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أشخاص

ميشيل كيلو
المجتمع المدني مع سبق اإلصرار
خليل صويلح
ّ
ّ
شخصان استثنائيان شكال وعيه املبكر:
ّ
األول زرع في
والده الدركي ،والياس مرقصّ .
شخصيته فكرة العدالة ،والثاني علمه جوهر
املاركسية .لكن ميشيل كيلو يبدأ باستعادة
تفاصيل ع��ن حياة وال ��ده .ي��روي لنا سيرة
ذلك الذي ّ
تطوع في الدرك السوري في ثالثينيات القرن
ال�ع�ش��ري��ن ،وان�ت�ه��ى رئ�ي��س مخفر مغضوبًا عليه .خالل
جولة في الساحل السوري ،سأله الرئيس شكري القوتلي
ّ
عما يحتاج له املخفر ،فما ك��ان منه س��وى أن أج��اب بأن
الشعب فقير ...وكانت مكافأته على هذه الجملة الذهبية،
ّ
الحبس  45ي��وم��ًا .ه��ذا ال��درك��ي العنيد ال��ذي ك��ان يقدس
س�ت��ال�ين ،وي�ح�م��ل ال�ط�ع��ام إل��ى س�ج�ن��اء امل�خ�ف��ر ،ويرفض
التظاهرات ض��د ان�ق�لاب الشيشكلي ،س�ي��ذوق طعم
قمع
ً
السجن مرة أخ��رى ّ،وسيبقى منتظرًا قدوم ستالني ،بني
انقالب وآخ��ر ،ليحقق العدالة اإللهية على األرض ...لكن
من دون جدوى .ابن العاشرة الذي سمع من األب أسماء
محمد عبده ونابليون وباسكال وجان جاك روسو ،وجد
ن� ّف�سً��ه ب�ع��د س �ن��وات ف��ي ص �ف��وف ال �ح��زب ال �ش �ي��وع��ي ،ثم
عتاال في املرفأ ،يتشارك مع العمال في تعاستهم ،وفي
التظاهرات والصراعات الحزبية
لقب «رفيق» .انخرط في ً
والسجاالت الحامية ،وصوال إلى اتهام اآلخرين بالعمالة
والجاسوسية .كراهيته الستبداد عبد الناصر ،انتهت
بنوبة بكاء إثر إعالنه تأميم قناة السويس.
في مدرسة تجهيز الالذقية ،سيدهشه كالم آخر مغاير،
إلياس
�ان م �ع �ل��م ،ع ��اد ل�ل�ت��و م ��ن ب�ل�ج�ي�ك��ا ،ه ��و
ع �ل��ى ل �س� ّ
ّ
مرقص« .علمني الفرق بني الستالينية واملاركسية ،وأن
ال��راف �ع��ة األس��اس �ي��ة ه��ي ال�ف�ك��رة ُال�ق��وم�ي��ة ،وأن السياسة
ليست نصب فخاخ» .ويضيف« :أصبت بفصام سياسي
نتيجة اختالط األفكار في رأسي» .هذه الحيرة بني أفكار
عفلق القومية ،وخطابات
خالد بكداش األممية ،وميشيل
ّ
ّ
خلفية صاخبة
ج�م��ال ع�ب��د ال�ن��اص��ر ال�ت�ح��رري��ة ،ش��ك�ل��ت
ّ
املتحمس الذي استسلم لغواية األفكار والقضايا
للشاب
ّ
الكبيرة ...لكن صداقته ملرقص وضعته على مفرق حياة،
ّ
وعلمته معنى املواطنة والديموقراطية والحرية ،وقبل
ذلك كله ،معنى االختالف .هكذا انفصل روحيًا عن الحزب
حصوله
الشيوعي ،وغادره تنظيميًا في عام  ،1961وكان
لاّ ً
( ،)1958ح
على منحة ل��دراس��ة الصحافة ف��ي القاهرة
ُ
سحريًا للخروج من هذه الشرنقة« .في القاهرة ،أصبت
بصدمة الحداثة .كانت نقلة عظيمة في حياتي :معارك
ف�ك��ري��ة ،وت �ي��ارات ،وك �ت��ب ،وأض� ��واء ،وش �ج��ارات ،إحداها
ّ
ك��ان��ت م��ع ص� ��دام ح�س�ين ال ��ذي ك ��ان ي ��درس ح �ي �ن��ذاك في
جامعة القاهرة» .بعد االنفصال بني سوريا ومصر ،طرد
من القاهرة بتهمة الشيوعية ،فغادر إلى أملانيا الغربية،
السنة التالية...
ليكمل بعثته في
ً
ُ
وهناك سيعيش صدمة أخرى« .اكتشفت أن الرأسمالية ال
ّ
الرسمية اآلتية من
تحتضر ،كما كان يصلني عبر الرواية
موسكو .تنبهت إلى ح��راك مجتمع ح� ّ�ي ،يعيش برفاهية
وحرية ،ال نظام استغالل وحسب .وحني عدت من أملانيا،
ك�ن��ت م�ت�ح��ررًا ت�م��ام��ًا م��ن ع�ق��دة االت �ح��اد ال�س��وف�ي��ات��ي ،وإن
بقيت عواطفي مع الشيوعية بما هي فكرة» .ذات يوم خالل
ّ
«زارني زميل جامعي في غرفتي وأخبرني
إقامته األملانيةّ :
إسرائيل ستشن قريبًا حربًا على العرب ،وستهزمهم.
بأن
ّ
اكتشفت أنه إسرائيلي ورشقته بمقالة البيض».
حني عاد إلى دمشق أواخر عام  ،1966وجد مناخًا غائمًا:
«أح ��زاب تحتضر ،وم�ع��ارض��ة داخ��ل األح ��زاب ،وحماسة
للحرب التي ستنتهي بهزيمة ّ
مدوية» .انصرف ميشيل
كيلو إلى عمله ً مترجمًا في وزارة الثقافة ،فنقل إلى لغة
ال �ض��اد ،أع �م��اال ف�ك��ري��ة م�ه�م��ة «م ��ن ه�ي�غ��ل إل ��ى نيتشه»،
األوروبية» ،و«الدولة والطبقة» ،و«لغة
و«الديموقراطية ً
ال �س �ي��اس��ة» ،وص � ��وال إل ��ى ع �ن��اوي��ن أخ � ��رى الف � �ت� ��ة ...لكن
السياسة كانت البوصلة التي تقود خ�ط��اه ،وه��ي التي
س�ت��أخ��ذه إل��ى املعتقل مطلع الثمانينيات ،على خلفية
سجاالت ساخنة بني املثقفني والسلطة .تجربة املعتقل
ت �ل��ك س�ت�ط�ب��ع م�س�ي��رت��ه ال �ف �ك� ّ
�ري��ة وال �س �ي��اس� ّ�ي��ة ،ليصبح
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م��ن أب ��رز رم ��وز امل �ع��ارض��ة ال �س� ّ
�وري��ة .يكتفي ل �ش��رح هذا
ّ
املسار بجملة واح��دة مكثفة ،أقرب إلى برنامج سياسي
ُ
يصلح لكل ال��دول ال�ع��رب� ّ�ي��ة« :ك�ن��ت وال أزال داع�ي��ة حوار
وعقل مفتوح ،لتحقيق املواطنة بمعناها
بيد ممدودة،
ٍ
ٍ
القانوني» .إثر اعتقاله األول ،غادر إلى باريس ،في نوع
من استراحة امل�ح��ارب ،عمل في الصحف املهاجرة ،كما
درس علم االجتماع في السوربون« .في باريس اكتشفت
ح��ال التفسخ العربي ،وفكرة الحرية ،وأم��راض املثقفني
العرب في املنفى ،فانصرفت إلى عزلة اختيارية».
ل�ك��ن ان �ش �غ��االت ه ��ذا امل�ف�ك��ر ال �س ��وري س�ت�ت�م�ح��ور الحقًا
ح ��ول ت��أص�ي��ل ف �ك��رة امل�ج�ت�م��ع امل ��دن ��ي ،وف �ك��رة املواطنة،
بوصفهما الحل للمأزق البنيوي ال��ذي تعيشه األحزاب
واألنظمة العربية« :ه��ذه األنظمة التي دخلت حقبة ما
بعد االستبداد ،محتفظة بتكوينات ما قبل مجتمعية».

وي �ض �ي��ف ب �ح �م��اس��ة« :أع �ي��ش ه ��ذه األي � ��ام أس �ع��د أوقات
عاصمة عربية
حياتي ،فالثورات املشتعلة في ًأكثر من
ً
أعادت إلينا الروح بصفتنا جيال ناضل طويال من أجل
كنت يائسًا ،وقد
هذه اللحظة ،وها نحن نقطف الثمارّ ...
فاجأني الزمن اآلخر .لم نتنبأ بما حصل ،لكننا اآلن نقطع
ّ
�اض مستبد ،وندخل عصرًا ج��دي�دًا ،وعتبة تنوير
مع م� ٍ
تشبه م��ا حصل ف��ي أوروب��ا قبل ق��رون ،وك��ل م��ا ع��دا ذلك
ّ
مصدي» ،فهؤالء الشباب الذين ّ
فجروا الثورات ،لم
«عالك
يأتوا من كوكب املريخ».
لكن من هو ميشيل كيلو اآلخ��ر؟ يجيب ضاحكًا« :كدت
أن أك��ون ش��اع �رًا ،ل��و ل��م أنتسب إل��ى ال�ح��زب الشيوعي...
كما كتبت روايتني عن فترة اعتقالي ،لم أنشرهما ،وكنت
قارئًا نهمًا لألدب .في املعتقل قرأت أدب أميركا الالتينية،
لكن الواقع أغنى من احتماالته ،بدليل ه��ذه الريح التي
ّ
ّ
مستقرة».
هبت على جغرافيتنا بعدما اقتنعنا بأنها
يرى أننا بحاجة إلى أكثر من دوستويفسكي عربي ،كي
يكتب وي�ش� ّ�رح أوج��اع ًال��واق��ع« :بعد نجيب محفوظ ،لم
�واز لهذا
يفرز األدب ّالعربي قامة كبيرة في بناء
عالم م� ٍ
ٍ
الواقع املتشظي».
«عالم
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ال ي ��رى م�ي�ش�ي��ل
ّ
ُ
السياسة ف��اس��د ،لذلك ان�خ� ً�رط��ت ف��ي ال�ش��أن ال�ع��ام .ولعل
�ود خمسني مثقفًا فاعال ،أه��م من أي ح��زب» .يصمت
وج� ً
ق�ل�ي�لا ث��م ي �ق��ول« :م��ا أح��وج�ن��ا إل��ى مفكرين م�ث��ل إلياس
مرقص وياسني الحافظ ،لتصحيح أخطائنا املتراكمة،
وغ ��رب� �ل ��ة م �ص �ط �ل �ح��ات ك� �ث� �ي ��رة ،أع ��اق ��ت خ �ط��وات �ن��ا إلى
املستقبل» .في هذا السياق ،التفت ميشيل كيلو أخيرًا إلى
الستكمال مشروعه الفكري،
ترجمة أعمال ماكس فيبر َّ
وسينتهي قريبًا من تعريب مؤلفني مرجعيني لهذا املفكر
املاركسي« :األخ�لاق البروتستانتية وروح الرأسمالية»،
و«ك �ت��اب��ات خ�ل�ال ال �ح��رب ال�ع��امل�ي��ة األولى».
ك �م��ا ي�ع�م��ل ع �ل��ى م �ش ��روع ب �ح��ث ط��وي��ل عن
«ت�ج��رب��ة املجتمع امل��دن��ي ف��ي س��وري��ا» ...أما
يوم الجمعة ،فهو مخصص للعب النرد في
«م�ق�ه��ى ال��روض��ة» ب��وص�ف��ه «راح ��ة ذهنية»،
ورب �م ��ا م� �ب ��ارزة ف �ك��ري��ة م ��ن ن ��وع آخ� � ��ر ...مع
أصدقائه القدامى.

