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فكر

ُ
«كيف تصنع ثورة؟» ...سيرة ملهم الثورات الملونة
توفي البروفيسور األميركي جين شارب العام الماضي عن  90عامًا في بيته المتواضع في
بوسطن بين رفوف الكتب وزهرات األوركيد التي كان يرعاها .لكن الرجل الذي يوصف بأنه واضع
ّ
الملونة ،يبعث ّ
حيًا بأفكاره الملهمة عن إسقاط الحكومات التي تستهدفها
دليل عمل الثورات
ّ
الواليات المتحدة من خالل األنشطة الالعنفية المنظمة كلما اندلعت «ثورة» جديدة في مكان
ّ
ّ
بريطاني نادر متخم بتبجيل ومديح للبروفيسور
وثائقي
ما من العالم« .كيف تصنع ثورة» ()2011
الراحل ،لكنه سجل تاريخي مهم لكل من يريد أن يفهم الحاضر
لندن ـــ سعيد محمد
«بالكلمات ،وليس ّ
بالسالح» (جني شارب
ـ )2018- 1928
مـ ـثـ ـل ــت ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ـ ّـي ـ ــة ع ـلــى
ف ـي ـت ـن ــام ب ـك ــل ن ـت ــائ ـج ـه ــا ال ـك ــارث ـ ّـي ــة
وتكاليفها الباهظة مــاديــا وبشريًا
وس ـيــاس ـيــا نـقـطــة ت ـح ـ ّـول ك ـب ــرى في
الـعـقــل اإلم ـبــراطــوري األم ـيــركــي .لقد
أقـنـعــت تـلــك ال ـحــرب نخبة واشنطن
ب ــال ـح ــاج ــة إل ـ ــى ط ــري ـق ــة أخـ ـ ــرى غـيــر
قـتــل ال ـن ــاس إلس ـق ــاط األن ـظ ـمــة الـتــي
تستهدفها ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .عند
تلك اللحظة ،اكتشف روبــرت هارفي
ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـح ــاص ــل عـ ـل ــى تـ ـك ــري ــم ال ـج ـيــش
األميركي لبطوالته املأثورة في قتل
الفيتناميني وكان بعد تقاعده يعمل
م ـس ـت ـشــارًا م ـت ـعــاق ـدًا م ــع امل ـخ ــاب ــرات
ّ
األميركية تــوفــده لتوجيه الثوريني
ح ــول ال ـعــالــم ـ ـ أس ـت ــاذًا فــي «جامعة
ه ـ ــارف ـ ــارد» ي ـ ـ ـ ّـدرس ل ـل ـم ـب ـعــوثــن مــن
ّ
الشرقية ودول العالم الثالث
أوروبا
أس ــالـ ـي ــب إس ـ ـقـ ــاط الـ ـحـ ـك ــوم ــات مــن

ّ
في
درس شارب تمرد تيانآن مين ّ
 1989ليخلص إلى أن
الصين عام ٌ
الالعنف وصفة للهزيمة أمام
األنظمة المدججة بالسالح
ّ
السلبية
خ ــال الــاع ـنــف وامل ـقــاومــة
ّ
ّ
واجتماعية
سايكولوجية
وأسلحة
ّ
واقتصادية .كان ذلك جني شارب.
أرســل هارفي وراء شــارب لاللتحاق
ب ــه ف ــي ب ــورم ــا ع ــام  1992حـيــث كــان
ي ـقـ ّـدم الـتــوجـيــه لـلـثــوار الــذيــن كــانــوا
يقاتلون منذ عشرين عامًا إلسقاط
الـنـظــام ه ـنــاك .ج ــاء ش ــارب بــالـقــارب
ـورمـ ّـيــة،
مــن تــايــانــد إل ــى األدغـ ــال الـبـ ّ
وأعـطــى نصائحه للثوار ولخصها
ُ
لهم في  198تكتيكًا طبعت كمناشير
ّ
ب ــاإلن ـك ـل ـي ـ ّ
ـزي ــة والـ ـب ــورم ــي ــة ق ـب ــل أن
ّ
تجمع الحقًا في كتيب عنون بـ «من
الــدي ـك ـتــاتـ ّ
ـوريــة إل ــى الــدي ـم ـقــراطـ ّـيــة»
مــا لبث أن تـحــول بفضل املـخــابــرات
األم ـيــركـ ّـيــة إل ــى دل ـيــل عـمــل ال ـث ــورات
امللونة ،فترجم إلــى عشرات اللغات،
وطبعت منه ماليني النسخ ،ويتوافر
للتحميل مجانًا على اإلنترنت .كانت
ردة فعل قائد املتمردين البورميني
األول ـ ـ ّـي ـ ــة ع ـل ــى مـ ـح ــاض ــرات ش ـ ــارب:
«اللعنة ،أيــن كــان هــذا األميركي قبل
عشرين عامًا؟».
ق ـص ــة ش ـ ــارب م ــع ال ــاع ـن ــف قــدي ـمــة.
عـنــدمــا ك ــان شــابــا فــي مقتبل العمر
ّ
األميركيون حربهم على كوريا
وشن
بداية الخمسينيات ،رفض االلتحاق
ّ
العسكرية .لذا ُسجن وقتها
بالخدمة
ل ـع ـ ّـدة أش ـه ــر .وق ــد ك ـتــب م ــن سجنه
ألل ـبــرت آيـنـشـتــايــن – عــالــم الـفـيــزيــاء
املـ ـع ــروف – مـسـتـفـتـيــا ع ــن رأي ـ ــه في
موقفه ذاك ،فــأجــابــه بلطف متفهمًا
ومؤيدًا .وقد أطلق شارب الحقًا اسم
آينشتاين على املعهد الواجهة الذي
مارس أنشطته من خالله ،ونشر عنه
أعماله الكثيرة.

درس ش ـ ــارب عـ ـل ــوم ال ـس ـي ــاس ــة فــي
«جــام ـعــة أك ـس ـف ــورد» ف ــي بــريـطــانـيــا
مـعـقــل الـفـكــر اإلم ـب ــراط ــوري األنـغـلــو
س ــاكـ ـس ــون ــي ،وهـ ـ ـن ـ ــاك انـ ـتـ ـه ــى إل ــى
ّ
نتيجة لـ ّـونــت حـيــاتــه كــلـهــا مـفــادهــا
بأن األنظمة الحاكمة تستند مع ّ
قوة
السالح واحتكار العنف املشروع إلى
مـصــادر قـ ّـوة مـحــددة ّ ترتبط أساسًا
بطاعة الجمهور ،وأن ــه عبر أنشطة
ّ
سلمية موصوفة يمكن إضعاف تلك
األن ـظ ـمــة ل ــدرج ــة ال ـت ـه ــاوي م ــن دون

تــدمـيــر م ـقــدرات الــدولــة بــالـكــامــل .إذ
من الـضــروري للثوار املنتصرين أن
يجدوا شيئًا لحكمه.
راق ــب ش ــارب ت ـم ـ ّـرد ت ـيــانــآن م ــن في
الـصــن عــام  1989عــن كـثــب .تحليله
ّ
التلقائي
للحدث كــان بــأن الــاعـنــف
ـدون اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة مـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة،
بـ ـ ـ ـ ـ ٌ
وصـفــة تــامــة للهزيمة أم ــام األنظمة
املــدج ـجــة ب ــال ـس ــاح .ولـ ــذا أصـبـحــت
تـعــالـيـمــه تـتـمـحــور ح ــول التخطيط
االس ـتــرات ـي ـجــي لــإطــاحــة بــاألنـظـمــة

وفــق خطط متدرجة لتنفيذ ال ـ 198
ت ـك ـت ـي ـك ــا الـ ـعـ ـتـ ـي ــدة .كـ ــانـ ــت صــرب ـيــا
امل ـت ـم ـل ـم ـل ــة م ـ ــن حـ ـك ــم س ـ ـلـ ــوبـ ــودان
م ـي ـل ــوس ـي ـف ـي ـت ــش ال ـ ـسـ ــاحـ ــة األول ـ ـ ــى
ال ـت ــي طـبـقــت عـلـيـهــا هـ ــذه الـتـعــالـيــم
ب ـن ـج ــاح ت ـ ـ ــام .هـ ــارفـ ــي ال ـ ـ ــذي كــانــت
ّ
األميركية قد أوفــدتــه إلى
املخابرات
ب ــودابـ ـس ــت ل ـت ـن ـس ـيــق الـ ـ ـث ـ ــورات فــي
أوروب ــا الـشــرقـ ّـيــة ،ســافــر إلــى بلغراد
سرًا والتقى زعيم املتمردين .لم يكن
ّ
ذلك الزعيم سوى سرخا بوبوفيتش

ٌ
ّ
درس شارب ّ
تمرد تيانآن مين في الصين عام  1989ليخلص إلى أن الالعنف وصفة للهزيمة أمام األنظمة المدججة بالسالح

الـ ـ ــذي وجـ ــد ف ــي ال ـط ـب ـعــة ال ـصــربـ ّـيــة
م ـ ــن دل ـ ـيـ ــل ال ـ ـ ـثـ ـ ــورات املـ ـل ــون ــة ال ـت ــي
جلبها هارفي مع ماليني الــدوالرات
م ــن املـ ـخ ــاب ــرات األم ـي ــرك ـي ــة ضــالـتــه
امل ـن ـش ــودة ،ف ـ ُـوض ـع ــت اسـتــراتـيـجـيــة
مـتـكــامـلــة وخ ـطــة م ـت ــدرج ــة ،نفذتها
ب ـحــذاف ـيــرهــا وف ــق تـكـتـيـكــات ش ــارب
حـ ــركـ ــة أطـ ـلـ ـق ــت عـ ـل ــى ن ـف ـس ـه ــا اس ــم
«امل ـ ـ ـقـ ـ ــاومـ ـ ــة» («أوتـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ّـور» ب ــال ـل ـغ ــة
ّ
الصربية) .لقد سقط النظام بالفعل
عــام  2000بعدما نجحت «أوتـبــور»
ّ
األمنية عبر الضغوط
في شق القوى
ّ
والالعنفية من استخدام
االجتماعية
ّ
السخرية كسالح ،وتوجيه الغضب
م ــرك ـزًا ن ـحــو شـخـصـيــة «ال ـطــاغ ـيــة»،
وعــزل التالميذ الذين يعمل آباؤهم
في الجيش والشرطة ،وطرق األواني
ّ
الرئيسية
في وقت إذاعة نشر األخبار
ع ـلــى ال ـت ـل ـفــزيــون ال ـح ـك ــوم ــي ،ودف ــع
ال ـح ـس ـن ــاوات واألط ـ ـفـ ــال وال ـع ـجــائــز
ّ
مقدمة
واملتقاعدين العسكريني إلى
الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ف ــي املـ ـي ــادي ــن ال ـع ــام ــة،
وإغالق الطرقات أو القيادة بسرعات

بـطـيـئــة لـخـلــق أزم ـ ــات س ـيــر خــانـقــة،
وتــوزيــع الــورد على الجنود ،وعزف
املوسيقى والرقص املاجن واألغاني
ال ـبــذي ـئــة ،إل ــى اق ـت ـحــام م ـب ــان عــالـيــة
ّ
الرمزية وإسقاط التماثيل مع توفير
ن ـق ــل م ـب ــاش ــر مل ـح ـط ــات ال ـت ـل ـف ــزي ــون
العاملية املـعــروفــة بدعمها للثورات
املتأمركة («ســي .ان .ان» ،و«بــي .بي.
سـ ـ ــي» ،و«فـ ــرانـ ــس  ،»24و«سـ ـك ــاي»
ّ
ّ
وإنكليزية) ،وما
عربية
و«الجزيرة»
إلى ذلك مما ورد في وصفات شارب.
بــوبــوفـيـتــش ورف ــاق ــه اخ ـت ـفــوا الحـقــا
م ــن امل ـش ـهــد ال ـس ـيــاســي ف ــي صــربـيــا
ب ـع ــد م ـي ـلــوس ـي ـف ـي ـتــش ،إذ ح ـص ـلــوا
على أقل من  %2من مجموع أصوات
ّ
األميركية
الناخبني .لكن املخابرات
حولتهم إلــى مــدربــن عامليني لثوار
ّ
ّ
دول
تـعــدهــم ملهمات مستقبلية فـ ّـي ّ
تـجــد االسـتــراتـيـجـيــة األمـيــركــيــة أنــه
مــن ال ـضــروري تغيير أنظمتها عبر
م ـع ـهــد مـ ـع ــروف ب ــاس ــم «ك ــانـ ـف ــاس»
ي ـس ـت ـل ـه ــم شـ ـ ـ ــارب لـ ـلـ ـق ــرن ال ـ ـحـ ــادي
وال ـع ـش ــري ــن ،ال س ـ ّـي ـم ــا ب ـع ــد ش ـيــوع

اإلن ـت ــرن ــت .ول ـيــس سـ ـرًا أن ال ـث ــورات
املـ ـل ــون ــة فـ ــي أوكـ ــران ـ ـيـ ــا وج ــورج ـي ــا
وإيـ ــران وزيـمـبــابــوي وفـنــزويــا ومــا
ُع ــرف بـمــوجــة «الــربـيــع الـعــربــي» في
تــونــس ومـصــر وســوريــا والحـقــا في
والعراق ...جميعها عبرت عبر
لبنان
ّ
هذا ّاملعهد ،وتلقى قادتها توجيهات
م ـكــث ـفــة ودعـ ـم ــا م ــال ـي ــا ولــوج ـس ـت ـيــا
(منها حركة « 6إبريل» و«كفاية» في
مصر ،والثورة املزعومة في سوريا،
وحــراك «طلعت ريحتكم» في لبنان،
والحراك الحالي في العراق).
«كـ ـي ــف ت ـص ـنــع ث ـ ـ ــورة» الـ ـ ــذي أن ـج ــزه
روري ـ ــد أرو م ــراس ــل «بـ ــي .ب ــي .ســي»
فــي الـقــاهــرة إب ــان ح ــراك يـنــايــر 2011
ّ
شخصية منه على ما
كــان ردة فعل
مل ـســه م ــن تــأث ـيــر ش ـ ــارب وتـكـتـيـكــاتــه
فــي ال ـثــورة امل ـصـ ّ
ـريــة املــزعــومــة ،التي
أطــاحــت بحسني مـبــارك مــن منصب
الــرئــاســة .ورغ ــم م ـحـ ّ
ـدوديــة مـيــزانـيــة
ال ـف ـي ـل ــم ،وض ـع ـف ــه ال ـت ـق ـن ــي ال ـظ ــاه ــر،
املبجلة لشارب بوصفه حكيم
ونبرته
ّ
ّ
ّ
تاريخية هامة
الحريات ،فإنه وثيقة

ّ
تـ ّ
لتحول هــام في منطق الحرب
ـؤرخ
ّ
ّ
عـنــد اإلم ـب ــراط ــوري ــة األم ـيــركــيــة .وقــد
ّ
اتفق كثيرون من النقاد على تقريض
ال ـف ـي ـلــم م ــن ت ـلــك ال ـنــاح ـيــة رغ ــم كـثــرة
ّ
الفنية عليه ،وحاز لذلك جوائز
املآخذ
عـ ـ ــدة .ولـ ـع ــل م ــا ق ــد ي ـث ـيــر االه ـت ـم ــام
ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى املـ ـش ــاه ــدي ــن الـ ـع ــرب
تـحــديـدًا الـشـهــادات الـتــي قدمها منذ
 2011قادة في «ربيع» العرب في مصر
وســوريــا عــن عالقاتهم املتقادمة مع
ش ــارب قبل سـنــوات ع ـ ّـدة مــن انطالق
ال ـح ــراك ــات .يـتـحــدث أح ـمــد مــاهــر من
ً
«حـ ّـركــة  6إب ــري ــل» مـثــا عــن تحضير
ّ
مـ ـ ّك ــث ــف ل ـ ـثـ ــورة العـ ـنـ ـف ــي ــة فـ ــي مـصــر
تضمنت زي ــارة لـكــوادر «كـفــايــة» إلى
شارب في مقر عمله في بوسطن عام
 ،2006ومن ثم إفادة الثوار املصريني
بـ ـكـ ـث ــاف ــة مـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرة ال ـ ـصـ ــربـ ـ ّـيـ ــة،
وت ــوج ـي ـه ــات «م ـع ـه ــد ك ــانـ ـف ــاس» ،ال
سيما في ما يتعلق بتوظيف مواقع
التواصل االجتماعي.
لـكــن ال ـجــزء األك ـثــر إث ــارة فــي الفيلم،
هــو ش ـهــادة الـثــائــر ال ـس ــوري أســامــة
املـ ـنـ ـج ــد الـ ـ ـ ــذي كـ ـ ــان ضـ ـم ــن ال ـط ــاق ــم
ال ـت ـح ـض ـيــري ل ـل ـث ــورة امل ــزع ــوم ــة في
سوريا وهو زار شارب شخصيًا في
بوسطن عام  2006بسبب ما أسماه
وج ـ ــود اس ـت ـف ـس ــارات اس ـتــرات ـي ـجـ ّـيــة
ح ــول ال ـخ ـطــة ال ـتــي ك ــان ي ـتــم الـعـمــل
ع ـل ـي ـهــا حـ ـيـ ـن ــذاك إلطـ ــاحـ ــة ال ـن ـظ ــام.
وعندما شاهد العالم العربي سقوط
مبارك على قناة «الجزيرة» مباشرة،
وج ــد امل ـخ ـط ـطــون ب ــأن ت ـلــك اللحظة
ّ
سورية .يقول
املناسبة إلطالق ثورة
املنجد بأن فريقه كان قد نشر مبكرًا
ً
ـا مــن الـكــامـيــرات الـسـ ّ
ـريــة
ع ــددًا هــائـ
املرتبطة بنظام بث عبر الستااليت
ف ـ ــي أحـ ـ ـي ـ ــاء دم ـ ـشـ ــق ومـ ـ ـ ــدن أخـ ـ ــرى،
وه ــذه كــانــت جــاهــزة مل ـ ّـد «الـجــزيــرة»
بـنـسـخـتـيـهــا ،وب ـقـ ّـيــة ج ــوق ــة اإلع ــام
ال ـثــوري املـعــروفــة بــأشــرطــة مـصــورة
عن املظاهرات املفتعلة ،والصدامات
ّ
األمنية ،إضافة إلى توفير
مع القوى
خ ــدم ــات ش ـهــود ال ـع ـيــان ،والـتـقــاريــر
املـصــورة ملن يطلبها من املؤسسات
اإلع ــام ـ ّـي ــة« .ل ـق ــد ك ــان ــت الـ ـث ــورة في
ش ــوارع دمـشــق تطبيقًا عمليًا على
دروس شارب» .بالطبع يظهر شارب
في الفيلم (صور في  )2011منتشيًا
ب ــان ـت ـص ــارات رب ـي ـع ــه الـ ـع ــرب ــي ،لـكــن
مآالت ذلك ّ
الربيع انتهت إلى فشل في
تحقيق التغيير املستهدف ،وتحول
الـ ـ ـن ـ ــزاع فـ ــي سـ ــوريـ ــا إلـ ـ ــى م ــواج ـه ــة
ع ـس ـكـ ّ
ـريــة .بــوبــوفـيـتــش فـ ّـســر الحـقــا
أسـبــاب فشل ربيعي مصر وسوريا
تـحــديـدًا فــي تحقيق أهــدافـهـمــا .هو
رأى أن املصريني ظنوا أنهم بإسقاط
ش ـخــص مـ ـب ــارك ،ق ــد أنـ ـج ــزوا املـهـمــة
وعادوا إلى بيوتهم ،ليتركوا األمور
بني العسكريني واإلخوان لتصارعهم
ال ــدائ ــم ع ـلــى ال ـس ـل ـطــة ،بـيـنـمــا ســرق
ّ
الالعنفي
اإلسالميون حــراك سوريا
نحو العسكرة بمراهنتهم على دعم
الواليات املتحدة .وهما أمــران يلقي
اآلن م ـ ـحـ ــاضـ ــرات ويـ ـكـ ـت ــب مـ ـق ــاالت
للتعلم منهما للراغبني .الثورة يجب
ّ
الطاغية يقول
أال تنتهي باستقالة
ّ
صحافية معه ،بــل يجب
فــي مقابلة
أن تكون الفرصة السانحة للقفز على
ال ـح ـكــم وال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى مــؤسـســات
ّ
يصر
الــدولــة مــن قبل الـثــوريــن .كما
على االمـتـنــاع عــن العسكرة نهائيًا
بوصفها لعبة محسومة لألنظمة،
واخـتـيــار نــوع معركة بــديــل« :بشار
األسد مثل املالكم الشهير تايسون ،ال
يمكنك أن تهزمه في حلبة املصارعة،
لكنك قــد تهزمه فــي لعبة شطرنج».
ماذا عن استخدام البذاءة في الحراك
ال ـ ـثـ ــوري؟ إنـ ــه الـتـكـنـيــك رقـ ــم  30في
ّ
الديكتاتورية
كتيب جني شارب «من
ّ
الديمقراطية».
إلى

في المكتبة العربية

جورج أورويل...
دونكيشوت على دراجة هوائية
خليل صويلح
ال تـقــع اسـتـعــادة ج ــورج أورويـ ــل (1903
ـ ـ  )1950عــربـيــا ال ـيــوم ،فــي ب ــاب املــوضــة
األدب ـي ــة ،ب ـقــدر مــا هــي ضـ ــرورة جمالية
فـ ـ ــي مـ ـعـ ـن ــى إزاح ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـل ـ ـثـ ــام عـ ـ ــن أكـ ـث ــر
املــوبـقــات السياسية حـضــورًا فــي قرننا
امل ـض ـط ــرب :ال ــدك ـت ــات ــوري ــة واالس ـت ـب ــداد
وتـ ــزويـ ــر ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ،وت ــالـ ـي ــا «ت ـص ـن ـيــف
الـكــائـنــات الـبـشــريــة كــالـحـشــرات» .كتاب
«جـ ـ ــورج أورويـ ـ ـ ــل :األعـ ـم ــال الـسـيــاسـيــة
واألدب ـ ـ ـيـ ـ ــة» ال ـ ـ ــذي س ـي ـص ــدر ق ــري ـب ــا فــي
َ
مجلدين («دار نينوى» ،ترجمة وإعــداد
أس ـعــد الـحـســن) هــو الـحــديـقــة الخلفية
لروايتيه االستثنائيتني في تاريخ األدب
العاملي «مزرعة الحيوان» ،و« .»1984كأن
كتاباته السياسية ومقاالته النقدية هما
الـسـمــاد ال ــذي خـ ّـصــب تربته التخييلية
املفزعة والعابرة لألجيال واألمكنة ،فما
كان يصح أوروبيًا في أربعينيات القرن
املنصرم لجهة االسـتـبــداد والعصبيات
ال ـق ــوم ـي ــة واألوث ـ ـ ـ ــان ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ي ـبــدو
بـضــاعــة مــرغــوبــة عــربـيــا لـفــرط التشابه
ف ـ ــي املـ ـع ــايـ ـي ــر واملـ ـق ــايـ ـي ــس وال ـ ـن ـ ـكـ ــران.
كــاتــب ن ـبــوءات مــن ط ــراز خ ــاص ،ذلــك أن
ّ
املتخيلة التي رسمها في زمنه
الخرائط
بخصوص األنظمة الشمولية والثورات
املنهوبة وأح ــوال الخنوع واالستسالم،
ّ
تحولت اليوم إلى حقائق دامغة «ألغت
الديكتاتورية حرية الفكر ،وباتت تملي
ّ
عـلـيــك م ــا سـتـفــكــر ف ـي ــه ،ف ـهــي تـخـلــق لك
ّ
أيديولوجيا ،وتـحــاول التحكم بحياتك
العاطفية ،تحبسك في كــون اصطناعي
ل ـيــس ل ــدي ــك ف ـيــه أي م ـع ـيــار لـلـمـقــارنــة»
يقول.
كانت الـحــرب األهلية اإلسبانية ()1936
بــوص ـل ـتــه األول ـ ـ ــى ف ــي ت ـف ـك ـيــك وت ـشــريــح
وهتك عنف السلطة وتزييفها للحقائق،
مـ ـ ـب ـ ـ ّـررًا ه ـ ــذه االنـ ـعـ ـط ــاف ــة بـ ـق ــول ــه« :ح ــن
تكون على مــن سفينة غــارقــة ،ال يمكنك
التفكير إال بــالـسـفــن ال ـغــارقــة» .شيوعي
م ــرت ــد ،يـ ـس ــاري ح ـي ـن ــا ،وم ـس ـت ـقــل حـيـنــا
آخـ ــر ،بــأرجــوحــة م ــن األف ـك ــار املـتـضــاربــة
في السياسة والنقد األدبي ،تبعًا لحركة
الزلزال حينذاك .سيستدرك بأن «الوالءات

للجماعة ضرورية ،لكنها سامة لألدب»،
وسيصف املثقف وســط دوام ــة الـحــروب
واالض ـطــرابــات بــأنــه «م ـحــارب عصابات
غـ ـي ــر م ـ ــرغ ـ ــوب فـ ـي ــه إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ج ـيــش
نظامي» .أهمية كتابات وأفكار ورسائل
ج ـ ــورج أورويـ ـ ـ ــل ت ـك ـمــن ف ــي ق ــدرت ــه عـلــى
إض ـ ـ ــاءة أك ـث ــر األس ـئ ـل ــة ال ـت ـب ــاس ــا ف ــي مــا
يتعلق بعمل الكاتب ومهمته فــي فضح
األكاذيب وطمس الحوادث املادية وعفن
ال ــدي ـك ـت ــات ــوري ــات ،م ــن دون ريـ ــاء ف ـكــري:
«يعتقد الشموليون أن الكاتب ،إما مجرد
ٍّ
ـش،
مـضـيــف م ـس ــل أو س ــائ ــق ع ــرب ــة م ــرت ـ ٍ

«األعمال السياسية
واألدبية» تصدر قريبًا في
مجلدين عن «دار نينوى»

يستطيع تبديل مواقفه من جانب دعائي
إلى آخر بالسهولة التي ّ
يبدل فيها عازف
األرغن النغمات».
الهجاء والفضح والتحدي سمات أساسية
ف ــي سـ ــرديـ ــات هـ ــذا ال ـك ــات ــب ال ـبــري ـطــانــي
ال ــذي عــاش بــاســم مستعار ،وتنبأ باكرًا
بـمـصـيــر ال ـع ــال ــم الـ ــذي سـتـحـكـمــه طغمة
ّ
لتحولهم
بوليسية تبطش بأحالم البشر
إل ــى أرق ــام وضـحــايــا لـلـمــراقـبــة والعسف
وتـهـيـيــج مـشــاعــر ال ـكــراه ـيــة .فــي نــزهــاتــه
النقدية بعناوينها املثيرة مثل «مــن هم
مجرمو الحرب؟» ،و«سياسة التجويع»،
و«ملاذا ال يؤمن
و«كتب مقابل السجائر»ّ ،
االشـتــراكـيــون بــاملــرح؟» ،يلخص أمــراض
الـعــالــم وتـنــاقـضــاتــه وأوج ــاع ــه ،والـخـلــط
بني القومية والوطنية وضرورة التمييز
بينهما ،بوصفه حليفًا للمقهورين .هذا
ّ
«دونـكـيـشــوت» آخــر ،يتنزه على «دراجــة
ً
هوائية» بدال من فرس هزيلة في محاربة
طواحني الهواء!

