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اغ�ضبوا!
!Indignez-vous
*Stéphane Hessel
France: Éditions Indigène, 2010. 32 pages.

في

ت�شرين الأول� /أكتوبر
� ،2010أ�صدر �ستيفان
هي�سل وهو في الثالثة والت�سعين من
عمره كتاب ًا ال يتعدى الأربعين
�صفحة �سرعان ما �أ�صبح ظاهرة في
عالم الن�شر� ،إذ لقي رواج ًا كبيراً
وتكاد مبيعاته ت�صل اليوم �إلى
مليوني ن�سخة فيما يقرب من 20
لغة.
وهذا الكتاب الذي يحمل عنوان
''اغ�ضبوا!'' �أقرب �إلى المانيف�ستو منه
�إلى الكتاب ،والكاتب يقول فيه �إن
''الغ�ضب هو �أ�سا�س المقاومة'' ،و�إن

الأ�سباب كثيرة في عالمنا ال�شائك
لهذه الدعوة �إلى االلتزام االجتماعي
وال�سيا�سي با�سم الم�شاعر التي
يثيرها الظلم :هيمنة الأ�سواق
التجارية التي تهدد ال�سالم،
لك�سب �أكثر ،وللمناف�سة
والرك�ض
ٍ
الم�ستمرة؛ الهوة التي تف�صل
الأغنياء عن الفقراء؛ المعاملة
ال�سيئة التي يلقاها الذين ال يملكون
�أوراق ًا ر�سمية ،والمهاجرون،
والغجر؛ �أحوال كوكب الأر�ض؛
�ضياع المكت�سبات االجتماعية
كالتقاعد والت�أمين ال�صحي؛ وغيرها

( ) ولد في برلين في �سنة  1917لأب يهودي و�أم بروت�ستانتية .وقد �أوحت ق�صة
*
والديه للمخرج الفرن�سي فران�سوا تروفو بفيلم ''جول وجيم'' الذي نال �شهرة وا�سعة في
ال�ستينيات.
در�س هي�سل في باري�س ،وح�صل على الجن�سية الفرن�سية في �سنة  1937وعلى �شهادة
الفل�سفة من المدر�سة العليا للمعلمين .التحق بديغول وبالمقاومة في لندن في �سنة
 ،1941ولما عاد في مهمة �إلى باري�س في �سنة � 1944ألقى الألمان القب�ض عليه،
و�سجن في مع�سكر بوخينفالد في �ألمانيا ،ثم نجا ب�أعجوبة من ال�شنق بانتحاله هوية
ُ
مزورةُ .عين في �سنة  1945في الأمم المتحدة ،ثم في لجنة حقوق الإن�سان ،و�شارك
في �صوغ الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان الذي �صدر في �سنة  .1948التحق بال�سلك
الدبلوما�سي ،وقادته وظيفته �إلى �سايغون والجزائر ونيويورك وجنيف حيث �أ�صبح
ممثل فرن�سا في الأمم المتحدة .وفي �سنة � 1996أدى دور الو�سيط الر�سمي في ق�ضية
المهاجرين الذين ال يملكون �أوراق �إقامة ر�سمية ،وقال في مذكراته ''الرق�ص مع
معني بم�صير العمال المهاجرين باعتباري مهاجراً �أ�صالً'' .وفي حزيران/
القرن''�'' :أنا
ّ
يونيو  ،2010نادى بمقاطعة الب�ضائع الإ�سرائيلية في �إثر الهجوم الذي �شنه الجي�ش
الإ�سرائيلي على باخرة الحرية التي �أتت لن�صرة �أهالي غزة .وح�صل هي�سل في مطلع
هذه ال�سنة على جائزة فرانز فانون لن�شاطه ال�شجاع في مكافحة اال�ستعمار.

من المو�ضوعات التي ت�ستدعي،
بح�سب الكاتب'' ،ثورة �سلمية''.
هي�سل �شيخ غا�ضب في الثالثة
والت�سعين مثلما كان مقاوم ًا �شاب ًا
غا�ضب ًا في الع�شرين ،وهو يتوجه
�إلى ال�شباب ويحثهم على التمرد،
وعلى �إيجاد معنى لمعركة تختلف
كلي ًا عن معركة المقاومة ،لأنها
اليوم �أكثر تعقيداً وتناق�ض ًا ب�سبب ما
ي�سيطر عليها من م�شاعر الخوف
والغبن ،ف�ض ًال عن العنف والمنافع.
وكل ذلك في ظل ذوبان �سيا�سي
واقت�صادي كامل.
ويمكن اعتبار هذا النداء �أمراً
�أكثر منه �شعاراً ،وهو يذكرنا بدعوة:
''تمردوا! ثوروا على الظلم الذي
هيمن على مجتمعكم وال ت�ست�سلموا
لالّمباالة .و�إن وجدتم داعي ًا �إلى
وجدت �أنا في
اال�ستنكار ،كما
ُ
النازية ،ف�ست�صبحوا منا�ضلين
�شجعان ًا وملتزمين''.
يقول �شعار هي�سل �إن الغ�ضب هو
مفتاح االلتزام ،فالقيم لم تتغير منذ
�أيام المقاومة� ،إ ّال �إن �أ�سباب الغ�ضب
اختلفت في ع�صرنا هذا .وكما يقول
الكاتب ،ف�إننا ما زلنا بحاجة ما�سة
�إلى هذه القيم ،وعلينا �أن نحر�ص
على بقاء مجتمعنا مجتمع ًا نفخر
به .وهو يذكّ ر الجيل الجديد
بمنجزات فرن�سا ما بعد الحرب:
التعليم للجميع؛ ال�ضمان ال�صحي؛
ال�صحافة الم�ستقلة؛ ت�أميم م�صادر
الطاقة والم�صارف الكبرى؛ �إخ�ضاع
الم�صالح الخا�صة للم�صلحة العامة.
ويدور الكتاب حول محورين
رئي�سيين هما المثال الفرن�سي،
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والمثال الفل�سطيني .ويبحث المثال
الأول في التجاوزات ال�سيا�سية
الراهنة للقيم الثورية الإن�سانية
الأ�صيلة ،تحت �إغراءات النموذج
ال�سيا�سي االقت�صادي الأميركي،
ويرى الكاتب �أن خطاب العولمة
الذي �أ�صبح يهيمن على تقاليد
الديمقراطية الفرن�سية ،تجاوز ب�شدة
الم�سار الذي �أ�س�سه خطاب الثورة
�أيام المقاومة الفرن�سية.
� ّأما المثال الثاني فيبحث في
يكر�س لها
الق�ضية الفل�سطينية التي ّ
الكتيب.
الكاتب جزءاً كبيراً من ّ
ويقول الم�ؤلف �أنه ذهب �إلى غزة بعد
زيارات عديدة لل�ضفة الغربية
المحتلة ،وهو يندد ب�سيا�سة الكيان
الإ�سرائيلي في غزة ويدين ب�صرامة
العدوان عليها ،داعم ًا حقوق
الفل�سطينيين ،وم�ؤكداً �أن �أحد
مو�ضوعات اال�ستنكار الأ�سا�سية
بالن�سبة �إليه هي هذه الم�س�ألة
بالذات.
ويدعو هي�سل �إلى حل �سلمي،
ويعبر عن �أمله ب�أن يتمكن
ّ
الفل�سطينيون والإ�سرائيليون من
العي�ش ب�سالم جنب ًا �إلى جنب على
الرغم من اقتناعه ب�أن الإ�سرائيليين
ال يرغبون في ذلك ،فهم ''غير
مهتمين فع ًال بال�سالم ،ويريدون
االحتفاظ بالم�ستوطنات
وباالحتالل ،وهذا مخالف للقانون
الدولي والتفاقيات جنيف ،و�أنا
مدافع �شر�س عن القانون الدولي
الذي يمرغه الإ�سرائيليون في
الوحل ''.وي�ؤكد الكاتب �أنه ال يمكنه
تقبل فكرة �أن اليهود يقترفون جرائم
ّ

حرب ،ال بل جرائم �ضد الإن�سانية
في ال�ضفة الغربية وفي غزة خا�صة،
هم الذين عانوا جرائم حرب �سعت
لإبادتهم ،وي�ضيف ب�أ�سف�'' :إن
التاريخ ال يعطينا �أمثلة لل�شعوب
التي ت�ستخل�ص العبر من تاريخها
الخا�ص''.
وفي المقابل ،يقول هي�سل �إن
الإرهاب غير مقبول لكنه مفهوم،
ويكاد يكون طبيعياً ،ويقر ب�أنه
عندما يواجه �شعب �ضعيف الهيمن َة
المتج�سدة ب�أ�ساليب بالغة التفوق،
فال يمكنه �أن يبقى مهادناً،
''فالي�أ�س ينفي الأمل''.
ويدعو هي�سل �إلى و�ضع �إ�سرائيل
على قائمة الدول اال�ستبدادية التي
يجب مقاطعتها ،ويدعم فكرة تنظيم
''محكمة را�سل من �أجل فل�سطين''،
التي �أطلقتها ليلى �شهيد ،كما و ّقع
دعوة �إلى مقاطعة الب�ضائع
الإ�سرائيلية كي تتوقف هجمات
�إ�سرائيل.
وتعر�ض الكتاب وم�ؤلفه لكثير
ّ
من االنتقادات من طرف الم�ؤ�س�سات
المدافعة عن �إ�سرائيل ،والتي اتهمته
بمعاداة ال�سامية ،كما ُرفعت �ضد
هذا الكتاب ال�صغير وم�ؤلفه ما ال
يقل عن ثالثين دعوى ق�ضائية،
بينها موقف المدر�سة العليا
للأ�ساتذة في باري�س ،التي �ألغت
ندوة كان من المقرر �أن يعقدها
�ستيفان هي�سل مع طلبة المدر�سة،
وذلك قبيل عقدها� ،إ ّال �إن الجل�سة
انتقلت �إلى ال�شارع� ،أمام مبنى
''البانتيون'' القريب .وقد اعتبر هي�سل
ت�صرف مديرة المدر�سة العليا
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للأ�ساتذة ف�ضيحة في حق حرية
التعبير وحرية الر�أي.
وانت�شر كتاب �ستيفان هي�سل في
�أوروبا والعالم ب�سرعة البرق و�أ�صبح
ظاهرة �سيا�سية واجتماعية ،ك�أنه
�أن�شودة هذا الزمن التي تقول تمام ًا
ما يجب �أن يقال.
ومن هذا المنظار تظل الدينامية
الثورية التي ي�شهدها العالم اليوم
مثا ًال جيداً لال�ستنكار العميق الذي
ي�سعى الثوار للتعبير عنه ب�إ�صرار
في الغرب كما في ال�شرق.
ومثالنا لذلك �شباب �إ�سبانيا
الذين ا�ستوحوا غ�ضبهم من كتاب
هي�سل ومن دعوته �إليهم بالغ�ضب،
وها هم يتمردون اليوم على
�أو�ضاعهم االقت�صادية ،مطالبين
بحقوقهم ،ومعت�صمين في �ساحة
بويرتا ديل �سول تحت �شعار
''الغا�ضبون'' ( ،)Los Indignadosوقد
تبعهم اليوم �شباب اليونان.
ختاماً ،ن�س�أل �أنف�سناُ :ترى ،هل
قر�أ الثوار في تون�س وم�صر واليمن
وليبيا و�سورية مانيف�ستو �ستيفان
هي�سل (و�إن لم ُين�شر بالعربية بعد)
عندما ا�ستنكروا �أو�ضاعهم المزرية
في �أوطانهم ،فغ�ضبوا وتمردوا
وثاروا على �سلطات حكوماتهم
القمعية في �ساحات العديد من
المدن العربية؟

مقتطفات من خاتمة
الكتاب
نحو ثورة �سلمية،
لفت انتباهي ،كما لفت
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انتباه غيري ،ردات فعل
الحكومة الإ�سرائيلية على
موقف �أهالي بلعين الذين
يذهبون كل يوم جمعة �إلى
ال�سور احتجاج ًا على وجوده،
من دون رمي الحجارة ،وال �أي
ا�ستخدام للعنف .لقد و�صفت
ال�سلطات الإ�سرائيلية هذه
الم�سيرة بـ ''الإرهاب الالعنفي''.
ال ب�أ�س ...عليك �أن تكون
�إ�سرائيلي ًا كي ت�صف الالعنف
بالإرهابي ...ومع ذلك ،يبدو �أن
الحكومة ارتبكت جداً من ت�أثير
الالعنف وما ت�ستدره هذه
البادرة من م�ساندة ودعم من
طرف �أعداء القمع في العالم.
�إن الفكر الغربي الداعي �إلى
الإنتاجية المفرطة جر العالم
�إلى �أزمة يجب الخروج منها
بقطيعة مع �آلية الهروب �إلى
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الأمام ال�ساعية لـ ''المزيد دوماً''
في المجال االقت�صادي ،كما في
مجال العلوم والتكنولوجيا .لقد
حان الوقت كي ترجح كفة
الأخالق والعدالة والتوازن،
فهناك مخاطر عديدة تهددنا،
وربما تق�ضي على �سيرورة
حياة الإن�سان فوق هذا الكوكب.
[].......
كيف �أختم ندائي هذا الذي
يحث على الغ�ضب؟ ربما بما
قلته في � 8آذار /مار�س 2004
بمنا�سبة احتفالنا بالذكرى
ال�ستين لبرنامج المجل�س
الوطني للمقاومة ولقوات فرن�سا
الحرة ('' :)1945 – 1940لقد
انت�صرنا على النازية بف�ضل
ت�ضحيات �إخوتنا و�أخواتنا في
المقاومة والأمم المتحدة ،وبما
قاموا به �ضد البربرية

والفا�شية� .إ ّال �إن هذا التهديد ال
يزال قائماً ،وغ�ضبنا على الظلم
لم يهد�أ''.
كال ،لم يختف هذا التهديد
من حياتنا ،ولهذا ما زلنا
ننادي بـ ''ثورة �سلمية حقيقية
على جميع و�سائل الإعالم
ال�شعبوية التي ال تقدم �إلى
�شباب اليوم غير �أفق اال�ستهالك
واحتقار ال�ضعفاء والثقافة،
وداء الن�سيان ،والمناف�سة
ال�شديدة من الجميع نحو
الجميع''.
و�إلى كل َمن �سيقوم ببناء
القرن الواحد والع�شرين� ،أقول
بمحبة :الإبداع هو المقاومة
والمقاومة هي الإبداع.

رانية �سمارة

مترجمة وكاتبة �سورية

