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تلفزيون

عبد الوهاب المسيري «بصمات» في الفكر واألدب
أمس عرضت قناة «الجزيرة
الوثائقية» آخر حلقة من
أضاءت فيه
برنامجها الذي ّ
على سيرة هذا املفكر املصري،
الذي رحل قبل عامني ،تاركًا
خلفه عشرات الدراسات ،أبرزها
«موسوعة الصهيونية»

كان يصف نفسه
سنة
بـ«أنا ماركسي على ّ
اهلل ورسوله»

محمد خير
ف� ��ي ع � ��ام ص� � ��دور ك �ت ��اب ��ه «العلمانية
الجزئية والعلمانية ال�ش��ام�ل��ة» ،صدر
ل�ع�ب��د ال��وه��اب امل�س�ي��ري أي �ض��ًا ديوانه
الشعري لألطفال «أغنيات إلى األشياء
الجميلة» .العام هو  ،2002وال��دار هي
احتفظ
«الشروق»ّ ،أما املؤلف ،فهو رجل
ّ
بشبابه حتى الرمق األخير .وحني توفي
عام  2008عن سبعني عامًا ،لم يكن قد
ت��رك م��درس��ة فكرية أو ه��واي��ة أدب�ي��ة أو
نشاطًا سياسيًا دون أن يمارسه حتى
االن�غ�م��اس .ث� ّ�م ال يلبث أن ّيبتعد عنه
ّ
متبرئًا منه .ولعل ما سبق
حتى ليبدو
«الجزيرة الوثائقية»
قناة
هو ما دف��ع
َ
إل ��ى ت�خ�ص�ي��ص ح�ل�ق��ت�ين م ��ن برنامج
ُ
«ب�ص�م��ات» ـــــ آخ��ره�م��ا ع��رض��ت أم��س ـــــ
لإلضاءة على سيرة هذا الرجل.
ّ
ومن املفارقات أنه قدم «رحلتي الفكرية
ـــــ س �ي��رة ذات �ي��ة غ�ي��ر م��وض��وع�ي��ة» عام
 ،2001أي قبل ظهور حركة «كفاية» التي
ّ
صار ّ
وتحمل في سبيل
منسقها العام،
ّ
ذلك ما تحمل .السنوات السبع األخيرة
التي تلت إصداره سيرته ،حفلت بسيرة
إضافية تكفي أكثر من رجل .لكن ليس
ذل ��ك ج��دي �دًا ع �ل��ى ص��اح��ب «موسوعة

اليهود واليهودية ًوالصهيونية» ،فتلك
عمال يحتاج إنجازه إلى
بدورها كانت ّ
دول��ة ال إل��ى مفكر وح�ي��د ّ .لكنه أنجزه
في رب��ع ق��رن وثمانية مجلدات تحوي
ألفني وثالثمئة مدخل ،هي العمل الذي
اح �ت��اج م�ن��ه إل ��ى ال�ج�ه��د األك �ب ��ر ،وهي
ّ
ردت ل��ه ال�ج�م�ي��ل ،ف �ك� ّ�ر َس �ت��ه أحد
ال � ّت��ي ّ
أهم ّصناع املعرفة في الثقافة العربية.
إذ إن ما أنجزه غيرها وحولها شابه
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ن �ق��د ،ورح�ل�ات ��ه الفكرية
ّ
امل� �ت� �ع ��ددة ج �ل �ب��ت ع �ل �ي��ه س �خ �ط��ًا بقدر
م ��ا ج�ل�ب��ت ال ��رض ��ى .ورأى ال �ب �ع��ض أن
السنوات األخ�ي��رة للمسيري لم تشهد
التي
م�ن��ه االل �ت ��زام ب��امل�ع��اي�ي��ر ال�ع�ل�م�ي��ة ّ
أل� � ��زم ن �ف �س��ه ب �ه��ا ف ��ي ال � �ب� ��داي� ��ات ،وأن
ب�ح�ث��ه ع��ن ن �ظ��رة «ع��رب �ي��ة» ف��ي املسألة

ال �ي �ه��ودي��ة ،وم ��واق ��ف «إس�ل�ام� �ي ��ة» من
مناهج الفلسفة واالج�ت�م��اع ،ق��د جعل
م �ن��ه ب��اح �ث��ًا ي�ط�ل��ب ح�ق�ي�ق��ة ب�ع�ي�ن�ه��ا ال
ال �ح �ق �ي �ق��ة ب ��ذات� �ه ��ا .وت � �ك� � ّ�رس ذل� ��ك بأن
اح �ت �ش��دت ج� �ن � ّ�ازة ال� �ي� �س ��اري السابق
ّ
إسالميني ،منهم
برجال دين ومفكرين
�اوي ،وف�ه�م��ي هويدي
ي��وس��ف ال �ق��رض� ّ
وع �م��رو خ��ال��د .ل�ك��ن مختلف التيارات
ّ
السياسيني،
ح�ض��رت أي�ض��ًا .وب�خ�لاف
اح �ت �ش��د م ��واط �ن ��ون واح �ت �ش� ّ�د تالمذة
وب ��اح� �ث � ّ�ون وم� �س ��اع ��دون ت �ع��ل �م��وا من
ّ
ا لاّل��راح��ل أن « أي إن�س��ان ث��وري ال يمكن
إ أن ي��ؤم��ن بالعقل ال�ت��ول�ي��دي القادر
ّ
ع �ل��ى ت� �ج ��اوز ال ��واق ��ع امل � � ��ادي القائم».
لكن عملية ت�ج��اوز ال��واق��ع ،ال�ت��ي بدأت
ل��دى املسيري مسألة تفكيكية ،انتهت

 touchريما نجيم

ربيع فران

◄ زار وف� ��د م ��ن ن �ق��اب��ة م �م �ث �ل��ي املسرح
والسينما واإلذاع ��ة والتلفزيون ف��ي لبنان،
ب��رئ��اس��ة ن�ق�ي��ب ّامل�م�ث�ل�ين ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين جان
ق� �س� �ي ��س ،م� �م ��ث ��ل «م �ن �ظ �م ��ة التحرير
�ي ب �ي��روت ع�ب��د ال�ل��ه عبد
الفلسطينية» ف� لاّ ً
الله .وضم الوفد ك من علي كلش وصالح
تيزاني وبيار جاماجيان .وأع��رب قسيس
ع ��ن ت ��أي� �ي ��ده ل �ح �ق��وق ال �ف �ل �س �ط �ي �ن� ّ�ي�ين في
لبنان».
◄ ص � ��در ب� �ي ��ان ع� ��ن وزارة الشؤون
ال �خ ��ارج �ي ��ة األوروب � � �ي� � ��ة ،ت �ع �ل �ي �ق��ًا على
ّ
وق��ف ب��ث تلفزيون «األق �ص��ى» على القمر
الصناعي الفرنسي «يوتلسات» .وجاء في
البيان« :لقد استنتجت املفوضية األوروبية
متكررة للقانون األوروب��ي ّ
ّ
جراء
انتهاكات
بث قمر صناعي فرنسي في أوروبا برامج
ّ
على قناة «األقصى» تحض على الكراهية
ّ
وال�ع�ن��ف .»...وأض��اف البيان إن «السلطات
ّ
الفرنسي ّة تأخذ في االعتبار هذا اإلشعار».
ّ
ك�م��ا ت��ذك��ر ب ��أن «امل �ج �ل��س األع �ل��ى لإلعالم
امل��رئ��ي وامل�س�م��وع» ،وه��و السلطة املختصة
ف��ي ه ��ذا امل� �ي ��دان ،ق��د ّ
وج� ��ه ف��ي ال �ث��ان��ي من
كانون األول (ديسمبر)  2008تحذيرًا إلى
«ي��وت�ل�س��ات» الفرنسية ملخالفتها «أحكام
ّ
قانون عام  1986الذي يمنع بث كل برنامج
ّ
يحرض على الكراهية.»...
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Mind the gap

ي� ��وم ال� �ث�ل�اث ��اء امل� ��اض� ��ي ،فوجئت
ّ
اإلذاع � �ي� ��ة ري �م ��ا ن �ج �ي��م ب �م��ا أعده
ل�ه��ا زم�ل�اؤه��ا ف��ي «ص ��وت الغد»،
ومجموعة كبيرة م��ن املستمعني.
املفاجأة التي ُو ِعدت بها اإلعالمية
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة م�ن��ذ  25ي��وم��ًا م��ن دون
أن تعرف حقيقتها ،انكشفت يوم
ّ
ال �ث�لاث��اء :ك �ت� ٌ
�اب أع ��ده املستمعون
ب �ع �ن��وان ،my life... your touch
ّ
أهمية برنامجها
وكتبوا فيه عن
ال �ص �ب ��اح ��ي ال� �ي ��وم ��ي «ي � ��ا ريما»
ب��ال �ن �س �ب��ة إل� �ي� �ه ��م .ح ��امل ��ا فتحت
الذهبية ،حيث ُوضع
نجيم العلبة ّ
الكتاب ،بدا ّالتأثر الشديد عليها.
ال �ك �ت��اب ّم ��ؤل ��ف م ��ن  200صفحة،
وه� ��و ي �ل��خ��ص ع�ل�اق��ة املستمعني
بنجيم .هؤالء املستمعون يقودهم
إي� � �ل � ��ي ف ��رن � �ج � �ي ��ة ف� � ��ي الواليات
امل �ت �ح��دة األم �ي ��رك �ي ��ة ،إل� ��ى جانب
ّ
اللبنانيني والعرب ،الذين
عدد من
ي �س �ت �م �ع��ون إل� ��ى ري �م ��ا ن �ج �ي��م في
سياراتهم ،أو من خالل اإلنترنت،

ّ
وتعودوا عليها منذ ما يقارب 13
سنة.
عند مدخل اإلذاعة في الزلقا (شرق
ب � �ي ��روت) اح �ت �ش��د ع� ��دد ك �ب �ي��ر من
املستمعني« ،أقفلت متجري وأتيت
ألشهد على وق��ع امل�ف��اج��أة» ،يقول
أح��د املستمعني ،ويضيف« :حتى
اب �ن �ت��ي ب��ات��ت ت�ط�ل��ب م �ن��ي يوميًا
أن أس �ت �ي �ق��ظ ألس �م ��ع ري � �م ��ا»ّ .أما
سيدة أخرى ،فتعترف بأنها كانت
مريضة عندما كانت في الخامسة
عشرة م��ن عمرها« ،وص��وت ريما
جعلني أقوى ،ثم ّ
تزوجت وأنجبت
ص �ب� ّ�ي��ًا ،وإذا أص �ب��ح ع �ن��دي بنت
ّ
فسأسميها ريما» .وطبعًا مع كل
كانت ريما نجيم تجهش
شهادةّ ،
بالبكاء تأثرًا.
وق ��د ح �ض��ر إل ��ى اإلذاع � ��ة ع ��دد من
ال �ص �ح��اف �ي�ين وامل� �ص � ّ�و ًري ��ن الذين
واكبوا املفاجأة ،وص��وال إلى قطع
قالب الحلوى داخل اإلذاعة ،والذي
طبعت عليه صورة غالف الكتاب.
ّ
«ت � ��وق� � �ع � ��ت ّأن ت� � �ك � ��ون املفاجأة
ك �ت��اب��ًا ،ول �ك ��ن ا ّمل�س�ت�ع� ّم�ين أنكروا
ذل ��ك ...ال �ي��وم ت��أك��دت أن ك�لام��ي ًلم
ي��ذه��ب س ��دى ،أص�ب�ح��ت أك �ث��ر ثقة
ب�م��ا ي �ج��ري ح��ول��ي ،وص� ��رت أمام
م �س ��ؤول �ي ��ة اس �ت �ث �ن ��ائ �ي ��ة» .تقول
نجيم لـ«األخبار» .وتضيف« :رغم
ّ
ك��ل الصعاب التي واجهتني كنت
أح�ل��م ب�ك�ت��اب ،ونصحني كثيرون
ب ��ال� �ك� �ت ��اب ��ة» .وح� �ت ��ى ال � �س ��اع ��ة ،ال
ستكتب ،لكنها
تعرف نجيم م��اذا ّ
تقول« :قراءاتي تتركز حاليًا على
َ
والسير الذاتية».
الفلسفة
تختم نجيم بالقول «بعد اتصاالت
ك �ث �ي��رة وردت� �ن ��ي ،ق��د ي �ك��ون هناك
م �ش��روع أن ي�ص�ب��ح ال �ك �ت��اب الذي
حصلت عليه ال �ي��وم ف��ي األسواق
ل �ي �ب��اع ب �س �ع��ر ب �س �ي��ط ،وسيعود
ج� � � ��زء م� � ��ن ري� � �ع � ��ه إل� � � ��ى األعمال
الخيرية».

تفسير
إل��ى «عجز امل�ق��والت امل��ادي��ة ع��ن
ّ
اإلنسان» ،فقد رأى ـــــ بني هذا وذاك ـــــ أن
التفكيكية ّ
تحول العقل املادي إلى «عقل
س �ط �ح��ي ال ي �م �ك��ن أن ي �ط��رح األسئلة
ال�ك�ل� ّ�ي��ة» .راب �ط��ًا ذل��ك ب�م��وق��ف سياسي
رأى في املسار «التقويضي» للتفكيكية
تحقيقًا لـ«غاية الرأسمالية وهدفها في
صيغتها النهائية :اإلمبريالية».
ه ��ل ك� ��ان ذل� ��ك ه ��و م ��ا أدى إل� ��ى نهاية
رح �ل �ت��ه ع �ن��د م �ح �ط��ة اإلي � �م� ��ان؟ محطة
ّ
لها بوصفه لنفسه «أن��ا ماركسي
مهد ّ
على سنة الله ورس��ول��ه» .لكنه لم يعد
ب �ع��د ذل ��ك م��ارك �س �ي��ًا ،ول ��م ي �ع��د مؤمنًا
«باملشروع التحديثي الغربي» ّ
برمته.
ُ
ل� ّق��د اخ�ت�ل�ط��ت امل�ف��اه�ي��م ه �ن��ا ،ول ��م يبد
أن رغ �ب �ت��ه ال �ق��دي �م��ة ف ��ي رؤي � ��ة عربية
تأسيسية قد حالفها النجاح .مع ذلك،
ف �ق��د ب �ق��ي م��ن امل �س �ي��ري ال �ك �ث �ي��ر ،تكفي
«موسوعة الصهيونية» ليبقى اسمه
ً
ط��وي�لا ورب �م��ا إل��ى األب ��د .لكنه أضاف
إليها ع�ش��رات ال��دراس��ات ف��ي الفلسفة،
والتاريخ.
واالجتماع ،واألدب ،واللغة،
ّ
وقبل ذلك وبعده ،بقي نموذجًا ملثقف
ل��م يمنعه ع�م��ره السبعيني وال مرض
السرطان من النزول إلى الشارع طلبًا
للحرية.

◄ أص��درت قاضية األم��ور املستعجلة في
ب�ي��روت زلفا الحسن ق��رارًا ّ
معجل التنفيذ
في دع��وى شركة «سوسييتيه جنرال»
على تلفزيون  OTVفي موضوع تصفية
غ��رام��ات .وقضى الحكم ب �ـ«رد ال��دف��ع لعدم
االخ� �ت� �ص ��اص امل� �ك ��ان ��ي ،رد ال� ��دف� ��ع لعدم
االخ �ت �ص��اص ال� �ن ��وع ��ي ...ت�ض�م�ين املدعي
الرسوم والنفقات الثانوية».
وفي اإلط��ار نفسه ،أص��در مركز «سكايز»
ّ
بيانًا ّ
شدد فيه على «أن املرجع الصالح للنظر
ُ
ف��ي ال��دع��اوى ال�ق�ض��ائ�ي��ة ال �ت��ي رف �ع��ت على
وسائل اإلعالم هو محكمة املطبوعات».

Byblos Festival’s opening night is a celebration of Lebanon’s greatest living
legend Wadih el-Safi, revisiting 70 years in music with 2 Lebanese superstars:
Najwa Karam and Wael Kfoury.
This once in a lifetime reunion with orchestra, traditional dances and
video projections, will be a unique tribute to a unique artist.

www.byblosfestival.org
Transportation services
With the support of

Bus roundtrip tickets
at 10 000 LBP
available at Virgin Megastore

All prices are VAT inclusive. Tickets are sold at:
Downtown Beirut, ABC Achrafieh, ABC Dbayeh
City Mall Dora, Le Mall Sin el-Fil, Tripoli, Faqra Club
Saïda (Al Ittihad Bookshop), Byblos Venue
Damasquino Mall – Damascus
www.ticketingboxoffice.com
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