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دفاتر الثورة

الكتاب العرب ...قاطعوا مملكة الخوف
أيها ّ

«ال تذهبوا إلى البحرين» جملة ّ
تصدرت
بيانًا ّدعا إلى مقاطعة مؤتمر االتحاد العام
لـ«الكتاب واألدباء العرب» الذي سيقام
في املنامة الشهر املقبل .اململكة
الخليفية تحاول اليوم تلميع صورتها،
فيما املثقفون قابعون في املعتقالت،
والباقون يعانون التضييق والتهميش
مريم عبد اهلل
ح��ري��ن» حملة
«ال ت��ذه �ب�
�وا إل ��ى ال �ب � ّ
ّ
ب� � ��دأه� � ��ا ك� � ��ت� � ��اب وم � �ث� ��ق � �ف� ��ون ع� ��رب
ب �ه��دف م�ق��اط�ع��ة امل��ؤت �م��ر ال�خ��ام��س
ّ
والعشرين لالتحاد العام لـ«الكتاب
واألدب � ��اء ال �ع��رب» ال ��ذي س�ي�ق��ام في
امل �ن��ام��ة ب�ي�ن  21و 25ك ��ان ��ون األول
(دي�س�م�ب��ر) ،ب��رع��اي��ة وزارة الثقافة
ّ
البحرينية .املؤتمر ينظمه «اتحاد
ّ
أدب � ��اء وك ��ت ��اب ال �ب �ح��ري��ن» (ي��رأس��ه
اب��راه �ي��م ب��وه �ن��دي) ال ��ذي ج��اء بعد
ح �م �ل��ة م� �ك ��ارث� �ي ��ة وأم� �ن� �ي ��ة ش��رس��ة
ض��د امل�ث�ق�ف�ين واألدب � ��اء ف��ي اململكة
الخليفية .ب�ع��د تغيير اس��م «أس��رة
ّ
األدب� � � ��اء وال � �ك� ��ت� ��اب» إل � ��ى «ات� �ح ��اد»
ّ
ومحاكمة الكثير من األدباء والكتاب
واإلع�ل�ام �ي�ي�ن ،ج ��اءت إدارة م��وال�ي��ة
ّ
ومعي ّنة منها تزامنًا مع
للحكومة
الحملة التي شنتها وزارة الثقافة
ض ��د امل �ث �ق �ف�ين ال ��ذي ��ن ش� ��ارك� ��وا ف��ي
تظاهرات « 14فبراير»  .2011هكذا،
أتى االتحاد الجديد ليحرف مسار
«األسرة» املستقل عن السلطة طوال

ت��اري�خ�ه��ا ،ف��وض��ع األدب والسلطة
ف ��ي خ �ن��دق واح � ��د ،وت� �ح � ّ�ول س��ات �رًا
ومبررًا لجرائمها .وفي سعيه اليوم
إلق��ام��ة ه ��ذا امل��ؤت �م��ر ،ي��ري��د «ات �ح��اد
ّ
أدب � ��اء وك ��ت ��اب ال �ب �ح��ري��ن» أن ي �م� ّ�رر
ص� ��ورة ل �ل ��رأي ال �ع ��ام ال �ع��امل��ي ب��أن��ه
ليس ه�ن��اك ح��رك��ة احتجاجية ذات
م �ط��ال��ب دي �م��وق��راط �ي��ة ف ��ي امل�م�ل�ك��ة
ّ
ّ
الصغيرة .الالفت أن أسماء الكتاب
املشاركني في
العرب والبحرينيني
ً
امل��ؤت �م��ر ،س�ت�ب�ق��ى م �ج �ه��ول��ة خ��وف��ًا
�ون ف��ي
م ��ن أن ي��راس �ل �ه��م ال� �ن ��اش� �ط � ّ
ان�ت�ف��اض��ة « 14ف �ب��راي��ر» وي�ح��ث��وه��م
ع�ل��ى مقاطعة ال �ح��دث ف��ي ال�ج��زي��رة
ّ
ال� �ص� �غ� �ي ��رة .إال أن م �ج �م ��وع ��ة م��ن
ّ
ال �ك��ت��اب وامل�ث�ق�ف�ين ال �ع��رب أص ��دروا
أخ �ي �رًا ب�ي��ان��ًا أدان � ��وا ف�ي��ه «ال��رص�ي��د
ال �س �ي��ئ ل �ه��ذا االت� �ح ��اد ال �ع��رب��ي في
م �ه��ادن��ة ال��دي �ك �ت��ات��وري��ات ال�ع��رب�ي��ة
وال�ص�م��ت ع�م��ا ي�ت�ع��رض ل��ه األدب ��اء
األح� ��رار م��ن ق�م��ع وت�ن�ك�ي��ل»ّ .
ووج ��ه
ال�ب�ي��ان أص��اب��ع االت �ه��ام ال��ى مؤتمر
«سيمنح شرعية مجانية للسلطة

ال� �ق ��ام� �ع ��ة ف � ��ي ال� �ب� �ح ��ري ��ن ووزارة
ثقافتها ومثقفيها املسيطرين على
أس��رة األدب��اء وال�ك�ت��اب» .ول��م يطلب
ال�ب�ي��ان ت��أج�ي��ل أو ن�ق��ل امل��ؤت�م��ر إل��ى
دولة أخرى ،بل دعا باقي االتحادات
العربية إل��ى املقاطعة ،وخصوصًا
دول الربيع العربي :تونس ومصر
ّ
ول�ي�ب�ي��ا وال �ي �م��ن ،و«راب� �ط ��ة ال�ك��ت��اب
ّ
السوريني» التي تشكلت بعد الثورة
في سوريا.
ال�ب�ي��ان ب��دأ بجمع ت��واق�ي��ع املثقفني
العرب ،منهم الكاتب العراقي محمد
ّ
أم�ي�ن ال� ��ذي رأى أن رف ��ض امل��ؤت�م��ر
ّ
ن ��اب ��ع م ��ن «ال �ت �ض��ام��ن م ��ع ال �ك��ت��اب
األحرار في كل دول العالم» .الكاتب
العراقي زعيم نصار اتهم االتحاد
ّ
ال �ع��ام ل �ـ«ال �ك��ت��اب واألدب � ��اء ال �ع��رب»
بمحاباة السلطات القمعية ط��وال
تاريخه« :رفعت صوتي عاليًا ضد
ق��رار االت�ح��اد ال�ع��ام إرج��اع االتحاد
ّ
العراقي إلى عضويته بعدما علقها
لسنوات» ،ويضيف «لم أر أي فعالية
محترمة لهذا االتحاد .لقد كان أداة

ب�ي��د ال�س�ل�ط��ات ال��د ّي�ك�ت��ات��وري��ة منذ
والدت��ه .من هنا ،وقعت على البيان
للوقوف مع شعبي في البحرين».
ال �ش��اع��ر ال�ب�ح��ري�ن��ي م �ه��دي سلمان
ّ
أك � ��د ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» ت��أي �ي��ده مل�ق��اط�ع��ة
مؤتمر ترعاه أسرة األدباء والكتاب
ال�ح�ك��وم�ي��ة ،ال�ت��ي أص�ب�ح��ت تتوافق
ّ
مع االتحاد العام للكتاب العرب في
خضوعها للديكتاتورية ،وال تعكس

الكتاب
بقيت أسماء ّ
مجهولة
المشاركين
ً
كي ال يراسلهم
الناشطون في
انتفاضة « 14فبراير»

م��ا ت�ح�م�ل��ه ال�ث�ق��اف��ة م��ن س�ع��ي نحو
الحرية .سلمان ساق أسبابًا كثيرة
لتأييده ع��دم مجيء املثقف العربي
إلى البحرين ،بقوله «أنا مع الحملة،
ألنني أريد للمثقف العربي أن يأتي
إل ��ى ال �ب �ح��ري��ن ،وه ��ي ت�ن�ع��م بفضاء
حرية مفتوح ،ال أن يأتي ليستقبله
م �ث�ق �ف��ون اش �ت��رت �ه��م ال ��دول ��ة ب��أف��واه
مكممة ،بينما املثقفون الحقيقيون
ق ��اب �ع ��ون ف ��ي امل �ع �ت �ق�ل�ات ،وي �ع��ان��ي
بقيتهم من التضييق والتهميش».
«ال ت��أت��وا إل�ي�ن��ا» ه��ي ك�ل�م��ة املثقف
البحريني مهدي سلمان الذي ّ
شدد
ّ
على أن البحرين ستكون أفضل لو
َ
ّ
لم يأتها من يطبل للعائلة الحاكمة
ّ
«وأعلم أن األسرة املختطفة ستطلب
م��ن امل�ث�ق�ف�ين ال �ع��رب ال�ت�ط�ب�ي��ل ل�ه��ذا
النظام» .املثقف ال��ذي سيذهب إلى
ال �ب �ح ��ري ��ن ،ع �ل �ي��ه أن ي� �ك ��ون م�ث�ق��ف
الساحات العامة ،شاهدًا على القمع
والفعل ال�ح� ّ�ر ليخرج وي��روي قصة
ّ
ب �ل��د ظ ��ل ��ت ت� �ج ��ارت ��ه ل �ع �ق��ود ص�ي��د
اللؤلؤ والحرية.

لطوف ــ
البرازيل

عاصمة المكارثية

ّ
سيذهب الكتاب العرب إلى البحرين لإليحاء
ّ
بأن األوضاع جيدة وال يوجد اعتراض شعبي في
الشارع ،وسيجدون أنفسهم أمام واقع تلميع
وجه السلطة .املنامة التي ستحتضن ّاملؤتمر
الخامس والعشرين لالتحاد العام لـ«الكتاب
واألدباء العرب» في شهرها األخير كـ«عاصمة
الثقافة العربية  ،»2012لم تكن سوى عاصمة
للمكارثية العربية طوال العام .فقد بلغت
العام
حمالت املالحقة والتضييق أوجها ّ
املاضي ،إلى درجت ُوصفت اململكة بأنها
من «أعداء اإلنترنت» .وهي الدولة ذاتها التي
عذبت إلى ّ
حد القتل الناشر عبد الكريم فخراوي
واملدون محمد العشيري ،وسجنت الكثير من
ّ
الكتاب والصحافيني.

أي دور لليسار في االنتفاضات العربية؟
«اآلداب» ّ
دارين حوماني
ّ
«ان �ت �ف��اض��ة ال �ب �ح��ري��ن» م �ل��ف ت �ص� ّ�در
ال �ع��دد ال �ج��دي��د م��ن م�ج�ل��ة «اآلداب»
(ال �س �ن��ة  60ـ� �ـ ص �ي��ف  .)2012أرادت
امل�ج�ل��ة األدب �ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة الفصلية
اإلض ��اءة على ث��ورة ّ
همشها اإلع�لام
ع �ب��ر إس �ب��اغ ه��وي��ة ط��ائ�ف�ي��ة ع�ل�ي�ه��ا،
ّ
ف ��ي ح�ي�ن أن ال� �ث ��ورة ول �ي ��دة ان�ف�ج��ار
شعبي من القمع السياسي والحكم
االس �ت �ب��دادي والهيمنة ع�ل��ى ث��روات
البالد على مدى أربعني عامًا .يحوي
ال �ع ��دد م �ل �ف�ين :األول ع ��ن ال �ب �ح��ري��ن،
وال�ث��ان��ي ع��ن «االن�ت�ف��اض��ات العربية:
امل � � ��آالت ،ال �ي �س��ار وال �ع �ل �م��ان �ي��ة» .في
م�ق��ال�ت��ه «ص �ن��اع��ة ال �ك��ذب :ق� ��راءة في
تحايالت املثقف ضد ثورة البحرين»،
ي � �ب ��دو ال� �ك ��ات ��ب ال �ب �ح ��ري �ن ��ي ح�س�ين

مرهون حزينًا حني يتحدث عن دفاع
الروائي عبد الله خليفة عن «الثورة
السورية التي أصبحت واجبًا قوميًا
وإنسانيًا» ،فيما تبرد هذه العاطفة
إزاء انتفاضة ب�ل�اده .تحديث الحكم
االس � �ت � �ب� ��دادي امل� � � � ��وروث ،ال إص �ل�اح
منابع االس�ت�ب��داد ،ه��و م��ا فعله امللك
ح � �م ��د ،ب �ح �ي��ث ال ي �خ �ت �ل��ف ال �ن �ظ��ام
ال �ح��اك��م ف ��ي ال �ب �ح��ري��ن ع ��ن األن �ظ �م��ة
امل�س�ت�ب��دة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،ه�ك��ذا يضيء
البحريني ن��ادر املتروك على مالمح
ال��دي �ك �ت��ات��وري��ة امل ��ارق ��ة ف ��ي امل�م�ل�ك��ة
ك�م��ا ي�ص�ف�ه��ا ،م�ش�ي�رًا إل ��ى اس�ت�غ�لال
ال�ن�ظ��ام ل�لان �ت �م��اءات ال�ط��ائ�ف�ي��ة ،عبر
ت �ص��وي��ر ال� �ث ��ورة ع �ل��ى أن �ه��ا مخطط
إي��ران��ي .وضمن النصوص املستقلة
التي ّ
ضمها العدد مقال محمد ديبو
الذي يقارب «الجيش السوري الحر»

بوصفه نتيجة لعنف السلطة .ق� ّ�دم
ال �ك ��ات ��ب ال � �س� ��وري امل � �ع� ��ارض ق � ��راءة
ل �ل �ع��ام��ل ال� �خ ��ارج ��ي ول�لاس �ت �ق �ط��اب
ال��دول��ي ح��ول امل�س��أل��ة ال �س��وري��ة ،في
ح�ي�ن أج � ��رى ال �ب��اح��ث ج �م ��ال واك �ي��م
دراسة مختصرة عن النخب الشامية
ودوره � � � ��ا ف� ��ي اس� �ت� �ق ��رار ال� �ن� �ظ ��ام أو
زعزعة القاعدة التي يستند إليها.
مقاالت عدة ّ
ضمها ملف «االنتفاضات
العربية :املآالت ،اليسار والعلمانية».
يخلص الكاتب املغربي كريبي عبد
ّ
الكريم إلى أن العلمانية في الغرب ال
تنحصر في فصل الدين عن الدولة،
ب ��ل ف ��ي ت��أس �ي��س ال �ف �ع��ل ال �س �ي��اس��ي
ع�ل��ى م��ا ه��و إن�س��ان��ي ال ع�ل��ى م��ا هو
فوق بشري .بحث ملف االنتفاضات
العربية في واق��ع االنتفاضات ودور
اليساريني والعلمانيني فيها .يقول

يقارب محمد ديبو
«الجيش السوري الحر»
بوصفه نتيجة لعنف
السلطة

ّ
امل �ص��ري ش��ري��ف ي��ون��س إن ال �ث��ورات
تأت بمبادرة من القوى اإلسالمية
لم ِ
ّ
ف��ي مصر أو ت��ون��س أو س��وري��ا ،لكن
اإلس�ل��ام � �ي�ي��ن ه � ��م م � ��ن ت � ��ول � ��وا زم � ��ام
امل� �ب ��ادرة ،ف��ي ح�ي�ن رف ��ع ال�ي�س��اري��ون
ش �ع��ار «ال � �ث� ��ورات ُس ��رق ��ت م �ن ��ا» .من
ج� �ه� �ت ��ه ،ي �ن �ت �ق��د ه � �ش ��ام ال �ب �س �ت��ان��ي
ال � �ي � �س� ��اري �ي�ن ال � ��ذي � ��ن ت � �ح� ��ول� ��وا إل ��ى

مدافعني شرسني عن النظام السوري
ّ
ب��دع��وى أن ه �ن��اك م ��ؤام ��رة أم�ي��رك�ي��ة
ت �ح��اك ل�ل�م�ن�ط�ق��ة .وي �س ��أل« :ه ��ل ك��ان
ينبغي مساندة حسني مبارك حني
ّ
طالبه أوباما ّ بالتنحي؟» .لكن ناظم
عودة يقول إنه رغم فشل العلمانيني
ف��ي ال��وص��ول ال ��ى ال�ح�ك� ّ�م ف��ي بعض
بلدان الربيع العربي ،إال أنهم شاركوا
ف ��ي ص� ��وغ ش �ك��ل ال� ��دول� ��ة ال �ت �ع��ددي��ة
البعيدة عن الشعارات الدينية .ويرى
إي ��اد ع�ب��د ال�ل��ه أن ال�ي�س��ار ال�ع��رب��ي ال
يزال أسير الصورة التي تقسم العالم
ال� �ع ��رب ��ي ال � ��ى م �ع �س �ك��ري��ن :م�ع�س�ك��ر
اشتراكي ومعسكر رأسمالي .أتاحت
لنا «اآلداب» في عددها معرفة عميقة
ب��واق��ع ال�ي�س��اري�ين وال�ع�ل�م��ان�ي�ين في
ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ودوره � ��م ال ��ذي ب��ات
أكثر إلحاحًا اليوم.

