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تأريخ

اح ـتــاج ف ــواز طــرابـســي فــي الـفـصــل األول
من كتابه الجديد «سايكس بيكو ـ بلفور:
ما وراء الخرائط» (ريــاض الريس للكتب
والـنـشــر ـ ـ ـ  )2019إل ــى مـقـ ّـدمــة ثــانـيــة ،إلــى
جانب املقدمة األولى .الفصل األول بمثابة
«تـقــديــم لـلـتـقــديــم» ،وق ــد اخ ـتــار لــه كاتبه
ّ
عنوانًا يدل على محتواه .للوهلة األولى،
قد يفترض القارئ أن العمل البحثي يبدأ
بعد الفصل األول ،وقــد يستغرب متابع
طرابلسي أخـيـرًا هــذا «الـخـلــل» املنهجي.
ولكن ،تدريجًا ،سيتضح أن «تقاسيم على
الــوحــدة والتقسيم» هو محطة ضرورية
ل ــاس ـت ــدالل إل ــى مـعـنــى ال ـع ـن ــوان الـكـبـيــر
فــي ال ـحــاضــر ،وط ـفــرة االل ـت ـبــاســات الـتــي
تحيط بهِ  ،قبل الذهاب إلى نشأة املعاهدة
ً
ً
وتـفـكـيـكـهــا أصـ ــا وفـ ـص ــا .إن ــه ج ــزء من
البحث ،يقتطف الشواهد مــن «كشكول»
ً
ال ـص ـحــافــة واإلع ـ ـ ــام ،مـ ـح ــاوال أن يــرســم
صــورة للمرحلة التي يتناولها الكتاب،
ولكن كما يتم تناولها في السائد ،قبل أن
يذهب إلى التاريخ.
أشياء كثيرة يعيدها الكتاب إلى الضوء.
ّ
السكة الحديدية التي تقطعت أوصالها:
ّ
والخلفيات .عنصرية ويلسون
األسباب
ض ـ ـ ـ ّـد األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن م ـ ــن أص ـ ـ ــل أف ــريـ ـق ــي،
وم ـع ـن ــى أن يـ ـك ــون امل ـن ـت ـص ــر ع ـن ـصــريــا.
نـ ـ ـض ـ ــوج ن ـ ـتـ ــائـ ــج ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب فـ ـ ــي م ـج ـلــس
إدارة مـ ـص ــال ــح املـ ـنـ ـتـ ـص ــري ــن ،امل ـس ـ ّـم ــى
بعصبة األم ــم .أوه ــام «ال ـثــورة العربية»،
وكيتشنر األبيض ،حيث ينطلق املشروع
ّ
التوسعي الكولونيالي مــن هــذه النقطة
بــالـضـبــط .يضعنا الـكـتــاب أم ــام سلسلة
م ــن االل ـت ـب ــاس ــات ال ـت ــي تـ ـش ـ ّـوش وعـ َـي ـنــا

املـ ـع ــاص ــر ،ع ـن ــوان ـه ــا س ــاي ـك ــس ـ ـ ـ ب ـي ـ ّكــو،
والـبـئــر الـتــي تسكن تحت الـعـنــوان .إنها
ّ
أكثر من معاهدة بني رجلني ،وأقل بكثير
مــن أن تـكــون السبب الرئيس فــي مــا آلت
إلـ ـي ــه «ال ـ ـخـ ــرائـ ــط» .ول ـل ـخ ــرائ ــط مـســاحــة
واف ــرة مــن االهـتـمــام البحثي فــي الكتاب.
ثانيها ،إع ــان بـلـفــور ،وكـيــف صــار ُيقال
عنه إنــه «وع ــد» .وكـيــف ُيستعمل النعت
ً
األصلي .وبلفور
األخير بــدال من عنوانه
ّ
اإلع ــان ،أكـبــر مــن اسـمــه ،لكنه هــو اآلخــر
أصـغــر بكثير مــن سبب حــاســم للصيغة
االستعمارية بصورتها املـتـطـ ّـورة .وهذا
اسـ ـت ــدع ــى إسـ ـه ــاب ــا وت ـف ـك ـي ـك ـي ــا «خ ـل ــف
الخرائط».
كما في «تاريخ لبنان الحديث» ،ال يلتزم
طرابلسي النقل ،بل يتجاوزه إلى التحليل.
فإن كان التاريخ غير محايد ،ملــاذا يكون
التأريخ محايدًا؟ ذلك ال يلغي أن الكاتب
الـ ـت ــزم ب ـم ـن ـهــج دق ـي ــق ف ــي الـ ـع ــرض وف ــي
التفسير ،لكن الفصول العشرة تستقيم
في إطار كرونولوجي واضح ،ينطلق من
فهم عميق لطبيعة الـقــوى االستعمارية
ال ـتــي شــاركــت فــي ال ـح ــرب ،وي ـح ــاول قــدر
ُ
املستطاع أن ال تغرق صورة املستعمرين
ب ــال ـت ـع ــاط ــف ت ـح ــت ذري ـ ـعـ ــة ال ـض ـع ــف أو
ّ
التعرض للخديعة .على العكس من ذلك
العاملية ّتأتي
تمامًا .صحيح أن الـحــرب ّ
فــي الـسـيــاق الـكــولــونـيــالــي وأن ـهــا دشـنــت
كولونيالية خبيثة جديدةُ ،لكن ال يوجد
أبطال عرب مخدوعون ،وإن خدعوا ،فذلك
ال يـعـفـيـهــم م ــن م ـس ــؤول ـ ّـيــة ال ـت ـعــامــل مع
املستعمرين ،كما يفرد مساحة للتذكير
بــان ـت ـصــارات الـعـثـمــانـيــن املـفـصـلـ ّـيــة في
غاليبولي والكوت ،وهي انتصارات كان
لها دور حاسم في تحديد مصير تركيا،

يضعنا كتابه «سايكس
بيكو ــ بلفور :ما وراء
الخرائط» أمام التباسات
ّ
تشوش وعينا المعاصر
على عكس الخيبات العربية التي ّ
عولت
على االستعمار.
ه ـك ــذا ،ي ـنـ ّـبــه ال ـب ـحــث دائ ـم ــا إل ــى طبيعة
الحرب الكولونيالية ،التي أفرزت ماليني
ّ
القتلى ،ومــا يتخطى املعاهدة واإلعــان،
ّ
يصر
حصتنا الـظــاهــرة مــن االسـتـعـمــار.
الـكـتــاب م ــرارًا على التذكير بالـ«التبرير
ّ
مستعمرو
ال ـح ـض ــاري» ال ــذي تـســلــح ب ــه
ّ
ّ
فلسطني ،بوصفه عني ما يتكرر بال توقف
فــي الخطاب الكولونيالي االستيطاني:
«ي ـن ـب ـغــي أن ن ـطـ ّـهــر ب ـ ــؤرة ال ـط ــاع ــون في
ّ
الصحة والعافية:
الـشــرق ونعيدها إلــى
ينبغي بناء سكك الحديد إلى آسيا لتكون

ّ
طــرقــات لنقل الـحـضــارة ،على اعـتـبــار أن
الــدولــة الـيـهــوديــة فــي فلسطني «ستكون
املوقع األمامي ألوروبا ّ
ضد آسيا واملوقع
امل ـت ـقـ ّـدم لـلـحـضــارة ض ـ ّـد ال ـبــربــريــة» .لكن
كـ ــل هـ ـ ــذا ي ـب ـق ــى ت ــأريـ ـخ ــا ولـ ـي ــس رص ـفــا
أي ــدي ــول ــوجـ ـي ــا ،إذ يـ ـش ــرح ص ــاح ـب ــه فــي
ّ
ف ـص ــول الحـ ـق ــة ،ال ـ ـتـ ــوزع ال ــدي ـم ــوغ ــراف ــي
ملناصري الصهيونية في بالد االستعمار
ّ
نفسها ،حيث «كانوا يشكلون قلة قليلة
فـ ــي أوس ـ ـ ـ ــاط ي ـ ـهـ ــود ب ــري ـط ــان ـي ــا ال ـب ــال ــغ
عــددهــم  300أل ــف ال أك ـثــر» .ك ــان الـصــراع
محتدمًا على تمثيلهم وعلى املوقف من
املــوطــن الـقــومــي بــن الـتـيــار الصهيوني
وخ ـصــومــه االن ــدم ــاج ـي ــن .ول ـف ـهــم إع ــان
ب ـل ـفــور م ــن نــاح ـيــة تــاري ـخ ـيــة ،ي ـجــب فهم
ال ـ ـنـ ــزاع ب ــن الـ ـق ـ ّـوت ــن ال ـكــولــون ـيــال ـي ـتــن
ال ـك ـب ـيــرتــن .يـخـلــص طــراب ـل ـســي م ــن بني
خ ــاص ــات ــه ،إلـ ــى أن ب ــري ـط ــان ـي ــا ،عـمـلـيــا،
انـتــزعــت فلسطني مــن فــرنـســا ،فــاملـشــروع
ّ
كولونيالي فــي األس ــاس .ولــذلــك ،ف ــإن ما
ّ
ّ
يفسر العنصر الحاسم الذي غلب وجهة
نظر حاييم وايزمان والفريق الصهيوني
عـلــى خـصــومـهــم ال ــداع ــن إل ــى الـبـقــاء في
أوروبـ ـ ــا ،ه ــو نـجــاحــه ف ــي االن ـض ـمــام إلــى
الــرغ ـبــة الـبــريـطــانـيــة ف ــي ال ـس ـي ـطــرة على
ّ
فلسطني ،فيما قواتها تتأهب الحتاللها،
ونسف فكرة اإلدارة الدولية ،وخصوصًا
مـنــع فــرنـســا مــن أن يـكــون لـهــا وج ــود في
فلسطني .جاء ذلك تأكيدًا ألهمية أن تكون
فلسطني حاجزًا بني املنطقتني الفرنسية
والـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة ،وت ـح ـق ـي ـق ــا ل ـل ـس ـي ـطــرة
البريطانية على ّ ضفتي القناة .والفكرة
األخـ ـي ــرة ،ال ت ـشــذ ع ــن ال ـس ـيــاق :لـقــد كــان
املشروع الكولونيالي البريطاني راسخًا
فــي ال ـشــرق ،وك ــان ينطلق مــن الــدفــاع عن
م ـك ـت ـس ـبــات كــولــون ـيــال ـيــة ف ــي ال ـســويــس

جهاد الزين :مهنة المصاعب على لسان أحد شهودها
وال ـه ـن ــد ،لــان ـطــاق إل ــى مــرح ـلــة م ــا بعد
كــولــونـيــالـيــة ،سـيـتـصـ ّـدر الـنـفــط الـعــراقــي
عناوينها ،إضــافــة إلــى األهـمـيــة الكبيرة
مليناء حيفا ،بينما ّ نالت فرنسا والحلفاء
اآلخـ ـ ـ ـ ـ ــرون م ـ ــا تـ ـب ــق ــى م ـ ــن «الـ ـحـ ـص ــص»
البريطانية.
فــي كـتــابــه ،يتحدث طرابلسي عــن إعــان
اململكة الـعــربـيــة الـســوريــة وزوال ـه ــا .هــذا
الزوال الذي يعتبره طرابلسي في ّ
مقدمة
ّ
ع ـهــد ن ـيــو ـ ـ كــولــون ـيــالــي ،ل ـكــنــه ال يقسو
كفاية على الدور العربي في القبول .لوقت
طــويــل ،ع ــارض الـشــريــف حـســن مـشــروع
السكة الحديدية مــن املدينة املـنــورة إلى
م ـك ــة .كـ ــان ي ـق ــول إن ذلـ ــك ي ـت ـع ــارض مــع
مصلحة الـقـبــائــل .لـكــن ه ــذا الـعـمــل ليس
انتروبولوجيًا إلــى هــذه الــدرجــة ،وليس
كــل ش ــيء .فحسب طــرابـلـســي أي ـضــا ،كــان
الشريف حسن هو الذي بادر إلى االتصال
بالسلطات البريطانية فــي القاهرة بعد
نـ ــزاع ن ـشــب بـيـنــه وب ــن اس ـط ـن ـبــول .فقد
عـ ّـيـنــه الـسـلـطــان عـبــد الحميد أم ـي ـرًا على
مكة ّ
ضد إرادة انقالبيي «جمعية االتحاد
ّ
وال ـتــرقــي» ،فـتـخــوف مــن أن يخلعوه عن
الحكم بعدما تــدهــورت عالقته بهم ،فقد
ع ـ ــارض فـ ــرض امل ــرك ــزي ــة ع ـل ــى ال ــوالي ــات
التابعة لتركياّ .ربما ،النقطة التي تفوت
طــرابـلـســي ،وال يـعـتـبــرهــا مـفـصـلـ ّـيــة ،هي
ع ــن دور نـ ــزاع ال ـشــريــف ح ـســن م ــع عبد
الـعــزيــز بــن سـعــود ،فــي حسم موقفه إلى
جانب البريطانيني ،أو في تسريع قتاله
إلى جانبهم .ذلك ال يلغي أن البحث دقيق
ووافــر املــراجــع ،وال يسقط في ّ
أي نزعات
«بـطــولـيــة» ،بــل يضع الـقـتــال الـعــربــي إلى
جــانــب البريطاني فــي سياقه التاريخي
الصحيح ،وال يؤسطره .لقد كان تحالفًا
مع االستعمار ،ولقد أفرز األخير ما أفرزه.

جمال باروت :الصراع الصفوي العثماني على طريق الحرير
منى سكرية
يستثير جمال باروت العقل ،عقل القارئ،
فـ ــي ق ـ ــراء ت ـ ــه ل ـل ـم ـت ـغ ـ ّـي ــرات االق ـت ـص ــادي ــة
واالجـتـمــاعـيــة والـسـيــاسـيــة الـتــي حكمت
الـصــراع العثماني  -الصفوي للسيطرة
ع ـلــى ط ــري ــق ال ـح ــري ــر وال ـ ــذي ت ـب ـلــور فــي
الـ ـق ــرن ال ــراب ــع ع ـشــر م ــع تـ ـج ــارة ال ـحــريــر
بــوص ـف ـهــا مـ ـص ــدرًا رئ ـي ـس ــا ف ــي ال ـت ـب ــادل
الـعــاملـ ّـي واعـتـمــدت عليه م ــوارد الـتـجــارة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـبـ ـل ــدي ــن .ي ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدم بـ ـ ـ ــاروت
«مـعــالـجــة وإض ــاف ــة بـحـثـيـتــن جــديــدتــن
فــي دراس ــة تلك املـتـغـ ّـيــرات» ،و«ف ــي ضوء
ّ
ج ــدل امل ـت ـغ ـ ّـيــرات االج ـت ـمــاع ـيــة املـسـتـقــلــة
والـتــابـعــة والــوسـيـطــة وغـيــرهــا فــي إطــار
منهج الـتــاريــخ االجـتـمــاعــي» َ .هـكــذا ،نــراه
يقيم امليزان في محاكاته لطرفي الصراع،
وم ــا راف ــق تـلــك الـحـقـبــات مــن عـهــودهـ َمــا،
ّ
تفكيكي متشابك َعق َد
بأسلوب ومنهج
ّ
لتقصياته للوقائع التاريخية الغزيرة
واملـتــداخـلــة مـبــدأ اإلن ـصــاف والـتـنــاصــف.
ّ
وهو ما تجلى في كتابه الجديد «الصراع
العثماني – الصفوي وآثاره في الشيعية
ف ــي ش ـمــال ب ــاد ال ـش ــام» (امل ــرك ــز الـعـ ّـربــي
لــأب ـحــاث ودراسـ ـ ــة ال ـس ـي ــاس ــات) .كــأنـمــا
ّ
فــي ّ
نيته الالمنحازة إل مــن القهر ـ وهو
ّ
مــا ت ـبــدى فــي آخ ــر صـفـحــات الـكـتــاب ـ أن
يستبطئ مـخــزونــات الــاوعــي فــي العقل
ال ـج ـم ـع ــي لـ ـه ــذا ال ـ ـطـ ــرف أو ذاك ،مـنـعــا
لـ ـلـ ـق ــراءات املـ ـغ ــرض ــة ،واس ـت ـب ــاق ــا لـ ــردود
القراءات غير العقالنية.
ّ
ي ــرك ــز ن ـطــاق ال ـب ـحــث ع ـلــى م ــوق ــع شـمــال
ب ــاد ال ـش ــام وأع ــال ــي ال ـج ــزي ــرة ال ـفــرات ـيــة
ّ
(يحدد املدى التاريخي الزمني إلشكالية
البحث باندالع النزاع اململوكي-العثماني
في القرن الخامس عشر ،ومــن ثـ َّـم انــدالع
الـ ـص ــراع ال ـع ـث ـمــانــي-ال ـص ـفــوي ب ـ ــدءًا من
القرن السادس عشر امليالدي) ،أي نطاق
ّ
واملمتدة
مملكة حلب املتاخمة لألناضول
على طــول جبال ط ــوروس الجنوبية من
طرسوس في كيليكيا إلى ملطية ثم إلى
ال ـفــرات ،متوقفًا أم ــام الـحـضــور الشيعي
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املـتـجـ ّـذر فــي شـمــال بــاد ال ـشــامُ .
ويقصد
بــال ـش ـي ـع ـيــة فـ ــي ه ـ ــذا ال ـب ـح ــث «ال ـف ـض ــاء
الـشـيـعــي الــدي ـمــوغــرافــي ال ـج ـهــوي ال ـعــام
وامل ـت ـنـ ّـوع شيعيًا فــي شـمــال ب ــاد الـشــام
ّ
كما تشكل على املــدى التاريخي الطويل
ل ـل ـق ــرون ال ـخ ـم ـســة الـ ـت ــي س ـب ـقــت ان ـ ــدالع
ال ـص ــراع الـعـثـمــانــي-الـصـفــوي ،وك ــان من
أب ــرز وح ــدات ــه :الـجـمــاعــات اإلسماعيلية،
النصيرية (العلوية) ،الشيعية اإلمامية،
ال ـج ـم ــاع ــات ال ـصــوف ـيــة ال ـعــرفــان ـيــة الـتــي
ُ
تـحــايــث بــن الـعــرفــان والتشيع الــروحــي،
واإلس ـ ـمـ ــاع ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـنـ ـ ــزاريـ ـ ــة والـ ـ ـ ـ ـ ــدروز
وال ـحــروف ـي ــة .أم ــا ال ـج ـمــاعــات اإلســامـيــة
ّ
السنية ،فأبرزها اليزيدية التي كانت
غير
ُ
خ ــال ال ـقــرنــن  15و 16مــن ك ـبــرى الـفــرق
الدينية املذهبية في حواضر حلب.
فــي تـلــك البقعة مــن الـجـغــرافـيــا البشرية
«التنوع اإلثني واملذهبي والديني
ميزة
ُ
الـشــديــد ،وامل ـت ـمــازج عـلــى مــدى تاريخها
الـطــويــل بــن الـتــركـمــان وال ـعــرب واألك ــراد
واألرم ـ ـ ــن وال ـ ـ ــروم ال ـب ـيــزن ـط ـيــن وال ـف ــرس
نــوعــا م ــا ،وبـقــايــا ّ الصليبيني» (ص.)17
هــذا الـتـمــازج املـعــقــد «يـشـكــل مـفـتــاح فهم
ال ـتــاريــخ األن ـثــروبــولــوجــي واالجـتـمــاعــي
ّ
لـتـشــكــل ال ـحــركــات الـشـيـعـيــة الـعــرفــانـيــة»
ّ
(ص ،)17وقد ال يتمايز عما هو عليه حال
البقعة الجغرافية،
ه ــذا الـتـنــوع فــي تـلــك
َّ
فــالـنــذر مــن شــواهــدهــا تـمــثــل فــي خريطة
الحرب الــدائــرة على سوريا ،فاستنطقت
الجغرافيا حضور التاريخ ومعامله.
وق ــد ك ــان لـحـضــور ال ـتــاريــخ ص ــوالت من
الحوادث الدامغة في استمراريتها ،بدءًا
من الصراع اململوكي -اإليلخاني (-1312
 ،)1317إل ــى املـمـلــوكــي-الـعـثـمــانــي (1344
ن ـهــايــة س ـي ـطــرة امل ـمــال ـيــك) ،فــالـعـثـمــانــي-
الـ ـصـ ـف ــوي ،و ّم ـ ــا س ـب ـقــه م ــن صـ ـ ــراع اآلق
ّ
والقرا قوينلي (الشيعة)
قوينلي (السنة)
وه ـم ــا ات ـح ــاد ع ـشــائــر ت ـن ـحــدر م ــن أصــل
تــركـمــانــي واح ــد مــن تــركـسـتــان ،انقسمت
ّ
وتطيفت وتصارعت على طريق الحرير،
ثــم الـطــور التأسيسي (الـشــامــي) للحركة
الـ ـصـ ـف ــوي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة (الـ ـق ــزلـ ـب ــاشـ ـي ــة)،

سالح التطييف
كقناع لصراع زعامات
ومصالح اقتصادية
وقيام إمبراطوريات
فالحركة األردبيلية الجديدة (الصفوية
أو الـقــزلـبــاشـيــة الــاح ـقــة) ال ـتــي تـحـ ّـولــت
مع الشيخ جنيد األردبيلي (تــوالهــا بني
 )1447-1446في بنية الدعوة األردبيلية
(الصفوية) من طريقة ُس ّ
نية إلــى طريقة
جـهــاديــة شيعية ،بـعــدمــا نـفــاه إل ــى حلب
زعيم ّ
القرا قوينلو الشيعي شاه جيهان
ُّ
خوفًا من تأثيرات تشيعه في ذات النطاق.
مـ ــع س ـي ـط ــرة املـ ـم ــالـ ـي ــك ،ب ـ ــدأت الـ ـص ــورة
ّ
تتغير ملصلحة
الجماعاتية  -املــذهـبـيــة
الفقهية السنية ،وتصفية حركة اإلحياء
الشيعي (اإلمامية) للمرجعية التي قادها
الجزيني بإعدامه «بالسيف،
الشهيد األول
ُ
ثم ُصلب ،ثم ُرجم ،وأحرق بدمشق بتهمة
النصيرية» ،فتحولت «بـلــدة الفوعة إلى
ُّ
مركز التشيع الصلد في غرب حلب» ،مع
ُم َ
فارقة أوردها املؤلف من أن هذا البطش
وفـتــاوى ابــن تيمية ضــد شيعة كسروان
لم يطاال شيعية شمال سوريا وتحديدًا

أري ــاف حلب ألن «الشيعية الغالبة لدى
اإلم ـ ــارات الـتــركـمــانـيــة الـخــاضـعــة رسميًا
ّ
لـلـمـمــالـيــك شــك ـلــت أيــديــولــوج ـيــا عـقـيــدة
غزو العالم البيزنطي أو «الجهاد» ضده
ً
وتقويضه وصوال إلى نهايته على أيدي
العثمانيني مــع السلطان الفاتح (-1451
( »)1481ص47و.)48
ّ
تتحرك صفحات التاريخ على صفحات
الـ ـكـ ـت ــاب بـ ـس ــرع ــة وح ـ ـيـ ــويـ ــة ،وتـ ـت ــوال ــى
أحداثًا تفيض بالدماء واملكر والتصالح
واألطـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاع وغ ـ ـل ـ ـبـ ــة مـ ـنـ ـط ــق ال ـ ـح ـ ــروب
ّ
ع ـلــى مـنـطــق ال ـت ـســويــات (إل ف ــي ح ــاالت
الـضـعــف) ،وإح ــدى أسلحتها املـشـحــوذة
ســاح التطييف كقناع لـصــراع زعــامــات
ومصالح اقتصادية وقيام إمبراطوريات،
م ــع الـكـثـيــر م ــن ال ـت ـصـف ـيــات الـهــويــات ـيــة-
املــذهـبـيــة -اإلثـنـيــة املـتـبــادلــة ،ومــع القليل
القليل مــن اح ـتــرام الـتـنــوع إال فــي كيفية
تــأمــن امل ـصــالــح االق ـت ـصــاديــة أو جـبــايــة
الضرائب كما في تعامل العثمانيني مع
األق ـل ـيــات (اض ـط ــرار الـسـلـطــان العثماني
سليمان الـقــانــونــي تحت ضغط تعاطي
ج ـنــود اإلن ـك ـشــاريــة الـخـمــر إل ــى الـتــراجــع
عــن فـتــوى تحريمه والـسـمــاح ببيعه في
جـ ـب ــال ال ـن ـص ـي ــري ــة ،واسـ ـتـ ـص ــدار ف ـتــوى
ع ـلــى امل ــذه ــب ال ـح ـن ـفــي ب ــأن ال ـش ــرب غير
الـ ُـسـكــر؟!) .والفتوى هنا لطاملا كانت في
خــدمــة ســاطــن جـهـتــي ال ـص ــراع املــذكــور
وشواهده بارزة في نصوص الكتاب.
إن الصراع ُامل َّ
موه دينيًا تقيم في جنباته
وف ــي أح ـيــان كـثـيــرة امل ـطــامــع الشخصية
ضـمــن امل ــذه ــب ال ــواح ــد ،واإلم ـب ــراط ــوري ــة
الـ ــواحـ ــدة وال ـح ـي ــز ال ـج ـغ ــراف ــي ال ــواح ــد،
واملـ ـص ــال ــح ال ــداهـ ـم ــة (املـ ــوقـ ــف الـ ـص ــارم
م ــن امل ــؤس ـس ـت ــن ال ـف ـق ـه ـي ـتــن ال ـص ـفــويــة
وال ـع ـث ـمــان ـيــة ض ــد ال ـع ـل ــوي ــن الـ ـغ ــاة أو
الـ ـق ــزلـ ـب ــاش سـ ـ ـ ــواء ك ـ ــان ـ ــوا ف ـ ــي ال ـن ـط ــاق
الـ ـصـ ـف ــوي أو فـ ــي الـ ـنـ ـط ــاق ال ـع ـث ـم ــان ــي-
صُّ .)173كما تدفع َنوائب تلك الصراعات
َ
َ
إل ــى «تـ َـســنــن» و«تــشـ ُّـيــع» مـتـبــادلــن تبعًا
للهيمنة الثقافية -السياسية -القتالية
ُ
هيمن (في الكتاب الكثير من الوقائع
للم ِ

ً
الـ ــدالـ ــة ع ـل ــى مـ ــا نـ ــذكـ ــر) .م ـ ـثـ ـ ّـا ،ت ـحــالــف
الـسـلـطــان أوزون حـســن الـ ُـســنــي ()1452
مــع الشيخ جنيد الشيعي للتخلص من
شقيقه جهانكير في حني تحالف شقيق
حسن مع جهان شــاه زعيم ّ
القرا قوينلو
ض ـ ــده .وك ـ ــان لـ ـق ــاء َ
األول ـ ـ ـ ــن بــراغ ـمــات ـيــا
ب ــن س ـل ـط ــان ج ــدي ــد وش ـي ــخ ط ــام ــح إل ــى
السلطانية ،فقاد السلطان حسن حركته
األردبيلية الجديدة بمزيج من الشيعية
ّ
 الـسـنـيــة ب ــدا عـلــى ال ـن ـقــود ال ـتــي ســكـهــا،والح ـ ـقـ ــا تـ ـح ــال ــف مـ ــع أم ـ ـ ـ ــراء ال ـب ـن ــدق ـي ــة
(إيـطــالـيــا) ضــد الـسـلـطــان محمد الفاتح
املتحالف مــع أم ــراء فلورنسا الستكمال
صــراع ـه ـمــا ب ــدع ــم خ ــارج ــي .أمـ ــر مــارســه
أكـثــر مــن طــرف على مــدى عـقــود الـصــراع
إلى أن انتهى بخوار قوة اإلمبراطوريتني
املتصارعتني على طريق الحرير ،وانتقال
جماعات بشرية بترحال معاكس ّ
تبدلت
خاللها االنتماءات املذهبية ،كما المست
ت ـلــك االس ـت ـعــانــة ب ــال ـخ ــارج ق ــوى محلية
ّ
ومتمردة في آن كما
تابعة لقوى الداخل
في حالة آل جنبالط (حركة ابن جنبالط
ومحاولة االستقالل اإلقليمي –ص..)213-
عقود من الصراع تراوح بني هدنة وهدنة
وحـ ـ ــروب وح ـ ـ ــروب ،إلـ ــى أن بـ ــدأ ال ـحــريــر
يخبو على وقع نهوض أوروبا واكتشاف
األم ـيــرك ـي ـتــن ،ودخـ ــول ق ــوى أخ ــرى على
خط الصراع (روسيا القيصرية) وتبدل
التحالفات ،واصطدام محاوالت التسوية
ال ـص ـف ــوي ــة –ال ـع ـث ـم ــان ـي ــة «بـ ـق ــوة ك ــل مــن
املؤسستني الفقهيتني الصفوية الشيعية
َّ
والسنية العثمانية» (ص ،)250و«تحكمت
أي ــدي ــول ــوج ـي ــا امل ـظ ـل ــوم ـي ــة االج ـت ـمــاع ـيــة
ّ
املتخيلة
واملذهبية للجماعات الطائفية
فــي ه ــذه امل ـفــارقــات الــزمـنـيــة الـتــاريـخـيــة»
(ص .)229يختتم باروت بحثه التفكيكي
ال ـ ـثـ ــري والـ ـج ــدل ــي والـ ـع ــاب ــق ب ـم ــا يــزيــل
التكهنات واألوهام ،بسؤال األمير شكيب
ً
ّ
املتجدد دائمًا ،متسائال معه :هل
أرسالن
ّ
نحن ُمؤهلون للخروج من مرحلة فتوى
ن ــوح الـحـنـفــي وم ــا يـنــاظــرهــا مــن فـتــاوى
مقابلة؟

فارس اشتي *
ف ــي كـتــابــه «امل ـه ـنــة اآلث ـم ــة» (دار الــريــس
ـ ـ ـ  ،)2018يـقــف ج ـهــاد ال ــزي ــن عـلــى رب ــوة
عــالـيــة ،يــرنــو ال ــى الـحـقــل ال ــذي أمـضــى ـ ـ
وما زال ـ ـ حياته فيه ويقرأ تجربته الحية
ب ــأس ـل ــوب «ج ـ ـهـ ــادي» ي ـخ ـلــط ال ـس ـيــاســة
ب ـ ــاألدب ،وال ـع ــام بــال ـخــاص بـلـغــة عربية
يعمد الى النحت فيها ،اشتقاقًا وانشقاقًا
ك ــي ي ــوص ــل ف ـك ــرت ــه ،االس ـتــرات ـي ـج ـيــة في
الغالب ،فيشهد لها وعليها ،فكأنه اثنان:
الشهيد والشاهد ،حسب القول الصوفي.
يتضمن الكتاب تسعة فصول ،وخاتمة
تدور كما توحي عناوينها حول:
 -1ال ــام ـق ــال ،ان ـش ـق ــاق ال ـل ـغــة واش ـت ـقــاق
السياسة
 -2االرتياب
 -3نص الفساد وفساد النص
ّ
املحرم
 -4النص
 -5نذالة النص ونص النذالة
 -6م ـ ــاذا ي ــري ــد ال ـ ـقـ ــارئ ،ه ــل الـ ـق ــارئ هو
القارئ؟
 -7اليومي يهاجم التاريخي
 -8وقـ ــائـ ــع ال ــواقـ ـع ــة الـ ـ ــواحـ ـ ــدة ،ح ـقــائــق
الحقيقة الواحدة
 -9تهويد كتابتي السياسية ،الخاتمة.
يمكن ق ــراءة الـكـتــاب مــن أكـثــر مــن موقع،
وقـ ــد آث ـ ــرت قـ ــراء تـ ــه م ــن م ــوق ــع الـعـمـلـيــة
اإلع ــام ـي ــة ال ـتــي ّ
درس ـت ـه ــا ف ــي جامعتي
لـ ـسـ ـن ــوات ط ــويـ ـل ــة ،ومـ ــوقـ ــع ج ـ ـهـ ــاد فــي
العملية اإلعالمية ضمن الجهاز املرسل.
واملــرســل هنا هو الجريدة /الجريدتان،
واملـتـلـقــي ،وهــو هنا الجمهور اللبناني
ثم العربي ،أو باألحرى القراء اللبنانيون
وال ـع ــرب ،وه ــم ،فــي الـنـهــايــة ،قـلــة /نخبة
ومسيسة .والرسالة ،وهي أحداث
مثقفة
ّ
العالم .وتلف العملية اإلعالمية بأطرافها
ال ـث ــاث ــة وت ـت ـح ـكــم ب ـهــا ب ـي ـئــة ،ه ــي نـظــام
سياسي لبناني في مجال عربي وعاملي.
لحسن حظ جهاد أو لسوئه ،كان املرسل
الجريدتني األبرز في لبنان ،وكان املتلقي
الجمهور األكثر ثقافة صحافية ،وكانت
ال ــرس ــال ــة م ـم ـك ـنــة اإلن ـ ـتـ ــاج م ــن م ـص ــادر
متنوعة ومتعددة وفي جو من «الحرية».
وك ــان ال ـن ـظــام الـلـبـنــانــي فــي ب ــدء تجربة
ً
ْ
جهاد ،وما زال ،متقلقال ،وإن كان جهاد
ً
يعتبر الــوطــن متقلقال ،ال الـنـظــام .وكــان
ً
املـجــال العربي متحوال مــن مـنــاخ حامل
لـهـمــوم مستقبلية ومـسـكــون بالتسابق
ن ـحــو ال ـت ـق ــدم ،ال ــى م ـن ــاخ ح ــام ــل لـهـمــوم
امل ـ ــاض ـ ــي وم ـ ـس ـ ـكـ ــون ب ــالـ ـتـ ـس ــاب ــق ن ـحــو
الـخـلــف .كما كــان الـعــالــم ال ــذي شهد بدء

تجربته محكومًا بثنائية قطبية شبه
ثابتة وبــإعــام عماده الجريدة ،فأصبح
عــاملــا وحــدانــي القطب تترنح وحدانيته
وأصبحت الـجــريــدة ،وبخاصة الورقية،
ه ــامـ ـشـ ـي ــة م ـ ــع تـ ـن ــام ــي مـ ـحـ ـط ــات ال ـب ــث
التلفزيوني واإللكتروني.
بالتكوين،
يتعاطى،
جهاد في موقعه هذا
ْ
مــع وقــائــع متغيرة .عــالــم يقطع األنـفــس
ب ـس ــرع ــة تـ ـغ ـ ّـي ــره :ب ـي ـئــة ووسـ ــائـ ــل إع ــام
ومصادر أخبار وتحوالت ،فكيف تعامل
م ــع ذلـ ــك ،أو ب ــاألح ــرى ك ـيــف ش ـهــد على
تجربته؟ فجهاد ،كــوافــد الــى الصحافة،
حـ ـم ــل مـ ـع ــه ت ــوجـ ـه ــه الـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــاري ،ال بــل
الـتــزامــه ،مــع مشتقاته كــافــة ،وتخصصه
الحقوقي وميزانه الدقيق ،ولو الشكلي،
وإرثه العاملي ،أدبًا ومعاناة ومعارضة،
كما حملت إليه الصحيفتان اللتان كتب
فيهما ،وهما األكـثــر انتشارًا وحـضــورًا،
ال ـعــالــم عـلــى رحــاب ـتــه ،قـضــايــا ومـتــابـعــة
وتكنولوجيا ،فوعى جيدًا ،أو باألحرى
ْ
تدرج في وعي استحالة أن يكون العالم
ْ
ح ــول ــك ع ـل ــى ص ـ ــورت ـ ــك ،واسـ ـتـ ـح ــال ــة أن
تجعل هــذا الـعــالــم على وقــع تـصــوراتــك،
ْ
واسـتـحــالــة أن تـقــدم لـلـقــارئ الـعــالــم كما
ْ
تتصوره ،ال كما هو .واستحالة أن يكون
ـ ـ وهو املحرر ثم املعلق في الجريدة ـ ـ هو
ّ
وممول وموقع.
الجريدة ،كمرسل
ّ
وكـ ــانـ ــت االن ـ ـطـ ــاقـ ــة إدراك ج ـ ـهـ ــاد «أن
ال ـي ـســاريــة كــرص ـيــد م ـعــرفــي ث ـقــافــي هي
الــرصـيــد ال ــذي يمنح اسـتـخــدام التعليق
ق ــوة تـحـلـيـلـيــة .ال م ـج ــال لـلـمـطــابـقــة مع
الواقع ،هذه املطابقة تأخذها من اليمني...
ال ـت ـف ــاوت امل ــده ــش ب ــن ال ـع ـمــق الـثـقــافــي
للتحليل اليساري وقوة الرؤية الواقعية
للتحليل اليميني رغــم سطحيته» (ص
 ،)33فكان كذلك ،أو باألحرى ّ
درب نفسه
ليكون كذلك ،وهكذا أصبح.
فـفــي مــوضــوع الـكـتــابــة ،واج ــه ،بــارتـيــاب
ـ ـ حـســب تـعـبـيــره ـ ـ قـضــايــا إشـكــالـيــة لــه،
كــإن ـســان وك ـم ـع ـلــق« :ال ـح ــرب الـلـبـنــانـيــة،
ات ـفــاق أوس ـل ــو ،صـعــود الـشـيـعــة ،الـحــرب
ال ـس ــوري ــة» وغ ـيــرهــا ،ف ـخــرج م ــن خطابه
ال ـي ـس ــاري ل ـي ــدرك خ ـط ــورة ال ـح ــرب على
ل ـب ـنــان ،وع ـلــى أي ب ـلــد ،وخـ ــرج م ــن إرث ــه
العروبي ،وهــو حفيد ألحــد حماة التيار
ال ـعــروبــي وتـنـظـيـمــاتــه ف ــي خمسينيات
الـقــرن الـعـشــريــن ،لـيــرى إيجابية أوسلو
وي ــؤي ــده ،وخ ــرج مــن شيعيته ،وه ــو من
عــائ ـلــة أع ـط ــت ل ـن ـيــل ال ـش ـي ـعــة ح ـقــوق ـهــا،
ل ـي ــرى خ ـطــر هـ ــذا ال ـص ـع ــود ،وخ ـ ــرج من
ّ
حسه الديموقراطي املــرهــف ليرى خطر
عـسـكــرة االن ـت ـفــاضــة ف ــي س ــوري ــا ،وك ــان،

تراجعت
الجريدة
وانكفأت
النخب إلى
زوايا البحث
األكاديمي
ّ
وتشظت
النخب
ّ
الوطنية

كما في عرضه في الكتاب وفي متابعته
األسـ ـب ــوعـ ـي ــة ،ص ـ ــادم ـ ــا .وفـ ـ ــي م ــوض ــوع
الـكـتــابــة أي ـضــا ،وخ ــارج الـقـضــايــا األرب ــع
اآلنفة ،كان الحدث ـ ـ أي حدث ـ ـ موضوعًا
ْ
ً
ُمـ ــش ـ ـكـ ــا بـ ـح ــد ذات ـ ـ ـ ــه .فـ ـه ــل ال ـ ـحـ ـ ُـدث هــو
ال ــواق ـع ــة؟ وه ـ ّـل ال ــواق ـع ــة ه ــي م ــا ن ـ ِـش ــرت
أخ ـب ــاره ــا ،أم أن ـه ـُـا وق ــائ ــع ،كـمــا سـ ّـمــاهــا
ج ـهــاد؟ وهــل مــا نـ ِـشــر عنها هــو «الــواقــع
ك ـمــا ه ــو» وف ــق م ــا تـ ــردد ب ـعــض وســائــل
اإلعالم؟ وهل الواقعة /الحدث التي هي،
دائمًا ،وقائع ـ ـ تبعًا ْ
ملح ِدثيها وناقليها
وبــال ـتــالــي مـتـلـقـيـهــا ـ ـ ـ ـ ع ـلــى «سـكــونـهــا»
الذي عرفته املرحلة الكتابية في اإلعالم،
ّ
أم أن ـه ــا مـتـغـيــرة ف ــي ك ــل لـحـظــة ف ــي ظل
ال ـت ــدف ــق ال ـه ــائ ــل ف ــي امل ــرح ـل ــة الـسـمـعـيــة
البصرية لإلعالم؟ وهل يستطيع الكاتب
مـجــاراتـهــا؟ لـقــد أدرك جـهــاد ذل ــك فــي ما
كتب عن «القصور عن اإلحاطة» و«اللهاث
وراء الـخـبــر» «وقــائــع الــواقـعــة الــواحــدة»
وغيرها (ص  83و ،)258 - 233فحاول ـ ـ
كما أورد الكتاب وورد في مقاالت املؤلف
ـ ـ التقاط املدلول االستراتيجي في الخبر،
وب ــذل ج ـهــود لـتـعــزيــز مــواكـبـتــه لليومي
ولطريقة صناعة الخبر عبر دورة أقــدم
عـلـيـهــا ف ــي إح ـ ــدى ال ـص ـحــف األم ـيــرك ـيــة
وأخرى في فرنسا.
ف ــي م ــوض ــوع ال ـك ـت ــاب ــة ،أيـ ـض ــا وأيـ ـض ــا،

هـ ـن ــاك الـ ـن ــص امل ـ ـحـ ـ ّـرم ـ ـ ـ ـ ـ ح ـس ــب تـعـبـيــر
جـهــاد ـ ـ وبـخــاصــة مــع صـعــود الخطاب
الديني من جهة ،وكثرة رعــاة الرصاص
الصامت أو املتفجر بني الحاكمني .فكيف
يتعامل معه اإلعالمي وقد أصبح ّ
النص
بشقيه هو الحاضر األكبر في األحــداث؟
كيف يتعامل معه ودمــه «مباح من قوى
مجتمعية من تحت وقــوى سلطوية من
فوق»؟ تملي هذه الضغوط املهددة رقابة
«ذاتية» على الكاتب ،لكن جهاد كان من
القلة التي لم تستسلم لهذه الضغوط.
وك ــان هــاجــس ج ـهــاد ،كـمــا يستنتج من
الكتاب وكما ورد فيه أيضًا :كيف يوفق
ف ــي ق ــول ــه /ك ـتــاب ـتــه ب ــن ع ـمــق الـتـحـلـيــل
ال ـي ـســاري املـنـغــرس فـيــه ،ودق ــة التحليل
الـيـمـيـنــي ال ـتــي تتطلبها امل ـه ـنــة؟ وكيف
يـ ــوفـ ــق ب ـ ــن إرث ـ ـ ـ ــه األدب ـ ـ ـ ـ ــي وال ـ ـعـ ــروبـ ــي
و«ال ـ ـش ـ ـي ـ ـعـ ــي» ومـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات ال ـس ـي ــاس ــة
وقـ ــراء ت ـ ـهـ ــا؟ وكـ ـي ــف ي ــوف ــق ب ــن حــرك ـيــة
ال ـحــدث ومـحـظــوراتــه وضـ ــرورة اإلخـبــار
عـنــه والـتـعـلـيــق عـلـيــه؟ وكـيــف يــوفــق بني
نخبويته الـثـقــافـيــة وت ـفــاوت مستويات
قرائه؟
ت ـطــرق ج ـهــاد إل ــى ك ــل ه ــذه الـتـنــاقـضــات
والتوفيقات ،فكيف أعلن تعامله معها؟
ح ـ ــاول ن ـحــت ك ـل ـمــات وم ـص ـط ـل ـحــات في
اللغة تقارب العامية من دون أن تكونها

وبــ«لـغــة» أنيقة فــي فصاحتها وواقعية
ف ـ ــي ت ـع ـب ـي ــرات ـه ــا وبـ ــأس ـ ـلـ ــوب ق ـ ــدم ف ـيــه
ال ــواق ـع ــة /ال ـح ــدث وم ــدل ــوالت ــه ف ــي أط ــره
املحلية والعربية والعاملية وفــي بعديه
ال ـث ـقــافــي وال ـس ـي ــاس ــي ،ف ـخ ــرج ب ــذل ــك عن
الوصفي والخطابي ،في آن واحد.
ش ـغ ـلــه ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن ال ــواقـ ـع ــة /ال ـح ــدث
وم ــدل ــوالت ــه ب ــرغ ــم امل ـح ـظ ــورات املـعـيـقــة،
فطرح إشكالية الالمقال في املقال :كيف
تـعـبــر عـمــا تـعـجــز عــن ال ـبــوح ب ــه؟ وطــرح
إش ـك ــال ـي ــة ن ــص ال ـف ـس ــاد وفـ ـس ــاد ال ـنــص
ون ــذال ــة ال ـن ــص ون ــص ال ـن ــذال ــة كـقـضــايــا
م ـطــروحــة ،يــومـيــا عـلــى امل ـحــرر واملـعـلــق،
وعلى القارئ أيضًا.
وفي ختام العرض السريع للكتاب ،يمكن
الـ ـق ــول :ن ـجــح ج ـه ــاد ف ــي ك ـتــابــة سـيــرتــه
ال ـص ـح ــاف ـي ــة ون ـ ـقـ ــدهـ ــا ،خ ـ ـ ــارج عـ ــروض
بعض السير الوصفية وربـمــا املبتذلة،
وقــدم في ذلــك خدمة للصحافيني الجدد
وللباحثني ومن ثم للقراء في فهم إنتاج
ال ـنــص /الـتـعـلـيــق .داف ــع جـهــاد عــن فكرة
ه ــاب ــرم ــاس ودع ـ ــا الـ ــى إع ـت ـم ــاده ــا وهــي
الوطنية الدستورية ،وهو دفاع يستحق
ْ
أن يتوقف عنده الباحثون والسياسيون،
كدعوة لبناء أطــر سياسية ،خــارج إطار
الـ ــدعـ ــوات ل ـت ـجــديــد م ــا يـتـعـثــر ت ـجــديــده
مــن أط ــر ديـنـيــة وقــومـيــة وعــامل ـيــة .المــس
ج ـ ـهـ ــاد ف ـ ـكـ ــرة م ـه ـم ــة ف ـ ــي الـ ـح ــدي ــث عــن
الـنـخـبــة (ن ـهــايــة ن ــص الـنـخـبــة أم نـهــايــة
ْ
الـنـخـبــة الــوط ـن ـيــة؟) وه ــي مــامـســة ،وإن
ل ــم يـتـعـمــق ،ف ــي ص ـلــب ال ـع ـمــل اإلعــامــي
والسياسي ،فالجريدة هي نتاج مرحلة
الرأسمالية الوطنية املتوافقة مع نشأة
الدولة القومية ،فأنتجت النخبة الوطنية
لـهــذه الــدولــة ،وكــانــت النخبة .أمــا اليوم
م ــع مــرح ـلــة ال ـش ــرك ــات ال ـع ــاب ــرة ل ـل ــدول،
ً
اقتصادًا ومــاال وإعالمًا ومعلومات ،فقد
تــراجـعــت الـجــريــدة وانـكـفــأت النخب الى
زوايا البحث األكاديمي وتشظت النخب
الوطنية .أو ليس ّ
معبرًا سيادة أسلوب
التغريدات عند كــل الساسة فــي العالم؟
ّ
املصرة على
أو ليس معبرًا انكفاء القوى
األساليب القديمة ،أو باألحرى عدم إدراك
متغيرات العصر؟ نجح جهاد في نحت
تعبير «تهود» للداللة على حالة الترحال
الدائم واملستمر له ولنا وللناس .ترحال
ف ــي امل ـك ــان وال ــزم ــان ،ت ــرح ــال ف ــي الــوعــي
وال ـث ـق ــاف ــة .ف ــي ال ـخ ــاص ــة ،ال يـغـنــي هــذا
الـ ـع ــرض ع ــن اإلمـ ـت ــاع ال ـغ ـنــي ف ــي قـ ــراءة
النص ،لنرى الشاهد في ما شهد ولنرى
أنفسنا في مرآته.
* أستاذ جامعي

لمحات

يوكو أوغاوا

موسى وهبه

الماحي بينبين

سامر سلمان الجبوري

إزغي باشاران

واصف شرارة

بترجمة مـعــن عـقــل ،ص ــدرت النسخة
العربية مــن قصة يوكو أوغ ــاوا «حــذاء
لك» (اآلداب) .الكاتبة اليابانية ()1962
الـ ـت ــي ت ـ ـطـ ـ ّـرز أعـ ـم ــالـ ـه ــا بــال ـت ـفــاص ـيــل
ّ
بأنها ّ
«تعبر عن ميكانيزمات
وتوصف
ال ـن ـف ــس ال ـب ـش ــري ــة ب ـش ـكــل خ ـف ــي لـكــن
ثـ ــاقـ ــب» ،ت ــاح ــق فـ ــي ع ـم ـل ـهــا ال ـس ـ ّـي ــد
ّ
ديـ ـشـ ـيـ ـم ــارو الـ ـ ـ ــذي ي ـع ـم ــل ك ـم ـحــنــط
ً
ذكريات .راويــة ّ
القصة تعمل مساعدة
ّ
ّ
له وموظفة ًاستقبال ،تتلقى من الزبائن
أشياء غريبة من حياتهم جاؤوا بها إلى
ّ
املتخصص ًالغامض :عظام عصفور،
ّ
ل ـح ـنــا ،نـ ــدبـ ــة ...عـلـمــا أن أوغ ـ ــاوا نــالــت
ّ
اليابانية املرموقة
جــائــزة «آكــوتــاغــاوا»
ع ــن رواي ـت ـهــا «ال ـح ـمــل» فـيـمــا ترجمت
لها «اآلداب» سابقًا «حوض السباحة»
لرجل مريض»
و«غرفة مثالية
ٍ

عن «دار التنوير» ،صدر «كتاب النثر»
للمفكر والكاتب واألكــاديـمــي اللبناني
الراحل موسى وهبه ( 1941ـ .)2017
ف ــي م ـق ــدم ــة الـ ـكـ ـت ــاب ،يـ ـ ــورد صــدي ـقــه
الـكــاتــب جـمــال نعيم ّأن الــراحــل خصه
قبل وفاته ،بنصوصه التي كان ينوي
نـشــرهــا ف ــي كـتــابــن مـسـتـقـلــن .األول
هــو كـتــاب «البعد الفلسفي بالعربي»،
والثاني هو «كتاب النثر» .يضم األخير
نصوصًا مختلفة ومـتـبــاعــدة نشرها
وهبه في مجالت وجرائد عدة .تتناول
ه ـ ــذه الـ ـنـ ـص ــوص م ــواضـ ـي ــع م ـت ـنــوعــة
ومـتـفــرقــة مـثــل« :الـحــديــث عــن نيتشه»
وإمـكــانـيــة العيش املـشـتــرك ،وض ــرورة
الحرية ،ونقد املوضوعية ونقد الحقيقة
ً
وقضايا التعدد والتنوع واملرأة وصوال
إلى البناية التي سكنها في بيروت.

بعد صدورها عام  2017بالفرنسية،
انتقلت رواية «مؤنس امللك» للتشكيلي
وال ـكــاتــب املـغــربــي املــاحــي بينبني إلــى
ال ـعــرب ـيــة ع ــن دار «هــاش ـيــت ان ـط ــوان/
نوفل» .يستمد العمل أجــواءه وأحداثه
م ــن س ـي ــرة ال ـك ــات ــب ال ـ ــذي كـ ــان والـ ــده
مؤنسًا ومسليًا للملك الحسن الثاني
على مدى ثالثة عقود .كان هذا الوالد
ح ـكــوات ـيــا ذا ث ـقــافــة شـعـبـيــة واس ـع ــة،
ومــوهـبــة خــارقــة فــي تـحــويــل األح ــداث
إل ــى ط ــرف ــة زاخ ـ ــرة بــال ـت ـفــاص ـيــل .من
خ ـ ــال سـ ـي ــرة ه ـ ــذا ال ـ ــوال ـ ــد ،سـيـعـبــر
بينبني إلــى حقبة مفصلية في تاريخ
املغرب ،كما إلى انعكاسات عمل األب
على أسرته ،خصوصًا مع تورط ابنه
الضابط في انقالب «الصخيرات» عام
.1971

يـتـضـمــن ك ـتــاب «ال ـت ـنــافــس األم ـيــركــي
ال ــروس ــي فــي ال ـشــرق األوس ـ ــط :األزم ــة
ال ـس ــوري ــة أن ـم ــوذج ــا» (دار ال ــراف ــدي ــن)
ل ـس ــام ــر س ـل ـم ــان الـ ـجـ ـب ــوري ،عــرضــا
للعالقة بني الــواليــات املتحدة وروسيا
وك ـي ـف ـي ــة تـ ـط ــوره ــا ب ـح ـس ــب امل ــراح ــل
التاريخية منذ انـتـهــاء الـحــرب العاملية
الثانية حتى اليوم .يتوقف املؤلف عند
ماهية العالقة التي تحكم الطرفني في
الوقت الحاضر ،خصوصًا في سوريا
ومـنـطـقــة ال ـشــرق األوسـ ــط بــاعـتـبــارهــا
«منطقة حيوية وجاذبة للدول الكبرى
ألهميتها الجيوستراتيجية واحتوائها
عـلــى امل ــادة الـحـيــويــة األول ــى فــي العالم
(النفط) ،باإلضافة إلــى كونها منطقة
م ـس ـت ــوردة ل ـكــل أنـ ـ ــواع ال ـس ـلــع ابـ ـت ـ ً
ـداء
مـ ــن امل ـن ـت ـج ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة وانـ ـتـ ـه ـ ًـاء
باملحاصيل الزراعية».

حلفاء
«ملاذا أعلنت تركيا الحرب على
ٍ
لـلـغــرب؟ مل ــاذا ان ـه ــارت عملية الـســام
م ــع األك ـ ـ ــراد؟ م ــا ه ــو دور تــرك ـيــا في
الحرب التي تستنزف سوريا والشرق
األوسط .فالدور الذي تضطلع به ٌ
معقد
ب ـس ـبــب الـ ـص ــراع ال ـ ــذي طـ ــال أمـ ـ ــده؟».
ي ـح ــاول ك ـت ــاب «تــرك ـيــا والـ ـن ــزاع على
الشرق األوسط» (دار الساقي) إلزغي
ب ــاش ــاران أن يـظـهــر ك ـيــف ّأن عــاقــة
تركيا باألكراد هي جوهر أزمة الشرق
األوسط ،وكيف ّأن إخفاق أردوغان في
إحالل السالم هو مفتاح فهم األحداث
ٌ
الراهنة .علمًا ّأن املؤلفة هي صحافية
ٌ
تركية متخصصة في تغطية الصراع
الكردي والشؤون التركية.

يهدي واصــف شــرارة كتابه «خواطر
وي ــومـ ـي ــات ( »2018دار الـ ـخـ ـل ــود)،
إل ــى مـسـقــط رأس ــه بـنــت جـبـيــل «الـتــي
تسكن أنفاسنا وإحساسنا ،بصرخة
ك ـبــريــائ ـهــا ال ـش ــام ــخ ف ــي ف ـضــائ ـهــا...
ب ــأسـ ـم ــاء ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء مـ ــن أبـ ـن ــائـ ـه ــا...
وبأسماء املناضلني واملجاهدين الذين
حـلــوا اسـمـهــا وتــاري ـخ ـهــا ...وبــأسـمــاء
رموزها الدينية والسياسية والعلمية
ّ
واألدبـيــة من شعراء وكــتــاب .»...يضم
ال ـع ـمــل شـ ـ ــذرات وخ ــواط ــر ويــوم ـيــات
ال ـك ــات ــب ،إلـ ــى ج ــان ــب اق ـت ـب ــاس ــات من
ّ
ق ـصــائــد ون ـص ــوص ل ـكــتــاب وش ـعــراء
عـ ــرب وأجـ ــانـ ــب أمـ ـث ــال نـ ـ ــزار ق ـبــانــي،
ولــويــس أراغ ـ ــون .وي ـلــج املــؤلــف أبــوابــا
كثيرة تبدأ بالحب والعشق وال تنتهي
بالحرب والعنف.

