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كلمات
فكر

صادق النابلسي اإلمام موسى الصدر رجل االعتدال
يكتف مؤلف «قيام طائفة ...أمة موسى الصدر» (شركة
لم
ِ
المطبوعات للتوزيع والنشر) بوضع مــادة تاريخية توثق
للنشاط السياسي الــذي اضطلع به الصدر منذ استقراره في
لبنان حتى تغييبه .أطلعنا على مسالك التجديد عنده ،ثقافيًا
وسياسيًا ودينيًا واجتماعيًا
ريتا فرج
في «قيام طائفة ...أمة موسى الصدر»
(شركة املطبوعات للتوزيع والنشر)،
شهدت
يؤرخ صادق النابلسي لحقبة
ّ
تـحــوالت كـبــرى ،لبنانيًا وعربيًا ،مثل
أطروحة
الصدر أحد صانعيها .الكتاب ُ
دكـتــوراه فــي العلوم السياسية قدمت
إلــى «الجامعة اإلسالمية» في بيروت
عــام  2011تحت إش ــراف امل ــؤرخ أحمد
بيضون .مــن إي ــران إلــى لبنان ،يرصد
النابلسي مفاصل حياة اإلمام موسى
ال ـص ــدر ،ال ـبــاحــث دائ ـم ــا ع ــن االع ـت ــدال
وال ـخ ــروج مــن األط ــر التقليدية .كــأول
م ـعـ ّـمــم ي ــدخ ــل ال ـجــام ـعــات ال ـع ـصــريــة،
جـمــع بــن الـعـلــوم الــديـنـيــة والـحــديـثــة
وقارب القيم الحضارية الغربية ،بحكم
م ــا شـهــدتــه إيـ ــران آنـ ــذاك م ــن ت ـطــورات
وتفاعالت فكرية بني تيارات سياسية
وأح ــزاب ماركسية وإسالمية وقومية
ول ـي ـب ــرال ـي ــة .ف ــي مــرح ـل ـتــه اإلي ــرانـ ـي ــة،
عايش في فترة الخمسينيات متغيرات
ِ
هامة آلت تدريجًا إلى رسم وجه إيران
الجديد .أحاط إحاطة واسعة باملبادئ
ال ـت ــي حـكـمــت الـ ـث ــورات ال ـت ــي ق ــام بها
مراجع الحوزة منذ الحركة الدستورية،
ً
وصوال إلى اإلمام الخميني حيث كان
ال ـص ــدر واح ـ ـدًا م ــن ع ـشــريــن ه ــم أصــل
الـ ـث ــورة اإلس ــام ـي ــة .م ـحــوريــة ال ـصــدر
في حركة الثورة اإليرانية تجلت ـ كما
يــذهــب بـعـضـهــم ـ ف ــي كــونــه الشخص
ال ـ ــذي ص ـنــع ل ـل ـث ــورة ح ـض ــوره ــا على
الساحة اللبنانية واإلقليمية .يتحدث

الكاتب عن العالقة بني اإلمــامــن التي
ف ـت ـح ــت ش ـه ـي ــة ك ـث ـي ــري ــن ،وال سـيـمــا
بعد اختطافه عــام ّ .1978
تعد املحطة
النجفية في العراق حلقة وصل ثانية
تميزت بطابعها الفكري الثقافي إلى
جانب االهتمام بالسياسة.
ي ـك ـشــف الـ ـك ــات ــب عـ ــن م ـع ـط ـي ــات أزمـ ــة
الـ ـع ــاق ــة بـ ــن ال ـ ـصـ ــدر وشـ ـ ــاه إيـ ـ ــران.
الحـقـتــه شــائـعــات كـثـيــرة ،وخصوصًا
بعدما استطاع االفــراج عن علماء دين
مـعــارضــن لنظام الـشــاه مــن السجون
اإليرانية .واجه الصدر حركة معارضة
ملشروعه السياسي في لبنان من قبل
أحــزاب وشخصيات سياسية ودينية
لم تستطع هضم أفكاره التي تبلورت
ً
في مسالك تجديدية اصطدمت قليال
أو كـثـيـرًا بــالـتـحــديــات ال ـتــي يفرضها
الواقع اللبناني.
الثقافي لدى
التجديد
عناصر
تمحورت
ُ
الـصــدر حــول جملة مــن قضايا .شغل
بــإبــراز الـثـقــافــة اإلســامـيــة واالن ـطــاق
بها إلــى فضاء الثقافة العاملية .سعى
إلى بناء فكر املسلم الشيعي وتكوينه
ثـقــافـيــا وإي ـمــان ـيــا .ت ـصــدى مل ــا يسمى
«امل ــرجـ ـعـ ـي ــة الـ ـسـ ـك ــوتـ ـي ــة» والـ ـ ـح ـ ــوزة
ال ـص ــام ـت ــة الب ـت ـع ــاده ـم ــا عـ ــن م ـع ـتــرك
الحياة السياسيةّ .
بي أن اإلسالم يحمل
منظومة فلسفية متكاملة ومنسجمة
ُ
تظهر ترابط اإلنسان وحركته بالكون.
كانت للصدر حساسية ملحوظة تجاه
العلمانية التي عبرت عنها أحزاب في
الواقع الثقافي واالجتماعي الشيعي،
فــانـصـبــت ج ـهــوده عـلــى نـقــدهــا ضمن

حمل
خطابه تجاه
األقليات
مسلكًا
رؤيويًا

ثالثة مداخل رئيسة :تنكر العلمانية
لـ ـل ــدي ــن ،وعـ ـ ــزل ال ـ ـقـ ــوانـ ــن واألنـ ـظـ ـم ــة
وال ـح ـقــوق عــن الـقـيــم ،وعـلـمـنــة الــدولــة
اللبنانية وإبـعــادهــا عــن الديمقراطية
التعايشية.
ّ
مــثـلــت إشـكــالـيــة هــويــة لـبـنــان مـحــورًا
أساسيًا في انشغاالت الصدر الفكرية.
ف ــأي ــن وق ـ ــف ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق بـفــوضــى
انتماءات اللبنانيني وهوياتهم املركبة
وانقسامهم السياسي الطائفي؟ بني
ت ـي ــاري االن ـعــزال ـيــة امل ـفــرطــة ف ــي نــزعــة
اللبننة لــدى أصـحــاب األمــة املارونية،
وال ـعــروبــة الـتــي تــريــد لـبـنــان ملتصقًا
ب ــامل ـن ـط ـق ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ،رف ـ ـ ــض اإلم ـ ـ ــام
االتجاهني السياسيني .رأى أن البيئة
االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة الـلـبـنــانـيــة ال
ّ
تتقبل غربة لبنان وانفصاله عن هذه
املنطقة ،كما ال تتقبل في الحال عينها،
انــدمــاجــا كـلـيــا ف ــي املـحـيــط اإلســامــي
الواسع .انطلق الصدر في فهمه لقضية

األق ـل ـي ــات م ــن ق ــاع ــدة ضـ ـ ــرورة تـقــويــة
التعايش بني أبناء الطوائف واملذاهب
واألدي ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـص ــرف ال ـن ـظ ــر عـ ــن لـعـبــة
األحجام والديموغرافيا وعقدة األقلية
واألكثرية .حمل خطابه تجاه األقليات
مسلكًا رؤي ــوي ــا إذ ك ــان عـلــى يـقــن أن
الـ ـع ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ع ـم ــل وسـيـعـمــل
على تقوية الكيانات الطائفية لتعزيز
وج ـ ــوده ب ـهــدف تـقـسـيــم املـنـطـقــة على
أسس مذهبية .الالفت ما أشار إليه في
أحد الحوارات الصحافية حني قال« :قد
نجد أنفسنا غ ـدًا لـنــرى إســرائـيــل قوة
سياسية تتفاعل مع املعارضة في كل
بلد عربي» .نظر الصدر إلى العالقات
اإلســامـيــة املسيحية مــن زاوي ــة القيم
الدينية واإلنسانية املشتركة .تضمنت
خالصاته لألديان بعدًا اجتهاديًا تعزز
ن ـظــريــا ف ــي ال ـت ـشــديــد ع ـلــى الـتـعــايــش
وت ـك ــري ــس الهـ ـ ــوت ال ـت ـس ــام ــح وتـقـبــل
اآلخــر واالنــدمــاج معه مع االبتعاد عن

تناقضات الهويات الدينية اإللغائية.
ف ــي «أل ـ ــف بـ ــاء الـ ـع ــذاب ــات الـشـيـعـيــة»،
أخرج الصدر الشيعة من حافة الكيان
اللبناني إلــى عمقه بعد نضال طويل
مـ ــع ج ـم ــاع ـت ــه .عـ ـ ــزز حـ ـض ــوره ــا بـعــد
معاناة من التمييز املناطقي والطبقي
والسياسي ،وفي املقابل واجه تحديات
كثيرة .عمل على مأسسة طائفته في
مـسـتــويــات ع ــدة :اإلصـ ــاح السياسي
والديني ،وتأسيس حركة «املحرومني»
و«املجلس اإلسالمي الشيعي األعلى»
وح ـ ــرك ـ ــة «أمـ ـ ـ ـ ـ ــل» ،وت ــأطـ ـي ــر الـ ـث ــوري ــة
ال ـش ـي ـع ـي ــة املـ ـن ــدمـ ـج ــة ف ـ ــي امل ـج ـت ـمــع
ال ـل ـب ـن ــان ــي واس ـت ـن ـه ــاض ـه ــا ب ــال ــوع ــي
الديني والسياسي.
ت ـبــدو ال ــزواي ــا الـسـيــاسـيــة فــي مسيرة
الـ ـص ــدر أشـ ــد ت ـع ـق ـي ـدًا .ش ـهــد تــاريـخــه
السياسي دينامية ال تستكني .استدرج
التناقض اللبناني واإلقليمي ملفات
معقدة ،دخل اإلمام في عمقها بدءًا من
التعامل مع الطبقة السياسية في لبنان،
م ــرورًا بمنظمة التحرير الفلسطينية
وما طرحته من إرباك وتمدد أمني بعد
ً
اتـفــاق الـقــاهــرة ،وص ــوال إلــى العالقات
اللبنانية السورية وأزماتها املفتوحة.
ان ــدالع الـحــرب عــام  1975دفــع الصدر
إلى تكثيف حركته الخراج لبنان من فم
الذئب .طرح مبادرات وأجرى اتصاالت
ولـ ـ ـق ـ ــاءات بـ ــن األط ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـل ـب ـنــان ـيــة
والفلسطينية .لم يكن العنف محكومًا
بالالعبني في الــداخــل ،وقــع تحث ثقل
العوامل الخارجية.
ي ـض ــيء «قـ ـي ــام ط ــائـ ـف ــة ...أمـ ــة مــوســى
ال ـص ــدر» عـلــى ح ـيــوات اإلمـ ــام الـصــدر.
ثـ ـم ــة كـ ـث ــاف ــة فـ ـ ــي املـ ـعـ ـطـ ـي ــات ق ــدم ــت
ل ـن ــا ال ـك ـث ـيــر ع ـم ــا ن ـج ـه ـلــه .اس ـت ـفــاض
امل ــؤل ــف ف ــي ال ـت ـع ـق ـيــب ع ـل ــى األحـ ـ ــداث
السياسية .اتـخــذت معالجاته أحيانًا
ط ــاب ـع ــا ان ـف ـع ــال ـي ــا ،أفـ ـق ــد األف ـ ـكـ ــار فــي
بعض محطاتها رصانتها وسياقها
الحيادي.

ترجمة

ماريو بينيدتي بين خيانتين
في «ربيع بزاوية مكسورة» ( )1984التي انتقلت أخيرًا إلى
لغة الضاد ،يغوص الكاتب األوروغواياني في أعماق أبطاله،
ّ
حتى تالشت الحدودبين السجن والخارجّ ،
لتتحول الحياة ّ
برمتها
إلى معتقل كبير.
رامي طويل
ّ
رغم أن الفضاء الروائي لـ»ربيع بزاوية
مـ ـكـ ـس ــورة» ( )1984ل ــأورغ ــواي ــان ــي
م ـ ــاري ـ ــو بـ ـيـ ـنـ ـي ــدت ــي ()2009-1920
الصادرة باللغة العربية (دار نينوى،
دمـشــق  -تــرجـمــة ع ــاء شـنــانــة) يــدور
حـ ـ ــول الـ ـسـ ـج ــن ،وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ال ـس ـجــن
ّ
الـسـيــاســي ،غـيــر أن ه ــواة التصنيف
لــن يـعـثــروا فــي ه ــذه ال ــرواي ــة عـلــى ما
ّ
يـمــكـنـهــم م ــن تـصـنـيـفـهــا ت ـحــت خــانــة
أدب ال ـ ـس ـ ـجـ ــون .ب ـي ـن ـي ــدت ــي اخـ ـت ــار
االب ـت ـعــاد عــن وص ــف عــالــم الـسـجــون،
وأساليب التعذيب ،التي لطاملا أغرت
وتحديدًا الـعــرب ،بمقاربتها
األدب ــاء،
ّ
وو ّصـ ـفـ ـه ــا بـ ــدقـ ــة ح ـت ــى غـ ـ ــدت مـ ـ ـ ّـادة
ّ
م ـنــفــرة لـلـكـثـيــر م ــن الـ ـق ـ ّـراء .ورغـ ــم أن
ســانـتـيــاغــو ـ بـطــل بينيدتي ـ أمضى
في سجنه ،كمعتقل سياسي ،خمس
س ـنــوات وشـهــريــن وأرب ـعــة ّأيـ ــام ،غير
أن ـنــا ل ــم ن ـعــرف ع ــن تـفــاصـيــل حـيــاتــه
ّ
داخل السجن سوى ما يفكر به .وعلى
غ ــرار كـتــابــاتــه ،القليلة املترجمة إلى
العربية ،رغم غزارة إنتاجه وأهميته،
ل ــم ي ـبـ ُـد بـيـنـيــدتــي مـعـنـيــا بتوصيف
ّ
آالم آنـ ّـيــة تتشابه لــدى كــل املعتقلني.
ّ
راح يغوص في أعماق أبطاله ،حتى
تالشت الحدود بني السجن والحياة
خ ــارج ــه ،ل ـت ـت ـحـ ّـول ال ـح ـي ــاة بـ ّ
ـرمـتـهــا

إلــى سجن كبير ،حيث آثــار االعتقال
لــن تـقـتـصــر عـلــى جـســد ال ـس ـجــن ،بل
س ـت ـت ـعـ ّـدى ذل ــك إل ــى أنـ ــاس يــرسـمـهــم
ب ـي ـن ـي ــدت ــي كـ ــام ـ ـتـ ــداد ل ـب ـط ـل ــه خـ ــارج
ال ـق ـض ـبــان .ه ــذا األمـ ــر اس ـتــدعــى منه
اس ـت ـخــدام تـقـنـيــات س ـ ّ
ـردي ــة متنوعة،
وع ـبــر مـسـتــويــات ت ـع ـ ّـددت عـلــى عــدد
شخوصهّ ،
مقسمًا روايته إلى مقاطع
ق ـص ـي ــرة ع ـنــون ـهــا ب ـع ـن ــاوي ــن فــرعـيــة
ت ـحــت ع ـن ــاوي ــن رئ ـي ـســة تـ ـك ـ ّـررت بما
يـشـبــه الزمـ ــة مــوسـيـقـ ّـيــة ي ـب ـتــدئ بها
ّ
كل مقطع ،لتمضي شخوص الرواية
ّ
في سرد حكايتها ،كل منها بصوتها
الخاص ،ووفق زاوية رؤية مغايرة ّ ملا
ً
يراه اآلخــرون .يمضي القارئ متنقال
ب ــن ال ـس ـج ــن واملـ ـن ــاف ــي ،م ــن دون أن
ـراو يحضر
يـغـفــل بـيـنـيــدتــي دوره ك ـ ّـ ٍ
ليقص حكايات
في مقاطع منفصلة
أناس التقاهم مصادفة في منافيهم.
ّ
الحكايات تبدو خارجة
ورغم أن هذه
ّ ّ
عن سياق الرواية ،إل أنها أتت بمثابة
جسر يصل الحكاية املفترضة بواقع
اس ـت ـمـ ّـدت م ـنــه .يـنـتـقــل بـيـنـيــدتــي في
«ربيع بزاوية مكسورة» بني أصــوات
رواتـ ـ ـ ــه ب ــرش ــاق ــة .ب ـي ـن ـمــا ت ـت ـســم لـغــة
ســانـتـيــاغــو ،وه ــو يـتـحـ ّـدث مــن داخــل
ال ـس ـج ــن ،بــالــوجــدان ـيــة وال ـش ــاع ـ ّ
ـري ــة،
ّ
نـجــد أن لـغــة زوج ـت ــه غــراثـيـلــا أكـثــر
ّ
ّ
ّ
واقعية وجــديــة ،حتى لتبدو مجردة

أسئلة الحرية،
واإلنسان،
والمنفى،
والربيع

ّ
مــن الـعــاطـفــة ،فــي ق ــراءة بــالـغــة الــدقــة
م ــن ق ـبــل ال ـ ــراوي ل ـل ـفــرق ب ــن الـحـيــاة
خلف الجدران والحياة خارجها ،وإن
كانت في املنفى .يقول سانتياغو في
إح ــدى رســائـلــه إل ــى زوج ـتــه« :عندما
يكون املــرء مضطرًا ألن يكون جامدًا
بدون إمكانية إال أن يكون كذلك ،فمن
املذهل الحركة الفكرية التي يمكن أن
يمتلكها .بــإمـكــانــه تــوسـيــع الحاضر
كما يحلو له ،أو ينطلق نحو املستقبل
بـســرعــة مــدهـشــة ،أو ال ـعــودة للخلف،
وهو أكثر األمور خطرًا .ألن الذكريات
تـ ــرصـ ــدنـ ــا ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ،كـ ـ ــل ال ـ ــذك ـ ــري ـ ــات،
الجميلة ،الـعــاديــة والبغيضة .هناك

أنت ،الوفاءات الكبيرة،
هو الحب ،أي ِ
وأيـضــا الـخـيــانــات الـكـبـيــرة .هـنــاك ما
ك ــان امل ــرء يــرغــب بعمله ،ول ــم يـقــم بــه.
وأيـضــا مــا كــان بــاإلمـكــان أن ال يعمل
وع ـم ـل ــه ».وف ــي م ـقــابــل ذل ـ ــك ،تـعـتــرف
ّ
غــراثـيـلــا لـصــديـقـتـهــا« :املـشـكـلــة بــأن
االنفصال القسري جعل منه شخصًا
ح ـنــونــا أك ـث ــر .وف ــي امل ـقــابــل أن ــا أكـثــر
قسوة .ألقــول لك بكلمات بسيطة .مع
الوقت أشعر أني بحاجة أقل لــه» ،إذًا
فبينيدتي يالحق التغيرات النفسية
التي أصابت شخوصه ّ
جراء حضور
الـسـجــن فــي حياتهم كــواقــع .وبينما
يـ ـ ـ ــزداد ال ـس ـج ــن ارتـ ـب ــاط ــا ب ــذاك ــرت ــه

وب ــاألش ـخ ــاص ال ــذي ــن تــرك ـهــم وراءه
ّ
(زوج ـتــه ،ابـنـتــه ،وال ــده ،صــديـقــه) فــإن
زوجـ ـت ــه ت ـع ـيــش ازدواج ـ ـ ّـي ـ ــة عــاطـفـ ّـيــة
بـ ــن ارتـ ـب ــاطـ ـه ــا ب ـ ــه ،والـ ـحـ ـي ــاة ال ـتــي
ً
عليها أن تمضيها وحيدة ،وبالتالي
ت ـش ـعــر ب ــاالب ـت ـع ــاد ع ـن ــه ،واالنـ ـج ــذاب
إل ــى صــديـقــه امل ـقـ ّـرب إلـيـهـمــا .العالقة
املـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ّـورة بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدوء م ـ ـ ـ ـ ـ ــدروس ب ــن
غ ــراث ـي ـل ــا ورون ـ ــال ـ ــدو ت ـن ـت ـفــي عـنـهــا
صـفــة الـخـيــانــة حــن يـســرد بينيدتي
ت ـفــاص ـي ـل ـهــا ب ـح ــرف ـ ّـي ــة ،دون ال ــوق ــوع
فــي مـطـ ّـب امل ـي ـلــودرامــا .أسـئـلــة قديمة
ّ
متجددة يخوض فيها بينيدتي في
ّ
هذه الرواية .أسئلة تتعلق بالحرية،
واإلنسان ،واملنفى ،والسجن ،والربيع
(ما قبل الربيع العربي بكثير) ،الربيع
الذي سعى إليه سانتياغو ،ودفع ثمن
ّسعيه من دون أن يفقد الثقة به ،رغم
أنه ربيع بزاوية مكسورة كما يقول.
أم ــام هــذه الــروايــة ،ال بــد مــن الــوقــوف
عـ ـن ــد م ــاح ـظ ـت ــن م ـه ـم ـت ــن :األولـ ـ ــى
ّ
تتعلق بمترجم ّالعمل الذي كان أمينًا
على املفردة ،لكنه كان خائنًا للرواية،
فجاءت ترجمته ركيكة أفقدت ّ
النص
روحـ ـ ــه األصـ ـل ـ ّـي ــة .وهـ ـن ــا تـسـتــوقـفـنــا
املــاح ـظــة الـثــانـيــة ال ـتــي أضــافــت إلــى
خـيــانــة املـتــرجــم خـيــانــة مــن ن ــوع آخــر
يـتـحـ ّـمــل مـســؤولـيـتـهــا ال ـنــاشــر ،وهــي
األخـ ـط ــاء ال ـن ـحـ ّ
ـويــة واملـطـبـعـيــة الـتــي
غ ـ ّـص ــت ب ـهــا ال ـ ــرواي ـ ــة .وه ـن ــا سـيـفـقــد
ال ـنــاشــر مــا ك ــان يـمـكــن أن يـحـســب له
بــاخـتـيــاره لـهــذه ال ــرواي ــة لنقلها إلــى
ّ
املترجم
متهمًا مع
ّ
لغة الضاد ،ليغدو ّ
بارتكاب جريمة بحق رواية يستحق
ّ
ّ
العربية أن يطلع عليها بشروط
قارئ
أفضل بكثير.
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