يكــون جــز ًءا مــن أســوأ مــا فــي المنطقــة.
بيــد أ ّن هــذا ،كائ ًنــا مــا كان األمــر ،حقّكــم .وأنــا ،وكثيــرون مثلــي م ّمــن
يخالفونكــم الــرأي ،مســتع ّدون أن يدافعــوا ،مــا وســعهم الدفــاع ،عــن
حقّكــم ذاك .مــع هــذا ،حاولــوا أنتــم أيضً ــا أن توفّــروا للحـ ّـق إيّــاه مزيـ ًدا
ـأل يلحــظ قارئكــم أن عمركــم ســنة واحــدة.
مــن المب ـ ّررات ،بـ ّ
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جريدة «السفير» وطالل سلمان
صيفــي مــن عــام  ،1974وكنــت عائــ ًدا مــن لنــدن ،أخبرنــي
فــي يــوم
ّ
جوزيــف ســماحة بــأ ّن «جريــدة تق ّدميّــة ســتصدر فــي بيــروت» ،قــال
ليبــي ،وليبيــا كانــت يومــذاك تناهــض الشــيوع ّية كمــا لــم
إ ّن تمويلهــا ّ
ـري
يناهضهــا جــو مكارثــي .غيــر أ ّن صاحــب المشــروع ،كمــا أضــاف« ،ناصـ ّ
منفتــح علــى اليســار» .فطــال ســلمان ،وف ًقــا للروايــة ،ســيفيد مــن فرصــة
ـي إلصــدار جريــدة «يحبّهــا قلبــك».
أتاحهــا المــال الليبـ ّ
«النهــار» لــم تكــن جريدتنــا .فهــي لبنانويّــة جـ ًّدا ومســيح ّية جـ ًّدا ،فضـ ًـا
عــن كونهــا بورجوازيّــة ضالعـ ًة فــي النظــام بمعنــاه األوســع .أ ّمــا «المح ّرر»
التــي ع ّبــرت عــن ناصريّــة صارخــة مشــوبة بفلســطين ّية متوتّــرة ،فك ّنــا
نحســها جريــدة آبــاء أنفقــوا صوتهــم المرتفــع وتركــوا ألبنائهــم صمتًــا ال
ّ
يطلــع منــه كالم مفيــد.

ولــم ينقــض يومــان حتــى وجدتُنــي فــي مكتــب طــال ســلمان ،الرجــل
اللطيــف والخجــول الــذي لــم يتكيّــف مــع واقعــه الجديــد ،صاحبًــا
ورئيســا لتحريرهــا ،يقطّــع عباراتــه القصيــرة بضحــكات مخنوقــة
لجريــدة
ً
وتن ّهــدات تُشــركك ســري ًعا فــي هـ ٍّم يعرضــه باقتصــاد يحيطــه بالغمــوض.
بســمرته الحــا ّدة ،ذو طلّــة وضحكــة مح ّببتيــن إنّمــا ح ّمالتــا أوجــه.
وهــوُ ،
ـي ،وإذا ميّلنــاه يســا ًرا ،بــدا شــبي ًها
فــإذا ميّلنــاه يمي ًنــا ،بــدا ذا ملمــح خليجـ ّ
ـاري ،فــي اليمــن
بقــادة «الجبهــة القوميّــة» ،الموصوفيــن بالتط ـ ّرف اليسـ ّ
ـي.
الجنوبـ ّ
ازي لــم يفارقنــي ،أو لجــاء صــورة ينبغــي ّأل
وربّمــا بفعــل ميــل اســتفز ّ
الشــيوعي فــرج اللــه الحلــو
أقحمــت فــي الــكالم اســم
تلتبــس الحقًــا،
ُ
ّ
الــذي «قتلــه عبدالناصــر» .وإذ تشــاغل جوزيــف ُمح َر ًجــا بــي ،كمــا
تشــاغل ياســر نعمــة ،ع ـ ّراب الجريــدة ،ابتســم طــال بســمة فيهــا مــن
ـاب متح ّمــس مــا فيهــا مــن الخبــث حيــال يافــع غافــل،
الــو ّد حيــال شـ ّ
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مســتوع ًبا عبارتــي النافــرة كأنّهــا لــم تكــن .وانتهــت الجلســة بمطالبتــي
بــأن أع ـ ّد ملفّيــن طويليــن اختــرتُ موضوعيهمــا ،واح ـ ًدا عــن الكتائــب
ـي ،لــم يُنشــر.
اللبنانيّــة ،نُشــر الح ًقــا ،واآلخــر عــن الحــزب السـ ّ
ـوري القومـ ّ

ـهري مــن  550ليــرة
ومــا إن ض ّمتنــي األســرة ،حتــى ُح ـ ّدد لــي معــاش شـ ّ
لبنانيّــة كانــت المبلــغ األ ّول الــذي أتقاضــاه عــن عمــل .يومــذاك ،كانــت
لجوزيــف «تأ ّمالتــه» فــي المعــاش ،فقــال لــي إنّــه كلّمــا التقــى بطــال
عابســا ،تخ ّيــل ذلــك المعــاش أوراقًــا تتطايــر
فــي مم ـ ّرات الجريــدة ورآه ً
فــي ســماء بعيــدة.
لكـ ّن طــال ،الــذي كثيـ ًرا مــا يُطْـرِق ،قليـ ًـا مــا يعبــس .فمثلنــا بــدا متفائـ ًـا
كل ليــل بهيــم.
برســالة نضال ّيــة تســتحضر الفجــر م ّرتيــن ،علــى األقـ ّـل ،فــي ّ
وكان ،إلــى ذلــك ،مفتونًــا بمه ّمــة مهنيّــة ،لــم يصـ ّرح عنهــا ،لك ّنهــا ال تقـ ّـل
ـي ،كمــا كان يقــول متباهيًــا ،هيّــأ نفســه
عــن انقــاب ،ذاك أ ّن ابــن الدركـ ّ
إلعــادة تأســيس الصحافــة اللبنان ّيــة مــن صفــ ٍر لــم يســبقه تأســيس وال
زمــن .فمنــذ ذلــك اليــوم ،وعلــى شــاكلة البيانــات التــي يذيعهــا الض ّبــاط
بعــد احتاللهــم اإلذاعــات ،بــات هنــاك «صــوت» للّذيــن «ال صــوت لهــم»،
ـي فــي لبنــان» ولـــ «لبنــان فــي الوطــن
و ُولــدت جريــدة لـــ «الوطــن العربـ ّ
ـي» .وكان طــال يجـ ّد فــي ســعيه هــذا ويجتهــد ،فيكـ ّرس لــه الوقــت
العربـ ّ
ـواس اآلخريــن
كلّــه ويخدمــه
ّ
بحواســه الخمــس ،قبــل أن يســتعير لــه حـ ّ
وهممهــم .غيــر أنّــه ،وهــو ســ ّيد الشــعارات والعناويــن الصارخــة ،كان
يشــارك العســكريّين االنقالب ّييــن تعثّرهــم لــدى شــرح االنقــاب المهيــب.
فالبالغــة متروكــة للشــعارات ،فيمــا يلهــث الــكالم المتعــب للّحــاق بهــا.
ـت بموجبهــا ،وعمــل
وفــي «الســفير» ،نشــأت تلــك التســوية التــي عملـ ُ
ـوال :نضــع المم ـ ّول بيــن هالليــن ،فــا نأتــي
كثيــرون غيــري ،ســنوات طـ ً
علــى ذكــره ســلبًا وال إيجابًــا ،ونســتفيد مــن الحيّــز المتــاح كــي نقــول مــا
نريــد قولــه .هكــذا ،وربّمــا مســتفيدين مــن تقليدنــا العريــق فــي التق ّيــة،
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كل مــا نؤمــن بــه .وطــال،
ـكل مــا نكتــب ،لك ّننــا ال نكتــب ّ
نكــون نؤمــن بـ ّ
بــدوره ،لــم يســأل أحـ ًدا أن يكــون غيــر ذلــك.
وراودنــا يومــذاك هاجــس ع ّبرنــا عنــه بلغــة غال ًبــا مــا أتــت مــدا ِورة :كيــف
نُنهــي ســطوة «النهــار» التــي رأيناهــا عائ ًقــا كالــذي يـراه االنقالبيّــون فــي
وزارة الدفــاع؟ فــإذا كان لبنــان يتهــاوى لمصلحــة الثــورة الفلســطين ّية ،وإذا
كانــت البورجوازيّــة تتهــاوى ،هــي األخــرى ،لمصلحــة الطبقــة العاملــة،
فلمــاذا إذًا ال تتهــاوى «النهــار» أمــام «الســفير»؟
وكان مــا يشـ ّجعنا أ ّن واحدنــا يأتــي إلــى الجريــدة الوليــدة مــن هـ ٍّم عــا ّم
ّ
تــدل إليــه حزبيّتــه وصلتــه ببضعــة كتــب وأفــكار ،هــ ٍّم ال يُصــ َّرف ّإل
ـي ،فيمــا ُمجايلونــا فــي «النهــار» يســعهم أن
بالكتابــة والنشــاط السياسـ ّ
يعملــوا أســاتذة فــي التعليــم أو موظّفيــن فــي مصــرف ،كمــا يمكنهــم أيضً ا
العمــل فــي الصحافــة حيــن يقودهــم إليها الحـ ّظ أو ســوؤه .وإذا كان الرأي
الحاســم مــا يميّــز واحدنــا ،فتلطيــف الــرأي وتمويهــه مــا يميّــز واحدهــم.
فضــا عــن حساســ ّي ٍة نفّرتنــا دائ ًمــا مــن «المصــادر العليمــة»
ً
وهــذا
و«األس ـرار» التــي ال يُعــرف مــن أس ـ ّر بهــا .أ ّمــا «فخامتــك» و«معاليــك»
فلغ ـ ٌة لســوانا ،بينمــا نحــن نس ـ ّمي «الكبــار» و«القامــات» مــن غيــر أن
نرفــق أســماءهم بـــ «البيــك» و«الشــيخ» و«العميــد».
لك ـ ّن المشــكلة أ ّن مســاعينا المضمــرة إلــى منافســة «النهــار» محكومــة
ـري الــذي يعصــف بطــال ،ذاك أنّــه كان يســتقي البدائــل
بالهــوى المصـ ّ
والمثــاالت مــن بلــد ُعطّلــت فيــه الصحافــة طويـ ًـا وكُ ّممــت األفــواه .وهــذا
مــا ربــط أقدامنــا فــي الســباق بأطنــان مــن الحجــارة ،إذ كيــف نركــض
ونحــن ال تســتهوينا ّإل األنظمــة والتجــارب المشــهورة بلجــم الصحافــة
وتقييدهــا؟
وعلــى العمــوم ،مــال الهــوى بنــا إلــى مــا ال يســتهوي الح ّريّــة ،وال
تســتهويه ،ولبنــان كان أكثــر بلــدان العــرب احتضانًــا لهــا .وكــم كان ياســين
168

الحافــظ يُدهشــنا ويضعضعنــا حيــن يقتــرح علينــا ،إذ نلتقيــه فــي ردهــات
الجريــدة« ،النضــال للبننــة العــرب» بــدل «النضــال لتعريــب لبنــان».
ـس والروشــة تتباهــى بأكشــاك
فبينمــا كانــت شــوارع بيروت ّيــة كالحمـرا وبلـ ّ
الصحــف ،كان لُعــاب «الســفير» يُســيله مح ّمــد حســنين هيــكل ،الــذي
ـتحق موقعــه ّإل
احتفظـ ْ
ـري ،وهــو لــم يسـ ّ
ـت لــه بلقــب «األســتاذ» الحصـ ّ
ـوكي
بفضــل عالقتــه الوثيقــة والشــهيرة بحاكــم ديكتاتــور .وفــي النخاع الشـ ّ
للجريــدة أقــام «أوالد الحــارة الط ّيبيــن» وشــعبويّات أخــرى جــيء بهــا مــن
األفــام المصريّــة ال تفعــل غيــر تحويــل أصحابهــا جاليـ ًة فــي بلدهــم.
لك ّننــا ك ّنــا عائلــة بمــا تنطــوي عليــه العائــات مــن مــو ّدة ورفاقــة ،لك ـ ْن
أيضً ــا بمــا تنســجه مــن نكــد ومكائــد .وســري ًعا مــا تح ـ ّول زمــاء نهارنــا
خصوصــا بعدمــا اضط ّرنــي انــدالع حــرب الســنتين إلــى
ندامــى ســهر،
ً
مغــادرة بيــت األهــل فــي األشــرف ّية واالنتقــال إلــى ش ـقّة مفروشــة فــي
الحم ـرا.
فجوزيــف ســماحة وشــوقي رافــع وناجــي العلــي وحســين حـ ّـاق ووليــد
شــقير وحلمــي التونــي وراشــد فايــد وســعد محيــو ووليــد نويهــض وجورج
حســون وفيصل ســلمان
ناصيــف ونجــاة حــرب وفاديــة الشــرقاوي وزينــب ّ
وســعيد صعــب ومح ّمــد شــقير ومعت ـ ّز ميدانــي وعدنــان الحــاج وإيمــان
شــمص وموفّــق مدنــي وأمــل ح ـ ّوا وعصــام الجــردي ويوســف برجــاوي
وعمــر الناطــور ،وآخــرون يصعــب إحصــاء أســمائهم ،كانــوا نجــوم النهــار
الذيــن ينقلــب أكثرهــم فــي الليــل نجــوم ليــل .وكان ينضــ ّم إلينــا فــي
بعــض تلــك األماســي ،معلّمنــا ِ
ـي الــدؤوب مح ّمــد مشموشــي ،ومدير
الحرفـ ّ
تحريرنــا الــذي يســير كأنّــه ينــزع لغ ًمــا مــن تحــت قدميــه بــال الحســن،
ـرحي الرقيــق والمتح ّفــظ ســعدالله ونّــوس ،وإبراهيــم عامــر الــذي
والمسـ ّ
يقيــم فصـ ًـا حــا ًّدا بيــن أخويّــة المقهــى وتراتبيّــة المكتــب ،ومصطفــى
الحســيني الــذي يحمــي دماثتــه وخجلــه بحســم مشــبع باليقيــن .أ ّمــا
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اإلداري اللبــق ،وباســم الســبع ،الــذي اســتهواه منــذ
ياســر نعمــة ،المديــر
ّ
يمتصــان األزمــات
شــبابه المبكــر أن يكــون «شــيخ شــباب» ،فكانــا َمــن ّ
التــي تنشــأ بيــن طــال وواحــد مــن أهــل البيــت .وهمــا كانــا يوحيــان
بأنّهمــا منقــذا طــال مــن ضــال ألـ ّم بــه فجــأة ،وهــو اإلنقــاذ الــذي يجــوز
الشـ ّـك فــي أن يكــون طــال قــد أراده ،وإن كان قــد أوحــى بأنّــه يريــده.
والزمــاء األصدقــاء هــؤالء ،م ّمــن تراوحــت أعمــار معظمهــم بيــن
العشــرين والثالثيــن ،كانــوا خليطًــا مــن أبنــاء الطبقــة الوســطى وشـرائحها
الدنيــا ،ريفيّيــن مقيميــن فــي المدينــة ومدينيّيــن ،سـ ّنة وشــيعة مــع أقلّيــة
مــن المســيح ّيين الذيــن ســيموا «وطن ّييــن» ،مثلهــم مثــل آخريــن ،كســمير
وغســان الخــازن اللذيــن كتبــا افتتاح ّيــات للجريــدة مــن دون أن
فرنج ّيــة ّ
يعمــا فيهــا .وكان أغلــب أولئــك الش ـ ّبان والشــابّات إ ّمــا شــيوع ّيين فــي
الحــزب أو شــيوعيّين فــي المنظّمــة .أ ّمــا العــرب غيــر اللبنانيّيــن بيننــا
فكانــوا أكبــر ســ ًّنا وأكثــر تجربــة فــي سياســات القســوة التــي عــادت
عليهــم بالقهــر والم ـرارة.
والم ـرارة وفــدت إلينــا مــن أبــواب ونوافــذ ع ـ ّدة ،ذاك أ ّن الحــرب التــي
ناضلنــا به ّمــة كــي تقــع ،وقعــت .وكــم ك ّنــا نتباهــى بزميلنــا المصــ ّور
أكــرم ...الــذي يغطّــي األحــداث بيــد تحمــل الكاميــرا وأخــرى تحمــل
الرشّ ــاش.
والحــال أ ّن الحــرب تبقــى الحقيقــة األش ـ ّد تأثي ـ ًرا وفعـ ًـا فــي «الســفير».
جاعــا
ً
فهــي ولــدت قبــل أشــهر علــى اندالعهــا ،مــا تــوأم االثنتيــن
واحدتهمــا ،وإن علــى شــيء مــن المضــض أحيانًــا ،ضــرورة لألخــرى .لكـ ّن
الحــروب مــن طبعهــا تحويــل الجرائــد نش ـرات تعبويّــة ،فيمــا مــن طبــع
الجرائــد مكافحــة الحــروب والنشــرات.
ــي مبكــ ًرا علــى «الســفير» أن تكــون صوت ًــا نضال ًّيــا يعــرف
هكــذا ،ق ُِض َ
الحقيقــة أكثــر م ّمــا يُخبرهــا ،وأحيانًــا قبــل أن تصيــر حقيقــة ،أو مــن دون
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أن تصيــر .أ ّمــا الحجــج التــي طابــت أللســنتنا فســهلة تك ّر كـ ّر المــاء بمج ّرد
فتــح الحنفيّــة ،ذاك أ ّن ث ّمــة «مصائــر» ندافــع عنهــا ،و«مؤامـرات» نحبطها،
ـال ال نفعــل ّإل الدفــاع ع ّمــن يســتدعيه مــن أجــل أن يقاومــه .وكان
واحتـ ً
ـهل أن يقــول واحدنــا ،حيــن يتظاهــر بالبراغمات ّيــة ،أ ّن الجريــدة تريــد
سـ ً
ق ـ ّراء والق ـ ّرا ُء مع ّبــأون .أ ّمــا أن نكــون نحــن قــد ع ّبأناهــم لكــي يريدوننــا
ونريدهــم علــى هــذا النحــو فأمــر آخــر .وفعـ ًـا ،امتلكنــا القــدرة علــى
إيقــاع الوقيعــة بيــن زوج وزوجــة متحابّيــن بذريعــة أنّنــا أردنــا لهمــا أن
يتحابّــا أكثــر ،وأن يكونــا مثــال العائلــة المشــتهاة.
والرغبــات هــذه ،التــي رعتهــا ب ـراءة البعــض ،وجــدت دائ ًمــا مســتع ّدين
لم ّدهــا بالمــال والســاح اللذيــن كانــا يتحـ ّركان فــي ات ّجاهــات شـتّى .ومــع
اقت ـراب حــرب الســنتين مــن نهايتهــا وافت ـراق أهــل «الخنــدق الواحــد»،
اختــارت «الســفير» الطــرف األقــوى ،وكان تلويــث الحــرب لمعظــم
ـوري دخــل لبنــان يومــذاك
الصحافــة قــد اجتــاز شــوطًا أبعــد .فالجيــش السـ ّ
تــل الزعتــر ،ومنهــا العــدوان علــى
مــن ب ّوابــات كثيــرة ،منهــا مقتلــة ّ
الصحافــة غيــر المواليــة لدمشــق وقتــل صحافيّيــن وإســكات غيرهــم.
وتب ـ ّدى ،حينــذاك ،كــم ك ّنــا أح ـرا ًرا وأقويــاء حيــال «البيــك» و«الفخامــة»
بالقيــاس إلــى مــا صرنــاه حيــال «ســيادة العقيــد».
بيــد أ ّن األمــور تغ ّيــرت مــع زيــارة أنــور الســادات القــدس .فقبــل أن
يســتعيد أهــل «الخنــدق الواحــد» وحدتهــم ،كتــب طــال بلســانهم
أجمعيــن مانشــيتّه الشــهير «الســاقط عنــد المغتصــب» ،وكانــت لــي فــي
هــذا الجنــون مســاهمة تُخجلنــي هــي افتتاح ّيــة بعنــوان «اقتلــوه» ،داع ًيــا
ـي».
إلــى قتــل الرئيــس المصـ ّ
ـري قبــل أن يصــل إلــى «الكيــان الصهيونـ ّ
وبغــض النظــر عــن المضمــون الرهيــب لمــا كتبتــه ،أتــاح
يومــذاك،
ّ
لــي طــال ســلمان أن أوقّــع افتتاحيّــة علــى الصفحــة األولــى ،وأنــا فــي
السادســة والعشــرين ،وهــو مــا تكـ ّرر مـرا ًرا بعــد ذلــك .وبهــذا ،وبمعاملــة
171

كهــذه لكثيريــن غيــري ،ســ ّجل طــال لنفســه ميــزة فريــدة ،هــي أنّــه
يرعــى ويش ـ ّجع مــن يلــي مــن األجيــال بعيــن واســعة وقلــب كبيــر.
وبقـرار أو مــن دونــه ،يُحســب لـــ «الســفير» أنّهــا المــكان الــذي أُ ّسســت
اللبنانــي بعدمــا طغــت
اليومــي
فيــه الكتابــة التحليليّــة فــي اإلعــام
ّ
ّ
طويــا.
ً
الكتابــة اإلنشــائ ّية
فعلــى صفحاتهــا ،مــا بيــن النشــأة واإلغــاق ،كتــب مــن العــرب ياســين
الحافــظ وميشــال كامــل وأدونيــس وجميــل مطــر وفهمــي هويــدي
وعزمــي بشــارة وميشــال كيلــو وياســين الحــاج صالــح ولــؤي حســين وثائــر
ديــب وســنان أنطــون وكثيــرون آخــرون .وفيهــا عمــل مــن اللبنانيّيــن فـ ّواز
طرابلســي وجهــاد الزيــن وزيــاد ماجــد وحســام عيتانــي ونهلــة الش ـ ّهال
وســاطع نــور الديــن وإبراهيــم األميــن وخالــد صاغ ّيــة ووســام ســعادة
ونصــري الصايــغ وربيــع بــركات وحســين أيّــوب ونهــاد المشــنوق وغيرهم.
وال أظ ـ ّن أ ّن أح ـ ًدا مــن أصحــاب األســماء المعروفــة اليــوم لــم تســتكتبه
«الســفير» .وإلــى هــؤالء وســواهم ،حامــت دائ ًمــا أطيــاف لطيفــة فــوق
مكاتبهــا ،كمنــح الصلــح والس ـ ّيد هانــي فحــص ،م ّمــن حملــوا إلــى تلــك
المكاتــب تجاربهــم الغن ّيــة وعباراتهــم األنيقــة.
وفــي «الســفير»ّ ،أســس إبراهيــم العريــس ،مطالــع  ،1977صفحــة ثقاف ّيــة
احتضنــت أدبــاء ســائر المناطــق والطوائــف وف ّنانيهــا ،كاســر ًة تقليــد
ـي بمــا
ـيحي ،كمــا احتفلــت بــاألدب العالمـ ّ
التمحــور حــول الجبــل المسـ ّ
ـياحي ،مــع الثقافــة.
يغايــر التعاطــي الســائد ،اللبنانـ ّ
ـوي وشــبه السـ ّ
وأيضً ــا ،بيــن النشــأة واإلغــاق ،ض ّمــت «الســفير» ،كتلــة معتبــرة مــن
صانعــي الثقافــة اللبنان ّيــة المعاصــرة .فإلــى عــرب شــغلوا مواقــع أساسـ ّية،
كســعدالله ونّــوس ويســري نصراللــه ورؤوف مســعد ،وطب ًعــا ناجــي
العلــي ،أو اسـتُكتبوا فيهــا كهاشــم شــفيق ومح ّمــد ب ّنيــس وســواهما ،أضــاء
ـي كحســن داوود ،كمــا
صفحــات «الســفير» شــاعر كعبّــاس بيضــون وروائـ ّ
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ات ّســعت لكثيريــن حملــوا إليهــا نجوم ّيتهــم ،أو اكتســبوها فيهــا ،فــكان
منهــم مح ّمــد العبداللــه واليــاس خــوري وبــول شــاوول وشــوقي بزيــع
ومح ّمــد ســويد وعنايــة جابــر ومح ّمــد علــي فرحــات ويوســف بــ ّزي
وحســان الزيــن ويحيــى جابــر وجهــاد بــ ّزي ورشــا
وســامر أبــو هــ ّواش ّ
األطــرش ونديــم جرجــورة واســكندر حبــش وعبيــدو باشــا وســحر منــدور
وأحمـ�د بـ� ّزون…
خصوصــا ،ع ّرفتنــي «الســفير» إلــى صالــح بشــير،
وفــي مــا يعنينــي
ً
ـي الج ـ ّوال الــذي جــاء إلــى بيــروت مناضـ ًـا وعمــل مترج ًمــا ،ث ـ ّم
التونسـ ّ
«تس ـلّل» إلــى الكتابــة ليغــدو أحــد أبــرز الكتّــاب العــرب الذيــن عافــوا
المتــون إلــى الهوامــش ،وواحـ ًدا مــن أذكــى النــاس وأكرمهــم .ومــع صالــح،
المخصصــة لصفحــة «الــرأي» امتــدا ًدا لســاحة هائجــة فــي
ح ّولنــا الغرفــة
ّ
تظاهــرة بطه ـران تشــتم الشــاه بألســنة كثيــرة وتهتــف للخمينــي.
وواقــع الحــال أ ّن «الســفير» كثيــ ًرا مــا شــابهت التظاهــرات :يأتــي
جلــا ،فيوزّعنــا علــى
طــال متح ّم ًســا ،حيــن يبــدو لــه ولنــا الحــدث ً
المحــاور وتبــدأ المســيرةّ .إل أنّهــا شــابهت األحــزاب النضال ّيــة أكثــر
«انشــق» عنهــا
م ّمــا شــابهت المهــن .والحقًــا ،وفــي المعنــى هــذا،
ّ
«يســا ًرا» جوزيــف ســماحة وإبراهيــم األميــن ل ُينشــئا «األخبــار»،
ليؤســس «المــدن» ،وهــذا
ّ
و«انشــق» ســاطع نــور الديــن «يمي ًنــا» ّ
بعدمــا كان باســم الســبع وفيصــل ســلمان قــد بلغــا فــي «االنشــقاق»
مــا يرقــى إلــى «ارتــداد».
أ ّمــا أنــا ،فتغيّــرت مبكـ ًرا كمــا تغيّــرت «الســفير» .فمنــذ أوائــل الثمانينيّات،
وقــد أفضــت التجربــة اإليرانيّــة إلــى الثيولوجيّــة الحقــود التــي صارتهــا ،لم
يعــد يعنينــي أكثــر مــن اســتقرار الســلطة المركزيّــة فــي بيــروت ،كائ ًنــا من
ائيلي وتباهــت جريدتنــا فــي واحد
كان رمزهــا .وحيــن حـ ّـل االجتيــاح اإلسـر ّ
مــن مانشــيتّات طــال الصارخــة بــأ ّن «بيــروت تحتــرق وال ترفــع األعــام
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ـيت الــذي يســتهويني ،وهــو هرطقــة ال ت ُكتــب ،أ ّن
البيضــاء» ،كان المانشـ ّ
بيــروت ترفــع األعــام البيضــاء كــي ال تحتــرق.
طويــا ،وكان يشــير إليــه
ً
والحــق يقــال ،تح ّمــل اختالفــي
لكــ ّن طــال،
ّ
ٍ
ّ
ســنوات راح فيهــا
الضــال» .وهــو احتملنــي
مداعبــ ًة بتســميتي «االبــن
يــدب علــى األرض.
لــكل مــا
افتراقــي يتزايــد عــن فهــم «الســفير» ّ
ّ
ولــن يقــوى النســيان ،الــذي يلتهــم أشــياء كثيــرة ،علــى التهــام حــوادث
صغــرى مؤثّــرة .فحيــن جــرت محاولــة آثمــة الغتيــال طــال ،كنــت مصابًــا
بــزكام أ ّخــر عيادتــي لــه ثالثــة أيّــام أو أربعــة .لكـ ْن ،حيــن زرتــه ،عاتبنــي
ـي مــا حــال
برقّــة شــديدة ،تــكاد تكــون اعتذاريّــة ،ظانًّــا أ ّن الخــاف السياسـ ّ
والحــق أ ّن الطــرف الــذي ات ّهمــه بمحاولــة االغتيــال هــو
دون تفقّــده.
ّ
الطــرف الــذي كنــت أدافــع عنــه فــي جريدتــه ،لمجـ ّرد أنّــه رمــز الســلطة
المركزيّــة يومــذاك .وكان الــرأي الــذي أميــل إليــه ،أ ّن قيــام الســلطة شــر ٌط
لمعارضتهــا ،وإلّ دخلنــا فــي همجيّــة المعارضــة مــن دون ســلطة.
أ ّمــا إبّــان عالجــه ،فتبـ ّرع صديقــه أســعد المقـ ّدم بــأن يسـ ّد الفـراغ الــذي
سـبّبه احتجابــه .ومــا لبــث أســعد ،بنوايــاه الحســنة وأفــكاره البســيطة عــن
«مأسســة الســفير» ،أن انضـ ّم إلــى فرقــة العامليــن علــى إنقــاذ طــال مــن
طـلال .لكـ� ْن هيهـ�ات!

فـــ «الســفير» وطــال ســلمان يســتحيل فهمهمــا ،همــا أيضً ــا ،مــن دون
العائلــة ونظــام القرابــة ،ومــن أيّــام الجريــدة األولــىُ ،وجــد مــن يس ـ ّميها
«شمســطراليا» ،تدليـ ًـا علــى عــدد العامليــن فيهــا مــن أبنــاء شمســطار،
أي مــكان آخــر ،كانــت تنعقــد
بلــدة طــال .لكـ ْن أيضً ــا ،وربّمــا أكثــر مــن ّ
زيجــات فــي «الســفير» ،وتلــد زميــات ،وكثيــ ًرا مــا تســتعرض أدراج
المؤسســات
الجريــدة أطفــالً يحملهــم آباؤهــم وأ ّمهاتهــم .وإذا كانــت
ّ
الصحافيّــة اللبنانيّــة كلّهــا ملكيّــات عائليّــة ،فــإ ّن «الســفير» مشــاعة عائليّــة
تقــف مشــاع ّيتها ،بطبيعــة الحــال ،عنــد عتبــة ال ُملك ّيــة .فالــزواج والطــاق،
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وكذلــك التعييــن والتوريــث ،أمــور مفتوحــة لنقــاش الجميــع وتداولهــم.
وطــال نفســه أكثــر مــن يســتضيفون اآلخريــن إلــى همومــه الشــخصيّة
والعائل ّيــة ،مســتعي ًنا باألصدقــاء علــى حلّهــا ،مــن دون أن يُتــاح لهــؤالء
األصدقــاء فهــم دواخلهــا العميقــة ،ومــن غيــر أن يكونــوا هــم أنفســهم
ـي.
مراجــع تقليــد فــي التربيــة واالنتظــام العائلـ ّ
و«المؤسســة» ،أمضــى طــال
وفــي حــدود التناقــض بيــن «العائلــة»
ّ
المؤسســة لفظًــا ويمتّــن العائلــة التــي هــي «عائلــة
يؤســس
ّ
ســنوات ّ
الجميــع» بالمعنــى الــذي كان بيــرون يزهــو بــه فــي األرجنتيــن .وفــي
ذلــك ،اســتعان بالنفــوس الكثيــرة والمتعارضــة المقيمــة فــي نفســه ،هــو
ـب أن يخســر ،وأن يبــدو راب ًحــا وهــو يخســر
ـب أن يربــح ويحـ ّ
الــذي يحـ ّ
وخاس ـ ًرا وهــو يربــح ،والحامــل اإليمــان القديــم والمكتشــف أنّــه بــات
لــزوم مــا ال يلــزم ،واألب الــذي يســتهويه أن يكــون صدي ًقــا لألبنــاء ،وأحيانًــا
ـي الــذي يخشــى العقــداء ويقصــر تج ـ ّرؤه علــى
اب ًنــا لهــم ،وابــن الدركـ ّ
ساســة يشــاركونه ،مثلنــا جمي ًعــا ،الخــوف مــن القتــل.
وفــي الحــاالت كافّــة ،نجــح طــال ســلمان فــي تحويــل الســفيريّين جيشً ــا
ويتعصــب لهــا ،وقــد يبكــي
عاطفيًّــا فــي عالقتــه بـــ «الســفير» ،ينفعــل
ّ
منهــا وقــد يبكــي عليهــا .وهــي بالتأكيــد عالقــة عائل ّيــة بحــت ال مثيــل لهــا
بيــن جريــدة وعامليــن فيهــا .وهــذا مــا ع ّززتــه تلــك العاطف ّيــة التخديريّــة
التــي تزخــر بهــا المخاطبــات الشــعبويّة ،فـــ «تُقنــع» الســامع بعكــس مــا
يقولــه العقــل والمنطــق والمصلحــة .هكــذا ،كان مــن يدخــل إلــى مكتــب
طــال محت ًّجــا يخــرج منــه مع ّزيًــا ،فــي انتظــار أن يتراجــع مفعــول المخ ّدر
بعــد ســاعتين.
فــي تلــك الغضــون ،كانــت الثمانين ّيــات تطــرح علــى «الســفير» ه ًّمــا أكبــر
يتّصــل بالمعنــى الــذي رســمته لنفســها .فالعروبــة األخويّــة البســيطة بدأت
تنشــق إلــى ســ ّنة وشــيعة ،وفلســطين ّيين ولبنان ّييــن .ومــا بيــن خطــف
ّ
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موســى الصــدر فــي ليبيــا وحــرب المخ ّيمــات الشــيع ّية ـ الفلســطين ّية،
راحــت تتهــاوى المعانــي جمي ًعــا ،وراح يتّضــح كــم أ ّن «جــرح فلســطين»
مــن طبيعــة بالســتيك ّية.
وفــي تلــك المرحلــة ،أنجــزتُ فــي «الســفير» ،وهــو كان آخــر مــا فعلتــه
قبــل االنتقــال إلــى «الحيــاة» وإلــى لنــدن ،عــد ًدا مــن المقابــات
والتحقيقــات عــن النخبــة السياسـ ّية المارون ّيــة فــي لبنــان ،شــاركني فيهــا
حســن الســبع الــذي يجتمــع فيــه مــن المزايــا مــا يصعــب اجتماعــه فــي
شــخص واحــد .لقــد كان حســن س ـ ّيد الطابــق األعلــى ،طابــق األرشــيف،
محاطًــا بأصدقائــه ،ليلــى ح ّمــود ،التــي صــارت زوجتــه ،وصقــر أبــو فخــر
ومحمــد ســويد وزينــب ســلمان وحســن يوســف.
وكان حســن كثي ـ ًرا مــا يقــرأ المعلومــة فــي أرشــيفه ويقارنهــا بالتغطيــة
ـي العظيــم.
فــي جريدتــه ،ث ـ ّم يه ـ ّز رأســه ويســتعيذ بالعلـ ّ
بشــق
التلصــص علــى «الســفير» وهــي تســعى
ّ
ومــن لنــدن ،اســتم ّر ّ
النفــس ألن تؤلّــف مع ًنــى ال يتألّــف .فأمورهــا راحــت تتدهــور بســرعة
فائقــة ،ال يح ـ ّد منهــا إلّ مقــاالت قليلــة ولوحــات كثيــرة لســعد حاجــو.
وســنة بعــد ســنة ،جعــل التضييــق يتنامــى علــى كتّابهــا المغايريــن،
كع ّبــاس بيضــون وحســام عيتانــي ،حتــى إ ّن بعضهــم لــم يطيقــوا البقــاء
ـي أن أبــذل جه ـ ًدا بال ًغــا إلقنــاع مــن أُخبرهــم كــم كان
فيهــا .وصــار علـ ّ
طــال رحبًــا طــوال «انشــقاقي» فــي الثمانينيّــات .وفــي ظ ّنــي أ ّن واحـ ًدا
مــن األســباب يعــود إلــى اختــاف الســلطة الفلســطين ّية فــي بيــروت،
ث ـ ّم مــا أعقــب عهدهــا مــن فوضــى واحت ـراب لترســيم الحصــص ،عــن
توطّــد الســلطة الســوريّة وزمنهــا ،فكيــف وقــد التقــى «ســيادة العقيــد»
و «ســماحة السـيّد» علــى طلبــات واحــدة ينبغــي أن ت ُلبّــى؟ وشمســطار،
فــي آخــر المطــاف ،ومثلهــا الحمــرا ،واقعتــان فــي نطــاق ال يتســامح
معــه المســ ّدس وال تتعفّــف عنــه العبــوة .ويبــدو ،إلــى ذلــك ،أ ّن
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ـي البعيــد أقـ ّـل تطلّ ًبــا مــن مصــادر تمويــل باتــت أقــرب
التمويــل الليبـ ّ
وأكثــر داخليّــة.

لك ـ ّن التــر ّدي بلــغ ح ـ ًّدا أجــاز التعامــل مــع بهجــت ســليمان بوصفــه
مفكّــ ًرا خطيــ ًرا ،ومــع إيلــي حبيقــة بوصفــه قطبًــا سياســيًّا ،ناهيــك
بنعــي ناعســة األســد ،والــدة حافــظ ،بلغــة تشــبه لغــة كيــم إيــل
ســونغ فــي حديثــه عــن أ ّمــه .ولئــن ســبق لحــرب المخ ّيمــات أن أكّــدت
أ ّن «جــرح» فلســطين صنــ ُع عمل ّيــة تجميــل ،فــإ ّن إصبــع «الســفير»
انض ّمــت إلــى أصابــع لبنانيّيــن آخريــن فــي اللعــب بـــ «جــرح» ســوريا
وتوســيعه.
وأحــدس أ ّن أحــد الطــاالت التــي فيــه ال ب ـ ّد اشــمأ ّز مــن طــال اآلخــر،
ذاك الــذي يتواطــأ مــع أشـرار يرســلون إلــى ســوريا شـ ّبانًا مــن شمســطار
وجوارهــا ،فيذهبــون قاتليــن ويرجعــون مقتوليــن.
والتــر ّدي هــذا وازاه تهافــت لــم يمكــن تج ّنبــه :ذاك أ ّن اســتحالة رتــق
الفجــوة بيــن الــكالم والواقــع ،وبيــن بعــض الوقائــع وبعضهــا اآلخــر،
وبيــن العروبــة وإي ـران ،أفقــدت المبالغ ـ َة الدراميّ ـ َة التــي اش ـتُهرت بهــا
«الســفير» آخــر الجـ ّد الــذي تب ّقــى لهــا .وكــم بــدا مضحـكًا ،ومحزنًــا أيضً ــا،
أن تجتمــع فــي ســنوات افتتاح ّيــة هوائ ّيــة لســعيد عقــل علــى الصفحــة
األولــى وعبــارة لجمــال عبدالناصــر ال يقرأهــا أحــد علــى الصفحــة األخيــرة.
وكانــت «الســفير» ،منــذ يومهــا األ ّول ،قــد دأبــت علــى أن تنشــر يوميًّــا
ـري ،حتــى غــدت أبــا هريرتــه ،هــو الــذي لــم تطــل
عبــارة للزعيــم المصـ ّ
كل العبــارات المنســوبة إليــه.
بــه الحيــاة كــي يقــول ّ
وتلــك أيّــام ال ينفصــل عنهــا تاريخنــا ،أفـرا ًدا وجماعــات ،بمــا أحببنــاه منــه
ومــا كرهنــاه .أ ّمــا الذيــن يبحثــون عــن ِع َبــر فلــن يفوتهــم أ ّن لبنــان الــذي
ـي» ،بينمــا
أمع ّنــا فــي تمزيقــه لــم يعــد يعنــي الكثيــر لـــ «الوطــن العربـ ّ
األخيــر انتهــى نكتــة لــم تعــد تُضحــك أحـ ًدا فــي لبنــان.
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وإقفــال «الســفير» ،فــي هــذا المعنــى ،إشــارة إلــى زمــن أكبــر ســعينا
جمي ًعــا إلــى إقفالــه .فهــو قــد يقــول شــيئًا عــن اقتصــادات العالــم
السياســي ،أو
وصحافاتــه ،لك ّنــه يقــول أكثــر كثيــ ًرا عــن جفــاف المــال
ّ
ـكري .وهــو بالطبــع ،يتّصــل بالمبيعــات واإلعالنــات ،لك ّنــه
باألحــرى العسـ ّ
أوثــق ات ّصــالً بانهيــار الــرأي العــا ّم فــي لبنــان ،مــع انهيــار الدولــة الــذي
الخاصــة الطائفيّــة التــي ال
تكتّــم عليــه ات ّفــاق الطائــف ،لمصلحــة اآلراء
ّ
تعوزهــا صحــف.
وأي إقفــال
وإقفــال «الســفير» ،كائ ًنــا مــا كان الحــال ،يبقــى حدثًــا محزنًــاّ ،
السياســي فســبب آخــر كــي
ألي صحيفــة حــدث محــزن .أ ّمــا الخــاف
ّ
ّ
يتمســك واحدنــا باألصــوات التــي يخالفهــا وتخالفــه ،مقاو ًمــا اكتمــال
ّ
ـح
التح ـ ّول إلــى صح ـراء ال تصــدر عنهــا ّإل مونولوغــات متف ّرقــة .وإذا صـ ّ
كل مــا فــي وســعها
أ ّن الصحافــة اللبنانيّــة ،ال سـيّما النضاليّــة منهــا ،فعلــت ّ
كــي نصــل إلــى هــذه النتيجــة ،التــي تدفــع هــي نفســها ثمنهــا ،فالدفــاع
عــن لبنــان المتعـ ّدد يقتضــي الدفــاع عــن صحافتــه وإن رغ ًمــا عنهــا ،ذاك
ألي كان ،ال س ـ ّيما أنّــه يطــاول مئــات
أ ّن اإلقفــال ليــس العقــاب العــادل ّ
الصحافيّيــن والمح ّرريــن الذيــن ســيُلقَون علــى قارعــة البطالــة .وهــذا
فضــا عــن كونــه انتصــا ًرا لصــورة البلــد كمــا أرادتهــا صحافــة تطحــن
ً
الوطــن بالقض ّيــة ،ظانّـ ًة أنّهــا ســتنجو مــن غــرق مجتمــع دفعتــه ،بحســن
ن ّيــة أو ســوئها ،إلــى الغــرق.
ـت أعرفــه وأُعـ َرف بــه إنّمــا ابتــدأ فــي «الســفير»
أ ّمــا أنــا ،فالقليــل الــذي بـ ّ
ـتحق المصارحــة بالحقيقــة.
ومعهــا وبفضلهــا .وأ ّول إيفــاء الديــن المسـ ّ
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«النهار» وآل تويني
فــي الس ـتّين ّيات والنصــف األ ّول مــن الســبعين ّيات ،باتــت ق ـراءة «النهــار»
اللبنانــي الــذي يقــرأ ،بــل امتحانًــا للبنانيّتــه .فهــو إن لــم
واجبًــا علــى
ّ
ـب أغانــي فيــروز أو أدب جب ـران خليــل جب ـران.
يفعــل ،كان ك َمــن ال يحـ ّ
لك ـ ْن ،لئــن أمكــن حيــا َة األف ـراد اليوم ّيــة أن تســتغني عــن ذلــك األدب
وتلــك األغانــي ،فاالســتغناء عــن «النهــار» كان يرســم لصاحبــه وجــه
المغفَّــل وال ُمفــ َّوت.
الجرائــد التــي شــابهتها سياسـ ًّيا ،كـــ «الجريــدة» و«الصفــاء» ،كانــت تــذوي
فــي عالمهــا ِ
ـي القديــم« .الحيــاة» كانــت عربيّــة ج ـ ًّدا« .األنــوار»
الح َرفـ ّ
ناصريّــة جــ ًّدا« .لســان الحــال» تصــدر ظهــ ًرا« .الســفير» لــم تكــن قــد
ُولــدت بعــد.
لقــد بــدت هــي الجريــدة بألــف والم التعريــف .قــد يكرههــا البعــض
ـي أو للتظاهــر باإللمــام أو ربّمــا للـذّة
لك ّنــه يقرأهــا ،إ ّمــا الضطـرار وظيفـ ّ
مازوش ـيّة.
«النهــار» خرجــت مــن حــرب  1958األهل ّيــة لتواكــب ،وإن بالمعارضــة،
الشــهابي .ففــي مــوازاة إنشــاء اإلدارة والمــدارس وشــبكات
المشــروع
ّ
الكهربــاء والطــرق التــي تق ـ ّرب المناطــق واحدتهــا مــن األخــرى ،غــدت
ـي الواحــد ،منــه يطيــر ديكهــا األزرق إلــى
جــز ًءا مــن هــذا المركــز البيروتـ ّ
األطـراف التــي «فتحتهــا» الشــهاب ّية أمــام الدولــة .إنّهــا ،إذًا ،اللبننــة التــي
اقتصــرت قبـ ًـا علــى جبــل لبنــان.
فولكلــوري ،وكانــت ج ّديّــة ،بــل
المه ّمــة كانــت وطن ّيــة ،بمع ًنــى غيــر
ّ
جليلــة ،بالنظــر إلــى العالقــات التــي ش ـ ّدت تاريخ ًّيــا األط ـراف تلــك إلــى
ســوريا وفلســطين .وكان مــا ضاعــف اإللحــاح علــى إنجازهــا أ ّن مواجهــة
 1958األهل ّيــة أضعفــت الصلــة ببيــروت عنــد الطرابلس ـ ّيين والعكّاريّيــن
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والبقاعيّيــن م ّمــن لــم يكــن حنينهــم إلــى دمشــق وحمــص قــد خبــا أصـ ًـا.
البيروتــي شــرطًا لجعــل الوطــن
هكــذا ،بــدت إعــادة ربطهــم بالمركــز
ّ
وط ًنــا ،و«النهــار» كانــت قطعــة مــن الحبــل الرابــط.
والتجديــد كان ســمة العصــر ،عصــرذاك :هكــذا ،غرفــت «النهــار» مــن
الجامعــة اللبنان ّيــة الحديثــة الــوالدة بعــض كوادرهــا ،واعتمــدت مراســلين
فــي المناطــق النائيــة التــي كان أبناؤهــا يعيشــون أو يموتــون بــا
ـي ،ثـ ّم فــي كبريــات
صـ ًدى ،قبــل أن تعتمــد مندوبيــن فــي العالــم العربـ ّ
كل تقــ ّدم فــي الســتّين ّيات ،كانــت «النهــار»
عواصــم العالــم .ومــع ّ
ـي الالحــق أميــن معلــوف
تتقـ ّدم :أنشــأت صفحــة رأي كتــب فيهــا الروائـ ّ
والناشــر الالحــق ريــاض نجيــب الريّــس وســمير عطااللــه ووفيــق رمضــان
وفــؤاد مطــر وإبراهيــم ســامة ورفيــق معلــوف وعبدالكريــم أبــو النصــر
واليــاس الديــري وعلــي هاشــم وآخــرون .وهــؤالء جمعــوا بيــن كونهــم
كتّابًــا معلّقيــن وكونهــم مح ّرريــن أو مراســلين فــي الخــارج ،فانكســر
معهــم ذلــك الفاصــل القديــم والبائــد بيــن الكاتــب الــذي يعمــل بعقلــه
ـي الــذي يعمــل بيــده .ثـ ّم أنشــأت صفحــة ثقاف ّيــة كاملــة كانــت،
والمهنـ ّ
كصفحــة الــرأي ،األولــى فــي الصحافــة اللبنان ّيــة ،عمــل فيهــا الشــاعر
والمســرحي عصــام محفــوظ والناقــد نزيــه خاطــر
شــوقي أبــي شــقرا
ّ
ـري المقيــم فــي
وســواهم .وعبرهــا ،ومــن خــال ســمير نصــري ،المصـ ّ
ـت أجيــال مــن اللبنان ّييــن إلــى الســينما وأح ّبتهــا .أ ّمــا لوحة
بيــروت ،تع ّرفـ ْ
بيــار صــادق اليوم ّيــة ،الممتــ ّدة علــى عــرض صفحتهــا األخيــرة ،فلــم
تكــن أ ّول الكاريكاتــور فــي لبنــان ،وال فــي مصــر طب ًعــا ،لك ّنهــا جعلــت
الرســم أ ّول مـ ّرة ينافــس ال َحــرف أو يفوقــه أهميّـ ًة وتــداولً  .وحيــن كان
تخصــص لــه مل ًّفــا،
يَجـ ّد حــدث كبيــر ،محل ًّيــا أو عرب ًّيــا أو دول ًّيــا ،كانــت ّ
هــو كـ ّراس منفصــل عنهــا وإن حمــل اســمها .وبيــن  ،1964حيــن أُ ّســس
ـبوعي شــهير رأس تحريــره الشــاعر أنســي الحــاج ،أحــد شـ ّبان
ملحــق أسـ ّ
تولهــا
مجلّــة «شــعر» ،و ،1967حيــن انبثقــت مــن الجريــدة دار نشــر ّ
180

الشــاعر يوســف الخــال ،أبــرز وجــوه «شــعر» يومــذاك ،غــدت «النهــار»
القابــض األبــرز علــى الحيــاة الثقاف ّيــة فــي لبنــان .وهــذا ،مجت ِم ًعــا ،كان
تق ّدم ًّيــا بقــدر مــا كان إمبراطوريًّــا.
ويوم ًّيــا ،علــى الصفحــة األولــى ،كان ميشــال أبــو جــودة ينشــر عمــوده
الــذي تقــول إحــدى الروايــات أ ّن قراءتــه كانــت مــن أ ّول مــا يفعلــه جمــال
عبدالناصــر فــي الصبــاح .أ ّمــا خليفتــه أنــور الســادات فذهــب أبعــد ،إذ
قــرأ مقاطــع مــن أحــد أعمــدة أبــو جــودة أمــام مجلــس الشــعب فيمــا كان
يســتع ّد لزيــارة القــدس.
وأبــو جــودة بــدأ نجمــه يســطع لبنان ًّيــا بعــد تع ّرضــه لضربــة موســى
تركــت أثـ ًرا واض ًحــا علــى خـ ّده ،وذلــك لكتابتــه مقــالً عنونَــه «فــي حمــى
ـمعوني نعيــم مغبغــب ،عــام
األميــر» ،تعلي ًقــا علــى اغتيــال النائــب الشـ
ّ
 ،1959إبّــان احتفــال كمــال جنبــاط برئيــس الجمهوريّــة الجديــد «األميــر»
فــؤاد شــهاب.
النهــاري فضــ ّم إليــه اهتمامــات عرب ّيــة،
وســع األفــق
ّ
لكــ ّن أبــو جــودة ّ
صاغهــا بلغــة بســيطة ،موجــزة ومكثّفــة .فهــو تن ّبــه مبكـ ًرا إلــى أ ّن بيــروت
مقصــد عــرب كثيريــن هاربيــن مــن انقالباتهــم ،حامليــن إليهــا ح ّريّاتهــم
التــي يمارســونها بصــوت مرتفــع فــي مقاهيهــا ،وحامليــن رســاميلهم التــي
أودعوهــا مصارفهــا ،وأ ّن فــي بيــروت فلســطين ّيين يحلمــون بالعــودة إلــى
فضــا عــن
ً
فلســطين ويخطّطــون ،فــوق األرض وتحتهــا ،لذلــك .وهــذا
الجامعــة األميرك ّيــة بأســاتذتها ذوي البلــدان واللغــات والســحنات الكثيــرة.
والبيئــات المذكــورة كنــوز للخبــر والــرأي والمعلومــة ،لك ّنهــا أيضً ــا طرائــق
فــي النظــر إلــى المســائل ،طرائــق ت ُغنــي الطريقــة الواحــدة الموروثــة
والمألوفــة لــدى اللبنان ّييــن .وأغلــب الظ ـ ّن أ ّن اغتيــال كامــل مــر ّوة فــي
ـلبي علــى «الحيــاة» أناطــا بـــ «النهــار» األدوار العرب ّيــة
 1966وأثــره السـ ّ
ضمنــي بيــن
التــي كانــت تؤ ّديهــا جريــدة مــر ّوة وفقًــا لتقســيم عمــل
ّ
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العربــي ولنــا
الصديقيــن مــر ّوة وتوينــي :لكــم األولويّــة فــي الشــأن
ّ
ـي.
األولويّــة فــي الشــأن اللبنانـ ّ

هكــذا ،بــدا لبنــان ،مــع «النهــار» ،بل ـ ًدا ج ّديًّــا ،يصنــع نفســه وال يطيــق
التعييــر بأنّــه «صنيعــة االســتعمار» ،تتالقــى مناطقــه فــي عاصمتــه كمــا
ـب فيهــا البلــدان المجــاورة التــي اســتولى عليهــا العســكر .فــوق ذلــك،
تصـ ّ
ويتوســع معهــا البيــع والش ـراء
تتوســع
ّ
وفيمــا كانــت الفئــات الوســطى ّ
واالســتيراد واالســتهالك ،الح البلــد ســوقًا شــبه مكتفيــة بذاتهــا وبدورتهــا
ـي.
التجاريّــة وعائدهــا اإلعالنـ ّ
ـي،
الــوالدة اإلســم ّية تعــود إلــى  .1933حينــذاك ،فــي ظـ ّـل االنتداب الفرنسـ ّ
كان الطلــب كبيــ ًرا علــى الصحــف واألحــزاب والنقابــات ،تلــك األدوات
التــي علّمهــا االســتعمار ل ُمسـتَ ْع َمريه فغــدت أدواتهــم فــي االســتقالل عنه.
وكان الطلــب كبي ـ ًرا أيضً ــا علــى الطوائــفِ ،مللنــا ونِحلنــا التــي تح ّدثــت
مؤسســات و«طوائــف».
وترســلمت وصــارت ،بعــد مجــيء االســتعمارّ ،
والمســيحيّون مــن الــروم األرثوذكــس لــم يتلــكّأوا :ففــي الثالثينيّــات
واألربعين ّيــات ،عصــف بهــم حــراك هاجســه الحــ ّد مــن وطــأة الثنائ ّيــة
اللبنانــي الجديــد:
المارون ّيــة ـ الســ ّن ّية ،والمشــاركة فــي تأثيــث البيــت
ّ
ـري
ـي بعمــود فقـ ّ
فــي  ،1932أنشــأ أنطــون ســعادة الحــزب السـ ّ
ـوري القومـ ّ
ـي وقاعــدة أرثوذكسـيّة غالبــة .فــي  ،1933كانــت «النهــار» .فــي
أرثوذكسـ ّ
ّ ،1939أســس ناصيــف مجدالنــي «منظّمــة الغساســنة» التــي أحياهــا
قريبــه نســيم مجدالنــي .فــي  ،1944أطلــق جــورج خضــر وألبيــر ل ّحــام
«حركــة الشــبيبة األرثوذكسـ ّية» .شــيوع ّيو ســتالين كانــوا هنــاك أيضً ــا ،فــي
ـمال .أ ّمــا التقاطــع
المزرعــة ببيــروت والمينــا بطرابلــس وفــي الكــورة شـ ً
واالزدواج ف ُو ِجــدا كذلــك :جبـران توينــي ،مثـ ًـا ،انضـ ّم إلــى «الغساســنة».
ـي ...األيديولوج ّيــات القوم ّيــة،
جــورج خضــر انتســب إلــى السـ ّ
ـوري القومـ ّ
ـاري ،لــم تكــن
ـي واليسـ ّ
ـي منهــا والسـ ّ
ـي ،وكذلــك اليمينـ ّ
ـوري واللبنانـ ّ
العروبـ ّ
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هــي الموضــوع إلّ اســتطرا ًدا .الموضــوعُ ،مــد َركًا أم غيــر ُمــد َرك ،كان
حصتهــا فــي الدولــة واإلدارة.
الطائفــة وتعزيــز حضورهــا وزيــادة ّ
لكـ ّن والدة «النهــار» الفعل ّيــة حصلــت مــع حصــول لبنــان وتبلــوره شــهاب ًّيا.
والحــال أ ّن البلــد ،كمــا صيــغ بعــد  ،1958كانــت تلــك الجريــدة مرآتــه
ّ
األدق ،وهــي ظلّــت عقــو ًدا هكــذا :مد َّونــة صعــوده ،قبــل أن تنقلــب ورقــة
نعيــه.
المؤســس جبـران والعائــد خ ّري ًجــا مــن هارفــرد ،كان
غســان توينــي ،نجــل
ّ
ّ
رمــز المشــروع وبطلــه .ح ّبــه للتجديــد وللمغامــرة ودينام ّيتــه ويقظتــه
الحــا ّدة علــى الحــدث والطــارئ كانــت تدفعــه فــي االتّجــاه هــذا.
وتمتــص مضمونــه ،أو تخفّفــه،
بيــد أ ّن العوامــل التــي تكبــح مشــروعه
ّ
كانــت ال تقـ ّـل ق ـ ّوةً.
ذاك أ ّن توينــي لــم يُ ِ
خــف عزمــه المبكــر علــى االنضمــام إلــى نــادي
السياسـ ّيين التقليديّيــن .كان يــرى أ ّن النجوم ّيــة اإلعالم ّيــة ال تكتمــل بغيــر
النجوم ّيــة السياسـ ّية ،وكان يتو ّهــم ،بقــدر بــا ٍد مــن االعتــداد الــذي يصنعــه
الوهــم ،أ ّن فــي وســعه تحديــث سياســة التقليديّيــن بصيرورتــه هــو نفســه
تقليديًّــا .أ ّمــا تجاربــه فــي الحكــم ،وفــي الســعي إليــه ،فح ّولتــه إلــى
ـدي الــذي أراد أن يكونــه مــن دون أن ت ُنتــج تحديثًــا يُذكــر.
التقليـ ّ
فــي  ،1951صــار نائبًــا ،وكذلــك فــي  ،1953وفــي  1957غــدا نائبًــا لرئيــس
المجلــس .وهــو ُوزّر فــي  1970ثــ ّم ُوزّر فــي  ،1975وبيــن التاريخيــن
خــاض انتخابــات  1972عــن عاليــه .وأخي ـ ًرا ،وبعــد طــول انقطــاع ،عــاد،
ليحتــل المقعــد الــذي شــغر باغتيــال نجلــه
ّ
عــام  ،2006إلــى البرلمــان
جب ـران .وإلــى النيابــة ،عمــل فــي  1967ســفي ًرا فــي الواليــات المتّحــدة،
ث ـ ّم ،بيــن  1977و ،1982مندوبًــا فــي األمــم المتّحــدة.
السياســي قــاده إلــى دماثــة مبالــغ فيهــا حيــال «األقطــاب»
هــوس
ّ
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السياســ ّيين ،ال ســ ّيما الموارنــة منهــم ،الذيــن يصــدر عنهــم رئيــس
الجمهوريّــة ،ثــ ّم الســ ّنة الذيــن يأتــي مــن صفوفهــم رئيــس الحكومــة.
فمعارضــة مــن عارضهــم ،كبشــارة الخــوري أو فــؤاد شــهاب أو رشــيد
كرامــي أو ســليمان فرنج ّيــة ،تســتدعي بالضــرورة االت ّــكاء علــى كميــل
شــمعون أو ريمــون إ ّده أو صائــب ســام ،ومعهــم الح ًقــا موســى الصــدر.
هــؤالء وحدهــم حجــارة البيــت ،مــن دونهــم ينهــار علــى رؤوســنا جمي ًعــا.
والســلوك هــذا ع ّبــر عــن الطــور الجديــد للحساسـ ّية األقلّ ّية واألرثوذكسـ ّية،
النســبي فــي عالقــات الطوائــف
طــو ِر مــا بعــد االســتقالل واالســتقرار
ّ
ـي
وترســيم حصصهــا ،وتال ًيــا اإلق ـرار بهــذا الترســيم .فالرجــل األ ّول مارونـ ّ
ـي البارع
حك ًمــا ،والثانــي سـ ّن ّي ،واآلخــرون ســادس وســابع ...أ ّمــا األرثوذكسـ ّ
والعــارف ف َمــن ينجــح فــي تســليك أرثوذكسـ ّيته وحساسـ ّياتها وســط تلــك
ـي األ ّول أو للسـ ّن ّي الثانــي.
األدغــال ،بحيــث يغــدو ضــرور ًة قصــوى للمارونـ ّ
وتوينــي لــم يُنكــر مـ ّر ًة الحساسـيّة هــذه .فهــو حيــن تحـ ّدث عــن الثالثــة
األشــ ّد تأثيــ ًرا فيــه ،ذكــر والــده جبــران وأنطــون ســعادة وشــارل مالــك
األرثوذكســي .كامــل مــر ّوة (غيــر
م ّمــن ال يجمــع بينهــم ّإل مذهبهــم
ّ
ـي) ،الــذي كان يكبــره بـــ 11عا ًمــا ،لــم يُذكــر فــي هــذا الســياق،
األرثوذكسـ ّ
مــع أ ّن تأثيــره فيــه كان حاس ـ ًما كمــا يجــزم عارفــو االثنيــن.
ـي تعري ًفــا ،لــم يفعــل ســوى توطيــد
ـي ،الطائفـ ّ
االشــتغال فــي العمــل النيابـ ّ
هــذا االرتبــاط .هكــذا ،كان ال بـ ّد مــن صــات وثيقــة بـــ «سـيّدنا المطـران»
وبـــ «مفاتيــح» الطائفــة التــي أهداهــا توينــي أســه ًما فــي «النهــار» ،وإن
احتفــظ لنفســه وعائلتــه بقـرار هــذه األســهم والتصويــت عنهــا.
وفضـ ًـا عــن مصاهــرة الحقــة بيــن «عائلتيــن سياس ـ ّيتين أرثوذكســيت ّين»،
احتــل توينــي
ّ
غســان توينــي وكريمــة ميشــال المــ ّر،
مثّلهــا زواج نجــل ّ
ـي المــوازي .ففــي ،1988
مواقــع أساسـ ّية فــي ّ
مؤسســات «النظــام» الطائفـ ّ
تــرأّس لجنــة متحــف سرســق ،كمــا تــرأّس ،بيــن  1990و ،1993جامعــة
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ـي،
البلمنــد .وظلّــت االفتتاح ّيــة األســبوع ّية لمطـران جبــل لبنــان األرثوذكسـ ّ
جــورج خضــر ،مــن معالــم الجريــدة وثوابتهــا.
اللبنانــي ،ف ُوجــد مســيح ّيون يأخــذون
وإذ اســتوطنت الطائف ّيــ ُة الهــوا َء
ّ
علــى أبنــاء طوائفهــم العروب ّييــن أنّهــم صــاروا «مثــل المســلمين»ُ ،و ِجــد
مســلمون يــرون فــي «النهــار» مصن ًعــا قــد يدخلــه القالئــل مــن أبنــاء
طوائفهــم لك ّنهــم يخرجــون منــه مســيحيّين .أ ّمــا األوصــاف هــذه فكانــت
الخارجــي ومــدى اســتدخال الكلمــات
تســتهدف الســلوك والمظهــر
ّ
األجنب ّيــة فــي الــكالم ،فضـ ًـا عــن القناعــات السياس ـ ّية طب ًعــا.
ـجل ،وهمــا يتجــاوزان التك ّهــن،
لك ـ ّن الحدثيــن الصارخيــن فــي هــذا السـ ّ
فشــهد عليهمــا عــام  :1972فقــد انضــ ّم توينــي إلــى قــادة الطائفــة
ورموزهــا فــي اعتراضهــم علــى انتخــاب نجــاح واكيــم نائبًــا عــن أرثوذكــس
ـري ٍ
آت مــن خــارج النــادي
الدائــرة الثالثــة فــي بيــروت ،ذاك أ ّن واكيــم ناصـ ّ
المغلــق الــذي ينبغــي أن يبقــى مغل ًقــا وحصريًّــا لألرثوذكــس األقحــاح!
لك ـ ّن توينــي خــاض عامــذاك معركــة عاليــه فــي الئحــة واجهــت الئحــة
القطبيــن الدرزيّيــن كمــال جنبــاط ومجيــد إرســان ،معبــو َدي طائفتهمــا.
يصــا للمناســبة ،كمــا
خص ً
شـ ّبان َح ْملَ ِتــه وشــابّاتها لبســوا قمصانًــا مصنوعــة ّ
غســان | ع ْمحافظْتــك يــا لبنــان» .وهــذه كانــت
وزّعــوا أغنيــة عــن «ترشّ ــح ّ
تقنيّــات فــي الحمــات االنتخابيّــة غيــر مألوفــة يومــذاك ،فبــدوا بســببها
«حديثيــن» و«عصريّيــن» ،كمــا يحبّهــم توينــي ،يهاجمــون «اإلقطــاع»
و«التقليديّيــن» .لكـ ّن المعركــة أحدثــت اســتقطابًا مســيح ًّيا ـ درزيًّــا بالــغ
الحـ ّدة ،رآه البعــض الح ًقــا مصــد ًرا بعيـ ًدا مــن مصــادر حــرب الجبــل فــي
الثمانين ّيــات :أكثريّــة الــدروز الســاحقة اعتبــرت أ ّن الالئحــة التــي ض ّمــت
صاحــب «النهــار» مســيح ّي ٌة جـ ًّدا ال تمثّــل الــدروز .أ ّمــا الســؤال الــذي لــم
يُســأل فــكان التالــي :لمــاذا ينبغــي أن يحظــى أرثوذكــس بيــروت بتمثيــل
يختارونــه هــم ،وأن يُكتــب لــدروز عاليــه تمثيــل يختــاره ســواهم؟
185

أصــا ،ألّ ينعكــس
وكان مــن المســتحيل ،ومــن غيــر المرغــوب فيــه ً
علــى «النهــار» هــذا القـران بيــن األرثوذكسـ ّية العميقــة والضعــف حيــال
الزعامــة السياس ـيّة ،بشــروطها المتدنّيــة المعروفــة فــي لبنــان .المظهــر
األبــرز لــذاك الق ـران كان المحافظــة الشــديدة ،ذاك أ ّن «السياســة» ،كمــا
د ّرجتهــا «النهــار» ،هــي ،بالضبــط ،السياســة اللبنان ّيــة المعمــول بهــا .إنّهــا
المعيــار الــذي تُقــاس بــه المعاييــر ،والممارســة التــي ال ممارســة سياسـ ّية
غيرهــا .حتــى ألقــاب الزعمــاء ،الرســم ّية منهــا (فخامــة ،معالــي )...واألهل ّية
(بيــك ،أفنــدي ،شــيخ إلــخ ،)...والمبالغــة فــي احت ـرام المراتــب وتوزيــع
الشــهادات الم ّيتــة عــن «الكبــار» و«القامــات» و«العمالقــة» ،هــي م ّمــا
ط ّبقتــه مقــاالت «النهــار» تطبيــق طالــب لكتــاب تعاليــم .صحيــح أ ّن
الطائفيّــة ظلّــت «دا ًء» يُن ـ َّدد بــه ،ويُدعــى إلــى تجــاوزه ،فــي المقــاالت
وفــي محاضـرات «النــدوة اللبنانيّــة» التــي شــارك فيهــا توينــيّ ،إل أ ّن رمــوز
الطوائــف ،الزمن ّييــن والروح ّييــن ،أحيطــوا باالحتــرام والتنزيــه .إذًا ،كان
وكل االحت ـرام للطائف ّييــن.
كل اللعنــة علــى الطائف ّيــة ّ
ـيّ :
الشــعار الضمنـ ّ
أ ّمــا «الفضائــح» التــي كانــت تكشــفها الجريــدة ،فــي بلــد يُ َعـ ّد سياسـيّوه
البطــن األخصــب لفضائحــه ،فلــم يكــن يرتكبهــا أحــد .لقــد ظـ ّـل القــدر
أنشــط َمــن يرتكــب الفضيحــة ،ال تنافســه فــي ذلــك إلّ المصادفــة...
وفــي هــذا التســليم بمنطــق السياســة اللبنان ّيــة ،والعجــز عــن تطعيمهــا
بمعــانٍ أرقــى ،أو ات ّســاعها لفئــات ونُخــب جديــدة ،مارســت «النهــار»
ـري المتفشّ ــي فــي عمــوم
تســحي ًرا للسياســة ال ين ّزههــا عــن العقــل التآمـ ّ
المنطقــة .ففضـ ًـا عــن «المصــادر العليمــة» و «األسـرار» و«أسـرار اآللهة»،
لسياســي فتصيــر حدث ًــا وخبــ ًرا،
سياســي
هنــاك الوليمــة التــي يولمهــا
ّ
ّ
وهنــاك «الصالونــان» النهاريّــان لتوينــي وأبــو جــودة ،حيــث يخضــع
الشــأن العــا ّم لتــداول السياس ـيّين الكبــار ،و«تُطبــخ» سياســات ومواقــف
بعي ـ ًدا مــن «العا ّمــة».
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وهــذا مــا بــدأ يع ـ ّرض اللبنان ّيــة النهاريّــة ،المقــدودة بالتمــام علــى ق ـ ّد
لبنــان الصيغــة والميثــاق ،الهتـزا ٍز مــا لبثــت الســنوات التاليــة أن فاقمتــه.
غســان توينــي« ،حــرب
فالحــرب حيــن وقعــت كانــت ،وفقًــا لتســمية ّ
اآلخريــن علــى أرضنــا» ،ذاك أ ّن بلــد الصيغــة والميثــاق منســجم انســجام
الج ّنــة ،قــد يســتهلك التناقــض ّإل أنّــه ال ينتجــه ،وقــد يســتورده مــن
الخــارج ،لك ّنــه ال يص ـ ّدر لهــذا الخــارج ّإل «مــا يُدهــش العالــم».
والمبســط هــذا ،والــذي شــرع يتداعــى فــي الروايــة
لبنــان البســيط
ّ
الرحبان ّيــة عــن القريــة ،هــو نفســه مــا راح يتداعــى فــي «النهــار».
بدأ ذلك مع انطالق القذيفة األولى في .1975
غســان توينــي
لكـ ّن «النهــار» ليســت هــذا فحســب .ففــي شــبابه ،انتمــى ّ
ـي ،وتبــادل بضــع رســائل مــع أنطــون ســعادة
إلــى الحــزب السـ ّ
ـوري القومـ ّ
قبــل أن يطــرده األخيــر الــذي لــم يحتمــل أدنــى «انح ـراف» عــن جــا ّدة
صوابــه .وتــر ّدد ،بعــد ذلــك ،أنّــه عــاد إلــى الحــزب ليطــرده ثانيــة جــورج
عبــد المســيح ،تلميــذ «الزعيــم» ومقلّــده.
ـي» بإعجــاب منقطــع النظير
كائ ًنــا مــا كان الحــال ،احتفــظ توينــي «الليبرالـ ّ
بـــ «الزعيــم» ،وبقــي بعــض القوم ّييــن الســوريّين أقــرب أصدقائــه إليــه.
فــوق هــذا ،ظـ ّـل فــي لحظاتــه الحميمــة أســير تث ّبـ ٍ
ـت ال يمـ ّـل علــى أخبــار
وغســان
ـي الديــن ّ
ووقائــع أصابهــا الصــدأ عــن عبــد المســيح وســعيد تقـ ّ
جديــد يخترقهــم أحيانًــا اســم هايدغــر...
هــذه العالقــة عرفــت ذروتهــا خــال  1957ـ  ،1962أي مــا بيــن التحالــف
الشــمعوني ،الــذي أدرج الطــرف األ ّول فــي متــن
الســوري ـ
القومــي
ّ
ّ
ّ
«االنعزاليّــة المســيحيّة» ،وســحق فــؤاد شــهاب ،محاولـ ًة انقالبيّــة مســرحيّة
ـري
نفّذهــا القوميّــون .أ ّمــا الجامــع يومــذاك ،فــكان العــداء للطغيــان الناصـ ّ
الــذي يقتــرب مــن ســوريا ويُرعــب ،فــي مــن يُرعــب ،مســيح ّيي لبنــان.
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القوم ّيــون الذيــن اغتالــوا الضابــط عدنــان المالكــي فــي دمشــق تع ّرضــوا
لعمليّــة اســتئصال ال رحمــة فيهــا ،ألجــأت بعــض رفقائهــم إلــى بيــروت
الشــمعونيّة .وحيــن اندلعــت مجابهــة  ،1958وجــدوا أنفســهم ،إلــى
جانــب الكتائــب ،يقاتلــون فــي الخنــدق نفســه.
القومــي علــى ال َعلمانيّــة مالئ ًمــا
فــي هــذا الســياق ،بــدا التشــديد
ّ
لـــ «النهــار» .فهــو يم ّيزهــا مــن الطائف ّيــة الصريحــة لألح ـزاب الطائف ّيــة
المســيح ّية ،أي المارون ّيــة ،ال س ـ ّيما الكتائــب الــذي ظـ ّـل طويـ ًـا يســتنفر
فــي توينــي أرثوذكســ ّيته ومــا اســتبقاه مــن قوم ّيتــه الســوريّة .لكــ ّن
ـيحي عريــض يناهــض
هــذه العلمان ّيــة تُبقــي «النهــار» فــي معســكر مسـ ّ
عبدالناصــر الــذي الح حفيـ ًدا للســلطان ســليم األ ّول ،يتقـ ّدم نحونــا ،هــذه
ـي .أبعــد مــن
ـرقي بــل مــن الجنــوب الغربـ ّ
الم ـ ّرة ،ال مــن الشــمال الشـ ّ
ـي» ،أنشــط األدوات التنظيم ّيــة لطائفة
ـي« ،ال َعلمانـ ّ
ذلــك ،أ ّن الحــزب القومـ ّ
ـتقبال لش ـ ّبانهم وناشــطيهم الباحثيــن عــن
الــروم األرثوذكــس ،واألش ـ ّد اسـ ً
مــكان لهــم علــى هامــش الثنائ ّيــة المارون ّيــة ـ الســ ّن ّية .يومــذاك ،درج
ـي لألرثوذكس ـ ّية .علمان ّيــة «النهــار»
القــول الســاخر :العلمان ّيــة اســم حركـ ّ
كانــت مثـ ًـا حيًّــا علــى ذلــك.

السياســي
الثقافــي ،ال
ومبكــ ًرا ،ظهــرت آثــار هــذا التقاطــع فــي الح ّيــز
ّ
ّ
فحســب .ففــي  ،1957تشــكّلت فــي بيــروت مجموعــة «شــعر» التــي
كان أشـ َّدها ديناميّـ ًة مثقّفــون ســوريّون ولبنانيّــون ،مســيحيّون وعلويّــون،
قوم ّيــون ســوريّون ونهاريّــون .هــؤالء عارضــوا القَدامــة الشــعريّة بقــدر
تهــب مــن دمشــق
معارضتهــم الدعــوات العروب ّيــة والوحدويّــة التــي
ّ
البيروتــي فــي مجلّــة «اآلداب».
والقاهــرة وتجــد حاضنهــا
ّ
لكـ ّن محنــة القوم ّييــن فــي لبنــان ،عــام  ،1962والتــي أفقــدت الطائفــة
األرثوذكســ ّية حزبهــا األ ّول ،ربّمــا شــكّلت بدايــات مــا بــات يُعــرف
الحقًــا بـــ «الطائفــة المســيح ّية» العابــرة للمذاهــب .فالمســيح ّيون
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غيــر الموارنــة بــدأوا يلتحقــون التحاقًــا مباش ـ ًرا باألحــزاب والزعامــات
المارونيّــة ،وهــي وجهــة ع ّززتهــا حــرب الســنتين فــي الســبعينيّات
قبــل أن تك ّرســها حــرب الجبــل فــي الثمانينيّــات .وبدورهــا ،صــارت
«النهــار» الصــوت األبــرز لمعارضــة يقودهــا كميــل شــمعون ،الزعيــم
المح ّبــذ دائ ًمــا عنــد توينــي ،وريمــون إ ّده ،المح ّبــب دائ ًمــا لديــه.
تلــك المعارضــة وجــدت تتويجهــا فــي انتخابــات  ،1968حيــن نجــح
المذكــوران فــي جــذب بيــار الجم ّيــل إليهمــا وتشــكيل «الحلــف
الثالثــي» الــذي أطــاح الشــهابيّة.
ّ
أ ّمــا القوم ّيــون الذيــن كانــوا ال يزالــون فــي الســجون ،فتولّــت «النهــار»
ـي ،والتــي حملــت أســماء مســتعارة
نشــر مقاالتهــم ذات الطابــع الخطابـ ّ
كســبع بولــس حميــدان ألســد األشــقر ،وقيــس الجــردي إلنعــام رعــد،
وعبداللــه فــرح لعبداللــه ســعادة .بهــذا ،دفعــت آخــر ديونهــا ألنطــون
ســعادة وتابعيــه الذيــن باتــوا ُمحرِجيــن لهــا .فهــؤالء الذيــن دخلوا الســجن
«يمين ّييــن» وحلفــاء للهاشــم ّيين ،مــا لبثــوا ،بعــد تســوية عقدوهــا مــع
األجهــزة الشــهاب ّية ،أن خرجــوا منــه «يســاريّين» .وحيــن تراخــت قبضــة
الدولــة الشــهاب ّية بعــد حيــن ،احتـ ّـل عندهــم ياســر عرفــات وحافــظ األســد
الموقــع الــذي كان يحتلّــه كميــل شــمعون والملــك حســين .أ ّمــا «النهــار»
التــي اعتصمــت بلبنان ّيتهــا الصارمــة ،وكانــت األرثوذكس ـ ّية بــدأت تندمــج
فــي مســيحيّة عريضــة ،فانقطــع بينهــا وبينهــم حبــل الس ـ ّرة .مــع هــذا،
ظلّــت صفحــات الجريــدة تســتقبل أســماء قوم ّيــة ،وتتّســع لمح ّرريــن
غســان
قوم ّييــن ،بنســبة تفــوق كثيـ ًرا نســبة باقــي األحـزاب فيهــا ،وبقــي ّ
ـي فــي زمــن أنطــون ســعادة
توينــي يؤكّــد أ ّن الفــرق بيــن الحــزب القومـ ّ
وبينــه اليــوم كالفــرق «بيــن األرض والســماء».
األرثوذكســ ّية العميقــة وهــوس السياســة االنتخاب ّيــة وتأثيــر القوم ّيــة
الســوريّة أنشــأت تكوي ًنــا غريبًــا وبالــغ التفــاوت .فهــي جعلــت وظائــف
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«النهــار» مزدوجــة بقــدر مــا جعلــت وطن ّيتهــا اللبنان ّيــة المؤكّــدة ذات
نصــل مثلــوم.
فــي سياســتها الوطن ّيــة العا ّمــة ،مثّلــت «النهــار» دائ ًمــا حص ًنــا مــن
الحصــون القليلــة ،والمتضائلــة ،التــي تدافــع عــن لبنــان .فهــي لــم تهــرق
مــاء وجههــا ،ال أمــام «بندقيّــة المقاومــة» فــي السـتّينيّات والســبعينيّات،
وال أمــام «بطــل تشــرين» فــي الســبعين ّيات والثمانين ّيــات والعقــود التــي
تلــت .صحيــح أنّهــا ،فــي مواجهــة غابة الســاح وضمــور القانــون ،اعتمدت
التق ّيــة أحيانًــا كثيــرة ،وغال ًبــا مــا ع ّولــت علــى الفولكلــور والنوســتالجيا
اللبنان ّييــن فبــدت كمــن يطلــب الحمايــة مــن الجثــث .لكــ ّن خطــف
ميشــال أبــو جــودة إلــى ســوريا فــي  ،1973وهــو أبــرز معلّقيهــا وأحــد
ـوري مــن
رئيســي تحريرهــا ،والــذي ن ـ ّم مبك ـ ًرا عــن خــوف النظــام السـ ّ
َ
الح ّريّــات اإلعالم ّيــة فــي جــواره ،كان اعترافًــا بأنّهــا المنبــر األكثــر تجســي ًدا
لتلــك الح ّريّــات وللوطن ّيــة التــي تنهــض عليهــا.
وعمــا بتقديــس «النهــار» للسياســة اللبنان ّيــة
ً
بيــد أ ّن الوطن ّيــة تلــك،
ـي .فهــي ديمقراط ّيــة
المعمــول بهــا وبأ ْمثلَتهــا ،ظلّــت ذات مضمــون رجعـ ّ
بالتوســع ّية
ـهابي علــى الديمقراط ّيــة المدعــوم
ّ
فــي مواجهــة التجــاوز الشـ ّ
ـهابي
الناصريّــة ،لك ّنهــا حليفــة قــوى غيــر ديمقراطيّــة تعــارض الميــل الشـ ّ
إلــى بنــاء دولــة واحــدة .وهي علمان ّيــة ،شــريطة ألّ تتّجــه شَ ـ ْف َرة علمان ّيتها
صــوب رجــال الديــن ،ال سـ ّيما األرثوذكــس منهــم .وحينمــا انفجــرت الحرب
اليوغوســاف ّية فــي التســعين ّيات ،شـكّلت «النهــار» جبهــة فرع ّيــة للصــرب
األرثوذكــس ،ودانــت أميــركا التــي تدعــم المســلمين ،مســتعيد ًة الع ـ ّدة
إيّاهــا عــن مســيحيّي الشــرق والمطامــح اإلمبرياليّــة لليانكــي .و«النهــار»
ليبراليّــةّ ،إل أنّهــا فــي هــذا ،كمــا فــي حالــة ريمــون إ ّده ،أغراهــا الدفــاع
ـادي
عــن حكــم اإلعــدام وعــن السـ ّريّة المصرف ّيــة ،ونطــق بلســانها االقتصـ ّ
مــروان اســكندر ،أبــرز االقتصاديّيــن النيوليبرال ّييــن فــي لبنــان .حتــى
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الوطن ّيــة اللبنان ّيــة نفســها كانــت عندهــا مــن طينــة قوم ّيــة ال تتــو ّرع عــن
معاملــة اللبنانيّــة بوصفهــا مرتبــة أكثــر منهــا جنسـيّ ًة ،وال تخفــي روابطهــا
الوثيقــة مــع «اإلمبراطوريّــة» اللبنانيّــة فــي ال َمهاجــر ومــع «النوابــغ»
الذيــن ال يك ّفــون عــن التوالــد هنــاك .وربّمــا كان ذا داللــة رمزيّــة بعيــدة
ـي فــي الوطن ّيــة اللبنان ّيــة أ ّن لويــس الحــاج ،الــذي
علــى هــذا الهــوى القومـ ّ
غســان توينــي الكتابــة ،وكان ِ
ـال مــن
ـي الرفيــع الــذي د ّرب أجيـ ً
علّــم ّ
الحرفـ ّ
النهاريّيــن ،كان مترجــم «كفاحــي» إلــى العرب ّيــة .حينــذاك ،فــي ،1963
كان حــزب البعــث يصــل ،أ ّول م ـ ّرة ،إلــى الســلطة فــي بغــداد ففتحــت
ســوق العـراق الضخمــة ذراعيهــا لكتــاب هتلــر الــذي أعطــى كتــب ميشــال
عفلــق أنيابًــا تفتقــر إليهــا.
ولــم تقتصــر اللبنانيّــة النهاريّــة علــى المواقــف .الحيــاة الداخليّــة للجريدة
ُصنعــت أيضً ــا علــى مثالهــا .ففــي مقابــل الفــرد الــذي تحملــه الكفــاءة
إلــى حيــث هــو ،هنــاك ثالثــة تجــيء بهــم الزبائنيــة العائليــة أو الطائفيــة.
وليــس مــن غيــر مع ًنــى نشــوء مــا يســ ّميه بعــض النهاريّيــن «قبائــل
النهــار» .فإلــى غســان ،تولّــى إخوتــه ،ســامي وفــؤاد ووليــد ،اإلدارة المال ّيــة
وشــركة التوزيــع والمطابــع ،ثـ ّم تولّــى أبناؤهــم هــذه المســؤوليّات .وإلــى
لويــس الحــاج ،عمــل فــي الجريــدة نجــاه أنســي وعدلــي ،كمــا عمــل
جهــاد أبــو جــودة ،شــقيق ميشــال .وبعدمــا تولّــى لويــس الحــاج وميشــال
أبــو جــودة رئاســة التحريــرُ ،عهــد بهــا ،فــي  ،1992إلــى أنســي لويــس
غســان توينــي ،ومــن
الحــاج ،قبــل أن تنتقــل ،فــي  ،2000إلــى جبــران ّ
ـي مــروان حمــادة ،شــقيق زوجــة
بعــده إلــى ابنتــه نايلــة .أمــا الوزيــر الحالـ ّ
غســان ،الشــاعرة ناديــا توينــي ،فهــو رئيــس مجلــس إدارة «النهــار» ثــم
ّ
عض ـ ٌو فيــه.
غســان يريــد نفســه وج ًهــا سياســ ًّيا ،فهــذا مــا ّأســس أعرافًــا فــي
وأل ّن ّ
الجريــدة :فهــو حيــن يخــوض انتخابــات ،كمــا فــي  ،1972تُع ّبــأ «النهــار»
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والعاملــون فيهــا لحملتــه .وهــو حيــن يُجــري مقابلــة مــع سياســي ،ت ُنشــر
صحافــي آخــر فــي الجريــدة
أي
صورتــه مــع ُمحــاوره ،مــا يُحــرم منــه ّ
ّ
يقابــل سياس ـ ًّيا.
بتوســع.
وفــي «النهــار» ،اســتعرضت المراتبيّــة والطقــوس الســلكيّة نفســها ّ
هكــذا ،تبــ ّدى مراســلو المناطــق األبعــد شــغّيلة عنــد خواجــات أبنــاء
المدينــة .وكان لـــ «سـ ّيدات المجتمــع» ،أي بنــات السياسـ ّيين وزوجاتهــم،
موقــع محفــوظ تص ّدرتــه االفتتاح ّيــات الغاضبــة لعليــاء ريــاض الصلــح.
ـي ،عنصــر تعييــن حــا ّد للمكانــة.
ودائ ًمــا ،مثّــل ال َملْ َبـ ُ
ـس والمظهــر الخارجـ ّ
فربطــات العنــق ،مثـ ًـا ،ت ُشــا َهد فــي «النهــار» كمــا ت ُشــاهد فــي البنــوك
والشــركات ،ال فــي الصحــف .أ ّمــا البيئــة الجغرافيّــة الحاضنــة للمالبــس
والعالقــات فــا تتكتّــم علــى هويّــة طبق ّيــة صارخــة :ذاك أ ّن «النهــار» ال
تقيــم ّإل فــي الشــوارع والمناطــق ذات األمتــار المربعــة األعلــى ســع ًرا،
ـاري ،فيمــا يقيــم تحتهــا مطعــم ،قد يكــون البرمكي
كالحمـرا والوســط التجـ ّ
أو الــدي تــي ،مــن أغلــى مطاعــم بيــروت .والحــال أ ّن المطعــم والفنــدق،
فضـ ًـا عــن الملبــس ،يحتـ ّـان موق ًعــا معتبـ ًرا فــي «التقاليــد» النهاريّــة ،مــع
غســان ونجلــه جبـران ،يشــبه بــذخ
مــا يرت ّبــه ذلــك مــن إنفــاقُ ،عــرف بــه ّ
ملكــي األراضــي أكثــر ممــا يشــبه إنفــاق الصحافيّيــن.
رجــال األعمــال أو ّ
ولئــن ات ّســعت «النهــار» لصحاف ّيــات كثيـرات ،عملــن محقّقــات ومخبـرات
ومعلّقــات فــي الصفحــة الثقافيّــة أو صفحــة الــرأي ،فــإن أيًّــا منه ـ ّن لــم
تحتــل موق ًعــا قياديًّــا أو تقريريًّــا فــي الجريــدة التــي شــاركت ســائر
ّ
ـوري .أ ّمــا نايلــة توينــي وأختهــا ميشــيل
زميالتهــا فــي طغيــان الطابــع الذكـ ّ
فتندرجــان فــي خانــة قراب ّيــة وتخضعــان بالتالــي إلــى حســاب آخــر.
إلــى ذلــك ،ظـ ّـل الشــكل سـيّد «النهــار» .فهــي اعتنــت بالمهنــة ،بمعناهــا
التقنــي ،علــى نحــو غيــر مســبوق أو ملحــوق فــي الصحافــة اللبنان ّيــة،
ّ
بــل العرب ّيــة .وقــد عرفــت «معلّميــن» للصنعــة وشــيوخ حرفــة يد ّربــون
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ويم ّهنــون الش ـ ّبان والشــابّات ،كان أبرزهــم فرانســوا عقــل ،ســليل عائلــة
الصحافيّيــن التــي امتلكــت مبكــ ًرا صحيفــة «البيــرق» ،وإميــل داغــر،
فضـ ًـا عــن لويــس الحــاج .بيــد أن كثي ـ ًرا مــن الجهــد ُصــرف علــى رقابــة
لغويّــة م ّيتــة دفعــت شــوقي أبــي شــقرا ،حيــن تسـلّم مســؤول ّية الصفحــة
ـص للجاحــظ فات َـ ُه أ ّن كاتبــه كبيــر العباسـ ّيين.
الثقاف ّيــة ،إلــى «تصحيــح» نـ ّ
ـاري ،مرف ًقــا
ـري لشــكل ّية التصـ ّور النهـ ّ
ـكلي ،كامتــداد تعبيـ ّ
وهــذا الولــع بالشـ ّ
باألمانــة للمهنــة ،إنّمــا ل ّبــى ه ّميــن نهاريّيــن :فهــو أعلــن االنتســاب إلــى
تقليــد فــي الكتابــة مصــدره «النهضــة» اللبنانيّــة والمســيحيّة فــي جبــل
لبنــان ،كمــا فــرز الكتابــة عمــا ر ّوجــه طغيــان الصحافــة المصريّــة فــي
الصياغــة والخبــر .وهــذان ،تعريفًــا ،ه ّمــان أيديولوج ّيــان ،غيــر أنّهمــا
يجعــان اللغــة ،وهــي رحبــة دائ ًمــا ،ســج ًنا تحرســه قواعــد مق ّدســة وعيــن
بوليس ـيّة.
ومدرســة «النهــار» تبقــى أكثــر تأ ّدبًــا م ّمــا يســتدعي النقــد .فهــي ،مثـ ًـا،
وعمـ ًـا بأبرشـيّة قرويّــة «قصيــرة اللســان» ،د ّرجــت عــدم انتقــاد صحيفـ ٍة
«الشــخصي» الــذي ال يجــوز تناولــه،
ووســعت نطــاق
صحيفــ ًة زميلــةّ ،
ّ
ـخصي».
ـي يتعـ ّدى «الشـ ّ
فشــمل ثــروات وتص ّرفــات مصدرهــا عــا ّم وسياسـ ّ
أ ّمــا المق ـ ّدس فينبغــي احترامــه دائ ًمــا ،واســتعارة مصطلحــات المــدارس
الدينيّــة فــي وصفــه وعرضــه.
بيــد أ ّن الشــكل يذهــب أبعــد :فالمقــاالت الذك ّيــة والرشــيقة لميشــال أبــو
جــودة لــم يحالفهــا تعقيــد الواقــع دائ ًمــا ،وكان يتبـ ّدى أحيانًــا أ ّن عبارتهــا
وتقصــره .وعمو ًمــا ،درجــت كتابــات كثيــرة فــي
تبســط المع ّقــد ّ
القصيــرة ّ
«النهــار» ،بســبب جاذبيّــة لبنــان وريفــه عليهــا ،علــى محاكمــة العالــم
مدفوعــة بتلــك الجاذب ّيــة التــي تريّفــه .هكــذا ،مثـ ًـا ،تنشــطر «مواقــف
واشــنطن» «رِجـ ًـا فــي البــور ورِجـ ًـا فــي الفالحــة» ،أو توصــف سياســات
دول ّيــة متقلّبــة بـــ «اله ّبــة الســاخنة واله ّبــة البــاردة» .وإذ تناولــت مل ّفــات
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خصوصــا مــا
«النهــار» القضايــا الدول ّيــة للس ـتّين ّيات ،فقــد جــاء معظمهــا،
ً
يغطّــي الحــركات اليســاريّة وتفاصيلهــا ،أقــرب إلــى المشــاهدة الب ّرانيــة
التــي ال تربطهــا إلفــة بمــا تتنــاول .ولئــن تم ّيــز كاريكاتــور بيــار صــادق
بنظافــة الصــورة ومــا يقــارب المطابقــة الفوتوغراف ّيــة بينهــا وبيــن صاحبها،
فقــد اكتفــت الميــزة المتقادمــة هــذه بعالــم السياس ـ ّيين اللبنان ّييــن ومــا
يــدور فيــه ،حائلـ ًة دون االنتبــاه إلــى قــوى ومشــاكل أخــرى .ومــن خــال
الطربــوش أو الل ّبــادة أو المشّ ــاية أو اللهجــة المناطق ّيــة ـ الطائف ّيــة ،نُ ّمــط
السياس ـ ّيون ونُ ّمطــت طوائفهــم ومناطقهــم علــى نحــو ال يتغ ّيــر.
أ ّمــا الجهــد الالمــع الــذي بذلــه ســمير نصــري لتعليمنــا الســينما ،فغلــب
فيــه التعريــف غلبــة شــبه مطلقــة علــى التحليــل .لقــد كتــب ســمير
نصوصــا جميلــة وح ّيــة علــى هوامــش األفــامّ ،إل أنّــه نــاد ًرا مــا غــاص
ً
فــي األفــام ذاتهــا ،وأنــد ُر مــن ذلــك إدراجهــا فــي ســياقات اجتماع ّيــة أو
بســيكولوج ّية أعــرض.
ولــم تبــرأ صفحــة الثقافــة النهاريّــة مــن آثــار اللبنانيّــة المعهــودة .هكــذا،
اســتوطنتها المناســبات االجتماع ّيــة ولياقاتهــا حيــال ســ ّيدات الصالــون
وأبنــاء الــذوات ورجــال الديــن حيــن يكتبــون أو يصــدرون كت ًبــا .واألمــر
ـح فــي المناســبات والمهرجانــات الســياحيّة ،أو األدب ِ
ـي
ذاتــه يصـ ّ
الحرفـ ّ
والزجلــي الــذي ال تــزال تنتجــه القريــة فــي «متصرفيّــة» جبــل لبنــان.
ّ
وكثيـ ًرا مــا نابــت األوصــاف البســيطة والمعانــي اإليجاب ّيــة التــي يُظـ ّن أنّهــا
ذات حمولــة إبداع ّيــة (حلــو ،مشــرقط ،لمعــة )...عــن تعقيــد الموصــوف.
أ ّمــا البطــل المضــا ّد ،مثلــه مثــل البشــع والمقــرف والكســول والمريــض
والمجنــون ،فــكادت الثقافــة النهاريّــة تنفيهــم مــن فردوســها.
وربّمــا كان «الملحــق» ،الــذي توقّــف إصــداره منتصــف الســبعين ّيات ،د ّرة
تــاج «النهــار» المثقّفــة .فهــو ات ّســع ألصــوات شــابّة ووفّــر لوافديــن جــدد
منبـ ًرا لــم يتوفّــر قبـ ًـا .لكـ ّن مقــاالت رئيــس تحريــره أنســي الحــاج التــي
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ُعرفــت بعنوانهــا الجامــع «كلمــات» ،وكانــت أكثــر مــا يذكّــر بـــ «الملحــق»
ويتماهــى معــه ،ز ّودت «النهــار» صوتًــا اعتراضيًّــا مرتف ًعــا كان يعوزهــا
ـبابي ،والثــورة الفلســطين ّية
ـي والشـ ّ
فــي الس ـتّين ّيات ،عقــد التم ـ ّرد األوروبـ ّ
عندنــا .غيــر أ ّن الغضــب الفائــض الــذي ع ّبــرت عنــه تلــك المقــاالت،
والــذي اســتعير بعــض مصطلحاتــه مــن القامــوس القلــق والمتوتّــر ألفــكار
أوروبــا مــا بيــن الحربيــن ،لــم يُفهــم لــه ســبب أو علّــة .أ ّمــا «الثــورة»
المنشــودة التــي أريــد لهــا أن تنشــب فلــم يُعــرف الغــرض منهــا ،وال أشــي َر،
وإن تلمي ًحــا ،إلــى طبيعتهــا وتمثيلهــا وقواهــا .ودافعــت «كلمــات» ،إلــى
ذلــك ،عــن مواقــف رجع ّيــة كان مــن أبرزهــا الموقــف مــن «اســترجال»
ـي
ـي اللبنانـ ّ
النســاء ودخولهـ ّن ســوق العمــل م ّمــا طرحــه التطـ ّور االجتماعـ ّ
يومــذاك .لقــد ر ّد أنســي الحــاج علــى تلــك المســائل برومنسـ ّية الحبيــب
المع ـذّب والغاضــب ،وحيــن شــاء أن يدلّنــا علــى المــرأة التــي يعتبرهــا
نموذ ًجــا للنســاء ،عثــر علــى صونيــا فرنج ّيــة ،كريمــة الرئيــس ســليمان
فرنجيّــة وزوجــة النائــب عبداللــه الراســي.
أ ّمــا وراثــة جبــران توينــي التد ّرجيّــة ألبيــه فلــم تكــن مجــ ّرد حــدث
ـي .األمــر انطــوى علــى امتــداد بقــدر مــا انطــوى علــى انقــاب
بيولوجـ ّ
السياســي عــن أســبابه.
يُستحســن البحــث فــي التاريــخ
ّ
ـاب ،المولــود فــي  ،1957المتأثّــر ببشــير الجميــل ،ثـ ّم بميشــال عون،
فالشـ ّ
لــم يعــرف الســنوات البرلمانيّــة التــي عرفهــا أبــوه ،ولــم يعــرف السياســة
البرلمان ّيــة بالتالــي.
غســان ،مثـ ًـا ،كــره بشــير الجميــل وكــره ميشــال عــون ،وغضــب علــى نجله
لميلِــه إليهمــا ،مــا أضــاف إلــى عالقتهمــا الشــخصيّة المأزومــة بُعـ ًدا آخــر.
وهــو كان يعتــدل ويُحجــم حيــن تقتــرب نُــذر الحــرب األهل ّيــة :هكــذا،
وعلــى رغــم والئــه العميــق لشــمعون ،شــارك يوســف ســالم وشــارل حلــو
ـي الديــن وآخريــن تأسيســهم «القـ ّوة الثالثــة» فــي  .1958وفــي
وبهيــج تقـ ّ
195

حــرب الســنتين ،رفــض نقــل جريدتــه إلــى بيــروت الشــرق ّية ،معتب ـ ًرا أ ّن
انتقالهــا ،كانتقــال الجامعــة األميركيّــة ،معنــاه التقســيم.

جبـران ،فــي المقابــل ،كان يُقــدم :هكــذا ،أحـ ّـل المســيح ّية النضال ّيــة محـ ّـل
مســيحيّة أبيــه الميثاقيّــة ،وفــي هــذا شــيء مــن ســيرة بشــير الجميّــل
نفســه المك ّمــل ألبيــه بيــار والمنقلــب عليــه فــي آن .وفــي وقــت الحــق،
أقــام جب ـران مكتبــه فــي المنطقــة الشــرق ّية.
لكــ ّن النجــل صــدر أيضً ــا عــن اإلحبــاط المــزدوج للوالــد بزعامتيــن
مســلمتين «معتدلتيــن» حالــت الحــرب دون «اعتدالهمــا» ،كمــا حالــت
كل «اعتــدال» آخــر.
دون ّ
بغســان توينــي بيروت ّية
أوالهمــا كانــت زعامــة صائب ســام الــذي جمعتــه ّ
ذات ذاكــرة ومراجــع مشــتركة ،وولــع باالستشــهاد بمقــاالت نُشــرت فــي
«نيويــورك تايمــز» أو مجلّــة «تايــم» .وســام حيــن نفــض عنــه ثيــاب
«ثــورة  ،»58تح ـ ّول ،بعــد مــو ّدة عابــرة لفــؤاد شــهاب وحكومــة واحــدة
فــي ظلّــه ،إلــى معــارض شــرس لــه ومعــارض مــدا ِور للناصريّــة .لقــد صــار
السـ ّن ّي «الناعــم» الــذي يواجــه فــي بيــروت «فتـ ّوات» األحيــاء المدعومين
ـهابي .وطــوال السـتّين ّيات،
مــن الســفارة المصريّــة و«المكتــب الثانــي» الشـ ّ
بقــي معارضً ــا للشــهاب ّية إلــى أن تم ّكــن مــن إســقاطها ،بمعونــة «الحلــف
ـي» التــي تكتّــم عليهــا الطرفــان.
الثالثـ ّ
فــي عهــد ســليمان فرنج ّيــة ،شـكّل صائــب ســام «حكومــة الشــباب» التــي
ض ّمــت صاحــب «النهــار» ،لكــن اغتيــال القــادة الفلســطين ّيين الثالثــة فــي
كل منهما
فــردان ،فــي نيســان (أبريــل)  ،1973ف ّجــر النـزاع بيــن الرئيســينٌّ .
اعتصــم بطائفتــه وصــار فجــأة مــن متط ّرفيهــا« .النهــار» لــم تســتطع أن
تنــدرج فــي المعارضــة الســام ّية المحكومــة باعتبــارات ال تستســيغها،
ـي والمقاومــة الفلســطين ّية
ً
خصوصــا أ ّن حربًــا مص ّغــرة بيــن الجيــش اللبنانـ ّ
مــا لبثــت أن نشــبت فــي أيّــار (مايــو) .و«النهــار» عانــت مــا عانتــه مــن
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فرنج ّيــة الــذي اعتُقــل توينــي فــي عهــده ،لك ـ ّن هــذا شــيء والمعارضــة
الســاميّة ـ اإلســاميّة ـ الفلســطينيّة يومــذاك شــيء آخــر.
ائيلي فــي  ،1982تعــاون ســام وتوينــي لدعــم
بعــد االجتيــاح اإلســر ّ
كل شــيء مــا لبــث
الشــرعيّة الممثّلــة آنــذاك فــي أميــن الجميّــل .لك ـ ّن ّ
أن انهــار .بيــروت صــارت فــي قبضتَــي «أمــل» و«االشــتراكي» .الجيــش
واألمــن الســوريّان عــادا إليهــا .صائــب ســام ،ال ُمس ـ ّن والمحبــط ،غــادر
إلــى جنيــف ،وفــي  2000رحــل عــن دنيانــا.

الثانيــة كانــت زعامــة موســى الصــدر .فاإلمــام اآلتــي مــن إي ـران ،وعلــى
عكــس الروايــات الالحقــة ،بــدا فــي لبنــان وزنًــا يضــاف إلــى الــوزن
الشــيعي
اإلســامي
المســيحي فــي مقابــل الــوزن الســ ّن ّي« .المجلــس
ّ
ّ
ّ
حصــة دار الفتــوى ومــن
األعلــى» الــذي ناضــل إلنشــائه كان حس ـ ًما مــن ّ
نفوذهــا .وفــي السياســات اإلقليميّــة ،بــدا الصــدر أقــرب إلــى التو ّجهــات
غيــر الراديكاليّــة التــي لــم تهضــم الناصريّــة ،وال هضمــت بعدهــا الثــورة
الفلســطين ّية .ق ّوتــه ،منــذ البدايــات األولــى ،كانــت توحــي بمركــز قــ ّوة
ـخصي المنفتــح
ـطيني الناشــئ ويناهضــه .ســلوكه الشـ ّ
يناظــر المركــز الفلسـ ّ
اســتهوى المســيحيّين ،واســتهوى «النهــار»« .النــدوة اللبنانيّــة» لميشــال
أســمر ،معمــل النخبــة الميثاقيّــة ومرآتهــا ،أعطتــه منبرهــا« .النهــار»
أعطتــه صفحاتهــا .األصدقــاء المشــتركون كانــوا كثيريــن ،أبرزهــم حســين
الحســيني.
لكـ ّن المســلم المرغــوب فيــه الــذي كانــه الصــدر لــم يع ّمــر طويـ ًـا بصفتــه
هــذه .فالتز ّمــت الــذي واجهــه بــه عهــد فرنج ّيــة دفعــه إلــى راديكال ّيــة
الســوري اللــذان ال يبخــان بالتســليح
متزايــدة .أ ّمــا «فتــح» والنظــام
ّ
والتدريــب ،فكانــا ينتظـران إشــارة منــه كــي يسـلّحاه ويد ّربــا شـ ّبانه .وقبل
أن تنتهــي الســبعين ّيات ،وفيمــا اإلمــام يتخ ّبــط بتناقضاتــهُ ،خطــف فــي
ليبيــا.
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بشــير الجميــل كان يصعــد آنــذاك .ألســباب كثيــرة ،منهــا العاطفــة
غســان أن يلتحــق
والحساســيّة والتجربــة والســ ّن ،كان يســتحيل علــى ّ
ســهل علــى نجلــه جبــران ،ابــن
ً
بالشــاب بشــير الجميــل .كان هــذا
ّ
العشــرين.
فــي تلــك الغضــون ،جــاءت الحــروب ،ابتــدا ًء بحــرب الســنتين ،قاســية على
ففضل عــن صعوبــات الصدور
«النهــار» ،مثلهــا فــي ذلــك مثــل لبنــان كلّــهً .
ألســباب أمن ّيــة وعــن تقلّــص عــدد الصفحــات وإغــاق «الملحــق» ،بــدأت
الجريــدة تنــزف كــوادر أساسـ ّية آثــرت الهجــرة واحتلّــت مواقــع بــارزة فــي
صحــف البلــدان التــي هاجــرت إليهــا .الموجــة األولــى فــي الســبعين ّيات
ض ّمــت ريــاض الريّــس وســمير عطااللــه ورفيــق معلــوف وعبدالكريــم أبــو
النصــر وفــؤاد مطــر وســواهم ،والموجــة الثانيــة فــي الثمانين ّيــات شــملت
جــورج ســمعان وغســان شــربل وعبدالوهــاب بدرخــان وخيراللــه خيراللــه
وبشــارة شــربل وآخريــن .بهــؤالء ،شــابهت «النهــار» أيضً ــا لبنــان بوصفــه،
حتــى فــي أزمنــة المحــن ،بلـ ًدا وســيطًا ومصــد ًرا للكفــاءات.
احتــل مكاتبهــا فــي الحمــرا ،وطــرد منهــا المح ّرريــن
ّ
الســوري
الجيــش
ّ
ـي صــارا يضغطــان علــى الصحــف
ـي والسياسـ ّ
والموظّفيــن .الوضعــان األمنـ ّ
خصوصــا .فــي  ،1977أنشــئت فــي باريــس ،كاحتيــاط
عمو ًمــا و«النهــار»
ً
والدولــي» ،وكانــت ســبقتها إلــى
العربــي
وكاســتدراك ،مجلّــة «النهــار
ّ
ّ
ـوزي ،كمــا ظهــرت فــي فرنســا «المســتقبل»
لنــدن «الحــوادث» لســليم اللـ ّ
لنبيــل خــوري .آنــذاك ،فــي النصــف الثانــي مــن الســبعين ّيات ،وفيمــا كانت
ـي إلــى
ـي ،هاجــر المــال العربـ ّ
أســعار النفــط تشــهد صعودهــا الصاروخـ ّ
ـي كان ال ب ـ ّد إذًا أن يهاجــر.
أوروبــا .اإلعــام اللبنانـ ّ
تولهــا
ـي» ث ـ ّم ّ
ـي والدولـ ّ
اليــاس الديــري ومــروان حمــادة ّأسســا «العربـ ّ
جبـران الــذي كان يــدرس الحقــوق فــي باريــس .المجلّــة لــم تكــن فاشــلة،
ـي ،أوســع مــن البيئــة
ـي ولبنانـ ّ
وهــي ات ّســعت لنطــاق مــن األســماء ،عربـ ّ
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التقليديّــة لـــ «النهــار»ّ .إل أنّهــا تعثّــرت تحــت ضغــط أكالفهــا الما ّديّــة،
وانتصــاف تحريرهــا بيــن لبنــان وفرنســا .هكــذا ،انتقلــت إلــى بيــروت
«العربــي
أواخــر  ،1981ثــم أقفلــت عــام  .1990جبــران ،الــذي جعلتــه
ّ
حامــا جرحيــن :المجلّــة
ً
والدولــي» اســ ًما عا ًّمــا ،غــادر إلــى باريــس،
ّ
أقفلــت ،وميشــال عــون انهــزم.
التســعين ّيات كانــت عقــ ًدا مزدح ًمــا باألحــداث الكبــرى التــي كتبــت
الصحافــ َة أكثــر ممــا كتبتهــا الصحافــة .إت ِّفــاق الطائــف افتتــح عال ًمــا
جديـ ًدا :فهـ ُم لبنــان تب ًعــا لمعاييــر الصيغــة والميثــاق ،ولمركزيّــة متصرف ّيــة
جبــل لبنــان ،أصبــح تجهيـ ًـا محضً ــا بلبنــان .المســيح ّيون مهزومــون .ثنائ ّيــة
رفيــق الحريــري و«حــزب اللــه» ،أي التحريــر والتعميــر ،تحكــم البلــد
مكلّل ـ ًة برعايــة ســوريّة.
وغســان توينــي تحدي ـ ًدا أتاحــا المجــال ألصــوات ع ـ ّدة ،األمــر
«النهــار» ّ
الــذي ربّمــا عــاد ،فــي ذلــك الزمــن الملتبــس ،إلــى رغبــة فــي اختبــار مــا
لــم تعرفــه «النهــار» قبـ ًـا .الصــوت األقــوى ،كمــا بلــوره خلــط القديــم
بالجديــد ،كان ذلــك ال ُمعــارض الــذي تســكنه الم ـرارة المســيحيّة ،وفــي
ـي
جوارهــا م ـرارة أصغــر ألف ـراد يســاريّين أ ّرقهــم صعــود الدوريــن المالـ ّ
ـي للحريــري ،بعــد الهزيمــة التــي أنزلهــا الســوريّون ،عبــر أتباعهــم
والسياسـ ّ
اللبنان ّييــن ،بالفلســطين ّيين وأتباعهــم اللبنان ّييــن .فآثــار حــرب المخ ّيمــات
واغتيــال الشــيوعيّين كانــت تغـذّي النقمــة علــى تركيبــة مــا بعــد الطائــف
وتمنــح الوجاهــة للتشــكيك فــي «عروبــة لبنــان» الســوريّة.
غســان
أســماء غيــر نهاريّــة تقليديًّــا اســتقبلتها «النهــار» .فــي  ،1992أعــاد ّ
ـي اليــاس
توينــي إصــدار «الملحــق» الــذي تس ـلّم رئاســة تحريــره الروائـ ّ
مؤسســات إعالم ّيــة
خــوري ،اآلتــي مــن «الســفير» ومــن العمــل فــي ّ
وثقافيّــة فلســطينيّة .خــوري ،الــذي ســاعده فــي التحريــر منــذ 1997
الشــاعر عقــل العويــط ،فتــح أبــواب «الملحــق» ألســماء هــي األخــرى غيــر
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ـي مح ّمــد أبــي
نهاريّــة :للشــاعرين ع ّبــاس بيضــون وبســام ح ّجــار وللروائـ ّ
ـينمائي مح ّمــد ســويد والكاتــب بــال خبيــز والناقــد والف ّنــان
ســمرا والسـ
ّ
محمــود زيبــاوي وســواهم ،ولكتّــاب ســوريّين وعــرب لــم تربطهــم مــن
قبــل أيّــة إلفــة مــع الجريــدة البيروت ّيــة.
هــذه التجربــة الجديــدة ،التــي ق ّدمــت عبــر الكتّــاب المذكوريــن إضافــات
ـائي القديــم ألنســي الحــاج ،لك ّنها
ملحوظــة ،حافظــت علــى الغضــب اإلنشـ ّ
أقــل ميتافيزيق ّيــة وأشــ ّد تعيي ًنــا للمغضــوب عليهــم :الحريــري
جعلتــه ّ
ـوري وطب ًعــا إس ـرائيل.
والنظــام السـ ّ
ـاري المعارض
ـي اليسـ ّ
فــي أواســط التســعينيّات ،بــدأ ســمير قصيــر ،الجامعـ ّ
للوصايــة الســوريّة ،والمقيــم ســابقًا فــي باريــس ،يكتــب فــي «النهــار».
النهــاري القديــم إلــى
مقاالتــه الشــجاعة مثّلــت انعطافًــا عــن الميــل
ّ
التمويــه والتعميــة.
هــذه الوجهــة ،التــي لــم ت ُثــر ترحيــب النهاريّيــن األقحــاح ،وعلــى رأســهم
ـي
جب ـران ،ذهبــت خطــوة أبعــد فــي  ،1997مــع انتقــال الكاتــب السياسـ ّ
جهــاد الزيــن مــن «الســفير» إلــى «النهــار» ،مســبغًا علــى مقاالتهــا جرعــة
أعلــى مــن التحليــل والتدقيــق.
كل عــازف فيهــا يعــزف
يومــذاك ،بــدت «النهــار» أشــبه بفرقــة موســيق ّية ّ
أغنيتــه.
لكــ ّن رفيــق الحريــري كان أيضً ــا يقتــرب مــن «النهــار» التــي تقتــرب،
بدورهــا ،منــه .فببــطء وتــد ّرج ،ومــن وراء ظهــر الوصايــة الســوريّة ،نســج
المارونــي نصراللــه
خاصــة بالبطريــرك
رئيــس الحكومــة الراحــل عالقــة ّ
ّ
ـيحي وأن يتف ّهمــه ،وفــي
صفيــر ،محـ ً
ـاول أن يتفاهــم مــع اإلحبــاط المسـ ّ
حصــة وازنــة فــي جريــدة آل توينــي.
منتصــف التســعين ّيات ،اشــترى ّ
النهــاري الطاغــي لــم يعــد نقــ ًدا مســيح ًّيا ـ يســاريًّا لتعميــر
الموضــوع
ّ
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الســوري
لثنائــي النظــام
الحريــري .لقــد صــار نقــ ًدا مســيح ًّيا ـ حريريًّــا
ّ
ّ
و«حــزب اللــه».
والتطــ ّورات مــا لبثــت أن تالحقــت ،معــ ِّزز ًة التقــارب بيــن المســيحيّين
والحريــري ،مــا أثمــر الحقًــا حركــة  14آذار .فــي  ،1998انتُخــب إميــل
رئيســا للجمهوريــة .فــي  ،2000كان االنســحاب
ل ّحــود ،خصــم الطرفيــنً ،
ـوري وال تســريح لـ «حــزب الله».
ائيلي الــذي لــم يعقبــه انســحاب سـ ّ
اإلسـر ّ
ثـ ّم فــي  ،2001وكان قــد رحــل حافــظ األســد ،انعقــد لقــاء قرنــة شــهوان...
ـيحي صــار أكثــر فأكثــر إزعا ًجــا لبشّ ــار الــذي
التقــارب الحريـ ّ
ـري ـ المسـ ّ
حـ ّـل ،فــي  ،2000محـ ّـل أبيــه .كان مــن تعابيــر انزعاجــه ،ومــن عالمــات
المطابقــة بيــن لبنــان القديــم و«النهــار» ،أنّــه شــخص ًّيا طالــب الحريــري
ـض الش ـراكة مــع آل توينــي.
بفـ ّ

فضــا عــن السياســة المناهضــة للوصايــة ،كان يجمــع بيــن
ً
لكــ ْن،
ـي ،يقفــز فــوق التبايــن
ـي وأيديولوجـ ّ
الحريريّــة والنهاريّــة ه ـ ًوى اجتماعـ ّ
المؤسســتين اللتيــن
الطائفــي ،هــ ًوى تع ّبــر عنــه الكــوادر العليــا فــي
ّ
ّ
ـي .هــؤالء وأولئــك اســتهواهم
تع ّجــان بالطامحيــن إلــى الترقّــي االجتماعـ ّ
«الســيكت» الــذي يعيــش فــي «مجتمــع مضــا ّد» يو ّحــد بيــن أطرافــه
المطعــم والفنــدق ومخــزن األلبســة ،كمــا يم ّيــزه مــن ســواه .لقــد بــدت
عقيــدة االســتهالك واســتعراض االســتهالك جســ ًرا آخــر يجمــع النهاريّــة
إلــى الحريريّــة.
فــي تلــك الغضــون التســعينية ،كان جبـران يتقـ ّدم .فــي مــوازاة عملــه فــي
«نهــار الشــباب» ،إبّــان  1993و ،1994راح يقتــرب مــن رئاســة التحريــر
التــي تولّ هــا مــع نهايــة العقــد.

زخــ ُم «نهــار الشــباب» طفــا علــى الصفحــة األولــى ،لكــ ّن الشــ ّبان
المســيح ّيين كانــت الهجــرة تقلّــل عددهــم يو ًمــا بيــوم .التحميــس
انــي ،إذًا ،بــدا فــي بحــث دائــم ع ّمــن يتح ّمــس.
الجبر ّ
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وجبـران كان يملــك مــن المواصفــات الشــكل ّية للزعامــة أكثــر م ّمــا امتلــك
ـي الــذي مارســه بشــيء
أبــوه .فاألخيــر ظـ ّـل أقــرب إلــى األســتاذ الجامعـ ّ
مــن التقطّــع فــي الجامعــة األميرك ّيــة ببيــروت .أ ّمــا نجلــه فــكان مهيــب
الطلّــة ومؤث ّ ـ ًرا ،وهــو بثيابــه الداكنــة وتصفيــف شــعره وشــاربيه ،شــاب َه
األعيــان المحافظيــن فــي أوروبــا الجنوب ّيــة فــي الثالثين ّيــات .وقــد تحلّــى
ـب للتحديــث فــي حــدود
بديناميّــة فائضــة تذكّــر بديناميّــة أبيــه ،وبحـ ّ
اســتخدام الكومبيوتــر ونشــر الصــور المل ّونــة بأحجــام كبيــرة علــى الصفحة
األولــى .لك ّنــه كان بــادي االســتعجال ،بحيويّــة قــد تفــوق حيويّــة والــده
ـاب هــو
وبكفــاءة تقـ ّـل عــن كفاءتــه .أحــد الن ّقــاد تـراءى لــه أ ّن توينــي الشـ ّ
الكاتــب الوحيــد فــي تاريــخ الكتابــة الــذي يكتــب مقالتــه وهــو يمشــي
مســر ًعا.
إنجــاز جبـران األكبــر كان االنتقــال ،عــام  ،2004مــن الحمـرا إلــى المبنــى
الجديــد فــي البــرج .لك ـ ّن  2004كان فــي حصيلتــه عا ًمــا مشــؤو ًما .فيــه،
نشــبت معركــة التمديــد لل ّحــود التــي أعقبهــا اغتيــال الحريــري فــي 14
شــباط (فبرايــر)  .2005انتخابــات ذلــك العــام أتــت بجبـران توينــي نائبًــا،
وقــد غــدا أحــد أقطــاب حركــة  14آذار وصاحــب «ق ََســمها» .لكـ ّن اإلجـرام
كان قــاد ًرا علــى أن يقلــب عــرس االنتصــار مأت ًمــا :فاالغتيــاالت التــي كـ ّرت
مــا لبثــت أن حصدتــه ،بعدمــا حصــدت ســمير قصيــر وصوتــه الشــجاع.
بغســان توينــي ،المعـذّب بالكثيــر مــن الفواجع
تلــك الفاجعــة التــي نزلــت ّ
الشــخص ّية والعائل ّيــة ،اســتحضرت أكثــر وجوهــه نبـ ًـا :دعــا إلــى الصفــح
والتســامح ،كمــا نُقــل عنــه قولــه المؤث ّــر :لــم يتركــوا لــي منــه قطعــة
متماســكة أســتطيع تقبيلهــا .لكـ ّن الوالــد المنكــوب وال ُمسـ ّن اســتجمع مــا
ـي لنجلــه الفقيــد.
بقــي لــه مــن قــدرات وإصـرار وحـ ّـل فــي المقعــد النيابـ ّ
لقــد رافــق غســان توينــي «نهــار» الصيغــة والميثــاق صعــو ًدا وهبوطًــا،
فــي مــوازاة صعــود لبنــان الصيغــة والميثــاق وهبوطــه .أ ّمــا جبـران فــكان
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شــهادة علــى أمــل الخــاص بـــ 14آذار ،ث ـ ّم انقــاب األمــل وه ًمــا مكل ًفــا.
رحلتــه كانــت قصيــرة ودمويّــة .لكــ ْن ،بعدهــا لــم يعــد هنــاك ســوى
اليبــاب.
العــدوى الوراثيــة ضربــت مجـ ّد ًدا واشــتغلت علــى خطّيــن :نايلــة ،كريمــة
جبـران ،حلّــت فــي رئاســة التحريــر ورئاســة مجلــس اإلدارة ،لك ّنهــا حلّــت
ـي ببيــروت .أختهــا ميشــيل باتــت تشــاركها كتابــة
أيضً ــا فــي المقعــد النيابـ ّ
افتتاح ّيــات الجريــدة.
الكاتبتــان تجهــدان فــي اســتعارة أعمــار وتجــارب ليســت لهمــا .تُطـ ّـان
مــن عــلٍ بقــدر مــن الوعــظ والخطابــة .لك ـ ّن مــا تحــاوالن إظهــاره ومــا
تحــاوالن إخفــاءه يظـ ّـان أقــوى مــن أن يُم َّوهــا .وأغلــب الظـ ّن أ ّن القيــادة
الحال ّيــة لـــ «النهــار» بذلــت جهـ ًدا واجتهــدت ،لكـ ّن مــا بات ينبغــي الركض
للّحــاق بــه صــار كثيـ ًرا جـ ًّدا ،يســتدعي ه ّمــة أكبــر وســاقًا أطــول.
المؤسســة تب ّخــر.
حصصــا فــي
ـي تقلّــص .المــال المقيــم
ً
ّ
المــال السياسـ ّ
اإلعــان انكمــش .القـ ّراء ضمــروا ،وفــي حالــة «النهــار» ،انتصفــت القاعــدة
المســيحيّة ،التــي اســتندت إليهــا الجريــدة تقليديًّــا ،مــا بيــن ميشــال عــون
و 14آذار .فــي المقابــل ،لــم يتغ ّيــر اإلنفــاق البــاذخ للمعن ّييــن باألمــر ،وال
فُ ّكــر فــي االهتمامــات والمقاربــات الجديــدة للصحافــة ،وال نشــأت ،بعــد
 14آذار وتراخــي حركتهــا ،قض ّيــة عا ّمــة يمكــن التعويــل عليهــا.
جريــدة «النهــار» اليــوم ،بصفحاتهــا المتضائلــة ومح ّرريهــا المســ ّرحين،
كل يــوم عــن واحــدة مــن غرفــه .ال ن ـزال
أشــبه ببيــت تنقطــع الكهربــاء ّ
نصــا فــي الســينما ،مشــغولً وعارفًــا ودقي ًقــا ،لهوفيــك
نســتطيع أن نقــرأ ًّ
حبشــيان ،أو إحاطــة مضيئــة لســمير عطااللــه ،أو رأيًــا إشــكال ًّيا لجهــاد
الزيــن ،أو رســالة مفيــدة مــن واشــنطن لهشــام ملحــم ،أو تعري ًفــا بوجــه
مــن الحيــاة السياســيّة اإلســرائيليّة لرنــدة حيــدر .ونلمــس ،لــدى رمــوز
األجيــال المتعاقبــة علــى الجريــدة ،كيــف اســتم ّر الجهــد والمعنــى
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ـح فــي زمــاء
يكافحــان القالــب المح َكــم ،وإن مــن داخلــه ،وهــو مــا يصـ ّ
وزميــات كثيريــن.
ـي والمعولــم للشـ ّبان والشــابّات
ـبي عــن العالــم الثقافـ ّ
لكـ ّن االنقطــاع النسـ ّ
األصغــر ســ ًّنا ،والرهــان علــى «المن ّوعــات» واإلثــارة مصــد ًرا للخــاص
ـي ،وشــبهة العنصريّــة فــي الســنوات األخيرة ،ال سـ ّيما حيــال الالجئين
المالـ ّ
الســوريّين ،وقضــم تعويضــات مســتحقّة لزمــاء مصروفيــن ،بعضهــم
أمضــى عش ـرات الســنوات بيــن مكاتــب «النهــار» ومطابعهــا ...حصيل ـ ٌة
تشــكّل ،فــي عمومهــا ،مصيــ ًرا محزنًــا جــ ًّدا ،ومؤل ًمــا جــ ًّدا ،ال «النهــار»
تستحقّـــه ،وال لبـــنان ،وال روايتنــا عــن أنفســنا مــن خــال «النهــار» ،وطب ًعا
ال تســتحقّه الح ّريّــة.

«األنوار» في بيت ع ّمي
فــي بيــت ع ّمــي كانــت «األنــوار» ،الصــادرة فــي  ،1959جريــدة البيــت.
امــرأة ع ّمــي ،المتشـ ّددة فــي ناصريّتهــا ،كانت تمقــت «النهــار» و«الصفاء»
و«الجريــدة» وتعتبرهــا شــمعونيّة الهــوى .كان يكفيهــا أن تــرى ،يوميًّــا
تقري ًبــا ،صــورة كبيــرة لجمــال عبدالناصــر علــى صفحــة «األنــوار» األولــى.
كاف ًيــا كان ذلــك كــي يجعــل يومهــا ســعي ًدا.
كذلــك ،كانــت «الص ّيــاد» ،الصــادرة فــي  ،1954مجلّــة البيــت األســبوع ّية.
وكثيــ ًرا مــا كانــت شــخص ّية «أبــو خليــل» الكاريكاتوريّــة والفولكلوريّــة
مــا ّدة لــكالم يثيــر التعليــق أو الضحــك .أ ّمــا «الشــبكة» ،التــي ربّمــا كانــت
األوســع انتشــا ًرا الهتمامهــا بأخبــار الف ّنانيــن والف ّنانــات ،فــا أذكرهــا فــي
بيــت ع ّمــي.
و«األنــوار» كانــت ح ًّقــا صــوت الناصريّــة الوحيــد فــي لبنــان بعــد «ثــورة
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 .»58مــع هــذا ،فقــد احترفــت مخاطبــة الناصريّيــن القليلــي التســ ّيس
والكثيــري البــراءة ،الذيــن يكفيهــم مجــد عبدالناصــر« ،رافــع رؤوســنا»
وكل تضخيــم يحـ ّـف باســمه بالضــرورة .مانشــيتّها
و»قاهــر االســتعمار»ّ ،
صينــي و400
مثــا ،كان 600« :مليــون
يــوم  4حزيــران (يونيــو) ً ،1967
ّ
ـدي يؤيّــدون مصــر» .لقــد كانــت «األنــوار» جريــدة العائــات
مليــون هنـ ّ
قياســا بـــ «المح ـ ّرر» التــي أنشــأها فــي وقــت الحــق هشــام
الناصريّــة ً
أبــو ظهــر ،فبــدت أوثــق صلــة بالنضال ّيــة الناصريّــة لش ـ ّبان صغــار أطلّــوا
علــى األحـزاب والعقائــد .بيــن هــؤالء األخيريــن مثّلــت «حركــة القوم ّييــن
حــض البعث ّييــن علــى دعــم «الكفــاح»
العــرب» الحضــور األقــوى (مــا ّ
و«األحــد» األســبوعيّة لريــاض طــه ،وكذلــك إنشــاء «الصحافــة» األســبوعيّة،
ث ـ ّم «األح ـرار» اليوم ّيــة التــي لــم تع ّمــر طويـ ًـا).
األرثوذكســي مــن رأس المتــن والمتباهــي بالعصاميّــة
ســعيد فريحــة،
ّ
وبمـ ٍ
ـاب بريــاض الصلــح ،اختلــف عــن الصيداويّيــن
ـاض جمعــه وهــو شـ ّ
الســن ّيين هشــام أبــو ظهــر ،وشــقيقه وليــد .هــؤالء كانــت ناصريّتهــم جــز ًءا
مــن التســونامي الواســع الــذي جــرف ســ ّنة المــدن فــي الخمســين ّيات
ونقلهــم إلــى مصــر الناصريّــة .هكــذا ،وطّــد فريحــة «األنــوار» و«الصيّــاد»
كويتــي ،إذ عاشــت اإلمــارة الخليج ّيــة الصغيــرة
ناصــري ـ
علــى تقاطــع
ّ
ّ
علــى خــوف مــن الع ـراق ،ال س ـ ّيما فــي عهــد عبدالكريــم قاســم ،دفعهــا
إلــى االحتمــاء بعبدالناصــر ،وطب ًعــا بالبريطان ّييــن .أ ّمــا الشــقيقان أبــو ظهــر
ـطيني قبــل أن ينجذبــا الحقًا
فأقامــا «المحـ ّرر» علــى تقاطــع ناصـ ّ
ـري ـ فلسـ ّ
إلــى ع ـراق صـ ّدام ،فــكان بيــن أبــرز نجومهــا ،وإن بــدآ شــابّين صغيريــن
مؤسســات فريحــة ،شــفيق الحــوت الــذي مــا لبــث أن مثّــل منظّمــة
فــي ّ
والروائــي
وغســان كنفانــي الكاتــب
التحريــر الفلســطين ّية فــي بيــروتّ ،
ّ
المنتمــي إلــى «حركــة القوميّيــن العــرب» ومحــ ّرر ملحــق «فلســطين»
الــذي أصدرتــه .كذلــك ،اختلــف فريحــة واألخ ـ َوان أبــو ظهــر فــي اختيــار
الطريــق إلــى الناصريّــة :هــو كان مرجعــه مصطفــى أميــن ،قبــل أن
205

تكتشــف المخابـرات المصريّــة أنّــه «جاســوس» ،فيمــا كان مح ّمد حســنين
هيــكل مرجــع األخ َويــن الصيداويّيــن.

لكــ ّن ســعيد فريحــة الــذي خــاض االنتخابــات النياب ّيــة فــي «بيــروت
الثالثــة» ضـ ّد نســيم مجدالنــي ولــم يســعفه الحـظّ ،كانــت لــه اهتمامــات
متوســط
توســع المســافة التــي تفصلــه عــن ّ
«رســم ّية» و«نجوم ّيــة» ّ
ـري .فهــو صديــق السياس ـ ّيين واألغنيــاء واألم ـراء العــرب،
المناضــل الناصـ ّ
لك ّنــه أيضً ــا صديــق الف ّنانيــن والف ّنانــات و«الحســناوات» ،تؤ ّمــن لــه مجلّته
«الشــبكة» رعايــة الصداقــات هــذه وتعزيزهــا .وهــو ،فــي هــذا ،كان
منحــازًا إلــى صبــاح اللبنان ّيــة ـ المصريّــة علــى فيــروز اللبنان ّيــة فحســب،
كمــا أنشــأ «فرقــة األنــوار» كــي ينافــس بهــا ِفــرق آل الرحبانــي .وفــي
محفــل كهــذا ،حيــث يختلــط الج ـ ّد بالم ـزاح والمبــدأ بالغــرض واإلنجــاز
باالســتعراضُ ،عـ ّد فريحــة مــن كبــار «ظرفــاء» لبنــان ،بالمعنــى الــذي كان
يُحســب فيــه نجيــب حنكــش «ظري ًفــا» كبي ـ ًرا.
وهــذه ات ّجاهــات ع ّززهــا األبنــاء الذيــن ورثــوا أباهــم بعــد رحيلــه فــي
السياســي والجــ ّد ّي فــي اإلمبراطوريّــة
 ،1978مثلمــا عــ ّززوا ضمــور
ّ
الصحاف ّيــة الموروثــة .هكــذا ،وفــي الســبعين ّيات والثمانين ّيــات ،وفيمــا
ـي:
االســتقطاب يتعاظــم مــن دون بوصلــة ناصريّــة ،بــات الســؤال الفعلـ ّ
لمــاذا ال تــزال «األنــوار» تصــدر؟ ذاك أ ّن االفتتاحيّــة الرصينــة لرفيــق
خــوري لــم تعــد تكفــي لحمــل امــرأة ع ّمــي و َمــن يشــبهونها علــى
قراءتهــا.
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 ...عن جوزيف أبو خليل بعد رحيله
تأ ّخــر ســداد ال َّديــن لجوزيــف أبــو خليــل الــذي غادرنــا بعدمــا تجــاوز
التســعين .فاللبنانيّــون اليــوم تســتهلكهم مســائل ال تتيــح أداء العـزاء فــي
القصــة التــي تجمــع بيــن رحيــل الراحليــن األفـراد
موعــده ،أو حتــى كتابــة ّ
قصــة،
واحتمــاالت الرحيــل التــي تحيــق بوطنهــم القديــم .وألبــو خليــل ّ
قصــة معــه ربّمــا اســتحقّت أن تُــروى.
وأنــا لــي ّ
فإبّــان «حــرب الســنتين» ،كنــت يســاريًّا أعمــل فــي جريــدة «الســفير».
لك ّننــي ،لغــرض الســجال ،دأبــت بــا انقطــاع علــى قــراءة افتتاح ّيــة
«العمــل» ،الجريــدة الناطقــة بلســان حزبــه .اإلفتتاحيّــة كان عنوانهــا
الجامــع «حصــاد األيّــام» ،وكاتبهــا كان صاحــب اســم مجهــول :جوزيــف أبو
ـادي
خليــل .مــا كنــت أعرفــه عنــه هــو مــا كان يعرفــه ّ
كل شــخص آخــر :قيـ ّ
اليومــي لرئيســه بيــار الجم ّيــل.
فــي حــزب الكتائــب ،يكتــب التصريــح
ّ
لكـ ْن ،بينمــا كان هــذا التصريــح ُممـ ًّـا ووعظيًّــا ،كانــت االفتتاحيّــة تتلـ ّوى
فــي مراقَصــة الحــدث المتغ ّيــر ،يســتوقفها التفصيــل الصغيــر مــن غيــر أن
تخــون اللوحــة الكبــرى.
جايلــي وبعــض
فــي وفــي بعــض ُم
ّ
هكــذا ،أثــارت افتتاح ّيــة «العمــل»ّ ،
مــن يشــبهونني سياســ ًّيا ،شــعورين متعارضيــن :التعالــي والحســد.
أ ّمــا التعالــي فمــر ّده إلــى أنّنــا ك ّنــا مســكونين بالكتابــات «النظريّــة»
الفخيمــة للماركســيّين وتالميذهــم والمنشــقّين عنهــم ،نــزدري ذلــك
الشــفوي المتــدا َول،
«الصحفــي» الــذي نعــ ّده امتــدا ًدا للــكالم
التنــاول
ّ
ّ
أو «الحكــي» ،كمــا ننســبه إلــى جيــل قديــم .وأ ّمــا الحســد فمصــدره أ ّن
تأثيــر تلــك اللغــة أكبــر بمئــات الم ـ ّرات مــن تأثيــر مــا نكتــب ،ظانّيــن
أنّــه يواكــب «حركــة التاريــخ» .كالم أبــو خليــل البســيط كان يذهــب
مباشــرة إلــى الموضــوع ،وهــو ،بقيــاس المعاييــر التــي تحكــم الســجاالت
ـس الحاجــة
الدائــرة حينــذاك ،يسـلّح جمهــوره بالحجــج التــي هــو فــي أمـ ّ
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إليهــا .كالمنــا ،فــي المقابــل ،لــم يكــن معن ًّيــا بمصادقــة القـ ّراء ،دع جان ًبــا
تســليحهم بالح ّجــة .وربّمــا كان أحــد مفاتيــح االختــاف مــا قالــه لــي ذات
مـ ّرة ،وكانــت معرفتــي بــه توث ّقــت« :إنّكــم تحاولــون كتابــة أفــكار كثيــرة
فــي مقــال واحــد ،كأنّكــم تريــدون القــول إنّكــم تعرفــون .المطلــوب،
كل مقــال ،فكــر ٍة تبتغــي التعريــف
فــي رأيــي ،كتابــة فكــرة واحــدة فــي ّ
بالفكــرة نفســها ،ال بمعرفــة صاحبهــا ...هــذه جريــدة وليســت كتابًــا».
افتتاح ّيــة أبــو خليــل اليوم ّيــة لــم تكــن موقّعــة ،وهــذا كان يشــبهه بوصفــه
ـدي الكتائــب المجهــول ،ذاك أ ّن الرجــل تفانــى فــي الــوالء لمــا وااله،
جنـ ّ
ـي أيضً ــا .فهــو َمــن
ـي ،بــل الجميلـ ّ
وكان صوفيًّــا ذائبًــا فــي محبوبــه الكتائبـ ّ
ـاول ،بطمــوح غيــر مبـ ّرر ،تحويــل حزب ّيته إلى
سـ ّـك تعبيــر «الجميل ّيــة» محـ ً
ـب مدرســة تتع ـ ّدى
مذهــب و ،ismورســم ّ
مؤسســها بيــار الجم ّيــل صاحـ َ
يقينــي،
كل مؤمــن
الحــزب ونطاقــه .هكــذا ،كان مســتع ًّدا ،شــأنه شــأن ّ
ّ
جميلــي
سياســي
أن يســلخ صفــات فاضلــة عــن نفســه وينســبها إلــى
ّ
ٍّ
المؤســس بيــار ،ولكــ ْن أيضً ــا فــي نجليــه
يصــح هــذا بالطبــع فــي
مــا.
ّ
ّ
أميــن وبشــير ،ومــن بعدهمــا أحفــاده بيــار وســامي ونديــم .فهــؤالء ،علــى
رغــم تناقضاتهــم الكثيــرة والمعلنــة ،لــم يكونــوا ،فــي عــرف جوزيــف أبــو
خليــل ،يتناقضــون .إنّهــم محكومــون بقـ َدر مســبق يطــرد االنقســام عنهــم،
ـي يســتحيل ّأل يجمــع المختلــف.
وباسـ ٍـم عائلـ ّ
كتائبــي ألقــاه وج ًهــا لوجــه.
وكان جوزيــف ،حيــن تع ّرفــت إليــه ،أ ّول
ّ
وســع رؤيــة الخصــم وأن َْسـ َنها فأحـ ّـل وجو ًهــا كثيــرة حيــث حـ ّـل،
هــذا مــا ّ
مــن قبــل ،وجــه واحــد قبيــح .مــن خصومتــه ،تعلّمــت فكــرة الخصومــة
المتم ّدنــة التــي تســتبعد التشــهير والتخويــن وتعلــو فــوق شــكليّات
الخــاف الدارجــة فــي حياتنــا ،كالمصافحــة والظهــور م ًعــا أو تنــاول الطعام
إلــى طاولــة واحــدة .الخصومــة هنــا رحبــة ،تنحصــر فــي السياســة ،حيــث
تشــوبها الحـ ّدة والتشـ ّدد ،لك ّنهــا تتّســع للســؤال عــن األحــوال الشــخصيّة
والعائل ّيــة وللــكالم فــي مهنــة يُفتــرض أنّهــا تجمعنــا.
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لقــد كان أبــو خليــل ّفل ًحــا صل ًبــا مــن الشــوف ،مجبــولً بتاريــخ الصـراع
ـي ومخاوفــه الضاربــة فــي القــرن التاســع عشــر ،ومتل ّه ًفــا إلــى
الطائفـ ّ
«تعايــش» يسـكّن تلــك المخــاوف .بيــد أنّــه كان مســكونًا أيضً ــا بوصفــة
وحيــدة مســتم ّدة مــن صــورة بســيطة للبنــان .وأغلــب الظـ ّن أ ّن اللبنــان
ـي» ،يمت ـ ّد علــى
الــذي كان متح ّم ًســا لـــ «اســتعادته» كـــ «عصــر ذهبـ ّ
مرحلتيــن :مــن متصرف ّيــة  1861إلــى تعطيلهــا فــي الحــرب العالم ّيــة
األولــى ،ومــن نشــأة «لبنــان الكبيــر» فــي  1920حتــى الحــرب األهل ّيــة
المص ّغــرة فــي  .1958أ ّمــا الشــهابيّة فظلّــت التباســه األكبــر ،تما ًمــا كمــا
شــكّلت االلتبــاس األكبــر لحزبــه .وفــي األحــوال جمي ًعــا ،فمــن أجــل
لبنانــه ذاك ،كان مســتع ًّدا ألن يتو ّجــه إلــى ســوريا وإلــى إسـرائيل ،وإلــى
أي مــكان يتو ّهــم أ ّن الخــاص يقيــم فيــه .وهــو تو ّه ـ َم كثي ـ ًرا ،بيــد أ ّن
ّ
توازنــات القــوى الضاغطــة هــي التــي كانــت تدفعــه إلــى التشــ ّبث
بحبــال مــن هــواء.
وإبّــان عملــي علــى كتابــي «تعريــب الكتائــب اللبنان ّيــة» ،أواســط
الثمانين ّيــات ،أجريــت معــه مقابلــة طويلــة تخلّلهــا شــعور لديــه ،ظلّــت
تنكــره الكلمــات ،مــن أ ّن الماضــي مضــى .وهــو ،للمفارقــة ،بــدأ يمضــي
مــع انتخــاب بشــير الجم ّيــل للرئاســة وســخريته مــن «الصيغــة الفريــدة»
التــي تشــ ّدق بهــا والــده ،ثــ ّم مــع مقتلــه والرئاســة البائســة لشــقيقه
أميــن .وبعــد تقلّــص حزبــه إلــى فصيــل صغيــر ،وانعطــاف أبنــاء كثيريــن
تنصــل منهــا ،فيمــا تن ّكــروا
عنــه ،أبنــا ٍء ســاهم جوزيــف فــي تربيتهــم التــي ّ
هــم لهــا ولــه ،جــاءت ثــورة تشــرين تختــم فصـ ًـا طويـ ًـا محزنًــا ،وبــات
«أي لبنــان نريــد؟» مطرو ًحــا بصيــغ ودالالت تعصــى علــى
ســؤاله األثيــر ّ
ُمخ ّيــات األقدميــن.
فلتكن لجوزيف ولزمنه الراحة.
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إعالم قديم وإعالم جديد :هل نستطيع أن نتو ّقع؟
فــي ّ ،1974أســس الزميــل طــال ســلمان جريــدة «الســفير» واختــار لهــا
شــعا ًرا جذّابًــا« :صــوت الذيــن ال صــوت لهــم» .قبلــه بـــ 73ســنة ،وصــف
فالديميــر لينيــن صحيفــة «إيســكرا» التــي ولــدت فــي  1900بأنّهــا
ـي ،بــل هــي أيضً ــا ُمنظِّــم
ـي ومحـ ّرض جماعـ ّ
ـي جماعـ ّ
«ليســت مجـ ّرد دعائـ ٍّ
جماعــي».
ّ
فقــط ،قبــل عقديــنُ ،وضعــت تلــك األقــوال موضــع التنفيــذ ،ال فــي
موســكو وطب ًعــا ليــس فــي بيــروت .حــدث هــذا فــي الواليــات المتّحــدة،
ـي الــذي ل ّبــى الوظائــف اللينين ّيــة جمي ًعــا ،فــإذا َمــن
مــع اإلعــام االجتماعـ ّ
هــو بــا صــوت صــوتُ نفســه إلــى ســواه ،وكذلــك ال ُمصـ ِّور الــذي يع ّمــم
مــا يلتقــط ويختــار مــن صــور وفيديــوات.
ومؤسســة ،ولك ـ ْن أيضً ــا مــن دون ورق ومطبعــة
مــن دون مــال وحــزب ّ
وقســم تصويــر ووكالء توزيــع وطائــرات شــحن ومســؤولي إدارة ومــال،
أي كان يســتطيع أن يراســل العالــم .وإذا كانــت الصحيفــة ال تصــدر
بــات ٌّ
ّإل عنــد الفجــر ،فهــو «يُصــدر» مــا فــي نفســه حيــن يشــاء .فــإذا أخطــأ
فــي معلومــة أو تأويــل ،ص ّحــح فــو ًرا أو اســتدرك .الجريــدة ال تتيــح ذلــك
ّإل فــي عــدد اليــوم التالــي علــى شــكل «تصحيــح» و«اعتــذار».
ـي (السوشــل ميديــا) يُج َّهــز
إذًا ،مــات الوقــت :إ ّن «عــدد» اإلعــام االجتماعـ ّ
أي وقــت يُقــرأ.
أي وقــت وفــي ّ
فــي ّ
ـي
مــا ال شـ ّـك فيــه أ ّن التط ـ ّورات التقن ّيــة التــي أنتجــت اإلعــام االجتماعـ ّ
ـب صـ ٍ
ـاف للح ّريّــة والمبــادرة .واحدنــا هــو ُمش ـغّل نفســه وســلطة
َمكسـ ٌ
نفســه .عبــارة هيغــل الشــهيرة عــن «مطالعــة الصحيفــة اليوم ّيــة» بوصفهــا
ـري» ،باتــت عبــارة أرشــيفيّة وخب ـ ًرا عــن
«صــاة الصبــاح لإلنســان العصـ ّ
زمــن ســابق.
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والحقيقــة األولــى فــي هــذا المجــال ،أنّنــا أمــام تط ـ ّور ال يُــر ّد ،كائ ًنــا مــا
كان رأينــا فيــه« .إيمرســيز» ،كبــرى شــركات التســويق العالميّــة المســتقلّة،
أجــرت اســتقصاء جــاء فيــه التالــي :فــي  ،2019بلــغ عــدد َمــن يســتخدمون
ـي يوم ًّيــا ،لهــذا الغــرض أو ذاك 3.2 ،بليــون فــرد،
وســائل التواصــل االجتماعـ ّ
أو  42فــي المئــة مــن س ـكّان المعمــورة! هــؤالء «يتســاوون» هنــا فــي
معــزل عــن اختــاف بلدانهــم وألوانهــم وأديانهــم وطبقاتهــم االجتماعيّــة.
ـي المحمــول ،حيــث ت ُقــرأ ك ّميّــة هائلــة
مدعو ًمــا بشــقيقه التليفــون الذكـ ّ
مــن مجمــوع المــوا ّد المقــروءة ،ح ّقــق اإلعــام الجديــد انتصــا ًرا كاس ـ ًحا
علــى ســلفه .االنتصــار هــذا هــو مــا ســمح لدونالــد ترامــب أن يس ـ ّمي
الصحاف ّييــن «أعــداء الشــعب» ويس ـ ّمي صحفهــم وتلفزيوناتهــم مصــدر
يحــل دون
«األخبــار الزائفــة» .التحقّــق م ّمــا يــرد فــي تغريداتــه لــم ْ
اســتمراره ،غيــر ه ّيــاب ،فيهــا.
قصــة شــ ّيقة عــن بــؤس
جــاي روزن ،الكاتــب والناقــد
األميركــي ،روى ّ
ّ
ـي حيــن يــزور الخــارج ،يصطحــب
الصحافــة القديمــة :كان الرئيــس األميركـ ّ
وفــ ًدا مــن الصحافيّيــن األميركيّيــن ،وفــي نهايــة الزيــارة يعقــد مؤتمــ ًرا
صحافيًّــا مــع الحاكــم ال ُم ِضيــف .هنــاك ،يو ّجــه لــه صحافيّو بلده أســئلة في
غايــة القســوة تكــون بدورهــا ع ّينـ ًة علــى اشــتغال الديمقراط ّيــة األميرك ّيــة،
ـي فــي العــادات السياسـ ّية لل ُمضيفيــن .أخيـ ًرا،
وقــد تؤثّــر كنمــوذج إيجابـ ّ
حيــن زار ترامــب الصيــن ،لــم يُعقــد مثــل هــذا المؤتمــر .الصيــن لــم
ترغــب .أميــركا لــم تكتــرث.
والحــال أ ّن االنتصــار باتــت تُل َمــس نتائجــه فــي عقــر دار اإلعــام القديــم
نفســه :صحــف كثيــرة تســتقي اليــوم عناوينهــا وتب ّوبهــا تب ًعــا لحجــم
ـي .وإن كانــت المــا ّدة كاذبــة أو تشــهيريّة،
تداولهــا فــي اإلعــام االجتماعـ ّ
فــإ ّن علــى الصحافــة التقليديّــة أن تنقلهــا كخبــر يســتحيل تج ّنبــه .األمــر
أشــبه بـــ «الغــزو» إذًا.
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االجتماعــي ،ال يقــف أثــره عنــد حــ ّد .فــي
تطــ ّو ٌر فــي ضخامــة اإلعــام
ّ
ـي
حالــة اللغــة مثـ ًـا ،والعربيّــة حص ـ ًرا ،الحــظ المــؤ ّرخ والكاتــب اللبنانـ ّ
أحمــد بيضــون كيــف يتولّــى التواصــل الجديــد «جــاء الفصحــى عــن
مناطــق ال ُمشــافَهة» .فوســائله أتاحــت «تو ّجــه العمــوم إلــى العمــوم
بلســان العمــوم» ،كمــا ســمحت «باعتمــاد العا ّم ّيــة لغ ـ ًة مكتوبــة لــكالم
كان يُفتــرض فيــه أن يقــال ُمشــافه ًة» .وعــن هــذا ،ســوف ينجــم نــوع مــن
التفاعــل يكــون «مفي ـ ًدا للّغــة العرب ّيــة ولعالقتنــا بهــا».
االجتماعــي ،أ ّولهــا
هــذا كلّــه ال يعفــي مــن إشــكاالت يثيرهــا اإلعــام
ّ
ـي» ذاتــه .فهــو يطــاول ســهولة التواصــل بيــن
يتنــاول وصــف «االجتماعـ ّ
البــاثّ والمتل ّقــي والمــدى المفتــوح لشــيوع الــكالم .لكـ ّن عالمــة اســتفهام
تلــف األحــداث التــي «تجمعنــا» و«نجتمــع» حولهــا وتكــون،
كبــرى ّ
بالتالــي ،اجتماع ّيــة ،ذاك أ ّن تصنيــف أه ّم ّيــة األحــداث ينبــع ،والحــال
ـخصي ج ـ ًّدا تنعــدم معــه المعاييــر المشــتركة .إ ّن
هــذه ،مــن اعتبــا ٍر شـ ّ
«صناعــة التاريــخ» تغــدو هنــا ســماجة أبويّــة بائخــة ،ال سـ ّيما أ ّن معظــم
المــوا ّد التــي تُــتَداول ال تقــارع القناعــات األصل ّيــة التــي يبثّهــا «الكاتــب»،
بــل تؤيّدهــا ،أو فــي أحســن الحــاالت ،تعتمــد الحيــاد تجاههــا.
وإذا كان انحســار المــا ّدة التــي نقرأهــا «كلّنــا» ونناقشــها ،أكانــت جريــدة
أم مقالــة أم نشــرة إذاع ّيــة وتلفزيون ّيــة ،يُضعــف النقــاش العــا ّم ،فهــو
يدفعنــا أيضً ــا إلــى التســاؤل :هــل نحــن حيــال صعــود آخــر تحقّقــه
الفرديّــة ،أم حيــال انتكاســة عنوانهــا تــذ ّرر األفـراد؟ أمامنــا ،بضــع ظاهـرات
شــهيرة ومقلقــة علــى تفــاوت أحجامهــا ،مــن ظَفَــر الشــعبويّة إلــى
ـي مــن انكفــاء
«الذئــاب المتو ّحــدة» ،فضـ ًـا ع ّمــا يزكّيــه التواصــل االجتماعـ ّ
ـي ،أو مــن نرجسـ ّية يتلـذّذ صاحبهــا بمــا يعتبــره آخــرون اقتحا ًمــا
اجتماعـ ّ
للخصوص ّيــات.
وهنــاك ،تال ًيــا ،المســؤول ّية .فحتــى لــو اســتبعدنا ســوء الن ّيــة أو الغــرض
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ـي ،وهــو اســتبعاد مســتحيل رغــم ا ّدعــاءات الموضوع ّيــة،
ـي والسياسـ ّ
الحزبـ ّ
تبقــى الجوانــب اإلجرائيّــة والعمليّــة :فكاتــب الصحيفــة ومق ـ ّدم أخبــار
التلفزيــون ُمل َزمــان بمعاييــر معيّنــة ،فيمــا ت ُعــرض ما ّدتهمــا علــى مســؤول
تحريــر يضبــط معلومــة غيــر دقيقــة أو ين ّبــه إلــى مــا قــد يتعــارض مــع
كل
قوانيــن مرع ّيــة ...وهــذا مــا ال يفعلــه فيســبوك أو تويتــر ،حيــث تــزول ّ
ـهيري يمـ ّران كمــا يمـ ّر غيرهمــا.
ـي .الــكاذب والتشـ ّ
رقابــة بالمعنــى ال َحرفـ ّ
وقــد يقــال أ ّن وســائل التحقّــق مــن ص ّحــة مــا ّدة التشــهير المنشــورة
تزايــدت أيضً ــا .بيــد أ ّن المــا ّدة هــذه تكــون قــد فعلــت فعلهــا ،أو معظــم
فعلهــا ،ال ســ ّيما فــي البيئــة الشــعبويّة التــي يســتهويها الــكالم الســهل
مــن غيــر أن ت ُعنــى بالتمحيــص والمراجعــة .فالشــعبويّة تكتفــي بح ّجــة
شــفويّة بســيطة وتنفــر مــن التركيــب والتناقــض نفورهــا مــن اإلطالــة،
ـعبوي فيتغلّــب علــى منافســه بإطــاق األحــكام كيفمــا
ـي الشـ ّ
أ ّمــا السياسـ ّ
ات ّفــق ،تــاركًا لــه البراهيــن «المضجــرة» .أســوأ مــن ذلــك ،تزايُــد القــدرة
ـي .وهــذا،
علــى إخفــاء األســماء الفعل ّيــة للكتّــاب فــي اإلعــام االجتماعـ ّ
وف ًقــا لمــا رأتــه الكاتبــة األميرك ّيــة ســاندرا نيومــن ،يقـ ّرب اســتخدام وســائل
التواصــل مــن اســتخدام الشــعوب البدائيّــة األقنعـ َة التــي تُخفــي الوجــوه
كل اعتبــار ،بينمــا تز ّودهــا جرعــة قــ ّوة
وتحــ ّرر المــا ّدة المبثوثــة مــن ّ
ســحريّة كالتــي يظ ّنهــا فــي نفســه واضــع القنــاع.
يضــاف إلــى هــذا كلّــه ،القانــون .فالقوانيــن ال تــزال تلهــث للّحــاق
باإلعــام الجديــد .بلــدا ٌن كأســتراليا وكنــدا وبريطانيــا وســواها تق ّدمــت
فــي معاقبــة أصحــاب خطــاب الكراهيــة واإلرهــاب وفــي حمايــة الصغــار
مــن البورنوغرافيــا .بلــد كألمانيــا فــرض عقوبــات مشـ ّددة .وث ّمــة مشــكالت
ال حصــر لهــا اليــوم بيــن الحكومــات األوروبيّــة وأقطــاب اإلنترنــت
كـــ «غوغــل» و«فيســبوك» وســواهما .وبدورهــم ،بــات األخيــرون يفرضــون
«تنظي ًمــا ذات ًّيــا» يتع ّهــدون التزامــه بــا انقطــاع ،مــن دون أن يتراجــع
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ُمتّهِموهــم بالعشــوائ ّية واالنتقائ ّيــة ،كمــا بالتجــاوز علــى الح ّريّــات.
وعلــى العمــوم ،فالتحـ ّركات الرســم ّية وغيــر الرســم ّية لــم تح ّقــق ،رغم ذاك
الضجيــج ،إلّ نجاحــات متواضعــة يزيدهــا تواض ًعــا المعارضــة التــي تبديهــا
خصوصــا لجهــة
الصناعــات التقنيّــة وشــركات الميديــا وبعــض القانونيّيــن،
ً
ـص فــي الواليــات المتّحــدة.
المســاس بالح ّريّــة الفرديّــة ،وباألخـ ّ
ـي ياشــكا مونــك إلــى ســنوات قليلة
ـي ـ األميركـ ّ
لقــد أعادنــا المحلّــل األلمانـ ّ
ـي ســيؤث ّر إيجابًــا
خلـ ْ
ـت ظُـ ّن فيهــا أ ّن صعــود اإلنترنــت واإلعــام االجتماعـ ّ
فــي الثقافــة والنظــام السياســيّين .استشــهد بــاري دايمونــد ،الكاتــب
ـي المتح ّمــس للديمقراطيّــة ،الــذي كتب عــن «تكنولوجيــا التحرير»
األميركـ ّ
ضمنــي علــى تعبيــر «الهــوت التحريــر» .دايمونــد جــادل
فــي تال ُعــب
ّ
بــأ ّن األدوات الرقم ّيــة الجديــدة ســتمكّن «المواطنيــن مــن نقــل األخبــار،
وكشــف األفعــال الخاطئــة ،والتعبيــر عــن آرائهــم ،وتعبئــة االحتجــاج،
ومراقبــة االنتخابــات ،والتدقيــق فــي أعمــال الحكومــة ،وتعميــق المشــاركة
وتوســيع آفــاق الح ّريّــة» .مقالتــه التــي نُشــرت فــي  ،2010ســري ًعا مــا
وجــدت ِمصداقهــا فــي الثــورات العرب ّيــة .خمســة بلــدان انفجــرت ض ـ ّد
حكّامهــا ،ووســائل التواصــل حضــرت فيهــا كلّهــا وإن بتفــاوت .تنظيــم
التج ّمعــات وفوريّــة التقــاط صــور االعتــداءات وتعميمهــا وتبــادل اآلراء،
حملــت نيكــوالس كريســتوف علــى أن يكتــب فــي «نيويــورك تايمــز»
عــن «عصابــات الحكومــات التــي تطلــق الرصــاص» مقابــل «مقاومــة
الشــبّان الذيــن يطلقــون التغريــدات» .نحــن إذًا حيــال «قــ ّوة التنظيــم
دون تنظيمــات» كمــا قــال عنــوان لكتــاب متفائــل صــدر حينــذاك .خالــد
ســعيد ووائــل غنيــم كانــا اســمين صارخيــن فــي تمثيــل هاتيــن العالقــة
والمرحلــة.
الرســمي
لكــ ْن ،بينمــا كانــت الثــورات تتخ ّبــط فــي مواجهــة القمــع
ّ
أي
ـي ،أو ّ
واالنقســامات األهليّــة ،مــن غيــر أن يســعفها اإلعــام االجتماعـ ّ
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إعــام آخــر ،إذا بدونالــد ترامــب يصــل إلــى البيــت األبيــض ،حامـ ًـا تويتــره.
تلــك كانــت الصدمــة الكبــرى .لقــد ضُ ربنــا مــن بيــت أبينــا.
التجــارب التــي تالحقــت ،دلّــت علــى أ ّن قــدرة الشــعبويّين علــى اســتخدام
ـي أكبــر مــن قــدرة الديمقراط ّييــن وأنجــح .فــي مقالتــه
اإلعــام االجتماعـ ّ
المذكــورة ،توقّــف ياشــكا مونــك عنــد إخفاقــات الديمقراط ّيــة التمثيل ّيــة
االجتماعــي وســ ّهلت اســتثماره شــعبويًّا .فـــ
التــي شــ ّجعت اإلعــام
ّ
ـي ،بالـــ «اليــك» والـ «شــير» ،يجعــل العمل ّيــة االنتخاب ّية
«التصويــت» اليومـ ّ
المؤسســات لهــا تبــدوان بطيئتيــن ومتر ّهلتيــن ،ومعقّدتيــن
واســتجابة
ّ
أيضً ــا .ثـ ّم إ ّن الديمقراطيّــة كانــت ت ُلهــب المخيّــات حيــن كانــت األنظمــة
المطلقــة ال تـزال طريّــة فــي الذاكــرة ،وكان تهديدهــا ال يـزال قائ ًمــا .هــذا
زال ،أقلّــه فــي المجتمعــات الغرب ّيــة .كذلــك ،زاد التج ـ ّرؤ علــى إعاقــات
البريطانــي ،أو دور المــال
الديمقراط ّيــة ونواقصهــا ،كمجلــس اللــوردات
ّ
المتعاظــم فــي ســائر الديمقراط ّيــات ،فيمــا تراجــع الخــوف علــى تأث ّرهــا
هــي نفســها بذلــك .فــوق هــذا ،إذا كانــت إحــدى صعوبــات الرجــوع إلــى
الديمقراطيّــة األثينيّــة المباشــرة أ ّن الناخبيــن اليــوم لــن يجتــازوا  500ميــل
كــي ينتخبــوا ،ولــن يجــدوا آغــورا يجتمعــون كلّهــم فيهــا ،حســبما قــال م ّر ًة
ـي
جــون أدامــز أحــد «اآلبــاء
ّ
المؤسســين» ألميــركا ،فــإ ّن اإلعــام االجتماعـ ّ
يوفّــر الســاحة االفتراض ّيــة التــي ت ُغنــي عــن الســاحة الماديّــة .إذًا ،فلتكــن
ديمقراط ّيــة مباشــرة بــأدوات أخــرى.
االجتماعــي ،الــذي تفــ ّوق الشــعبويّون فــي
لقائــل أن يقــول إ ّن اإلعــام
ّ
اســتخدامه ،قابــل لالســتخدام فــي اتّجــاه آخــر يع ـ ّزز الديمقراط ّيــة .فهــو
بذاتــه ليــس صاحــب هويّــة مغلقــة ومطلقــةّ ،إل أ ّن اســتخدامه البديــل
مرهــون بتحــ ّوالت تقــع خارجــه ،فــي السياســة واالقتصــاد والثقافــة،
وتنعكــس تاليًــا عليــه .والســؤال األكبــر هنــا :هــل يمكــن جعــل الحيــاة
السياس ـ ّية نفســها أســرع اســتجاب ًة لمطالــب النــاس وأعــرض نطاقًــا فــي
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خصوصــا متــى آلــت تجــارب الح ـكّام الشــعبويّين إلــى فشــل
تمثيلهــم،
ً
واضــح؟ والســؤال هــذا يلــد ســؤالً آخــر :كيــف يمكــن ذلــك فــي ظـ ّـل
فقــدان الدولــة الكثيــر مــن وظائفهــا االقتصاديّــة والخدم ّيــة التــي تربــط
بهــا مواطنيهــا وتؤثّــر فيهــم؟
ـي ،ســبق أن رأينــا كيــف تتــوازى مراحــل تاريخ ّيــة كبــرى
فــي العالــم العربـ ّ
ـب االســتقالالت ،والترانزيســتور
مــع تطـ ّورات إعالم ّيــة كبــرى :الراديــو واكـ َ
رافـ َـق الناصريّــة واالنقالبــات ،والتلفزيــون كان تــوأم االنتفاضة الفلســطين ّية
األولــى ،ث ـ ّم حــرب تحريــر الكويــت ،والصحــون الالقطــة الزمــت فقــدان
كل صدق ّيــة .لك ـ ّن اجتيــاح اإلعــام
األنظمــة غيــر الديمقراط ّيــة وإعالمهــا ّ
االجتماعــي يبــدو جــز ًءا مــن اجتيــاح «الجديــد» الغامــض والمتناقــض
ّ
الــذي تنتجــه التقن ّيــة واالجتمــاع م ًعــا ،علــى األصعــدة جمي ًعــا وبســرعة
وكثــرة ال ســابق لهمــا فــي التاريــخ كلّــه .إنّهمــا الســرعة والكثــرة اللتــان
ـي حســن العبداللــه ،فدعــا ســاخ ًرا إلــى «إغــاق بــاب
أقلقتــا الشــاعر اللبنانـ ّ
االجتهــاد» فــي هــذه االبتــكارات الجديــدة .ومــن يــدري ،فربّمــا لــم يتبـ ّـق
لنــا حيــال هــذا التعــادل الــذي يصعــب الحســم فيــه ،ويصعــب علينــا
خصوصــا ،إلّ االعتصــام بعبــارة «واللــه أعلــم».
نحــن
ً
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ممــا ِع ْ
ـه
ش ُت ُه أو َع َر ْف ُت ُ
ّ

االنتخابات اللبنان ّية في تجربة بيت ّية
كلّمــا اقتربــت انتخابــات نياب ّيــة ،أو شــاعت فــي صددهــا التك ّهنــات،
زارتنــي أيّــام قديمــة ومحزنــة .فقــد عشــت االنتخابــات مــن قــرب بيــن
دورة  ،1957وكان لــي مــن العمــر  6ســنوات ،ودورة  ،1968وكان لــي منــه
كل واحــدة منهــا بــدأت لع ًبــا وانتهــت بــكا ًء .التوقّعــات ترتفــع،
 17ســنةّ .
تزيدهــا األجــواء االحتفال ّيــة ارتفا ًعــا .تظهــر النتائــج فنســقط مــن مــكان
شـ�اهق.
وخالــي كان يهــوى خوضهــا علــى نحــو ال تردعــه عنــه الهزائــم .لقــد
ترشّ ــح فــي  1957و 1960و 1964و 1968و( 1972ولــم أكــن حينــذاك
فــي لبنــان) ،ورســب فيهــا جمي ًعــا ،منفــر ًدا وعضـ ًوا فــي الئحــة أو علــى
رأس الئحــة .مـ ّر ًة ضـ ّد «اإلقطــاع» ومـ ّرة بالتحالــف معــه .مـ ّرة بعبــاءة
ناصريّــة ومــ ّرة ضــ ّد نفوذهــا .وأظــ ّن أنّــه لــو لــم يُقتــل فــي ،1974
لخــاض المزيــد منهــا ولرســب فيهــا .وراء ذلــك ،كان الســبب األبــرز
بســيطًا :إنّــه مرشّ ــح «مســلم» يســعى لتمثيــل الــروم األرثوذكــس.
طائفــي محكــم وعميــق ،وصفــة للخســارة علــى
وهــذا ،فــي نظــام
ّ
الطرفيـ�ن.
العطل��ة الطويل��ة والعن��ف القلي��ل ...أ ّمــا أنــا ،فانتخاباتــي كان
أ ّولهــا العطلــة ،ذاك أ ّن انشــغال األهــل بهــا يشــغلهم ع ّنــي ،فــا يعــودون
يعرفــون مــا إذا كنــت أذهــب إلــى المدرســة أم ال .وبمــا أ ّن الحملــة
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االنتخاب ّيــة تســتغرق أســابيع ،بمهرجاناتهــا وزيــارات القــرى العكّاريّــة
طويــا
ً
الكثيــرة فــي مواكــب تضــ ّم عشــرات الســيّارات ،كنــت أرفــل
بنعمــة الغيــاب عــن المدرســة .العلــم نــور؟ ربّمــا .لكــ ّن الجهــل بــدا
أنـ�ور.
فــي تلــك الغضــون ،تُســتعرض الحماســات فــي عــرس مفتــوح ،ومعهــا
ت ُســتعرض الحــزازات :فهــذا «ال يحلــب صاف ًيــا معنــا» ،وذاك «خائــن»
ولــو كان جــا ًرا .وحيــن يتب ّيــن أ ّن ث ّمــة «بروتــوس» بيننــا ،يــروح اله ّجــاؤون
يتبــارون :واحــد يقــول إنّــه «كشــفه مــن زمــان ولــم يبــح باألمــر كرمــى
ألهلــه» ،وآخــر يقــول إ ّن عائلتــه «لئيمــة مــن أصلهــا» ويستشــهد بأخبــار
ت ُنســب إلــى جـ ّده .أ ّمــا لُ َعــب االحتفــال فبعضهــا زماميــر ترفــع معنويّاتنــا
وتســتف ّز الخصــوم ،وبعضهــا هتافــات مســ ّجعة؛ لكــ ّن أشــ ّدها حميم ّيــة
تلــك الصــور المل ّونــة لخالــي التــي تتكــ ّوم فــي غــرف البيــت قبــل أن
يتولّــى «الشــباب» تعليــق بعضهــا علــى جــدران القريــة وإرســال بعضهــا
إلــى قـ ًرى مجــاورة .وحتــى اليــوم ،ال تـزال رائحــة ورقهــا تقيــم فــي جــزء
صغيـ�ر مـ�ن أنفـ�ي الكبيـ�ر.
لكـ ْن ،لئــن خلــت االنتخابــات مــن العنــف ،فالقليــل مــن هــذا العنــف كان
يحصــل إبّــان تعليــق الصــور ،حيــث ت َحتـ ّـل مســاحات ال يُســأل أصحابهــا
عــن رغبتهــم ،فيروحــون يــر ّدون االعتــداء عــن انتهــاك مجالهــم الحميــم ،أو
ت َحتـ ّـل جدرانًــا عا ّمــة للبلديّــة فيســتنفر الخصــوم مــن أهــل البلديّــة نفســها
كـ�ي ال يُحسـ�بوا تابعيـ�ن لمـ�ن يكرهـ�ون.

وكان لالنتخابــات اقتصادهــا بالطبــع ،وإن كان أشــ ّد أوجههــا ســ ّريّ ًة ،ال
تنصــت الصغــار علــى أهلهــم ،أو مــن خــال زلّ ـ ٍة
تصــل أخبــاره ّإل عبــر ّ
زلّتهــا ألســنة الكبــار .فهنــاك أكالف الالئحــة ،مــا يعنــي توفيــر المبلــغ
الــذي يطلبــه «القطــب» رشــو ًة لــه ،وهنــاك أكالف السـ ّيارات التي يتشـكّل
منهــا الموكــب ،وكذلــك الوالئــم التــي ال ب ـ ّد أن تولَــم ّللئحــة وجمهورهــا
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ـدس فــي جيــب «فقيــر»
المتن ّقــل .ولــم يخـ ُـل األمــر مــن مبالــغ صغــرى تُـ ّ
لـ�ه «دالّـ�ة» علـ�ى أصـ�وات أقـ�ارب وجيـ�ران كثيريـ�ن.
 1957عالقتــي باالنتخابــات تبــدأ فــي  .1957عامــذاك ،ولــم يكن خالي
قــد بلــغ الثالثيــن ،خاضهــا فــي عـكّار مرشّ ـ ًحا عــن مقعــد األرثوذكــس .قبل
عاميــن ،كان قــد عــاد مــن واشــنطن ،حامـ ًـا شــهادة دكتــوراه فــي الحقــوق،
بعــد تخ ّرجــه فــي دمشــق ،فأقــام مكتبــه للمحامــاة فــي طرابلــس وبــدا
ُمص ـ ًّرا إص ـرا ًرا حديديًّــا علــى «خدمــة الشــعب» .ج ـ ّدي وباقــي األقــارب
لــم يســتطيعوا إقناعــه بالتوقّــف عــن «خدمــة الشــعب» ،وبــأ ّن الشــعب
يســتطيع أن يتدبّــر أمــره بنفســه .نصحــوه بــأن يقيــم مكتبــه فــي بيــروت،
وأن يحــاول الحصــول علــى تمثيــل بعــض الــوكاالت التجاريّــة ،لك ّنــه لــم
يعبـ�أ.
يومــذاك ،كان األرثوذكــس فــي ع ـكّار يتمثّلــون بنائــب مــن أربعــة ،أ ّمــا
ـدي،
ـي وس ـ ّنيّان أحدهمــا زعيــم المنطقــة التقليـ ّ
الثالثــة اآلخــرون فمارونـ ّ
ذاك أ ّن الزعامــة انقســمت بيــن «قطبيــن» همــا رئيســا الالئحتيــن
المتنافســتين :ســليمان العلــي وبشــير العثمــان الــذي خلــف مح ّمــد
المرعبــي ذات
العبّــود فــي الزعامــة ،والثالثــة ينتمــون إلــى عشــيرة آل
ّ
األصــول الكرديّــة .يومــذاك ،كان بعــض العكّاريّيــن حيــن يقارنــون العلــي
ـي ومــا بيــأذي» فيمــا األ ّول «مجــرم»،
بالعثمــان يقولــون إ ّن الثانــي «آدمـ ّ
مـ�ا يحملهـ�م علـ�ى التصويـ�ت لـ�ه مـ�ن غيـ�ر تـ�ر ّدد.
وبدورهــم ،تــوزّع األرثوذكــس علــى حزبيّتيــن ،واحــدة توالــي رؤوف ح ّنــا،
واألخــرى توالــي يعقــوب الصـ ّراف .والمذكــوران يمثّــان عائلتيــن كبرييــن
فـ�ي قريتيهمـ�ا اللتيـ�ن ُع ّدتـ�ا مـ�ن أكبـ�ر قـ�رى عـ�كّار :رحبـ�ة ومنيـ�ارة.
لقــد صــدرا عــن أســرتين مالكتيــن لــأرض ،واألرجــح أ ّن أمــوال الهجــرة
مــا أتــاح ذلــك لح ّنــا ،فيمــا الوظيفــة اإلداريّــة فــي عهــد االنتــداب وفّرتهــا
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للصــ ّراف .لكــ ّن رؤوف كان أ ّم ًّيــا ،ارتبطــت باســمه دعابــة ربّمــا نُســبت
إلــى زمــاء آخريــن لــه حلّــوا ن ّوابًــا فــي برلمانــات الخمســينيّات ولــم
يفوقــوه عل ًمــا أو ذكاء .فقــد شــاع أنّــه كان يغفــو فــي جلســات البرلمــان
ـج ،أل ّن الشــمس المتس ـلّلة مــن النافــذة
فــا يُســمع صوتــه ّإل حيــن يحتـ ّ
يشــت ّد وهجهــا عليــه« :أزيحــوا الســتارة فــي ذاك االت ّجــاه ،ال فــي هــذا»،
كان يصـ�رخ متذ ّمـ� ًرا.
الص ـ ّراف ،فــي المقابــل ،كان طبيبًــا .لك ـ ْن ،لــم يُعــرف عنــه الكثيــر .أبــرز
صفاتــه التــي تــر ّددت شــعب ًّيا أنّــه «مــع الدولــة» ،لك ّنــه فــي أواخــر العهــد
ـمعوني ،لــم يعــد «مــع الدولــة» أل ّن «الدولــة» لــم تعــد «معــه» .فهــو
الشـ
ّ
ال يستســيغ التطـ ّرف المنســوب إلــى كميــل شــمعون ،إلدراكــه أ ّن أكثريّــة
فضــا عــن أ ّن خصمــه
ً
المقترعيــن فــي عــكّار ســ ّن ٌة يعارضونــه .وهــذا
رؤوف ح ّنــا كان مق ّربًــا جـ ًّدا مــن الرئيــس الراحــل .هكــذا ،انضـ ّم الصـ ّراف
إلــى «أنصــار الســلم» وبــات الشــيوعيّون يحســبونه صدي ًقــا ويص ّنفونــه،
بطريقتهــم« ،شــخص ّي ًة ديمقراط ّيــ ًة» .وكان الرائــج عنــه أنّــه يملــك
«الشــرع ّية الطائف ّيــة» ،أل ّن مطـران األرثوذكــس يؤيّــده ظال ًمــا أو مظلو ًمــا،
وأنّــه «قصيــر اللســان» ال يهاجــم أحـ ًدا فــي القريــة أو المنطقــة أو لبنــان.
مــع هــذا ،كان الص ـ ّراف فــي بعــض مجالســه القرويّــة يهاجــم «الحلــف
ـي» ،فيتأكّــد الشــيوعيّون ،وهــم كثيــرون نســبيًّا بيــن الــروم ،أنّهــم
األطلسـ ّ
وضعـ�وا ثقتهـ�م فـ�ي أيـ ٍ�د أمينـ�ة ،ويص ّوتـ�ون لـ�ه بحماسـ�ة.
أفــراد عائلــة الصــ ّراف كانــوا يوصفــون بمهــارة اســتثنائ ّية فــي اســتمالة
الخصــوم أو تحييدهــم .فــكان يُقــال إنّهــم حيــن يســمعون الشــتيمة تو ّجــه
إليهــم يتظاهــرون بالطــرش .وعلــى عكــس خالــي الــذي كان لســانه يلعلــع
فــي االت ّجاهــات كلّهــا ،نُســب إلــى الصـ ّراف وعائلتــه أنّهــم م ّمــن يجيــدون
السياســة ،تب ًعــا لقدرتهــم علــى إخفــاء آرائهــم وانفعاالتهــم .فهــم ،بســبب
ألســنتهم ،يح ّولــون أعداءهــم أصدقــاء ،فيمــا نحــن ،وف ًقــا ألحــد أقاربنــا
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«الواقع ّييــن» ،نحــ ّول األصدقــاء أعــدا ًء بســبب لســان خالــي المدعــوم
بألسـ�نتنا النشـ�طة.
لقــد كان ســلوكهم أرثوذكس ـ ًّيا نموذج ًّيــا فــي منطقــة ال يزيــد أرثوذكســها
عــن ربــع السـكّان ،يُرضــون الجميــعَ ،مســوقين بحـ ّدة إحساســهم بالعــدد
وتوازناتــه .أ ّمــا خالــي ،فعمــل وفــق فلســفة أخــرى :صحيــح أ ّن قريتــه
بينــو أصغــر مــن قريتَــي رحبــة ومنيــارة ،فيمــا عائلتــه نفســها مــن أصغــر
عائــات بينــو ،بحيــث إ ّن الذيــن كانــوا يؤيّدونــه فــي القريــة لــم يتجــاوزوا
ثلــث س ـكّانها .مــع ذلــك ،كان يتص ـ ّرف كمــا لــو أنّــه يملــك ق ـ ّوة تعــادل
أي زعيــم مســلم ،األمــر الــذي عــاد جزئ ًّيــا إلــى تض ّخــم فــي األنــا،
ق ـ ّوة ّ
وجزئ ًّيــا إلــى نزعتــه العروب ّيــة المناهضــة لشــمعون .هكــذا ،لــم يتص ـ ّرف
كل
ـي ال ُمطالَــب بإرضــاء القطــب المســلم فــي ّ
ـيحي الذ ّمـ ّ
تص ـ ّرف المسـ ّ
�ي األعلـ�ى.
شـ�يء .عبدالناصـ�ر كان قطبـ�ه الضمنـ ّ
اللوائ�حـ الث�لاث ...علــى أيّــة حــال ،تشــكّلت لوائــح ثــاث فــي
عـكّار عــام  .1957األولــى ،التــي أســماها النــاس «الئحــة الدولــة» وفــازت،
كان علــى رأســها بشــير العثمــان وض ّمــت عبدالكريــم القــ ّدور ورؤوف
ح ّنــا وميشــال الضاهــر .لقــد ُوصــف األربعــة الفائــزون بالشــمعون ّية .أ ّمــا
الالئحــة الثانيــة فض ّمــت جــود اإلبراهيــم وعبدالكريــم مــراد ويعقــوب
الحــاج ،م ّمــن لــم يكونــوا مناهضيــن لشــمعونّ ،إل
الصــ ّراف وألبيــر
ّ
خصوصــا ح ّنــا
أ ّن األخيــر فضّ ــل اعتمــاد الالئحــة األولــى أل ّن أعضاءهــا،
ً
والضاهــر ،مجاهــرون فــي شــمعون ّيتهم .وبدورهــا ،فالالئحــة الثالثــة التــي
كان فــي عدادهــا خالــي ،عانــت نقــط ضعــف أساسـيّة :رئيســها المفتــرض
ســليمان العلــي موضــو ٌع رهــن اإلقامــة الجبريّــة فــي «فنــدق ريجنــت»
فــي بيــروت ،حيــث جريــدة «النهــار» اليــوم ،ذاك أ ّن العلــي وشــقيقه
ّاري المنافــس مح ّمــد
مالــك ُحكمــا بالتحريــض علــى اغتيــال الزعيــم العـك ّ
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الع ّبــود .وبالفعــل ،ففــي صيــف  ،1953اغتيــل الع ّبــود أمــام مدخــل القصــر
الجمهـ�وري.
ّ
وعلــى رغــم العالقــة الوثيقــة بيــن العلــي وشــمعون ،كان مــن ال ُمحــرج
تجاهــل مــا فعلــه األ ّول ،فأُنزلــت بــه عقوبــة مخفّفــة ،مــا ألجــأ عائلتــه إلى
ترشــيح األخ الثالــث ،ناصــر .لكـ ّن الشــيء الوحيــد الــذي ُعــرف بــه األخيــر
أنّــه يفــرق شَ ــعره فــي منتصــف رأســه ،مــا لــم يكــن مألوفًــا بتاتًــا .أ ّمــا
حيــن يتحـ ّدث ،فيغمــزه رجــل مسـ ّن ،كلّفــه ســليمان الوصايـ َة علــى أخيــه
األصغــر ،بــأن يصمــت .وبدورهــم ،كان الثالثــة اآلخــرون علــي عبدالكريــم
وميشـ�ال ع ّبـ�ود وخالـ�ي.
ملكــي
والحــال أ ّن المرشّ ــحين الس ـ ّنة الس ـتّة علــى اللوائــح الثــاث كانــوا ّ
أر ٍ
اض ،خمســة منهــم مــن المراعبــة الذيــن ش ـكّلوا ثلــث مجمــوع الس ـ ّنة
العكّاريّيــن ،فيمــا الســادس ،عبدالكريــم مـراد ،ينتمــي إلــى البيــت الوحيــد
فــي عـكّار الــذي لُ ّقــب بالبكويّــة مــن دون أن يكــون مرعبيًّــا .وإذ انقســم
ومحــام،
ــاك أراض وطبيــب
المرشّ ــحون األرثوذكــس الثالثــة إلــى َم ّ
ٍ
فالموارنــة الثالثــة كانــوا طبي ًبــا ومحام ًيــا ومـ ّـاكًا .هكــذا ،ع ّبــرت خريطــة
ـي عــن واقــع الطوائــف ،حيــث تُــرك ثلثــا الس ـ ّنة مــن
التمثيــل االجتماعـ ّ
ّفلحيـ�ن ومزارعيـ�ن مقصيّيـ�ن تما ًمـ�ا عـ�ن السياسـ�ة.
وأل ّن ســليمان العلــي كان رهــن اإلقامــة الجبريّــة ،أُتيــح لخالــي ،العضــو
فــي الئحــة «بيــت العلــي» ،أن يتمــادى فــي مناهضتــه شــمعون ،عل ًمــا أ ّن
أسـ�بابه ال صلـ�ة لهـ�ا بمشـ�كلة األخيـ�ر مـ�ع العلـ�ي.
لك ـ ّن الخــال ذهــب أبعــد :فقــد راح يهاجــم «اإلقطــاع» بض ـراوة ،ويــر ّدد
أ ّن «األرض لمــن يفلحهــا» .ولتأث ّــره بأصــداء صين ّيــة بعيــدة ،وبأكــرم
الحورانــي وتجربتــه فــي ريــف حمــاة ،أصــدر ك ّر ًاســا صغي ـ ًرا أراده ،علــى
حــض برنام ُجــه علــى توزيــع
عكــس المألــوف ،برنام ًجــا انتخاب ًّيــا .لقــد ّ
الفلحيــن .لكــ ْن ،حيــن كان يســأله أحــد
ملكيّــات األرض الكبــرى علــى ّ
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النبهــاء القليليــن عــن عضويّتــه فــي «الئحــة بيــت العلــي» ،وهــم أكبــر
«اإلقطاعيّيــن» ،كان يخــرج بفتــوى ال ت ُقنــع إلّ الضالعيــن فــي ريفيّــة ذلــك
الزمـ�ن :البكـ�وات «أوادم» و«زعـ�ران ،وآل العلـ�ي «أوادم».
ـي الجديـ َد الوحيــد فــي انتخابــات  ،1957ذاك
ولــم يكــن البرنامـ ُ
ـج االنتخابـ ّ
أ ّن الخــال ،واســمه خالــد ،كتــب فــي أســفل صورتــه بيتَــي شــعر لعمــر
أبــو ريشــة ينحــاز فيهمــا إلــى خالــد بــن الوليــد فــي نزاعــه مــع عمــر بــن
الخطّـ�اب:
واستسلمت إلى الخذالنِ
تقل ذل ِّت الرجول ُة يا خالـ ُد
ال ْ
ْ
إنّما قاد ُة القطيعِ إلى المرعى

رعا ٌة جريح ُة الوجـــدانِ

أ ّمــا أنــا الــذي حفظــت البيتيــن ،فكانــت مه ّمتــي االنتخاب ّيــة أن ألقيهمــا
كلّمــا رأيــت عشــرة أشــخاص متج ّمعيــن .واليــوم ،ال أشـ ّـك فــي أ ّن كثيريــن
م ّمــن ع ّبــروا عــن استحســانهم ،كانــوا فــي سـ ّرهم يســتهجنون ثقــل الــدم
الـ�ذي انطـ�وى عليـ�ه ذلـ�ك الولـ�د المتب ّجـ�ح الـ�ذي كنتُـ�ه.

مــا كان ممت ًعــا ،هــو الهتافــات المســ ّجعة التــي كان يهتفهــا أنصــار
المرشّ ــحين ،بلهجــة عكّاريّــة حــا ّدة تطحــن األلــف وتح ّولــه وا ًوا .فالذيــن
مثـلا ،كانـ�وا يقولـــ�ون:
يهتفـ�ون لخالـ�يً ،
خولد ْ
بيك ال تهت ّْم | عندك زل ْم بتشرب د ّْم
وكـــــ�ان األكثــر تفــاؤلً بينهم يهتفـــون:
خولد ْ
بيك خولد بيــ ْـك | وال ِنيَابِــي لعينيك
 1960-1958لكـ ْن ،قبــل أن تمـ ّر ســنة علــى االنتخابــات التــي ُعرفــت
بتزويرهــا ،اندلعــت التظاهـرات التــي ســبقت حــرب  1958األهليّــة .خالــي
الــذي ُحكــم باإلعــدام وفــ ّر إلــى ســوريا ،أقــام فــي حمــص ،ومنهــا راح
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يرســل أســلحة إلــى ع ـكّار أو يســتقبل فيهــا ش ـ ّبانًا عكّاريّيــن يقصدونــه
ُع ـ ّزلً ويعــودون مس ـلّحين .هكــذا ،صرنــا نتعثّــر بالرصــاص فــي مم ـ ّرات
ـادي أن يلـ ّم واحدنــا «مشــط رصاص»
بيــت جـ ّدي ،ولــم يكــن مــن غيــر العـ ّ
عــن األرض ليضعــه فــي مــكان أعلــى .لك ـ ّن المدهــش أ ّن بعــض الســاح
والرصــاص المرســلَين كانــا يص ّبــان فــي خزائــن بيــت العلــي المناوئيــن
لـــ «الثورة».
هــذا الســلوك لــم يُفهــم ســببه ّإل بعــد عاميــن .ففــي  ،1960وكانــت
رئيســا ،أجريــت انتخابــات
«الثــورة» انتهــت فيمــا انتُخــب فــؤاد شــهاب ً
عا ّمــة أخــرى .وقــد بــدا يومــذاك أ ّن خالــي ســيكون عضـ ًوا في الئحــة العلي
الــذي طالــت حيرتــه وتــر ّدده بيــن اختيــاره واختيار الصـ ّراف .فالخــال ز ّوده
بالســاح قبــل عاميــن ،واكتســب شــعبيّة معتبــرة بيــن المســلمين بســبب
دوره فــي «الثــورة» ،كمــا بســبب صــورة ُو ِّز َعــت تظهــره وهــو يصافــح
جمــال عبدالناصــر فــي دمشــق .لكـ ْن ،إذا كانــت الشــهاب ّية تهضــم عروب ًّيــا
ـال مــن
فــي منطقــة غيــر حدوديّــة ،فهــي ال تهضمــه فــي منطقــة تبعــد أميـ ً
سـ�وريا ،فكيـ�ف إذا كان مسـ�يح ًّيا.
لقــد أدرك العلــي أ ّن اصطحــاب الصـ ّراف علــى الئحتــه يؤ ّمــن لــه «عطــف
الدولــة» الــذي يخســره باصطحــاب خالــي .هكــذا ،ض ّمــت الالئحــة ،فضـ ًـا
عنــه وعــن الص ـ ّراف ،علــي عبدالكريــم ورشــدي فخــر الــذي كان ضابطًــا
ســابقًا تجمعــه صداقــة متينــة بقائــد الجيــش الــذي كانــه شــهاب .أ ّمــا
الالئحــة المقابلــة التــي شــكّلها بشــير العثمــان فض ّمــت بهيــج القــ ّدور
ورؤوف ح ّنـ�ا وميشـ�ال الضاهـ�ر .وبـ�دوره ،خـ�اض الخـ�ال االنتخابـ�ات منفر ًدا.
ومــن دون أن تردعهــا ،هــذه المــ ّرة ،أيّــة عضويّــة فــي الئحــة يرأســها
«إقطاعــي» ،انطلقــت الحملــة علــى «اإلقطــاع» .وإلــى الحملــة ،كان
ّ
يتواصــل ،فــي القــرى المســلمة ،دون المســيح ّية ،التذكيــر بأمجــاد «ثــورة
 »58والشـ�راكة ،مـ�ن موقعيـ�ن مختلفيـ�ن ،فيهـ�ا.
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علــى أ ّن البهجــة لــم تطــل .فمــا كادت تنقضــي ســاعتان علــى بــدء
االقتـراع ،حتــى أعلــن المرشّ ــحون جمي ًعــا ،مــا خــا الئحــة العلــي ،مقاطعــة
االنتخابــات .لقــد طالبــوا مؤيّديهــم باالمتنــاع عــن التصويــت احتجا ًجــا
علــى مــا يمارســه «المكتــب الثانــي» مــن تزويــر لمصلحــة «ســليمان
بيـ�ك» والئحتـ�ه.
قصصــا شـتّى عــن طائـرات هيليكوبتــر،
يومــذاك ،تــداول بعــض العكّاريّيــن ً
وكانــت الكلمــة جديــدة علــى أســماعنا ،تنقــل الصناديــق مــن القــرى
النائيــة إلــى حلبــا ،مركــز القضــاء ،كــي تُفـ َرز األصــوات فيهــا .أ ّمــا العبــارة
كل
الذائعــة ،فهــي أ ّن ناقلــي الصناديــق مــن العســكريّين كانــوا يُتلفــون ّ
ورقـ�ة إن لـ�م تكـ�ن تحمـ�ل أسـ�ماء العلـ�ي والئحتـ�ه.
الشــهابي األ ّول ،فيمــا تولّــى
حــل األخيــرون فــي البرلمــان
وبالفعــلّ ،
ّ
الموســعة التــي شــكّلها
ســليمان العلــي وزارة االقتصــاد فــي الحكومــة
ّ
ّاري مــا لبــث أن انضـ ّم إلــى المعارضــة،
صائــب ســام .لكـ ّن القطــب العـك ّ
مــا أفقــده حظــوة الشــهابيّة وأجهزتهــا .هكــذا ،اسـتُعيد الغــزل بينــه وبيــن
أطــل عليــه عــام  1963إطاللــة مشــرقة .ففيــه ،اســتولى
خالــي الــذي ّ
البعث ّيــون علــى الســلطة فــي ســوريا وشـكّل صــاح الديــن البيطــار حكومة
ض ّمــت عــد ًدا مــن أصدقائــه وزمــاء ص ّفــه أيّــام الدراســة فــي دمشــق.
ول ّمــا كان قــد انحــاز إلــى البعــث بعــد انفجــار خالفــه مــع الناصريّــة،
حليفـ�ة الشـ�هاب ّية ،باتـ�ت مسـ�احة التالقـ�ي مـ�ع العلـ�ي أوسـ�ع وأعـ�رض.
ســوري اســمه جــال مرهــج ،اتّهمتــه
فــي تلــك األثنــاء ،اعتُ ِقــل ضابــط
ّ
الدولــة اللبنان ّيــة بأنّــه تسـلّل للقيــام بأعمــال تخريب ّيــة فــي لبنــان .ووف ًقــا
السياســي
لالت ّهــام ،كان شــريكه فــي هــذه األعمــال قحطــان حمــادة،
ّ
ـوفي المق ـ ّرب مــن كميــل شــمعون ،والــذي حـ ّـل إبّــان عهــده ،فــي
الشـ ّ
انتخابــات  ،1957فـ�ي المقعـ�د الـ�ذي ُحـ�رم منـ�ه كمـ�ال جنبـلاط.
ـهابي
وإذ تولّــى الخــال الدفــاع عــن مرهــج وات ّهــام «المكتــب الثانــي» الشـ ّ
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والســفارة المصريّــة فــي بيــروت باختــاق المســألة ،ضاقــت المســافة
التــي تفصلــه عــن شــمعون ،وبــات ممك ًنــا طــي صفحــة الـــ  58وخصومتها.
وبتأثيــر ســليمان العلــي ومحســن ســليم ،النائــب المعــارض يومــذاك
عــن دائــرة بيــروت الثانيــة ،والمحامــي البــارز الــذي كان خالــي يعتبــره
زميـ ًـا وصدي ًقــا كبيـ ًرا ،بــات يحضــر اجتماعــات المعارضــة التــي يتص ّدرهــا
شــمعون .وقــد فهمــت الح ًقــا أ ّن دمشــق كانــت مر ّحبــة بهــذه الخطــوة
يخطوهــا «صديــق الحــزب» ،ومتم ّهلــة فــي قيــام صديقــه عبدالمجيــد
حزبــي ،لقــاؤه المعلــن بشــمعون ال بــ ّد أن
الرافعــي بمثلهــا .فاألخيــر
ّ
يسـ�تخدمه الناصريّـ�ون للتشـ�هير بالبعـ�ث ونظامـ�ه الجديـ�د.
فــي ذلــك المنــاخ ،أجريــت انتخابــات  1964التــي قــ ّرر
1964
فيهــا شــهاب ســحق المعارضــة المســيح ّية التــي بــات العلــي محســوبًا
عليهــا .وبالجذريّــة نفســها التــي اعتمدهــا شــمعون فــي ســحقه المعارضــة
رســب صائــب ســام وأحمــد األســعد وكمــال
المســلمة فــي  ،1957حيــن ّ
�ب كميـ�ل شـ�معون وريمـ�ون إ ّده.
جنبـلاطُ ،ر ِّسـ َ
أ ّمــا فــي عــكّار فتشــكّلت ثــاث لوائــح ،أوالهــا ،وهــي التــي فــازت،
ض ّمــت بشــير العثمــان وبهيــج الق ـ ّدور ويعقــوب الص ـ ّراف وفخــر فخــر
الــذي حـ ّـل محـ ّـل أخيــه المتوفّــى رشــدي .وبدورهــا ،ض ّمــت الثانيــة ،إلــى
كل مــن علــي عبدالكريــم والمحامــي مخايــل الضاهــر،
العلــي وخالــيًّ ،
فيمــا ترشّ ــح ،فــي الالئحــة الثالثــة ،مح ّمــد األســعد ،قريــب الراحــل مح ّمــد
الع ّبـ�ود ،وجـ�ود اإلبراهيـ�م ورؤوف ح ّنـ�ا وميشـ�ال الضاهـ�ر.
ـي فلــم يتغ ّيــر ع ّمــا كان ،ذاك أ ّن المرشّ ــحين السـتّة
أ ّمــا التمثيــل االجتماعـ ّ
وملكــو أر ٍ
كل واحــدة مــن اللوائــح
اض ،فيمــا تتزيّــن ّ
مــن الس ـ ّنة مراعبــة ّ
ـري جنــى ثروتــه فــي المهجــر ،كــرؤوف
ـيحي ،أو ثـ ّ
بمحــام أو طبيــب مسـ ّ
ح ّنـ�ا وميشـ�ال الضاهـ�ر.
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كل منهمــا مشــكلة ،حتــى قيــل أ ّن
لك ـ ّن الئحــة العلــي ض ّمــت محامييــن ّ
معرفــة العلــي المســبقة بــأ ّن شــهاب لــن يســمح بفــوزه هــي التــي حملتــه
ـاري باصطحابــه هذيــن المحامييــن .فالخــال كان
علــى هــذا الضــرب االنتحـ ّ
متّه ًمــا بالبعث ّيــة ،وكان غال ًبــا مــا يُذكَّــر بدفاعــه عــن جــال مرهــج وكثــرة
تــر ّدده علــى دمشــق ،فيمــا اتُّهــم مخايــل الضاهــر بالقوم ّيــة الســوريّة
لدفاعــه عــن فــؤاد عــوض ،أحــد الضبّــاط الثالثــة الذيــن ن ّفــذوا محاولــة
ـي فــي ليلــة رأس الســنة  .1962-1961ولتأكيــد اإلص ـرار
االنقــاب القومـ ّ
علــى إســقاط الئحــة العلــي ،شــاعت روايــة تفيــد بــأ ّن «المكتــب الثانــي»
هــو الــذي شـكّل الالئحــة الثالثــة كالئحــة «تفطيــس» ،تنتــزع مــن الئحــة
العلـ�ي أصواتًـ�ا «تفطّسـ�ها» وتفضـ�ي إلـ�ى فـ�وز الئحـ�ة العثمـ�ان.
لك ـ ْن ،إبّــان الحملــة االنتخاب ّيــة ،وفــي يــوم اســتضافة الالئحــة فــي بيتنــا
فــي بينــو ،وجــدتُ خالــي يجذبنــي مــن يــدي إلــى الغرفــة التــي ُعــزل
فيهــا العلــي وأف ـراد الالئحــة عــن الجمهــور المحتشــد فــي الخــارج .لقــد
أراد أن يُســمعه مــن خاللــي ـ أنــا ابــن الثالثــة عشــرة الــذي ال يؤا َخــذ علــى
كالمــه ـ شــيئًا ال يســعه هــو نفســه أن يقولــه مباشــرة .وحيــن أصبحــت
وج ًهــا لوجــه أمــام البيــك ،طلــب م ّنــي الخــال أن أتلــو قصيــدة عــن
«اإلقطــاع» ،فألقيــت قصيــدة لســليمان العيســى تتو ّعــده بمزابــل التاريــخ.
ـي فــي الوقــت عينــه ،ثـ ّم نادانــي
لقــد صفّقــوا ،وضحكــوا لــي وضحكــوا علـ ّ
البيــك وق ّبــل خ ـ ّدي ،فيمــا قــال خالــي ،هــازًّا رأســه ه ـ ّزة توحــي بمعــانٍ
متضاربــة« :يــا ع ّمــي ،كيــف طالــع هالجيــل!» ،طالبًــا م ّنــي أن أغــادر
الغرفـ�ة.
 1968لــم تلبــث العالقــة بيــن العلــي والخــال أن تر ّدت بعــد انتخابات
رئيســا ،جعــا البيــك
ـهابي واختيــار شــارل حلــو ً
 .1964فنهايــة العهــد الشـ ّ
ّاري يعتــدل ،ذاك أ ّن معارضــي الشــهاب ّية بــدأوا يراهنــون علــى انزيــاح
العـك ّ
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بطــيء عنهــا يُحدثــه الرئيــس الجديــد .ورهانهــم كان فــي محلّــه ،إذ حلّــت
فــي تلــك الغضــون هزيمــة الناصريّــة فــي  ،1967وتسـلّم ســليمان فرنج ّيــة
وزارة الداخليّــة التــي أجـ َرت االنتخابــات بعــد عام ،مسـ ّجلة الفوز الســاحق
الثالثي» فـ�ي الجبل.
لـــ «الحلـ�ف
ّ

خصوصــا بعــد انقــاب
أ ّمــا خالــي فاختلفــت حســاباته ،ذاك أ ّن دمشــق،
ً
 23شــباط  ،1966راحــت تتطـ ّرف أكثــر فأكثــر .لقــد صــار تحالفــه ك ُمتَّهــم
الشــمعوني» ســليمان العلــي موضــع اســتبعاد
بالبعثيّــة مــع «البيــك
ّ
تخصــب العــداوة التــي فيــه .هكــذا،
الطرفيــن ،وهــو مــا راحــت األيّــام ّ
خيضــت االنتخابــات بلوائــح ثــاث ،اثنتــان منهــا ترأّســهما البيــكان
التقليديّــان ،العلــي والعثمــان .بيــد أ ّن األ ّول لــم ينجــح فــي أن يحقّــق،
فــي ع ـكّار ،مــا حقّقــه زمــاؤه فــي جبــل لبنــان .هكــذا ،رســب العلــي،
ومعــه علــى الئحتــه ،جــود اإلبراهيــم ورؤوف ح ّنــا ومخايــل الضاهــر ،فيمــا
فــاز العثمــان ،مصحوبًــا ببهيــج الق ـ ّدور ويعقــوب الص ـ ّراف وفخــر فخــر.
أ ّمــا الالئحــة الثالثــة فض ّمــت إلــى خالــي بيكيــن ثانويّيــن همــا عبدالكريــم
ـي ميشــال الضاهــر .يومــذاك ،قــال
م ـراد ومح ّمــد عبدالكريــم ،والمارونـ ّ
لفيــف آل العلــي أ ّن هــذه األخيــرة هــي «الئحــة التفطيــس» التــي
اعتمدهـ�ا «مكتـ�ب ثـ�انٍ » يترنّـ�ح.
فــي تلــك االنتخابــات ،ذبــح العـ ّم نســيم ديـكًا داخــل سـيّارته «التَونِــس»،
وراح يجــوب القــرى المســلمة والمســيحيّة ،فيقــول في األولــى إ ّن «جماعة
العلــي ذبحــوا شــي ًخا فــي س ـ ّيارته ،وهــذا دمــه» ،ث ـ ّم يقــول فــي القــرى
الثانيــة أ ّن الجماعــة نفســها ذبحــت كاه ًنــا .ولئــن لــم تتسـ ّبب حملــة الع ّم
ـي فــي نتائــج االنتخابــات ،وكان هــذا شــهادة
نســيم فــي ّ
أي تح ـ ّول نوعـ ّ
لمصلحــة الوعــي والحصافــة ،فــإ ّن مــا لــم يكــن كذلــك إقــدا ُم أحمــد علــى
التلويــح بعصــاه حيــن التقــى موكبــا الالئحتيــن المتخاصمتيــن فــي طريــق
ضيّــق مــن طرقــات بلــدة عكّاريّــة نائيــة .فــي تلــك اللحظــة ،وقعــت علــى
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وأل
أحمــد عيــن الخــال ،فطلــب منــه بح ـ ّدة وعصب ّيــة أن يرمــي عصــاه ّ
يضــرب بهــا أح ـ ًدا م ّمــن تطـ ّـل رؤوســهم مــن س ـيّارات الموكــب اآلخــر.
لك ـ ّن أحمــد الــذي يؤمــن بــأ ّن العصــا التــي تُرفــع ينبغــي أن تُســتعمل،
شــاء ،من ًعــا للعــار ،أن يخبــط بهــا رأس أخيــه .يومــذاك ،نُقــل أخــوه إلــى
�ح ،وبعـ�د ذلـ�ك انقطعـ�ت أخبـ�اره.
المستشـ�فى ،ومنـ�ه إلـ�ى المصـ ّ
إل��ى ال��دم ...فــي مقابل ما كان يحصل في دمشــق ،أواخر السـتّينيّات،
بــدأ أغنيــاء بيروت ّيــون ومقيمــون فــي بيــروت يســتثمرون فــي ســهل عـكّار.
وهــم اســتثمروا بوســائل أرقــى مــن التــي كانــت ســائدة ومتوارثــة جيـ ًـا
ـي
عــن جيــل وأحــدث .هكــذا ،راحــت تتج ّمــع عالمــات تص ـ ّدع اجتماعـ ّ
وتذ ّمـرات ّفلحيّــة وجــدت فــي البكــوات المحلّيّيــن أعداءهــا المباشــرين.
الفلحيــن ،كمــا بــات مكتبــه
ومــا بيــن  1969و 1971كان خالــي محامــي ّ
فــي طرابلــس خل ّيــة نحــل لمطالبهــم .قض ّيـ ٌة مح ّقــة أخــرى ومتف ّجــرة أيضً ــا
تولّــى الدفــاع عنهــا آنــذاك ،هــي تجنيــس «عــرب وادي خالــد» الذيــن لــم
تـ�ؤ ّد إقامتهـ�م المديـ�دة فـ�ي «الـ�وادي» إلـ�ى منحهـ�م الجنسـ�يّة اللبنانيّـ�ة.
لك ـ ّن طرائــق الدفــاع ع ّمــا هــو ُمحـ ّـق ليســت بالضــرورة ُمحقّــة دو ًمــا.
فآنــذاك ،كانــت األســلحة التــي يه ّربهــا «الشــباب» مــن ســوريا تتك ـ ّدس
فــي القبــو الواســع وراء مطبــخ بيــت جــ ّدي .وكانــت «دبّابــات صــاح
جديــد» ،كمــا كان البعــض يس ـ ّمونها ،تختــرق الحــدود اللبنان ّيــة بإيقــاع
ـبوعي تهتــف لــه أرواحنــا ألنّهــا «تخيــف حكّامنــا» و«تهـ ّدد البكــوات».
أسـ ّ
وتحــت طبقــات الضجيــج ،كانــت تتــر ّدد ثرثـرات تفيــد بــأ ّن حركــة «فتــح»
الفلســطين ّية تســلّح «اإلقطاع ّييــن» الســ ّنة ،فيمــا «الصاعقــة» الســوريّة
تس ـلّح ّفلحــي الســهل ،ال س ـ ّيما العلويّيــن المقيميــن فيــه والمهاجريــن
حديثًـ�ا إليـ�ه.
فــي هــذه األجــواء الحــا ّدة والمحتقنــة ،أجريــت انتخابــات  1972التــي
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تفصيــا ،ليــس
ً
تفصيــا
ً
لــم أشــهدها .بيــد أ ّن أخبارهــا كانــت تصلنــي
ـي فحســب ،بــل أيضً ــا ألنّنــي كنــت أس ـ ّمي نفســي «ماركس ـيًّا
لســبب بيتـ ّ
لينين ًّيــا» معن ًّيــا باألمــر ،وحيــن كنــت أُســأل عــن عالقتــي بخالــي كنــت
ـدي» ،ذاك أنّــه ،وف ًقــا للغــة ذلــك الزمــن،
أقــول متفاص ًحــا إنّهــا «تأييــد نقـ ّ
ـوازي صغيــر» بجميــع المثالــب التــي ح ّملتهــا الماركسـ ّية لحاملــي
«بورجـ ّ
هـ�ذه التسـ�ميةّ .إل أنّـ�ه ،مـ�ع هـ�ذا ،خـ�اض مغامـ�رة وكسـ�ر مألوفًـ�ا.
كل مــن العلــي والعثمــان مقعــد الــروم
ففــي تلــك االنتخابــات ،تــرك ّ
األرثوذكــس شــاغ ًرا علــى الئحتيهمــا .أ ّمــا الســبب فــأ ّن ســليمان فرنجيّــة،
الــذي فــاز برئاســة الجمهوريّــة قبــل عاميــن ،رشّ ــح صهــره المهاجــر عبدالله
األرثوذكســي فــي عــكّار .وإرضــا ًء للرئيــس ،تشــاركت
الراســي للمقعــد
ّ
الالئحتـ�ان المتنافسـ�تان فـ�ي ترشـ�يح الصهـ�ر الـ�ذي أجمـ�ع عليـ�ه البيـ�كان.
ر ًّدا علــى ذلــك ،لــم يكتــف الخــال بالترشّ ــح ،بــل شـكّل الئحــة ض ّمــت ،أ ّول
م ـ ّرة فــي تاريــخ ع ـكّار ،مرشّ ــحين س ـ ّنيّين همــا موظّفــان بســيطان فــي
التعليــم وفــي وزارة الزراعــة ،اســتقاال مــن عملهمــا كــي يخوضــا المعركــة.
أه ـ ّم مــن ذلــك أ ّن هذيــن الشــريكين ،مح ّمــد أحمــد البعرينــي ومعــن
ملحــم ،لــم يكونــا مرعب ّييــن ،فيمــا ترشّ ــح النقيــب فــؤاد عــوض ،صاحــب
�ي.
يني ،عـ�ن المقعـ�د المارونـ ّ
االنقـلاب السـ�تّ ّ
الفلحيــن» فــي ســهل عـكّار
فــي تلــك االنتخابــات ،كان التذكيــر بـــ «ثــورة ّ
قويًّــا ويوميًّــا ،ومــا كادت تنتهــي االنتخابــات التــي فــازت فيهــا الئحــة
العلــي ،كمــا فــاز الراســي بأصــوات الئحتيــن ،حتــى بــدأ االقتـراع بالرصاص:
علــى مقربــة م ّنــا ،فــي طرابلــس ،أقــام المدع ـ ّو أحمــد الق ـ ّدور ،مدعو ًمــا
ـمي «دولــة المطلوبيــن» فــي أســواق المدينــة،
مــن «حركــة فتــح» مــا ُسـ ّ
وتالحقــت اغتيــاالت ومحــاوالت اغتيــال ،ت ّوجهــا مصــرع الخــال فــي واحــد
مــن أيّــام  .1974آنــذاك ،كانــت االنتخابــات ،فــي لبنــان كلّــه ،تسـلّم تاجهــا
للـ�دم.
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يك يف لبنان
حزب البعث العر ّيب االشرتا ّ
إلى فادي األمين

فــي أواخــر األربعين ّيــات ،بعــد عــام علــى «النكبــة» الفلســطينيّة ،وفيمــا
اكي»
ـي االشــتر ّ
المشــرق يبحــث عــن مع ًنــى لــه ،ظهــر «حزب البعــث العربـ ّ
ـمي لـــ «حــزب
فــي لبنــان .كان ذلــك بعــد ســنتين علــى التأســيس الرسـ ّ
العربــي» فــي ســوريا ،حــزب ميشــال عفلــق وصــاح الديــن
البعــث
ّ
اكي
البيطــار ،وقبــل أربــع ســنوات علــى االندمــاج مــع «الحــزب االشــتر ّ
ـي.
ـي» ألكــرم الحورانـ ّ
العربـ ّ
وكان علــي جابــر ،المولــود فــي  ،1923أ ّول المقبليــن علــى الدعــوة وأ ّول
والتنظيمــي للحــزب.
العقائــدي
األمنــاء القُطريّيــن ،بحســب القامــوس
ّ
ّ
المتوســطين فــي مدينــة النبط ّيــة،
وجابــر ابــن عائلــة مــن الت ّجــار واألعيــان
ّ
ـي.
درس الطـ ّ
ـب فــي دمشــق ،وبصفتــه هــذه حضــر مؤتمــر  1947التأسيسـ ّ
فحيــن عــاد إلــى لبنــان ،أقــام عيادتــه فــي النبطيّــة ،واســتقطب إلــى
البعــث ّفلحيــن ش ـ ّبانًا منهــا ومــن قــرى محيطهــا المجــاور.
ول ّمــا كانــت الجامعــة األميرك ّيــة فــي بيــروت مقصـ ًدا لطـ ّـاب عــرب ،بينهــم
ـي ســعدون حمــادي ،الــذي اضطلــع بــدور نشــط في نشــر
بعث ّيــون كالعراقـ ّ
ـي جمــال الشــاعر،
ـي علــي فخــرو ،واألردنـ ّ
الدعــوة فــي لبنــان ،والبحرينـ ّ
الصيــداوي
اللبنانــي
والســوري عاطــف دانيــال ،فقــد انجــذب إليهــم
ّ
ّ
ّ
واالقتصــادي الحقًــا ،مح ّمــد عطااللــه ،وكلّهــم ولــدوا
وطالــب االقتصــاد،
ّ
علــى ضفّتــي .1930
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والحــال أ ّن الجامعــة األميرك ّيــة كانــت ،بعــد دمشــق ،المهــد األ ّول للبعــث
ـي ،وإن قـ ّـل دورهــا هــذا عــن دورهــا فــي انبثــاق «حركــة القوم ّييــن
اللبنانـ ّ
العــرب» .ففــي وقــت يرقــى إلــى  ،1952دعــا بعث ّيــو األميرك ّيــة إلــى
ـري» لمناســبة «عيــد الشــهداء» فــي الســادس مــن أيّــار
«مهرجــان جماهيـ ّ
(مايــو) ،علــى أن يقــام فــي مدرســة المقاصــد اإلســام ّية فــي صيــدا تحــت
عنــوان «شــهداء العــرب» .هنــاكُ ،ر ِف َعــت شــعارات الحــزب الوليــد وكان
الخطبــاء هــم طلبــة الجامعــة األميرك ّيــة البعث ّييــن إيّاهــم.
وبدورهــا ،غــدت مقاصــد صيــدا ،بعــد المهرجــان المذكــور ،مه ـ ًدا آخــر.
ففــي المقاصــد ،انتمــى طـ ّـاب كمصطفــى الدندشــلي مــن صيــدا ،وعاصــم
قانصــوه مــن بعلبــك ،وفــؤاد ذبيــان مــن مزرعــة الشــوف ،وريــاض رعــد
مــن ضاحيــة بيــروت الجنوب ّيــة .لك ـ ّن لولــب البعــث فــي المقاصــد كان
غســان ش ـرارة مــن بنــت جبيــل.
ـي والمحامــي الالحــق ّ
الصحافـ ّ
وبعث ّيــة األخيــر ،المولــود فــي  ،1933جــاءت ثمــرة البيــت أيضً ــا .فوالــده
الشــاعر موســى الزيــن ش ـرارة ،الــذي ُعــرف بقصائــده المن ـ ّددة بعهــود
وسياســي
أدبــي
االســتقالل ،كان يرعــى فــي منزلــه حلقــات ذات طابــع
ّ
ّ
غســان إلــى الرســالة
ينســجم مــع تو ّجهاتــه العروبيّــة .هكــذا ،مــال ّ
العفلقيّــة ،ومثلــه فعــل ابــن ع ّمــه طــال ،المحامــي ورجــل األعمــال
الالحــق ،ومعهمــا آخــرون مــن األقــارب ،حتــى ُعــ ّد البعــث ،فــي بنــت
جبيــل ،حــزب آل شــرارة.
ـي
لك ـ ْن ،إذا كانــت الجامعــة األميرك ّيــة قــد وســمت البعــث بميســم طبقـ ّ
ـي مــا ،فــإ ّن عالــم المــدارس التــي كان يكثــر تالمذتهــا كمــا يتضاعــف
وثقافـ ّ
وثقافــي آخــر .وهــذا مــا لــم يُعــدم
طبقــي
معلّموهــا ،وســمه بميســم
ّ
ّ
ـي اللــذان خرجــا الح ًقــا إلــى النــور ،وإن بقــدر
ـي والطائفـ ّ
مضمونــاه الطبقـ ّ
مــن التحويــر والمــداورة.
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اللبنانــي هــو تاريــخ محــاوالت
وقــد يجــوز القــول إ ّن تاريــخ البعــث
ّ
التوفيــق بيــن مصالــح ور ًؤى متضاربــة لــم يكن البعــث ،بخطابتــه العروبيّة
ووحدويّتــه البســيطة ،كاف ًيــا لتذويــب تضاربهــا .أ ّمــا قيــام نظاميــن بعث ّييــن
فــي ســوريا والعــراق ،ابتــداء بـــ  ،1963وتناحــر البعثيــن المتروبوليّيــن
ابتــداء بـــ  ،1966فلــم يتــأ ّد عنــه ســوى تفجيــر مــا تب ّقــى مــن وحدويّــة
ـدوي ،بــل مــن وجــوده ذاتــه.
الحــزب الوحـ ّ
طـ ّـاب وأســاتذة علــى أيّــة حــال ،فمنــذ البدايــات األولــى راح الــوزن
الــذي يشـكّله المعلّمــون الرســم ّيون وتالمذتهــم يتنامــى .وقــد نشــط إنعام
البعثي
ـدي فــي مجــال نشــر الدعــوة فــي الوســط هــذا ،وهــو الكاتــب
الجنـ ّ
ّ
ـوري المقيــم فــي لبنــان ،والعامــل فــي التدريــس والصحافــة م ًعــا.
السـ ّ
كذلــك ،حضــر أســاتذة البعــث الكبــار .فقــد جــاء انتقــال عفلــق والبيطــار
والحورانــي إلــى بيــروت ،أوائــل الخمســين ّيات ،هربًــا مــن ديكتاتوريّة أديب
ـج إليهــا المحازبــون
الشيشــكلي ،بمثابــة تأســيس لمحطّــة مرجعيّــة يحـ ّ
األوائــل ويســألونها فتاواهــا .وطــوال ســنوات الحقــة ،اسـتُخدمت بيــروت
مطبعــ ًة للبعــث فــي ســوريا ،ومكانًــا للقــاء «األســاتذة» بالصحاف ّييــن
األجانــب ،فضـ ًـا عــن توفيرهــا البيــت والفنــدق والمقهــى لبعث ّييهــا حيــن
يهربــون مــن حكّامهــم العســكريّين .وهــذا مــا جعــل عفلــق وصحبــه
يتباهــون بفهــم الخصوص ّيــة اللبنان ّيــة ،ويحرصــون علــى توكيــد المرونــة
فــي معاملــة لبنــان.
ـي نفســه سـ ّجل اســتقبال الحــزب قياديّيــن
علــى أ ّن هــذا الطــور التأسيسـ ّ
الجنبالطــي ،همــا
اكي»،
ّ
مــي االشــتر ّ
شــابّين وفــدا مــن «الحــزب التق ّد ّ
ـي جبـران مجدالنــي ،المولــود فــي  1928ألبــرز العائــات
المحامــي البيروتـ ّ
السياســيّة األرثوذكســيّة فــي منطقــة المزرعــة ،والــذي كان ابــن ع ّمــه
نســيم مجدالنــي يتهيّــأ لوراثــة حبيــب أبــو شــهال وتز ّعــم مســيحيّي بيــروت
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األرثوذكــس ،وموريــس صقــر ،الكاتــب الصــادر عــن الجــرود الوســطى
لجبيــل المارونيّــة ،والــذي امتهــن الصحافــة وعمــل فــي «األوريــان»
الناطقــة بالفرنســ ّية .فهــذان ،ومعهمــا كلوفيــس مقصــود ،اعتبــروا أ ّن
أقــل مــن المطلــوب فيمــا لبنانيّتــه أكثــر مــن
عروبــة كمــال جنبــاط ّ
المرغــوب فيــه ،فانش ـقّوا عنــه ليتّجــه مجدالنــي وصقــر إلــى البعــث.
ـري عرب ًّيــا
مراتــب وطاقــم حكــم وفــي منــا ٍخ شـكّله الصعــود الناصـ ّ
مــا بيــن حــرب الســويس فــي  1956والوحــدة المصريّــة ـ الســوريّة فــي
ـدي إلــى حــزب يلتـ ّـف حولــه مســلمو
 ،1958معطوفًــا علــى االفتقــار التقليـ ّ
لبن��ان ،وال تلبّيهــ «الن ّج�اـدة» و«الطالئــع» ومــا يماثلهمــا مــن أحــزاب
حانوت ّيــة ،حضــر البعــث فــي معظــم مناطــق لبنــان المســلمة ،ولــم يُعــدم
الوجــود فــي طوائفــه المســيح ّية .هكــذا ،ظهــر فــي بيــروت وطرابلــس
وصــور وبنــت جبيــل والنبط ّيــة وبعلبــك ،كمــا ضــ ّم مئــات الشــ ّبان
الصيداويّيــن م ّمــن عبــروا َمطهــر المقاصــد ،وخاطــب شــبكة واســعة مــن
ـمي ،ال فــي صيــدا فحســب ،بــل فــي الجنــوب كلّــه.
أســاتذة التعليــم الرسـ ّ
وكان م ّمــن انتســبوا مــن طرابلــس ،الطبيــب العائــد مــن سويســرا
عبدالمجيــد الرافعــي ،وهــو مــن مواليــد  ،1927ومــن بيــروت
الجامعــي عبدالوهــاب شــميطلّي ،الــذي تخــ ّرج فــي اليســوع ّية وكان
ّ
يصغــر الرافعــي بثــاث ســنوات فيمــا يشــاركه االنتمــاء إلــى عائلــة
مشــايخ دينيّيــن .كذلــك ،انتســب مــن بعلبــك الوجيــه والمحامــي
وابــن العائلــة السياســ ّية غالــب ياغــي ،المجايــل لشــميطلّي ،ومــن
صــور طالــب العلــوم السياس ـ ّية العائــد مــن الواليــات المتّحــدة علــي
الصــوري كاظــم
الخليــل ،المولــود فــي  ،1933وهــو قريــب الزعيــم
ّ
الخليــل وخصيمــه ،وكذلــك المحامــي خالــد العلــي مــن عــكّار،
المولــود فــي الســنة ذاتهــا ألســرة أعيــان قرويّيــن صغــار .أ ّمــا فــي
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صيــدا ،فبعــد مح ّمــد عطااللــه ،اســتقطب البعــث وجو ًهــا مــن عائالتهــا
السياس ـيّة والتجاريّــة المؤثّــرة ،كالمحامــي خالــد لطفــي ،نجــل شــفيق
ـي» وصديــق آل الصلــح،
لطفــي ،أحــد ّ
مؤسســي «حــزب النــداء القومـ ّ
النقابــي حســيب عبدالجــواد،
واالقتصــادي هشــام البســاط ،وكذلــك
ّ
ّ
فلســطيني األصــل وأ ّم هــي أخــت صــاح
المولــود فــي  1935ألب
ّ
البــزري ،أحــد أبــرز وجهــاء صيــدا عهــدذاك.
وكان م ّمــا يُال َحــظ فــي نســبة عالية مــن الصيداويّيــن البعثيّين أنّهم درســوا
فــي مصــر بعــد المقاصــد اإلســام ّية ،جريًــا علــى تقليــد اســتولى علــى
المســلمين ،الس ـ ّنة والشــيعة ،الحداث ّييــن والقوم ّييــن فــي الخمســين ّيات.
غســان شـرارة ،ســيطر البعث ّيــون ،حتــى  ،1960علــى
وبالفعــل ،ومــن خــال ّ
رابطــة الطـ ّـاب اللبنانيّيــن فــي القاهــرة.
وجعــل الحــزب يضــوي أفــرا ًدا مــن ذوي الخلف ّيــات األهل ّيــة والعائل ّيــة
المتينــة ،علــى تع ّددهــا واختالفهــا ،كالدكتــور بشــير الداعــوق ،ســليل
ومؤســس «دار الطليعــة» للنشــر وصاحبهــا،
األســرة البيروت ّيــة المعروفــة ّ
والطالــب ث ـ ّم المحامــي فايــز ق ـ ّزي ،ابــن العائلــة الكبيــرة فــي الدامــور
والجيّــة ،وجهــاد كــرم ،مــن قريــة حامــات المحيَّــرة بيــن الكــورة والبتــرون،
المولــود فــي  ،1935والــذي تخــ ّرج أيضً ــا فــي الجامعــة األميركيّــة.
فضــا عــن وجوهــه
ً
وبمجدالنــي وصقــر وكــرم وقــ ّزي ،غــدا للبعــث،
درزي آخــر
المســلمة ،وجــوه مســيحيّة .وإلــى فــؤاد ذبيــان ،انض ـ ّم وجــه ّ
هــو عصــام نعمــان ،المحامــي والوزيــر الالحــق ،المولــود فــي 1937
والــذي درس فــي الجامعــة األميرك ّيــة أواخــر الخمســين ّيات ،مثلــه مثــل
ليلــى بقســماطي ،التــي اقترنــت الح ًقــا بالرافعــي ،وباســل عطااللــه ونقــوال
ـي المولــود فــي  1938والــذي أكمــل دراســته
الفرزلــي ،المهنــدس المدنـ ّ
فــي الواليــات المتّحــدة األميرك ّيــة ،وابــن العائلــة األرثوذكس ـ ّية الموزّعــة
ـب جنيــن .ولئــن غــدا شــقيقه اليــاس الفرزلــي
علــى الفــرزل والقرعــون وجـ ّ
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أقــرب المق ّربيــن إلــى عفلــق ،فابــن ع ّمهمــا المحامــي أديــب الفرزلــي
كان قــد دخــل البرلمــان منــذ  1948نائ ًبــا عــن البقــاع ،وصــار بعــد ذلــك
ـي فــي الجامعــة
نائبًــا لرئيســه .كذلــك ،انتســب طالــب االقتصــاد السياسـ ّ
األميركيّــة ،ثـ ّم أســتاذه ،زيــد حيــدر ،المولــود فــي بعلبــك فــي  .1934وفــي
ـي خالــد
ـطيني ـ اللبنانـ ّ
عــداد المنضويــن المبكريــن كان المهنــدس الفلسـ ّ
يشــرطي ،ابــن األســرة المشــيخيّة والشــاذليّة المعروفــة وخ ّريــج الجامعــة
األميرك ّيــة.
ـي األ ّول للحــزب فــي لبنــان ،عــام ،1956
فحيــن انعقــد المؤتمــر التأسيسـ ّ
والــذي هيّــأت لــه قيــادة مركزيّــة موقّتــة علــى رأســها علــي جابــر ،كان
أكبــر البعث ّييــن فــي أوائــل ثالثيناتهــم وأصغرهــم علــى تخــوم العشــرين.
وقــد انبثقــت مــن المؤتمــر المذكــور قيــاد ٌة كان جابــر أميــن ســ ّرها،
الجنــدي
والســوري إنعــام
فيمــا األعضــاء شــميطلّي وياغــي ومجدالنــي
ّ
ّ
حســان مولــوي.
والطر
ابلســي ّ
ّ
وكان الكثيــرون مــن البعث ّييــن مــن أبنــاء أعيــان ووجهــاء ومشــايخ باتــوا
أصحــاب مهــن حديثــة ،ال س ـ ّيما محاميــن ،يليهــم المهندســون واألط ّبــاء.
وقــد تــوزّع هــؤالء ،الجامعــون بيــن «األصالــة» و«الحداثــة» ،ريفيّيــن
ومدين ّييــن ،ســ ّن ًة وشــيع ًة ،مــع قليــل مــن المســيح ّيين ذوي المنابــت
االجتماع ّيــة الوســطى والوســطى ـ العليــا ،معظمهــم مــن خــارج جبــل
لبنــان أو مــن أطرافــه.
وبفعــل هــذه الخلف ّيــة الطبق ّيــة ،ولك ـ ْن أيضً ــا بســبب تقديــم البعث ّييــن
ـي»
ـي» ولـــ «حــزب النــداء القومـ ّ
أنفســهم ورثـ ًة لـــ «عصبــة العمــل القومـ ّ
ومؤسســات ووجــوه ليســوا عديمــي
م ًعــا ،نمــوا علــى مقربــة مــن مواقــع ّ
ـي واحتماالتــه وال بالمراتــب العائل ّيــة وفُرصهــا.
الصلــة بالنظــام السياسـ ّ
ـي منــح
فقــد رعاهــم واحتضنهــم آل الصلــح ،حتــى ُعـ ّد الكاتــب والسياسـ ّ
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الصلــح واحـ ًدا منهــم ،يقتــرح عليهــم ويتتلمــذون عليــه .وكانــوا فــي بنــت
جبيــل ،وثيقــي الصلــة بالنائــب علــي بـ ّزي ،صديــق موســى الزيــن شـرارة،
يتج ّنــدون لحمالتــه االنتخاب ّيــة ،وهــي العالقــة نفســها التــي ربطتهــم
ـيعي البــارز
فــي صــور بالنائــب جعفــر شــرف الديــن ،نجــل المرجــع الشـ ّ
عبدالحســين شــرف الديــن ،والــذي ُع ـ ّدت مدرســته «الجعفريّــة» معقـ ًـا
بعثيًّــا مني ًعــا بــدأ ،مطالــع السـتّينيّات ،يحـ ّـل محـ ّـل مدرســة المقاصــد فــي
صيــدا ،التــي غ ّزتهــا «حركــة القوم ّييــن العــرب» ،فــي احتضــان البعث ّييــن.
ومثلمــا كان تالمــذة المقاصــد مــن غيــر الصيداويّيــن ينقلــون الدعــوة إلــى
أريافهــم فــي اإلجــازات و ُعطــل الصيــف ،غــدا تالمــذة الجعفريّــة غيــر
الصوريّيــن يفعلــون الشــيء نفســه ،فيش ـ ّع نــور «الرســالة الخالــدة» فــي
قــرى قلقــة علــى غدهــا ال ُمســرع والملتبــس.
وكمثــل العالقــة ببــ ّزي وشــرف الديــنُ ،مــ ّدت ،فــي منطقــة النبطيّــة،
جســور أخــرى بيــن البعثيّيــن والشــيخ علــي الزيــن ،المــؤ ّرخ ِ
رفــي
الح ّ
وابــن العائلــة الموزّعــة علــى شــحور وجبشــيت وكفــر ر ّمــان ،حيــث زعامــة
ـض المد ّرســين والمتعلّميــن
يوســف الزيــن وأنجالــه ،فتعاطــف معهــم وحـ ّ
ـي
الجــدد علــى اعتنــاق عقيدتهــم .وفــي الحــزب ،انضــوى المحامــي الجنوبـ ّ
المتخـ ّرج فــي دمشــق مالــك األمين ،ســليل األســرة الدينيّــة ذات الملكيّات
الزراع ّيــة ،فضـ ًـا عــن تــوزّع إقامتهــا علــى قــرى شــقرا والص ّوانــة ومجــدل
ســلم وديركيفــا .وبســبب زيــد حيــدر ،وصــل البعــث مبك ـ ًرا إلــى بيــوت
مــن آل حيــدر البقاعيّيــن ،الموزّعيــن علــى بدنايــل وبعلبــك واللبــوة،
وكانــت للعائلــة المذكــورة زعامــة سياس ـيّة بــدأت بإبراهيــم حيــدر ،ث ـ ّم
ت ّوجهــا علــى صعيــد القضــاء النائــب والوزيــر ســليم حيــدر ،كمــا كانــت
ـي بــدأت مــع ســعيد حيــدر ،أحــد قــادة
لهــا مداخــات فــي الشــأن القومـ ّ
ثــورة  1925الســوريّة ،ورســتم حيــدر ،المقــ ّرب مــن فيصــل األ ّول فــي
دمشــق.
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متوســطين وصغــار ،وفــدوا إلــى الحــزب ،كان
وبيــن بقاع ّييــن ،أعيــان ّ
ـمالي ،وحســين دلّــول مــن
عبداللــه سـكّريّة مــن الفاكهــة فــي البقــاع الشـ ّ
شمســطار ،ومــا لبــث أن ســلك طريقهــم حســين عثمــان الــذي رأس الح ًقــا
ـدي فــي مدينتــه بعلبــك ،وألبيــر منصــور المولــود فــي ،1939
المجلــس البلـ ّ
ـي والوظيفــة قبــل أن يغــدو نائ ًبــا ووزيـ ًرا،
والــذي مــارس التعليــم الجامعـ ّ
وهــو مــن جهــة األ ّم حفيــد لفــارس غ ّنــام ،أحــد وجهــاء بلدتــه رأس بعلبــك
وجوارهــا.
ولــم تنقــص البعثيّيــن الصداقــاتُ المتينــة مــع طامحيــن سياسـيّين جــاؤوا
مــن خلف ّيــات طبق ّيــة مشــابهة ،كأحمد ســويد فــي حاصب ّيــا ،وخالــد صاغ ّية
فــي ع ـكّار ،وشــكيب جابــر فــي عاليــه .ولئــن كان الثالثــة محاميــن ،فــإ ّن
ـي فــي الشــمال ،شــوقي الدندشــي ،الصــادر عــن
نقيــب المحاميــن التاريخـ ّ
منطقــة حدوديّــة متداخلــة السـكّان فــي عـكّار ،رعــى البعــث هــو اآلخــر.
ـي
وليــس مــن المبالغــة القــول ،فــي نظــرة إجمال ّيــة ،إ ّن الحــزب العفلقـ ّ
امتلــك ،حتــى مطالــع الســتّينيّات ،مــا يشــبه الطاقــم الحديــث مهنيًّــا
والمرشّ ــح مبدئيًّــا أن يكــون بديـ ًـا مــن الطاقــم الحاكــم ،وكان فــي عــداده
الكثيــرون مــن أبنــاء العائــات السياس ـ ّية ال َمقص ّيــة عــن الســلطة ،ومــن
األشــخاص الثانيــن فــي العائــات المتربّعــة فــي الســلطة أو الزعامــة.
وكمــا فــي حــاالت الخليــل وحيــدر والفرزلــي ومجدالنــي وســواها ،ظهــر
الحــزب بيــن عشــائر البقــاع ،حيــث انتســب إليــه ابنــا العـ ّم مفلــح ومفضل
يحــان فــي المرتبــة الثانيــة بعــد وجيــه
علــ ّو ،وهمــا نجــا وجيهيــن ّ
العائلــة األ ّول حســين مح ّمــد عل ـ ّو .والشــيء نفســه يقــال عــن الخيــام،
حيــث انتســب مح ّمــد العبداللــه ،نجــل المفتــي ،وهــو حفيــد الزعيــم
ـي لعائلتــه قبــل أن يب ـ ّدد نجلــه ووالــد مح ّمــد ،المنصــرف إلــى
السياسـ ّ
الديــن واإلفتــاء ،هــذه الزعامــة التــي اســتق ّرت فــي بيــت آخــر مــن بيــوت
آل العبداللــه.
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ويُال َحــظ فــي نمـ ّو البعــث أ ّن األفـراد الذيــن انتمــوا إليــه يشــملون بعضً ــا
مــن الصادريــن عــن عائــات تع ـ ّددت مراكــز إقامتهــا ،كعائــات حيــدر
واألميــن والزيــن والفرزلــي وق ـ ّزي .وربّمــا فــي شَ ـبَ ٍه مــا مــع تجربــة آل
ـي» ،تـراءى لهؤالء،
األشــقر المتنيّيــن و«الحــزب السـ ّ
ـي االجتماعـ ّ
ـوري القومـ ّ
علــى نحــو غيــر موعــى بالضــرورة ،أ ّن الحــزب إنّمــا يو ّحــد أطـراف العائلــة
المش ـتّتة الســكن ويمكّنهــا كق ـ ّوة سياس ـ ّية.
أ ّمــا أيديولوجيًّــا ،ففــي هــذه البيئــات جمي ًعــا وعلــى أطرافهــا ،ز ّود
البعثيّــون المحافظــون المناهضــون للشــيوعيّة مــا ّد ًة ســجاليّة «تق ّدميّــة»
يحتــاج إليهــا المحافظــون .فالشــيوعيّون ،مــع أنّهــم مطعونــون أصـ ًـا فــي
عدائهــم إلسـرائيل ،بســبب تقســيم  ،1947وعلــى رغــم انتهاكهــم المحـ ّرم
الثانــي بمعارضتهــم وحــدة  1958المصريّــة ـ الســوريّة ،ثـ ّم تحالفهــم مــع
عبدالكريــم قاســم فــي العــراق ،خصــم عبدالناصــر وعمــوم القوم ّييــن
العــرب ،بقيــت ســيطرتهم علــى األفــكار والصياغــات مطلقــة أو تــكاد.

عبدالمجيــد الرافعــي عهــدذاك ،فــي أواخــر الخمســين ّيات ،كان
التحالــف مــع الناصريّــة يُغنــي عــن قاعــدة جماهيريّــة اقتصــرت علــى
آالف قليلــة بــدت كافيــة ألن تفيــض عــن قــدرة الحــزب علــى التأطيــر.
وهــؤالء اســتم ّدوا تثقيفَهــم البســيط مــن كتــب عفلــق ومــن صحيفتيــن
عابرتيــن حملتــا اســمي «صــوت الطليعــة» و«األمــان» ،قبــل أن يصــدر
البعــث فــي  ،1958صحيفــة أســبوع ّية أســماها «الصحافــة» ،كان مجدالنــي
وشــميطلّي صاحبــي امتيازهــا ،وصقــر رئيــس تحريرهــا .وقــد درجــت
«الصحافــة» علــى تعريــف نفســها ،علــى جــاري اللغــة المســتعارة مــن
الشــيوعي ،بأنّهــا «جريــدة الطليعــة العرب ّيــة».
القامــوس
ّ
وبالفعــل ،شــارك الحــزب فــي ســائر النشــاطات السياس ـ ّية والعنف ّيــة فــي
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الخمســين ّيات بوصفــه جــز ًءا ال يتجــ ّزأ مــن الكتلــة الناصريّــة العريضــة.
فبالصفــة هــذه ،تظاهــر أف ـراده ض ـ ّد حلــف بغــداد ومشــروع أيزنهــاور،
وبالصفــة ذاتهــا ســقط لهــم جــال نشــوئي فــي طرابلــس فــي مواجهــات
.1958
ـج الحــزب بوجــوه شــابّة ومتعلّمــة وطامحــة تب ـ ّوأت زعامتــه
عمو ًمــا ،عـ ّ
ـي الدنيــا .وبيــن
ولــم يَفــد ٌّ
أي منهــا تقري ًبــا مــن ش ـرائح الهــرم االجتماعـ ّ
هــؤالء الش ـ ّبان ،حظــي عبدالمجيــد الرافعــي بوضــع مم ّيــز .فهــو طبيــب
ـاني يقـ ّدم الخدمــات لفقـراء األحيــاء الشــعبيّة ،وســليل عائلــة دينيّــة
إنسـ ّ
وثقاف ّيــة فــي مدينــة طرابلــس التــي كانــت تغلــي ض ـ ّد كميــل شــمعون
وعهــده ،رافعــ ًة عال ًيــا رايــات العروبــة واســم جمــال عبدالناصــر .فــوق
هــذا ،أوحــت زعامــة آل كرامــي ،وهــو إيحــا ٌء ال يلبــث فــي الوهلــة الثانيــة
آيــل بهــا إلــى مــوت وشــيك ،مــا شــ ّجع
ِّــا ،بــأ ّن ِعتقهــا ٌ
أن يبــدو مضل ً
الطامحيــن علــى التج ـ ّرؤ عليهــا.
وقــد رشّ ــح البعثيّــون الرافعــي النتخابــات  ،1957فعــاد بنتيجــة متواضعــة،
ـي مــع عبدالناصــر
ّإل أنّــه فــي انتخابــات  ،1960ولــم يكــن الخــاف البعثـ ّ
قــد ظهــر إلــى العلــن ،هــ ّدد بخــرق الئحــة رشــيد كرامــي فــي ســابقة
ـي فــاز بالنيابــة فعـ ًـا،
طرابلس ـ ّية .وقــد تــر ّدد يومــذاك أ ّن الطبيــب البعثـ ّ
كمــا ه ّنــأه محافــظ الشــمال بفــوزه ،إلّ أ ّن تد ّخــل «المكتــب الثانــي» لــدى
فــرز األصــوات أ ّدى إلــى إســقاطه.
بيــد أ ّن المنافــع التــي د ّرهــا علــى البعثيّيــن تحالفهــم مــع عبدالناصــر،
مــا لبثــت أن انقلبــت أكالفًــا باهظــة بســبب الخــاف بيــن زعيــم العروبــة
الــذي كان يحكــم ســوريا إبّــان الوحــدة فــي  1961-1958وحــزب العروبــة
فــي دمشــق.
المصــري ،بــدأ
وث ّمــة أســاس صلــب للجــدل بــأ ّن النــزاع مــع الزعيــم
ّ
يوســعه بيــن الشــيعة ،األمــر
ـي بيــن الس ـ ّنة فيمــا ّ
يح ـ ّد مــن النم ـ ّو البعثـ ّ
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الــذي أحـ ّـل جعفريّــة صــور محـ ّـل مقاصــد صيــدا ،مؤ ّديًــا قبيــل منتصــف
ـيعي فــي الحــزب علــى ذلــك السـ ّن ّي.
السـتّينيّات إلــى رجحــان الــوزن الشـ ّ

أ ّمــا علــى جبهــة أخــرى ،فــكان للخــاف مــع عبدالناصــر أن فتــح البــاب
لبعــض ش ـبّان البعــث كــي يُبــدوا تأث ّرهــم بخالئــط انتقائيّــة مــن األفــكار
الماركسـ ّية واللينين ّيــة .وهــذا مــا ســبق أن م ّهــدت لــه مق ّدمتــان ســوريّتان:
ـي» والمعتـ ّد بـــ «القبيلــة العرب ّيــة»
ذلــك أ ّن خــروج جــال السـ ّيد «الرجعـ ّ
حــي
اكي» والزعيــم ّ
الفل ّ
مــن الحــزب ،وحلــول أكــرم الحورانــي «االشــتر ّ
محلّــه ،أطلــق تعاط ًفــا غامضً ــا مــع يســاريّ ٍة كان الحــزب يكتفــي بزعمهــا
الســوري عــن دولــة الوحــدة ،ضربــة
لفظ ًّيــا .ثــ ّم و ّجــه انفصــال 1961
ّ
للصوف ّيــة القوم ّيــة والوحدويّــة الفقيــرة ،فتســلّل إلــى خطــاب «األ ّمــة
ـي تركيــب وتعقيــد نســب ّيان تســتوقفهما طبيعــة النظــام
الواحــدة» البعثـ ّ
وانحيــازات الســلطة وتضــارب المصالــح.
اكي»،
ـي فــي  1961نشــرة أســماها «االشــتر ّ
وبالفعــل ،أصــدر البعــث اللبنانـ ّ
كمــا تعاظــم اهتمامــه بالمســائل المطلبيّــة لقطاعــات اجتماعيّــة تقيــم
االجتماعــي .لكــ ْن ،فــي ذلــك العــام
فــي النصــف األدنــى مــن الهــرم
ّ
ـري
نفســه ،وبحســب «إحصائ ّيــات جزئ ّيــة» جمعهــا «مكتــب العمــل ال ُقطْـ ّ
باالســتناد إلــى تقاريــر مكاتــب العمــل» ،تبيّــن أ ّن الطـ ّـاب ال يزالــون أكثــر
مــن نصــف أعضــاء الحــزب .ولئــن شـكّل «الع ّمــال» ما بيــن الربــع والثلث،
ـي ،شــمل المســتخدمين
بقــي أ ّن تعبيــر «ع ّمــال» ،فــي اســتخدامه البعثـ ّ
فــي المحـ ّ
ـال التجاريّــة واألُج ـراء فــي المكاتــب.
حركــة القوم ّييــن العــرب منــذ فجــر الســتّين ّيات ،راح يحتــدم
أصـلا بي��ن البعث ّييـ�ن و«حركــة القوم ّييــن العــرب»
ً
التناف��س القائ��م
ويتحـ ّول إلــى عــداوة ،تب ًعــا اللتحــام الحركــة بالناصريّــة وابتعــاد البعــث
منهــا .والحــال أ ّن التنظيميــن العروب ّييــن ،اللذيــن تجمــع بينهمــا الدعــوة
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القوم ّيــة والوحدويّــة ،اختلفــا فــي أمــور أخــرى .فبفعــل النشــأة ،كان
طريــق البعــث إلــى العروبــة ســوريًّا ،بالتالــي كانــت حساس ـيّته األولــى
ســوريّة ،فيمــا ،وبفعــل النشــأة أيضً ــا ،كان طريــق الحركــة وحساس ـ ّيتها
فضــا عــن ُســـ ّنته
ً
فلســطين ّيين .وقــد عــرف البعــث مــن بداياتــه،
والقليليــن مــن مســيح ّييه ،حضــو ًرا شــيع ًّيا لــم يقـ ّـل م ـ ّر ًة عــن الحضــور
الســ ّن ّي ،قبــل أن يبــ ّزه الحقًــا .كمــا ُوجــد فــي المناطــق الحدوديّــة
المحاذيــة لســوريا ،والمتداخلــة معهــا ،كالهرمــل وعـكّار وشــبعا ،ال سـ ّيما
بعــد «ثــورة»  1958التــي متّنــت صــات تلــك المناطــق بمدينــة حمــص
البيروتــي.
علــى حســاب الصلــة الهشّ ــة حتــى ذلــك التاريــخ بالمركــز
ّ
ابلســي
البيروتــي والطر
أ ّمــا «الحركــة» فطغــى عليهــا الوجــود الســ ّن ّي،
ّ
ّ
خصوصــا ،بفعــل
ـداوي ،وإن أحدثــت اختراقــات شــيع ّية فــي صــور
ً
والصيـ ّ
الفلســطيني هنــاك.
التأثيــر الــوازن للموضــوع
ّ
ث ـ ّم إ ّن البعث ّييــن كانــوا ،طبق ًّيــا واجتماع ًّيــا ،أعلــى كع ًبــا مــن الحرك ّييــن،
ـي.
وأوثــق صلــة ّ
ـي كمــا ببيــوت القـرار السياسـ ّ
بمؤسســات التعليــم األجنبـ ّ
ـي
وهــم ،إلــى ذلــك ،بــدوا أقـ ّـل تشـ ّد ًدا فــي إســامهم وفــي االلتـزام األخالقـ ّ
ـلوكي الــذي يُفتــرض أن يترتّــب عليــه .وأخيـ ًرا ،لــم يشــارك البعث ّيــون
والسـ ّ
الحرك ّييــن ،القائليــن بالــدم والحديــد والنــار والثــأر ،إعجابهــم بالقــ ّوة
والعســكرة المســتوحى ،ولــو عبــر ترجمــات متعثّــرة ،مــن النمــاذج
الفاش ـ ّية ،مفضّ ليــن التشــديد علــى «االشــتراك ّية العرب ّيــة».
وفــي التنــازع هــذا ،حــاول رمــوز فــي الحركــة ،كمح ّمــد الزيّــات فــي صــور،
وبدرجــة أقـ ّـل مصطفــى الصيــداوي فــي طرابلــس ،أن يق ّدمــوا لـــ «الشــارع
المســلم» قيــادات بديلــة عــن القيــادات البعثيّــة ،كالرافعــي فــي طرابلــس،
أو القريبــة مــن البعــث كجعفــر شــرف الديــن فــي صــور.
غيــر أ ّن الحركــة لــم تكــن مؤ ّهلــة ،بفعــل الشــروط اللبنانيّــة ،الســتثمار
الضربــات التــي كالتهــا الناصريّــة للبعــث ،إذ عزلتــه وح ّولــت البعث ّييــن
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طائفــ ًة صغيــر ًة مســدودة اآلفــاق ،ال ســ ّيما أ ّن البيئــة المســيح ّية التــي
شــاركوا فــي قتالهــا عــام  ،1958واســتم ّروا يصمونهــا باالنعزاليّــة ،كانــت
موصــدة تما ًمــا فــي وجوههــم.
وفــي الغيتــو هــذا ،وتحــت وطــأة الشــعور باإلهانــة واإللغــاء ،تعاظــم
العــداء لعبدالناصــر واحتقــن ،فــكان الفتًــا أن ينجــذب بعث ّيــون ومعظــم
قادتهــم إلــى أطروحــات أكــرم الحورانــي الــذي انشـ ّـق عــن البعــث وأيّــد
الســوري عــن مصــر وصــار مــن أقطابــه .هكــذا،
بحماســة االنفصــال
ّ
وبالتضامــن مــع خالفــات تنظيميّــة ومطالبــات بتوســيع صالحيّــات القيــادة
ـي ،بعــد المؤتمــر
القُطريّــة حيــال القيــادة القوم ّيــة ،عــرف البعــث اللبنانـ ّ
القومــي الخامــس أواســط  ،1962والــذي انعقــد فــي مدينــة حمــص،
ّ
انشــقاقه األ ّول أو زلزالــه األ ّول ،بحيــث حـ ّـل عفلــق «قيــادة قُطــر لبنــان»،
ـي.
ُمبع ـ ًدا «المتآمريــن» مــن الجســم الحزبـ ّ
فعلــى الض ـ ّد م ّمــا كان يحصــل فــي البلــدان العربيّــة ،حيــث راح ينشـ ّـق
«ناصريّــو» البعــث عنــه ،ارتبــط االنشــقاق فــي لبنــان بتوكيــد أولويّــة
الديمقراط ّيــة علــى الوحــد َة العرب ّيــة ،والتح ّفــظ عــن عبدالناصــر وطرائقــه
غســان وطــال
الديكتاتوريّــة فــي الحكــم .وكان مــن قــادة الخ ـ ّط هــذا ّ
شــرارة وغالــب ياغــي وعبدالوهــاب شــميطلّي وفــؤاد ذبيــان وحســيب
عبدالجــواد وألبيــر منصــور وفــؤاد شــبقلو وحســين عثمــان .وكان للخ ـ ّط
وأقــل انشــدا ًدا إلــى
هــذا أن خاطــب َمــن هــم أوثــق صلــة بالقواعــدّ ،
ـي علــي حومانــي ،رئيــس نقابــة ع ّمــال
ـي ،كالقيـ ّ
ـادي النقابـ ّ
الصالــون البيروتـ ّ
المرفــأ ،وخليــل بــركات ،رئيــس بلديّــة كفــر دونيــن الجنوبيّــة ،وإن عــاد
أدراجــه الح ًقــا إلــى البعــث ،مثلــه فــي ذلــك مثــل حســين عثمــان.
ـد عبدالناصــر والحــال أ ّن صــورة التعــارض تــزداد وضو ًحــا لــدى
ضـ ّ
ـي
ـي بوجهــة البعثيــن األردنـ ّ
مقارنــة الوجهــة التــي اختطّهــا البعــث اللبنانـ ّ
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انشــق وطُــرد قائداهمــا المنحــازان إلــى الرئيــس
اقــي اللذيــن
ّ
والعر ّ
المصــري ،عبداللــه الريمــاوي وفــؤاد الركابــي .ولــم يكــن بــا داللــة أ ّن
ّ
البعث ّييــن العــرب المتح ّوليــن إلــى الناصريّــة ،بمــن فيهــم الســوريّون
الذيــن أنشــأوا «حركــة الوحدويّيــن االشــتراك ّيين» ،لــم يتركــوا أثـ ًرا ملحوظًــا
علــى رفاقهــم اللبنان ّييــن يتعـ ّدى انشــقاق َمــن لــم يتجــاوزوا عــدد أصابــع
اليــد الواحــدة ،وقــف علــى رأســهم ســامي الرفاعــي ،شــقيق نائــب بعلبــك
الس ـ ّن ّي حســن الرفاعــي.
ـي،
ـي الخامــس صـراع الخـ ّط األردنـ ّ
أكثــر مــن هــذا ،سـ ّجل المؤتمــر القومـ ّ
ذي الغلبــة الفلســطين ّية ،ال ُمطالــب بإعــادة الوحــدة مــع مصــر فــو ًرا،
اللبنانــي المتشــ ّدد حيــال عبدالناصــر والرافــض التعــاو َن معــه،
والخــ ّط
ّ
فيمــا وقــف عفلــق بيــن الخطّيــن ال يؤيّــده مــن أصــل أحــد عشــر مندوبًــا
لبنان ًّيــا حضــروا المؤتمــر ســوى علــي جابــر وجب ـران مجدالنــي.
اللبنانــي كان تضافــ ًرا بيــن
وأغلــب الظــ ّن أ ّن مــا حكــم وجهــة البعــث
ّ
عامليــن ،أحدهمــا موقــع «الح ّريّــة» مــن الثقافــة السياســيّة اللبنانيّــة
عمو ًمــا ،والــذي تعـ ّزز فــي أجــواء الصــدام مــع الدولــة الشــهابيّة وأجهزتهــا،
ـيعي فــي الحــزب ،والــذي أوصــل البعــث إلــى
والثانــي ّ
توســع الحضــور الشـ ّ
بعــض النقابــات وضاعــف حضــوره فــي أطــراف جنوب ّيــة وبقاع ّيــة كان
الشــيوعيّون يحتكــرون محــاوالت تسييســها.
لكــ ْن ،إذا كانــت ناصريّــة البعــث حتــى أواخــر الخمســينيّات مصــدر
االحتضــان الس ـ ّن ّي لــه ،فقــد اختلفــت المؤث ّ ـرات العميقــة ،العاطف ّيــة أو
المصلح ّيــة ،عنــد الشــيعة .ففــي بعلبــك والبقــاع ،كان باديًــا أثــر الجــوار
مــع ســوريا ،وهــو متعـ ّدد األوجــه يســنده مـ ٍ
ـدوي» قريــب .أ ّمــا
ـاض «وحـ ّ
ـي إحســاس جبــل عامــل
فــي الجنــوب ،فخاطبــت ســوريا الحــزب العفلقـ ّ
بــأ ّن جبــل لبنــان ه ّمشــه فــي «لبنــان الكبيــر»ّ .إل أ ّن تلــك الســوريّة كانــت
الشــعوري بفيصــل األ ّول ،بوصفــه
أيضً ــا تســتحضر دمشــق ّي َة االرتبــاط
ّ
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ســليل أهــل البيــت ،هــو الــذي دغدغــت دولتــه العرب ّيــة الســريعة الــزوال
مشــاعر التح ّفــظ الصلــب عــن لبنــان .ولئــن كانــت «العصابــات» الجنوبيّــة
عالمــة علــى متانــة الصلــة هــذه ،فــإ ّن عائــات جنوب ّيــة كثيــرة رحلــت مــع
فيصــل وانتهــى بهــا المطــاف إلــى االســتقرار فــي األردن ،فــي ظـ ّـل شــقيقه
عبداللــه ،األميــر ث ـ ّم الملــك .ول ّمــا كان البعــث «تم ـ ّر ًدا علــى الحــدود»،
ـي للشــيعة ،إن لــم يعالجــه كلّيًّــا.
فإنّــه تـراءى دوا ًء يسـكّن الجــرح النرجسـ ّ

اللبناني
أ ّمــا فــي وقــت الحق ،فــكان إلقامــة أحــد أبــرز مراجعهــم الدين ّيــة،
ّ
ـي محســن األميــن ،فــي العاصمــة الســوريّة ،وعلــى مقربــة مــن
والجنوبـ ّ
مقــام الس ـ ّيدة زينــب ،أن ع ـ ّزز تلــك المشــاعر .وأل ّن األميــن ح ـ ّرم اللطــم
المؤسســة الشــيع ّية اإليران ّيــة،
ـتحق بفعلــه هــذا عــداء
فــي عاشــوراء ،واسـ ّ
ّ
ســهل أن يعــاد تأويلــه داعيــ ًة عروب ًّيــا
ً
الموغلــة فــي المحافظــة ،بــدا
وتق ّدميًّــا فــي وقــت واحــد.
ولئــن لــم تملــك الناصريّــة أصــولً حميمــة كهــذه ،هــي المصريّــة البعيــدة
والســ ّنيّة «األُخــرى» ،فــإ ّن الشــيوعيّة كانــت ال تــزال تئــ ّن تحــت وطــأة
إعاقاتهــا .فلقــد َو ِس ـ َعها أن تناشــد مــن هــم أفقــر وأكثــر اســتبعا ًدا ،لك ـ ْن
ـي ألُ َســر تعتـ ّد بموقع
ـي والروحـ ّ
بــدا مــن الصعــب أن تل ّبــي التطلّــب الثقافـ ّ
نافــذ لهــا فــي السياســة أو الثقافــة والديــن أو فــي العــدد والمكانــة .وإلــى
ذلــك ،فالموقفــان الســالبان للشــيوعيّين ،مــن تقســيم فلســطين فــي 1947
ث ـ ّم مــن وحــدة  ،1958رت ّبــا ســلفًا علــى معتنــق الشــيوع ّية َدي ًنــا ليــس
المقبــل علــى السياســة مضطـ ًّرا إلــى اســتدانته.
ومــن ناحيتهــا ،لــم تتــر ّدد القيــادة العفلق ّيــة فــي «ات ّهــام» المنش ـقّين
القومــي الخامــس بالماركســ ّية ،مركّــز ًة
والمطروديــن بعــد المؤتمــر
ّ
وغســان شــرارة وعبدالوهــاب
بصــورة ّ
خاصــة علــى غالــب ياغــي ّ
العراقــي،
الســعودي ـ
الروائــي الالحــق،
فضــا عــن
ً
شــميطلّي،
ّ
ّ
ّ
عبدالرحمــن منيــف .أ ّمــا األخيــرون الذيــن اســتدرجت بعضَ هــم
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ـول
الجاذب ّيـ ُة الشــعب ّية للحورانــي ،فأخــذوا علــى عفلــق مــا اعتبــروه ميـ ً
حــل الحــزب فــي ســوريا
تســوويّة وانتهازيّــة ،كمــا لــم يغفــروا لــه ّ
كرمــى للوحــدة مــع مصــر الناصريّــة.
الطبقي»
وعلــى مســتوى القواعــد ،بــدأت تتــر ّدد تعابيــر تتّصل بـــ «الصـراع
ّ
ومتف ّرعاتــه ُمط َّبقــ ًة علــى البعــث نفســه ،فشــاع هجــاء «التقليديّيــن»
و«الرجع ّيي�نـ» و«االنتهازيّيــن» الذيــن ال ينــوون إلّ بلــوغ البرلمــان علــى
جســر الحــزب ،أو علــى جثّتــه .وانتشــر اســتهجان مشــوب بالســخرية
الريفيّــة والشــعبويّة حيــال بيــوت القــادة الحزبيّيــن األغنيــاء ،بــل قصــور
قلّــة منهــم فــي بيــروت.
لئــن أ ّدى انقــاب  8آذار (مــارس) 1963
آذار والســنوات الســود
ـي فــي ســوريا ،بعــد شــهر علــى انقــاب مشــابه فــي الع ـراق ،إلــى
البعثـ ّ
اللبنانــي ،فــإ ّن انشــقاقات صغــرى
نســبي فــي وضــع البعــث
انفــراج
ّ
ّ
ـوري ،ثـ ّم بســبب تناقضــات
تالحقــت بنتيجــة الموقــف مــن االنفصــال السـ ّ
الســلطة البعث ّيــة الجديــدة فــي دمشــق .فــكان لألطروحــات اليســاريّة
القومــي الســادس ،أواخــر  ،1963والمعروفــة
التــي حملهــا المؤتمــر
ّ
بـــ «المنطلقــات النظريّــة» ،أن اســتقطبت شـبّانًا انحــازوا إلــى علــي صالــح
ـي» ،كمــا تأثّــروا بأفــكار
الســعدي فــي بغــداد ضـ ًّدا علــى «اليميــن العفلقـ ّ
ياســين الحافــظ الــذي كتــب «المنطلقــات» وأحـ ّـل «االشــتراك ّية العلم ّيــة»
الماركسـ ّية محـ ّـل «االشــتراك ّية العرب ّيــة» لعفلــق .وبدورهــم ،عقــد هــؤالء
مؤتم ـ ًرا قُطريًّــا فــي شــباط (فبرايــر)  ،1964لك ـ ّن القيــادة القوم ّيــة التــي
لــم ت ُق ـ ّر بشــرعيّة المؤتمــر المذكــور ،عيّنــت ،م ـ ّرة ثانيــة فــي أقـ ّـل مــن
ـي
عاميــن ،قيــادة قطريّــة بديلــة تشــارك فــي التحضيــر للمؤتمــر القومـ ّ
ـي مح ّمــد خيــر الدويــري
ـي والبيروتـ ّ
الســابع .وإذ كُلّــف المحامــي البعثـ ّ
الحزبــي ريــاض رعــد
أمانــة ســ ّر القيــادة البديلــة ،خــرج عــن الجســم
ّ
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وهشــام عبــدو والمهنــدس والوزيــر الالحــق الفضــل شــلق ،لينتهــي بهــم
ـي».
المطــاف ،بعــد ســنتين ،فــي «حــزب الع ّمــال الثـ ّ
اكي العربـ ّ
ـوري االشــتر ّ
واألخيــر ،الــذي ال ينــدرج إلّ تجــاوزًا فــي «اليســار الجديــد» ،بســبب حقبــة
الــوالدة المشــتركة وكونــه خــارج الشــيوع ّية الرســم ّية ،كان بالــغ اإليجاب ّيــة
حيــال عبدالناصــر الــذي تحفّــظ عنــه ،أو عــاداه ،معظــم المتمركســين
ـيوعي .وأغلــب الظ ـ ّن أ ّن العامــل هــذا هــو مــا
مــن خــارج الحــزب الشـ ّ
ـي شــلق
جعلــه يخاطــب بيــن البعثيّيــن عناصــر يغلــب ُس ـ ّنتهم ،كالكورانـ ّ
ـي عبــدو ،علــى شــيعتهم.
والطرابلسـ ّ
بيــد أ ّن ضبــط البعــث بــات مه ّمــة تفــوق قــدرات الدويــري وكفاءاتــه .فهو،
وتوســل الحــزب للوصــول إلــى البرلمــان.
أصـ ًـا ،أحــد المتَّهميــن باليمين ّيــة ّ
ث ـ ّم إ ّن المؤتمــر الســابع الــذي أريــد منــه الــر ّد علــى المؤتمــر الســادس
ـي تب ًعــا النقــاب أواخــر  1963الــذي
ويســاريّته ،جــاء مثقـ ًـا بالهـ ّم العراقـ ّ
قــاده عبدالســام عــارف وبموجبــه أزيــح البعــث عــن الســلطة.
اقــي ،لــم يكتــرث المؤتمــر الــذي انعقــد فــي
وفــي اســتغراقه العر ّ
اللبنانــي فتُــرك
العســكري» بدمشــق لهمــوم التنظيــم
«المســرح
ّ
ّ
لتص ّدعاتــه وانشــقاقاته .هكــذا ،غــادره عــدد مــن الش ـ ّبان الباحثيــن ع ّمــا
ـي أو ذاك .وفــي
يمــأ «فـراغ البعــث النظـ ّ
ـري» فــي هــذا الطــرح الماركسـ ّ
عــداد المغادريــن ،كان مد ّرســون كالشــاعر عصــام العبداللــه مــن الخيــام،
ـي والكاتــب الالحــق ف ـ ّواز طرابلســي ،مــن مشــغرة،
ومثقّفــون كالجامعـ ّ
اكي» ،ثـ ّم
الــذي ســاهم بعــد ذلــك فــي تأســيس مجموعــة «لبنــان االشــتر ّ
الش��يوعي».
أكم��ل طريق��ه ف��ي قي��ادة «منظّم��ة العم��ل
ّ
الجزئــي الــذي نجــم عــن انقــاب 1963
أبعــد مــن هــذا ،أ ّن االنفــراج
ّ
ـي مــا لبــث
ـوري ،لــم يع ّمــر طويـ ًـا ،ذاك أ ّن الص ـراع الناصـ ّ
السـ ّ
ـري ـ البعثـ ّ
خصوصــا مــع انهيــار مشــروع «االتّحــاد
أن تج ـ ّدد بح ـ ّدة غيــر مســبوقة،
ً
اقــي ،وتصفيــة البعث ّييــن الدمويّــة
المصــري ـ
الثالثــي»،
ّ
ّ
الســوري ـ العر ّ
ّ
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ـري جاســم علــوان صيــف
للمحاولــة االنقالب ّيــة التــي قادهــا الضابــط الناصـ ّ
ـهابي ،معطوفًــا علــى عزلــة
 .1963وأمــام حائــط التحالــف الناصـ ّ
ـري ـ الشـ ّ
البعــث الجماهيريّــة ،اســتنكف الرافعــي عــن الترشّ ــح النتخابــات ،1964
ووقــف بعث ّيــو صيــدا فــي صـ ّـف المعارضــة الشــمعون ّية والســام ّية فأيّــدوا
نزيــه البــزري بــدل معــروف ســعد ،مــا بــدا مســته َج ًنا ج ـ ًّدا فــي حــزب
ـي.
عروبـ ّ
ـي ،بيــن
جــال مرهــج وجــال كعــوش وانشــغل البعــث اللبنانـ ّ
 1963و ،1964بمــا ُعــرف يومــذاك بـــ «قض ّيــة جــال مرهــج» .ففــي
الســوري بتهمــة نقــل
بيــروت ،أُل ِقــي القبــض علــى هــذا الضابــط
ّ
والشــوفي قحطــان حمــادة هدفهــا
الشــمعوني
للسياســي
متف ّجــرات
ّ
ّ
ّ
«القيــام بأعمــال تخريبيّــة» فــي لبنــان .ول ّمــا كانــت محاولــة االنقــاب
ـري
ـوري ال تــزال طريّــة فــي األذهــان ،وكان الســفير المصـ ّ
ـي السـ ّ
القومـ ّ
عبدالحميــد غالــب الرجــل األقــوى فــي بيــروت ،ارتســمت صــورة
البعثــي فــي دمشــق إلــى كميــل
عجيبــة عــن حلــف يجمــع النظــام
ّ
ـري
شــمعون و»االنعزاليّــة المســيحيّة» ،هدفــه مقاومــة النفــوذ الناصـ ّ
ـهابي م ًعــا .ومــا زاد فــي صعوبــات الحــزب ،وقــد أضيــف
والعهــد الشـ ّ
إليهــا اســتهداف األجهــزة الشــهاب ّية المركّــز ،صالتــه بمــا أصبــح الح ًقــا
حركــة «فتــح» .ففــي  ،1965تالقــت مصالــح البعــث فــي ســوريا
الناصــري وتحالفــه
ومصالــح الفتحاويّيــن األوائــل عنــد صــ ّد النفــوذ
ّ
مــع الشــهاب ّية ،ووجــد التالقــي تعبيــره فــي ازدواج الــوالء لفتــح
وللبعــث عنــد قياديّيــن فتحاويّيــن كفــاروق الق ّدومــي وعبــد المحســن
ـادي
أبــو ميــزر وكمــال ناصــر ،لكـ ْن
ً
خصوصــا عنــد خالــد يشــرطي ،القيـ ّ
الشــاب
الناشــط والمقيــم فــي بيــروت .وبدورهــم ،قــ ّدم البعثيّــون
َّ
اللبنانــي جــال كعــوش ،الــذي حــاول تنفيــذ إحــدى
الفلســطيني ـ
ّ
ّ
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العمل ّيــات الفدائ ّيــة المبكــرة ،ثــ ّم قضــى مطالــع  1966فــي ســجن
مناضــا وشــهي ًدا بعثيًّــا أردتــه «الســلطة الرجعيّــة»
ً
لبنانــي ،بوصفــه
ّ
فــي بيــروت.
وإذ انهــار علــي جابــر فــي إحــدى جلســات محاكمــة الضابط جــال مرهج،
ـاذل وانهزام ًّيــا ،بــدأ جيــل جديــد ،أمتــن فــي جــذوره الريف ّيــة،
و ُع ـ ّد متخـ ً
يتقـ ّدم إلــى الواجهــة القياديّــة للبعــث ،وكان مــن رمــوزه الجنوب ّيــان عبــد
األميــر ع ّبــاس والمــد ّرس مح ّمــد عواضــة ،والبقاع ّيــان عاصــم قانصــوه،
المهنــدس الــذي تخ ـ ّرج فــي رومانيــا ،وســهيل س ـكّريّة ،المحامــي وابــن
ـي
قريــة الفاكهــة الــذي تخ ـ ّرج فــي جامعــة بيــروت العرب ّيــة ،والطرابلسـ ّ
متوســط الحــال
عبداللــه الش ـ ّهال .ولئــن كان األخيــر ابــن تاجــر أدويــة ّ
وصهــ ًرا لعبدالمجيــد الرافعــي ،فســكّريّة ابــن مختــار قريتــه ،وقانصــوه
نجــل مغتــرب.
وفــي تلــك الغضــون ،كان البعثيّــون يعتمــدون صحيفتــي «الكفــاح»
اليوميّــة و«األحــد» األســبوعيّة لصاحبهمــا النقيــب ريــاض طــه ،منبريــن
لهــم .لك ّنهــم أنشــأوا جريــدة «األحـرار» اليوم ّيــة ،فــي آذار (مــارس) ،1964
والتــي عاشــت حتــى أيّــار (مايــو)  ،1967بوصفهــا صوتًــا حزب ًّيــا يســتأنف
ـي جــان
مــا كانتــه «الصحافــة» األســبوعيّة ،فتولّــى رئاســة تحريرهــا الصحافـ ّ
عبيــد ،الموصــوف حينــذاك بالقــرب مــن البعــث ،والــذي بــات الح ًقــا نائبًــا
وكل
ـي ذو األصــول الســوريّة والشــيوع ّية رفيــق خــوريٌّ ،
ووزي ـ ًرا ،والصحافـ ّ
مــن اليــاس الفرزلــي وســليمان الفرزلــي ورغيــد الصلــح.
الحــزب حزبــان فثالثــة فأكثــر غيــر أ ّن الضربــة القاصمــة للبعــث
كل مــكان ،كانــت مــا حـ ّـل إثــر انقــاب 23
ـي ،كمــا للبعــث فــي ّ
اللبنانـ ّ
العســكري للقيــادة
شــباط  1966فــي ســوريا ،حيــث أقصــى «اليســا ُر»
ّ
ـي للقيــادة القوم ّيــة .وهنــا ،أيضً ــا ،لــم يُعــدم
القُطريّــة «اليمي ـ َن» المدنـ ّ
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االنشــقاق دالالت اجتماع ّيــة أعــرض :فأغلــب الس ـ ّنة والمســيح ّيين والــوا
ـح هــذا فــي الرافعــي ومجدالنــي والفرزلــي
قيــادة عفلــق «القوم ّيــة» ،يصـ ّ
والعلــي وكــرم والداعــوق ،فيمــا والــى أغلــب الشــيعة ،ال سـ ّيما الجنوب ّييــن،
ـري» ،وهــو مــا ينطبــق علــى األميــن وقانصــوه
خـ ّط صــاح جديــد «القطـ ّ
وعواضــة وع ّبــاس .ثـ ّم إ ّن األكثريّــة كانــت مدين ّيــة فــي جبهــة «القوم ّيين»،
معظــم أفرادهــا مــن أوائــل البعث ّييــن ،بينمــا غلبــت علــى «القُطريّيــن»
متوسـ ُط أعمارهــا سـ ٍ
متوســط أعمــار
ـنوات قليلــة عــن ّ
أكثريّــة ريف ّيــة يقـ ّـل ّ
ـح الــكالم ،عنــد المنعطــف هــذا،
الفئــة األولــى .وبشــيء مــن الترميــز ،يصـ ّ
عــن إتمــام الطــاق بيــن بعــث الجامعــة األميرك ّيــة فــي بيــروت وبعــث
المــدارس والمعلّميــن فــي األط ـراف.
وبالفعــل ،نبــذ «القُطريّــون» كتابــات عفلــق وتوقّفــوا عــن اســتظهار
محفوظاتــه ،معتمديــن برنامــج تثقيــف ماركســ ًّيا ولينين ًّيــا ،ضــ ّم إلــى
الشــيوعي» ومدرســ ّيات الماديّتيــن الجدل ّيــة والتاريخ ّيــة
«البيــان
ّ
«منطلقــات» ياســين الحافــظ .وبــدا واض ًحــا ،فــي المقابــل ،أ ّن أجــواء
الســوري ،بعــد  23شــباط ،لــن توفّــر أيّــة فرصــة لطمــوح
التطــ ّرف
ّ
اللبنانــي الكثيريــن م ّمــن ســارعوا إلــى إصــدار بيــان
طامحــي البعــث
ّ
ُطــري».
يديــن االنقــاب «الق
ّ
وفــي الوضــع المســتج ّد هــذا ،مضــى الفرعــان ،اللــذان صــارا حزبيــن،
ينتجــان كــوادر قياديّــة جديــدة ،فبــرز بيــن «القُطريّيــن» عبداللــه األميــن،
متوســط الحــال عمــل موظّ ًفــا
قريــب مالــك ،والمــد ّرس المتفـ ّرع عــن أب ّ
فــي المحاكــم الجعفريّــة ،كمــا ظهــر قياديّــون يعيــش بعضهــم فــي بيئــة
الهجــرة الجنوبيّــة إلــى النبعــة وبــرج ح ّمــودِ ،
كالحرفيّيــن علــي نــادي
وإبراهيــم عيســى مــن بنــت جبيــل ،أو المــد ّرس أميــن ســعد ،وهــو أيضً ــا
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مــن بنــت جبيــل ،تطـ ّوع فــي منظّمــة «الصاعقــة» وحمــل اســم «األخضــر
ـي» ،وباســمه هــذا قضــى فــي العرقــوب فــي إحــدى المواجهــات
العربـ ّ
مــع إس ـرائيل.
أ ّمــا بيــن «القوم ّييــن» ،فظهــرت أســماء الباحــث والكاتــب الالحــق رغيــد
الصلــح ،والناشــطين معــن بشّ ــور وهانــي ســليمان حيــدر ،والنائــب
والوزيــر فــي التســعينيّات بشــارة مرهــج ،والناشــر الالحــق عمــاد شــبارو،
ومنصــور حريــق ،والشــاعر موســى شــعيب ،وأكثرهــم باشــروا الشــأن العا ّم
طلب ّيــة فــي الجامعــة األميرك ّيــة فــي بيــروت.
بوصفهــم قيــادات ّ
كل مــن البعثيــن راحــت تواجهــه أوضــاع شــديدة التغ ّيــر والدرام ّيــة.
لكـ ّن ًّ
ففــي  ،1970انقلــب حافــظ األســد علــى رفاقــه «القُطريّيــن» الموصوفيــن
ـاري ،فانشــطر مؤيّــدو دمشــق اللبنانيّــون بيــن مــن التحقــوا
بالتطـ ّرف اليسـ ّ
باألســد ،وعلــى رأســهم قانصــوه والشــ ّهال وعبداللــه األميــن ،والذيــن
تمســكوا بوالئهــم للجنــاح الــذي أطيــح ،يتق ّدمهــم مالــك األميــن وبيضــون
ّ
وعواضــة ،م ّمــن ُعرفــوا بـــ «جماعــة الرايــة» ،تب ًعــا للمجلّــة التــي كان
ـي فضــل األميــن تحريرهــا،
يصدرهــا التنظيــم ويــرأس المحامــي والصحافـ ّ
والتــي اســتم ّر اليســاريّون يصدرونهــا إلــى حيــن.
البعثــي
أ ّمــا أنصــار «القيــادة القوم ّيــة» الذيــن أنعشــهم االنقــاب
ّ
ـي الثانــي فــي الع ـراق عــام  ،1968كاس ـ ًرا مــن حولهــم الحصــار
العفلقـ ّ
والناصــري ،فرشّ ــحوا لالنتخابــات النياب ّيــة عامــذاك
الســوري
المــزدوج
ّ
ّ
كل مــن الرافعــي فــي طرابلــس ومح ّمــد حــرب فــي بعلبــك .بيــد أنّهــم
ًّ
نجحــوا ابتــدا ًء بـــ 1970فــي أن يســتثمروا رغبــة رئيــس الجمهوريّــة
ســليمان فرنجيّــة فــي توســيع عالقاتــه العربيّــة ،ذاك أ ّن األخيــر
ـبي مــن
ســعى إلــى الجمــع بيــن صداقــة حافــظ األســد والتمايــز النسـ ّ
سياســاته العرب ّيــة ،باالت ّــكاء علــى صــات ج ّيــدة مــع بغــداد .كذلــك،
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عــ ّول فرنج ّيــة علــى العــراق غطــا ًء عرب ًّيــا لنهجــه المناهــض لمنظّمــة
ـوري.
التحريــر الفلســطين ّية فــي لبنــان ،المســتظلّة يومــذاك بتشــجيع سـ ّ
وكان للفتــرة تلــك أن سـ ّجلت فتــو ًرا فلســطيينيًّا ـ عراقيًّــا بســبب امتنــاع
القــ ّوات العراقيّــة فــي األردن عــن إنجــاد المقاومــة الفلســطينيّة فــي
ـي .وعبــر وســطاء
مواجهــات أيلــول (ســبتمبر)  1970مــع الجيــش األردنـ ّ
ـي الديــن الصلــح وجــان عبيــد ،وباإلفــادة مــن رغبــة فرنج ّيــة فــي
كتقـ ّ
الشــمالي لرشــيد كرامــي ،اصطحــب الرافعــي علــى
تحجيــم النفــوذ
ّ
الئحتــه فــي انتخابــات  ،1972مرشّ ـ ًحا مســيح ًّيا ُمزكّــى مــن فرنج ّيــة ،هــو
غبريــال خــاط ،كمــا حصــد أغلب ّيــة أصــوات المســيح ّيين ودخــل النــدوة
النياب ّيــة بأرقــام تفــوق مــا أحــرزه كرامــي .هكــذا ،بــات للبعــث ،أ ّول مـ ّرة
فــي لبنــان ،عضــو فــي البرلمــان.
وفــي االنتخابــات نفســها ،رشّ ــح البعث ّيــون «القوم ّيــون» حســين عثمــان
ـيوعي زكريّــا رعــد ،كمــا رشّ ــحوا موســى
فــي بعلبــك ،متحال ًفــا مــع الشـ ّ
شــعيب عــن النبط ّيــة ،ث ـ ّم أعــادوا الك ـ ّرة فــي االنتخابــات الفرع ّيــة عــام
 ،1974لك ّنــه جــاء ثالثًــا بعي ـ ًدا ،بعــد مرشّ ــح موســى الصــدر الــذي فــاز
اللبنانــي.
الشــيوعي
ومرشّ ــ َحي كامــل األســعد والحــزب
ّ
ّ
أ ّمــا البعث ّيــون الموالــون لدمشــق ،فســلكوا هــم أيضً ــا طريقًــا مشــاب ًها،
فتمكّنــوا مــن ترشــيح المحامــي مح ّمــد زكريّــا عيتانــي علــى الئحــة عبدالله
اليافــي ،منافــس صائــب ســام ،فــي دائــرة بيــروت الثالثــة ،داعميــن الئحــة
خالــد صاغ ّيــة فــي عـكّار ومعركــة محمــود ط ّبــو فــي المنيــة ـ الض ّن ّيــة.
ولــم يتــر ّدد بعــث «الرايــة» ،علــى رغــم صعوباتــه الكثيــرة ،فــي ترشــيح
أحــد كــوادره ،المــد ّرس علــي يوســف ،فــي بنــت جبيــل ،حيــث حصــد مــا
يفــوق األلــف صــوت.
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اســتعدا ًدا للحــرب فــي مــوازاة ذلــك التمريــن العــارض علــى
ـي ،فشــارك
الديمقراطيّــة اللبنانيّــة ،كان المرجــل يغلــي علــى نطــاق وطنـ ّ
البعــث بأطرافــه جمي ًعــا فــي مناســبات دعــم المقاومــة الفلســطينيّة
ض ـ ّد الجيــش ،ال س ـيّما مــع وجــود جبهتيــن بعثيّتيــن همــا «الصاعقــة»،
افتعــال للتوت ّــر انطالقًــا مــن موقعهــا فــي العرقــوب ،و«جبهــة
ً
األكثــر
التحريــر العرب ّيــة» التــي نشــأت فــي  1969كمقابــل لـــ «الصاعقــة»،
تأتمــر بأمــر «القيــادة القوم ّيــة» فــي بغــداد .كذلــك ،شــارك البعــث فــي
«انتفاضــة مزارعــي التبــغ» فــي الجنــوب ،ونشــط «القُطريّــون» ،أكانــوا
مــن أنصــار األســد أم مــن أنصــار جديــد ،فــي دعــم «ثــورة ّفلحــي ســهل
ع ـكّار».
ولــم تكــن دمشــق حينــذاك ،وفــي ضــوء مــا ب ّينــت التجــارب الالحقــة،
تقتصــد فــي العمــل علــى إضعــاف قبضــة الســلطة المركزيّــة اللبنانيّــة
وإظهــار هشاشــة ســيطرتها ،ال سـ ّيما علــى مناطــق األطـراف .وفــي ســعيها
إلــى تجميــع أوراق الضغــط علــى بيــروت ،ألجــأت الض ّبــاط الشــهاب ّيين
إليهــا إثــر وصــول ســليمان فرنج ّيــة إلــى الرئاســة ،ثـ ّم ألجــأت عشـرات مــن
أفـراد عائلــة البعرينــي فــي فنيــدق بعـكّار بعــد تصفيــات دمويّــة متبادلــة
بينهــا وبيــن عائلــة علــي ديــب المؤيّــدة ألحــد زعمــاء ع ـكّار التقليديّيــن
ســليمان العلــي.
خصوصــا
ـوري فــي المنظّمــات الفلســطين ّية المسـلّحة،
ً
لكـ ّن الحضــور السـ ّ
«الصاعقــة» ،هــو مــا وفّــر األداة التــي تفــوق المســائل المطلب ّيــة
واالجتماع ّيــة قــدر ًة علــى اعتصــار الســلطة المركزيّــة اللبنان ّيــة والضغــط
عليهــا.
غيــر أ ّن الســنوات المم ّهــدة النــدالع الحــرب فــي  ،1975جعلــت تبــثّ
عنصــر الرعــب فــي حيــاة «القوميّيــن» المواليــن للعـراق ،إذ شــرع يُقلقهم
تمــ ّدد اليــد األمن ّيــة الســوريّة واســتطاالتها ،بداللــة اغتيــال المعــارض
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ومؤســس «اللجنــة العســكريّة» مح ّمــد عمــران فــي
البعثــي
ّ
الســوري ّ
ّ
مدينــة طرابلــس عــام .1972
ّإل أ ّن هــذا لــم يحــل دون اســتمرار المنافســة بيــن «بعــث العــراق»
و«بعــث ســوريا» علــى اســتقطاب المحازبيــن ،وهــو مــا عرفتــه
مناطــق عــ ّدة اســتخدم فيهــا البعــث األ ّول المنــح الدراســ ّية فــي
العــراق وبعــض البلــدان االشــتراك ّية الســابقة ،فيمــا اســتخدم الثانــي
قــرب ســوريا الجغرافــي بمــا ينطــوي عليــه مــن ترغيــب وترهيــب فــي
آن واحــد.
خصوصــا مــع انتهائهــا فــي  ،1976متّــن
لكـ ْن ،قبيــل انــدالع تلــك الحــرب،
ً
بعثيّــو الع ـراق موقعهــم فــي «الحركــة الوطنيّــة اللبنانيّــة» ،مســتفيدين
ـوري
مــن حاجــة ياســر عرفــات وكمــال جنبــاط إلــى موازنــة النفــوذ السـ ّ
بعالقــات ج ّيــدة مــع بغــداد .أ ّمــا بعث ّيــو ســوريا ،فــكان طبيع ًّيــا أن يذهبوا
فــي االت ّجــاه المعاكــس ،منضويــن فــي «الجبهــة القوم ّيــة» التــي ض ّمــت
«حركــة أمــل» و«ات ّحــاد قــوى الشــعب العامــل» وجنــاح «الطــوارئ»
االجتماعــي» .وإذ
القومــي
الســوري
الموالــي لدمشــق فــي «الحــزب
ّ
ّ
ّ
حــل التصــادم المفتــوح بيــن ســوريا ومنظّمــة التحريــر الفلســطين ّية
ّ
المتحالفــة مــع جنبــاط ،ف ـ ّر قــادة «الجبهــة القوم ّيــة» ،وفــي عدادهــم
ـوري ،إلــى دمشــق .غيــر أنّهــم مــا لبثــوا أن عــادوا،
قــادة البعــث السـ ّ
بعــد فتــرة قصيــرة ،عــودة المنتصــر المظ ّفــر ،تؤازرهــم ق ـ ّوات «الــردع
العرب ّيــة».
فــي المقابــل ،انتقــل الرافعــي إلــى بغــداد عــام  ،1976فــي مــا بــات
لجــوءه األ ّول ،فلــم يعــد منهــا ّإل فــي  ،1979حيــن ُوقّــع «ميثــاق العمــل
اقــي المشــترك فــي مواجهــة مصــر الســادات ّية
القومــي»
ّ
الســوري ـ العر ّ
ّ
ومعاهــدة كامــب ديفيــدّ .إل أ ّن شــهر العســل بيــن عاصمتــي البعــث لــم
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يــدم طويـ ًـا ،مــا فتــح الطريــق لحــروب صغــرى بينهمــا ،دمويّــة وتآمريّــة
ال تعــرف الرحمــة ،فــي غيــر بلــد وســاحة.
أمــن وانشــقاقات وتصفيــات بعــد «حــرب الســنتين» ،وبنتيجة
المؤسســين وجيــل القــادة الش ـبّان،
خالفــات كثيــرة تفاقمــت بيــن جيــل
ّ
«القومــي»
مــن مواليــد أواســط األربعينيّــات ،انشــقّت عــن البعــث
ّ
مجموعــة كان فــي عدادهــا معــن بشّ ــور وجــال مرهــج ورغيــد الصلــح.
فهــؤالء م ّمــن بــدأوا يســتخدمون لفظ ّيــة أكثــر يســاريّة ،ســبق أن تحفّظــوا
ـي فــي بغــداد ،بذريعــة أنّــه لــم يكــن «ثــورة
عــن انقــاب  1968البعثـ ّ
شــعبيّة» ســبق للحــزب أن أق ّرهــا ،ث ـ ّم ك ـ ّرروا التح ّفــظ عــن عــدم تد ّخــل
القـ ّوات العراق ّيــة فــي األردن عــام  1970لنصــرة المقاتليــن الفلســطين ّيين،
ـي المنافــس لص ـ ّدام
ـي العراقـ ّ
ليبلــغ اعتراضهــم أش ـ ّده علــى إقصــاء البعثـ ّ
حســين ،عبدالخالــق الســام ّرائي ،واعتقالــه فــي  ،1973هــو الــذي أُعــدم
بعــد س ـتّة أعــوام .وفــي مــا بعــد ،آثــر بشّ ــور ومرهــج تأســيس مجموعــة
أســمت نفســها «اللجــان والروابــط الشــعبيّة» ،قامــت علــى توليــف خلطــة
مفيــدة لهــا تضعهــا علــى مســافة واحــدة مــن بغــداد ودمشــق ومنظّمــة
التحريــر الفلســطين ّية الناشــطة حينــذاك فــي بيــروت .وقــد أشــاع ن ّقــاد
«اللجــان» مــن البعث ّييــن أ ّن ياســر عرفــات هــو مــن يقــف وراءهــا ويوفّــر
ـتقل .ولئــن ُعرفــت المجموعة هذه ،وبشّ ــور
لهــا مق ّومــات االســتمرار المسـ ّ
كل مــن جمــال عبدالناصــر
مح ّركهــا األســاس ،بجرعــة تر ّحـ ٍـم أكبــر علــى ٍّ
أي مــن حافــظ
وميشــال عفلــق ،والح ًقــا عرفــات ،فإنّهــا لــم تتن ّكــر لرفاقــة ٍّ
األســد وص ـ ّدام حســين.
وعلــى الض ّفــة األخــرى ،ضمنــت الرعايــة الســوريّة المباشــرة ،التــي لــم
األمنــي عــن االســتفحال ،اســتمرار وحــدة «القُطريّيــن»
يكــف طابعهــا
ّ
ّ
بعيـ ًدا مــن تأثيـرات «جماعــة الرايــة» التــي ُســحقت ،ذاك أ ّن مالــك األميــن
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آثــر ،منــذ انقــاب حافــظ األســد فــي  ،1970العيــش بعيـ ًدا فــي الجزائــر ث ّم
فرنســا ،كمــا هاجــر مح ّمــد عواضــة ،فيمــا خطفــت المخاب ـرات الســوريّة
محمــود بيضــون فــي مدينــة طرابلــس ،وانتهــى بــه األمــر ســنوات مديــدة
فــي ســجونها.
منــذ أوائــل الســبعين ّيات ،كان «القُطريّــون» قــد عثــروا فــي صحيفــة
«الشــرق» التــي يملكهــا آل الكعكــي علــى منبــر لهــم ،بينمــا ّأســس
طــي رئاســة
«القوم ّيــون» صحيفــة «بيــروت» التــي تولّــى مح ّمــد ّ
تحريرهــا ،قبــل أن تنســف القـ ّوات الســوريّة مق ّرهــا بُعيــد دخولهــا إلــى
لبنــان.
ومــع الحــرب ،كان الفــرز قــد اكتمــل ،فانتهــت الوحــدة اإلســميّة بيــن
اكي» بــات يـ ّ
ـدل إلــى «جماعــة
ـي االشــتر ّ
الحزبيــن :ذاك أ ّن «البعــث العربـ ّ
الع ـراق» وحدهــا ،فيمــا أصبحــت «منظّمــة حــزب البعــث» ترمــز إلــى
«جماعــة ســوربا» حص ـ ًرا.
الســوري فــي  1976بالهجــوم علــى الصحــف
لقــد افتُتــح الدخــول
ّ
المعارضــة للسياســة الســوريّة ،وكان أشــ ّدها تع ّرضً ــا لــأذى والقســوة
صحيفــة «المحــ ّرر» القريبــة مــن بغــداد ،حيــث قُتــل الصحافيّــان
والمص��ري إبراهيــم عامـ�ر ،ثــ ّم
الفلس��طيني ناي��ف ش��بالق
اللبنان��ي ـ
ّ
ّ
ّ
«القومــي»،
شــكّل اقتــاع صحيفــة «بيــروت» فاتحــة الجتثــاث البعــث
ّ
ـاري» أو «جماعــة الرايــة» .وهــي وجهــة مــا
بعــد اجتثــاث البعــث «اليسـ ّ
لبثــت أن وجــدت تعزيزهــا ،بعــد ثــورة الخمينــي عــام  ،1979فــي الحضــور
المســتج ّد إليــران وشــبكاتها فــي بيــروت.
والحــال أنّــه منــذ مــا قبــل الثــورة اإليران ّيــة ،كان التنافــر واض ًحــا بيــن
موقفــي البعثيــن الحاكميــن .ففــي  ،1978مثـ ًـا ،أُبعــد آيــة اللــه الخمينــي
مــن العــراق الــذي لجــأ إليــه فــي  ،1964مقي ًمــا فــي النجــف ،بعــد
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انتفاضتــه األولــى فــي  .1963وقــد جــاء قــرار إبعــاده بنتيجــة التوافــق
ـي الــذي أعقــب معاهــدة شــاه إي ـران وص ـ ّدام حســين،
ـي ـ اإليرانـ ّ
العراقـ ّ
ـي حينــذاك ،فــي الجزائــر عــام  .1975أ ّمــا ســوريا،
نائــب الرئيــس العراقـ ّ
تولهــا موســى الصــدر ،فق ّدمــت تســهيالت لمعارضــي
وعبــر وســاطة ّ
ـري ،تأميــن بطاقــة لصــادق قطــب
الشــاه ُعــرف منهــا ،ك َمثَــل غيــر حصـ ّ
اســا
زاده ،وزيــر خارجيّــة الثــورة األ ّول ثــ ّم أحــد ضحاياهــا ،بوصفــه مر ً
لجريــدة «البعــث» الســوريّة فــي باريــس.
ولــم يكــن خف ًّيــا أ ّن الحــرب اإليران ّيــة ـ العراق ّيــة طــوال الثمانين ّيــات،
ـي فــي االجتثــاث .فابتــدا ًء بـــ ،1980تولّــت
شـكّلت الحضــن والكنــف للمضـ ّ
«حركــة أمــل» ،ال ســ ّيما الجيــوب اإلســام ّية فيهــا التــي جهــرت الحقًــا
بانتســابها إلــى «حــزب اللــه» ،محاصــرة البعــث وتصفيــة «جبهــة التحريــر
العرب ّيــة» ،ومــن ثـ ّم إلغاءهمــا كق ّوتيــن سياس ـ ّية وعســكريّة .وفــي العــام
نفســه ،اغتيــل موســى شــعيب بعــد عودتــه مــن بغــداد ،حيــث ألقــى فــي
حضــرة صـ ّدام حســين قصيــدة ُعرفــت بعنوانهــا «أســرج خيولــك» ،كانــت
مدي ًحــا لــه وتشــهي ًرا بالخمينــي .وفــي ذلــك العــام ،كمــا فــي العــام الــذي
تــاه ،حصــد االغتيــال قيــادات «قوم ّيــة» كان منهــا المحامــي تحســين
األطــرش والطبيــب عدنــان س ـ ّنو والباحــث والمــؤ ّرخ عبدالوهــاب ك ّيالــي.
أ ّمــا عــام  1981تحديـ ًدا ،فشــهد حدثًــا هيول ًّيــا ال يقـ ّـل عــن تفجير الســفارة
العراقيّــة فــي بيــروت التــي أزيلــت تما ًمــا مــن الوجــود ،مثلهــا مثــل
«جبهــة التحريــر العربيّــة» ،وقــد ُعـ ّد التفجيــر ذلــك واحـ ًدا مــن األعمــال
ـادي الالحــق فــي «حــزب اللــه» ،عمــاد مغنيّــة .وإذ
المنســوبة إلــى القيـ ّ
اعتقلــت األجهــزة الســوريّة عشـرات البعث ّييــن «القوم ّييــن» م ّمــن ســاقتهم
إلــى أقبيتهــا ،انتقــل آخــرون مــن قياديّيهــم للعيــش فــي المناطــق
موســع لالســتقواء بالمســيح ّيين فــي الس ـتّين ّيات،
المســيح ّية فــي تك ـرار ّ
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الشــهابي .وبــدوره ،هاجــر الرافعــي،
الناصــري ـ
إبّــان مواجهــة الحلــف
ّ
ّ
فــي  ،1983مـ ّرة ثانيــة إلــى أوروبــا ،ومنهــا إلــى بغــداد التــي اســتق ّر فيهــا
ّاري خالــد العلــي .وهنــاك ،فــي
عــام  ،1990ومثلــه فعــل رفيقــه العــك ّ
ـي حتــى إســقاط القـ ّوات األميركيّــة صـ ّدام
بغــداد ،بقــي القيـ ّ
ـادي الطرابلسـ ّ
حســين عــام  .2003أ ّمــا الذيــن بقــوا فــي لبنــان مــن البعث ّييــن «القوم ّييــن»
فأقامــوا ،منــذ الثمانين ّيــات ،فــي المناطــق الشــرق ّية مــن بيــروت ،ضيوفًــا
علــى القــوى المســيح ّية المناهضــة لســوريا ونفوذهــا ،وهم ـزات وصــل
وكل مــن العون ّييــن والق ّوات ّييــن.
بيــن ع ـراق ص ـ ّدام ّ
وفــي األحــوال كافّــة ،اســتم ّرت لســنوات وجهــة القمــع بأشــكاله الكثيــرة،
ـي» وابــن العاقــورة ،رفيــق أبــي
ـج منهــا قيـ ّ
فلــم ينـ ُ
ـادي البعــث «القومـ ّ
يونــس ،علــى رغــم انكفائــه إلــى المناطــق الشــرق ّية ،إذ اعتقلتــه األجهــزة
اللبنان ّيــة فــي  1994وسـلّمته إلــى أجهــزة الشــقيق األكبــر التــي لــم تطلــق
س ـراحه مــن الســجون الســوريّة حتــى .1997
لكـ ْن ،علــى عكــس تعامــل دمشــق مــع بعث ّييهــا الذيــن اعتبرتهــم تحصيـ ًـا
حاصـ ًـا ،كوفــئ البعثيّــون الموالــون لبغــداد بأشــكال شـتّى ،منهــا المكانــة
المرموقــة التــي حظــي بهــا الرافعــي فــي ملجئــه ،وتعيينهــا ســفراء لبنانيّين
للعـراق مــن قدامــى البعث ّييــن ،كزيــد حيــدر وجهــاد كــرم وحســن شــرف
الديــن ،مــا اســتف ّز بعــض المشــاعر الوطن ّيــة العراق ّيــة.
انتفــاء الحاجــة وإذ أوشــك البعــث المؤيّــد لبغــداد علــى االندثــار،
العربــي
الرســمي باســم «حــزب البعــث
فيمــا ُمنــح الترخيــص
ّ
ّ
االشــتراكي» لمؤيّــدي دمشــق ،واجــه األخيــرون اجتثاث ًــا مــن نــوع
ّ
آخــر ،ذاك أ ّن الحاجــة انتفــت ،مــا عــدا فــي الشــكليّات ،إلــى تنظيــم
ـي ،مباشــر
ـوري ،عسـ ّ
هزيــل كتنظيمهــم فــي ظـ ّـل وجــود سـ ّ
ـكري وأمنـ ّ
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فــي لبنــان ،ناهيــك بوجــود أحــزاب مواليــة لدمشــق أكفــأ وأقــوى بــا
قيــاس مــن هــذا الحــزب .ولئــن بــات بعثيّــون يصلــون إلــى البرلمــان
علــى لوائــح «حــزب اللــه» و«حركــة أمــل» ،فضـ ًـا عــن تمثيلهــم فــي
حكومــات مــا بعــد اتّفــاق الطائــف ،فهــذا مــا لــم تكــن لــه أيّــة داللــة
أو أثــر علــى واقــع الحــزب نفســه.
وأغلــب الظــ ّن أ ّن مــا كان يملــي أعمــال التوزيــر عالقــاتُ الموزَّريــن
بالقيــادات األمن ّيــة الســوريّة ،فضـ ًـا عــن اســتخدام اســم البعــث لداللتــه
الرمزيّــة ولمــا قــد تمنحــه مــن شــرع ّية مخت َرعــة فــي ظـ ّـل فــرض «عروبــة
لبنــان» أيديولوج ّيــ ًة رســم ّي ًة .أ ّمــا المنافــع والخدمــات المنجــ ّرة عــن
ـي ألولئــك
ـي والعائلـ ّ
التوزيــر ،فــكان معظمهــا يعــود علــى الوســط األهلـ ّ
الموزَّريــن أنفســهم.
ووراء هــذه الهشاشــة التــي ح ّولتــه جالي ـ ًة ســوريّة أو عراقيّــة فــي لبنــان،
اللبنانــي دائ ًمــا بيــن صفتيــن ســالبتين لجهــة الحضــور
جمــع البعــث
ّ
والشــعب ّية :فهــو ليــس ناط ًقــا باســم طائفــة بعينهــا ،وهــو االفتقــار الــذي
ض ّخمــه تو ّجــه الطوائــف كلّهــا إلــى امتــاك أحزابهــا الخالصــة الصفــاء.
ّإل أ ّن البعــث ،علــى عكــس الشــيوعيّين والقوميّيــن الســوريّين بوصفهــم
ـي وال كان لديــه
أحزابًــا «غيــر طائف ّيــة» ،لــم يملــك ّ
ـي فعلـ ّ
أي برنامــج لبنانـ ّ
ـي ج ـ ّد ّي .ول ّمــا كان النظامــان البعث ّيــان فــي الجــوار ،نظاميــن
ه ـ ٌّم لبنانـ ّ
كل ا ّدعــاء
ـي ّ
أمنيّيــن قبــل ّ
أي شــيء آخــر ،فهــذا مــا حــرم البعــث اللبنانـ ّ
ـتقاللي أو زعـ ٍـم ذي صدقيّــة أو جــدارة.
اسـ
ّ
يحتــل البعثيّــون
ّ
فــوق هــذا ،وعلــى امتــداد عقــود مــن تاريخهــم ،لــم
أي موقــع يُذكــر علــى خريطــة إنتــاج الكتــب والمعــارف أو فــي ميــدان
ّ
ـي ،فبقيــت القصائــد المنبريّــة والحماس ـ ّية القنــاة األمتــن
النشــاط الثقافـ ّ
فــي تســييس قاعدتهــم وفــي مخاطبتهــا .ولئــن حاولــت «دار الطليعــة»
التــي يملكهــا بشــير الداعــوق ،ومجلّــة «دراســات عربيّــة» الصــادرة عنهــا،
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ـي مــا ،فقــد غلبهمــا علــى أمرهمــا فيضــان الكتابــات
أن تر ّوجــا لفكــر بعثـ ّ
والترجمــات الماركســيّة التــي تظاهــر البعثيّــون باحتضانهــا ،فيمــا هــم
يتلصصــون عليهــا مبهوريــن وحاســدين.
ّ
مصائــر بائســة لقــد عــاد عبدالمجيــد الرافعــي مــن العــراق
العربــي
ليؤســس «حــزب طليعــة لبنــان
إلــى لبنــان فــي ّ ،2003
ّ
«القومــي» الــذي انتُــزع منــه ترخيــص
االشــتراكي» امتــدا ًدا للحــزب
ّ
ّ
البعــث واســمه .وبالفعــل ،عقــد الحــزب القديــم ـ الجديــد مؤتمــ ًرا
ـي الــذي اختيــر علــى رأس
وانتخــب قيــادة لــه ،لك ـ ّن الوجــه الطرابلسـ ّ
هــذه القيــادة ،كمــا ترشّ ــح النتخابــات  2005النيابيّــة ،صــار لــه مــن
العمــر  88عا ًمــا ،وغــدا مــن المســتغرب الربــط بينــه ،أو بيــن حزبــه،
وأيّــة طليعــة كانــت .وهــذا فضـ ًـا عــن صعوبــة العثــور علــى رأي لــه،
ـي لـــ «العد ّويــن»
ولمــن انضــوى تحــت مظلّتــه ،يتعـ ّدى الهجــاء الخطابـ ّ
ـي» ،وهــو هجــاء منفعــل بمــا حــدث فــي العــراق
ـي و«الفارسـ ّ
األميركـ ّ
فــي  2003وبعدهــا.
أ ّمــا علــى المقلــب الثانــي ،فمنــذ  ،2005تح ـ ّول التنظيــم التابــع لدمشــق
جــز ًءا ثانويًّــا فــي تحالــف  8آذارّ ،إل أ ّن األخبــار عنــه باتــت تقتصــر علــى
مناســبات إعــان الــوالء للقائــد والقيــادة الســوريّين والتشــهير بخصومهمــا
اللبنانيّيــن .ومــع انــدالع الثــورة الســوريّة ،تح ـ ّول بعــض بقايــا البعثيّيــن
القومــي
الســوري
مــن «جماعــة ســوريا» ،ومعهــم أفــراد مــن «الحــزب
ّ
ّ
ـي» ومــن المخاب ـرات الســوريّة ،إلــى «بلطج ّييــن» و«ش ـ ّبيحة»
االجتماعـ ّ
يهـ ّددون المعتصميــن اللبنانيّيــن والســوريّين المؤيّديــن للثــورة ويعتــدون
عليهــم.
خصوصــا إذا مــا حملنــا
وال يـزال الغمــوض يشــوب طبيعــة الحــزب هــذا،
ً
علــى محمــل الج ـ ّد قانــون األح ـزاب الجديــد فــي دمشــق الــذي يمنــع
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ـوري مــن أن يكــون لــه فــرع خارجهــا ،أو أن يتبــع حزبًــا فــي
أي حــزب سـ ّ
ّ
الخــارج.
وقبيــل انفجــار الثــورة فــي ســوريا ،كان قــد انفجــر خــاف بيــن عاصــم
قانصــوه وفايــز شــكر علــى مــن يكــون األميــن العــا ّم للقيــادة القطريّــة،
إثــر قـرار للقيــادة القوم ّيــة فــي دمشــق بإقالــة شــكر مــن األمانــة العا ّمــة
وتعييــن قيــادة قطريّــة جديــدة يرأســها معيــن غــازي المقــ ّرب مــن
قانصــوه .لكـ ّن أيًّــا مــن المعلّقيــن والمراقبيــن اللبنان ّييــن لــم يُبــد مــا ينـ ّم
عــن اكتــراث بالخــاف هــذا ،وع ّمــا إذا كانــت وراءه أســباب وجيهــة أو
لــم تكــن .وفــي تلــك الغضــون ،تطايــرت اتّهامــات لشــكر تطعــن بشــرعيّة
انتخابــه وتمثيلــه ،قابلتهــا اتّهامــات لقانصــوه مفادهــا أنّــه يربــط الحــزب
ربطًــا كلّ ًّيــا ومطل ًقــا باألجهــزة األمن ّيــة الســوريّة.
ولــم يظهــر ،طــوال أعــوام مديــدة ،مــا يذكّــر بالبعــث وتاريخــه ،وبأنّــه كان،
ذات مـ ّرة ،حزبًــا واحـ ًدا ،ســوى كتــاب مشــترك حمــل عنوانًــا سـتّينيًّا هــو
«العروبــة ولبنــان» ،صــدر أخي ـ ًرا عــن «شــركة الشــرق األوســط لتوزيــع
الصحــف والمطبوعــات» ،وض ـ ّم مقــاالت لنقــوال الفرزلــي ورغيــد الصلــح
وعاصــم قانصــوه وواصــف ش ـرارة.
وعلــى العمــوم ،فإنّــه علــى رغــم ســيطرة الحــزب عقــو ًدا علــى بلديــن
ـي ـ
عرب ّييــن كبيريــن ،همــا ســوريا والع ـراق ،وعلــى رغــم التجــاور اللبنانـ ّ
ـوري ،لــم يحــظ البعــث فــي لبنــان باهتمــام يُذكــر .والمفارقــة ،هنــا،
السـ ّ
ـبي بالع ـراق كانــا مــن أســباب
أ ّن هــذا القــرب مــن ســوريا والتأثّــر النسـ ّ
تراجــع االكتـراث بــه بــدل أن يؤ ّديــا إلــى العكــس .فهمــا عمــا ،بالتضامــن
مــع عناصــر أخــرى ت ـ ّم التط ـ ّرق إليهــا ،علــى رســمه مج ـ ّرد جاليــة مــن
الناطقيــن بلســان خــار ٍج يحكمــه الخــوف وضعــف الجاذبيّــة علــى عمــوم
اللبنان ّييــن.
وإنّمــا بالمعنــى هــذا ،يبقــى تنــاول هــذا الحــزب أغنــى بدالالتــه
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المحلّ ّيــة الســلب ّية ،مــن حيــث هامشــ ّيته وانعــدام تأثيــره ،م ّمــا
بدالالتــه البعثيّــة اإليجابيّــة التــي تطــاول مســاهمته كجــزء فاعــل مــن
«قومــي».
تنظيــم
ّ
وفــي مســيرتها الطويلــة تلــك ،أنجبــت هــذه التجربــة البائســة والمكلفــة
ـال أو بالمــوت
فــي وقــت واحــد كثيريــن مــن الخاســرين ،بالمــوت اغتيـ ً
ـي ،وبالســجن أو النفــي أو الوقــوع فــي العــوز والفاقــة ،كمــا عرفت
الم ّجانـ ّ
مؤسســات
الكثيريــن م ّمــن خ ّرجهــم البعــث ليغــدوا كــوادر عليــا فــي ّ
سياس ـيّة أو مهنيّــة ،أو م ّمــن أثْــروا أو صــاروا زعمــاء أو وجهــاء ،إ ّمــا عبــر
بغــداد وريوعهــا النفط ّيــة أو فــي بيــروت عبــر نفــوذ دمشــق عليهــا ويدهــا
الطولــى فيهــا تقري ًبــا وتبعيـ ًدا .أ ّمــا البعــث فــي هــذا كلّــه ،فــكان وال زال
ـب المحســنين.
يحـ ّ

مراجــــع الفصل
فضـ ًـا عــن الذاكــرة ،ومــوا ّد مبعثــرة فــي اإلنترنــت ،كان أبــرز مــا اعتمــدت عليــه األســطر
أعــاه:
اكي  1963-1940ـ اإليديولوجيــا والتاريــخ
ـي االشــتر ّ
• مصطفــى دندشــلي ،حــزب البعــث العربـ ّ
السياســي ،ج  ،1979 ،1ال ذكــر للــدار.
ّ
ـي والماركسـ ّية والسياســة الدول ّيــة ،منتــدى
كتــاب مصطفــى دندشــلي ،قـراءات فــي الفكــر القومـ ّ
المعــارف.
ـي ســليم
ـي  .1968-1961النضــال مــن أجــل وضــع حزبـ ّ
• نضــال البعــث ،ج  .11القطــر اللبنانـ ّ
ـي ،دار الطليعــة.
ـي وديمقراطـ ّ
ومــن أجــل لبنــان وطنـ ّ
• تأسيس حزب البعث في لبنان لمعن بشّ ور http://www.arabrenewal.info
• مجموعــة مقابــات قصيــرة أجراهــا كاتــب هــذه األســطر فــي الثمانين ّيــات ونشــرها فــي «الحيــاة»
بيــن  1999/8/19و 1999/9/20تحــت عنــوان «معرفــة (بعــض) لبنــان طوائـ َـف وعائـ ٍ
ـات ،مناطــق
وأحزابـاً سياسـ ّية».
•

معظــم ســنوات الــوالدة المذكــورة ألفــراد بعثيّيــن ُمســتقى مــن جــداول قيــادات البعــث كمــا
ـي الطبقــات االجتماع ّيــة القديمــة والحــركات الثور ّيــة
يوردهــا ح ّنــا بطاطــو فــي كتابــه المرجعـ ّ
فــي الع ـراق.

