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دراسة

ّ
سامي مبيض :تفكيك األيقونة الناصرية

جمود الخطاب الديني ،محنة اللغة العربية ،االنفتاح االقتصادي
خالل حكم السادات ،وأزمة االغتراب التي يعيشها الفنان في
العصر الحديث ...كلها عوامل يطرحها المفكر الراحل لإلجابة
عن سؤال« :ماذا حدث للثقافة في مصر» (دار الكرمة ـ ـ
القاهرة) .الكتاب الذي صدر بعد رحيلهّ ،
يؤرخ لقرن من الثقافة
لإلحاطة بمختلف جوانب األزمة
هدى عمران
مـنــذ ف ـتــرة ،ص ــدر كـتــاب للمفكر املـصــري
ال ــراح ــل وأسـ ـت ــاذ االق ـت ـص ــاد ج ــال أمــن
( 1935ـ ـ ـ ـ ـ  )2018ب ـع ـن ــوان «م ـ ـ ــاذا ح ــدث
للثقافة في مصر» (دار الكرمة ـ ـ القاهرة)،
تضمن عشرة فصول يفسر خاللها أمني
عوامل انحدار الثقافة في مصر ،أبرزها
ج ـم ــود ال ـخ ـط ــاب ال ــدي ـن ــي ،م ـح ـنــة الـلـغــة
ال ـع ــرب ـي ــة ،ب ــداي ــة االن ـف ـت ــاح االق ـت ـص ــادي
خــال حكم الرئيس األسبق محمد أنور
الـســادات ،وأزمــة االغـتــراب التي يعيشها
الـفـنــان فــي الـعـصــر ال ـحــديــث .فــي مقدمة
ال ـك ـت ــاب «مـ ـ ــاذا ح ــدث م ـنــذ م ــائ ــة عـ ــام؟»،
ينطلق أم ــن لـلـتــأريــخ لـقــرن مــن الثقافة
امل ـصــريــة م ـ ّـن خ ــال ح ــدث اع ـت ـبــره مهمًا
ملسيرتها .إن ــه ع ــام  1914حــن تأسست
لجنة التأليف والترجمة والنشر على يد
عدد من املثقفني املصريني ،الذين يميزهم
ـ ـ وفقًا ألمني ـ ـ جمعهم بني املعرفة الحميمة
بالتراث العربي واإلسالمي وبني االطالع
على الثقافة الغربية الحديثة .ويــرى أن
جيل مثقفي مــا بــن الحربني العامليتني
( )1945 -1914صنعوا نهضة ًثقافية في
مختلف أن ــواع الـفـنــون مـقــارنــة بمثقفي
يصفهم ـ
األج ـيــال األح ــدث الــذيــن ـ ـ كـمــا
ً
هــم أقــل إبــداعــا وفـصــاحــة ،وأضـعــف لغة،
وأبعد عن العقالنية ،وأقــل ثقة بالنفس
ّ
ً
ونقادهم أكثر ميال للمجاملة.
ف ــي الـفـصــل األول (ثـ ــورة  :1952صـعــود
اآلمال ثم انتكاسها) ،يتطرق إلى كتابني
مـهـمــن ح ـمــا ع ـنــوانــا مـشــابـهــا لـكـتــابــه.
األول ل ـط ــه ح ـس ــن ب ـع ـن ــوان «مـسـتـقـبــل
الثقافة في مصر» ( )1938دعا فيه حسني
إلـ ــى االلـ ـتـ ـف ــات ل ــإنـ ـج ــازات ال ـح ـضــاريــة
الـتــي حققتها الـثـقــافــة الـغــربـيــة والسير
فـ ــي ط ــريـ ـقـ ـه ــا .وال ـ ـثـ ــانـ ــي «فـ ـ ــي ال ـث ـق ــاف ــة
املصرية» ( )1955للمفكرين محمود أمني
ّ
العالم وعبد العظيم أنيس .ركــز الكتاب
األخ ـيــر عـلــى مــوقــف املـثـقــف مــن القضية
االجتماعية وقضية االستقالل الوطني.
وردًا ع ـل ــى أنـ ـي ــس وال ـ ـعـ ــالـ ــم ،رأى أم ــن
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ّ
مشوهة
وجشعة

ع ـل ــى رأسـ ـه ــا ت ـش ــدد ال ـخ ـط ــاب ال ــدي ـن ــي،
الــذي يرجع أسبابه إلــى انتشار حركات
اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي امل ـ ـت ـ ـطـ ــرفـ ــة الـ ـت ــي
تـ ـص ــاع ــدت ن ـت ـي ـج ــة الـ ـهـ ـج ــرة إلـ ـ ــى دول
ال ـخ ـل ـيــج ،واسـ ـتـ ـي ــراد امل ــذه ــب الــوهــابــي
فــي تفسير الــديــن ،وال ـحــراك االجتماعي
الـ ـ ـس ـ ــري ـ ــع الـ ـ ـ ـ ــذي أح ـ ــدثـ ـ ـت ـ ــه الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات
االق ـت ـصــاديــة الـتــالـيــة لـ ـ «ث ـ ــورة يــولـيــو»،
والتغييرات في املراكز النسبية للشرائح
االجتماعية املختلفة ،ووالدة طموحات
مفرطة لدى البعض للصعود االجتماعي
من ناحية ،وشعور باإلحباط واإلخفاق
لدى من عجزوا عن تحقيق ذلك الصعود
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى .أضـ ــف إلـ ــى ذلـ ــك حــالــة
التغريب التي صنعها االنفتاح وقبلها
النكسة والهزيمة أمام إسرائيل في .1967
والسبب األهــم لتشدد الخطاب الديني،
وفـقــا ألم ــن ،هــو رخ ــاوة الــدولــة املصرية
فـ ــي م ـ ـيـ ــدان االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد وفـ ـ ــي م ــواج ـه ــة
والفساد وأعدائها الخارجيني ،باإلضافة
إلـ ــى ف ـت ــح ال ـ ـسـ ــادات املـ ـج ــال الـ ـع ــام أم ــام
اإلســامـيــن ملــواجـهــة الشيوعيني وتيار
اليسار بأكمله الــذي كــان ضد سياساته
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة والـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ،ب ـخ ــاص ــة
سياسة السالم الذي عقده مع إسرائيل.
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جالل أمين :هذا ما حدث للثقافة في مصر

أن األدبـ ـ ــاء غ ـيــر امل ـن ـخــرطــن ف ــي املـعــركــة
االج ـت ـمــاع ـيــة ل ـي ـســوا أقـ ــل ف ــي شـ ــيء مــن
تيار األدب االشتراكي .يفترض أمني في
طرحه أن االنفتاح االقـتـصــادي فــي عهد
مشوهة
ال ـســادات خـلــق طبقة متوسطة
ُ
وجشعة وسقيمة التطلعات ،وأسوأ خلقًا
وأقل إخالصًا لفكرة الطبقة العاملة ،التي
ن ــادى بـهــا أنـيــس وال ـعــالــم فــي كتابهما.
وق ــد أط ـل ــق ع ـلــى الـحـقـبــة الــزم ـن ـيــة الـتــي
تلت االنفتاح ونتجت عنه اسم «العصر
األم ـ ـيـ ــركـ ــي» ،ألنـ ـه ــا ت ـم ـي ــزت بــالـتـبـعـيــة
السياسية لـلــواليــات املـتـحــدة األميركية
وبخلق نمط استهالكي في املعيشة.
ديمقراطية
ومن سمات هذا العصر أيضًا
ّ
يوليو املنقوصة التي انتقدها ،وقال إنها
كانت سببًا في مجانية التعليم ،وخلقت
تكدسًا في املدارس ّ
أضر بجودة تدريس
ّ
اللغة العربية .ثم يعود أمني ويفترض أن
إصالحًا تعليميًا على الطريقة األميركية
بدأ من العراق وامتد في الوطن العربي،
لـتـصــديــر ال ـن ـمــوذج ال ـغــربــي ف ــي الـحـيــاة
والتفكير وصناعة دعاية للقيم والنظام
األمـيــركـيــن .وه ــذا أضــر باللغة العربية
ُ
ال ـتــي اســتـبــدلــت بــاإلنـكـلـيــزيــة .لـكــن أمــن
تـجــاهــل أن التعليم األمـيــركــي فــي مصر
ال ي ـت ـل ـقــاه سـ ــوى ش ــرائ ــح م ـ ـحـ ــدودة مــن
املصريني ،وهم أبناء الطبقات الثرية.
السمة األهم للعصر األميركي حسب أمني
هي خلق فجوة اقتصادية بني الطبقات
وزي ــادة مـعــدالت التضخم .وقــد دعمتها
وأس ـس ــت رك ـيــزت ـهــا س ـيــاســات االن ـف ـتــاح
االق ـت ـص ــادي ف ــي الـسـبـعـيـنــات ث ــم ت ــزاوج
رأس امل ـ ــال وال ـس ـل ـط ــة ف ــي ع ـه ــد م ـب ــارك.
ويستنتج أمــن مــن ذلــك أن السيئ الــذي
حدث للثقافة املصرية ،هو غلبة التفكير
ّ
املــادي وحلول االهتمامات املــاديــة محل
األخ ــاق ـي ــة ،وهـ ــو م ــا أط ـل ــق عـلـيــه عصر
االقتصاد ،مناديًا في الوقت ذاته بحدوث
ً
ثورة روحية ،قائال إن إصالحًا اقتصاديًا
ً
ليس حال لألزمة الراهنة.
ال يــرســم أم ــن مــامــح ال ـث ــورة الــروحـيــة،
ل ـك ـن ــه ي ـك ـت ـفــي ب ـت ـح ـل ـيــل عـ ــوامـ ــل األزم ـ ــة
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يــدلــل أم ــن عـلــى ت ـحــول نــوعــي للخطاب
الــدي ـنــي إل ــى األس ـ ــوأ م ـقــارنــة بـحـقـبــة ما
ق ـب ــل ن ـظ ــام ي ــول ـي ــو  .52وي ـس ـت ــذك ــر هـنــا
حــن استقبلت مصر عــام  1926الشاعر
ال ـه ـن ــدي ط ــاغ ــور الـ ـ ــذي صـ ـ ـ ّـرح ل ـجــريــدة
«األهرام» خالل الزيارة ،عن فكرة األديان.
إذ س ــأل ال ـص ـحــافــي ط ــاغ ــور« :ألـ ــم تفكر
ف ــي تــوحـيــد املـسـلـمــن وغ ـيــرهــم م ــن أهــل
الهند من الناحية الدينية ،أي أن يتوحد
ً
مــذهــب ه ــؤالء وأول ـئــك فــي الــديــن مـثــا؟»
جــاء رد طــاغــور« :كــا مــا فـكــرت فــي ذلــك،
ومــا ينبغي أن يفكر فيه أح ــد ...وهــو إن
تـحـقــق ،أض ــر أكـثــر مـمــا يـنـفــع ،وال يعود
على اإلنسانية إال بالخسارة الشديدة،
فأنتما تعلمان أن الدين هو لون من ألوان
التعبير اإلنساني عن العواطف وامليول
واملـثــل الـعـلـيــا ،وإن هــذا الـلــون مــن ألــوان
التعبير متصل أش ــد االت ـصــال بأمزجة
األفراد واألمم ( )....فمن الثروة لإلنسانية
أن تحتفظ بـهــذه األلـ ــوان املختلفة التي
عبرت بها األمم والشعوب عن عواطفها
وميولها إلــى الحق الــذي ال حد لــه ،ومن
يـحــاول محو ديــن مــن هــذه األدي ــان إنما
يبدد نوعًا من الثروة التي تحرص عليها
اإلن ـســان ـيــة» .ي ــرى أم ــن أن ال ــزي ــارة بحد

الديني
ذاتها دليل على انفتاح الخطاب
ّ
وق ـبــولــه ال ـت ـنــوع ف ــي ذل ــك ال ـع ـصــر ،لـكــنــه
َ
يعكس
تـجــاهــل س ــؤال الـصـحــافــي ال ــذي ً
جــانـبــا مــن التعصب الــديـنــي ورغ ـبــة في
فــرض ديــن أو مــذهــب واح ــد .فــي السياق
نـفـســه ،يقبل أم ــن الـخـطــابــات واملــواعــظ
السلفية السمحة واملبتسمة ويضعها
ضـمــن ش ــروط إص ــاح الـخـطــاب الــديـنــي
الــذي رهــن مسؤوليته للطبقة الوسطى،
إل ــى جــانــب تلبية ال ـحــاجــات األســاسـيــة،
وت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـعـ ــدل فـ ــي م ـع ــام ـل ــة الـ ـن ــاس،
والشعور باالطمئنان لناحية املستقبل،
واالرتقاء بحالة التعليم.
يبدو جــال أمــن في هــذا الكتاب مرتبكًا
حيال أسباب املشكلة وحلولها ،متناقضًا
وم ـكــررًا فــي مــواضــع كـثـيــرة .ربـمــا يعود
ذلك إلى أن فصول الكتاب كانت مقاالت
منفصلة نشرت فــي الصحف فــي فترات
متقطعة ،فــأخـفــق أم ــن مــن حـيــث وحــدة
املــوضــوع وتسلسله ،ووض ــع الـتـطــورات
الـتــي مــر بها املجتمع س ــواء فــي الفنون
أو اسـتـخــدام اللغة العامية املصرية في
سـلــة واحـ ــدة مــع عــوامــل ان ـح ــدار ثـقــافــي،
م ـقــارنــا دائ ـم ــا ب ــن ال ـحــاضــر وب ــن زمــن
اع ـت ـبــره ذه ـب ـيــا ك ــأن ال ــوق ــوف ع ـنــد هــذه
النقطة هو قمة التطور .لم يتطرق أمني
ً
م ـثــا إل ــى ال ـ ــروح امل ـحــاف ـظــة ال ـتــي تحكم
مؤسسات الــدولــة ومــؤسـســات املجتمع،
وم ــا ي ـتــزامــن مـعـهــا مــن تـخـلــف سياسي
واقتصادي .ولم يتطرق أيضًاَ إلى تاريخ
مصر الحديث فــي قلب املنطقة العربية
ككل خــال الحقبة الحديثة التي امتدت
مـنــذ مــا قـبــل االسـتـعـمــار ،ول ــم يـقــف على
أهـمـيــة الــديــن كـحــامــل لـلـحــركــة الوطنية
والـسـيــاسـيــة فــي ه ــذه املـجـتـمـعــات خــال
أواخـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـق ـ ــرن الـ ـت ــاس ــع عـ ـش ــر وال ـ ـقـ ـ ّـرن
الـعـشــريــن وإل ــى اآلن .وبــالــغ فــي التغني
بعصر ذهـبــي للثقافة قــد ال يـكــون أكثر
من موجة من موجات التحرر في حقبة
طويلة لم يكتب لها النضوج واالستمرار
ألن ـه ــا ل ــم ت ـجــد م ـقــومــات ـهــا االق ـت ـصــاديــة
والسياسية .وأرجــع كل مشكلة التدهور
الـثـقــافــي إل ــى نـظــام يــولـيــو  52وم ــا تــاه.
ّ
وقال إن إصالح الخطاب الديني يحدث
ف ــي ح ـم ـلــه «مـ ــواعـ ــظ م ـب ـت ـس ـم ــة» .ورغ ــم
ّ
أن أم ــن أس ـتــاذ لــاقـتـصــاد ،إال أن ــه عظم
ً
م ــن ال ـعــوامــل الـثـقــافـيــة بــاعـتـبــارهــا حــا
ملـشـكــات املـجـتـمــع ،وبـ ــدا م ـت ــرددًا حـيــال
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن حـ ــل اق ـ ـت ـ ـصـ ــادي واضـ ـ ــح،
معتبرًا أن اإلص ــاح مــن الــداخــل هــو أداة
التغيير ،رغم عطب الداخل بأكمله.

لمحات

إيرنان ريبيرا ليتيليير

جاسبريت سنغ

نبيل الملحم

أوليفييه بوريول

إدواردو مندوثا

حامد رضا صدر

ب ـع ــد «زهـ ـ ـ ــرة ال ـ ـحـ ــب» ألل ـي ـخ ــان ــدرو
زامبرا ،اختارت «دار الساقي» رواية
أخــرى من األدب التشيلي املعاصر
هي «الرجل الذي ّ
حدق في السماء»
إلي ـ ــرن ـ ــان ريـ ـبـ ـي ــرا ل ـي ـت ـي ـل ـي ـيــر ال ـتــي
ص ــدرت بــالـعــربـيــة أخ ـي ـرًا (تــرجـمــة:
م ـح ـمــد م ـص ـط ـف ــى) .ت ـت ـبــع ال ــرواي ــة
ث ـ ــاث ش ـخ ـص ـي ــات ت ـع ـي ــش ت ـحــت
سماء تشيلي :رجل يطيل النظر في
السماءّ ،
ورســام ،إلى جانب بهلوانة
تؤدي عروضها في الشارع .كأنما
ال ـث ــاث ــة ي ـح ــاول ــون تــرم ـيــم تشيلي
الرازحة تحت وطأة الفساد واآلفات
األخرى.

«ال ـش ـيــف» ( )2010ه ــي ال ـبــاكــورة
الروائية للكاتب الهندي جاسبريت
س ـ ـنـ ــغ ،ال ـ ـتـ ــي صـ ـ ـ ــدرت تــرج ـم ـت ـهــا
العربية عن «دار الرافدين» (ترجمة:
سـعــد ج ــواد محمد ع ــوض) .تــدور
ال ــرواي ــة ف ــي كـشـمـيــر وع ـن ـهــا ،تلك
املـنـطـقــة املـضـطــربــة ال ـتــي انسلخت
ع ــن ال ـه ـنــد ،وب ـق ـيــت مـنـطـقــة ص ــراع
دائ ـ ــم ب ــن ال ـه ـن ــد وب ــاك ـس ـت ــان .مــن
خــال املونولوجات الداخليةّ ،
يقدم
الـ ــراوي بــأسـلــوب شــاعــري تاريخًا
مـ ـضـ ـط ــرب ــا ودم ـ ـ ــوي ـ ـ ــا ل ـك ـش ـم ـي ــر،
لـ ـص ـ ّـراع ــاتـ ـه ــا ،ول ـ ــآم ـ ــال الـ ـف ــردي ــة
املحطمة فيها.

«ف ــي ه ــذا الـشـفــق األب ـيــض… كنت
عـ ــازمـ ــا ع ـل ــى خ ـل ــق م ـع ـن ــى م ـ ــا ،ال
ل ـ ـشـ ــيء س ـ ـ ــوى السـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة روح
الـلـعــب» ،يـقــول يــوســف بـطــل رواي ــة
«إن ـج ـي ــل زهـ ـ ــرة» (الـ ــريـ ــس) لـنـبـيــل
امللحم.
بني دمشق والقاهرة وبغداد ومدن
أوروب ـ ـيـ ــة أخ ـ ـ ــرى ،ي ـك ـتــب ال ــروائ ــي
ال ـس ــوري أحـ ــداث رواي ـت ــه الـســابـعــة
الـ ـت ــي ت ـ ـ ــدور ح ـ ــول ب ـط ـل ــه ي ــوس ــف
ّ
العبثية والثرثارة ،إلى
بشخصيته
ج ــان ــب سـلـمــى ال ـت ــي ت ـجــد نفسها
مستسلمة لــاسـتـمــاع إل ـي ــه ،وإل ــى
حديثه املتواصل.

ً
ي ـق ـت ــرح أول ـي ـف ـي ـيــه ب ــوري ــول س ـبــا
م ـخ ـت ـل ـف ــة ل ـ ـلـ ــدخـ ــول إل ـ ـ ــى أس ـ ـ ــرار
السهولة على الطريقة الفرنسية.
في «سهولة الفن الفرنسي للنجاح
بال جهد» («املركز الثقافي العربي»
ـ ترجمة :معن عاقل)ّ ،
يقدم الباحث
وال ـف ـي ـل ـســوف ال ـفــرن ـســي الـسـهــولــة
عبر ميادين ّ
متعددة منها الرياضة
والحب والطهي والفن.
يـ ـق ـ ّـدم أم ـث ـل ــة ح ـ ّـي ــة ل ـه ــذا ال ـن ـم ــوذج
الـفــرنـســي فــي تـخـطــي الـصـعــوبــات
بأقل جهد ممكن ،من بينها تجارب
ل ـف ــاس ـف ــة وك ـ ـتـ ــاب وش ـخ ـص ـي ــات
ّ
روائية.

يحاول إدواردو مندوثا تقديم قراءته
عن ّ
التطورات واألحداث األخيرة في
كتالونيا .ينطلق الــروائــي اإلسباني
م ــن س ـ ــؤال ي ـح ـمــل عـ ـن ــوان ال ـك ـتــاب
«م ــاذا يـحــدث فــي كتالونيا؟» («دار
ـادة)
مسعى» /كندا ـ ترجمة :طه زيـ ّ
لإلجابة عن تساؤالت كثيرة تتعلق
بسيطرة النزعة النفصالية للحركات
اليسارية في البالد ،لكن هذا النص
الطويل الــذي يكتبه مندوثا انطالقًا
من رؤيته إلى األحداث األقسى منذ
ان ـت ـه ــاء ح ـكــم ف ــران ـك ــو عـ ــام ،1975
يتخطى كـتــالــونـيــا إل ــى الــوضــع في
إسبانيا بشكل عام.

ي ـت ـض ـ ّـم ــن «ال ـس ـي ـن ـم ــا اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ـ ـ
تــاريــخ سـيــاســي» («امل ــرك ــز القومي
للترجمة» ـ ـ تعريب :أحمد يوسف)
ً
ً
تحليال شــامــا للسينما اإليــرانـيــة،
وللدور السياسي فيها .يعود الكاتب
حـ ــامـ ــد رضـ ـ ــا صـ ـ ــدر إلـ ـ ــى األفـ ـ ــام
اإليرانية منذ بداية القرن العشرين،
ً
م ـح ـل ــا ث ـي ـمــات ـهــا وش ـخ ـصـ ّـيــات ـهــا
ّ
خـصــوصــا تـلــك املتعلقة بالجوانب
االقتصادية والسياسية
والخلفيات
ّ
واالجتماعية .يتوقف على صناعة
األفـ ـ ـ ـ ـ ــام فـ ـ ــي مـ ـ ــراحـ ـ ــل ت ــاريـ ـخـ ـي ــة
وت ـحـ ّـوالت معينة ،وعـلــى اهتمامات
السينما ومخرجيها.

خليل صويلح
«بسم األمة»! هذه العبارة التي كان جمال
عبد الناصر يفتتح بها قراراته املصيرية،
أطــاحــت طمأنينة ال ـتـ ّـجــار والصناعيني
ّ
وملكي األراضي السوريني خالل الوحدة
ّ
بني سوريا ومصر .ذلك أن قرارات التأميم
التي أصدرها بحق هؤالء زعزعت استقرار
وازدهار االقتصاد السوري «بشطبة قلم»
وفــق مــا يقوله ســامــي م ــروان مبيض في
ك ـتــابــه «ع ـب ــد ال ـنــاصــر وال ـت ــأم ـي ــم :وقــائــع
االن ـق ــاب االق ـت ـص ــادي ف ــي س ــوري ــة» (دار
ري ــاض الــريــس للكتب -ب ـيــروت) .معجزة
ّ
الوحدة ،كما هلل لها السوريون بالهتافات
واألغــانــي والـشـعــارات االشـتــراكـيــة ،كانت
على الصعيد االقـتـصــادي بمثابة طعنة
قــات ـل ــة ،ن ـظ ـرًا ل ـغ ـيــاب الـ ـق ــراءة الـعـقــانـيــة
للنسيج االق ـت ـصــادي ال ـســوري باملقارنة
م ـ ـ ــع الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــري .ل ـ ـكـ ــن حـ ـم ــاس ــة
االشتراكيني مثل أكــرم الحوراني وحفنة
من الضباط ،بدت نوعًا من االنتقام حيال
ّ
ملكي األراض ــي ،انتهت بــإصــدار «قانون
اإلص ـ ــاح ال ــزراع ــي» بـعــد إعـ ــان الــوحــدة
ّ
بأشهر ( ،)1958بمصادرتها من ملكيها
ملـصـلـحــة ال ـفــاحــن بــوصـفـهــم ش ــرك ــاء ال
أجــراء .على أن الزلزال األكبر الــذي أصاب
ال ـج ـس ــم االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـ ـسـ ــوري أت ـ ــى مــع
قانون التأميم ( )1961الذي التهم املصانع
واملصارف وشركات التأمني «تماشيًا مع
السياسة االشتراكية العليا للجمهورية
العربية املتحدة».
هـكــذا توجهت دوري ــات مــن الشرطة إلى
ك ـبــرى امل ـن ـشــآت االق ـت ـصــاديــة ف ــي دمـشــق
وبقية املدن السورية لتنفيذ قرار التأميم،
على غرار ما حصل في «اإلقليم الجنوبي»
ُ
لــدولــة ال ــوح ــدة «ط ـلــب مــن مــؤسـســي تلك
املصانع والبنوك إخالء مكاتبهم بعد أخذ
أوراق ـه ــم وأمتعتهم الشخصية وتسليم
املفاتيح والدفاتر واألختام ملفوضني من
وزارتي االقتصاد والصناعة» .لكن وصفة
«الـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة» الـتــي أقنعت عبد

الناصر بتنفيذها على يد بطانة سيئة،
دون أن يـتـسـنــى ل ــه م ـعــرفــة تـفــاصـيـلـهــا
وخصائصها ،أدت في نهاية املطاف إلى
«انهيارات متتالية في مفاصل االقتصاد
الوطني ،واستبدل بهؤالء األثرياء أثرياء
ج ــدد صنعتهم ال ـظ ــروف الـسـيــاسـيــة في
زمن الوحدة وما بعدها» .يمضي املؤرخ
الدمشقي في نبش وثائق تلك املرحلة من
مــوقـ ٍـع مـضــاد ،مفككًا ال ـصــورة األيقونية
عن مرحلة الوحدة بكشف مثالبها ،كأنه
يـقــوم بعملية تصفية حـســاب مــؤجــل مع
«رجـ ــاالت ال ــوح ــدة» ثــم االن ـف ـصــال .فوفقًا
ّ
للوقائع ،لم ينفذ االنفصاليون وعودهم
بــإلـغــاء قـ ــرارات الـتــأمـيــم ،رغ ــم اعـتــراضــات
بـعــض اقـتـصــاديــي تـلــك الـفـتــرة عـلــى هــذه
امل ـمــارســات ال ـجــائــرة .يــوضــح مـبـ ّـيــض أن
كتابه ليس نسفًا لوجهة النظر األخــرى
ال ـتــي ن ــاص ــرت ال ـع ـمــال وال ـف ــاح ــن ،إنـمــا
محاولة لالقتراب من وجهة نظر الطرف
اآلخ ـ ـ ـ ــر ،أص ـ ـحـ ــاب املـ ـص ــان ــع وامل ـ ـصـ ــارف
امل ــؤم ـم ــة ،بـقـصــد ت ـحــريــض الـ ـق ــارئ على
ال ـت ـف ـك ـيــر فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاس ــات االق ـت ـص ــادي ــة
واالجتماعية لدولة الوحدة ،وأخطاء تلك
املــرحـلــة .كــانــت الــذريـعــة الـتــي اتـكــأ عليها
ق ــرار الـتــأمـيــم هــي مـحــاولــة للجم تهريب
أم ـ ــوال الـصـنــاعـيــن إل ــى لـبـنــان والـعـيــش
ً
م ــن ف ــوائ ــد امل ـص ــارف بـ ــدال م ــن اسـتـخــدام
األمـ ـ ــوال لـتـطــويــر مـعــامـلـهــم .وسـيـعـتــرف
الرئيس األسبق أمــن الحافظ الحقًا بأن
م ـع ـظــم امل ــؤس ـس ــات والـ ـش ــرك ــات املــؤم ـمــة
فـ ــي عـ ـه ــده «لـ ـ ــم تـ ـك ــن ت ـس ـت ــوف ــي شـ ــروط
التأميم ،فبعضها كــان صغيرًا ال يتعدى
أن يـكــون ورش ــة أو دكــانــا» .وأض ــاف بأنه
اسـتـنــد إل ــى دلـيــل الـهــاتــف ملـعــرفــة أسـمــاء
الشركات القائمة يومها ،فأمر بمصادرة
ُ
ك ــل مــؤس ـســة ك ـت ــب إلـ ــى جــان ـب ـهـ ّـا وصــف
«معمل» .إخفاقات الوحدة لم تتوقف على
واجـهـتـهــا االق ـت ـصــاديــة ،وإن ـمــا كــانــت في
هيمنة أجهزة األمــن واملخابرات املصرية
على األهالي وعلى أجهزة الــدولــة ،وعلى
ّ
الجيش« ،ما ولد لدى الضباط النقمة على
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الوحدة» حسب ما يقول عبد الله الخاني.
وي ــروي صـنــاعـيــون وتـ ّـجــار فــي مقابالت
أجراها معهم مؤلف الكتاب الضيم الذي
ل ـحــق ّ ب ـهــم جـ ـ ـ ّـراء امل ـم ــارس ــات ال ـنــاصــريــة
والخفة التي تعامل بها عبد الحكيم عامر
مع الواقع السوري ،ما أدى إلى االنفصال،
لتقع البالد الحقًا تحت سطوة االنقالبات
العسكرية.
اختزل الرئيس شكري القوتلي موقفه من
الـحــالــة الـســوريــة فــي ظــل الــوحــدة بقوله:
«لقد كان في أساس األخطاء كلها قاعدة
واح ــدة :تأمني األقلية وتخوين األكثرية،
وتسليط هيئات مصطنعة وأف ــراد على
تـنـفـيــذ اش ـت ــراك ـي ــة ت ـعــاون ـيــة ال يــؤمـنــون

بها ،وال يعملون من أجلها ،وال يفهمون
أي م ـبــدأ مــن م ـبــادئ ال ـعــدالــة وال ـت ـعــاون»
ولـكــن مل ــاذا لــم يـلـ ِـغ االنـفـصــالـيــون ق ــرارات
ال ـتــأم ـيــم؟ ف ــي ال ــوق ــائ ــع ،حـ ــاول الـقــائـمــون
على «جمهورية االنفصال» إلغاء القرارات
االشتراكية ،لكن الشارع الناصري السوري
احتج على اإللغاء بتظاهرات حاشدة ،ما
دعا وزير االقتصاد حينذاك عوض بركات
للقول« :من يحكم البلد إذًا؟ نحن أم هؤالء؟
أن ــا أعـ ــرف مـ ــزاج ال ـن ــاس ج ـي ـدًا ،م ــن غــرف
ت ـجــاريــة وم ـص ــارف وم ـصــانــع ،جميعهم
ال ي ــري ــدون ه ــذا امل ـي ـكــروب /الـتــأمـيــم ،في
ال ـت ـشــريــع ال ـ ـسـ ــوري» .ح ـ ــاول ال ـس ــوري ــون
تــرم ـيــم ال ـع ـطــب ال ـ ــذي أص ـ ــاب االق ـت ـصــاد

الـ ـس ــوري بــال ـتــوف ـيــق ب ــن رغ ـب ــة ال ـش ــارع
الـ ـن ــاص ــري وأصـ ـ ـح ـ ــاب رؤوس األم ـ ـ ــوال
ال ـســوريــة ب ـم ـبــادرة م ــن رئ ـيــس الـحـكــومــة
خالد العظم ،لكنه لم ينجح في مساعيه،
فـقــد أطــاح ـتــه وم ـش ــروع ــه «مـج ـمــوعــة من
ال ـض ـبــاط ال ـنــاصــريــن والـبـعـثـيــن ي ــوم 8
آذار  »1963بمصادرة أمــاكــه وتحويلها
إلى مؤسسات عامة ،كما ستصدر قرارات
تأميم جــديــدة ،أشمل وأوس ــع مــن قــرارات
عبد الناصر ،وتجميد غرفة تجارة دمشق،
ولــم ُترفع القيود عن عمل ّ
التجار إلــى ما
بعد  1970وإشراكهم في عضوية مجلس
الشعب كنوع من رد االعتبار لرمزية سوق
ال ـح ـم ـي ــدي ــة .ي ـض ــيء س ــام ــي م ـب ـيــض فــي
فصول الحقة على الحياة املصرفية قبل
ٍ
التأميم وأب ــرز الـبـنــوك الـتــي كــانــت تعمل
في البالد ،باإلضافة إلى تفاصيل قانون
اإلص ــاح الــزراعــي ودور أك ــرم الـحــورانــي
في تفعيل هذا القانون ملكاسب حزبية في
املقام األول .وقد وصف نجيب الريس في
افتتاحيته في جريدة «القبس» تصرفات
الـحــورانــي الـثــوريــة بقوله« :أرض عاطلة
من اإلنتاج ،وفالحون عاطلون من العمل».
ليست ق ــرارات التأميم ،وقــانــون اإلصــاح
الــزراعــي كارثة اقتصادية فحسب ،وإنما
أيضًا سياسية ،أدت إلــى هيمنة العسكر
ع ـل ــى م ـ ـقـ ــدرات ال ـ ـبـ ــاد ،ان ـق ــاب ــا إثـ ــر آخ ــر
ب ـش ـع ــارات ث ــوري ــة ج ــوف ــاء .إم ــاط ــة الـلـثــام
ع ــن ه ــذه املــرح ـلــة الـعــاصـفــة واملـضـطــربــة
بــاعـتـمــاد الــوثــائــق وال ـص ــور األرشـيـفـيــة،
عدها بعضهم ،إثر صدور الكتاب ،محاولة
ثأرية من املــؤرخ الدمشقي الــذي ينتسب
إل ــى عــائ ـلــة ت ـجــاريــة ك ــان ل ـهــا حـضــورهــا
في املشهد االقتصادي قبل قــرار التأميم،
وتصفية حـســاب مــع املــرحـلــة الناصرية،
رغم نفيه مثل هذه االتهامات ،مبررًا عمله
بأنه «ليس انـحـيــازًا بقدر مــا هــو انتقاد.
ّ
نقد لوحدة ،كل من عاشها تمناها أفضل،
وليس من املجحف بحق الوحدة تسليط
الضوء على أخطائها».

رواية

َ
«أوالد شارع بال» ...األوطان الخادعة
سومر شحادة
يـ ـح ــاك ــي الـ ـهـ ـنـ ـغ ــاري ف ــرنـ ـت ــس م ــول ـن ــار
( 1878ـ ـ ـ  )1952في روايـتــه «أوالد شارع
َبـ ــال» ال ـص ــادرة ع ــام  ،1906عــاملــا مثاليًا
وأخالقيًا ،ويأخذ العراك الذي يحدث بني
مجموعتني مــن الصبية مـســار الـحــروب
الـ ـنـ ـم ــوذجـ ـي ــة ...ل ـت ـك ــون رواي ـ ـ ــة ال ـف ـت ـيــان
ال ـش ـه ـيــرة درسـ ــا ف ــي ال ـق ـيــم ال ف ــي فـنــون
الخديعة .صدرت الرواية بالعربية أخيرًا
(دار فواصل ـ ترجمة نافع معال) لتعرض
مجموعة مــن األم ـث ــوالت ،ينقسم العالم
ّ
فيها إلــى أخيار وأش ــرار .إال أن الفريقني
يـجـتـمـعــان عـلــى ال ـن ــزاه ــة ،م ــا يـجـعــل من
صــراع ـه ـمــا ص ــراع ــا ي ـجــد الـ ـق ــارئ نـفـسـ ُـه
يـهـتــف لـلـجـمـيــع ف ـي ــهِ ُ .ي ـق ــرأ ال ـن ــص على
ّ
ن ـحــو رم ـ ــزي .إذ إن قـطـعــة األرض الـتــي
تنشب عليها املعركة تمثل أوطانًا حريٌّ
ّ
بالصبية الــزود عنها .وطاملا أن الكاتب
قد وضع الفريقني املتقابلني على جانب
ّ
واحد من النزاهة ،فإن حصيلة معاركهما
ٍ
تقارع الطبيعة والفنت واألخطار والقوى
الـكـبــرى« .أوالد ش ــارع َبـ ــال» ،مـثــال لتلك
ال ـح ـكــايــات املـغـلـقــة واملـ ـح ــددة امل ـصــائــر،
الـ ـت ــي ت ـغ ـت ـنــي ب ــال ـع ـب ــرة وتـ ـق ــدم امل ـغ ــزى
ّ
لقارئها .إذ إن تلك األوط ــان التي يدافع
عـنـهــا ه ــؤالء الـصـبـيــة ،وي ـمــوت بسببها
أك ـث ــره ــم ش ـج ــاع ــة ،ت ــذه ــب ف ــي ال ـن ـهــايــة
ض ـم ــن ص ـف ـق ــات ع ـب ـث ـيــة وقـ ــدريـ ــة .يــذكــر
ق ــارئ مــا وطـنــا ضائعًا وهــو يتأمل هذا
النص املؤثر عن قطعة األرض التي يريد
األطفال اللعب بها .يتعاركون ويخسرون
بـعـضـهــم ال ـب ـع ــض ،ي ـح ـي ـكــون امل ــؤام ــرات
وي ـك ـيــدون الــدســائــس ،يـعــرفــون لحظات

شـجــاعــة ك ـث ـيــرة ،لـحـظــات ش ــك وخـيــانــة،
ّ
مواقف ّ
وتشبثًا
خسة ،انفعاالت عاطفية
ع ـق ــان ـي ــا ...أطـ ـف ــال ن ـب ـي ـلــون وم ـغ ــام ــرون
ّ
يخوضون فــي كــل مـفــردات املـعــارك التي
يـعــرفـهــا ال ـك ـبــار .ث ـ ّـم أمـ ــام ال ـع ـمــال الــذيــن
ّ
س ـي ـب ـن ــون ال ـ ـخـ ــرابـ ــة ،ي ـن ـت ـهــي ك ـ ــل ش ــيء
ـاس ،بـمــوت صديقهم
على هيئة درس ق ـ ٍ
وخسارتهم األرض التي تصنع طفولتهم.
وبإنجاز هذه الطفولة املشاكسة واملؤملة
في آن ،كانوا يغادرونها إلى عالم الكبار.
تنذر املعركة بالبدء بني الفريقني بعدما
اس ـتــول ــى األخ ـ ــوان ال ــراع ــي ع ـلــى الــدحــل
ال ـخــاص ب ـ «نـمـتـشــك» ،وهــو طـفــل هــزيــل،
ال ي ـح ـس ــب ل ـ ــه أح ـ ـ ــد ح ـ ـسـ ــابـ ــا .يـ ـص ــوره
ال ـكــاتــب مـنــذ ال ـبــدايــة فــي مــوقــع «صــالــح
لـلـفــداء» ،عــدا عــن كــونــهِ الجندي الوحيد
في الجيش املؤلف من الضباط ،ليصنع
«نمتشك» األح ــداث الحاسمة فــي النص
برمتهِ  .يجتمع أعضاء فريق العلم األحمر
واألخـ ـض ــر وي ـن ـت ـخ ـبــون «ب ــوك ــا» رئـيـســا
ّ
«تام السلطات» .يعرفون أن «آتش» قائد
فريق أصحاب القمصان الحمراء ،قد جاء
إلــى الخرابة وانـتــزع العلم الخاص بهم.
و«ن ـم ـت ـشــك» ذل ــك ال ـج ـنــدي الــوح ـيــد ،هو
ال ــذي رآه ،فيما راح ــوا يهتفون «عاشت
الـخــرابــة» إثــر االنـتـخــابــات كما لــو كانوا
يهتفون «ع ــاش ال ــوط ــن» ،وف ــي أذهــانـهــم
التهديد املـتـكــرر ال ــذي يـحــدق بالخرابة،
وهـ ــي أرض م ـه ـج ــورة ف ــي ج ـ ــوار ش ــارع
َب ــال ،بمثابة أرض األح ــام ألبـنــاء املــدن.
يتسلل أع ـضــاء مــن فــريــق الـعـلــم األحـمــر
واألخضر إلى الحقلة ،حيث مقر أصحاب
ال ـق ـم ـص ــان الـ ـحـ ـم ــراء ،ويـ ـت ــرك ــون إشـ ــارة
ع ـلــى ع ـبــورهــم أرض خـصــومـهــم ف ــي رد
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اع ـت ـب ــار ل ـســرقــة ال ـع ـلــم وك ـس ــر ال ـس ــاري ــة.
ّ
إال أن بــوكــا يــرفــض اق ـت ــراح تشونكوش
ّ
بأخذ فــؤوس الخصوم على أنها غنائم
حــرب ،إذ يعتبر بوكا ذلــك «لصوصية».
تثمر عملية التسلل عــن مـعــرفــة خيانة
صــدي ـق ـهــم «غ ــري ــب» ل ـه ــم ،وعـ ــن امل ـعــرفــة
ّ
األك ـي ــدة ب ــأن أص ـحــاب الـقـمـصــان الحمر
يـ ـحـ ـض ــرون ل ـل ـح ــرب واالس ـ ـت ـ ـيـ ــاء عـلــى
الخرابة كي تكون ملعب كرة خاصًا بهم.
وبـهــذا ح ــددوا أهــدافـهــم مــن تلك الـحــرب.
يستحضر الـكــاتــب ال ـحــرب ال بــاملـفــردات

ّ
وحـ ـس ــب وإن ـ ـمـ ــا ب ـ ــاألج ـ ــواء الـ ـت ــي يـهـتــم
بتصويرها على نحو دقيق وتفصيلي؛
حيث الترقب والخوف والحذر واألفكار
الكبيرة الـتــي ت ــراود الفتيان مثل شعار
ف ــري ــق جـ ـم ــع املـ ـع ــاج ــن فـ ــي ب ــودابـ ـس ــت
ّ
«نقسم أنـنــا لــن نـكــون عبيدًا بعد اآلن».
ّ
حتى إن الخرابة ذاتها ،لم تكن تمثل لهم
ّ
م ـجــرد أرض خــالـيــة بــن ب ـنــائــن ،وإن ـمــا
كانت تمثل «الــامـحــدود» مقابل عاملهم
ال ـض ـيــق ف ــي امل ــدرس ــة وف ــي ال ـب ـيــت ،أم ــام
املعلم واألهل .تتالى األحداث التي تجعل

مــن اقـتــراب املعركة بــن الفريقني اقترابًا
عاصفًا ،ال يتوقف فيهِ بوكا عند تقديم
دور القائد املنضبط واملثالي والطموح،
وال يتوقف فـيــهِ نمتشك عــن تقديم دور
الجندي املضحي والباسل .يحاول آتش
مع فريقهِ مجاراة تلك الروح العالية لدى
خـصــومـهــم .وم ــا أن ينكشف أم ــر خيانة
«غ ــري ــب» حـتــى يـنـبــذه الـجـمـيــع ،ويلتئم
إلــى فريقهِ مجددًا بفضل بسالة نمتشك
ّ
وحسه العالي والشجاع .على الرغم من
تعرض نمتشك للكثير من املواقف التي
ّ
تدفع املهانة إليهِ  ،إال أنه بقي ذلك الجندي
ال ــذي ال يـ ّـمـســه ال ـســوء متسلحًا بـكــرامــة
نــاصـعــة .عـنــدمــا تـبــدأ املـعــركــة املـنـتـظــرة،
ُ
مرضه
يصنع نمتشك االنتصار ،يغالب
ج ـ ــراء اض ـ ـطـ ــراره لــاخ ـت ـبــاء ف ــي حــوض
األس ـمــاك فــي واح ــدة مــن مـهـمــاتــهِ  .يضع
الكاتب الـقــادة بوكا وآتــش متقابلني ،إذ
بـمــرض نمتشك الـشــديــد وم ــوت ــه ،ننتبه
إلى حقيقة شعور بوكا الــذي «ال يفرحه
ّ
ّ
جنديه .وفي
أنه قائد منتصر» أمام موت
املقابل ،نجد آتش القائد الذي خسر أمام
الجندي ،حائمًا حول منزل نمتشك ،كما
ّ
لو أنــه بالخسارة أمــام الجندي قد عرف
ّ
معنى الكرامة .على الرغم من أن فرنتس
مــولـنــار قــد ق ــدم روايـ ــة فـتـيــان فــي نطاق
ّ
الخرابة والصراعات عليها ،إال أن سرده
يتكشف عن مفارقات عدة كانت تشهدها
املجر .بينما يخيط والد نمتشك املعطف
ك ــي ي ـص ـنــع ب ـث ـم ـنــه ت ــاب ــوت ــا الب ـ ـنـ ــهِ  ،راح
يتخيل صــاحــب املعطف وهــو يتنزه به
ّ
على شــاطــئ الــدانــوب ،ليتضح أن أفكار
أوالد شارع بال في الحرية والتمرد هي
رفض لواقع آبائهم وحلم بتغييره.

