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كلمات

فكر

عبد الرحمن منيف متنبئًا بـ«الثورات العمياء»
ّ
والروائي الراحل لم يغادرنا .كتابه
الكاتب
كأن
ً
«الديمقراطية أوال ...الديمقراطية دائمًا» الذي أصدرته أخيرًا «دار
التنوير» و«المؤسسة العربية للدراسات والنشر» يجب وضعه ضمن
سياقنا الحالي :سياق االنتفاضات والحروب األهلية
يزن الحاج

تاريخ
النفط في
المنطقة
هو المرآة
الحقيقية
لها

ل ــم ي ـمــت ع ـبــد ال ــرح ـم ــن م ـن ـيــف بـعــد.
قـ ـ ـ ــد ت ـ ـح ـ ـمـ ــل ال ـ ـج ـ ـم ـ ـلـ ــة ب ـ ـع ـ ـضـ ــا م ــن
ال ـن ــوس ـت ــال ـج ـي ــا الـ ـ ـس ـ ــاذج ـ ــة ،لـكـنـهــا
ت ـع ـبــر عـ ــن ح ـق ـي ـقــة ف ـع ـل ـيــة أكـ ـث ــر مــن
ك ــون ـه ــا مـ ـج ــرد مـ ـح ــاول ــة الس ـت ـع ــادة
نـجــم انـطـفــأ ،أو الـتـمــاعــة ب ــرق خبت.
ل ــم نـ ـغ ــادر زمـ ــن حـ ــرب ال ـخ ـل ـيــج بـعــد
رغــم مــرور قــرابــة ربــع قــرن .وفــي زمن
إعادة تعريف البديهيات هذا ،كان ال
بد من استعادة منيف .كما أن «لكل
خائن ..حبيبًا» ،ال بد من أن يكون لكل
زمــن أج ــوف ومــزيــف ...منيف .حسنًا
ف ـع ـلــت «دار ال ـت ـن ــوي ــر» و«امل ــؤس ـس ــة
العربية للدراسات والنشر» في إعادة
ط ـبــاعــة ب ـعــض أع ـم ــال ع ـبــد الــرحـمــن
ـ ،)2004ال سيما كتابه
منيف (1933ـ ـ ـ ـ
ً
ال ــذي لــم ُي ـقــرأ كـفــايــة رغ ــم تــزامـنــه مع
ً
ح ــرب الـخـلـيــج «الــديـمـقــراطـيــة أوال...
الديمقراطية دائمًا».
ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب ظـ ــاهـ ــريـ ــا لـ ـي ــس أك ـ ـثـ ــر مــن
مقاالت جمعت تحت عنوان عريض،
لـكــن أهـمـيــة أع ـمــال مـنـيــف (الــروائ ـيــة
وال ـف ـك ــري ــة ع ـل ــى ال ـ ـسـ ــواء) ت ـك ـمــن فــي
ضـ ـ ـ ــرورة ك ـس ــر ال ـس ـط ــح الـ ـخ ــارج ــي،
وال ـ ـغ ـ ــوص إلـ ـ ــى األع ـ ـ ـمـ ـ ــاق .فـ ــي ذل ــك
ال ــزم ــن ،ص ــدرت م ـئــات األع ـم ــال الـتــي
تحمل كلمة «الــديـمـقــراطـيــة» عنوانًا
ّ
للتكيف مع الرياح األميركية وهربًا
مــن أي «شبهة» تـعــاون أو الـتــزام مع
«الجمود الشيوعي» .ويذهلنا اليوم
ال ـكــم ال ـهــائــل ل ـل ـســرديــات الـتــاريـخـيــة
(الـحــزبـيــة بـشـكــل خ ــاص) ال ـتــي تمت
إع ـ ــادة كـتــابـتـهــا لـلـتـكـ ّـيــف م ــع «رب ـيــع
الـحــريــة» .كــان ال بــد مــن إع ــادة قــراءة
حقيقية لتمييز التاريخ الفعلي عن
امل ــزي ــف ،وإلع ـ ـ ــادة ت ـكــريــس مـهـ ّـمـشــي
األم ــس الحقيقيني كــأبـطــال .مــا الــذي
ي ـج ـع ــل كـ ـت ــاب م ـن ـي ــف م ـخ ـت ـل ـف ــا؟ مــا
الـ ــذي يـجـعــل دي ـم ـقــراط ـي ـتــه مختلفة
وح ـق ـي ـق ـيــة؟ ل ــإج ــاب ــة ع ــن أي س ــؤال
يتعلق بـمـنـيــف ،لـيــس أمــامـنــا ســوى
ال ـع ــودة إل ــى ح ـيــاتــه ه ــو ب ــال ــذات .لن
يـكــون مــن ت ــرك ح ــزب الـبـعــث فــي أوج

قوته انتهازيًا .لن يكون من ترك العمل
فــي الـنـفــط ،بـعــد وصــولــه إل ــى كرسي
مــديــر إح ــدى أه ــم ال ـشــركــات الـعــامـلــة
في هذا املجال في املشرق ،نفعيًا .لن
يـكــون مــن ت ـفـ ّـرغ للبضاعة الـخــاســرة
(الـ ـكـ ـت ــاب ــة) ،فـ ــي زم ـ ــن ال ـ ـب ـ ـتـ ــرودوالر
األول ،مــزاودًا .بالتأكيد ،لن يكون من
عــاش محرومًا من الجنسية ،ملواقفه
الوطنية الصارمة ،مزيفًا.
هـ ــذا م ــا ي ـجــب إدراك ـ ـ ــه ق ـبــل ال ـش ــروع
بـقــراءة منيف ،وق ــراءة معظم النتاج
ال ـث ـقــافــي واإلبـ ــداعـ ــي ال ـعــربــي املـمـتــد
م ــن أواخ ـ ـ ــر ال ـس ـت ـي ـن ـيــات إلـ ــى ب ــداي ــة
ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ،وهـ ــي امل ــرح ـل ــة ال ـتــي
وضـعــت الـخـطــوط الـعــريـضــة لزمننا
هـ ـ ـ ـ ــذا .لـ ـيـ ـس ــت دي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــة م ـن ـيــف
ل ـحــاقــا ب ــال ــرك ــب األم ـي ــرك ــي ،أو هــربــا
مــن الـسـفـيـنــة الـيـســاريــة قـبــل غــرقـهــا،
ك ـمــا فـعـلــت ال ـغــال ـب ـيــة الـعـظـمــى ممن
كانوا «يساريني» .كانت ديمقراطيته
ّ
ح ـق ـي ـق ـيــة ألن ـ ــه م ــن الـ ـك ــت ــاب ال ـقــائــل
الذين لم يفرضوا دكتاتوريتهم على
شخصياتهم الــروائ ـيــة ،ول ــم يكتبوا
ّ
ليصفوا حسابهم مع أنظمة سقطت
أو كـ ــادت .ل ــم تـكــن ال ــرواي ــة (ال يمكن
عمليًا فصل الكتابة الروائية املنيفية
عــن كتاباته األخ ــرى) أداة لغاية ،بل
كــانــت هــي الغاية بــذاتـهــا .كــان يكتب
الرواية لتكريس رواية عربية أصيلة
ال تشبه غيرها ،مــدركــا بــأن املجتمع
ال ــذي ت ـكــون كـتــابـتــه أصـيـلــة سيكون
ً
أصيال بالنتيجة ،في زمن «التثاقف
ما بعد-الحداثي».
ع ـلــى ع ـكــس مـعـظــم ال ـك ـتــب الـقــديـمــة،
لــن يـكــون مـطـلــوبــا مــن ال ـق ــارئ وضــع
ً
«الــدي ـم ـقــراط ـيــة أوال ...الــديـمـقــراطـيــة
دائ ـمــا» ضـمــن سـيــاقــه الـتــاريـخــي ،بل
إن املطلوب فعليًا هــو وضـعــه ضمن
سياقنا الحالي ،سياق االنتفاضات
والحروب األهلية .مواضيعه الفرعية
هي ذاتها املواضيع الساخنة اليوم.
ي ـبــدأ مـنـيــف أول ــى امل ـق ــاالت (ومـعـظــم
امل ـق ــاالت مـكـتــوبــة أســاســا فــي الـفـتــرة
املمتدة من منتصف الثمانينيات إلى
عام  )1990بالحديث عن دور املثقف

ف ــي األزمـ ـن ــة ال ـص ـع ـبــة م ــؤكـ ـدًا بــدايــة
عدم وجــود مثقف محايد« ،فالثقافة
ال ت ـكــون م ـح ــاي ــدة» ،م ـكـ ّـرســا تمييزًا
مهمًا بــن املثقف الحقيقي و«مثقف
اإلع ــام» ،لــو جــاز التعبير ،أي املهتم
ّ
بــاآلنــي وال ـعــاجــل ،ال ــذي يـفــكــر ضمن
األفكار الحالية ،بحيث تتغير أفكاره
مــع تغير األوض ــاع الــراهـنــة ،مــن دون
ً
أي مبادئ أخالقية أوال .وهنا ،يؤكد
م ـن ـيــف ض ـ ـ ــرورة اس ـت ـقــال ـيــة املـثـقــف
كــي ال ي ــزداد انــدمــاجــه فــي آلــة الــدولــة
(يمكننا استبدال الدولة بـ «الثورة»)،
بـ ـحـ ـي ــث يـ ـ ـك ـ ــون الـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق ب ــاس ـم ـه ــا
واملتعامي عن أخطائها وخطاياها.
ينتقل منيف إلى توصيف لـ «املرحلة
الـ ــراه ـ ـنـ ــة» (أواخ ـ ـ ـ ــر ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات)،
ليكتب أحــد أهــم املقاطع فــي الكتاب.
يــؤكــد بــأن «املــرحـلــة الـقــادمــة ،خاصة
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـع ــرب ـي ــة ،س ـت ـك ــون مــن
أبـ ــرز سـمــاتـهــا «ال ـ ـثـ ــورات ال ـع ـم ـيــاء»،
إذا ص ـحــت الـتـسـمـيــة ال ـت ــي سـتــأخــذ

ً
أشكاال من الهياج والعنف والتحدي،
وسـ ـيـ ـق ــوده ــا ف ـ ــي الـ ـغ ــال ــب ال ـج ـي ــاع
وامل ـح ــروم ــون ،وسـيـكــون دور الـقــوى
ً
السياسية فيها ضـئـيــا ،عــدا القوى
السلفية ،إذ سيكون دوره ــا التعبئة
والتحريض ،أكثر مما هو القيادة».
أمــا األسـبــابُ ،
في ْجملها منيف تحت
عنوانني أساسيني :الحركة الدينية،
والثروة النفطية« :إن الحركة الدينية
قــويــة وم ــوج ــودة ،كـحــركــة سياسية،
ب ـقــدر عـجــز وغ ـي ــاب ال ـق ــوى الــوطـنـيــة
ال ـت ـق ــدم ـي ــة» ،وهـ ـن ــا ال بـ ــد أن تـلـعــب
املـعــارضــة ال ــدور األســاســي ،بخاصة
مــع تــزاوج السلطة والحركة الدينية
ال ـت ــي تــدع ـم ـهــا ،ول ـك ــن ف ــي أن تـكــون
معارضة وطنية حقيقية ،ال أن يكون
الهامش بينها وبني األنظمة «هامشًا
غ ـيــر وط ـن ــي ،ول ـي ــس ج ــذري ــا ،أو أنــه
غ ـيــر ق ـ ــادر ع ـلــى ت ـحــريــك الـجـمــاهـيــر
وقيادتها» .كما أن غياب هذه القوى
الوطنية يعني بــالـضــرورة مواجهة

للتيارات ما قبل-الوطنية ،الطائفية
وامل ــذه ـب ـي ــة والـ ـع ــرقـ ـي ــة ،الـ ـت ــي يـشـيــر
م ـن ـي ــف إلـ ـ ــى أنـ ـه ــا س ـت ـم ــأ ال ـس ــاح ــة
لتفعيل الدور الذي تمارسه إسرائيل
من أجل خلق دويالت وكيانات دينية
على شاكلتها« ،فالرهان الحقيقي هو
إما أن تتحول إسرائيل ...أو أن تتحول
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،خـ ــاصـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدول امل ـح ـي ـطــة
بإسرائيل ،إلى النموذج اإلسرائيلي».
أما «العقالنية» الداعية إلى االعتدال
والتسامح مــع الـعــدو وإنـهــاء الـنــزاع،
فهي «إما أنها ال تفهم حقيقة النزاع
الحقيقي أم أنها متواطئة بشكل أو
آخــر إلحــداث التغييرات املطلوبة في
املنطقة العربية ،وليس في إسرائيل».
أمـ ـ ـ ــا ال ـ ـع ـ ـن ـ ــوان اآلخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،أي ال ـن ـف ــط
ّ
الـ ـع ــرب ــي ،ف ـه ــو ش ــدي ــد األهـ ـمـ ـي ــة ألن
تـضـخــم الـ ـث ــروات الـنـفـطـيــة ،بخاصة
بعد ف ــورة األس ـعــار عــام  ،1973جعل
دول الـخـلـيــج (ال ـت ــي كــانــت ذات دور
هامشي) هــي املهيمنة على الساحة
السياسية .لعب النفط دورًا خطيرًا
فــي إع ــادة تشكيل البنية السياسية
واالق ـت ـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة لـبـلــدان
املنطقة ،بحيث تـتــوافــق مــع الـحــدود
التي ترسمها تلك الدول النفطية ،بل
يؤكد منيف أن «تاريخ النفط في هذه
املنطقة من العالم هو املرآة الحقيقية
لتاريخ املنطقة كلها ،وما تعرضت له
من استغالل وتقسيم واضطهاد».
ت ـت ـش ـعــب م ــواضـ ـي ــع «ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
ً
أوال ...الديمقراطية دائمًا» إلى درجة
كـبـيــرة ،لكنها تـعــود لتتالقى ضمن
ف ـكــرة مــركــزيــة ه ــي «الــدي ـم ـقــراط ـيــة»،
ً
ق ــوال وم ـمــارســة ،وهـنــا يعني منيف
امل ـب ــدئ ـي ــة أس ــاس ــا ل ـلــدي ـم ـقــراط ـيــة ،ال
الديمقراطية-املوضة .ومن ينظر إلى
تاريخ منيف سيعرف جوهر املبدئية
ملن لم يقبل التنازل رغم حرمانه من
ح ـقــه الـطـبـيـعــي ف ــي الـجـنـسـيــة ،على
ع ـك ــس األص ـ ـ ـ ــوات ،امل ـن ـت ـش ــرة الـ ـي ــوم،
الــداع ـيــة إل ــى الـتـخـلــي عــن جنسيتها
«ألن ال ـن ـظــام ه ــو م ــن يـمـنـحـهــا» (!)،
وب ــال ـط ـب ــع  ...ب ـع ــد ح ـص ــول ـه ــا عـلــى
ال ـل ـج ــوء وج ـن ـس ـيــة ب ــدي ـل ــة ،أوروبـ ـي ــة
بالضرورة.

لمحات

سليم بركات

جورج شامي

دلشاد عبد الله

بول مايسون

خالد خشان

محمد حسن علوان

فــي رواي ـت ــه «سـجـنــاء جـبــل أيــايــانــو
الـ ـ ـش ـ ــرق ـ ــي» (امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة ال ـع ــرب ـي ــة
للنشر) ،يقترح الـشــاعــر والــروائــي
السوري عقابًا غريبًا لسلسلة من
الجرائم بحق ثمانية عشر شخصًا،
وه ــو أن يـصـعــد الـقـتـلــة إل ــى موطن
القتلى في الجبل ،لكن السؤال يبقى:
إلى أين هم ذاهبون حقًا؟

ينطلق جــورج شامي مــن مجموعة
م ــن الـقـيــم وال ـظ ــواه ــر املـسـتـمــدة من
البيئة اللبنانية وتـقــالـيــدهــا ،فــي 21
قـصــة قـصـيــرة ضمها كـتــابــه «كلب
الـ ـن ــاف ــذة» (دار الـ ــريـ ــس) ،ت ـن ـبــع من
صميم الواقع بأسلوب سلس وجذاب
وساخر ،ومن خالل حكايات سبق
للكاتب الرهان على شعبيتها.

ف ــي «ديـ ـ ـ ــوان الـ ـح ــج» (دار ال ـج ـمــل)
لـلـشــاعــر ال ـك ــردي دل ـشــاد عـبــد الـلــه،
ي ـعـ ّـرب بـكــر دروي ــش تـجــربــة مميزة
في الشعر الكردي املعاصر ،ويعرف
ـاور
ق ـ ــارئ الـ ـض ــاد ع ـلــى ش ـعــر م ـج ـ ٍ
جغرافيًا واجتماعيًا له .يضم الديوان
قـصــائــد يـسـعــى فـيـهــا إل ــى مـحــاورة
األسالف من منطق الحداثة.

ف ــي كـتــابــه «ث ـ ــورات ف ــي ك ــل مـكــان»
(شركة املطبوعات للتوزيع والنشر)،
ي ـس ـت ـعــرض اإلعـ ــامـ ــي اإلن ـك ـل ـيــزي
بــول مايسون مشهد االحتجاجات
مــن تــونــس إل ــى مـصــر إل ــى أمـيــركــا،
مـ ــرورًا ب ــأزم ــات ال ـيــونــان وإسـبــانـيــا
وال ـف ـي ـل ـي ـبــن ،ب ــاح ـث ــا ف ــي األس ـب ــاب
والدوافع الظاهرة والخفية ملا حدث.

ي ـض ـ ّـم «ط ـف ــول ــة آدم» (دار صــافــي
ـ ـ أم ـيــركــا) لـلـشــاعــر ال ـعــراقــي خــالــد
ّ
خ ــش ــان ،م ـقــاطــع ش ـعــريــة قـصـيــرة
ومتتالية ال تحمل عنوانًا ،وتبدو مثل
عـمــل شـعــري طــويــل يعتمد ضمير
املتكلم ملخاطبة العالم وال ــذات بلغة
تحاول اكتشاف الشعر في مناطق
معروفة وأخرى وعرة وشاقة.

يـ ـع ــود الـ ـك ــات ــب الـ ـسـ ـع ــودي مـحـمــد
حسن علوان في «الرحيل ـ نظرياته
والعوامل املؤثرة فيه» (دار الساقي)
إل ـ ــى تـ ــاريـ ــخ غـ ــريـ ــزة ال ــرحـ ـي ــل عـنــد
البشر من فجر التاريخ حتى اليوم،
ويبحث فــي التغيرات الـتــي يتركها
عـلــى ال ـهــويــات والـث ـقــافــة ل ــدى األم ــم
والجماعات واألفراد.

