
135
نص ولوحات

فّواز طرابلسي

ماذا ينفع الشعور بالذنب؟

1ـ الثقافوية بما هي سردية كبرى

يزعم دعاة البعد حداثية أنهم معارضون جلميع أنواع السرديات الكبرى، إاّل إنهم يرفعون إحدى 

 Eagleton 2007,( تلك السرديات ـ الثقافة ـ إىل مصايف السردية الكبرى، كي ال نقول السردية األكبر

pp. 17 – 18). دعوين أسمِّ تلك النزعة "الثقافوية"، وهي تفسير للحياة والظواهر اجملتمعية وسلوك 
البشر بناء على جواهر ثابتة وهويات راسخة عادة ما تكون منبّثة يف الدين واللغة. ومعروف أن 

اآلباء املؤسسين للثقافوية يف جمال اجليو ـ سياسي هما برنارد لويس وصموئيل هنتنغتن، اللذان 

ينسبان إىل اجلماعات جواهر ثقافية وهويات متفردة تستدعي دوماً تراتبات وتمايزات وفوارق 

كما يف حالة فرادة الغرب عند هنتنغتن، ومقولته عن "الغرب واآلخرون" وما إليه. باختصار: إن ما 

تتميز به جماعة أو هوية من صفات، أمر ُيحرم منه اآلخرون.

وإن كتاب دومينيك مواسي عن جيو ـ سياسات املشاعر (Moissi 2009) مثال جيد للكيفية 

التي ُتعرَّف بها الثقافات على أساس املشاعر، أو حتى كيف تصير املشاعر ثقافات بذاتها، ما دام 

املؤلف يشدد على دور املشاعر واألحاسيس يف صوغ السياسة الدولية. وغرض املؤلف هنا تقديم 

نظرية بديلة من تلك التي كانت تنسب ذلك الدور سابقًا إىل األيديولوجيات، لكن، بما أن املؤلف يبدأ 

بأن ينسب إىل الصين والهند ما يسّميه "ثقافة األمل" فإنه يعطب نظريته من البداية، ذلك بأنه ال 

وقصة  معينة  بعاطفة  بينها  فيما  تتشارك  التي  املوضوعات  من  عددًا  النص  هذا  يعالج 

توراتية وفنان تشكيلي، وباألحرى فنانين تشكيليين. أّما العنوان املستفزّ فليس املقصود 

منه استنفاد املوضوع بقدر إثارة أسئلة عن املوقع الذي يحتّله "الذنب" الفردي واجلمعي يف 

منظومة من األوضاع الرمزية أو احلقيقية. ولهذا الغرض، اخترت البدء بالنزعة الثقافوية، 

وبعدها  االستشراقية،  األدبيات  يف  الدارج  العار   / الذنب  ثنائي  مسألة  إىل  االنتقال  ثم 

التحري عن موقع قصة داود وجوليات يف التراث العربي واإلسالمي، قبل االنتقال لتبّين ما 

هو املشترك بين كارافاجيو وبيكاسو، وأختتم بعدد من املالحظات عن الذنب يف احلروب 

األهلية، يف حالة لبنان.
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يقدم "األمل"، واحلالة هذه، كسبب ما يسميه الكاتب "اإلجنازات االقتصادية االستثنائية" للبلدين، 

وإنما يقدمه كنتيجة تلك اإلجنازات. أّما دول الشرق األوسط، فينسب إليها "ثقافة الذل" بسبب تراجع 

املنطقة تاريخيًا ودورها كأداة سياسية يف خدمة األهداف الغربية، وبسبب إنشاء دولة إسرائيل 

ونزعتها التوسعية. ويجري تقديم "ثقافة الذل" هذه كحاضنة اإلرهاب واألصوليات اإلسالمية. 

وعلى فرض أن الذل هو الشعور احملّرك للمنطقة، فكيف لنا تفسير حقيقة أن "ثقافة الذل" هذه تنتج 

فجأة، ال مزيد من اإلرهاب واألصوليات اإلسالمية، وإنما موجة من احلركات الديمقراطية الشعبية 

يف الشرق األوسط، والتي انطلقت من الثورتين التونسية واملصرية واكتسحت املنطقة من اجلزائر إىل 

اليمن، ومن األردن إىل البحرين من دون استثناء إيران، فهل نحن شهود على انبثاق ثقافة جديدة، 

أم إننا نكتشف فقط أنه ال يجوز التعامل مع الثقافات بمثل هذه اخلّفة؟

مهما يكن من أمر، فإن مواسي ينسب إىل الغرب "ثقافة اخلوف"، ال شك بتأثير التشّبث الغربي 

بمقولة اإلرهاب بعد ضربات ١١ أيلول / سبتمبر، إاّل إنه يفسرها باخلوف األوروبي من التقهقر، 

وبخوف الواليات املتحدة األميركية من أن تخسر دورها كقوة عظمى. والغريب يف األمر أن هذه 

"النظرية" يف العالقات الدولية ال تملك تصنيفًا لسائر بالد ومناطق العامل على أساس "الثقافة" 

و"املشاعر"، فاحلاالت املستعصية التي ال تدخل يف قمقم النظرية يجري إسقاطها من النظرية 

بكل بساطة، وهي حاالت كثيرة تشمل باقي بالد آسيا وإيران وإسرائيل وروسيا وقارات أستراليا 

وإفريقيا وجنوب أميركا.

وثمة صيغة أُخرى للثقافوية ترتبط بالنيوليبرالية املتعوملة، وتقول بإمكان الغرب أن يلّقح اآلخر 

غير الغربي بالبعض من خصائصه الثقافية. ويمكن تسمية هذا املزيج من الثقافوية بـ "ثقافوية 

الوجبات السريعة" التي تفترض أن "الثقافات"، بما هي ِقَيم ومشاعر وأمزجة غالبة، يمكن نقلها عن 

طريق التعليم والتدريب والتبشير.

لقد كان العامل العربي مستهلكًا كبيراً لتلك "الثقافات" املعّلبة خالل العقدين األخيرين، وقد 

تصدرت مسألة الديمقراطية وتفسير غيابها وعالقة ذلك باإلسالم جدول أعمال تلك املهمة التربوية. 

لكن دعونا من هذه اإلشكالية اآلن، ذلك بأن الثورتين التونسية واملصرية قلبتا رأسًا على عقب 

جميع الفرضيات واالدعاءات املتعلقة بهذا املوضوع على نحو كاسح وجديد وخاّلق.

 أود أن أكتفي بذكر عّينة من تلك الوجبات الثقافية التي تقّدم للمستهلكين العرب. فكثيراً من 

دورات التدريب يعلّم الشباب العربي "ثقافة التفاؤل" بعد أن ُأجري مسح على ٣٠٠ شاب مصري 

)من سكان يبلغ عددهم ٨٥ مليون نسمة(، تبّين منه أن ٩٠٪ منهم يعترفون بأنهم أميل إىل التشاؤم 

منهم إىل التفاؤل. كذلك تبّين أن الَذَكر األردين يمارس ثقافة "العبوس"، وهذا مبعث حاجته إىل 

دورات تدريب من أجل تبشيره بثقافة "الفرح" و"األمل". وتبّين أيضًا أنك تستطيع أن تزّود الشباب 

العربي بـ "ثقافة القيادة" كي ينضموا إىل عامل "الناجحين"، ولهذا الغرض فقد جتد َمن يشجعك على 

االنضواء يف سلك يسّمى "القادة العرب الشباب"، وكلمة "القادة" تعني هنا رجال األعمال الصاعدين 

اجتماعيًا والذين هم يف الثالثين واألربعين من العمر. كذلك يستطيع معسكر سياسي لبناين أن 

يوظف خدمات شركة دعاية وإعالن دولية مثل شركة "ساتشي آند ساتشي" لتنظيم حملته السياسية 

حتت شعار "إننا نحّب احلياة"، والترويج لـ "ثقافة احلياة" ضد املعسكر اخلصم املفترض أنه يمّجد 

"ثقافة املوت". ويف املقابل، جتد أن "حزب الله"، وهو اخلصم املقصود، يمّجد "ثقافة املقاومة"، وهذا 

املصطلح امللتبس يشير إىل تراث التضحية الشيعي املستلِهم حلياة اإلمام احلسين واستشهاده، األمر 
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الذي يوحي بأن الشيعة يملكون الوكالة احلصرية لتلك "الثقافة"، ثقافة املقاومة املسلحة لالحتالل 

اإلسرائيلي يف اجلنوب اللبناين.

2ـ ثقافة الشعور بالذنب وثقافة العيب

أوّد هنا التعامل مع املقولة االستشراقية التي جتابه ثقافة الشعور بالذنب الغربية بثقافة العيب 

الشرقية، واالفتراض أن الفارق بينهما يصوغ طبيعتين وديناميتين متفاوتتين ومتمايزتين يكون 

االمتياز فيهما لثقافة الشعور بالذنب الغربية طبعًا. يتحدث رونالد شارب عن "إغراء الذنب" الذي 

يؤدي إىل اكتساب املعارف اجلديدة ويوّجه "املذنب" نحو املستقبل (Sharp 2010)، بل إن مثل تلك 

األفكار عن التفّوق الثقايف لـ "املذنبين" دفع صحافيًا لبنانيًا إىل اقتراح تلقيح اجملتمعات العربية 

املهووسة بـ "العيب" بحقن من "الشعور بالذنب" الغربي احلضاري.

ويمكن النظر إىل ثنائية الذنب / العيب على أنها ناشئة عن مقاربتين: دينية وتاريخية. دينيًا، 

ة  تبدو يل اإلشارات املتكررة إىل رواية آدم وحواء واخلطيئة األصلية، بما هي األسطورة املؤسسِّ

للشعور بالذنب، على أنها متهافتة إىل أبعد حد. فاملؤكد أن آدم وحواء، بحسب الرواية، شعرا بالذنب 

بسبب أكل الثمرة احملّرمة، على أن رواية اخلروج من اجلنة هي أيضًا رواية عن العيب ألن آدم وحواء 

خجال من عريهما.

املطلوب هنا التذكير بأمرين: األول، هو أن اإلسالم يشارك يف رواية آدم وحواء، والثاين أن يف 

اإلسالم تراثًا من "الشعور بالذنب" مهمًا يعّبر عنه طقس عاشوراء الذي تمارسه الطائفة الشيعية 

من خالل إعادة تمثيل مأساة استشهاد اإلمام احلسين حفيد النبي حممد، والذي تمّرد على اخلالفة 

األموية وُقتل هو وأفراد أسرته يف كربالء. وعاشوراء طقس ينطوي على الضرب بالسياط واجلنازير 

رمزيًا وجسديًا، وجتريح اجلسد قصداً، وهذا أمر يمارسه مؤمنون كعقاب ذاتي على الذنب التاريخي 

الذي ارتكبوه بعدم جندة احلسين يف كربالء وتركه يقاتل وحيداً.

وترتبط الصيغة الثانية من ثقافة الذنب الغربية بآثار احملرقة النازية كما تتجلى يف فترة 

ما بعد احلرب العاملية الثانية. وسأكتفي هنا بمالحظة أن العالقة بين احملرقة والذنب أدت 

إىل ظهور مؤلفين مراجعين يربطون اآلن جتربة معسكرات االعتقال النازية بالعيب أكثر منه 

بالشعور بالذنب. ويمكن مراجعة مناقشة نقدية ألسباب ذلك التحّول على امتداد األربعين 

عامًا األخيرة يف كتاب روث اليس، "من الذنب اىل العار" (Leys 2007)، أو عند جيورجيو آغامبن 

(Agamben 1999)، األبرز بين أولئك الكّتاب املراجعين، والذي يفّسر رواية آدم وحواء واخلطيئة 
األصلية بواسطة "العيب" بداًل من "الذنب": عيب االنتماء إىل اجلنس البشري، عيب معسكر االعتقال، 

العيب الناجم عن أن ما حدث ]احملرقة[ قد حدث، والعيب الذي "نعاين" ]نحن البشر[ جّراءه إنما هو 

 .(Leys 2007, pp. 171 – 173( بسبب عرينا األصلي

3ـ داود وجوليات: انقالب يف األدوار

على الرغم من أنها وردت يف القرآن، فإن رواية داود وجوليات ال تتمتع بحضور بارز يف 

التراث العربي واإلسالمي. ومع أن اإلشارات إليها تتكرر بشأن النضال ضد الظلم، إاّل إنها مل حتَظ 
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الولد يرمي الدبابة بحجر

الولد واملقالع
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بالتفسيرات الالمعة التي حظيت بها رواية يوسف يف األدبين العربي والفارسي.

سة  على أن العرب املعاصرين اختبروا صيغة أُخرى للرواية بما هي واحدة من األساطير املؤسِّ

لدولة اسرائيل )ومادة دعاية دائمة لها( ما لبثت أن استحوذت على اخمليلة األوروبية واألميركية. 

فبناء على الصيغة املسّيسة للرواية، تظهر دولة إسرائيل بما هي "داود" الذي يكاد يكون جمرداً من 

أي وسائل دفاع قياسًا إىل "جوليات" العربي، الكاسح ديموغرافيًا وعسكريًا، والذي يشكل اخلطر 

الدائم على وجود إسرائيل.

ال تلتقي األسطورة واحلقيقة التاريخية بشيء. فنحن نعلم اآلن ـ و"نحن" هنا تعني أيًا كان َمن 

يهّمه أن يعرف ـ أن اجليوش الصهيونية خالل الفترة ١٩٤٧ـ ١٩٤٨ مل تكن متفوقة بما ال يقاس 

على سكان فلسطين اجملردين من السالح تقريبًا، وإنما كانت أكثر عدداً وأفضل تسليحًا وجتهيزاً 

وأقوى عسكريًا من اجليوش العربية جمتمعة. فبناء على تقرير لوكالة االستخبارات األميركية 

يف تموز / يوليو ١٩٤٨، فإن الوحدات العسكرية لـ "داود" اإلسرائيلي كانت تضم أكثر من ضعف 

عدد جيوش مصر واألردن وسورية ولبنان والعراق والعربية السعودية وجماهدي "جيش اإلنقاذ" 

املتطوعين، جمتمعين، أي نحو ١١٠,6٠٠ عسكري يهودي صهيوين يف مقابل ٤6,٨٠٠ عسكري 

عربي. وفضاًل عن ذلك مل يكن يساور القيادة الصهيونية، أو رعاتها األميركيين، أي شك يف نتيجة 

احلرب واالنتصار املعقود للجيوش الصهيونية.

تؤدي األساطير أحيانًا حياًل غريبة على الذين يبتكرونها، فمع الوقت، حدث انقالب مزعج يف 

األدوار كان له األثر البالغ يف صدقية رواية داود وجوليات املسّيسة. فقد صعب جداً إقناع العامل 

بأن إسرائيل ـ داود تخوض حربًا مظفرة ضد جوليات ـ غزة اجلبار، أو بأن جيش داود ـ إسرائيل 
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الولد يرفع شارة النصر يف وجه الدبابة
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تمكن من أن يصرع بنجاح جوليات املتمثل يف "أسطول احلرية" التركي عند شواطىء غزة.

 واألهم هو أن انقالب األدوار تمثل أكثر ما تمثل يف االنتفاضة الفلسطينية التي انتقل فيها 

مقالع داود إىل يد الصبية الفلسطينيين.

لقد أثار ذلك االنقالب يف األدوار أسئلة شائكة تتعلق بالعالقات العامة. لنأخذ ردة فعل عشوائية 

من أستراليا مثاًل، فها هي ميشيل ـ روخاس ـ طاي، العضوة يف منظمة التربية اإلسرائيلية "قفوا 

معنا"، تخاطب اجتماعًا يف مدينة سيدين بشأن دور الكلمات والصور يف تكوين الرأي العام العاملي، 

وتسأل: "كيف يمكن حتدي صورة صبي فلسطيني يرمي حجراً على دبابة؟ كيف يمكن قلب هذا رأسًا 

(Shalev 2010)  "على عقب؟

واإلشارة إىل داود وجوليات يف عنوان هذا الفصل موجودة من أجل التشديد على سؤال هو: كيف 

نقلب دبابة امليركافا إىل داود، والصبي الفلسطيني رامي املقالع إىل... جوليات؟ يبدو أن التعليم 

يتعّلق بقلب األشياء رأسًا على عقب! وهي مهمة ليست باليسيرة على ما يبدو، وإنما تزداد صعوبة 

عندما يعجز داود ـ إسرائيل عن إنزال الهزيمة بجوليات، كما هي احلال يف احلرب اإلسرائيلية ضد 

لبنان يف تموز / يوليو ٢٠٠6.

مهما يكن، فبواسطة جهود إضافية وحقنات زائدة من ثقافة الذنب الغربية، يمكن لعملية 

"االنقالب التربوي" هذه أن تنجح، بل إنها آخذة يف النجاح.

4ـ عندما يلتقي بيكاسو 

كارافاجيو

كما هو معلوم، فإن سلسلة اللوحات 

التي رسمها كارافاجيو عن داود 

وجوليات، والعالقة بين تلك اللوحات 

وحياة الرّسام، ليستا واضحتين منذ 

البداية. ففي صيغة سنة ١٥٩٩ يظهر 

داود بصورة الرسام الشاب نفسه. وال 

شيء يتغّير يف نسخة ُأخرى رسمها 

الرّسام يف سنة ١6٠٧ بعد أن ارتكب 

جريمة القتل. أّما يف آخر صيغة للوحة 

املرسومة يف سنة ١6١٠ فُيشاَهد داود 

الذي ال يزال يحمل مالمح كارافاجيو 

الشاب، رافعًا رأس جوليات املقطوع 

الذي يشبه كارافاجيو الهرم شبهًا قويًا.

يمكن النظر إىل اللوحة على أنها 

اعتراف من الرسام بالذنب الذي ارتكبه 

كارافاجيو، داود وجوليات، ١6١٠وحماولته احلصول على الغفران، على 
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أن املذنب هنا تّمت معاقبته تصويريًا بالقتل. واملفارقة يف املشهد هي أن كارافاجيو االبن هو 

الذي يقطع رأس كارافاجيو البالغ. وهنا أيضًا نلقى "انقالبًا" يف الرواية، لكن انقالب األدوار 

واملسؤوليات يفتح اجملال أمام تفسير خمتلف لرسالة الفنان من جمرد استخدام الرواية التوراتية 

كمبرر لرسم اللوحة ما دامت الشخصية هي القاتل والضحية يف آن معًا.

إن فكرة ثنائي "القاتل / الضحية"، على ما يسّميها رينيه جيرار، توصلنا إىل بابلو بيكاسو 

واحلرب األهلية اللبنانية.

يف سنة ١٩٨٧، نشرُت كتابًا بعنوان "غيرنيكا ـ بيروت: جدارية لبيكاسو / مدينة عربية يف 

احلرب". يتضمن الكتاب ثالثة موضوعات غير مترابطة: األول، هو جمرد رواية قصة حرب أهلية 

أُخرى للقارىء اللبناين دارت بين معسكر جمهوري وآخر فاشي، وتراكبت مع تدخل خارجي 

أجنبي، وهي حالة ليست عديمة الشبه بحالة لبنان يف احلرب التي بدأت يف سنة ١٩٧٥ بين 

معسكر يسعى لإلصالحات االجتماعية والسياسية وآخر يدافع عن الوضع القائم ويقاوم التغيير، 

وما لبث الطرفان أن جّرا منظمة التحرير الفلسطينية وسورية وإسرائيل إىل النزاع؛ الثاين، أن 

اجلسم الرئيسي من "غيرنيكا ـ بيروت" هو كناية عن حتليل متعدد املناهج واملستويات لرائعة 

بيكاسو، يف إطار اإلنتاج الفني للمعلّم اإلسباين الكبير من إعالن اجلمهورية اإلسبانية إىل نهاية 

احلرب العاملية الثانية. أّما القسم الثالث والنهائي فهو تنويعات بشأن مقولة احلياة تتمّثل يف 

الفن من خالل اجملابهة بين تفصيالت من جدارية بيكاسو وبين مشاهد فوتوغرافية من احلروب 

اللبنانية، مع تشديد خاص على الغزو اإلسرائيلي وحصار بيروت يف صيف سنة ١٩٨٢.

وكانت الشبكة التي اخترتها لـ "قراءة" رائعة بيكاسو شبكة بصرية قامت على التحديق يف 

بيكاسو، "جدارية غيرنيكا"، ١٩٣٩
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اللوحة بواسطة عينين شاهدتا حربًا أهلية. وبما 

أنه جرى تصوير املراحل املتعددة من تأليف 

"غيرنيكا"، فإنه يمكننا تتّبع حتوالت اللوحة بدءاً 

بتمثيلها عملية تدمير بلدة غيرنيكا يف منطقة 

"الباسك" بواسطة الطيران احلربي األملاين، إىل 

تمجيد املقاومة ضد الفاشية، ووصواًل إىل إدانتها 

الكاسحة ملأساة احلرب وفواجعها.

على املسرح يجري تمثيل مأساة. يصّور 

املشهد جمزرة، إاّل إن القاتل متوارٍ. إنه حاضر يف 

أجساد ضحاياه: الفرس اجملروحة املتهالكة؛ األم 

التي حتمل ابنها القتيل؛ أشالء احملارب املبعثرة 

على األرض، والذي يشبه تمثااًل متحطمًا ملقاتل 

قديم وذراعه متشبثة بسيف مكسور بينما تنبت 

إىل جواره زهرة هّشة.

الفكرة التي أود لفت األنظار إليها هي أن 

بيكاسو غالبًا ما كان يستخدم أسلوب التقطير. ففي 

"غيرنيكا" جرى تكثيف القاتل والضحية وصّبهما 

يف جسم واحد. ويجري التشديد على ذلك تشكيليًا 

يف حالة اثنين من الشخصيات الثانوية يف املشهد. 

إن جسم املرأة املتهاوية إىل يمين اللوحة خمتلط 

بحطبة حمترقة. وإن أردَت ممارسة بعض التواطوء، 

وأنت العارف أن بلدة غيرنيكا تعّرضت لقصف 

الطيران احلربي، فإنك تستطيع أن تتصور املرأة 

أيضًا على أنها طّيارة. أّما العصفور يف مؤخرة 

اللوحة إىل اليسار، فتشاهده مذبوحًا بسكين شديدة 

الشبه بجناحه.

على أن بطل املأساة هو الثور الذي عادة ما يصّور يف التقليد اإلسباين بصورة خاصة، كرمز للعدو 

الذي يجب مصارعته وقتله يف حفالت مصارعة الثيران. إاّل إنه يحضر يف اللوحة كرمز إلسبانيا 

األبدية التي يستنجد بها جميع شخصيات املأساة الباحثة عن العون والقوة والتّواقة إىل خالص.

5ـ ما نفع الشعور بالذنب يف احلروب األهلية؟

هل من آثار للشعور بالذنب يف احلروب اللبنانية؟ إن الشهادات املباشرة ألفراد امليليشيات الذين 

قاتلوا وَقتلوا يف املعارك واحلروب املتعددة، واجهت سؤااًل مشتركًا: لو كان للبداية أن تعاد، هل 

كنت تفعل ما فعلت؟ وقد أجاب معظمهم على السؤال باإليجاب.

املرأة احملترقة، تفصيل عن "غيرنيكا"
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إن االعترافات امليليشياوية األكثر إثارة هي 

من دون شك اعترافات أسعد شفتري، مسؤول 

األمن يف ميليشيا "القوات اللبنانية". لقد غادر 

أسعد لبنان إىل سويسرا يف سنة ١٩٨٩ قبل 

نهاية احلرب، ومن هناك أرسل فعل ندامة جلميع 

مواطنيه الذين تأذوا منه يستميحهم املغفرة. 

بعدها عاد الشفتري التائب )وهو من مذهب 

الروم الكاثوليك( إىل لبنان حيث أسس جمعية 

غير حكومية تعنى بالعدالة واملصاحلة. ومعظم 

ما قاله الشفتري عن جتربته موّثق يف مقابلة 

شهيرة له يف جريدة "احلياة". وبين العديد من 

أعمال التعذيب واخلطف واالغتيال والسيارات 

املفخخة، اعترف بأنه، مع بشير اجلمّيل، قائد 

"القوات اللبنانية"، فّكر يف تسميم جماري املياه 

اخلارجة من املنطقة الشرقية املسيحية من 

بيروت والتي تصب يف املنطقة الغربية املسلمة.

املذهل يف اعترافات شفتري هي أنها مل تثر 

أي ردة فعل أو تعليق، أو بالكاد. ويف تقديري أن 

ثمة تفسيرين ال ثالث لهما لذلك: األول، هو حالة 

فقدان الذاكرة، بل افتقاد الذاكرة امُلطِبقة على 

لبنان منذ نهاية احلرب، والثاين، هو الرعب الذي 

تنطوي عليه االعترافات وخصوصًا االعتراف 

األخير الذي ال يمكن تفسيره إاّل بالتفسير 

الطوائفي يف بلد نزف من حروب اقتتال طوائفي 

خالل ١٥ عامًا.

لنفّكر يف صبي مسلم يف بيروت الغربية يقرأ اعتراف الشفتري اآلن، فما من شك يف أنه سيخلص 

إىل أن "املسيحيين" ـ وليس جمرد مسيحي فرد أو اثنين أو جماعة حمدودة منهم ـ كانوا يخططون، 

أو هم يخططون اآلن، لتسميم "املسلمين" باجلملة.

حقيقة األمر أن الذنب جزء من مسألة أعّم هي مسألة ذاكرة احلرب والذاكرة يف مرحلة ما بعد 

احلرب. وبودي أن أمّيز هنا بين ثالث عمليات ذهنية مرتبطة بالصدوع التي تتركها احلرب: 

١( فقدان الذاكرة، بما هو عجز يف عملية التذّكر، أو نوع من قمع للذاكرة يسير وفق منطق 

االستبدال والنقل ذاته الذي تسير عليه النفس البشرية الفردية، والذي يجري فيه استبدال األحداث 

األهم بأحداث ثانوية أو بسرديات عنها.

٢( الذاكرة.

٣( النسيان.

الثور
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وثمة مقابلة ساذجة تضع النسيان والذاكرة أحدهما يف مواجهة اآلخر. ففي بحث ثري بعنوان 

"النسيان" يذّكرنا مارك أوجيه بالعكس: النسيان ما هو إاّل "مكّون من مكونات الذاكرة ذاتها." إن 

املرء ال يتذكر كل شيء وهو ليس ينسى كل شيء، وهذا يعني أن عملية النسيان متواصلة مع عملية 

التذّكر. ولعل األهم هو قول أوجيه إن قمع الذاكرة )األمنيزيا( ال ينطبق على حدث أو ذاكرة، أو على 

أثر معزول مسجل يف أذهاننا، وإنما باألحرى أن فقدان الذاكرة هو عملية قطع للوشائج واألواصر 

.(Augé 2004, pp. 20 – 25) الواصلة بين تلك الذاكرات أو تلك اآلثار

هنا تلتقي مسألة األمنيزيا بمسألة السببية، كما سنرى بعد قليل.

ملاذا علينا أن نتذكر حربًا أهلية؟ اجلواب "البسيط" هو: كي نتفادى حربًا مقبلة. على أن اجلواب، 

كي ال يبقى تبسيطيًا، يستدعي تعيين ما علينا أن نتذكر وما علينا أن ننسى من أحداث وأسباب، 

ونتف وآثار، أو وشائج وعالقات.

 لإلجابة عن تلك األسئلة، حري بنا أن نلقي نظرة على آليتين من آليات تشغيل فترة ما بعد 

احلروب اللبنانية: األمنيزيا املفروضة رسميًا والعفو العام.

تستغل األمنيزيا الرسمية مياًل عامًا لدى الناجين من احلروب إىل قمع الذاكرة، فتوظفها 

يف خدمة مصالح مكّرسة يف نصاَبي السلطة واملال. وكان التحالف بين رجال األعمال وأمراء 

احلرب، والذي تسلّم السلطة بعيد احلرب، شديد االهتمام بكبت أي نقاش يف املسألة اآلتية: هل كان 

يمكن تفادي احلرب؟ وكان تقديم احلرب بما هي قدر حمتوم، بكل ما يرافق ذلك من تلميحات إىل 

"مؤامرات"، أسهل وسيلة لقتل السؤال أصاًل.

وثمة سبب آخر لتلك األمنيزيا الرسمية، هو احلاجة إىل إعادة إعمار نظام لبنان االقتصادي 

واالجتماعي والسياسي على األسس ذاتها التي كان يقوم عليها قبل احلرب: احملاصصة الطوائفية 

للسلطة ونظام االقتصاد احلر القائم على املال واخلدمات. وهذه آليات تتشارك يف واحد من أمرين: 

إّما فرض التحريمات، وإّما قطع األواصر بين األحداث واألزمنة.

لقد جرى تقديم لبنان اجلديد اقتصاديًا، الذي مّثلته عملية إعمار وسط مدينة بيروت، على أنه 

جمرد عودة إىل "عهد ذهبي" من التعايش الطوائفي واالزدهار االقتصادي اللذين سادا قبيل احلرب. 

على أن هذا التمثيل كان يقتضي قمع سؤال آخر هو: إذا كان وضع ما قبل احلرب رائعًا إىل حد 

تسميته "عهداً ذهبيًا"، فلماذا اندلعت احلرب أصاًل؟

من أجل قطع الطريق على هذا السؤال، وبتر أي صلة بين فترة ما قبل احلرب وفترة ما بعد 

احلرب، وجب تقديم احلرب على أنها "حرب اآلخرين" أو "حرب من أجل اآلخرين" دارت رحاها على 

األرض اللبنانية. وهاتان الصيغتان تبّرئان اللبنانيين عامة من أي ذنب أو مسؤولية، وتعفيهم من 

أي مساءلة عن احلرب. "اآلخرون" هم َمن يقع عليهم اللوم، ولك أن تختار "اآلخر" الذي يالئمك، وذلك 

بحسب نوع "كبش احملرقة" الذي تريد إلقاء اللوم عليه وحتميله الذنب. وهنا يتسلل عنصر "العيب": 

لقد لّطخت احلرب سمعة لبنان واللبنانيين يف العامل، وإذ يجري تبرئتهم من أي دور يف تلك احلرب، 

ُيفترض أنه يمكن منحهم عذرية جديدة لسمعتهم التجارية بصورة خاصة.

تكّفل قانون العفو الصادر يف سنة ١٩٨٩ باحملاسبة والعقاب فيما يتعلق بأمراء احلرب وقد 

باتوا حكام البلد اجلدد، وأصدر حكمه ببراءة اللبنانيين يف حروبهم. وتضمن القانون فضيحة 

إضافية تزيد يف إهانة املئة ألف ضحية وعشرات ألوف املعاقين واخملطوفين. فقد استثنى 
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من أحكامه دزينة من السياسيين أو رجال الدين الذين ُقتلوا يف تلك الفترة، أو جرت حماوالت 

الغتيالهم، فتلك اجلرائم املسّماة "جرائم يف حق أمن الدولة" ال تزال عرضة للمحاكمة والعقاب. 

بعبارة أُخرى، إذا كنت قتلت بضعة آالف من املدنيين األبرياء يف جمزرة من جمازر احلرب، فإن 

قانون العفو يبرئك من اجلريمة، أّما إذا أنت قتلت، أو حاولت قتل، رجل سياسة أو شخصية دينية، 

فأنت ال تزال عرضة للمالحقة واحملاكمة والعقاب 

ما الذي يجب أن نتذّكره وما الذي يجب أن ننساه يف احلروب األهلية؟ اجلواب بإيجاز هو: ثمة 

واجب للذكرى، لكن هناك ضرورة للنسيان.

يف هذه اآلونة، ترتكز عملية التذكير بالدرجة األوىل على احلرب بما هي عمليات عنف تتضمن 

ما يلزم من الشعور بالذنب. وكان هذا هو الطابع الغالب على نشاط معظم اجلمعيات غير احلكومية 

العاملة يف جمال العنف والذاكرة. وأنا هنا أقترح يف املقابل بناء ذاكرة ألسباب احلرب، ال جمرد 

مظاهر العنف فيها.

التذّكر واجب، لكن يقع على الذاكرة أن تستذكر أسباب احلروب وتعيد بناء الصالت واألواصر 

بين األحداث واألسباب والنتائج واألوقات، تلك الصالت واألواصر التي قّطعتها األمنيزيا. وما إن 

تؤخذ املسافة الالزمة جتاه احلرب، يصبح يف اإلمكان الشروع يف روايتها كماٍض، بداًل من احلالة 

السائدة حاليًا يف لبنان حيث احلرب يعاد تمثيلها باستمرار، فرديًا وجماعيًا، كحاضر.

وهنا يقع دور النسيان حتديداً. إننا مدينون إلرنست رينان بمعادلة مثيرة فحواها أن األمة 

ُتبنى على ذكريات مشتركة ونسيانات مشتركة. ويف حال لبنان، لنقل إن فظائع احلرب، وجرائمها، 

 لها أن ُتنسى"، بحسب التعبير 
ٌ
ومنوعات العنف فيها، اجلسدية منها والطقوسية والرمزية، "خير

الذي استخدمه إرنست رينان بصدد واقعة "القديس بارتيليمي"، وهي اجملازر التي ارُتكبت بحق 

.(Renan 1992, pp. 41 - 42) البروتستانت يف القرن الثالث عشر

لكن اسمحوا يل بأن أكرر: إننا نستطيع أن ننسى فقط ما نتذكره. "ذاكرة للنسيان" هو عنوان 

يوميات حممود درويش عن احلصار اإلسرائيلي ملدينة بيروت يف صيف سنة ١٩٨٢، والعنوان 

يقول كل ما يعنينا هنا: إنك تستطيع أن تنسى إراديًا فقط ما أنت تتذكره، أي ما قد أنقذته من إعدام 

الذاكرة ومن األمنيزيا. قد تختار أن تغفر أيضًا، هذا إذا كان املقصود أن يستمر جمتمع ما يف 

التعايش بين أبنائه. 

ّمي إنسانًا ألنه ينسى. يمكن للنسيان أن يكون بّناء، وأن يكون 
ُ

يقول مثل عربي إن اإلنسان س

إنسانيًا. 
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