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وجوه مستعارة
حكا�ا النَّا��ين

خالل الحرب الباردة
فهرس الممارسات ال�َّ���ّة

تتعاون مجموع�� فهرس الممارسات ال�ّ���ة و قلقلة Qalqalah منذ معرض � قلقلة Qalqalah : أك�� من لغة�
�� المركز اإلقليمي للفن المعا�� �� أوس�تا��/ ب����يه-المتوسط، مد�نة س�ت CRAC Sète �� 2020 و��

الكو�ستهال مولوز Kunsthalle Mulhouse �� 2021. استمر عملهم المش��ك �� خر�ف عام 2021 خالل إقامة
�حث برعا�ة مش��كة ب�� مؤسسة كامارغو (كاس�س)، معهد فراك بروفا�س ألب كوت دازور ومعهد جوته

(مرسيليا)، مما جعل من الممكن عمل ال��جمة من اللغة اإلنجل���ة إ�� اللغة الفر�سية من قبل فيكتورين جراتالو.

مثل جميع نصوص فهرس الممارسات ال�ّ���ة، تمت كتا�ة المقالة �وجوه مستعارة. حكا�ا النَّا��ين خالل
الحرب الباردة� �اللغة العربية ثم ترجمها الفنانون أنفسهم إ�� اإلنجل���ة. ومن هذه ال�سخة اإلنجل���ة تمت

ترجمة النص إ�� الفر�سية. تو�� �عض التعب��ات أحيانًا أو �ش�� ضمًنا إ�� لغة أخرى وراء اللغة اإلنجل���ة.

�شهد �وجوه مستعارة. حكا�ا النَّا��ين خالل الحرب الباردة� ع�� عمل البحث الضخم الموجود وراء سلسلة
األعمال الكاملة المسماة �وجوه مستعارة�، وال�� تتضمن �شكل خاص روا�ة مصورة �ُ��ت �� عام 2019 وال��
�تو�� فيها سا�� رستم وعمر نقوال وكنان درو�ش المنصة، ويؤدون أعمالهم �� األرشيف مدخل�� �ذلك قضا�ا

جد�دة، ال سيما الهو�ات الجنوسية وال�سلسل الهر�� لألشكال الثقافية.

قراءنا األعزاء، سنأخذكم معنا �� هذا النص إ�� رحلة �حث أرشيفية قمنا بها، نحن

مجموعة فهرس الممارسات ال�ّ���ة، خالل الس�ت�� السا�قت��، ب�� ب��وت ودمشق

وبرل��، رحلة ُغصنا بها �� عوالم الحرب الباردة وحياتها الثقافية خالل خمس�نيات

وس�ينيات القرن الما�� �� منطقة ��ق المتوسط وشمال أفر�قيا. نضع ب�� أ�د�كم ��

األسطر القادمة حكا�ات شخصيات تقّفينا أثرها، ونروي لكم قصصاً عن مؤسسات عالمية

دعمت العمل الثقا�� علناً أو خفيًة �� خدمة سياستها. س�نقلكم رحلتنا إ�� كوال�س ُدور

��� وإ�� إصدارات صنعتها أ�ادي فرد�ة أو جماعية مدفوعة للتغ�� والتجد�د أو �تأث��ات

أ�ديولوجية سياسية آمن بها أصحابها. فكانت مشاريع ُكتَب لبعضها االستمرار، والقت

أخرى نها�اتها.

إن اهتمام مجموعتنا برصد الممارسة الثقافية خالل الحرب الباردة وت�ّبعها نتج عن

شعور �دأ �تكّون لد�نا ونقاشات أفضت إ�� االعتقاد بوجود �قواسم مش��كة ب�� تلك

المرحلة �ما تتضمنه من أ�عاد اتخذها العمل الثّقا�� وب�� هذه الممارسة اليوم، خاصًة

ً
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إذا اعت��نا تلك المرحلة، نقطة �دا�ة لعولمة المنطقة العربية ثقافياً، من خالل إدخالها

إ�� شبكة عالمية من المال السيا�� الخاص والعام، المح�� واإلقليمي والعالمي.

شهدت هذه الف��ة أ�ضاً تنقل العد�د من المثقف�� ب�� �لدان و�� إطار سياقات إقليمية

وعالمية، ما حفزنا ع�� ال�ساؤل عن استقاللية هؤالء تحت ضغط مشاريع الهيمنة

الثقافية ورغب�نا �� فهم آلية تحركهم ب�� أقطاب سياسية متناقضة.

إذا أردنا رصد العمل الثقا�� خالل الحرب الباردة، فقد طبعت تلك الحقبة �شا�ك

السياسة مع اإلنتاج الثقا��، ما جعلها من أك�� العقود خصو�ًة وحرجاً �� التاريخ الثقا��

وال�ّ��ي �� المنطقة العربّية. مع انتهاء الحرب العالمّية الثانّية، ونيل �عض البلدان

العربّية استقاللها، صعدت أنظمة عربية جد�دة إ�� السلطة. حملت هذه التغ��ات

اصطفافات أ�ديولوجية ب�� مفاهيم شيوعية وماركسّية، �مي�ية ولي��الية، قومّية سور�ّة

أو قومية عربّية، نا���ة و�عثية، ظهرت �صماتها واضحة ع�� الثقافة وال�ّ�� العر��. ع��

صعيد عالمي اعتمدت الوال�ات المتحدة األمر�كية واالتحاد السوفي�� �� ��اعهما
سياسات مدروسة للهيمنة الثقافية والفكر�ة، ما أعطى الممارسة الثقافية وال�ّ���ة ُ�عداً

سياسياً وعالمياً جد�داً. �دأ هذين القطب�� �خلق مؤسسات وتمويل شبكة من المشاريع

العالمية، جعلت من منطقة ��ق المتوسط وشمال أفر�قيا جزءاً ال �تجزأ من الحرب

الباردة الثقافية.

�� ظل هذه التحّوالت، شهد اإلنتاج الثّقا�� العر�� تغ�ّ�ات جذر�ّة من داخله، حيث

ظهرت �� هذه المرحلة أنماط وتيارات أدبّية جد�دة متأثرة �اتجاهات فلسفية غربية

كالواقعّية ال�� ت�ّنت مفهوم االل��ام وفكرة الفن �� خدمة المجتمع، وأخرى حداثية

ا�شغلت �ذاتّية المثقف ومفهوم األدب لألدب. كانت نواة تلك التيارات نا��ين

وُكّتاب وشعراء وم��جم��، أسس �عضهم مجموعات وندوات، وأطلقوا مبادرات،

وم�شورات وُدور ومؤسسات. تنّقلت هذه الشخصيات ب�� مؤسسات عالمّية وُدور ���

ذات سياسات متناقضة، وجمعت فيما ب�نها عالقات صداقة وحب، وأحياناً عمل

وتعاون، وأحياناً أخرى خالفات حول الموقف السيا�� ودور المثقف �� المجتمع.

دفعتنا هذه الطروح للبحث �� األرشيف ال�ّ��ي لمرحلة الخمس�نات والس�ينات

تحد�داً، الكتب، والمجالّت، والمذكرات، والرسائل شخصية، والمقاالت الصحفية

والصور. كان البحث امتداداً لم��وع سابق قمنا �ه �� السنوات األخ��ة وهو توثيق

مكتبة الروا�� عبد الرحمن منيف. أفاض علينا محتوى مكتبة مثّقف عر�� مثل منيف

�معلومات قيمة وجد�دة عن تاريخ ال��� وممارساته خالل حقبات مختلفة، واك�س�نا

معرفة من خالل كمية كب��ة من كنوز الكتب ال�� جمعتها مكت�ته الدمشقية. تبلور

اتجاهنا البح�� أك�� فأك�� من خالل ز�ارة لمد�نة ب��وت قمنا بها مطلع العام 2018

وال�� تلتها ز�ارة جد�دة �� تموز 2019 الستكمال البحث.

إن عدم وجود أرشيف ممنهج لل�ّ�� �� منطقة ��ق المتوسط وشمال أفر�قيا، �اإلضافة

الختفاء العد�د من الم�شورات، المّجالت وُدور ال�ّ��، ورحيل شخصيات عا��ت تلك
الحقبة، جعل من مهمة العثور ع�� المعلومات عس��ة. تفاد�اً لخيبات األمل، أثرنا طر�قاً

آخراً للبحث، اعتمدنا فيه ع�� لقاء �ائعي الكتب وجامعي األرشيف ب�� ب��وت ودمشق،

لتبدأ الحقاً حلقة من البحث الدقيق �� أرشيف جامعات ومعاهد ومؤسسات ثقافية ومن

خالل المقا�الت الشفهية مع أشخاص اهتموا �المرحلة أو عا��وها.

ال��� السوفي�� ب�� الدعائية والمعرفة وال��جمة

ب�� شوارع الحمرا المكتظة كانت نقطة البدا�ة �� دار الفرات للتوزيع وال���، ذاك

المكان المدهش لصاحبه النا�� وجامع األرشيف عبودي أبو جودة. منذ لحظة التعارف

األو��، فتح لنا أرشيفه الغ�� مسارات جد�دة وغ�� متوقعة للبحث. فما أن نذكر اسم
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م�شورة أو نا�� أو كتاب مغمور ح�� كان �غيب للحظات ليعود محمالً �المواد األرشيفية

واال��سامة مرسومة ع�� وجه. ع�� عكس المعروف عن جامعي األرشيف، فإن عبودي

�قدم المكان واألرشيف للباحث�� والمهتم�� دون تحفظ. فقد كان نافذتنا لالطالع ع��

م�شورات مغمورة مثل مجلة �االتحاد السوفي���، تلك المجلة الشهر�ة، االجتماعية

والسياسية المصورة، ال�� تصب �� خانة اإلعالم الدعا��. أطلق المجلة مكسيم غور�� عام

1930 �� موسكو ليتم إصدارها ب١٩ لغة منها العربية. وزعت المجلة �� معظم الدول

العربية وكان ال��ويج لالش��اك بها �تصدر صفحات المجالت ال�سار�ة العربية مثل

مجلة �الطريق� �� ب��وت ومجلة �ال��ق� �� القاهرة. ساعدنا االطالع ع�� مجموعة

مجلة �االتحاد السوفي��� وخطابها الثقا�� ع�� فهم السياسة الدعائية السوفي�ية

وتكييفها مع تغ��ات الظروف للحرب الباردة.

إّن المركز�ة ال����ة ال�� اتبعها االتحاد السوفي�� ل��ويج العقيدة الشيوعية والثقافة

السوفي�ية تجسدت من خالل دار التقدم. و�� مؤسسة ضخمة تأسست �� موسكو عام

1963 من قبل وزارة الثقافة السوفي�ية وان�ثقت عن توحيد دار الطبع وال��� �اللغات

األجن�ية مع دار األدب األجن��. �سلمت دار التقدم مهمة ترجمة و��� المؤلفات

السياسية واألدبية والعلمية �أك�� من خمس�� لغة عالمية ومنها العربية. قد �لغت

أعداد ال�سخ من مختلف المطبوعات مليو�� �سخة. شكلت سور�ا المستورد الرئ���

إلصدارات دار التقدم منذ الس�ينات، ونحن عرفنا كتبها المخصصة لألطفال كجيل

ترعرع خالل ثمان�نات القرن الما��.

خالل ت�بعنا لشبكة التوزيع المحلية إلصدارات دار التقدم، توقفنا عند مكتبة الزهراء

الحد�ثة �� دمشق، إحدى المكتبات الرئ�سية المستوردة لتلك الكتب �صفتها الوكيل

الرسمي لمؤسسة الكتاب العالمي السوفي�ية. خالل جولة ع�� المكتبات الدمشقية عام

2018 فوجئنا بإغالق المكتبة وتصفية أرشيفها نهائياً لت�تهي �ذلك حكا�ة مكتبة

استمرت �تقد�م الكتب السوفي�ية لعقود ح�� �عد سقوط االتحاد السوفي��.

لكن المعرفة حول دار التقدم وال��� السوفي�� تبلورت �عد ز�ارتنا مكتبة المركز الثقا��

الرو�� �� منطقة فردان �� ب��وت. دخلنا المركز مفعم�� �األمل للعثور ع�� ُكتب الدار،

لكن جواب أمينة المكتبة �عدم وجود أي ترجمات عربية �� مكت�تهم كان صادماً� �عد

الحاحنا و��ح طبيعة الكتب �شكل محبب لها، وافقت ع�� أن نطلع ع�� محتو�ات

المكتبة المتواضعة. كانت المفاجأة الحقيقة وجود قسم كب�� من مطبوعات دار التقدم

ال�� صدرت �� مراحل مختلفة وح�� إغالق الدار عام 1991. خالل ثوان قليلة تحولنا

لعامالت نحل وان���نا ب�� رفوف المكتبة لنصور ونوثق أغلفة الكتب المعنية �البحث

واختيار عناوين أخرى حاولنا إقناع أمينة المكتبة �لطافة شد�دة ���ورة المسح الضو��

لها.

�� حلقة ت�ّبع التأث��ات السوفياتية ع�� الحياة الفكر�ة وال�ّ���ة العربية، استوقفنا الدور

الما�� الذي لعبته دار التقدم �� دعم �عض ُدور ال�ّ�� المحلية. فكانت الُدور ت�يع

الكتب الُمصدرة لها من االتحاد السوفي�� �أسعار �خسة و�ستفيد من المبيعات �� دعم

م�شوراتها الخاصة. أحد هذه الُدور �� الفارا�� ال�� تأسست �� ب��وت عام 1954. ���ت

الدار العد�د من المؤلفات الماركسية والشيوعية واالش��اكية وكان لها تأث�� واضح ع��

ال�سار العر��. �� مقا�لة مع غازي برو أحد المدراء السا�ق�� لها، روى لنا عن استالم

الدار كميات كب��ة من المطبوعات السوفي�ية �أسعار زهيدة وأحياناً �المجان ليتم بيعها

ف�شكل مورد ما�� �ساهم �� دعم و��� مؤلفات �سار�ة محلية أو ترجمة أخرى غربية.

من خالل البحث عن تلك الُدور ال�� ارتبطت ���� الكتب السوفي�ية، �دأ سؤال جد�د

حول موضوع ال��جمة ��بلور ش�ئاً فش�ئاَ، فمن هم م��جمي تلك األعمال األدبية

والسياسية ال�� طبعت ال�سار العر��؟ حفزنا هذا ال�ساؤل لل��ك�� ع�� ُمعطى جد�د ��

البحث خارج سياق المؤسسات وُدور ال��� وهو التاريخ الشخ�� لم��جم�� إما شاركوا

أ



�فاعلية �� تلك الحياة الثقافية أو عاشوا �� الظل. تمكنا من تقسيم الم��جم�� إ�� جيل��،

الجيل األول ح�� خمس�نيات القرن الما��. وضم أشخاص قاموا ���جمة الكتب

الشيوعية واألدب الرو�� مدفوع�� �قناعاتهم وقيمهم الشخصية، فهّموا ���جمة

األعمال عن لغات وسيطة كالفر�سية واإلنكل���ة، أي لغات المستعِمر آنذاك، فالسوق

العربية كانت تفيض ���جمات روسية لعناوين محددة القت شعبية واسعة �� الغرب،

أي أّن ما كان ���� �العربية �� ذاك الح�� كان مرتبطاً �الذائقة األوروبية لألدب الرو��.

أما الجيل الثا�� فهي مجموعة كّونها م��جم�� شيوعي�� من العراق وسور�ا، تعرضوا

للمالحقة �س�ب قناعاتهم السياسية. كالم��جم مواهب كيا�� الذي ساهم �� تأس�س

را�طة الكّتاب السوري�� عام 1951 وال�� رفعت فكرة األدب المل��م الذي �نهض

�المجتمع واحتفت �االتجاه الواقعي. ُسجن مواهب عام 1958 عندما ش�ت سلطات

الجمهور�ة العربية المتحدة حملة اعتقال للشيوعي��. �عد إطالق ��احه غادر إ��
موسكو حيث انضم لفريق م��جمي دار التقدم. لمع �� هذا الجيل من الم��جم�� أ�ضاً
اسم غائب طعمة فرمان. كان فرمان �كتب القصص القص��ة �� المجالت الثقافية متأثراً

�الحركة الشيوعية �� عراق الخمس�نات. اضطر لمغادرة �غداد عام 1960 هر�اً من قمع

الرئ�س العرا�� عبد الكر�م قاسم ليحط �� موسكو و�عمل لصالح دار التقدم. قام غائب

�تقد�م جيل جد�د من المؤلفات السوفي�ية إ�� القارئ العر�� تُرجمت مبا��ة من

الروسية إ�� العربية دون لغات وسيطة. مقارنة �الجيل األول من الم��جم�� للكتب

السوفي�ية طغى ع�� الجيل الثا�� الصبغة المؤسساتية مقارنة �الفرد�ة ال�� طبعت الجيل

األول.

الغرب وال��� �التمو�ه

تبدوا للوهلة األو�� أن االس��اتيجيات الثقافية ال�� تبعتها الوال�ات المتحدة مشابهة

االتحاد السوفي��، أي إصدار م�شورات دعائية خالل الحرب الباردة، فظهرت مجلة

�المجال� ال�� �شا�ه نظ��تها �االتحاد السوفي��� �� الحجم واإلخراج والمضمون.

صدرت �المجال� عن قسم الصحافة وال��� �� وكالة اإلعالم األمر�كية بهدف تعزيز

التفاهم والصداقة ب�� شعب الوال�ات المتحدة وشعوب الدول العربية. صّورت

صفحاتها مالمح الحياة المتطورة �� أمر�كا واإلنجازات �� مجاالت العلوم والفضاء

والفن.

إن الرفاهية والسعادة ال�� صورت فيها المجلة العالم األمر���، لم تكن كافية إلقناع

الشعوب العربية �الرأسمالية، وخصوصاً خالل حقبة ملئها الكفاح المسلح والسيا��،
ال���د والهزائم ال�� رافقت العرب. كان ال�د للعقيلة األم��كية أن تخ��ع نموذجاً

�ستطيع الدخول إ�� صلب النخبة الثقافية ومنها إ�� العامة. مثّل هذا النموذج مؤسسة

فرانكل�� للطباعة وال���. خالل م��وع توثيق مكتبة الروا�� عبد الرحمن منيف، توقفنا

عند العد�د من الكتب ال�� أصدرتها فرانكل�� للطباعة وال��� وال�� ضمتها مكت�ته. فقد

نجحت مطبوعات هذه المؤسسة أن تحتل ركناً أساسياً �� مكتبات المثقف�� العرب.

تأسست فرانكل�� �� نيويورك عام 1952 وان���ت عالمياً �� ما �سمى اليوم �دول

الجنوب العالمي من إندون�سيا مروراً بإيران و�عض الدول العربية وصوالِ إ�� أمر�كا

الالت�نية. مّولت خالل الحرب الباردة ��� ترجمات أمر�كية وبرامج تدر�ب ع�� التحرير

واإلخراج والعمل المكتبا��. استقطبت فرانكل�� أهم الم��جم�� والُكّتاب العرب

لتصدير المؤلفات األمر�كية ودعمت ُدور ال��� العربية �� م�� ولبنان والعراق ع��

��اء حقوق المؤلفات األصلية وأحياناً االهتمام �دفع تكاليف التصميم والطباعة

والتوزيع. �المقارنة مع كتب دار التقدم السوفي�ية، قامت المؤسسة �تهم�ش دورها

المركزي لتنفيذ اجندتها و�غية �� عدم ترك دليل ع�� معركتها الثقافية، فدفعت �النا��

المح�� إ�� الواجهة ولعبت دور الوسيط ب�نه وب�� النا�� األم����. كذلك اعتمدت

فرانكل�� إس��اتيجية التمو�ه من خالل إخفاء شعارها من ع�� أغلفة الكتب ال�� ���تها



مكتفية �طر�قة موحدة �� إخراجها ليظهر اسم المؤسسة �شكل خاطف ع�� الصفحات

األو��. تحّولت �عض إصدارات فرانكل�� إ�� مراجع تار�خية وعلمية معتمدة �� جامعات

القاهرة وب��وت. وال زالت تطلب كتبها �� سوق الكتب المستعملة وتعاد طباعتها إ��

اليوم. استمرت المؤسسة �العمل ح�� عام 1978.

حفزتنا اس��اتيجية فرانكل�� للبحث �عمق عن عن تاريخ المؤسسة واألفراد الذين �سلموا

العمل �� مكاتب المنطقة. �دا�ة افتتحت أول مكتب لها �� القاهرة عام 1953 كجزء من

اتفاقية تبادل ثقا�� ب�� الدولة الم���ة وأم��كا وأ��ف ع�� ادارة عملياتها الكاتب حسن

جالل العرو�� المعروف �قر�ه من الوسط الثقا�� الم��ي �مختلف أطيافه ال سيما

اإلسالمية. اتبعت فرانكل�� سياسة معقدة �� تعاملها مع الرقا�ة الحكومية أو الصحف،

فقامت �استقطاب ُدور ال�ّ�� الك��ى �� م�� ع�� استمالتهم مالياً، وتعاملت مع نخبة

الُكّتاب والم��جم�� لخلق صورة مطمئنة عنها ومع أهم أساتذة الجامعات ووزارات

الثقافة والتعليم. اتهمتها �عض الجهات ال�سار�ة �االم���الية ومحار�ة النظام االش��ا��

�� م�� ع�� تقد�م �النموذج األم����� �� العلم والفن واإلدارة واستغاللها �عض

الفجوات �� المجتمع الم��ي. ���ت فرانكل�� �� م�� �االش��اك مع ُدور ����ة عد�دة

مثل دار النهضة العربية ومكتبة النهضة الم���ة والمكتبة االنجلو م���ة.

ا�شغلت فرانكل�� القاهرة �م��وع طويل األمد وهو إصدار أك�� موسوعة عربية آنذاك.

تعرفنا ع�� هذا الم��وع من خالل مواد أرشيفية جمعناها عن الم��جم وأستاذ الفلسفة

ز�� نجيب محمود والذي �سلم مهمة تحرير تلك الموسوعة العربية. �عد نقد حاد تعرض

له ز�� من زمالئه ال�سارين اضطر إ�� االستقالة عن تحرير الموسوعة وال�� صدرت ��

النها�ة عام 1965 �دعم من مؤسسة فورد األم��كية.

أما �� ب��وت فقد افتتحت فرانكل�� مكتبها عام 1957 وكان ع�� رأس المكتب الثال��

الفلسطي��، األكاد�مي والم��جم محمد يوسف نجم مديراً، إ�� جانبه الروائية

والم��جمة سم��ة عزام واألستاذ الم��جم إحسان عباس. تحّول المكتب �� الس�ينات

إ�� فضاء يجمع مثقف�� وم��جم�� وأساتذة الجامعة األمر�كية �� ب��وت. ركز مكتب

ب��وت ع�� ترجمة األدب األمر��� المعا�� وكتب النقد األد�� �الدرجة األو�� وقام ����

إصداراته �االش��اك مع مجموعة من ُدور ��� ب��وتية كدار الثقافة ودار مكتبة الحياة

والمؤسسة األهلية للطباعة وال���.

من خالل قراءتنا مذكرات شخصيات عا��ت تلك المرحلة، اتضح لنا أن موظفوا فرانكل��

اتخذوا مهمة الوكيل الذي يجمع النص الجيد ودار ال��� الكب�� والم��جم الممتاز من

أساتذة الجامعة األمر�كية، كام���دج أو لندن ع�� طاولة واحدة. فتلك األسماء ال��اقة قد

تُبعد الشبهات عن أغراض خب�ثة ر�ما تُتهم بها مؤسسة أمر�كية. لكن ال�د من القول أن

األتعاب الماد�ة المرتفعة ال�� كانت تقدمها فرانكل�� للم��جم��، ساعدت هؤالء

�العمل ع�� مشار�عهم الثقافية الخاصة.

�شكل عام كان البحث عن عمل مؤسسة فرانكل�� للطباعة وال��� صعباً �س�ب عدم توفر

معلومات إحصائية كب��ة عن أعمالها وسقوط اسمها كمؤسسة مانحة أو كنا�� مشارك ��

العد�د من كاتالوجات المكتبات واألرشيفات العربية. إّن أرشيف المؤسسة �أكمله

�عود اليوم لملكية جامعة بر��ستون ومتاح للباحث�� �شكل شخ��.

البعد العولمي للهيمنة الثقافية �� مواجهة الحياد

مع انطالقة الحرب الباردة ُولدت المنظمة العالمية لحر�ة الثقافة و�� مؤسسة أمر�كية

�شطت عالمياً واتخذت من �ار�س عام 1950 مركزاً لها وذلك عقب انعقاد مؤتمر ضخم

�� غرب برل�� ضم مفكرين ومثقف�� الدول الغربية وأمر�كا دفاعاً عن حر�ة الثقافة ضد



الشيوعية. ان���ت المنظمة حول العالم من خالل مكاتبها، فخططت لمؤتمرات

�� �Encounter وقدمت المنح الدراسّية وأصدرت مجالت ثقافية مثل �إنكاون��

إنكل��ا، �بروف �Preuves �� فر�سا، �دير مونات �Der Monat �� ألمانيا، �تمبو

بريزنته �Tempo Presente �� إ�طاليا، �موندو نوفو �Mundo Novo �� أم��كا

الالت�نية، ��الك أرفيوس �Black Orpheus �� نيج���ا، �كو�ست �Quest �� الهند،

و�حوار� �� المنطقة العربية متخذة من ب��وت مكاناً لصدورها. لم تكشف المنظمة عن

حقيقة تمو�لها ح�� صدور سلسلة مقاالت �� جر�دة �ذا نيويورك تا�مز� عام 1966

كشفت تمّو�لها من قبل وكالة المخابرات المركز�ة األم��كية، ما أوقع مثقفي الحقبة

الذين تعاملوا معها �� فضيحة وأزمة أمام الرأي العام.

افتتحت المنظمة العالمية لحر�ة الثقافة مكتبها األول �� ب��وت عام 1954 ليلحقه

تأس�س مكتب القاهرة عام 1959. أضحى المكتبان مركز عمليات رئ��� لعملها ��

المنطقة. كانت مجلة �حوار� الثقافية من أهم المشاريع ال�� ا�شغلت بها المنظمة ��

المنطقة العربية. و�� رسائل متبادلة قرأناها �� س�ينيات القرن الما�� ب�� األمر���

جون هانت �� �ار�س وسيمون جار�� المس���ق الفر��� السوري األصل ومدير عمليات

المنظمة �� آسيا وجميل ج�� مدير مكتب ب��وت، تمكنا من التعرف ع�� مراحل تحض��

هذه المجلة.

�ال��امن مع حركة ال��� ال�� قام بها االتحاد السوفي�� والوال�ات المتحدة األمر�كية،

أخذتنا رحلتنا األرشيفية إ�� م��وع أخر ع�� هامش هذا التقاتل الثقا�� وهو اتحاد كتاب

أفرو آسيا الذي انطلق عام 1958 من طشقند �دعم من الدول المشاركة �� �مؤتمر

�اندونغ� عام 1955 مع انضمام مجموعة أخرى من الدول األفر�قية واآلسيو�ة ال�� نالت

استقاللها حد�ثاً. سعى اتحاد كتاب أفرو آسيا إ�� تعزيز روح التضامن ب�� شعوب أفر�قيا

وآسيا �تأث�� من حركات التحرر وعدم االنحياز. تأسس المكتب الدائم لالتحاد �� كولومبو

لينقل أعماله إ�� القاهرة عام 1962 وذلك لقربها الجغرا�� من دول جنوب أفر�قيا. استمر

المكتب �� العمل ح�� عام 1978 وانتقل �عدها إ�� ب��وت ع�� إثر توقيع معاهدة كامب

دا�فيد.

العد�د من المثقفون العرب الذي رافقتنا أسمائهم خالل البحث �شطوا �� االتحاد مثل

سهيل إدر�س مؤسس مجلة اآلداب، الشعراء نازك المالئكة أدون�س و�در شاكر السياب،

الكاتب السيا�� حس�� مروة والناقد األد�� غا�� شكري وغ��هم.

دعا االتحاد إ�� تقو�ة ال��� �� البالد األفرو آسيو�ة وأصدر مجلة �لو�س� برئاسة تحرير

يوسف السبا�� �� القاهرة عام 1968. كانت �لو�س� مجلة فصلية صدرت تحت عنوان

�مجلة األدب األفر�قي واآلسيوي� ح�� عددها السادس ليتغ�� اسمها إ�� �لو�س� عام

1970، قامت المجلة ���جمة األدب األفر�قي واآلسيوي المعا�� وصدرت ��سخت��

عربية وأخرى إنكل���ة وفر�سية. تكمن أهمية مجلة �لو�س� �� خلق عالقات ثقافية ب��

ُكتاب الجنوب والكتاب اآلسيوي�� �� مواجهة االستعمار واالستعمار الجد�د. ع�� رغم

الرغبة �عدم االصطفاف السيا�� إ�� جانب إي من قط�� الحرب الباردة، استطاع االتحاد

السوفي�� خطف روح االتحاد ودعم وتمويل مجلة �لو�س� �اإلش��اك مع م�� وجمهور�ة

ألمانيا الد�مقراطية والهند. توقفت المجلة عن الصدور مع انهيار االتحاد السوفي�� عام

1991 وعادت للصدور �� سنوات الحقة. تظهر أهمية البحث المجلة لنا فقد شكلت أوالً
وسيط ثقافياً عالمياً جد�داً �عيداً عن القطبية السياسية الُمسيطرة، وكانت فضاءاً جد�داً

للتبادل الثقا�� ب�� �لدان الجنوب العالمي أي أفر�قيا وأم��كا الالت�نية والبلدان النامية

�� آسيا، ما أسهم من خالل ال��جمات ال�� ضمتها المجلة �انفتاح ثقا�� جد�د ع�� أعمال

أدبية لم تكن معروفة �� العربية وخصوصاً ترجمات من الشعر واألدب األفر�قي

المعا��.

آ أ



راقبت المنظمة العالمية لحر�ة الثقافة عن كثب �شاط اتحاد كتاب أفرو آسيا الذي

ازدادت أهميته وتأث��ه ع�� المثقفون العرب واألفارقة. ومع القلق من ازد�اد شعبية

االتحاد، قامت المنظمة �التعاون مع معهد ال��ق اإل�طا�� ومجلة �تمبو بريزنته

�Tempo Presente �عقد مؤتمر األدب العر�� المعا�� �� روما عام 1961. شارك ��

المؤتمر نخبة من كتاب ومفكري الدول العربية �صفتهم الشخصية إ�� جانب ُكّتاب

غربي�� بهدف مناقشة موضوع األدب العر�� وإشكاليات تأرجح الكاتب العر�� ب��

الكالسيكية والحداثة. أو�� المجتمعون �عقد مؤتمر عالمي لألدب العر�� المعا��

و�شجيع إقامات الكتا�ة ودعمها من المنظمات الثقافية.

تم توثيق محا��ات المؤتمر �� كتاب صدر عام 1962 وجدنا �سخة له �� أرشيف مكتبة

الجامعة األمر�كية �� ب��وت. تمكنا من خالل الكتاب من التعرف ع�� المحادثات ال��

حصلت خلف الكوال�س، فقد تُّم مناقشة �سمية جمال أحمد الكاتب وسف�� السودان ��

المملكة المتحدة ولبنان كمس�شار ثقا�� للمجلة، ما ��بت اهتمام المنظمة الم��ا�د

�السياق األفر�قي. �عد مجموعة من المحادثات تم اختيار توفيق صايغ كرئ�س تحرير

لمجلة �حوار�.

�� ب��وت كتب لنا الحظ أن نتعرف ع�� الكاتب والباحث محمود ��يح، ذاك الرجل

الُملم والخب�� �تاريخ توفيق صايغ فهو �متلك مذكراته ال�� أتاحتها له عائلة صايغ. توقفنا

مع ��يح عند مسودات توفيق صايغ عن األشهر األخ��ة ال�� جالت تفاصيلها قبل إصدار

العدد األول من المجلة. ساعدتنا تلك المسودات ع�� فهم تعقيدات المرحلة وتأث��اتها

ع�� المشهد الثقا�� اللبنا��، كاختيار فريق العمل ودعوة األصدقاء والكّتاب للمشاركة

واتفاقية األجور ال�� كانت عالية مقارنة �أي مشاريع أخرى �� المنطقة… إلخ.

���عاً أصبحت مجلة �حوار� من أهم الم�شورات الثقافية وفضاء هاماً لتطوير األدب

العر�� والشعر الحد�ث ومكان ألصوات جد�دة من المثقف��. تعرضت هذه المجلة إ��

النقد الالذع �� األوساط العربية. فقد كانت تعت�� مجلة �مي�ية �� القاهرة، أما �� أقطار

عربية محافظة اعُت��ت �سار�ة. توقفت المجلة عن الصدور �تأثر فضيحة تمو�لها من

وكالة المخابرات المركز�ة األمر�كية ال�� أعلنتها جر�دة �ذا نيويورك تا�مز� عام

1966. أصدر توفيق صايغ العدد المزدوج 26/27 �� آذار 1967 معلناً توقفها النها��.

أثّرت �� نفسه تبعات الفضيحة ودفعته لالنتقال إ�� أم��كا والتدر�س �� جامعة

كاليفورنيا ح�� وافته المنية �عدها �أربع سنوات.

إن أرشيف المنظمة العالمية لحر�ة الثقافة محفوظ ضمن 500 صندوق مرقمة �سلسلياً

�� أقبية مكتبات جامعة شيكاغو. من خالل الموقع اإللك��و�� للجامعة �مكن الحصول

ع�� معلومات عامة عن الملفات ال�� تحتويها الصناديق. �ُسمح للباحث�� �االطالع ع��

جزء منها أما الجزء األخر للمحتو�ات مغلق ح�� عام 2045.

الم�شورة وحركة الداخل

ال �سعنا استكمال البحث دون الوقف عند تأث�� تيارات الداخل السياسية ال�� شهدتها

خمس�نات القرن الما�� وال�� ساهمت �� إ�شاء و�� آخر أدى إ�� ظهور قوالب أدبية

جد�دة مفعمة �قناعات أصحابها �� التجد�د الثقا��. فإن نهضة القومية العربية ��

الخمس�نات وت�نيها من قبل العد�د من المثقف�� العرب من ُكٌتاب وشعراء ونقاد

�س�ب إ�مانهم أن ما يجمع العرب هو لغة واحدة وثقافة مش��كة، ساهم �� صياغة لغة

جد�دة، تقف �� مواجهة قسمة العرب. شغلت القضية الفلسطي�ية وحق العودة

واالستعمار الفر��� وحرب الجزائر الحصة األك�� من أعمال تلك المجموعات األدبية.

أ ً



وجدت هذه األفكار الصاعدة مكاناً لها �� قلب مجلة �اآلداب� ال�� أطلقها سهيل إدر�س

عام 1953 ل�ستمر �الصدور أك�� من ست عقود دون انقطاع. فصعود النا���ة والتأثر

�أفكار جان بول س�� حول األدب المل��م، دفعت ادر�س إلصدار المجلة ال�� تحولت إ��

من�� �قدم األدب العرو�� المناهض لإلم���الية. ساهم موقف �اآلداب� �تطوير قصيدة

الن�� العربية وتحرير الشعر من القافية. لتجمع نخبة من الُكّتاب العرب مثل نازك

المالئكة من العراق وحس�� مروة من لبنان والناقد األد�� غا�� شكري من م�� كما

���ت لغائب طعمة فرمان الذي أسلفنا ذكره سا�قاً وغ��هم.

ال �سعنا غ�� القول �أن ال�شاط السيا�� لمثقفي مجلة �اآلداب� جعل من أعدادها مرآة

تعكس التاريخ السيا�� والثقا�� للمنطقة. ول�س من المستغرب مشاركة �عض ُكّتابها

�� اتحاد كتاب أفرو آسيا كأعضاء، فقد كان فضاءاً مناسباً لتوسيع أفقهم وأفكارهم من

خالل حضور مؤتمراته والعمل �� مكاتبه اإلقليمية. فقد شارك سهيل ادر�س لسنوات

عدة �� هيئة تحرير مجلة �لو�س� الصادرة عن اتحاد كتاب أفرو آسيا. واجهتنا صعو�ات

جمة �� الحصول ع�� أعداد مجلة �اآلداب� �� األسواق، فأهميتها جعلتها ك��اً تحتفي �ه

المؤسسات مثل جامعات ومكتبات الخليج العر�� وجامعي األرشيف. �� النها�ة تمكنا

من الوصول إ�� مجموعة من األعداد �� المعهد األلما�� لأل�حاث ال��قية �� ب��وت

فضالً عن اتاحة الموقع االلك��و�� للمجلة لكامل ارشيفها.

�� ب��وت وع�� �عد أمتار، �دأت مالمح تيار حدا�� جد�د �� الشعر �الظهور، كان ع��

رأسه يوسف الخال، الشاعر والم��جم السوري مؤسس مجلة �شعر�. تأسست المجلة

عام 1957 وأصدرت 44 عدد. مثّلت �شعر� فكرة النقد الذا��-الضدي، أي ا�شغال

األدب �ذاته. وكانت فضاءاً للشعر العر�� الحد�ث والُم��جم، للنقد والقصة القص��ة

والتقارير األدبية من الداخل والخارج.

تحولت مجلة �شعر� من م��وع فردي إ�� عمل جما�� لتصبح ظاهرة حداثو�ة ��

الثقافة العربية، جمعت أد�اء مثل الشاعر أدون�س، والم��جمة والناقدة خالدة سعيد،

الشاعرة والناقدة سلمى الخ��اء الجيو�� ال�� ترجمت أعماالً هامة من األدب األمر���

المعا�� إ�� العربية، ر�اض نجيب الر�ّس الصحفي وسكرت�� مجلة �حوار� الحقاً، الروا��

الفلسطي�� والم��جم ج��ا ابراهيم ج��ا.

إ�� جانب مجلة �شعر�، ظهرت مشاريع أخرى ارتبطت بها، فتأسست دار شعر ال��

أصدرت عدد من ال��جمات وكتب النقد األد��. وان�ثق تجمع خم�س شعر الذي جمع

�شكل منتظم العد�د من شعراء وأد�اء الحداثة العربية �� الس�ينيات. إن استمرار مجلة

�شعر� ارتبط �التمويل الذا�� وأجور اش��اكات القراء واضطرت المجلة للتوقف ��

آواخر الس�ينات ع�� أثر شح الدعم المادي و�س�ب االنتقاد الالذع الذي وّجه ألعضائها

تأثرهم �الثقافة والفن األور�� واألمر��� وإدارة ظهرهم لل��اث العر��. انتقل العد�د من

ُكٌتاب �شعر� إ�� مجلة �حوار� ال�� مٌولتها المنظمة العالمية لحر�ة الثقافة.

رغم كثافة العمل الجما�� ووقوف األد�اء خلف قناعاتهم السياسية وتياراتهم األدبية،

وتجمعهم حول إصدارات مثل �اآلداب�، و�شعر� و�حوار�. الحظنا خالل �حثنا

العد�د من األفراد الذين تحركوا �حر�ة و �مفردهم ضمن فضاءات متناقضة. فوقفنا عند

الكاتبة األنوثية لي�� �علب�� ال�� شغلت أعمالها الصحف وكانت مصدر لنقاشات

محتدمة. فقد تم مصادرة روا�تها �سفينة حنان إ�� القمر� من األسواق عام 1964

لتكون أول روائية لبنانية تتعرض لمحاكمة ع�� كتا�تها. اتُهمت �علب�� �انتهاك االخالق

�س�ب تضم�� روا�تها ألفاظ وجمل شهوانية. لكن كفاحها من أجل قيم مجتمع جد�د

جعل منها صد�قة للعد�د من المثقف��.

استوقفتنا أ�ضاً س��ة الشاعر �در شاكر السّياب ومواقفه الداعم للقومية العربية ما جعل
منه اسماً �تكرر �� مجلة �اآلداب� لسنوات عد�دة. أصدر السّياب شعره الحد�ث أ�ضاً

ً أ



�� مجلة �شعر� كما عمل أ�ضاً لصالح مجلة �حوار� ومؤسسة فرانكل�� للطباعة وال���

والمنظمة العالمية لحر�ة الثقافة ال�� دعمته مستغلة إ�� حد ما حياته البا�سة ومرضه

العضال.

خاتمة

�عد الرحلة البحثية �� ب��وت ودمشق وبرل��، ومن خالل ز�ارة العد�د من المؤسسات

وإجراء المقا�الت مع أشخاص من عالم ال��� والتاريخ، أو أشخاص عا��وا المرحلة،

تمكنا من �ناء أجزاء ألرشيف ممنهج ألك�� من خمس�� ع���اً من شخصيات، مؤسسات

إقليمية ودولية، ومجموعات، وم�شورات وُدور ��� اخ��ناكم قصتهم. هذا البحث مكّننا

من ت�بع الروا�ط المختلفة ال�� جمعت كل تلك العنا�� من عالقات تعاون، عمل،

تمويل، صداقة، وحب.

لم �توقف العمل عند جمع وقراءة لألرشيف، بل �طرح �ساؤالت حول كتا�ة التاريخ

العر�� الحد�ث نفسه ومدى قدرة األرشيف ع�� إغنائنا �حقائق توسع وجهة نظرنا عن

الما��، وتبعدنا عن تقد�سه والوقوع �� فخ روما�س�ته، ومن ناحية أخرى. اهتماما

�ال�ساؤل عن القواسم المش��كة ب�� الما�� والحا�� و�سليط الضوء ع�� ال�شابهات

والفروق ع�� مستوى المال، السياسة، الممارسة الثقافية والعمل الجما��. لذا فإن

م��وع �وجوه مستعارة� �دخل �� د�ناميكية التاريخ ويبحث عن األوجه المختلفة ال��

تُل�سها السياسة، المؤسسة المانحة والمثقف و�التا�� نحن كفاعل�� ثقافي�� أنفسنا. كان

من المهم لنا فهم مدى تعقيد العالقة ب�� األ�ديولوجية والمعتقد السيا�� والقناعات،

المال والمثقف�� أنفسهم، وإ�� أي حد تلتصق السياسة مع الممارسة الثقافية، لتكون

الشاهد ع�� والدة مشاريع وموتها �� آن. الحرب الباردة شكلت حقبة ثقافية جد�دة ��

إطار ��وط عولمة جد�دة مازلنا نع�شها اليوم. هذه الفرضية دفعتنا للبحث �� القواسم

المش��كة ب�� الما�� وحا��نا �� مجال التمويل والسياسة والممارسة الثقافية والعمل

الجما��. إن حقبة الس�ينيات اخت��ت تحول جد�د �� ��ية االس��اتيجيات الثقافية.

فبدل ال��جمة والت�ش�� �المعرفة الغربية �� العالم العر��، �دأت مرحلة إدماج

المثقف�� العرب ك���ك �� شبكة العولمة الثقافية من خالل دعم المبادرات المحلية

والسماح �أصواتهم لتصدح �� المنصة العالمية. من هنا يهتم عملنا �البحث �أشكال

السياسات الثقافية ال�� قام �استخدامها القطب�� الغربي�� من خالل دعم المؤتمرات

والمشاريع �� محاولة خلق مساواة مع ال���ك الغر��. �سعى الم��وع أ�ضاً لفهم قدرة

المثقف�� العرب ع�� خلق مساحات اإل�داع والعمل الجما�� ومساحات المقاومة

الخاصة بهم �� خضم تعقيد السياسات الثقافية ال�� حملتها العولمة الجد�دة.
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