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بمئويته رئيـ
تحتفي
بيروت
ّ
المناضل الطبقي آمن بمسؤولية األدب وعارض تقسيم فلسطين
حسين بن حمزة
جمع رئيف خوري ( 1913ــ  )1967بني
النضال السياسي والفكر التنويري
وال �ك �ت��اب��ة ال �ن �ق��دي��ة .ال �ك �ت��اب��ة نفسها
ك��ان��ت ج� ��زءًا م ��ن ال �ن �ض��ال وال �ت �ن��وي��ر
س�ب�ب��ًا ل�ل�ك�ت��اب��ة ،وك��ان��ت
ال�ل��ذي��ن ك��ان��ا ً
الكتابة وس�ي�ل��ة ل��ه .ل��م تكن ممارسة
ت�ع�ب�ي��ري��ة وأدب �ي��ة ص��اف�ي��ة أو سابقة
ل�لأف�ك��ار وال�ق�ض��اي��ا ال�ت��ي داف��ع عنها.
ليس املقصود هنا أن تكون الكتابة
ً
ف �ن��ًا م �س �ت �ق�لا أو ت��رف��ًا أدب� �ي ��ًا ،لكنها
ت�ف�ق��د ش�ي�ئ��ًا م��ن ال �ف��ن واالس�ت�ق�لال�ي��ة
و«ال � � � � � �ت� � � � � ��رف» ح � �ي ��ن ت � � �ك � � ��ون وع � � � � � ً
�اء
ملوضوعاتها ،وال يختلف ذلك كثيرًا
إذا كانت ه��ذه املوضوعات سياسية
ون �ض��ال �ي��ة أم ك ��ان ��ت روم ��ان� �س� �ي ��ات.
ول ��ذل ��ك ي �ص �ع��ب أخ � ��ذ ت �ج��رب �ت��ه إل��ى
زم � � ��ن أح� � � � ��دث ،وق � � ��راء ت � � ��ه ب �م �ع��اي �ي��ر
ً
أح� ��دث أي �ض ��ًا .ك ��ان خ� ��وري م�ش�غ��وال
ب��ال�ت�غ�ي�ي��ر االج �ت �م��اع��ي وال �س �ي��اس��ي
وإي� �ق ��اظ ال��وع��ي ال��وط �ن��ي وال �ق��وم��ي.
ق��اده ذلك إلى املشاركة الحقيقية في
تحقيق ه��ذه الطموحات ،فشارك في
ث ��ورة  1936ف��ي ف�ل�س�ط�ين ،ون�ش��ر في
السنة ذاتها كتابه «جهاد فلسطني»
بتوقيع «ال�ف�ت��ى ال �ع��رب��ي» .ك��ان ركنًا
أساسيًا في «عصبة مكافحة النازية
وال� �ف ��اش� �س� �ت� �ي ��ة» ،وأص� � � � ��در ج ��ري ��دة
«ال� ��دف� ��اع» ف ��ي دم �ش��ق ل �ت �ك��ون ل�س��ان
حال العصبة لفترة قصيرة ،ثم أسس
م ��ع أن � �ط ��ون ت ��اب ��ت وع� �م ��ر ف ��اخ ��وري
م�ج�ل��ة «ال �ط ��ري ��ق» ( ،)1941وواص ��ل
فيها م��ا ك��ان ي�ن�ش��ره م��ن م�ق��االت في
ال �س �ي��اس��ة وال �ن �ق��د األدب� � ��ي وال� �ت ��راث
وال �ف �ل �س �ف��ة .ول� �ع ��ل ع �م �ل��ه األ ّس ��اس ��ي
أس� �ت ��اذًا ل�ل�غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ،وت �ن��ق �ل��ه بني
م� �ن ��اط ��ق ع � ��دة ف� ��ي ل� �ب� �ن ��ان وس ��وري ��ا
وف � �ل� �س � �ط �ي�ن ،س ��اه � �م ��ا ف � ��ي ت��رس �ي��خ
ع�لاق �ت��ه م ��ع أح � ��وال ال �ن ��اس وال ��واق ��ع
ف��ي ت�ل��ك ال�ح�ق�ب��ة ال �ت��ي ش �ه��دت ح��رب��ًا
ع��امل�ي��ة ًث��ان�ي��ة ،وان �ت��داب��ًا استعماريًا،
ون� �ك� �ب ��ة ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،واس� �ت� �ق�ل�االت

رئيف خوري في األربعينيات (الصور من ارشيف عائلته الذي فتحته مشكورة لـ «األخبار»)

وطنية ،وصراعات سياسية وحزبية
وف �ك��ري��ة .رئ�ي��ف خ ��وري ه��و اب��ن تلك
الحقبة ال�ت��ي ض��اع��ت فيها فلسطني
وكان شاهدًا على النكسة قبل عام من
ً
رحيله ع��ام  .1968ك��ان مثاال ساطعًا
ع �ل��ى م ��زج ال� �ق ��ول ب��ال �ف �ع��ل ،وال�ك�ل�م��ة
ٌ
مزيج
املكتوبة بالكفاح على األرض.
ّ
تسرب إلى أغلب كتاباته سواء كانت
سياسية أو فكرية أو ت��راث�ي��ة .ت�ع� ُّ�ددُ
االهتمامات واألجناس الكتابية كان
ً
ي�ج��د وح ��دة م��ا ف��ي ح�م��اس��ة صاحب
«معالم الوعي القومي» ،وفي ضبطه
ّ
�اق ت �ن��وي��ري
ل� �ه ��ذا ال� �ت� �ع ��دد ف ��ي س � �ي � ٍ
ون �ه �ض��وي وم ��ارك� �س ��ي ،م �م��ا يجعل
قوة نتاجه موجودة في مجموع هذا
النتاج وليس في كل كتاب منها على
حدة .كأن خوري هو حزمة من األفكار
التنويرية واملمارسات النضالية ،أو
ٌ
كأنه مختزل ف��ي اسمه وزم�ن��ه وزم��ن
أف�ك��اره أي�ض��ًا .يليق بصاحب «الفكر
العربي الحديث» ( )1943أن نقول إنه
كان موسوعيًا في ثقافته وكتاباته،
أن ��زل ت�ل��ك ال �ك �ت��اب��ات إل ��ى ال�ج�م��اه�ي��ر
وال� �ن ��اس ،وق ��ف ع�ل��ى امل �ن��اب��ر يخطب
فيها باألفكار والقناعات ذاتها ،وكان
لبنانيًا وسوريًا وفلسطينيًا ،وواحدًا
م� ��ن «رج� � � � � ��االت» ت� �ل ��ك ال �ح �ق �ب ��ة ح�ين
ُ
ك��ان��ت ه ��ذه ال�ص�ف��ة ت �ق��ال ع��ن أم�ث��ال��ه
ف �ق��ط م �م��ن ن � ��ذروا أن �ف �س �ه��م ل�ق�ض��اي��ا
ش �ع��وب �ه��م وم �ج �ت �م �ع��ات �ه��م .امل �ن��اض��ل
ّ
وتخرج
الطليعي الذي ولد في نابيه،
ف��ي ال�ج��ام�ع��ة األم �ي��رك �ي��ة ف��ي ب�ي��روت
( ،)1932ع�م��ل م� ّ
�درس��ًا ف��ي ط��رط��وس
وال � �ق� ��دس ،وأص� � ��در ب ��اك ��ورت ��ه «ام� ��رؤ
القيس ،نقد وتحليل» ( .)1934األدب
وال �ت��راث ظ�لا حاضرين ف��ي مؤلفاته
التي وصلت إلى العشرين ،لكن سيرته
ال �ك �ف��اح �ي��ة وم��واق �ف��ه ال �ف �ك��ري��ة طغت
ع�ل��ى اخ�ت�ص��اص��ه األدب� ��ي ،ب��ل دفعته
إلى تحليالت غير دقيقة أحيانًا كما
ف��ي م�ق��ارن�ت��ه مل��رث�ي��ة م��ال��ك اب��ن ال��ري��ب
الشهيرة مع قصيدة للشاعر الروسي
ال �ك �س �ن��در ت �ف��اردوف �س �ك��ي ع ��ن م��وت

جندي سوفياتي ،منحازًا إلى معاني
امل � �ق ��اوم ��ة وال � �ن � �ض ��ال ل � ��دى ال� �ث ��ان ��ي،
ومنتقدًا «ف��ردي��ة» اب��ن ال��ري��ب وآالم��ه
ٌ
ال �ش �خ �ص �ي��ة .م �ث ��ال ي�م�ك�ن��ه أن ي��دل�ن��ا
إل��ى م��واق��ف أخ ��رى م��ن ال �ن��وع نفسه،
لكنها تفاصيل صغيرة ف��ي مسيرة
والثوري،
غلب عليها النضال الفكري
ً
حيث كان النقد األدب��ي عنده «لحظة
من لحظات التنوير الشامل» بحسب
تعبير الناقد فيصل دراج.
هكذا ،تبدو أبحاثه التراثية واألدبية،
ع��ن اب��ن امل�ق� ًف��ع وع�م��ر ب��ن أب��ي ربيعة
ً
مثال ،مصابة بعدوى فكرة مسؤولية
األدب وال �ك �ل �م��ة ف ��ي م �ع��رك��ة ال ��واق ��ع
واالنحياز الطبقي .الفكرة التي راجت
نقديًا تحت اس��م «البطل اإليجابي»،
ودارت في سبيلها معارك ثقافية ال
ت ��زال ممكنة ح�ت��ى ال �ي��وم .ه��ل األدب
مسألة فنية أم مسؤولية اجتماعية
وثقافية؟ ه��ذا هو ال�س��ؤال الجوهري
ال � ��ذي ظ �ل��ت ن �ت��اج��ات رئ �ي��ف خ ��وري
ُ
خف املتنور الكبير
محكومة به .لم ي ِ
ان �ح �ي��ازات��ه وق �ن��اع��ات��ه .ك ��ان ص��ادق��ًا
وش �ج��اع��ًا م��ع أف �ك��اره إل ��ى درج ��ة أن��ه
ع ��وق ��ب م ��ن ق �ب��ل ال� �ح ��زب ال �ش �ي��وع��ي
ال �ل �ب �ن��ان��ي (رغ � ��م أن ��ه ل ��م ي �ك��ن ع�ض�وًا
رس�م�ي��ًا ف �ي��ه)ُ ،
وم �ن��ع م��ن ال�ك�ت��اب��ة في
مجلته «ال �ط��ري��ق» ،وت��م التشهير به
على صفحاتها ألن��ه وق��ف ض��د ق��رار
ت�ق�س�ي��م ف�ل�س�ط�ين ال � ��ذي واف � ��ق ع�ل�ي��ه
السوفياتي في مجلس األمن
االتحاد
ٌ
وقتذاك .موقف من مواقف عدة يمكن
وضعها ال�ي��وم ـ�ـ وه�ن��ا ب��رس��م مثقفي
املقاوالت في منابر زمننا الراهن.
ف��ي م�ئ��وي��ة رئ �ي��ف خ� ��وري ،ي�ق�ي��م «امل�ج�ل��س
ال �ث �ق��اف��ي ال �ج �ن��وب��ي» و«ال �ح��رك��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة ـ
ان �ط �ل �ي��اس» م ��ؤت �م �رًا م ��ن ال� �ع ��اش ��رة حتى
ال� �س ��ادس ��ة م ��ن م� �س ��اء ال� �ي ��وم ف ��ي «ق �ص��ر
األون �ي �س �ك��و» ب �م �ش��ارك��ة :ح�ب�ي��ب ص ��ادق،
ان �ط��وان س�ي��ف ،يمنى ال�ع�ي��د ،فيصل دراج،
ربيعة أبي فاضل ،سماح ادري��س ،نصري
الصايغ ،عصام خليفة ،ملكة رئيف خوري...

مثقفًا وطنيًا وقوميًا عربيًا
سماح إدريس*
م ��ارس رئ �ي��ف ن�ض��ال��ه ال��وط �ن��ي ـ ال�ق��وم��ي
العربي على جبهات كثيرة.
 1ـ ج �ب �ه��ة ال �ن �ض��ال ال �س �ي��اس��ي امل �ب��اش��ر:
ف��ي ع ��ام  ،1935ان�ت�ق��ل إل ��ى ال �ت��دري��س في
ف�ل�س�ط�ين ،ف �ش��ارك ف��ي تنظيم امل�ظ��اه��رات
َ
ْ
سبقت ثورة  ،1936وصاغ باالشتراك
التي
مع آخرين مطالب «اإلضراب الكبير» (وقف
الهجرة اليهودية وبيع األراض��ي ،تجريد
الصهاينة م��ن األس�ل�ح��ة .)...ث��م خطب في
مدن فلسطينية ضد بريطانيا .عام ،1938
ّ
مثل الشباب العربي في «مؤتمر الشبيبة
ال� �ع ��امل ��ي ال� �ث ��ان ��ي» ف� ��ي إح� � ��دى ض��واح ��ي
ن �ي��وي��ورك ،ف�ه��اج��م االن �ت��داب البريطاني،
وداف��ع ع��ن الفلسطينيني .نتيجة ملوقفه،
م�ن�ع��ه امل �ن ��دوب ال �س��ام��ي ال �ب��ري �ط��ان��ي من
ّ
دخ ��ول ف�ل�س�ط�ين ،ف�ع��اد إل��ى ب �ي��روت .لكن
األوام ��ر البريطانية الحقته ،فصدر ق��رار
سنة  1940بفصله من مدرسة «اآلي .سي»
التي كان ّ
يدرس فيها.
 2ـ ج�ب�ه��ة ال�ت��أل�ي��ف ال�س�ي��اس��ي ـ ال�ش�ع��ري
ّ
م��ن وح��ي فلسطني :أل ��ف ك�ت��اب�ين« :ج�ه��اد
فلسطني» ( )1936حيث ّ
يفصل وحشية
ّ
اإلنكليز ضد الشعب الفلسطيني ،وينبه
ال� �ع ��رب إل� ��ى خ �ط��ر ال �ك �ي��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي.
«ث � ��ورة ب �ي��دب��ا» ( ،)1936وه ��ي مسرحية
شعرية تتخذ من قصة في «كليلة ودمنة»
إطارًا لثورة يدعو إليها رئيف ضد الظلم
والنزوح.

 3ـ ج� �ب� �ه ��ة ال � �ع � �م ��ل ال� � �ت � ��رب � ��وي :ص ��رف
س�ن��وات ف��ي ت��دري��س الناشئة ف��ي لبنان،
ّ
وط��رط ��وس ( )1933وف�ل�س�ط�ين .غ�ي��ر أن
البعد الوطني ـ القومي في عمله التربوي
ّ
تجلى في إع��ادة صياغته لصفحات من
ال� �ت ��راث ال �ع��رب��ي ك ��ي ت �ك��ون ف��ي م�ت�ن��اول
الناشة ،فتسهم في جعلها أكثر التصاقًا
بالتاريخ العربي وباملعاني اإلنسانية
فيه.
 4ـ جبهة النقد األدبي :نشد «نقدًا ّ
معبرًا
ّ
ح��ق��ًا ع��ن ال �ق��وم �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �ت �ح��رري��ة»
ّ
(األدب امل�س��ؤول ،ص  .)174ل��ذا رك��ز على
ال�ن��واح��ي الوطنية وال�ق��وم�ي��ة ف��ي النص
األدبي .األدب «الصحيح» ،برأيه ،ينبغي
أن يضم  4عناصر :الجرأة على مجابهة
الواقع ،وفهم أسبابه ،وتخطيط الطريق
لتبديله بأحسن م�ن��ه ،وامل�ض��ي ف��ي هذه
الطريق (مجلة الطليعة 6 ،و .)1936 ،7بعد
الهبة الناصرية ،أضاف إلى مستلزمات
األدب الصحيح عناصر «قومية» ّ
أهمها:
قلع االستعمار من أي بلد عربي ،محاربة
التفريق واالستغالل الطائفي ،وتحقيق
ال�س�ي��ادة الوطنية ،وإق��ام��ة ال�ت�ع��اون بني
الدول العربية (مجلة «اآلداب».)1957 ،5 ،
 5ـ جبهة ال�ن�ض��ال ال�ف�ك��ري والتنظيري:
أت� � � ً�اح وج � � ��وده ال� �ف ��اع ��ل ع �ل��ى ال �ج �ب �ه��ات
ً
كافة أن ّ
يطور مفهومًا متكامال للنضال
ال ��وط� �ن ��ي ـ ال � �ق� ��وم� ��ي .ل� �ك ��ن ب �ق �ي��ت ل��دي��ه
ب��وص�ل��ة ت� ّ
�وج �ه��ه :ب��وص�ل��ة ال �خ�ل�اص من
الصهيونية واالستعمار ،وبناء مجتمع

ماركسي شيوعي
تبنيه نظرة مادية
في ّ
ديالكتيكية إلى
تطور التاريخ
عربي ّ
حر وعادل وواحد.
ه ��و ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ال �ه ��وى ب �ت��أث �ي��ر ع��وام��ل
كثيرة ،أهمها معايشته املباشرة للظلم
ال�ب��ري�ط��ان��ي ـ ال�ص�ه�ي��ون��ي ف��ي فلسطني
أث� �ن ��اء وج � � ��وده ف �ي �ه��ا ع� ��ام  .1936وه��و
دي� �م� �ق ��راط ��ي ع �ل �م��ان��ي م ��ؤم ��ن ب �ح �ق��وق
اإلن� ّس��ان بسبب ق��راءات��ه اآلداب العاملية
الفرنسية .وهو
وت��أث��ره ب��أف�ك��ار ال �ث��ورة
ّ
ً
م ��ارك� � ًس ��ي ش �ي ��وع ��ي ف� ��ي ت �ب��ن �ي��ه ن �ظ ��رة
م��ادي��ة ديالكتيكية إل��ى ت�ط��ور ال�ت��اري��خ،
ّ
وف��ي اع �ت �ب��اره أن ذروة ح�ق��وق اإلن�س��ان
ه� ��ي ف� ��ي إن � �ه� ��اء امل �ل �ك �ي ��ة ال� �خ ��اص ��ة ف��ي
وس� ��ائ� ��ل اإلن� � �ت � ��اج وأدوات � � � � ��ه ووض �ع �ه��ا
«م� �ل� �ك ��ًا ل� �ل� �ش� �ع ��ب» (ح� � �ق � ��وق اإلن� � �س � ��ان،
ص  .)12وه ��و ع��اش��ق ل �ع��روب �ت��ه ،ت��راث��ًا
وح �ض��ارة .ك��ان ي ��زداد تشبثًا ب�ه��ا كلما
ّ
استعماريًا عليها .وه��و ذو
آن��س خطرًا
نزعة استقاللية قوية بتأثير من إيمانه

ّ
ب� �ح ��ق ال �ش �ع ��وب ف ��ي ت �ق��ري��ر م �ص �ي��ره��ا.
ك��ان ي��رب��ط ه��ذه امل �ب��ادئ ،بحيث يرفض
أح � ��ده � ��ا إذا ان � �ع ��دم ��ت األخ � � ��ري � � ��ات .ف��ي
«حقوق اإلنسان» ( )1938آثر ديمقراطية
االت� �ح ��اد ال �س��وف �ي��ات��ي ع �ل��ى دي�م�ق��راط�ي��ة
ّ
ألن هذه «ال ّ
تؤمن
«ال��دول البورجوازية»
ال �ج��ان��ب االق� �ت� �ص ��ادي مل �م��ارس��ة ّح �ق��وق
هذه الديمقراطية» .وهذا يعني أنه ضد
الديمقراطية ما لم ترتبط باالشتراكية.
ل �ك��ن ف ��ي ع ��ز ت �م �ج �ي��ده ل� �ـ «ب �ل ��د ل �ي �ن�ين»،
انتقد موافقة موسكو وبعض األح��زاب
ال �ش �ي��وع �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة ع �ل��ى ق� ��رار ّتقسيم
فلسطني عام 1947؛ وهذا يعني أنه ضد
ّ
الشيوعية إن ت�ن��ك��رت لفلسطني .وداف��ع
عن قبول تيتو معونة أميركية إلنعاش
بعدما حرمها
االقتصاد اليوغوسالفي ّ
ّإياها ستالني؛ وهذا يعني أنه مع القرار
السيادي املستقل إذا اص�ط��دم بمصالح
دول أخ� � ��رى ول � ��و ك ��ان ��ت «اش� �ت ��راك� �ي ��ة».
وه��و م��ؤم��ن بالقومية العربية ش��رط أن
ت�ك��ون دي�م�ق��راط�ي��ة ت �ح� ّ�رري��ة ،تمييزًا لها
م ��ن ق��وم �ي��ة «ذات ات� �ج ��اه رج �ع��ي ج��ام��د
ومتحجر» («األدب املسؤول» ،ص .)175
هذا املوقف «الترابطي» جاء على مراحل.
ح�ي�ن أص� � ��در «ال � �ث � ��ورة ال ��روس� �ي ��ة :ق�ص��ة
م��ول��د ح� �ض ��ارة ج ��دي ��دة» ( )1948داف ��ع
ع��ن ديكتاتورية البروليتاريا بوصفها
ديكتاتورية الشعب ،وعن سلطة الحزب
الشيوعي بوصفها سلطة الشعب .ولم
يصل إلى املوقف الترابطي املتكامل إال في

مرحلة النهوض القومي العربي .وه��ذا
ما ّ
عبر عنه في مقال نشره في «اآلداب»
ّ
عام  ،1953إذ أي��د الصداقة بني الشعوب
ال �ع��رب �ي��ة وب� �ل ��د ل �ي �ن�ين ش � ��رط أن ت �ك��ون
«ص ��داق ��ة وط ��ن م�س�ت�ق��ل ل��وط��ن م�س�ت�ق��ل،
وشعب حر لشعب حرً ،وجماهير عاملة
لجماهير عاملة ...صداقة ال تعني تبعية
م� ّ�ن��ا ألح� ��د...أو م��أم� ّ
�وري��ة [ألح��د علينا]».
وح� �ي ��ن ص � �م� ��دت ب ��ورس� �ع� �ي ��د ف � ��ي وج ��ه
ال �ع��دوان ال�ث�لاث��ي ع��ام  ،1956اعتبر ذلك
ّ
«برهانًا على أن األمة العربية والقومية
العربية اليوم كائن يحيا وينمو وتثبت
خ�ط��اه» (اآلداب .)1957 ،12 ،وف��ي ،1957
زار م � �ص� ��ر ،ف ��أع� �ج ��ب ب ��اب� �ت� �ع ��اده ��ا ع��ن
ال�ت�م�ي�ي��ز ال��دي �ن��ي ،وب�ت�م�س�ك�ه��ا ب�ص��داق��ة
الدول االشتراكية من دون «االنجراف في
تيار الشيوعية» .عند هذه النقطة صار
يجاهر «بأننا ،كعرب ،ال نريد أن نكون
ُ
ترتع فيه ،ولكننا
مرتعًا للقوة الشيوعية
في اآلن نفسه نأبى أن نكون مرتعًا ترتع
ف�ي��ه دول االس�ت�ع�م��ار ال �غ��رب��ي» (اآلداب،
ّ
 .)1957 ،2في الختام ،ف��إن رئيف خوري
ك��ات��ب وم�ن��اض��ل وط�ن��ي منفتح ،وقومي
ّ
متحرر ،واشتراكي حر ومستقل.
عربي
ل��م ي �ت��رك ب��اب��ًا ل �خ��دم��ة ش�ع�ب��ه وأم �ت��ه إال
طرقه بثقة وإيمان وحب نادر.
* م�ق�ت�ط�ف��ات م��ن ك�ل�م��ة رئ �ي��س ت �ح��ري��ر مجلة
ً
«اآلداب» في مئوية رئيف خوري ـ ّ
النص كامال
على املوقع

