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ق���ال اإن االدب الرو�س���ي �س���مح ل���ه بتغي���ر من���ط حياته . 
اع���رف اأن امل���كان الوحي���د ال���ذي كان يث���ر اطمئنانه يف 
�سب���اه ، ركن �سغر يف غرفة والده ، حيث يجل�س مم�سكا 
بالكتاب ، يقول انه حاول يف بع�س الليايل ان يقلد رواية 
تول�ستوي " احلرب وال�سلم " ، لكنه غر راأيه وكتب ق�سة 
ق�س���رة عن زمالئه يف املدر�سة : " كن���ت تائها، ت�سحرين 
معرفة احلقيقة، وال �سيء اإال احلقيقة يف الكتب التي كنت 

اراها حتول اليومي اىل �سحر خا�س "
عندما �ُسئل هل كان يتمنى لو عا�س حياته بطريقة اخرى؟ 
ق���ال مبت�س���ما :" ، ان���ا را�ٍس كل الر�س���ا عن ما ع�س���ته يف 

حياتي " .
ول���د طارق علي خان يف 21 ت�س���رين االول عام 1943 يف 
مدين���ة الهور عا�س���مة مقاطعة البنجاب والتي ا�س���بحت 
تابع���ة لباك�س���تان عندما انف�س���لت عن الهند ع���ام 1947 ، 
عا�س طفولته و�س���باه و�سبابه و�س���ط عائلة تع�سق قراءة 
الكت���ب : " كان���ت الكتب تط���اردين يف كل زاوية من زوايا 
البي���ت " ، فوال���ده هو ال�س���حفي مظهر علي خ���ان ، وامه 
طاهرة خ���ان قادت حركات احتجاجي���ة كبرة يف مقاطعة 
البنج���اب ، وان�س���مت اىل الرابطة اال�س���المية الوحدوية 
وق���د ا�س���بحت فيما بعد رئي�س���ة ل���وزراء البنج���اب ، كان 
وال���ده ُيح�س���د الفالحن الفقراء �س���د االقطاعي���ن ، وكان 
البع�س يتهمه باالنتماء اىل احلزب ال�س���يوعي ، لكنه كان 
يقول ان���ه متاأثر بافكار �س���ان �س���يمون ومعجب مبارك�س 

فقط . 
ولد طارق بينما كان والده يوؤدي اخلدمة الع�سكرية ، ويف 
ه���ذه االثناء قررت والدته االنتماء اىل احلزب ال�س���يوعي 
وتربعت مبعظم جموهرات العائلة للحزب ، ا�س���بح االبن 
نا�س���طا �سيا�سيا وهو يف �سن املراهقة ، وكان يف املدر�سة 
يردد على م�سامع الطلبة ق�سائد لبو�سكن ومايكوفي�سكي 

، �سارك يف التظاهرات �سد احلكم الع�سكري يف باك�ستان 
، اخ���رب احد ابناء عمه وكان �س���ابطا كبرا يف املخابرات 
الع�س���كرية العائلة انه الي�س���تطيع حماية طارق امل�س���اغب 
ال�سيا�س���ي ، فقرر والده ان يبعث به اىل انكلرا للدرا�س���ة 
، حيث در�س الفل�س���فة واالقت�س���اد وال�سيا�س���ة يف جامعة 
اأك�س���فورد ، لكن���ه مل ي���رك العم���ل ال�سيا�س���ي ، فانتخ���ب 
ع���ام 1965 رئي�س���ا الحتاد طلب���ة اوك�س���فورد، ويف نهاية 
ال�س���تينيات قاد احتجاجات الطلبة �سد احلرب الفيتنامية 
، وم���ع م���رور الوق���ت اخ���ذ يكت���ب املق���االت الت���ي تنتق���د 
ال�سيا�س���ة االمركية ويحذر من العالقات بن الباك�س���تان 

ووا�سنطن .
 ع���ام 1970 ا�س���در كتاب���ه ال�س���هر : " باك�س���تان: حك���م 
ع�س���كري اأم �س���لطة �س���عبية؟ " ال���ذي لفت الي���ه االنتباه  ، 
يق���ول ان الكت���اب من���ع م���ن الت���داول يف باك�س���تان بام���ر 
اجلرنال �س���ياء احلق ، لكن الكتاب قرئ برغم املنع ب�سكل 
وا�س���ع يف الق���ارة الهندي���ة حت���ى ان رئي�س���ة وزراء الهند 
اأندي���را غاندي الت���ي التقاها طارق علي ع���ام 1984 اأبدت 
اعجابها ال�سديد بالكتاب وقالت ملوؤلفه انه ك�سف لها ا�سياء 
مل تك���ن تعرفها عن باك�س���تان ، ثم ا�س���در كت���اب " الثورة 
م���ن اأعلى:االحت���اد ال�س���وفياتي اإىل اأي���ن؟" بعده���ا ن�س���ر 
كتاب " �س���دام االأ�س���وليات: احلمالت ال�سليبية واجلهاد  

واحلداثة"  .
ب���داأ طارق عل���ي كتاب���ة الرواي���ة  يف وقت متاأخر ب�س���بب 
ان�س���غاله بال�سيا�س���ة ، كان ق���د اخ���رب ام���ه يف ر�س���الة عام 
1967 ان���ه يتمن���ى كتابة رواية ، ويتذك���ر اأن امه كتبت له 
ر�س���الة طلبت منه ان يوا�س���ل الدفاع عن ق�سايا بلده وان 
يك���ون جزءا م���ن تاري���خ احلركة الن�س���الية الباك�س���تانية 
، ورغ���م ولع���ه بكتاب���ات مارك�س ولين���ن ، اإال ان���ه خا�س 
معركة مع بع�س املفكرين املارك�س���ين الذين اتهمهم بانهم 
حولوا املارك�س���ية اىل معطى ثابت ونهائي وكاأنها ر�سالة 
دينية :" ع�سُت ي�ساريًا على طريقتي وفخور بهذا االنتماء 
رغم اأخطاء كثرة ُترتكب با�س���م الي�سار يف العامل، فلي�س 
املهم اأن تكون منتميًا �سيا�س���يًا، الأن االأهم هو الكيفية التي 

متار�س بها هذا االنتماء" "
عندم���ا ب���داأ ط���ارق عل���ي كتاب���ة روايت���ه االوىل " ظ���الل 
�س���جرة الرم���ان " ، قدمها اىل �س���ديقه املفكر الفل�س���طيني 
اإدوارد �س���عيد ال���ذي م���ا ان انتهى منها حت���ى طلب منه ان 
يوا�س���ل الكتابة الروائية قائال له : "عليك اأن ت�س���تمر يف 
رواي���ة تلك احلكاي���ات اللعين���ة " . كانت الرواي���ة تناق�س 
مو�س���وعة العالق���ة ب���ن االإ�س���الم والغ���رب ، ي���روي فيها 
طارق علي حكاية ال�س���نوات التي اأعقبت �س���قوط غرناطة 
، قال لل�س���حافة عن اال�س���باب التي دفعت���ه لكتابة الرواية 
ان :" تاري���خ االإ�س���الم يف االأندل����س ُيعرب عن���ه يف الغرب 
بفق���رات موج���زة يف الكتب املدر�س���ية كاأن تق���ول: " جاء 
امل�س���لمون اىل هنا وعا�س���وا �س���تة قرون، لكنن���ا طردناهم 
" ، بعد ذلك يوا�س���ل اهتمامه بالرواية لي�سدر عددا من 
االعم���ال ابرزه���ا " �س���لطان يف بالرم���و" " كتاب �س���الح 
الدين" و"املراأة احلجرية " " اخلوف من املرايا " ، والتي 
�س���كلت خما�س���ية روائية قال انه كتبها بع���د حرب اخلليج 

ع���ام 1991 رّدا على الكت���اب يف الغرب الذين ادعوا غياب 
الثقاف���ة لدى امل�س���لمن، وركز يف كل جزء من اخلما�س���ية 
على حقب���ة تاريخية لع���ب فيها امل�س���لمون دورًا �سيا�س���يًا 
وثقافي���ًا ب���ارزًا : " اأن كل رواية م���ن رواياتي تتحدث عن 

االأمل املغدور  ".
عام 2018 ي�سدر طارق علي كتابه املهم " املبارزة " والذي 
يك�س���ف فيه كيف ان �سريحة �س���غرة من االأغنياء ُتكد�س 
االأم���وال، بعي���دًا عن حاج���ات النا����س العادي���ن: " اأولئك 
الفق���راء الذين يعانون من البوؤ�س، واالرتداد اإىل الدين،" 
وي�س���به ط���ارق علي ما تفعل���ه االموال يف ال�س���يطرة على 
ال�س���لطة ، مثل �سالح كامت ال�سوت ، حيث اأن االحزاب يف 
بلدان ا�س���يا مل تعد ملتزمة بربامج �سيا�س���ية، بل اأ�سبحت 
معتمدة على املح�س���وبيات والعالقات ال�سخ�سية، ، وعلى 
اأتباع خاملن عدميي احلركة والن�ساط ، يكتب عن منوذج 
دول���ة مث���ل باك�س���تان :" ابتلي���ت الب���الد ببروقراطي���ن، 
�س���باطًا، و�سيا�س���ين فا�س���دين، وبحكوم���ة عفن���ة حت���ى 
ال�س���ميم، ومبافيا حممية، ومكا�س���ب منتفخة من �سناعة 
الهروين وجتارة ال�س���الح. اأ�سف اإىل ذلك نفاق االأحزاب 

االإ�سالمية وا�ستغاللها للدين  " .
من منزله يف العا�س���مة الربيطانية اجرى طارق علي عدة 
ح���وارات مع و�س���ائل االعالم ، واي�س���ا قام ب���ادارة حوار 
بعن���وان " فرو�س كورون���ا ، احل���رب واالإمرباطورية  " 
ا�ست�س���اف فيه الكاتبة الهندي���ة اأرونداتي روي ، ورئي�س 
ح���زب العمال الربيطاين ال�س���ابق جرميي كوربن ، وقد 
ا�س���تهل طارق علي املح���اورة بحديث عن احلروب التي ال 

يريد لها البع�س ان تنهي
و�س���به الكات���ب الباك�س���تاين ما يج���ري ملر�س���ى كورونا ، 
مبا جرى لالمريكي اال�س���ود جورج فلويد عندما �س���رخ " 
ال اأ�س���تطيع التنف����س " يقول طارق عل���ي ان فلويد مل يكن 
يع���رف اأن ما ج���رى له يجري يف انحاء اخ���رى من العامل 
، والكث���ر من النا�س يعان���ون من ال�س���عوبة يف التنف�س 
ب�س���بب فايرو����س كورون���ا ونق����س اخلدم���ات الطبية : " 
تويف جورج فلويد الأن �س���رطي اأخرج اأنفا�سه منه بو�سع 
ركبته على رقبته، واأجزاء من العامل - فل�س���طن وك�سمر 
عل���ى وجه اخل�س���و�س - ال ت�س���تطيع التنف�س ب�س���بب ما 
يفعله مودي ونتنياهو من قمع يومي م�س���تمر. ثم بالطبع 
هناك فايرو�س احلروب يف ال�س���رق االأو�س���ط واأجزاء من 
اإفريقيا التي ال تزال م�ستمرة والتي جاء فايرو�س كورونا 

لي�سبح جزءا منها " .
ويناق����س عل���ي يف مق���ال ن�س���ره يف �س���حيفة الغارديان ، 
ال���دور ال���ذي لعبته ال�س���ناعات امللوثة للبيئة يف انت�س���ار 
فايرو����س كورونا :" هل �س���نعود اإىل ال�س���ناعات امللوثة 
، اأم اأنن���ا �س���نمنح النا����س الثق���ة ب���اأن اال�س���تدامة البيئية 
تعني اال�س���تثمار يف الطاقة النظيفة ، وتعني اال�س���تثمار 
للم�س���تقبل ، وه���ي يف الواق���ع فر�س���ة اأف�س���ل مل�س���تقبل 
الع���امل باأ�س���ره ، ب���داًل من الع���ودة اإىل ال�س���ناعات امللوثة 

واخلطرة" .
ويوؤك���د �س���احب كت���اب " بروتوك���والت حكماء �س���دوم " 
انن���ا نحت���اج اىل اأن نخلق نظ���رة عن العامل اكرث ب�س���اطة 

وا�س���د متا�س���كا م���ن ت�س���ويغ الع�س���وائية التي نعي�س���ها : 
"ان التف�س���رات ال�سببية لالحداث التي تقع وحتا�سرنا 
، تف�س���رات خاطئ���ة ال حمال���ة " ، ولك���ي نتجن���ب اخلط���اأ 
واملبالغة يف تف�س���ر اأي �س���يء يقول عل���ي ان :" علينا ان 

نعرف طبيعة الع�سوائية التي تعي�س فيها جمتمعاتنا " .
�س���يمنح  اأن فايرو����س كورون���ا  وي�س���تنتج ط���ارق عل���ي 
الب�س���رية الق���درة عل���ى اعادة نظرته���ا اىل اال�س���ياء ، وان 
يك���ون هن���اك قب���ول باحلاج���ة اىل ا�س���كال جدي���دة م���ن 
امل�س���اركة والتحرر التي يجب ان ن�سنعها ب�سبب االزمات 
التي تواجهها الراأ�س���مالية وف�سل الدميوقراطية بال�سماح 
ل�س���وت النا����س احلقيق���ي بان يك���ون م�س���موعا ، ويعيب 
على االنظمة الراأ�س���مالية انها مل تاأخذ عربة وال در�سًا مما 
ح�س���ل عام 2008 ، عندما انهارت ا�س���واق املال :" اعتقد 
النا�س ، اأن بع�س االإ�س���الحات الهيكلية كانت �س���رورية. 
وكان هناك بع�س االأمل ، بعد ان فقد الكثرون وظائفهم ، 
وانهيار امل�سانع ، واالرتفاع الهائل يف البطالة ، واحلجج 
االإيديولوجي���ة ل�س���الح النيوليربالي���ة ، اأن يحدث �س���يء 
م���ا، لك���ن ماذا ح���دث ؟ الكثر م���ن اخل���داع " ، حيث عادت 
الراأ�س���مالية اإىل الوراء يف �سورة اأكرث �سرا�سة ووح�سية 
. وي�س���يف علي قائال :" اأنا اأقل تفاوؤاًل ، فيما �سيحدث بعد 
مرحلة الق�س���اء على فايرو�س كورونا والعودة اإىل بع�س 

مظاهر احلياة الطبيعية " .
ويختار طارق علي التم�س���ك بوجه���ة نظره التي يقول انه 
�سقلها من خالل جتارب احلياة ، وخال�ستها اأن احلركات 
اجلماهرية ولي�ست االنظمة الربملانية ، هي التي �ستوؤدي 
يف النهاي���ة اإىل التغي���ر املطل���وب، وه���ي الت���ي بامكانها 
ان متنع تف�س���ي االوبئة �س���واء كانت امرا�س���ا طبيعية ام 
�سيا�س���ية . وي�س���ر اىل ان فايرو����س كورون���ا ك�س���ف عن 
هزال���ة العدي���د م���ن الدول الت���ي انه���ارت امامه ، وي�س���األ 
عم���ا اإذا كانت حق���وق االن�س���ان يف بلدان اآ�س���يا وافريقيا 
قد واجهت انتهاكات �س���د الفقراء واالأقليات والنا�س���طن 
الليربالين والي�س���ارين بحجة مكافحة الوباء ، وي�س���ر 

اىل ان الكثرين يقبعون اليوم يف ال�سجون.
ويف مق���ال مث���ر بعن���وان " حلم موؤجل ام حل���م ممنوع " 
يق���ول طارق علي ان عمل املفك���ر احلقيقي هو االإجابة عن 
ا�س���ئلة كيف نعي�س ؟ وي�س���يف ان الفل�س���فة عرب تاريخها 
اهتمت بكيفية ان يعي�س االن�س���ان ، ومبناق�س���ة ا�سكاليات 
العي����س، فذلك الأن الوج���ود يتكون من اإ�س���كاليات دائمة: 
البح���ث عن ال�س���لطة ، البحث عن امل���ال ، اخلوف ، املر�س 
،امل���وت. كل ه���ذه االأ�س���ئلة تربكن���ا ومتنعن���ا م���ن العي�س 
بهدوء. كلنا كب�س���ر نتعر�س لتعذيب احلياة لنا وعقباتها. 
كيف العي�س رغم كل هذا؟ هناك طريقة واحدة هي مواجهة 
الواقع وان تكون لكل فرد القدرة على ان يجهر براأيه دون 
خوف ، وروؤية االأ�سياء على حقيقتها ، وي�سيف ان الفراغ 
ال���ذي احدثته الراأ�س���مالية املتوح�س���ة يف املجتمع ومعها 
االحزاب ال�س���مولية ، هذا الفراغ البد اأن يقع ردمه من قبل 
الق���وى العلمانية : " لقد كنت دوما اأردد باأنه على املثقفن 
اأن ينه�س���وا كل من جهته لفر�س حقه���م يف تناول الواقع 
تن���اوال حتليليا وتاأويله مبا ي�س���من ك�س���ر طوق االحتكار 
الذي تفر�سه موؤ�س�سات البحث التابعة للدول الراأ�سمالية.
وي�س���ر طارق عل���ي اإىل ان اخلدمات الطبي���ة تعد حقا من 
حق���وق االإن�س���ان، وه���ذا يعني اأن ل���كل اإن�س���ان احلق يف 
الرعاي���ة ال�س���حية التي ه���و يف حاج���ة اإليها. ويت�س���اءل 
: مل���اذا ال نق���ول اإن ه���ذه اخلدم���ات، هي الت���زام اجتماعي 
ينت���ج عن العي�س يف جمتمع مع بع�س���نا بع�س���ا؟ من اأجل 
فر����س اإجم���اع �س���عبي على مثل ه���ذه الفك���رة، يجب على 
كل احلكوم���ات العمل على ان يفه���م جميع املواطنن باأننا 
نريد العي�س يف عامل ال ينكر فيه اأي منا الرعاية ال�س���حية 
الأي واح���د منا، �س���واء كان يعي�س يف دولة غنية او فقرة 
.. وله���ذا يج���د طارق عل���ي ان علينا ان :" نوؤ�س����س لواقع 
اجتماع���ي واقت�س���ادي و�سيا�س���ي اي�س���ا يك���ون في���ه من 
غ���ر املقبول اخالقي���ا وان�س���انيا ، اأن يتمك���ن البع�س من 
الو�س���ول اإىل لق���اح ميك���ن اأن ينقذ حياته���م ، بينما يحرم 
االآخ���رون من���ه عل���ى اأ�س���ا�س اأنه���م ال ي�س���تطيعون الدفع 
اأو ال ميلك���ون عق���د تاأمن من �س���اأنه اأن يدفع ب���دال عنهم " 
..ويع���رف ان مثل هذه الفوارق موجودة اليوم اكرث مما 
كانت يف االزمنة ال�س���ابقة وحتولت اىل �س���يء " �سخم ال 
ميكن انكاره " ، وي�س���يف : " نح���ن تعي�س اليوم يف عامل 
م�سكوك يف قدرته على جتاوز املحن اذا ما ا�سر على ان ال 

.  " يغادر اوهام املا�سي 

 علي حسين

طارق علي .. الوباء والبحث عن االوهام الضائعة 

شاء الباكستاين طارق عيل كتابة سرية 

ثقافية عن لينني ، ويعرتف أن نشأته 

يف بيت شيوعي يف دولة غري شيوعية 

مثل باكستان ، تعني ان يكون جزءاً من 

تجربة ثقافية تشرتك فيها جامعة كبرية 

من البرش . يصف نفسه بانه " طفل 

الحفاظات الحمراء " ويتذكر ان غرف 

بيتهم كانت مليئة باعداد من الصحف 

واملجالت مثل " سوفيت ويكيل " و " 

سوفيت لرتاترش " وكانت روائع االدب 

الرويس تشغل مساحة كبرية يف 

مكتبة والده . كان يف السادسة من 

عمره عندما ارغمته والدته عىل حفظ 

احدى قصائد بوشكني التي ترجمت 

اىل اللغة األوردية ، وكان مطلوبا منه 

ان يلقيها خالل اجتامع لرابطة الكتاب 

التقدميني يف اسالم آباد ، ال يزال يتذكر 

حامسة ذلك الطفل الذي كان يردد 

بصوت ناعم :" سوف تنكرس اصفادكم 

الثقيلة ..وسوف تتهاوى سجونكم 

..وسوف تحييكم الحرية مبتهجة عند 

الباب ".
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ترجمة/ ابتسام عبد هللا

يف الع�سور الفوتوغرافية ويف االأفالم االإخبارية الق�سرة ل�ستينيات القرن 
املا�س���ي، ميكننا متييز طارق علي بدون �س���ك: �س���عر ا�س���ود غزير و�ساربان 
خ�س���نا القب�سة امل�سمونة، �سورة تبدو يف الطليعة و�سط بحر يف الوجوه. 
ب���داأ ط���ارق علي بعد تخرجه يف جامعة اأك�س���فورد مبا�س���رة بتهييج م�س���اعر 
العم���ال والدعوة اإىل التمرد والثورة  لي�س يف بريطانيا فقط بل عرب العامل. 

وكتابه، "1968"، والذي تاله. "
يف داخ���ل الث���ورة  1978 ، اأك���د اأهمي���ة الطبق���ة العامل���ة كاأ�س���ا�س للتغ���ر 
االجتماع���ي". كان بطله �س���ي غيفارا، وعند مقابلة ملالك���وم اإك�س يف اجتماع 
عق���د يف اأك�س���فورد، ع���ام 1964 ، �س���ّر كث���رًا الكت�س���افه اإن مالك���وم كان من 
املعجبن ب�س���دة بكوبا وفيتنام.ولكن علي مل يحقق ثروته، ولكنه جعل فرقة 
الرولين���غ �س���تون الغنائية ال�س���هرة تقدم ن�س���يدًا تكرميًا له. ويق���ال اإن ميغ 
جاغ���ر قد كتب" رجل �س���ارع حمارب" م���ن اأجله. واأعاد ط���ارق علي املجاملة 
باإطالق عنوان،" اأعوام من كفاح ال�س���ارع"، على �سرته الذاتية. كان لطارق 
ح�س���ور طاغ وما ي���زال. وهو اليوم وقد بلغ ال�66 م���ن عمره، يعي�س مبنزل 
ف�س���يح، يف لهاي غيث، �سمال لندن، يطلق عليه اأ�س���دقاوؤه، " الق�سر الريفي 
لط���ارق"، وت�س���اركه احلي���اة �س���وزان واتكينز. اإنه���ا حترر"، ريفو الي�س���ار 

اجلديد، الذي كان علي م�ساهمًا فيه اأعوامًا. 
يف ع���ام 1974، ر�س���ح ط���ارق عل���ي نف�س���ه لالنتخاب���ات كمر�س���ح مارك�س���ي 
عاملي، ولكن �س���انع ال�س���عارات ال�سخ�سية ال�سهرة مل يفز فيها. انه مل يتخل 
ع���ن معار�س���ته لل�سيا�س���ة االقت�س���ادية اللربالي���ة اجلدي���دة، اأو مبعنى اآخر 
الراأ�س���مالية، ولكنه ا�ست�سلم للحقيقة التي تقول اإن تف�سخ النظام مل يح�سل. 
"انها م�سكلة يتوجب على النا�س القبول بها يف مراحل معينة من التاريخ. 
فكيف مي�س���ي وقت���ه يف مرحلة كتابة الرواية والف�س���ل الثاين من ت�سل�س���ل 
اأح���داث حياته، بداأ م���ع انهيار جدار برلن ع���ام 1989 . ويقول: " لقد بداأت 
اأغ���ّر خياراتي يف اأوائ���ل الثمانينات بتاأ�س���ي�س �س���ركة،"بالذونغ لالأفالم"، 

ولكن كتابة الرواية التي تتطلب اأ�سهرا من العزلة، كان اأمرًا جديدًا. 
كان���ت الرواية االأوىل لطارق،" حترير"، رواية ت�س���ور اأ�سخا�س���ا حقيقين 
باأ�س���لوب مقنع، �س���درت ع���ام 1990 . يف العام التايل انهم���ك بكتابة رواية 
م���ن نوع خمتل���ف، تناول���ت عامل���ًا خياليًا وه���و الع���امل التاريخي لالإ�س���الم، 
وه���ي بعن���وان \" حتت ظالل �س���جرة الرمان\". وهي تتحدث عن ال�س���راع 
امل�سيحي االإ�سالمي يف اأواخر القرن اخلام�س ع�سر ، يف خالل مرحلة حماكم 
التفتي�س يف اإ�س���بانيا، وكان كما قرر اأن يكون االأول من خم�سة اأجزاء يطلق 
عليه،\" اخلما�س���ية االإ�س���المية\". وقد انتهى من كتابتها مع ن�س���ر االأخرة 
منها ، خالل هذا ال�س���هر،\" ليلة الفرا�س���ة الذهبي���ة\". ويتحدث علي،\" كل 
�س���يء �س���ار بامل�س���ادفة كما بداأنا. وهو يعني تعاونه مع دار ن�س���ر انيبندنت 
الراديكلي���ة التي يعمل فيها مديرًا للتحرير. وي�س���يف قائ���اًل،\" كتبت رواية 
الرم���ان ووجدت طرقها ب�س���كل جيد ، ثم قال يل اإدوارد �س���عيد ) عليك رواية 
كل ذل���ك التاري���خ الدامي اإنك ال تق���در على التوقف يف منت�س���ف الطريق\". 
ورويات اخلما�س���ية االإ�سالمية، غر مت�سل�سلة تاريخيًا، اأو بتعين التواريخ 
الدقيق���ة لالأحداث وترتيبها وفق ت�سل�س���لها الزمني. فاجل���زء الثاين منها،\" 
كتاب �س���الح الدين\"، يعود اإىل ثالثة قرون م�س���ت، اأم���ا اجلزء الثالث فهو 
بعنوان،\" املراأة احلجرية، فهي تدور يف ا�س���تنطبول القرن التا�س���ع ع�سر. 
اأما اجلزء الرابع فهو،\" �س���لطان يف باملرو\"، عن �سقلية يف القرن الثاين 
ع�س���ر. و يف رواي���ات طارق علي ال جن���د خيطًا طوياًل ين�س���ج العالقات عرب 
الق���رون، اأما املو�س���وع الرئي�س���ي امل�س���رك فيها فهو ال�س���راع بن ال�س���رق 

والغرب واآثاره. 
وان عدنا اإىل اجلزء االأخر من اخلما�سية التي �سدرت موؤخرًا وهي،\" ليلة 
الفرا�سة الذهبية\"، جندها تتناول املرحلة الزمنية احلا�سرة، مع �سخو�س 
تنتقل من باري�س اإىل لندن ومن اأملانيا اإىل ال�س���ن. ال�س���خ�س الرئي�س���ي يف 
الرواية، ر�س���ام باك�س���تاين يدعى بليتو ) اأفالطون بالعربية(، موؤ�س�س الفكر 
الغربي. ويف بيلتو، ي�سع طارق علي اأفكاره، تتجمع ال�سخ�سيات من الهور 
لروؤي���ة اآخر لوحة ر�س���مها بليتو. وهي لوحة ثالثية يف اأو�س���طها اأوباما،\" 
اأول رئي�س ا�س���ود يق���ود املجتمع الكبر\" النج���وم واخلطوط احلمر وهي 
يف حالة �س���رطانية متف�س���خة مو�س���ومة على ظهره. \" اإن رئي�س املجموعة 
يحم���ل/ زرًا كهربائي���ًا ي���ردد) نع���م باإمكاننا تدمر ال���دول( ورواي���ة\" ليلة 
الفرا�س���ة الذهبية\" هي عودة اأي�سًا اإىل طفولة طارق علي و�سبابه. والهور 
الت���ي ولد فيها ع���ام 1943 ، كانت اآن���ذاك جزءًا من الهن���د الربيطانية ) نالت 
باك�س���تان ا�ستقاللها بعد اأربعة اأعوام.( كان والداه �سيوعيان وهو ي�سفهما. 
\" اأن�س���م وال���دي اإىل احل���زب ال�س���يوعي يف االأع���وام االأخ���رة لالإحت���الل 
الربيطاين، قد �س���اهما يف الن�س���ال �س���د االحتالل\". ومن ذكرياته االأوىل.

انه و�س���قيقته كان حتى �س���ن ال�س���ابعة يتحدثان البنجابية، ولكن الدرا�س���ة 
والتعلي���م لهما مت���ت باالنكليزية وقد انك���ب على القراءة االأدب الكال�س���يكي 
االنكليزي)وكم���ا يقول كل �س���يء فيه   ثم ان�س���رفت اإىل الرو�س���ية.( ويقول 
ط���ارق علي،\" كافة الكّتاب الواقعين اال�س���راكين من االحتاد ال�س���وفيتي 

كانوا يف منزلنا، . ولكني كرهت كل ذلك .
جريدة المدى 2011

طارق علي و الخماسية 
اإلسالمية



http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

العدد )4823( السنة الثامنة عشرة - االربعاء )2( كانون االول  42020

مث���ل اأي �س���خ�س اآخ���ر، فان���ه ق���د فوج���ئ بال�س���رعة التي 
جنحت فيها ثورة �س���باط -فرباير.وبينما كان ي�سافر من 
زيوري���خ عرب اأوروبا اإىل رو�س���يا، على م���ن القطار الذي 
ق���دم ل���ه  من قي�س���ر اأملانيا، فال ب���د انه فكر بانها فر�س���ة ال 

ينبغي تفويتها.
كان من املتوق���ع ان  تهيمن االأحزاب الليربالية ال�س���عيفة 
على احلكومة اجلدي���دة. ما كان يزعجه هو التقارير التي 
كانت ت�س���له  عن رفاقه  البال�سفة املرددين يف  ال�سر اإىل 
االأم���ام. وكانت النظرية امللزمة لهم،والت���ي تقيدهم  جنبا 
اإىل جنب مع معظم فئات الي�س���ار،هي  العقيدة املارك�س���ية 
الت���ي كان���ت تن�س عل���ى ان الث���ورة يف رو�س���يا ، يف هذه 
املرحلة، ال ميكن اأن تكون اإال ثورة برجوازية دميقراطية. 
اال�س���راكية ممكن���ة فق���ط يف االقت�س���ادات املتقدم���ة مثل 
اأملانيا اأو فرن�سا اأو حتى الواليات املتحدة، ولكن لي�س يف 
رو�س���يا  الفالحية )وكان ليون تروت�سكي وجمموعته من 

املثقفن بن عدد قليل من املن�سقن عن هذا الراأي( .
وطامل���ا ان م�س���ار الث���ورة  حمت���وم هك���ذا، فكل م���ا ميكن 
لال�س���راكين  اأن يفعل���وه ه���و تق���دمي  الدع���م للحكوم���ة 
املوؤقت���ة وه���ي جتت���از املرحل���ة االأوىل للث���ورة، اىل حن 
ينتقل  املجتمع اىل  الراأ�س���مالية  ب�سورة كاملة. ومبجرد 
االنتهاء من هذا االنتقال، حينها ميكن لهم اأن ي�ستنه�س���وا 

الهمم للقيام بثورة اأكرث جذرية.
ه���ذا املزي���ج م���ن الدوغمائي���ة وال�س���لبية اغ�س���ب لينن. 
وكانت ا�س���طرابات فرباير- �سباط قد  اأجربته على اإعادة 
النظ���ر يف العقائ���د القدمي���ة. وب���ات يوؤم���ن  ان���ه من اجل 
امل�س���ي قدم���ا، ،  يجب ان تك���ون هناك  ثورة ا�س���راكية . 
ولي����س باالمكان ايجاد حل اآخ���ر . كان يجب تدمر جذور 
الدولة القي�سرية  وفروعها. لذلك وكما قال عند نزوله من 
القط���ار يف بروغ���راد: ال حل و�س���ط ممكن م���ع احلكومة 
التي ت�س���تمر يف موا�س���لة احل���رب اأو مع االأح���زاب التي 

تدعم مثل هذه احلكومة.
كان �س���عار البال�س���فة املرحل���ي  ه���و "ال�س���الم واالأر����س 
واخلب���ز." اأم���ا بالن�س���بة للث���ورة، ف���ان لين���ن  االآن ب���ات 
يوؤمن ان �سل�س���لة الراأ�س���مالية الدولية ميكن ان تك�سر يف 
اأ�سعف حلقاتها. وان انت�س���ار العمال والفالحن الرو�س 
يف ان�س���اء اول دول���ة ا�س���راكية �س���يمهد الطريق الندالع 
التم���رد يف اأملاني���ا واأماكن اأخ���رى. وبدون ذل���ك، كما كان 
لين���ن يقول، �س���يكون من ال�س���عب بن���اء اأي �س���كل معن 

لال�سراكية يف رو�سيا.

وق���ام ب�س���رح ه���ذا النه���ج اجلدي���د يف كتاب���ه "اأطروحات 
اأبري���ل - ني�س���ان"، لكنه ا�س���طر اىل خو�س ال�س���عاب من 
اج���ل اإقناع احلزب البل�س���في. وحن  اتهم���ه البع�س بانه 
يدير ظهره للمذهب املارك�س���ي الذي كان يعتنقه، ا�ست�سهد  
لين���ن مبقول���ة الأحد  ال�س���ياطن ال�س���بعة الرئي�س���ين يف 
م�س���رحية فاو�س���ت لالديب االملاين  غوت���ه "": "النظرية، 
يا �س���ديقي، رمادية اللون، ولكن �س���جرة احلياة خ�سراء 
اىل االبد." وكانت النا�سطة الن�سوية الك�سندرا كولونتاي 
م���ن اأوائل املوؤيدين له . فقد رف�س���ت هي  اأي�س���ا، احللول 
الو�سط الأنها، كانت تعتقد  بعدم امكانية وجود خيار اآخر
ميك���ن الق���ول ان الف���رة الواقعة مابن �س���باط وت�س���رين 
االول .، ه���ي الف���رة االأك���رث انفتاح���ا يف تاريخ رو�س���يا، 
انت�س���ر  لينن يف حزبه، ان�س���مت القوات اىل  تروت�سكي 
ا�ستعدادا لثورة جديدة. رف�ست احلكومة املوؤقتة بزعامة 
الك�س���ندر كرين�س���كي االن�س���حاب م���ن احل���رب. وهاج���م 
املحر�س���ون البال�س���فة يف �س���فوف املقاتل���ن يف اجلبهة 
تذبذب كرين�س���كي وتردده. وانت�س���ر التم���رد على نطاق 

وا�سع وازدادت اعداد الفارين من اجلبهة.
ب���داأت �س���راتيجية لينن جل���ذب اأعداد كب���رة من العمال 
تعمل من خالل جمال�س العمال واجلنود ، اأو ال�سوفييتات 
بروغ���راد  �س���وفييتات  يف  باالأغلبي���ة  البال�س���فة  ،ف���از 
ومو�سكو، ومنا احلزب  ب�سرعة كما مل يحدث يف اأي مكان 
اآخر. هذا االندماج بن االأفكار ال�سيا�س���ية للينن وتنامي 

الوعي الطبقي بن العمال اأنتج �سيغة ل�سهر اأكتوبر.
ان ث���ورة اأكتوبر رمب���ا تكون االنتفا�س���ة االكرث تخطيطا 
له���ا علن���ا يف التاريخ. بقي اثنن من اأق���دم رفاق لينن يف 
اللجنة املركزية للحزب يعار�س���ان القيام الفوري بالثورة 
ون�س���را تاري���خ احل���دث.. يف ح���ن كان م���ن الوا�س���ح ان 
التفا�س���يل النهائية مل يعلن عنها م�سبقا، وجرت ال�سيطرة 

على االو�ساع  ب�سكل �سريع و باحلد االأدنى من العنف.
لك���ن كل ذلك تغر مع احلرب االأهلية التي تلت ذلك، والتي 
كان���ت مدعوم���ة م���ن اأع���داء الدول���ة ال�س���وفيتية الولي���دة 
املتمثل���ن  بحلف���اء القي�س���ر الغربين  ال�س���ابقن. و�س���ط 
الفو�سى الناجتة واملالين من اال�سابات، �سيطر البال�سفة 
اأخرا - ولكن بتكلفة �سيا�س���ية واأخالقية باه�سة، مبا يف 
ذل���ك االنقرا�س الفعلي للطبق���ة العاملة التي هي كانت يف 

االأ�سل من قام بالثورة.
مل يك���ن اخليار الذي  اأعقب ثورة اأكتوبر 1917 بن لينن 
والدميقراطي���ة الليربالية. كان اخلي���ار احلقيقي قد حتدد 
بدال من ذلك يف ال�س���راع على ال�سلطة بن اجلي�س االأحمر 
واجلي����س االبي����س، وهذا االأخ���ر كان بقي���ادة جرناالت 
احلك���م القي�س���ري ال���ذي مل يخ���ف نيت���ه  اإذا ما انت�س���ر ، 
بابادة  كال من البال�سفة واليهود وقد نفذ اجلي�س االبي�س 
مذبح���ة حما به���ا قرى يهودي���ة باكملها. وخا�س���ت غالبية 
اليهود الرو����س القتال اإما كجن���ود يف اجلي�س االأحمر اأو 
يف الوحدات احلزبية اخلا�س���ة. وال ينبغي اأن نن�سى انه 

بعد ب�س���عة عقود، فاإن ذلك اجلي�س االأحمر – الذي ت�سكل 
اأ�س���ال ابان  احلرب االأهلية من قبل تروت�سكي، وميخائيل 
توخا�سيف�س���كي وميخائي���ل فرون���ز )االثن���ن ال�س���ابقن 
قت���ال يف وق���ت الحق على ي���د �س���تالن( - قد ق�س���م القوة 
الع�س���كرية للرايخ الثالث يف املعارك امللحمية يف كور�سك 
و�ستالينجراد.و بحلول ذلك الوقت، كان لينن قد مات منذ 

ما يقرب من عقدين من الزمن.
كان لدى  لينن مت�سع من الوقت للتاأمل يف اإجنازات ثورة 
اأكتوبرقبل ان ي�س���يبه الوهن جراء اجللطة التي ا�س���يب 
بها  قبل عامن من وفاته يف عام 1924،  مل يكن �س���عيدا. 
لقد راأى افعال الدولة القي�س���رية وكيف كانت ممار�ساتها، 
وبعيدا عما تعر�س���ت له من تدمر، فقد اأ�سابت البل�سفية. 
وتف�س���ت امل�ساعر ال�سوفينية بن  الرو�س وكان يوؤكد على 
انه ال بد من اجتثاثها،. وا�سبح امل�ستوى الثقايف الع�ساء 
احل���زب يف حال���ة  يرثى لها بعد اخل�س���ائر الب�س���رية التي 

جنمت عن  احلرب االأهلية.
وكتب لينن يف �س���حيفة برافدا يقول "جهاز الدولة لدينا 
موؤ�س���ف جدا، كي ال نقول ردئ"، واأ�ساف "ال�سيء االأكرث 
�س���ررا �س���يكون االعتماد عل���ى افرا�س انن���ا نعرف على 

االأقل �سيئا.ما"
". نحن عاجزون ب�س���كل يبعث  "ال"، هك���ذا خت���م مقالته 
عل���ى ال�س���خرية" يج���ب ان تع���رف الث���ورة باخطائه���ا 
وجت���دد نف�س���ها، و ان���ه يوؤم���ن. ان���ه خ���الف ذل���ك، فاإنه���ا 
�ستف�س���ل. ومع ذل���ك فان ه���ذا الدر�س ذه���ب اأدراج الرياح 
بع���د وفات���ه. مت جتاهل كتابات���ه اإىل حد كبر اأو �س���وهت 
عمدا. وفيما بعد مل يظهر اأي زعيم �سوفياتي يحمل  روؤية 

لينن.
وكتب ون�س���تون ت�سر�س���ل الذي مل يكن  معجبا بالبل�سفية  
يقول"كان عقله اأداة رائعة"،. واأ�س���اف "وعندما اأ�ساءت 
انوارها ك�سفت للعامل كله، تاريخه ، واأحزانه ، وتفاهاته، 

وعوراته، وقبل كل �سيء، اأخطاءه."
ومل يكن اح���د من خلفائه، ما عدا  الزعيمن اال�س���الحين 
اخلم�س���ينيات  يف  خرو�س���وف  نيكيت���ا   - املعروف���ن 
وال�ستينيات و ميخائيل غوربات�سوف يف الثمانينيات – 
ميتلك  القدرة على نقل البالد اىل حال اف�سل. وكان انهيار 
االحتاد ال�سوفيتي نتيجة طبيعية متاما للثقافة ال�سيا�سية 
املتدهورة و يف بع�س االأحيان، والعجز املثر لل�س���خرية 
للنخب���ة البروقراطي���ة احلاكم���ة - كما تعود ا�س���بابه اإىل 
الرك���ود االقت�س���ادي واالعتماد على امل���وارد الذي مل يقنن 
منذ ال�س���بعينيات. وكان هاج����س قادته يف حماكاة التقدم 
التكنولوج���ي للواليات املتحدة، قد جعل االر�س متيد من 
حتت اأقدامهم. ويف الف�س���ل االخر املوؤ�س���ف للثورة، فان 
عددا لي�س بالقليل من البروقراطين ك�سفوا عن  اأنف�سهم 
كا�س���حاب مالين ومن االقلية الرثية – وهذا ال�سيء كان 

تروت�سكي قد توقعه  يف عام  1936وهو يف منفاه
"ال�سيا�س���ة هي تعبر مركز عن  االقت�ساد،"هكذا  الحظ 
لينن ذات مرة. وعندما تتعرث الراأ�س���مالية، فان �سا�ستها، 
و داعميه���م م���ن االأقلي���ة الرثية  يج���دون الناخب���ن الذي 
ي�س���قون �س���فوف  اأحزابهم زرافات ووحدان���ا. والتحول 
اإىل اليمن يف ال�سيا�س���ة الغربية هو ثورة �سد التحالفات 
الليربالي���ة اجلدي���دة الت���ي  حتك���م من���ذ انهي���ار االحت���اد 
ال�سوفياتي. واليوم، ومع ذلك، فاإن ال�سيا�سين ال ميكنهم 
اإلقاء اللوم على اال�س���راكية كما فعلوا يف ال�سابق - الأنها 

غر موجودة.
وق���د ق���ال  الرئي�س الرو�س���ي فالدمير بوت���ن،ذو النزعة 
القومية املحافظة  لن تقام  احتفاالت هذا العام يف رو�سيا 
ال مبنا�س���بة ثورة فرباير وال ثورة اأكتوبر. واأ�ساف "انها 
لي�س���ت على تقومينا" كما �س���رح الحد ال�سحفين  الهنود 

من معاريف .
" كتب لينن عن الثورين يقول  "بعد موتهم تكون هناك 
حم���اوالت، م�س���طنعة لتحويله���م اإىل رموز غر �س���ارة، 
ومتجيده���م، ودعني اقول، حت���ى لتقدي�س اأ�س���مائهم اإىل 
ح���د ما كنوع من 'العزاء' للطبقات امل�س���طهدة ويف �س���بيل 
خداعه���ا ". وبعد وفاته، وبال�س���د من نداءات و�س���رخات 
اأرملت���ه واخواته، فقد مت حتنيط لينن، وُعر�س على املالأ 

وعومل وكاأنه قدي�س من روما. كان قد تنباأ مب�سره.

عن: النيويورك تايمز

طارق علي يكتب عن  لينين؟

ترجمة احمد الزبيدي

هذا املقال بقلم املفكر طارق 

عيل نرشته صحيفة نيويورك تاميز 

ضمن مجموعة من املقاالت التي 

بدأت بنرشها مبناسبة الذكرى 

املئوية للثورة الروسية 1917. مباذا 

كان يفكر فالدميري لينني يف رحلته  

الطويلة من فنلندا اىل برتوغراد يف 

عام 1917؟
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املفك���ر  يتوق���ف  الرم���ان(  �س���جرة  )ظ���الل  روايت���ه  يف 
الربيط���اين طارق علي اأمام م�س���هد تاريخي عا�س���ف ترك 
ب�س���ماته على م�س���تقبل العامل يف �س���نوات اأعقبت �سقوط 
غرناطة ولكن املوؤلف ال يلجاأ اإىل مقوالت جاهزة بل ين�سج 
خيوطا معقدة ومتداخلة ل�س���بكة من العالقات االجتماعية 
اأ�س���به بالراجيدي���ات  والفل�س���فات واالأدي���ان يف درام���ا 

الكال�سيكية.
و�س���قوط غرناطة عام 1492 مل يكن ت�سليما طوعيا ملدينة 
واإمن���ا اإنه���اء ملرحلة وفتح اأب���واب احلجيم عل���ى املنتمن 
اإليها من امل�س���لمن واليهود معا واال�س���تيالء على اأمالكهم 
“وتق�سيمها بن الكني�سة الكاثوليكية والعر�س” وحترمي 
ممار�سة ال�سعائر االإ�سالمية اأو التحدث بالعربية وحتويل 

غرناطة اإىل “حمرقة خطرة”.
ويف اال�ستعرا�س الدرامي لهذا املوقف ال مييل طارق علي 
اإىل ت�س���وير االأندل�س كفردو�س مفقود واإمنا ير�س���د على 
ل�س���ان اأبطاله ومن خالل �سلوكهم ما ميكن اعتباره حتمية 
تاريخية جعلت النهاية غر مفاجئة حيث خر امل�س���لمون 
ب���ن التح���ول اإىل الكاثوليكية والقتل فاخت���ار البع�س اأن 
يتحول يف حن جلاأ اآخرون للثورة امل�سلحة التي ال يكتب 

لهم فيها الن�سر.
وقب���ل املواجهة امل�س���لحة اأو بالتزامن معها حدد املنت�س���ر 
هدف���ه وهو حمو ذاك���رة املهزوم.. ففي امل�س���هد االفتتاحي 
للرواية يف نهاية عام 1499 يحرق نحو مليوين خمطوط 
“ال�سجل العامر لثمانية قرون” وجمعت من مكتبات 12 
ق�س���را و195 مكتب���ة عام���ة يف غرناطة باأم���ر من “راهب 
ال�س���يطان” االأ�س���قف خمينيث دي �سي�س���نرو�س الناطق 
بل�س���ان الكني�س���ة والت���اج مع���ا ولك���ن ب�س���ع مئ���ات جنت 
م���ن املحرق���ة بحيلة من جن���ود كانوا يلق���ون املخطوطات 
االأثق���ل وزنا على عتبات اأبواب مغلقة فيت�س���لل رجل ملثم 
ويلتقطه���ا ث���م ع���ربت تل���ك املخطوط���ات اإىل مدين���ة فا�س 

باملغرب.
وكان دي �سي�س���نرو�س يرى”اأن���ه ال ميك���ن الق�س���اء على 
الوثني���ن اإال مبح���و ثقافته���م حم���وا تام���ا... كان ي�س���عر 
بال�س���رور. لق���د اختاره ال���رب القدير ليك���ون اأداة الإجناز 
هذه املهمة.. )اإنه( يدرك قوة االأفكار اأكرث من اأي �س���خ�س 
اآخر” واعت���رب ليلة احلريق ن�س���ره احلقيقي ويف الوقت 
نف�سه وافق على ا�ستثناء 300 خمطوط تتعلق بالطب من 

احلريق.
وطارق علي ولد يف باك�س���تان عام 1943 وت�سجل مقدمة 
الرواي���ة اأن���ه كان رئي����س احتاد ط���الب جامع���ة البنجاب 
واعت���ربه اأهل���ه “�س���ابا طائ�س���ا” وحر�س���ا على �س���المته 
اأر�س���لوه لدرا�س���ة الفل�س���فة واالقت�س���اد يف لندن فاأ�سبح 
عام 1965 رئي�س احتاد طالب جامعة اأوك�س���فورد و�سار 
“مقاتال �سر�سا على اأكرث من جبهة” وتوىل رئا�سة حترير 

عدة �سحف وجمالت منها )الي�سار اجلديد).
وعلي م���ن اأبرز مناه�س���ي العومل���ة ومعار�س���ي النموذج 
االأمريكي ومن موؤلفاته )باك�ستان: حكم ع�سكري اأم �سلطة 
�س���عبية( 1970 و)الث���ورة من اأعلى: االحتاد ال�س���وفيتي 
احلم���الت  االأ�س���وليات:  و)�س���دام   1988 اأي���ن؟(  اإىل 
ال�س���ليبية واجلهاد واحلداثة( 2002 اإ�سافة اإىل روايات 
اأبرزها )خما�س���ية االإ�س���الم( التي يتناول فيها جوانب من 

تاريخ احل�سارة االإ�سالمية.
وتقع )ظالل �س���جرة الرمان( يف 320 �س���فحة متو�س���طة 
القط���ع وترجمه���ا الكات���ب امل�س���ري حمم���د عب���د النب���ي 
وراجعه���ا املرجم امل�س���ري طلعت ال�س���ايب ون�س���رت يف 
القاهرة عن )الكتب خان للن�س���ر والتوزيع( التي �ست�سدر 
تباعا االأجزاء االأربعة االأخرى وهي )كتاب �س���الح الدين( 
و)امراأة احلجر( و)�س���لطان يف بالرمو( و)ليلة الفرا�سة 

الذهبية(.

وت���دور االأح���داث يف قري���ة “هذيل” القريبة م���ن غرناطة 
والتي اأ�س�ستها ع�س���رة الهذيل يف القرن العا�سر امليالدي 
وكان املوؤ�س����س ابن فريد يجمع بن �س���جاعة االأ�سد ومكر 
الثعل���ب ومل يب���ق منه بعد خم�س���ة ق���رون اإال �س���يف ورثه 
حفي���ده عمر بن عبد الله رب االأ�س���رة التي �ست�س���هد نهاية 
غرناط���ة. وت�س���م االأ�س���رة مربيت���ه ومر�س���عته العج���وز 
ال�س���ارمة “اآم���ه” وزوجته زبي���دة وولديه زه���ر ويزيد 
وابنتي���ه كلثوم وهند اإ�س���افة اإىل اأخته زه���رة والعم ابن 

ه�سام والعم ميجيل الذي حتول ظاهريا واأ�سبح اأ�سقفا.
وميي���ل كثر م���ن اأبط���ال الرواية اإىل احلكم���ة حتى لو مل 
يك���ن ذلك مربرا فني���ا كما يف حوارات قاط���ع الطريق اأبي 
زيد املعري الذي ي�ستلهم فل�سفة ال�ساعر اأبي العالء املعري 
ويق���ول لزه���ر اإن الب�س���ر ينق�س���مون اإىل فئت���ن “اأوغاد 
م�س���تنرون اأو حمق���ى متدين���ون” يف ح���ن يوجد مربر 
فني الآخرين منهم “وجي���د الزنديق” املعتزل يف كهفه مع 
خمطوطاته يف ال�سعر والفل�سفة والذي تتقاطع اآراوؤه مع 

فال�سفة منهم ابن ر�سد وابن حزم واملعري.
و”وجيد الزنديق” هو حممد بن زيدون وكان مطلعا على 
اأعمال علماء الفل�س���فة والريا�س���يات والتاريخ والالهوت 
والط���ب وتبادل احل���ب مع زهرة ابن���ة فريد فاأق�س���م االأب 
اأن يقت���ل “اب���ن اخلادمة” الذي جروؤ عل���ى النظر اإىل بنت 
�س���يده فاختفى ال�س���اب وغ�س���بت زه���رة واأرادت االنتقام 
لنف�س���ها م���ن االأ�س���رة فمنح���ت ج�س���دها لطالب���ي املتع���ة 
العابرة يف غرناطة ثم دخلت “املار�س���تان” 40 عاما وهي 
تدع���ي اجلنون الذي ع�س���مها من التح���ول االإجباري اإىل 
الكاثوليكي���ة قائلة للرهب���ان اإنها تركت االإ�س���الم باإرادتها 

ولهذا دفعت بها اأ�سرتها اإىل هذا املكان.
وزهرة التي عادت عام 1500 اإىل العائلة تن�سحهم بجمع 
خمطوطات ابن حزم وابن خلدون وابن ر�س���د وابن �سينا 
املوجودة يف مكتبة املنزل واإر�س���الها اإىل مكان ت�سان فيه 
اأو  “ا�س���حنوها بحرا اإىل اجلامعة )االأزهر( يف القاهرة 

فا�س اأما هنا فلن يكتب لها النجاة اأبدا.”
وال مييل طارق علي لت�س���نيف النا�س اإىل اأ�س���رار واأخيار 

فف���ي الرواية يت�س���دى لعن�س���رية االأ�س���قف خمينيث دي 
�سي�س���نرو�س رجل عاقل ه���و الكونت دون اإنيجيو لوبيز 
دي مندوث���ا القائد العام لغرناط���ة وعمدتها وتبدو اأفكاره 
قريبة من اآراء خلفه اأورتادو دي مندوثا )1575-1503( 
ال�ساعر واملحارب والدبلوما�سي الذي �سجل �سهادته على 
مواجه���ات -ب���ن االإ�س���بان واالأقلية امل�س���لمة الت���ي كانت 
حتارب باأ�سلحة بدائية وتنتظر عونا من االأتراك واملغرب 
واجلزائ���ر- يف كتاب )ح���رب غرناطة( ب���ن عامي 1568 

و1570.
اإن  قائ���ال  �سي�س���نرو�س  دي  يوب���خ  مندوث���ا  دي  وهن���ا 
امل�س���لمن مل يحرقوا معاب���د اليه���ود اأو الكنائ�س ليقيموا 
مكانها م�س���اجدهم واإن �سفك الدماء �س���يوؤدي اإىل مقاومة 
امل�س���لمن “و�سوف ي�س���فك املزيد من الدم. دمهم ودمنا... 
حمكمة التفتي�س جتمع ثروة فاح�س���ة من اأجل الكني�سة... 
كان اإحراق كتبهم عارا كبراولطخة لوثت �سرفنا” م�سددا 

على اأن املخطوطات العلمية العربية ال نظر لها.
ودي مندوثا كان �سديقا لعمر بن عبد الله رب عائلة هذيل 
الذي ي�س���تقبله يف ق�س���ره فيذكره عمر باأن م���ا قام به دي 
�سي�س���نرو�س “اأكرب فاح�س���ة يف جبن العامل املتح�سر” 
واأك���رث همجية مم���ا فعله التتار حن دم���روا بغداد ويبدو 
دي مندوثا عاجزا حن يواجه �س���ديقه باحلقيقية “قررت 
الكني�سة والعر�س حمو دينكم من هذه البالد اإىل االأبد.”

وكان���ت الث���ورة حت���ت الرم���اد ويتحم����س لها �س���باب يف 
مقدمتهم زهر بن عمر بعد اأن �س���مع من ابن داود امل�سري 
-الذي يدر����س يف االأزهر وجاء الإج���راء اأبحاث عن حياة 
واأعمال ابن خلدون- كالما عن “�سرورة الثورة امل�سلحة 
�سد املحتلن... كان يتحدث بنربة رقيقة ولكن �سرعان ما 
فن رفاقه امل�س���تحمن بتلك املو�سيقى يف لهجته القاهرية 

ومبا ت�سمنته ر�سالته.”
وتوجه الرواية اأ�س���ابع االتهام باإدانة امل�س���لمن اأنف�سهم 
عم���ا انتهت اإلي���ه اأحواله���م اإذ يق���ول ابن زي���دون “وجيد 
الزندي���ق” اإنه ظل يح���ذر واإن “االإميان وح���ده غر كاف 
للو�س���ول اإىل غاي���ة... نحن امل�س���لمن ندي���ر اأعناقنا على 

الدوام نحو املا�س���ي بدال من التطلع للم�س���تقبل... ف�سلنا 
يف تر�س���يخ قواع���د �سيا�س���ية ق���ادرة عل���ى حماي���ة جميع 
مواطنين���ا �س���د ن���زوات احل���كام.. مل ن�س���تطع اأن نتلم�س 

الطريق نحو اال�ستقرار وحكم ينه�س على العقل.”
اأم���ا اب���ن داود امل�س���ري فيق���ول اإن “ماأ�س���اة االأندل����س” 
تف�س���رها فل�س���فة اب���ن خل���دون حي���ث “اإن اأحج���ار البناء 
املفككة ال ت�س���لح لبناء �سور قوي حماية مدينة” ويرف�س 
ال�س���رفاء التحول عن دينهم وتبداأ ثورة م�س���لحة يتزعهما 
زه���ر بن عمر القائ���ل “اأن منوت ونحن نقاتل خر من اأن 
نحيا حي���اة العبيد” ويقتل اأبوه واأخوه وتنجو �س���قيقته 

زهرة اإذ تغادر اإىل فا�س مع زوجها ابن داود امل�سري

ظالل شجرة الرمان.. تراجيديا تستعيد 
عواقب سقوط غرناطة

سعد علي
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نقد أذناب واشنطن ولندن
ونب���داأ بالنق���د ال�س���ريح واملوّج���ه اإىل الدول���ة العربي���ة، 
وخلفيات التاأ�س���ي�س، حث يختزل الكاتب بامتياز امل�س���هد 
يف تاأدية الفل�سطينين �س���ريبة معاناة اليهود من املذابح 
املُدبرة �س���دهم يف رو�سيا الت�س���ارية اإىل جمازر و�سويتز 
اإىل  م�س���وؤوليتها  تع���ود  للتذك���ر،  والت���ي  وتريبلين���كا، 
احل�س���ارة البورجوازية. وهاهم الفل�سطينيون يجربون 
على دف���ع ثمن تلك اجلرائ���م، بينما يقوم الغرب بت�س���ليح 

اإ�سرائيل وت�سليمها "اأموال اإراحة ال�سمر".
وبالن�س���بة لقلة من ال���دول االأوروبية الت���ي يزعم البع�س 
ي���رى  امل�س���رية،  العربي���ة  الق�س���ايا  م���ع  تتعاط���ف  اأنه���ا 
ط���ارق عل���ي اأنه من الوه���م االعتقاد اأن الثالث���ة الكبار يف 
االحت���اد االأوروب���ي هم وحده���م الذين ا�س���طفوا "ككالب 
�س���يد مطيع���ة يف خرج���ات القن����س االأمريكي���ة"، متوقفا 
حتدي���دا عن���د ال���دول االإ�س���كندنافية، الت���ي كان العامل يف 
ال�س���ابق يحرمها على ا�س���تقالليتها، الأنها مل ترد التخلف 
ع���ن الركب، وعلى غ���رار كالب مطيعة من ف�س���يلة البودل 
)ال�سغرة واملجعدة(، تبعت زعماء االإمرباطورية: كانت 
الرنويج معتزة بدورها يف خلق بانتو�ستانات فل�سطينية، 
وقامت فنلندا بال�سم�س���رة يف ق�سف يوغو�سالفيا وكانت 
احلكوم���ة ال�س���ويدية طرف���ا يف جتوي���ع الع���راق، فيم���ا 

�ساهمت الدمنارك بنائب للملك يف كو�سوفو.
بالن�س���بة حلرب النف���ط االأوىل )ح���رب 1956(، فال يردد 

املوؤل���ف بو�س���ف اأغل���ب االأنظم���ة العربي���ة اآن���ذاك باأنه���ا 
كان���ت "اأذنابا لوا�س���نطن ولن���دن"، وخ����سّ بالذكر تركيا 
وباك�س���تان واإي���ران واالأردن والع���راق، اأما �س���وريا، فقد 
كانت �س���به ذنب. اأندون�سيا وم�س���ر فقط هما اللتن كانتا 
م�س���تعدتن لنهج �س���بيل م�س���تقل، و�س���وف تعاقبان عقابا 
�س���ديدا على حتديهما، ولهذا ال�س���بب، كان التفكر الكامن 
خلف "ح���رب النفط االأوىل" وا�س���ح املع���امل، حيث كانت 
بريطاني���ا وفرن�س���ا تريدان تدم���ر البدي���ل الوطني الذي 
تقدمه م�سر النا�سرية حلماية م�ساحلها يف اأماكن اأخرى 
باملنطق���ة، كما خ�س���يت بريطاني���ا اأن تفقد الع���راق، بينما 
كانت فرن�س���ا قلق���ة من ن�س���اأة حركة وطني���ة يف اجلزائر، 
و�س���عى النظام ال�س���هيوين يف اإ�س���رائيل الإ�سعاف م�سر 
ومنع انت�س���ار االأفكار الوطنية املت�س���ددة، اأما انعكا�س���ات 

هذا االندحار فكان لها وقع معاك�س.
لنتاأم���ل ق���راءة املوؤلف ل�"�س���دمة" قرار الوحدة امل�س���رية 
ال�س���ورية: يف فرباي���ر 1958، احت���دت م�س���ر و�س���وريا 
فظه���رت اإىل الوج���ود "اجلمهوري���ة العربي���ة املتح���دة"، 
مالحظ���ا اأن مث���ل ه���ذا االندماج ه���و الذي قد مكن �س���الح 
الدين االأيوبي يف القرن امليالدي الثاين ع�س���ر من توحيد 
العرب وا�س���رداد القد�س، والأن ذاك���رة العرب التاريخية 
تنف���ذ عميقا ج���دا، فق���د اهتزت قل���وب بع�س الع���رب لهذا 

اخلرب.

نقد المعايير المزدوجة
ينتقد طارق علّي ب�س���دة ال�سيا�س���ات الغربي���ة القائمة على 
خي���ار االزدواجية يف التعاطي مع اأبرز الق�س���ايا العربية 
واالإ�س���المية، م�ست�س���هدا على اخل�س���و�س مب���ا جرى يف 
حقب���ة ما غ���زو الرئي����س العراقي الراحل �س���دام ح�س���ن 
للكوي���ت، ومت�س���ائال: اإذا مل تق���م اأي دعام���ة م���ن دعائ���م 

احلجاج ل�س���الح ق�س���ف العراق وح�س���اره، فال زال هناك 
التقهقر االأكرث انت�س���ارا، م�س���يفا اأنه ميك���ن لبلدان اأخرى 
اأن تكون تو�س���عية هي االأخرى، وت�س���عى للح�س���ول على 
االأ�س���لحة النووية بطريقة اأجن���ع، وتعذب اأو تقتل اأعدادا 
كث���رة م���ن مواطنيها، ولكن م���ا الذي يتب���ع؟ الأنه ال ميكن 
عالج كل االنتهاكات ب�س���ربة واحدة، وكون فعل ال�سر يف 
م���كان اآخر ال ميكن ت�س���حيحه بالف�س���ل يف فعل خر هنا، 
وحت���ى اإن قمنا بال�س���يء ال�س���حيح مرة واحدة، ي�س���يف 
الكاتب، األي�س هذا اأف�سل من عدم القيام به اإطالقا؟ متهكما 
ب�س���خريته الالذعة، األي�س���ت املعاير املزدوجة خر من ال 
معاي���ر، األي�س هذا هو ال�س���رعي املتبع من ط���رف اأوفياء 
امل�س���تخدمن يف اأي �س���يء وكت���اب االأعم���دة واملتوددين 
لنظام���ي وا�س���نطن ولندن، والذي ي�س���معه امل���رء يف تلك 
املنا�س���بات التي يكون فيها نفي وقائع مزعجة، اأي الواقع 

االإ�سرائيلي واالإندوني�سي والركي وما اإليها.
يق���راأ ط���ارق عل���ي دكتاتوري���ة �س���ياء احل���ق الع�س���كرية، 
املدعوم���ة كلي���ا مرة اأخ���رى من ط���رف الوالي���ات املتحدة 
االأمريكية، باعتبارها اأ�س���واأ ف���رة يف تاريخ البالد، حيث 
كان رج���ال �س���ياء احلق اأغبياء، �س���ما وعدمي���ي القلوب، 
عندم���ا ق���ّرر النظ���ام احلاك���م اجلدي���د ا�س���تغالل االإ�س���الم 
مل�س���لحته وكان موؤيدوه امللتحون، البلهاء تعميما ب�س���كل 
ال ي�س���دق، انتهازي���ن حت���ى النخ���اع، الأنه���م جمعوا بن 
الدي���ن واأقبح اأنواع التجديف، ومن ينكر اأنه يف ظل حكم 
�سياء احلق، بر الطغيان واالأكاذيب جيال باأكمله، وتقرر 
تطبيق اجلزاءات االإ�س���المية واجللد على املالإ وماأ�س�س���ة 
ال�س���نق، وعوملت �سيا�س���ة باك�س���تان الثقافية بوح�سية ال 
زالت تعاين من عواقبها اإىل اليوم، كما ا�ستمر العمل على 

الربنامج النووي.
م���ن تطبيق���ات �سيا�س���ات املعاي���ر املزدوجة، نقراأ اأي�س���ا 

للموؤل���ف اأننا جند يف باقي العامل بليون �س���خ�س يعانون 
من �س���وء التغذية و�س���بعة مالي���ن طفل ميوتون ب�س���بب 
الديون امل�س���تحقة على الدول التي يعي�س���ون بها، ُم�سرا 
اإىل اأن هذا الو�س���ع هو امل�س���وؤول عن الياأ����س والكراهية 
اللذي���ن يظه���ران يف اأطراف عدة من العامل �س���د الواليات 
املتح���دة االأمريكي���ة وحلفائه���ا، حي���ث اأعطي���ت لل�س���نغال 
تعليم���ات م���ن ط���رف "�س���ندوق النق���د الدويل" ل�س���حب 
ال�س���يادة على مياهها االإقليمية، واإال �سوف ال تعاد جدولة 
ديونه���ا، وامتثلت ال�س���نغال بالطبع، وكان���ت النتيجة اأن 
اأخذت ال�س���فن االأوروبية االأ�س���ماك اإىل االأ�سواق املمتازة 
يف "االحتاد االأوروبي"، مبعن���ى اآخر، اأخذ الغرب الغني 
تلك املياه التي عا�س منها �سيادو ال�سنغال الآالف ال�سنن، 
ويعاين �س���عب هذا البلد الأن هناك االآن نق�س���ا يف ال�سمك، 
ك���م اأعطيت االأوام���ر لبوليفيا خل�سخ�س���ة مياهه���ا، فُمِنَع 
الفق���راء من جمع مياه االأمطار التي تراكمت على �س���طوح 

منازلهم.
ه���ذا هو الع���امل الذي نعي�س في���ه، عامل من�س���جم قطعا مع 
النداءات العالقة بالتعامل االإن�ساين والرحمة االجتماعية 
التي يقول بها املتظاهرون �س���د العوملة، بل هو كما يقول 
املدافع���ون عن هذا النظ���ام، عامل لي�س يف االإم���كان اإبداع 

اأح�سن منه، "اأبروا جميع العواطف ال�سيا�سية"!

دور حضانة لتخريج متعصبين
من وجهة نظر املوؤلف، ميكن اإيجاز م�س���روع تربية اأطفال 
و"خريج���ي" املدر�س���ة الطالباني���ة يف الو�س���فة التالي���ة: 
حف���ظ اآي���ات من الق���راآن ع���ن ظهر قل���ب و�س���رورة عي�س 
حي���اة ورع���ة، تعلم ه���وؤالء االأطف���ال التخل�س م���ن جميع 
ال�س���كوك، واإقناعهم ب���اأن احلقيقة الوحي���دة هي احلقيقة 
الربانية، ومدونة ال�س���لوك الوحيدة هي تلك املكتوبة يف 

مطرقة طارق علي ضد األصولية اإلسالمية 
واألصولية األمريكية

مؤلف جرئ وصاحب مواقف نقدية رصيحة ضد صناع القرار العاملي، 

وترجمة إبداعية ، أنجب هذا العمل النوعي الذي يحمل عنوان: "صدام 

األصوليات.. حمالت صليبية ، جهاد، حداثة"، للمؤلف والناشط الربيطاين/

الباكستاين، طارق عيل، يف عمل ترجمه الناقد واملرتجم املغريب 

إسامعيل العثامين.

منتصر حمادة
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طبعت بمطابع مؤسسة           لالعالم 

والثقافة والفنون

سكرتير التحرير
رفعة عبد الرزاق

رئيس التحرير التنفيذي
علي  حسين

االخراج الفني
علي كاطع

WWW. almadasupplements.com

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير 

القراآن واالأحاديث النبوية، والف�س���يلة توجد يف الطاعة 
العمياء، وكل من يتمرد على االإمام فاإمنا يتمرد على الله.
كان اله���دف وا�س���حا، ه���ذه املدار�س الديني���ة لها وظيفة 
واحدة: اإنها دور ح�س���انة لتكوين وتخريج متع�س���بن، 
وقد ن�س���ت كتب تعليم مبادئ القراءة مثال على اأن حرف 
اجلي���م يف اللغ���ة االأردي���ة يعني "جه���اد" والت���اء تعني" 
مدف���ع" وال���كاف تعن���ي "كال�س���نيكوف" واخل���اء تعني 

"دم"!
ا�س���تعمال  يلقن���ون  التالمي���ذ،  يك���رب  وبالطب���ع، عندم���ا 
اأ�س���لحة يدوية متط���ورة وكيفي���ة �س���نع وزرع القنابل، 
حت���ت اإ�س���راف مبا�س���ر م���ن اأع�س���اء م���ن "ا�س���تخبارات 
امل�س���الح املتفاعل���ة"، كما كانت فر�س���ة لهوؤالء االأع�س���اء 
ملتابع���ة تط���ور الطلب���ة، اأو "طالب���ان" الواعدي���ن، حيث 
يت���م اختياره���م الحق���ا واإر�س���الهم الإج���راء تداريب اأكرث 
تخ�س�س���ا يف مراكز ع�س���كرية �س���رية هي االأف�س���ل ل�سن 

اأفغان�ستان. يف  الكفار  املقد�سة" �سد  "احلرب 
وبالنتيجة، اأنتجت ب���ذور العطايا التنينية املزروعة يف 
2500 مدر�س���ة حم�س���وال، مقداره 225.000 متع�س���با 
م�س���تعدين للقت���ل واملوت من اأج���ل عقيدتهم اأن���ى اأُْعِطى 
له���م قادتهم الديني���ون االأوامر بذلك، وق���د اعرف وزير 
الداخلي���ة يف حكومة بنازير بوتو خالل الوالية الثانية، 
اجلرنال ن�س���ر الله خان بابار، الأ�س���دقاء ل���ه باأنه ما اإن 
راأى باأن الطالبان باتوا ي�سكلون تهديدا داخل باك�ستان، 
ق���ّرر ب���اأن ال حل���ل الوحي���د للم�س���كل القائ���م ه���و اإعط���اء 
املتطرفن بلدا خا�س���ا به���م. هذه احلج���ة كانت خمادعة 
وقتئذ، لكن على �س���وء ما ح�س���ل يف ال�سنوات االأخرة، 

ي�ستحق بابار اأن يحاكم بتهمة "جمرم حرب"!
مع انهيار االحتاد ال�سوفياتي، و�سلت "احلرب الباردة" 
اإىل نهايته���ا، تارك���ة خلفه���ا دوال يتيم���ة يف كل ق���ارة من 
الق���ارات، كان الوقع على باك�س���تان كارثي���ا، حيث انتهى 
دور املجموعات االأ�سولية، ومن غر املفاجئ اأن تتوقف 
الوالي���ات املتح���دة االأمريكي���ة ع���ن تزويده���ا باالأم���وال 
واالأ�س���لحة، وب���ن ع�س���ية و�س���حاها، انقلب ه���وؤالء اإىل 
مناه�س���ن عنيفن الأمريكا وبدوؤوا يحلم���ون باالنتقام، 
ق���ادة �سيا�س���يون وع�س���كريون باك�س���تانيون،  وانت���اب 
ممن خدموا م�س���الح الواليات املتح���دة االأمريكية بوالء 
ودون انقطاع منذ 1951، �سعور باالإهانة جراء ال مباالة 
وا�س���نطن يهم، وقد خّل����س جرنال متقاعد هذا الو�س���ع 
ب�س���كل جع���ل املوؤل���ف يتبنى حديث���ه، حيث ق���ال: "كانت 
باك�س���تان العازل الطبي الذي احتاجته الواليات املتحدة 
االأمريكي���ة لولوج اأفغان�س���تان، قمنا بدورن���ا فظنوا باأنه 

يف اإمكانهم �سرفنا يف الدورة املائية باملرحا�س"!

نقد جذور الهيمنة األمريكية
ا�ستح�س���رنا اأعمال الباحث ال�سوري منر العك�س، اأبرز 
كات���ب عرب���ي متخ�س����س يف التنقي���ب عن املاآ�س���ي التي 
تعر����س لها الهنود احلمر، يف معر�س ا�ست�س���هاد الكاتب 
ما �س���در عن كونانت، رئي�س جامعة هارفارد االأمريكية، 
"منتدى هرالد تريبيون بنيويورك" من اأنه "يف املقام 
االأول، االأم���ة االأمريكي���ة، بخ���الف ج���ل االأمم، مل تتطور 
انطالق���ا م���ن دولة تاأ�س�س���ت على غ���زو ع�س���كري، لهذا ال 
توج���د يف تقاليدن���ا اإطالقا فك���رة اأر�س���تقراطية منحدرة 
م���ن الغازي���ن ومتن���ح حق احلك���م مبوجب الن�س���ب على 
العك����س من ذلك، نح���ن طورنا عظمتنا يف فرة اكت�س���ح 

فيها جمتمع مرن قارة غنية وخالية".
واإذا كان االأم���ر كذل���ك، والتقييم طبعا للموؤل���ف، اأمل تكن 
احل���روب الهندي���ة حقيقية؟ اأكانت مع���ارك وهمية؟ اأم اأن 
االأ�س���ولية الربوت�س���تانتية قدمت تربيرا اأخالقيا ل�سرقة 
اأرا�س���ي على نطاق وا�س���ع كان���ت ملكا جماعي���ا ملختلف 
القبائ���ل الهندي���ة االأ�س���لية، وكذل���ك للمج���ازر اجلماعية 
الت���ي ارتكبت �س���د "الوثنين"؟ تلك االأر����س التي بنيت 
عليها جامع���ة هارفارد انتزعت من الهن���ود بفعل "الغزو 
الع�س���كري" اإعادة ر�س���م خريطة اأمريكا ال�س���مالية كانت 
عملي���ة طويلة االأم���د وتتبع اآثارها بعناي���ة كبرة املوؤرخ 

اأوليفر الفارج يف "طاملا اأن الع�سب �سينمو".
لق���د اأدت االأ�س���ولية الكاثوليكي���ة دورا مماثال يف الغزو 
االإ�س���باين الأمري���كا اجلنوبية ول���و اأن �سيا�س���اتهم كانت 
حتم���ل خيط���ا رقيقا م���ن التميز، حي���ث اأنهم ا�س���تعبدوا 
وقتل���وا و�س���محوا مب���وت اأع���داد هائل���ة، ولكنه���م كذلك 
د�ّس���نوا حمالت اعتن���اق جماع���ي للكاثوليكي���ة: هذا هو 
الذي مكن ال�سكان الهنود االأ�سلين من النجاة باأنف�سهم، 
وق���د ظل���وا ي�س���كلون االأغلبي���ة يف املك�س���يك وبوليفي���ا 
والب���رو واالإك���وادور، بينم���ا ذابوا يف مناط���ق اأخرى، 
مع بروز النخب الهجنية، التي ي�س���يطر عليها اأ�س���خا�س 

م���ن اأ�س���ول اإ�س���بانية، وحده���ا االأرجنت���ن الت���ي مت���ت 
فيه���ا اإب���ادة جميع الهن���ود، كان���ت الكني�س���ة الكاثوليكية 
م�س���تعدة للتعامل م���ع غزواتها يف العامل اجلديد ب�س���كل 
اأف�س���ل من الربوت�س���تانين يف ال�س���مال، وه���ي، يف كل 
االأحوال مل تتق���دم اإال بعد اأن قامت يف بلدها )االأندل�س/ 
اإ�س���بانيا( باإجراء اختبار تدريبي دموي �س���امل، حروب 
"اال�سرداد" �سد امل�سلمن يف �سبه اجلزيرة االإيبرية، 
لالإ�س���بان  بالق���وة  ومت�س���يح  جماع���ي  بط���رد  املتبوع���ة 
امل�س���لمن واليه���ود، عندم���ا درب���ت واأع���دت املحارب���ن 

االأ�سولين الذين غزوا اأمريكا اجلنوبية.

المال عمر ال ُيمّثل مستقبل اإلسالم
"ه���ل تغر �س���يء م���ا بالفعل بع���د 11 اأيل���ول 2001م؟ 
هل هناك حتول اأ�س���ا�س يف اجتاه ال�سيا�س���ة الدولية؟"، 
عل���ى  العرب���ي  املراقب���ن  ته���م  اأخ���رى،  �س���من  اأ�س���ئلة 
اخل�س���و�س، وتهم موؤل���ف الكتاب الذي يجي���ب بالنفي، 
مالحظ���ا اأن التعديالت التي عرفتها ال�سيا�س���ة االأمريكية 
خلق���ت مزيدا من ع���دم اال�س���تقرار يف اأرجاء م���ن العامل 
م�س���در  ملعاجل���ة  �س���يء  اأي  الي���وم  اإىل  تفع���ل  اأن  دون 
م�س���ببات امل�س���كل، كما اأن ا�س���تعرا�س رد فع���ل الواليات 

املتحدة االأمريكي���ة على اأحداث نيويورك ووا�س���نطن ال 
يك�س���ف عن اأ�س���ياء جديدة تذكر، اإال اأن ذلك قد يتغر اإذا 
بلغت اال�س���طرابات يف العربية ال�س���عودية وباك�س���تان 

م�ستويات اأعلى.
وبالن�سبة جلماعة اأ�سامة بن الدن وجمموعته، فال يجزم 
ط���ارق علي اأنهم و�س���لوا اإىل طريق �سيا�س���ي م�س���دود، 
بالرغم من اأن ما قاموا به كان ا�ستعرا�س���ا �سخما، ولكنه 
مل يك���ن اأكرث م���ن ذلك، وبلجوئه���م للح���رب ردا على هذا 

الفعل، عّززت الواليات املتحدة االأمريكية اأهميته.
ونختتم بال�سوؤال املوؤرق مل�سروع احلركات االإ�سالمين: 
"م���اذا يق���دم االإ�س���الميون؟"، يت�س���اءل املوؤلف، �س���وى 
مطال���ب بالع���ودة اإىل ما����س مل يكن له وج���ود، مما كان 
رحم���ة بالنا�س يف القرن امليالدي ال�س���ابع، ُمق���ّرا اأنه اإذا 
كانت اإمارة اأفغان�ستان هو النموذج الذي يريدون فر�سه 
عل���ى العامل، ف���اإن معظم امل�س���لمن �س���يحملون ال�س���الح 
�س���دهم، العتبارات عدة، اأهمها اأن اأ�س���امة بن لدن واملال 
عمر ال ميثالن م�ستقبل االإ�سالم، واإذا تبن اأن االأمر كذلك 

ف�سوف يكون كارثة عظمى على الثقافة التي نتقا�سمها.

عن: موقع المصري اليوم



�ساد عقدي الثمانينيات والت�سعينيات تيار نقدي انت�سب 
اإىل ما بعد احلداثة، وقد جنح يف تر�س����يخ نظرة حمددة 
ل����الأدب: اإنه جمرد جترب����ة جمالية مغلقة على نف�س����ها، ال 
معنى لها خارجها وال غاية اإال ذاتها، من دون اأدنى �س����لة 

باحلياة، بالواقع.. بالعامل.
بالطبع كان لهذا التيار معار�س����ون كرث، غر اأن التحدي 
االأك����رب ج����اء م����ن املن�س����قن عن����ه. تزفيتان ت����ودوروف، 
مث����اًل، اأعل����ن يف كتاب����ه "االأدب يف خط����ر" ندمه ال�س����ديد 
على م�س����اهمته يف اإي�س����ال النقد االأدبي اإىل هذا الطريق 
امل�س����دود، معت����رًبا اأن التي����ار النقدي، ال����ذي كان من بن 
اأب����رز اأركان����ه، �س����ار اليوم ي�س����كل خط����ًرا على م�س����تقبل 

االأدب.
ال يري����د معار�س����و م����ا بع����د احلداث����ة ا�س����تبعاد درا�س����ة 
االأ�س����اليب واالأ�س����كال ال�س����ردية، ب����ل ه����م ي�س����عون اإىل 
ع����دم اإعطائه����ا االأولوي����ة على ح�س����اب ا�س����تجالء معاين 
الن�س����و�س واكت�س����اف كنوزه����ا م����ن اأفكار وت�س����ورات 
وجت����ارب اإن�س����انية. وكذل����ك ه����م ال يريدون الع����ودة اإىل 
مفاهي����م "الواقعي����ة اال�س����راكية" الت����ي اختزل����ت االأدب 
يف وظيفت����ه التعليمية االإر�س����ادية التثويرية، واعتربته 
جمرد اأداة يف بناء يوتوبيا ما. اإنهم باخت�س����ار يريدون 
ل�"بن����دول" النق����د اأن ي�س����تقر عل����ى نقطة ت����وازن: نظرة 
لالأدب اأكرث عمًقا وات�ساًعا.. نظرة تعرف، اأواًل وقبل كل 

�سيء، باأن االأدب حا�سر يف هذا العامل.
تنتمي مقاالت "بروتوكوالت حكماء �س����دوم" اإىل وجهة 
النظ����ر هذه، فرغم اإ�س����رار الكاتب على قراءة االإ�س����ارات 
االجتماعي����ة وال�سيا�س����ية يف الن�س����و�س االأدبي����ة الت����ي 
يتناوله����ا، وعل����ى اال�ستح�س����ار الدائ����م للتاري����خ كاإط����ار 
و�سياق، غر اأنه ي�س����وب، يف الوقت نف�سه، نران النقد 

على الواقعية اال�سراكية ومفرزاتها وبقاياها.
ولكن ه����ل ال�"بندول" هنا م�س����تقر على نقط����ة توازن؟ ال 
عل����ى االأرجح، فهو رمبا ي�س����طح قلياًل نحو الي�س����ار، ذلك 
اأن الكاتب الي�س����اري القدمي يتجاهل، يف معظم االأحيان، 
التقني����ات..  اللغ����ة،  االأ�س����اليب،  الن�س����و�س،  جمالي����ات 
وي�س����رع اإىل مناق�س����ة امل�سمون � املو�س����وع، لي�سل على 

مو�سوعه االأثر: ال�سيا�سة.
يف ندوة حول رواية ماريو فارغا�س يو�س����ا "ق�س����ة 
مايتا"، تلقى طارق علي �سوؤااًل من اأحد احل�سور: 
مقالتك عنه  للكت����اب يف  انتقاداتك  اأح����د  "ج����اء 
موجًه����ا اإىل نظرة الكاتب املت�س����مة بالت�س����اوؤم 
ال�س����اخر، وجتاهله لل�س����مر ال�سيا�س����ي يف 
ب����رو... اأت�س����اءل مل����اذا نتوق����ع م����ن كت����اب 
ب�س����مر  يكتب����وا  اأن  الالتيني����ة  اأمري����كا 
�سيا�س����ي؟ مل����اذا ال يكتب����ون جمرد ق�س�����س 
اأو م����ا يحل����و له����م..؟". اأج����اب عل����ي: "اأنا 
موؤم����ن متاًم����ا بالنظري����ة التي تق����ول: اإن 
هناك الكثر م����ن الكتاب املوهوبن الذين 
ينتمون اإىل اليمن يكتبون ق�سائد رائعة، 
وهو اأم����ر بديهي وال ي�س����ايقني. ولكنني 
ل�س����ت متاأك����ًدا من الفك����رة التي تق����ول: اإن 
االأدب العظي����م ه����و االأدب ال����ذي يتج����اوز 
ال�سيا�س����ة برمته����ا". وي�س����ارع يو�س����ا اإىل 
الدفاع عن حماوره: "اأراه خطاًبا �سيا�س����ًيا 
�سديد التح�سر، ولكنه لالأ�سف لي�س اخلطاب 
ال�سيا�سي الذي كان ي�ستخدمه اأق�سى الي�سار 

يف اأمريكا الالتينية".
عنوان����ه  الكت����اب  من����ح  ال����ذي  املق����ال  يف 
�س����دوم" ي�س����وق عل����ي  "بروتوك����والت حكم����اء 
����ا ينط����وي على مفارقة �س����اخرة، فقد اأخذ  افرا�سً

����ا م����ن العهد القدمي يتن����اول حكاية �س����دوم وعمورة،  ن�سً
وتخي����ل اأن يطال����ب اأه����ل �س����دوم املعا�س����رون )اأي م����ن 
التوراتي����ن(،  �س����دوم  الأه����ل  نف�س����ها  املي����ول  ميلك����ون 
وبن����اء عل����ى ه����ذا الن�س، بوط����ن خا�س به����م يف االأر�س 
املوعودة، وهو يذهب باالفرا�س اإىل اأق�س����اه، في�س����يغ 

بروتوكوالت ت�سبه تلك املن�سوبة اإىل حكماء �سهيون.
ويف مقاله عن "دون كيخوته"، ي�س����تعر�س علي ال�سياق 
التاريخ����ي ال����ذي اأنت����ج ه����ذا العم����ل اخلال����د، موؤك����ًدا اأن 
�س����رفانت�س "كان يكت����ب يف ع�س����ره، ولكن����ه كان يكت����ب 
لكل الع�س����ور، وكان يهدف بكتابات����ه اإىل حتذير االأجيال 

القادمة".
وحتت عنوان "ريعان �س����باب ال�س����ر �س����لمان ر�س����دي"، 
يتن����اول املوؤل����ف اأث����ر العا�س����فة الت����ي اأعقب����ت "االآي����ات 
ال�س����يطانية" على ر�س����دي، اإذ حّولته اإىل �سخ�سية عامة، 
واحد من امل�س����اهر "ي�س����تمتع باالإقامة ب����ن املتملقن"، 
و�س����ار كاتًبا اآخر خمتلًفا عن ذل����ك الذي كتب يوًما رواية 

"العار".
ويتح�سر الكاتب، يف مقال "االأدب والواقعية ال�سرائية"، 
على واقع الكتب االآن، فقد �س����ار الكتاب "ُي�س����تهلك مثلما 
ت����وؤكل �س����طرة البورج����ر م����ن ماكدونال����دز. كم����ا مل يعد 
ع�س����ر اله�سم والرياح قا�س����رين على املعدة". اإ�سافة اإىل 
هذه ي�س����م اجلزء االأول "ال�سيا�سة واالأدب" مقاالت عن: 
تول�س����توي، اأنتوين باول، كيبلنغ، �سارتر، يو�سا، خوان 

غويتي�سولو، اأمارتيا �سن..
ويف اجلزء الثاين "يوميات" يتنقل املوؤلف بن طرابل�س 
وكاراكا�����س ودي����ار بك����ر واله����ور.. اأم����ا اجل����زء الثال����ث 
فيخ�س�س����ه ل�����"وداع الراحلن". يكتب ع����ن عبد الرحمن 
مني����ف: "كان.. واح����ًدا من اأف�س����ل الروائي����ن العرب يف 
الق����رن الع�س����رين. فق����د جن����ح ه����و وجني����ب حمفوظ يف 
ت�س����كيل اأف����ق االأدب العرب����ي ب����اأن جع����ال الرواي����ة مركًزا 
لتن����اول الهموم الثقافية وال�سيا�س����ية مثلما كان الو�س����ع 

يف اأوروبا خالل القرن التا�سع ع�سر".
اأكتوبر  من  والع�س����رين  الواحد  يوم  ولد  على  •  طارق 
ع����ام 1943 فى الهور التى باتت عا�س����مة اإقليم البنجاب 
الباك�س����تانى ل����ه العدي����د م����ن الكت����ب املهمة مثل "�س����دام 
االأ�س����وليات: احلم����الت ال�س����ليبية واجله����اد واحلداثة" 
و"بو�س فى بابل" كما اأنه �ساحب رواية "فى ظل �سجرة 
الرمان" التى ترجمت اأي�سا للعربية و�سكلت اجلزء االأول 
من "خما�س����ية االإ�س����الم" وتناول فيها ماأ�س����اة االأندل�س.

وع����رف ط����ارق عل����ى بانتقاداته املو�س����وعية ل�سيا�س����ات 
الهيمن����ة وبالقدر ذاته فاإنه مناه�س للتع�س����ب والتطرف 
الدينى والنزعة اال�س����تهالكية وكان ع�س����وا فى "حمكمة 
جرائ����م احل����رب" التى �س����كلها املفكر الربيطانى ال�س����هر 
برتراند را�سل فى �سياق مناه�سة احلرب االأمريكية على 

فيتنام.
وفيم����ا بات����ت كلي����ة االقت�س����اد اللندني����ة ال�س����هرة مركزا 
الأفكار الي�س����ار اجلديد،  فاإن طارق على اأحد اأهم منظرى 
هذا الفكر اأ�س����در كتابه "�سدام االأ�سوليات" عن اأكرب دار 
ن�س����ر ي�س����ارية فى بريطانيا عام 2002 على وقع ماأ�س����اة 
11 �س����بتمرب 2001 ف����ى الوالي����ات املتحدة بق����در ما جاء 
ه����ذا الكتاب فى اإط����ار مناق�س للكتاب ال�س����هر "�س����راع 

احل�سارات" للمفكر االأمريكى �سمويل هنتجتون.
وكان طارق على اأي�س����ا �س����من من اعر�سوا وت�سدوا ملا 
ذهب اإليه املفكر االأمريكى واليابانى االأ�س����ل فران�س����ي�س 
فوكويام����ا فى كتاب����ه "نهاية التاريخ واالإن�س����ان االأخر" 
ف����ى ع����ام 1992 اأى بع����د انهي����ار االحت����اد ال�س����وفييتى 
ودخول����ه ف����ى ذم����ة التاريخ بفك����رة حموري����ة فحواها اأن 
الدميقراطي����ة الليربالية انت�س����رت وكتبت كلم����ة النهاية 
لل�س����راع االإيديولوج����ى فى العامل كما اأن هذا االنت�س����ار 

حمل معه نهاية االأ�سوليات والقوميات.

عن موقع حفريات 

طارق علي: عزل األدب عن السياسة 
ضرب من الوهم

يقول طارق عيل يف تصدير كتابه "بروتوكوالت حكامء سدوم": 

تؤدي��ه  ال��ذي  ال��دور  أهمي��ة  م��ن  للتقلي��ل  رفضه��ا  يف  املق��االت  ه��ذه  "تش��رتك 

عام��ة،  بصف��ة  يس��لك،  أصب��ح  ال��ذي  األكادمي��ي  الخط��اب  مقاب��ل  والتاري��خ،  السياس��ة 

خالل العقود الثالثة املاضية اتجاًها يجنح نحو تخدير العقول".

وراء  األوح��د(  يك��ن  مل  )إن  األول  الداف��ع  وكأن��ه  يب��دو  الرف��ض  ه��ذا  أن  والواق��ع 

غ��ري  ثالث��ة،  عق��ود  م��دار  ع��ىل  كتب��ت  ق��د  هن��ا  املجتمع��ة  املق��االت  أن  فرغ��م  الكت��اب، 

السياس��ة  حض��ور  رشعي��ة  ع��ن  الدف��اع  املش��رتك:  القاس��م  ه��ذا  عن��د  تلتق��ي  أنه��ا 

يف األدب.

سلمان عز الدين


