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كتب
سوسيولوجيا

كريم
ّ
مروة
ّ
بيار أبي صعب
ّ
البشرية من أجل نظام
«نضال
أفضل لحياتها ،لن ينقطع رغم
االنهيارات التي شهدها القرن ّ
العشرين» .في كل ما كتبه املفكر
والكاتب اللبناني أخيرًا ،تطالعنا
تلك النظرة «املتفائلة» إلى املستقبل،
ّ
السياسية
مرفقة بمراجعة للتجربة
التي بنى عليها وعيه وتاريخه
ومشروعه .ما زال كريم ّ
مروة
ّ
يصنف نفسه على أساس انتمائه
ّ
االشتراكية،
التاريخي إلى اليوتوبيا
و«مشروع ماركس لتغيير العالم
الذي سقط في منتصف الطريق».
ومن هذا املنطلق ّ
يقدم في كتابه
«نحو نهضة جديدة لليسار العربي»
(الساقي) ،مقترحات ّ
نقدية ،مدرجة
في سياقها التاريخي ،كي «يستطيع
اليسار في عاملنا العربي أن ()...
يستعيد موقعه ودوره املفترضني
من حركة ّ
التقدم» .ويقدم باقة
مختارة من النصوص املرجعيةّ
ملاركس وإنغلز وغرامشي...
الكتاب يستحق نقاشًا ّ
معمقًا في
األسس والتحديدات والتحليالت
التي يضعها «الرفيق أبو أحمد» بني
يدي ما ّ
يسميه «اليسار الجديد»
املدعو إلى النهوض واستئناف
املسيرة .علمًا أنه ال ّيدعي غوصًا
ّ
في إشكاالت ّ
أساسية ،بل
فكرية
يكتفي بإعالن مبادئ ،يتأرجح بني
ّ
ّ
والطوباوية :قد ًيبقى
البراغماتية
ّ
بعض القراء على جوعه مثال أمام
ّ
ديكتاتورية السوق في
تشخيص
زمن العوملة ووسائل مقاومتها،
ّ
الدينية
أو أمام تناول الحركات
ّ
حركية الواقع ،أو
وجذورها في
لدى تحديد أطر النضال من أجل
تحرير األرض .وقد يجد البعض
اآلخر نفسه أمام مشروع سوسيو
ـ ـ ـ ديموقراطي في املصاف األخير،
النهاية في
وإن لم يذهب الكاتب إلى ّ
تسميته وتحديد معامله .حتى إن
برنامجه لليسار
الجزء األكبر من
ّ
الجديد ،من السهل أن يتبناه أي حزب
يميني معتدل .لكن ما ّهم؟ حني نقرأ
جديدًا لكريم ّ
مروة ،نفكر أن الدنيا ما
زالت بألف خير!

نطق شيعة العراق
فالح عبد الجبار يوم َ

ّ
ضمن بحث ضخم ونادر ،يشرح الباحث
العراقي جذور الحراك السياسي الشيعي في
الرافدين .في «العمامة واألفندي» (دار
بالد
ّ
عالم االجتماع محاولة لفهم
الجمل) ،يقدم ّ
العالقة بني املقدس والدنيوي في حركات
الدينية في العراق بمقارنة مع
االحتجاج ّ
الثورة اإلسالمية في إيران
نوال العلي
ه��ي م�ح��ض م�ص��ادف��ة أن نحكي عن
ك �ت��اب ف��ال��ح ع �ب��د ال �ج� ّ�ب��ار «العمامة
واألفندي» (دار الجمل ـــــ تعريب أمجد
حسني) في الذكرى السابعة لسقوط
ب� �غ ��داد ال �ت ��ي ت� �ص ��ادف ال � �ي ��وم .هنا،
ينجز عالم االجتماع العراقي بحثًا
ضخمًا هو واحد من األعمال النادرة
التي تناولت جذور اإلسالم الشيعي
و«س��وس�ي��ول��وج�ي��ا خ�ط��اب وحركات

االح� � �ت� � �ج � ��اج ال � ��دي� � �ن � ��ي» ّوتجاوزت
النموذج اإليراني ،مولية جل تركيزها
ل�ل�ح��ال��ة ال�ش�ي�ع�ي��ة ال �ع��راق �ي��ة املعقدة.
رغم أن الحراك النضالي الشيعي في
العراق سبق الثورة اإليرانية ،بحسب
ال �ب��اح��ث ،إال أن االه �ت �م��ام بجذوره
وسياقه االجتماعي ل��م يلق العناية
التي حظي بها شيعة إيران.
ُوقد يعود ذلك إلى أسباب كثيرة ،لن
تستثنى منها صعوبة إجراء أبحاث
م�ي��دان�ي��ة ق�ب��ل س �ق��وط ب �غ��داد وحتى
بعدها ،وال سيما ح�ين يتعلق األمر
ب��ال�ع��راق�ي�ين ال��ذي��ن ك��ان��وا «يلطمون
الصدور في حي الفقراء غ��رب بغداد
(م ��دي �ن ��ة ال� �ص ��در اآلن) ي� ��وم سقوط
تمثال ص��دام ح�س�ين» ،وال��ذي��ن كانوا
ب��ذل��ك ي�ق��دم��ون «ع��رض��ًا رم��زي��ًا للوالء
لإلمام وتعبيرًا عن االحتجاج وبيانًا
ج�س��دي��ًا ي�ح�م��ل ض�ي��م امل ��اض ��ي» .كان
هذا االحتفال مكتنزًا بالرموز وخاويًا
م��ن ال�ل�غ��ة ال�س�ي��اس�ي��ة .ف��ي جمهورية
ال �ص �م��ت ه� ��ذه ،ي �ح �ت��اج امل� ��رء إل ��ى أن
يتعلم النطق .الحشود التي ّ
تجمعت
ل��م تكن ق ��ادرة على أن تنطق شعارًا
�دت الرموز
سياسيًا واح �دًا« ،ل�ه��ذا ،غ� ً
ال�ث�ق��اف�ي��ة ال �خ��رس��اء وس �ي �ل��ة إلظهار
الهوية».
يمكننا ت �ص� ّ�ور ال�ج�ه��د ال ��ذي ّ
تكبده
صاحب «الديموقراطية املستحيلة»
خالل سبع سنوات (بني  1991و)1998
لإلحاطة بالبنى االجتماعية للشيعة
منذ ّ
تكو ّن الدولة العراقية الحديثة.
هم لم يؤلفوا تركيبة واحدة واضحة
ومتماسكة ،بل كانوا منقسمني إلى
ج �م��اع��ات م �ت �ع��ددة ،ول ��م ي �ع� ّ�ب��روا عن
هويتهم بوصفهم الطائفي ،بل كان
انتماؤهم الفعلي عشائريًا محضًا.
وإن ك��ان ال�ش�ي�ع��ة م�ن��ذ العشرينيات
منقسمني إل��ى م�س��اري��ن متعارضني
ب�ين دع ��اة ال��وط�ن�ي��ة ال�ع��راق�ي��ة ودعاة
الطائفية امل�ح�ل�ي��ة ،غ�ي��ر أن الطبقات
االج �ت �م ��اع �ي ��ة ال �ش �ي �ع �ي��ة ل� ��م تتطور
ّ
املتشربون
ّإب��ان الحكم امللكي .حتى
ب ��ال �ن ��زع ��ات ال �ط��ائ �ف �ي��ة م �ن �ه��م كانوا
ينخرطون في أي سياسة دستورية
ّ
تقر بوجود الدولة الوطنية العراقية.
ك��ان امل��وق��ف املشترك ب�ين االث�ن�ين هو

اإلجماع على عراق واح��د .حتى حني
ات �خ��ذت م�ج�م��وع��ات شيعية متفرقة
مواقف املعارضة ،كان ّ
محركها دومًا
قضايا على رأسها الغنب في التمثيل
السياسي والتظلمات االقتصادية،
من تأميم األوقاف الشيعية ومصادرة
أمالك زعمائها إضافة إلى ما ّ
يسميه
الباحث «االنتهاك الثقافي» مع بزوغ
العلمانية ودعاة الحداثة الفكرية.
ّأم� � ��ا ع� ��ن م � �ب� ��ررات ال� �ن� �ش ��وء الفعلي
للحركة اإلسالمية الشيعية الحديثة
في عتبة النجف سنة  ،1958فيعزوها
عبد الجبار ،رئيس «معهد دراسات
ّ
التحوالت
�ة» ف��ي ب �ي��روت ،إل��ى
ع��راق�ي� ّ
ال�ت��ي م��ث�ل��ت ث ��ورة ت�م��وز (ي��ول�ي��و) 58
ّ
التحوالت
مفتاحًا لها .م��ن ب�ين ه��ذه

أف ��ول ال�ط�ب�ق��ة االج�ت�م��اع�ي��ة القديمة،

الغبن السياسي
محركًا
واالقتصادي كان ّ
شيعية
لكل معارضة
ّ
ّ

بما فيها طبقة رجال الدين ،وانتقال
ال �س �ل �ط ��ة إل� � ��ى ال� �ط� �ب� �ق ��ات الوسطى
الحديثة بعدما ألغيت ملكية الشيوخ
لألراضيّ ،
وأقر قانون جديد لألحوال
الشخصية ،وانتشرت املاركسية على
نحو شعبي كبير.
ك��ل ه��ذه ال�ت�غ� ّ�ي��رات السريعة أحدثت
ص��دم��ة حقيقية لعلماء ال�ن�ج��ف .من
ه �ن��ا ،ن �ش��أت ج � ��ذور «ح � ��زب الدعوة
اإلسالمية» وراحت تخوض معركة مع
املاركسية .وبدءًا من هذه البذرة التي
تمثلت ف��ي مفهوم أص��ول��ي مناهض
ل �ل �ع �ل �م��ان �ي��ة ،ت� �ح � ّ�ول م �س ��ار الحركة
اإلس�لام�ي��ة الشيعية إل��ى االحتجاج
على التمييز نتيجة ملمارسات حكم
األخ ��وي ��ن ع� ��ارف ال �ع �س �ك��ري ،ق �ب��ل أن
ّ
تتحول إلى الراديكالية في ظل نظام

«البعث».
وي�ش�ي��ر ع�ب��د ال�ج�ب��ار إل��ى أن انقسام
القطاعات الناشطة ف��ي طبقة رجال
ال ��دي ��ن ب�ي�ن إصل��اح �ي�ي�ن وتقليديني،
واالن � �ق � �س� ��ام وف � ��ق خ � �ط ��وط القرابة
ّ
وامل��دي�ن��ة واإلث�ن�ي��ة أدي��ا إل��ى «تعميق
االنقسامات الفقهية واإليديولوجية
وال �س �ي��اس �ي��ة ب�ي�ن ك ��رب�ل�اء والنجف
وال �ك��اظ �م �ي��ة وق� ��م ،أو ب�ي�ن العناصر
والعربية».
واألسر الفارسية
ّ
ه��ذه الطبيعة امل�ت�ش��ظ�ي��ة للمرجعية
ف� ��ي اإلس� �ل� ��ام ال �ش �ي �ع��ي ف� ��ي العراق
زادت ف��ي ظ��ل العقوبات االقتصادية
ال� �ت ��ي ف ��رض ��ت ع �ل ��ى ال � �ع� ��راق أواخر
التسعينيات وأدت إلى تقسيم النفوذ
تقسيمًا إقطاعيًا وتسييس الهوية
امل��ذه�ب�ي��ة .وي ��رى ع�ب��د ال �ج �ب��ار ،الذي
ع �م��ل أس� �ت ��اذًا ف��ي م��درس��ة السياسة
وعلم االجتماع في «كلية بيركبيك»
في جامعة لندن ،أن ه��ذه «التعددية
ضمن طبقة رج��ال ال��دي��ن ،املتشظية
أب � � �دًا ،م ��ن ش��أن �ه��ا أن ت �ب �ق��ى املعيار
السائد في عراق ما بعد الحرب».
«ال�ع �م��ام��ة ّواألف� �ن ��دي» م��رج��ع يصفه
صاحبه بأنه «محاولة لفهم العالقة
ّ
ب�ي�ن امل �ق��دس وال��دن �ي��وي ف��ي مناشئ
حركات االحتجاج الدينية في العراق
مضمرة م��ع إي ��ران» .هاتان
بمقارنة
ّ
تلخصان التاريخ الذي ّ
مر
املفردتان
ب��ه ال��رأس العربي ،م��ن العمامة التي
ك��ان��ت ت �ع� ّ�ب��ر ع ��ن اًل �ه��وي��ة والطائفة
وال� � ��دي� � ��ن ،وص � � � ��وال إل� � ��ى الطربوش
وم�ي��ل ال �ن��اس إل��ى ت��ذوي��ب هوياتهم
الطائفية في لباس ال ّ
يعبر عن عرق
وال دي��ن .ورب�م��ا ي�ج��در اآلن أن يكتب
كتاب «العمامة واألف �ن��دي والعمامة
م��رة أخ ��رى» أم ��ام امل�ي��ل إل��ى التعبير
ّ
بتطرف عن الهوية بعد أفول النظام
على اق�ت�ص��اد السوق
ال�ع��ا ّمل��ي املبني ّ
امل� �ن ��ظ ��م ك �م ��ا ب ��ش ��ر ب� ��ه آدم سميث،
ّ
نظرية صموئيل هنتينغتون
وبعد

«ص��راع ال�ح�ض��ارات» التي استبدلت
ال� �ق ��وم� �ي ��ات ب� �ج ��زر م� �ع ��زول ��ة بجدار
ال ��دي ��ن .أم � ٌ�ر ي�ق�ت�ض��ي زح �ف��ًا عسكريًا
في كل مرة تكون ذرائ��ع مثل ً تحقيق
الديموقراطية أو الثورة حفال تنكريًا
للوصول إلى الثروة.

دراسة أدبية

مفككًا قصيدة جوزف حرب
محيي الدين صبحي ّ
حسين السكاف
«ي� �ج� �م ��ع ش� �ع ��ر ج� � � ��وزف ح� � ��رب بني
الجمالية السامية والجدية الهادفة.
ّ
يتهيبه الدارسون
ومثل ه��ذا النتاج
ألنه يحتاج إلى مناهج نقدية مختلفة
عما هو متداول في سوق النقد» .بهذا
ال��رأي ،يفتتح الناقد السوري الراحل
محيي الدين صبحي ( 1935ـــــ )2003
كتابه «ج��وزف ح��رب وأم�ط��ار الوردة
ال �س��وداء» ال��ذي أع��ادت��ه «دار الريس»
أخ � �ي � �رًا إل � ��ى ال� � �ن � ��ور .ورغ � � ��م اعتراف
الخوض في تجربة
صبحي بصعوبة ّ
إال أن� ��ه ت � ًن ��اول هنا
ح ��رب ال �ش �ع��ري��ةً ،
خمسة دواوين دفعة واح��دة« :شجرة
األك � ��اس � �ي � ��ا» و«ال � �خ � �ص� ��ر واملزمار»
و«م� �ق ��ص ال �ح �ب��ر» و«م �م �ل �ك��ة الخبز
وال � � ��ورد» ث ��م أل �ح �ق �ه��ا ب �ف �ص��ل خاص
بديوان «السيدة البيضاء في شهوتها
يكتف بهذا ،بل أفصح
الكحلية» .ولم
ِ
لنا ع��ن األدوات التي استخدمها في
ِّ
تحليله للقصائد عبر تساؤل ممهد

للفكرة« :هل الصورة في الشعر ُحلم؟»
ف�ي�ج�ي��ب« :ال �ص ��ورة ف��ي ال�ش�ع��ر حلم،
وباعتبارها كذلك ،فهي قابلة للتأويل
وال� ��رج� ��وع إل� ��ى ال�ل�اش �ع ��ور الجمعي
وال�ن�م��اذج البدئية ال�ت��ي ت�ع� ّ�م��ره .وقد
رجعت في هذا الصدد إلى موسوعة
تفسير األح�ل�ام وال��رم��وز الفنية ()...
معان
ول��ده �ش �ت��ي ت �ج �ل��ت ل�ل�ق�ص��ائ��د
ٍ
ج��دي��دة ( )...ال يمكن ال�ت��وص��ل إليها
ع��ن ط��ري��ق ال�ت�ح�ل�ي��ل األدب� ��ي وحده».
عبر «شجرة األكاسيا» ،يرى صبحي
أن ح��رب ي��ؤم��ن ب��أن ال�ع�ص��ر الحديث
لم يلتجئ إلى األساطير القديمة ،بل
اس�ت�خ��رج أس��اط�ي��ره ،بينها أسطورة
«ش �ج��رة األك��اس �ي��ا» .ل�ك��ن ك�ي��ف وجد
صبحي ع�لام��ات األس �ط��ورة ف��ي هذه
ال�ق�ص�ي��دة؟ «ف��ي «ش �ج��رة األكاسيا»،
أع�م��اق ال ��وادي ه��ي ال�ح�ي��اة .والسوق
هي ساحة الصراع البشري .وشجرة
األك ��اس � �ي ��ا ع �ل ��ى ح ��اف ��ة ال � � � ��وادي هي
العدالة والحرية والسالم )...( .والحلم
البشري هو الصعود من هذه السوق

عبر ال��وادي إل��ى الحرية» .هكذا رسم
جوزف حرب أبعاد أسطورته امللحمية
التي لم تقف عند «شجرة األكاسيا»
بل نجدها ممتدة إلى «مملكة الخبز
ّ
وال ��ورد» .ه��ذا ال��دي��وان ي�ع��ده صبحي
تطبيقًا للمنهج األس �ط��وري وف��ق ما
وضعه صاحب كتاب «املدونة الكبرى
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �ك �ت��اب امل �ق��دس واألدب» الكندي
ن��ورث��روب ف ��راي .وم��ن ه��ذا التطبيق،
استخلص صبحي رؤي�ت��ه م��ن داخل
النص ،بشأن فلسفة ال�ص��راع واملوت
املدينة
واالنبعاث األس�ط��وري إلقامة
ّ
ال �ف��اض �ل��ة .ه ��و ي� ��رى أن «ح � ��رب نظم
م �ل �ح �م��ة أع � � ��اد ف �ي �ه��ا ك� �ت ��اب ��ة تاريخ
اإلن �س��ان �ي��ة ال �ج ��وان ��ي م �ن��ذ الخليقة
األول��ى إل��ى طموحها األخ�ي��ر والدائم
ف��ي تحقيق ج�ن��ة ال �ل��ه ع�ل��ى األرض».
وم� ��رة أخ � ��رى ،ي�ك�ش��ف ص �ب �ح��ي ،حني
ص �ي��دة ،أن� ��ه اعتمد
ي � ��روي ق �ص��ة ال �ق � ّ
م �ب��دأ ال �ت��أوي��ل وح ��ل رم � ّ�وز القصيدة
عبر تفسير األح�ل�ام وف��ك رم��وز الفن
التشكيلي ودالالت اللون الفلسفية.

تحليل الشعر في
ضوء الفن التشكيلي
وتفسير األحالم

أم � ��ا دي � � ��وان «ال� �س� �ي ��دة ال �ب �ي �ض��اء في
ش �ه��وت �ه��ا ال �ك �ح �ل �ي��ة» ،ف �ه��و ف ��ي رأي
املؤلف «ملحمة اجتماعية ذات غايات
أخالقية .فهي رحلة في مفهوم خلق
أعماقيهما،
الرجل وامل��رأة ورحلة في
ّ
وت �ص��وي��ر ل �ل �ص��راع ال� ��ذي ع��اش��ه كل
منهما مع نفسه ومع اآلخر منذ بداية
الخلق» .ثم ّ
يلبي املؤلف دعوة الشاعر
ويرتحل ف��ي األع�م��اق ليجد أن هناك
ً
«استئثار
�ي
�
ف
�ل
�
ث
�
م
�
ت
�
ي
�ًا
�
ي
�
ن
�و
�
ك
�أ
خ �ط �
ّ
ال��رج��ل بالتحكم ف��ي املجتمع تحكمًا
م �ط �ل �ق��ًا ي� �ق ��وم ع �ل��ى اس �ت �ب �ع��اد املرأة
واس� �ت� �ع� �ب ��اده ��ا» ،ث ��م ي ��وج ��ه الشاعر
دع� ��وت� ��ه ،إل� ��ى ت �ص �ح �ي��ح ه� ��ذا الخطأ
الكوني بـ«إتاحة الفرصة للمرأة كي
ت�س�ت�ع�ي��د ب �ي��اض �ه��ا ب �ع��دم��ا خنقتها
ح �م �ل �ق��ة ال� ��رج� ��ل وح� � �ض � ��ارة الرجال
وق ��وان �ي�ن ال� ��رج� ��ال ،ف��اس �ت �ح��ال��ت إلى
اللون الكحلي :لون الغريق املخنوق».
ي��دخ��ل صبحي أي�ض��ًا ع��ال��م الطفولة،
ح�ي�ن ي ��رى ف��ي ج� ��وزف ح ��رب «شاعر
الطفولة بامتياز».

