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سياسة

لمحات

ميرمييهه /صابرينا ميرفن
لبنان الدولة المستحيلة

◄ بني  2008و  .2012كتبت القصائد الـ  15التي
ّ
يضمها «كشاعر سعيد ...كطاغية يبتسم» (دار
ن��ون) لسعد ال�ي��اس��ري .ينجز ال��ش��اع��ر العراقي
بحرفية شعرية وبعناية نصوصًا ذات بعد فلسفي
حول اإلنسان والحرب ،والحب ،والحياة واملوت.

يعود الباحثان صابرينا ميرفن وفرانك ميرمييهه في عمل
جديد يهدف إلى إجراء مقاربة أنثروبولوجية للزعامات
في لبنان« .زعماء ومناصرون في لبنان» الصادر بالفرنسية
يدرس العالقة التي تربط القائد السياسي والديني بأتباعه
ريتا باسيل
بعد خ�ب��رة ميدانية متينة ،وأع�م��ال
م��رج�ع�ي��ة ،ع ��اد ال �ب��اح �ث��ان ص��اب��ري�ن��ا
ميرفن (صاحبة «حزب الله ،الوضع
الراهن» ،آكت سود) وفرانك ميرمييه
(امل��دي��ر ال�س��اب��ق ل�ـ«امل�ع�ه��د الفرنسي
للشرق األدن��ى» في بيروت واملشرف
على كتاب «ذكريات عن الحروب في
ل �ب �ن��ان» ال� �ص ��ادر ع ��ن «آك � ��ت س ��ود»)
ب � �ك � �ت� ��اب ي� �ح� �م ��ل ع � � �ن� � ��وان «زع� � �م � ��اء
وم �ن ��اص ��رون ف ��ي ل �ب �ن��ان» ب�م�ش��ارك��ة
 19باحثًا وباحثة .العمل الذي صدر
ب��ال �ف��رن �س �ي��ة ت �ح��ت ع � � �ن� � ��وانLeaders
 et partisans au Libanأش ��رف عليه
م�ي��رم�ي�ي��ه وم �ي��رف��ن ،وص� ��در ع��ن دار
«ك��ارت��اال و«امل�ع�ه��د الفرنسي للشرق
األدنى».
«ال غالب وال مغلوب» .هذه «الجملة
موجة
ال�س�ح��ري��ة ( )...ال �ت��ي ت�ل��ي ك��ل ّ
ع �ن��ف ل �ي �س��ت إال ط��ري �ق��ة م�ت�ح��ف�ظ��ة
إلخ � � �ف� � ��اء ال� � � �ح � � ��داد ال � �س � ��اخ � ��ط ع �ل��ى
األوه��ام التي ت�ب� ّ�ددت ل��دى املغلوبني
واالنتصار السريع الزوال دومًا لدى
ال �غ��ال �ب�ين» ،ه��ذا م��ا يكتبه ميرمييه
وميرفن في مقدمة كتاب ّ
مهم لقراءة
ٍ
السياسة اللبنانية امل�ع��اص��رة .جاء
ال �ك �ت��اب ث �م��رة ع �م� ٍ�ل ج �م��اع��ي ي�ه��دف
إل ��ى إج� ��راء م �ق��ارب��ة أن�ث��روب��ول��وج�ي��ة
ل� � �ل � ��زع � ��ام � ��ات ف � � ��ي ل� � �ب� � �ن � ��ان .ي � � ��درس
ال�ك�ت��اب ال �ع�لاق��ات ب�ين زع �م��اء لبنان
ومناصريهم ،ه��ذا البلد ال��ذي يبقى
أسير تعدديته وغناه الطائفي.
بعد خ�ب��رة ميدانية متينة ،وبعض
األع�م��ال املرجعية ،ينطلق ميرمييه
وم�ي��رف��ن م��ن خ�لاص��ة« :ي�ب�ق��ى لبنان
ف ��ي م� �ن ��أى ع ��ن ح ��رك ��ات االح �ت �ج��اج
ّ
تهز العالم العربي ّ
ضد األنظمة
التي
ّ
ال�س�ي��اس��ي��ة ال�ق��ائ�م��ة م�ن��ذ ع��ام ،2010

ف ��ي ح�ي�ن ان �ط �ب��ع ت��اري �خ��ه امل �ع��اص��ر
�رب وغ� � �ل� � �ي � ��ان وأع� � � �م � � ��ال ع �ن��ف
ب � � � ّح� � � ٍ
حفزها اغتيال رئيس ال��وزراء رفيق
ال� �ح ��ري ��ري ال � ��ذي ي �ظ �ه��ر م� ��رة أخ ��رى
كيف تنعكس االضطرابات اإلقليمية
ً
على ل�ب�ن��ان» .ف�ض�لا ع��ن ذل��ك ،تسهم
عناصر متعددة من الداخل اللبناني
وال � �خ� ��ارج ف ��ي ت��وس �ي��ع ال� �ش ��رخ ب�ين
الطوائف واألح��زاب اللبنانية ،منها:
العدوان اإلسرائيلي على لبنان عام
 ،2006واملحكمة الدولية ،واملعارضة
ال� �ت ��ي ب� � ��دأت ف� ��ي س� ��وري� ��ا م �ن ��ذ آذار
(م� � ��ارس)  .2011ي �ق��ول امل��ؤل �ف��ان في
ّ
ّ
املقدمة إن النظام السياسي اللبناني
ّ
امل� �ب� �ن ��ي ع� �ل ��ى ال� �ط ��ائ� �ف� �ي ��ة س �ي �ش��ك��ل
ً
«م �ص��درًا ل �ع��دم االس �ت �ق��رار ب ��دال منه
أس �ل��وب��ًا ت��واف �ق �ي��ًا إلدارة امل�ن��اف�س��ات
ي �ض �م��ن ال � �ت� ��وازن ال �ط��ائ �ف��ي وي�م�ن��ع
السيطرة املطلقة لطائفة معينة على
الطوائف األخرى» .يفرض ذلك حتمًا
ال �ت �س��اؤل ع��ن مختلف اآلل �ي��ات التي
ترعى تشكيل مجموعة معينة« :هل
ك��ان��ت امل�ج�م��وع��ة ق��ائ�م��ة ق �ب��ل ظ�ه��ور
ّ
الزعيم أم أن الزعيم هو ال��ذي ّأسس
مجموعته السياسية؟».
ي� �ق ��ود ه � ��ذا ال � �س� ��ؤال ال �ب��اح �ث�ي�ن إل��ى
ال �ت �ف��ري��ق ب�ي�ن األح � � ��زاب ال�س�ي��اس�ي��ة
ً
املختلفة .مثال ،بني «التيار الوطني
ال� �ح ��ر» و«ح � ��زب ال� �ل ��ه» .ه ��ل سيبقى
هذا التيار ناشطًا بعد ميشال عون؟
ّ
بينما يشير إل��ى تمكن «ح��زب الله»
من الصمود وتخطي عمليات اغتيال
م�ت�ع��ددةُ .
وي �ط��رح ال �س��ؤال نفسه في
م��ا يخص عائلة الحريري م��ع سعد
الحريري وتيار «املستقبل» بموازاة
اإلرث ال �س �ي ��اس ��ي ل ��ول �ي ��د ج �ن �ب�لاط
وال �ت ��اري ��خ األق � ��دم ل �ل �ح��زب ال�ت�ق��دم��ي
ال��ذي يماثل تاريخ الطائفة الدرزية.
بالنسبة إلى املؤلفني ،وحدها الحرب

◄ يعيد «طانيوس شاهني ـــ
من منازلة اإلقطاع إلى عجز
الثورة »1860 – 1859 – 1858
(دار النهار) ألنطوان سالمة
ت��رك��ي��ب ال��ن��ص ال���س���ردي ل��ث��ورة
الفالحني ،مستندًا إلى شهادات
معاصريها ووثائق متفرقة .من
خ��ل�ال خ��م��س��ة ف���ص���ول ،ت��ن��اول
ال���ص���ح���اف���ي ال���ل���ب���ن���ان���ي م��رح��ل��ة
ّ
م��ع��ق��دة م��ن ت��اري��خ ج��ب��ل ل��ب��ن��ان،
ّ
متطرقًا إل��ى االن��ق�لاب ال��ف�لاح��ي ب��ق��ي��ادة طانيوس
شاهني ،وتوقيته ،والنظام اإلقطاعي آنذاك.

ممزقة بين الحنين
دولة ّ
إلى الريف ونموذج
االنتداب الفرنسي

س�م�ح��ت ب�ص�ع��ود م�خ�ت�ل��ف ال��زع�م��اء
السياسيني اللبنانيني إل��ى السلطة
(باستثناء وليد جنبالط) من خالل
ال� �ت� �م ��اه ��ي ب�ي��ن ال� ��زع � �م� ��اء وم �ن��اط��ق
نفوذهم الجغرافية التي يمتد عليها
إق �ط��اع �ه��م م ��ع ح �ف��ظ األل� � �ق � ��اب :ع�ين
ال�ت�ي�ن��ة (ن �ب �ي��ه ب � ��ري) ،ق��ري �ط��م (س�ع��د
الحريري) ،املختارة (وليد جنبالط)،
م �ع��راب (س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع) ،الضاحية
(ح�س��ن نصر ال �ل��ه) ،ال��راب�ي��ة (ميشال
عون) .إضافة إلى الرمزية السياسية
ل� �ه ��ذه ال �ث �ق��اف��ة األب� ��وي� ��ة ال ��ذك ��وري ��ة،
ُ
ت �ض��اف ل �غ��ة ال� �ش ��رف .ي�ح�ت��ل ال�ح�ق��ل
ّ
العاطفي (الشرف والعار) حيزًا بارزًا
في املشادات الكالمية.
ف ��ي ب� �ل � ٍ�د ت �ط �ب �ع��ه ت� �ع ��ددي ��ة ال �ه��وي��ة:

رواب � ��ط ال �ق ��رب ��ى ،اإلث �ن �ي ��ة ،ال �ط��ائ �ف��ة،
ال �ع �ش �ي��رة ،وه ��و ق��ائ��م ع�ل��ى «وط�ن�ي��ة
ال�ط��وائ��ف» (ماكسيم رودن �س��ون) ،أو
«ال�ع�ص�ب�ي��ة» ب�ح�س��ب م�ي�ش��ال س��ورا
(مصطلح اقتبسه ع��ن اب��ن خ�ل��دون)،
ي � ��ؤدي ال � �ن� ��زوح إل� ��ى امل ��دي� �ن ��ة ،ح�ي��ث
ُ
«ت َ
حسم اللعبة السياسية» اآلن ،إلى
ف �ق��دان امل�ع��ال��م .ننتقل م��ن «الوطنية
ال�ل�ي�ب��رال�ي��ة» ال�ت��ي ك��ان��ت س��ائ��دة قبل
ال�ح��رب (الطائفية األب��وي��ة الذكورية
امل � � �ح� � ��ددة ب� ��دق� ��ة ض � �م ��ن م �ن �ط �ق �ت �ه��ا
الجغرافية التقليدية) إل��ى «وطنية
إثنية استبدادية» في املدينة.
م � ��ن خ� �ل ��ال دراس � � � � ��ة ال � �ع�ل��اق� ��ة ال �ت ��ي
ت��رب��ط ال��زع �ي��م ال �س �ي��اس��ي وال��دي �ن��ي
بمناصريه ،يسعى الكتاب إلى إظهار
ال �ت �غ �ي��رات ف ��ي ال �ط��ائ �ف �ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
ال �ح��دي �ث��ة .ف ��ي ه� ��ذه ال ��دول ��ة امل �م��زق��ة
ب�ي�ن ال �ح �ن�ين إل ��ى ال��ري��ف وال �ن �م��وذج
ال � � ��ذي ف ��رض ��ه االن � � �ت � ��داب ال �ف��رن �س��ي
وال�ب��ري�ط��ان��ي ،ال ن�ص�ل��ح ألن نصبح
دول��ة أم��ة .بالتالي ،م��ا زلنا بعيدين
عن «التعايش» الذي ّ
نص عليه اتفاق
ّ
ال� �ط ��ائ ��ف .ن �ح��ن ف ��ي ب �ل��د م ��رك ��ب م��ن
دويالت توائم ،رغم مظهره الخارجي
وت� �ع � ّ
�ددي ��ة األل � � ��وان ال �ت ��ي ت ��رم ��ز إل��ى
أحزابه املختلفة.

رواية

سليم اللوزي :الكتابة اآلمنة
حسن نصّور
ف��ي «ذب ��ائ ��ح م �ل��ون��ة» ،ي�ن�ج��ز سليم
اللوزي ( )1986رواي��ة آمنة حيث ال
ّ
األساسية،
تعقيد في بنية سردها
ت �ت �خ �ل �ل �ه ��ا م � �س� ��اح� ��ة ن� �س� �ب� �ي ��ة م��ن
ال � � �ح� � ��وارات ب �ش �ك��ل ي�ل�ائ ��م ط�ب�ي�ع��ة
ال � �ن ��ص .ال ت ��داخ ��ل ف ��ي ال �س �ي��اق��ات
ال��زم �ن� ّ�ي��ة ل �ف �ص��ول ال ��رواي ��ة األرب �ع��ة
ال � �ص ��ادرة ع ��ن «ش ��رك ��ة امل �ط �ب��وع��ات
للتوزيع والنشر».
ً
وفيما يلتزم الروائي لغة تقترب من
االلتزام ،ال يبتعد كثيرًا عن أساليب
حفرت في لوحة األدب العربي عبر
هذا الشكل من القصة أو الخربشات
ك �م��ا ي�ح�ل��و ل��ه ت�س�م�ي�ت�ه��ا .ي�ت��داخ��ل
ال �ع��اط �ف��ي ف ��ي ال �ج��ان��ب ال�س�ي��اس��ي
واالج� � �ت� � �م � ��اع � ��ي ،ب �م �ع �ن ��ى ت �ظ �ه �ي��ر
امل� �ش ��اع ��ر واالن � �ف � �ع� ��االت ال��داخ �ل �ي��ة
للشخصية األساسية ضمن إيقاع
سردي سريع نسبيًا ،بشكل يتالءم
م� ��ع امل � �س� ��ار ال � � ��ذي ت �ت �ش �ك��ل خ�ل�ال��ه
سلسلة األحداث.

ان� �ف� �ع ��االت ت �ل ��ازم واق � �ع� ��ًا م� ��زري� ��ًا ال
يشير إل��ى إمكانية ل �ت��دارك مآسيه
اإلنسانية املتراكمة.
ق��د ت�ك��ون ع�لاق��ة ال�ح� ّ�ب ال�ع��اب��رة بني
راج��ح امل�غ��رب��ي وح�ب��اب��ة السودانية
ف ��ي ف� �ن ��دق ب ��اري� �س ��ي ،ث ��م ان �ق�لاب �ه��ا
رح� � �ل � ��ة ب � �ح� ��ث ع � ��ن ال � � �ح � ��ب ،م� ��أزق� ��ًا
ً
ض � ��روري � ��ًا أو م� ��دخ�ل��ا الزم � � ��ًا ن�ح��و
تصدعات أساسية في الرواية أراد
ال�ك��ات��ب تظهيرها ب�ش�ك��ل ال يخرج
ع � ��ن ن � �ط� ��اق ال � � � ��ذات وت� �س ��اؤالت� �ه ��ا.
ه ��ذا م��ن دون ال �غ��رق ف��ي يقينيات
مثالية غير م��أم��ون��ة ل�ل�ق��ارئ .حتى
أك �ث��ر األح � ��داث إي�ل�ام��ًا ون�م�ط�ي��ة في
بلد عربي ك��ال�س��ودانُ ،ي��راد لها في
ال �س��رد أن تنقلب ت �س��اؤالت ك�ب��رى:
«ك�ي��ف للحياة أن ي�ك��ون لها معنى
م � ��ن دون أن ت� �ج� �ت ��از س ��رادي� �ب� �ه ��ا
امل� �م� �ي� �ت ��ة م � ��ن ج � � ��وع وع � � � ��وز وف� �ق ��ر
وراحة؟».
ّ
خ�لال الرحلة ،تتفتح أوص��ال البلد
امل��ري ��ض أم� ��ام ن ��اظ � َ�ر ْي راج � ��ح .هنا
يقع على التناقضات وال�ص��راع��ات

تدور «ذبائح ملونة» في
السودان حيث الصراعات
الثقافية واألهلية

ال �ث �ق��اف �ي��ة وال �س �ي��اس �ي��ة واأله �ل �ي ��ة.
ص ��راع ��ات ت �خ � ّ�رب ال �ب �ش��ر وال�ح�ج��ر
في بلد غامض وعريق بحضارته.
ب�ي�ن أم درم� � ��ان ع��اص �م��ة ال�ص��وف�ي��ة
وب � ��ورت � �س � ��ودان امل� �ي� �ن ��اء ال��رئ �ي �س��ي
ودارف� � ��ور ح �ي��ث ع�م�ل�ي��ات التطهير
ال �ع��رق��ي واالغ �ت �ص��اب وب�ع�ث��ة األم��م
املتحدة ملساعدة الجرحى ،تنعكس
ق� �س ��وة ال � �ح� ��دث وال� � �ص � ��ورة ب�ش�ك��ل
تصاعدي على السرد.
ٌ
ع �ج��ز ي�ت�ف��اق��م ع�ل��ى ال�ج�ه�ت�ين ،جهة
ال � � � � ��راوي وج � �ه� ��ة امل� �ت� �ل� �ق ��ي :م �ش �ه��د
اغ �ت �ص��اب أخ �ت�ي�ن ف��ي دارف � ��ور أم��ام
عائلتهما ف��ي مقابل عملية سمير
صديق راج��ح االنتحارية في بعثة
األم ��م امل�ت�ح��دة ،مستهدفًا السفيرة
األم �ي��رك �ي��ة .ي �ص��ل ب��ال �ك�ل�ام إل ��ى ما
ي �ش �ب��ه ذروة ش� �ع ��وري ��ة ي�خ�ت�ت�م�ه��ا
ال �ك��ات��ب ب �ك �ل �م��ات ل �ش��اع��ر ال��دي �ن �ك��ا
(قبيلة في جنوب السودان)« :اآلالم
ّ
ال�ت��ي ظ��ل��ت تقاسيها ّأم�ت�ن��ا ليست
قطعًا آالم املرض ،بل هي يقينًا آالم
الطلق».

ّ
◄ ّ
ّ
العربية للترجمة» النسخة ّ
املعربة
تقدم «املنظمة
من كتاب «ال�س��ؤال عن الشيء – ح��ول نظرية
َ ْ
امل �ب��ادئ الترنسندنتالية ع�ن��د ك��ن��ت» مل��ارت��ن
هايدغر (ترجمة إسماعيل املصدق ،مراجعة
موسى وهبة ،توزيع «مركز دراسات الوحدة
العربية) .في مؤلفه ،أعاد أحد أهم فالسفة القرن
العشرين ط��رح س��ؤال الكون ال��ذي ط��واه النسيان.
ينطلق ه��اي��دغ��ر م��ن أس��ئ��ل��ة م��ع��ت��ادة وي��ن��ت��ق��ل إل��ى
ق��ض��اي��ا مختلفة شغلت ب���ال مفكرين مختلفني.
ي��ع��ط��ي ال���ك���ت���اب ف���ك���رة ع����ن ال��ك��ي��ف��ي��ة ال���ت���ي ي��ج��م��ع
فيها ه��اي��دغ��ر ب�ين مهماته األك��ادي��م��ي��ة ف��ي البحث
والتدريس وبني حواراته مع الفالسفة.
◄ م����������ن ض������ي������ع������ة ب � � � �ط� � � � ّ�رام
ال � �ك� ��وران� � ّ�ي � ��ة ،ان����ط����ل����ق ف��ي��ل��ي��ب
س���ال���م ( )1941ف����ي رح���ل���ة م��ع
ط��ب ال��س��رط��ان ،ليصبح مرجعًا
وم����خ����ت����رع أدوي���������ة وط���ب���ي���ب���ًا ف��ي
أح����د أش���ه���ر امل����راك����ز ف���ي ال��ع��ال��م
ف����ي ت���ك���س���اس .ون����ظ����رًا إل�����ى م��ا
ي��ج��م��ع��ه س���ال���م ف���ي شخصيته
ّ
م������ن ع�����ال�����م وط����ب����ي����ب وم����ف����ك����ر،
ّ
اخ���ت���ارت ال��ص��ح��اف��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة
م�ه��ى س �م��ارة أن ت��ت��ن��اول س��ي��رت��ه ف���ي «فيليب
س��ال��م – ال�ث��ائ��ر وال �ع��ال��م واإلن �س��ان��ي» («دار
ّ
يضم العمل سيرة الطبيب
النهار» و«الساقي»).
ّ
ّ
واألكاديمي اللبناني الشخصية والعلمية والتربوية
ً
وهجرته إل��ى أميركا وص���وال إل��ى آرائ���ه الفلسفية
والسياسية.
◄ ف��ي رواي����ة «ش ��وارع ال�ع��ال��م» (دار ال��ري��س)،
يحكي جنان جاسم ح�لاوي قصة أس��رة عراقية
من البصرة أثناء الحرب العراقية اإليرانية .الرواية
السادسة للكاتب العراقي ،تعبر النماذج عن جيل
ك��ام��ل م��ن ال��ع��راق��ي�ين ،شخصيات تعيش األزم���ات
النفسية نتيجة ال��ح��روب وتبحث ع��ن االس��ت��ق��رار
والخالص والسالم بعدما ّ
تشردت من وطنها.
◄ ي�����س�����رد م� �ح� �م ��ود ش �ق �ي��ر
ف��ي «ف ��رس ال�ع��ائ�ل��ة» (ن��وف��ل)
ت��اري��خ عشيرة م��ن ال��ب��دو تقطن
ف����ي إح�������دى م���ن���اط���ق ف��ل��س��ط�ين،
مستعيدًا حكاياتها وعائدًا إلى
ّ
امليثولوجيا الشعبية وما تشكله
من ّقوة فاعلة على الناس .تتابع
أح�������داث ال�����رواي�����ة ع���ن���دم���ا ي��ص��ل
اإلن���ك���ل���ي���ز إل������ى م�����ض�����ارب ه���ذه
ال��ع��ش��ي��رة ب��ع��د ه��زي��م��ة األت�����راك،
وزي��ارة الرجال والنساء مدينة القدس ليصطدموا
بالواقع ويكتشفوا أنهم جزء من وطن وشعب.
◄ يهدف «غرنيكا الخيام _ ج��داري��ة الوطن
امل�ش��اغ��ب _ س�ي��رة أم�ك�ن��ة» («دار ال�ب�ص��ائ��ر»
و«األن��وار») ليوسف الغزاوي إلى نقل تجربة
حياة .يقف الكاتب والتشكيلي اللبناني عند بلدة
ّ
الخيام (جنوب لبنان) التي تشكل محور الكتاب،
ّ
ع��ارض��ًا م��ا ح���ل فيها م��ن خ���راب وت��دم��ي��ر نتيجة
االحتالل اإلسرائيلي.

