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حتية �إىل بريوت

حممد

برادة*

بريوت التي ال تك ُّف عن املجيء

منذ

فجر محاوالت النهو�ض العربي في القرن التا�سع ع�شر ،كانت بيروت نجمة
تتلألأ على جبين �سماء التحول وتجديد الجلد والقلب والفكر .فها هو �أحمد
فار�س ال�شدياق ( )1887 - 1804المغامر الكبير الباحث عن نف�سه وهويته ،وال�ساعي
لفهم ''الآخر''عن قرب ،كي ي�ستمد فتائل �ضوء ربما ت�سعفه على اال�ستهداء وهو يغادر ليل
حدث اللغة من خالل تطويعها ال�ستيعاب تف�صيالت التحوالت في
ع�صور االنحطاطُ ،ي ّ
الواقع وفي النفو�س ،وال يتوانى عن التب�شير بعنا�صر الحداثة والتحديث عند الغرب،
م�شيداً برحابة َف ْهم الديانات وف�ضائل العقالنية عند الآخر.
ومن لبنان هاجر �شعراء وك ّتاب وفنانون �إلى العالم الجديد ،حاملين �آيات من حكمة
ال�شرق وروحانيته ،يتقدمهم ''النبي'' جبران خليل جبران ( ،)1931 - 1883و�صاقلين
لغة ال�ضاد ومجددين �شعرها.
ومنذ ا�ستقالل لبنان توطدت رمزية بيروت على طريق التجديد الأدبي والفكري،
وه َو�س الإحياء والتعبد في محراب الما�ضي المهجور .عاد يو�سف
متحدية ُبنيات الجمود َ
هبت على
الخال وزوجته الفنانة الت�شكيلية من �أميركا،
َ
مت�شبعين بنفحات التجديد التي ّ
العالم الجديد منذ ع�شرينيات القرن الما�ضي ،و�أ�س�سا مجلة ''�شعر'' التي جذبت كوكبة من
الفنانين الر�سامين والنحاتين ،و�سرعان ما �أ�صبحت المجلة نبرا�س ًا يلتف حوله �شعراء
�شباب �آنذاك ،من جميع �أرجاء الف�ضاء العربي ،ا�ستطاعوا �أن يحفروا �أخاديد عميقة في
مجرى ال�شعر والنقد والفن الت�شكيلي.
زوادته م�شروع مجلة
كما عاد �سهيل �إدري�س من �إقامته الدرا�سية في باري�س ،وفي ّ
والت�شيع للفل�سفة الوجودية ال�سارترية التي �سيعمل على توظيفها ال�ستكمال ما
''الآداب''
ّ
ينق�ص الم�شروع القومي العربي ال�صاعد �آنذاك ،والمفتقر �إلى ما يملأ خانة حرية الفرد
المن ّزل من فوق .و�أهم من ذلك حمل �سهيل �إدري�س في
المحذوفة من م�شروع القومية ُ
''الحي الالتيني''.
حقيبته روايته الرائدة
ّ
* روائي وناقد مغربي.

امللف

ثم تتوالى التف�صيالت التي ت�ؤكد �أن بيروت �أ�صبحت �أحد مراكز النهو�ض في مجاالت الفن
تحاكم بعد
والإبداع الأدبي والفكر الأيديولوجي وال�سيا�سي :فليلى بعلبكي �صاحبة ''�أنا �أحيا''
َ
�أن ن�شرت مجموعتها ''�سفينة حنان �إلى القمر''؛ والناقد المارك�سي رئيف خوري يحاور في
م�ؤتمر بلودان ''عميد'' الأدب العربي طه ح�سين؛ وال�شاعر الرو�سي �إيفتي�شنكو يقر�أ في قاعة
الجامعة العربية ق�صائده باللغة الرو�سية بينما �أدوني�س يلقي ترجمتها بالعربية .وفي خلفية
الوقائع والتف�صيالت ،يرتفع �صوت فيروز ال�سماوي �صادح ًا و�سط �ضو�ضاء الف�ضاء العربي،
وو�سط الحروب الأهلية وحروب الأ�شقاء/الأعداء.
كلما توالت الطعنات الموجهة �إلى لبنان ،من داخله ومن جيرانه ،لج� ُأت �إلى ا�ستح�ضار
اللحظات الم�شرقات الكامنة في ذاكرتي البيروتية ،والتي كانت ُت�شرع نوافذ الأمل �أمام َمن
عا�صر ُتهم من ال�شباب �آنذاك .غير �أن االنتكا�سات والهزائم توالت ،والتحليالت الأيديولوجية
�سرعان ما تبخرت ،وبيروت التي كنا ن�ستر�شد ب�ضوئها تحولت �إلى متاهة �سوداء يحوطها
دخان قاتم ك�أنها ُترغم على النزول �إلى الجحيم ،لكنها لي�ست وحدها ،فهناك �أقطار عربية
�شتى توجد في متاهة الحرب وبين �أطالل الخراب.
�أفكر و�أعيد التفكير ،لأنتهي �إلى �أن هناك عنا�صر م�شتركة تحكمت في م�صير دول الف�ضاء
العربي ،وجعلتها ،منذ اال�ستقالالت ال�سيا�سية على الأقل ،ت�سير �صوب التدهور وفقدان البو�صلة.
لأجل ذلك ،كلما �أمعنت التفكير في عنا�صر هذه الإ�شكالية ،من خالل الهزات والزالزل التي
ت�ضرب لبنان وبقية الأقطار ''ال�شقيقة'' ،وجدتني �أميل �إلى �أن هناك ب�ؤرة م�شتركة تتحدر منها
الأزمات والتعثرات لتجعل النهو�ض معاق ًا با�ستمرار.
�أق�صد �أنه على الرغم من اختالف الأنظمة الحاكمة ،من حيث ال�شكل ،بين َم َلكيات
�أوليغار�شية وجمهوريات ع�سكرتارية ''وطنية'' ،ف�إن هناك قا�سم ًا م�شترك ًا يكمن وراء التعثر
الم�ستمر ويقود �إلى التحارب والخ�ضوع للتبعية الأجنبية ذات الأطماع المتجددة .بعبارة
�أُخرى ،تعود �أزمة دول الف�ضاء العربي �إلى �أنها �أخط�أت الطريق �إلى الحداثة في معناها العميق
والمتكامل� ،إذ �إنها قفزت على الأ�س�س ال�ضرورية لإخراج مجتمعاتها من مرحلة ممار�سات
ت�سع لتر�سيخ الجدلية الخالقة بين المجتمع المدني والدولة.
ع�صور االنحطاط والت�أخر ،ولم َ
هكذا ،بد ًال من �أن ن�شاهد ،بعد اال�ستقالالت ،طرح �إ�شكالية الحداثة المعتمدة على تفاعل
وت�سا ُند بين الجانب الفكري القيمي ،والجانب ال�سيا�سي الدينامي الم�صاحب للتحوالت
وال�ضابط للممار�سة الديمقراطية ،وجدنا ''ورثة'' اال�ستعمار يعمدون �إلى ت�أبيد �سلطة الحكام
على اختالف مرجعياتهم واختالف الواجهات وال�شعارات التي يت�سترون وراءها.
على هذا النحو� ،أخط�أت دول الف�ضاء العربي الطريق �إلى الحداثة ،وانغم�ست في التحديث
المعتمد على ا�ستجالب وا�ستعارة ما تنتجه دول الغرب والعالم المتقدم ،من دون �أن تزرع في
التربة العربية الأ�س�س العقالنية والعلمية وال�سيا�سية الكفيلة ب�أن تحقق التوازن ال�ضروري بين
الحداثة والتحديث ،وبين جدلية ال�سيا�سي والثقافي ،وبين الحوكمة والمراقبة الديمقراطية،
الأمر الذي يدفعني �إلى القول �إن التحديث الذي عرفه الف�ضاء العربي نتيجة المثاقفة عبر
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اال�ستعمار في البداية ،كان يفتقر �إلى �أ�س�س �صلبة تتيح التوغل في م�سالك الحداثة ال�ستنبات
طريق النهو�ض القادر على رفع تحديات الم�ستقبل .وهذا ما يجعلني �أعتبر عالقة الف�ضاء
العربي بالحداثة �أ�شبه ما تكون بـ ''الفعل القا�صر'' ( )Acte manquéوفق مفهوم �سيغموند فرويد
يعرف �أي�ض ًا بالزلة �أو الهفوة الفرويدية] ،لأنها تفتقر �إلى الأ�س�س النظرية التي تحول
[والذي ّ
دون �أن ت�صبح تلك العالقة مجرد اقتبا�س وا�ستيراد لو�سائط التحديث مع الحفاظ على ُبنيات
عتيقة تجعل هذا النوع من المثاقفة واالقتبا�س مجرد ممار�سة مجانية طوال عدة عقود من
حياة دول الف�ضاء العربي .وال �أن�سى عن�صراً �أ�سا�سي ًا �أُهمل في عالقة دول الف�ضاء العربي
بالحداثة ،وهو تحييد الدين وجعله عن�صراً يخ�ص عالقة كل فرد بمعتقداته الدينية من دون �أن
يكون له دخل في تنظيم قوانين وم�شاريع تدبير �ش�ؤون المجتمع.
بالن�سبة �إلى لبنان الذي كان منذ القرن التا�سع ع�شر نافذة مو�صولة بالتراث الفل�سفي
والأدبي الغربي الداعم للأزمنة الحديثة ،نعلم �أنه ا�ضطلع بدور الو�ساطة في التعريف بثقافة
''الآخر'' ،وانتهج �صيغة توفيقية في تدبير ال�ش�أن ال�سيا�سي من خالل الحفاظ على الطوائف والبعد
الديني في تدبير �ش�ؤون المجتمع؛ �أي �أن لبنان على الرغم من تمثله المتقدم لو�سائل النهو�ض،
�أغفل تحييد الدين و�إزالة �أ�سيجة الطائفية ،فكان ذلك بمثابة القنبلة الموقوتة التي ما فتئت
ضال
تدخل الدول المجاورة الم�ستثمرة لثغرات النظام الطائف ،ف� ً
تنفجر عبر حروب �أهلية ،وعبر ّ
عن ف�ساد ال�سيا�سيين المحتمين بطوائفهم ،وانت�شار المح�سوبية وفقدان الدولة ل�سلطتها ب�سبب
ا�ستقواء �سلطات �أُخرى ،الأمر الذي ي�ؤكد �أن �صيغة الدولة الطائفية في لبنان لم تعد �صالحة
لال�ستمرار ،لأن �سلبياتها تفاقمت و�أ�ضرت بجميع المواطنين على اختالف ِمللـهم وانتماءاتهم،
وقد تجلى ذلك بو�ضوح في ثورة ال�شباب اللبناني في  17ت�شرين الأول�/أكتوبر .2019
ما حدث ويحدث في لبنان يعيدنا �إلى تجميع �شتات الم�شاهد والمراحل التي تعاقبت على
دول الف�ضاء العربي ،كي ن�ستجلي الأ�سباب التي حكمت عليها بالتعثر الم�ستمر واالنحبا�س
داخل �شرنقة الملكيات الأوليغار�شية والجمهوريات المت�سلطة؛ لكن المقام ال يت�سع لتحليل هذه
الإ�شكالية الأ�سا�سية.
بطبيعة الحال ،كثيرون من المفكرين والمثقفين العرب حللوا وكتبوا عن الأ�سباب الكامنة
وراء الإجها�ض الم�ستمر للنهو�ض العربي في اتجاه الحداثة والديمقراطية .وعلى الرغم من
�أهمية تلك التحليالت ،ف�إنه قلما يتم التوقف عند م�شكلة الفئات والطبقات االجتماعية المهي�أة
لال�ضطالع بتج�سيد الحداثة في �صلب المجتمعات العربية .و�أعتقد �أنه منذ بدء انتفا�ضات
الربيع العربي في كانون الأول/دي�سمبر � ،2010شرعت مالمح تلك الفئات تعلن نف�سها من
خالل رف�ض �سلطوية الأنظمة القائمة التي ت�شد الف�ضاء العربي �إلى ما�ضوية عقيمة ،و�إلى
تبعية ل�سيا�سة �أميركية و�إ�سرائيلية متن�صلة من حقوق فل�سطين في الحرية وت�شييد الدولة.
الهبات ال�شبابية الم�ستمرة ،وعلى الرغم من القمع والتنكيل ،هي التي
ولح�سن الحظ ،ف�إن تلك ّ
تريد معانقة الحداثة في عنا�صرها المتكاملة ،ومن خالل قوى ب�شرية �شابة ،رجا ًال ون�ساء،
م�صممة على التغيير والنهو�ض.
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وها هي بيروت تحت�ضن وتقود ثورة �شباب لبنان ب�شعارات جديدة ور�ؤية ثقافية و�سيا�سية
م�ستقبلية ،كي تن�سف قوقعة الطائفية و�أجهزة الدولة القائمة على المحا�ص�صة والف�ساد.
تكف
تكف عن المجيء على الرغم من االنفجارات التي تقتل الأبرياء ،ولن ّ
بيروت/الرمز لن ّ
تكف
عن المجيء حاملة نذور الت�ضحية والتحدي للخروج من �سراديب الخراب؛ بيروت التي ال ّ
ال�صلب والترائب ت�سندها قوى ال�شباب في �أ�صقاع
عن المجيء تعرف كيف تخرج من بين ُّ
لبنان كله ،على اختالف �أ�صولهم الدينية واالجتماعية ،لت�ضع حداً للم�سرحية الهزلية التي
ت�ستهتر بم�صالح المواطنين و�أرزاقهم وم�ستقبلهم .بيروت تحمل ،هذه المرةَ ،ن َويات القوى
المجتمعية الم�صممة على الخروج من دوائر التعفن والم�ساومات التي تتلفع ب�أردية الدين
�سدنة المعابد والمنابر المهجورة .نعم ،بيروت تتلألأ من جديد في �سماء الفن
وخطابات َ
تكف عن المجيء مذ نذرت نف�سها للتجديد والثورة ومعانقة �أحالم
والإبداع والتمرد لأنها ال ّ
ال�شباب.
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