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ف��ى ُصحبة الدكتور رفعت
السعيد
مراد وهبة

رفعت السعيد..
القامة المضيئة
ب�أ�س � ً�ى عميق تلقين ��ا خرب رحي ��ل الدكتور رفعت
ال�سعي ��د ،املنا�ض ��ل ال�سيا�س ��ي املرم ��وق واملثقف
واملفك ��ر املارك�سي البارز .و�إذ ننعيه معكم ،ف�إمنا
نتذك ��ر مكانت ��ه و�إ�سهامات ��ه ودوره يف الن�ض ��ال
املو�ص ��ول ،دفاع� � ًا عن اه ��داف التح ��رر الوطني
وقيم العدالة االجتماعية والدميقراطية يف م�صر
والعامل العربي.
ولي� ��س م ��ن الي�س�ي�ر تع ��داد م�ساهم ��ات الفقي ��د
وم�آث ��ره ومبادراته لتفعي ��ل الن�شاط احلزبي يف
حريات وقب ��ول .وقد كان
�إط ��ار ما كان ُيت ��اح من
ٍ
�اط وثيق م ��ع جُ هدٍ
ن�شاط ��ه املثاب ��ر يتمي ��ز بارتب � ٍ
فك ��ري منهج ��ي لت�أ�صي ��ل املواق ��ف وال�سيا�س ��ات
التي يرى تبنيها وا�شاعتها يف احلياة ال�سيا�سية
والتب�شري بها يف االو�ساط العربية التقدمية.
وتظ ��ل م�ساهمت ��ه القيادي ��ة يف ت�أ�سي� ��س حزبكم
حت ��ت زعامة القامة امل�ضيئ ��ة يف م�سرية احلركة
الوطني ��ة امل�صري ��ة والعربية خال ��د حميي الدين
مو�ض ��ع تقيي � ٍ�م م�ؤث � ٍ�ر ،بو�صفه ��ا ت�أكي ��د ًا عل ��ى
االنفت ��اح والبحث على ما يجم ��ع ويوحد القوى
املعنية بق�ضي ��ة التحرر والتقدم بغ�ض النظر عن
التباين ��ات واالجته ��ادات واالخت�ل�اف فيم ��ا هو
جانبي وثانوي.
ٌ
�إن التقدميني يف الع ��راق واملثقفني بوجه خا�ص
يتذك ��رون للراحل الفقي ��د عطاءات ��ه الدائمة على
ال�صعي ��د ال�سيا�س ��ي والفك ��ري ،و�سيفتقدونه يف
ه ��ذا الظ ��رف الع�صي ��ب واملعق ��د ،حي ��ث تهيم ��ن
قوى"الت�أ�سلم"ال�سيا�سي ،املنافقة واملرائية على
وف من�صاتها
امل�شه ��د الراهن يف العامل العرب ��ي يِ
االك�ث�ر ت�أث�ي�ر ًا ،لكن ما ترك ��ه رفع ��ت ال�سعيد من
�راث عل ��ى �صعي ��د الت�ص ��دي حل ��ركات الت�أ�سلم
ت� ٍ
يف م�ص ��ر والبل ��دان االخرى احلا�ضن ��ة للإرهاب
والتكف�ي�ر ،م ��ن �ش�أن ��ه �إبق ��اء وه ��ج ح�ض ��وره
وت�أث�ي�ره .لك ��م ولزمالئ ��ه يف التجم ��ع وحمبي ��ه
ولأ�سرته الكرمية ال�صرب وال�سلوان.

فخري كريم
رئي�س املجل�س العراقي
لل�سلم والت�ضامن
رئي�س م�ؤ�س�سة املدى لالعالم والثقافة
والفنون

من برقية تعزية ال�سرة الراحل

تزاملن ��ا ف ��ى جمل ��ة «الطليعة» من ��ذ �صدورها ف ��ى �أول
يناي ��ر  1965بناء على مطلب م ��ن رئي�س الدولة جمال
عب ��د النا�صر ،ومع ذلك ا�شرتط ع ��دم تدخل الرقيب �أو
�أى م�سئ ��ول �آخر حتى ل ��و كان الأ�ستاذ هيكل الذى كان
فى حينها رئي�س ًا لتحرير �صحيفة الأهرام مع �أن املجلة
ت�ص ��در ع ��ن م�ؤ�س�س ��ة الأه ��رام .وكان لطف ��ى اخلوىل
رئي� ��س حتري ��ر املجل ��ة ويعاون ��ه مي�شيل كام ��ل وعبد
املنع ��م الق�صا� ��ص و�سعد زه ��ران ويو�س ��ف �أبو �سيف
وكله ��م �شيوعي ��ون �أف ��رج عنهم عب ��د النا�ص ��ر فى عام
 ،1964وهو العام الذى �أ�س�س فيه «التنظيم الطليعي»
والذى كان ��ت جملة الطليعة منرب ًا ل ��ه .وفى نهاية ذلك
الع ��ام دعان ��ى لطف ��ى اخل ��وىل �إىل الكتابة من ��ذ العدد
الأول ،ثم امل�شاركة فى اجتماعات هيئة التحرير .وبعد
فرتة ان�ضم �إلين ��ا رفعت ال�سعيد وكان يدون فى �صمت
مع تعليقات موجزة قد تكون �أحيان ًا �ساخرة.
و�إث ��ر غلق الرئي� ��س ال�سادات جمل ��ة «الطليعة» فى عام
 1977وا�صلن ��ا اللقاء فى «دار الثقافة اجلديدة» ملالكها
ومديرها حمم ��د يو�سف اجلندي .وكان رفعت ال�سعيد
ع�ضوا معه فى حزب حدتو .وكنت �أنا متعاطفا مع مدير
الدار بحكم �أن الدار قد غامرت بطبع «املعجم الفل�سفى»
ال ��ذى �أم�ضيت �سبع �سن ��وات فى �إع ��داده للن�شر وذلك
ب�سبب تهديد �أى دار ن�شر توافق على ن�شره .و�أظن �أن
�سبب هذا التهديد مردود �إىل �أن �أربعة من كبار �أ�ساتذة
الفل�سفة �أ�صدروا كتاب ��ا عنوانه «م�صطلحات الفل�سفة»
( )1964اقت�ص ��روا في ��ه عل ��ى و�ض ��ع املقاب ��ل العربى
للم�صطل ��ح االفرجنى دون تعريف ��ه ودون �شرحه .وقد
قال ��وا �إن ه ��ذا الكتاب متهيد ملعجم �شام ��ل ي�شتمل على
تاري ��خ امل�صطل ��ح م ��ع اي ��راد الن�صو� ��ص امل�ؤي ��دة� .إال
�أن ه ��ذا املعج ��م مل ي�صدر حتى الآن .وكان ��ت اللقاءات
ت�ض ��م قيادات حدتو فيما ع ��داي� ،إذ كنت متعاطفا �أكرث
من ��ى ملتزما .واجلدير بالتنويه ف ��ى هذه اللقاءات �أنه
عندم ��ا يح ��دث اخت�ل�اف فى ال ��ر�أى بينى وب�ي�ن رفعت
ال�سعي ��د كان يق ��ول ىل عبارة م�أثورة «ي ��ا دكتور نحن
ل�سن ��ا فى اجلامع ��ة» .واملغ ��زى �أننى �أكادمي ��ى منعزل
عن الن�ش ��اط ال�سيا�سى واحلزب ��ي� ،إال �أن هذه العبارة
كان يردده ��ا �أي�ض ��ا لطفى اخل ��وىل �إذا حدث خالف فى
ال ��ر�أي .وكن ��ت ف ��ى كل ه ��ذه احل ��االت �أل ��وذ بال�صمت
حتى تنتهى اجلل�سة .وعندما �أ�صدر الرئي�س ال�سادات
ق ��رارا بت�أ�سي� ��س الأحزاب ت�أ�س�س «ح ��زب التجمع"فى
نهاي ��ة ع ��ام  1976وكان ي�ضم �أربعة تي ��ارات �سيا�سية
«النا�صرية والإ�سالمي ��ة واملارك�سية والقومية» .وكان
ل ��كل تي ��ار ن�سبة مئوي ��ة من الأع�ض ��اء .و�إث ��ر االنتهاء
م ��ن ت�أ�سي�س احلزب فى �سياق الن�س ��ب املئوية املقررة
ل ��كل تيار ق ��ال ىل لطفى اخل ��ويل « :للأ�سف مل جند لك
مكان� � ًا فى احلزب فقد امتلأ» .واملفارقة هنا �أن �صحيفة
اجلمهوري ��ة ن�ش ��رت خرب ًا مف ��اده �أنن ��ى ان�ضممت �إىل
احل ��زب ف�س�أل ��ت رفع ��ت ال�سعي ��د� :إيه احلكاي ��ة؟ �أنا مل
�أملأ ا�ستمارة الع�ضوي ��ة ،وال �أنا اقرتحت على �أحد �أن
�أك ��ون ع�ضو ًا فى احلزب .وكان ج ��واب رفعت ال�سعيد
املقت�ضب« :خط�أ �صراع"وامتنع عن االف�صاح فاكتفيت
مبا قال .ومع ذلك فقد كنت على عالقة حميمة مع بع�ض
قيادات ��ه ،وكان الذى يخربنى مبا يدور فى احلزب هو
الزاه ��د ال�شيوعى يو�س ��ف �أبو �سي ��ف .وذات يوم دار
احل ��وار الآت ��ى بين ��ى وبينه ف ��ى �سياق تر�ش ��ح رفعت
ال�سعيد لرئا�سة احلزب للمرة الثانية:
قلت :هل �ستنتخب الدكتور رفعت ال�سعيد؟
قال :ال �أريد ومع ذلك �س�أنتخبه لأن حزب التجمع بدونه
ل ��ن يكون له وجود .ومع هذه االجابة دار فى ذهنى ما
�أت�صوره عالقة جدلية بني العامل املو�ضوعى والعامل
الذاتي .وهذه العالقة تعن ��ى وحدة و�صراع الأ�ضداد،
�أى تعن ��ى �أن ثم ��ة ت�ض ��اد ًا ب�ي�ن طرفني ن�ؤل ��ف بينهما.
وت�أ�سي�س ًا على ذلك ميكن القول �إن العامل املو�ضوعي،
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الدكت��ور رفع��ت الس��عيد ،ول��د  1932/10/11يف مدين��ة
املنص��ورة ألرسة ميس��ورة الحال كانت تس��كن ىف حي
أسمه"منتزه الكناين"حيث كان والده وفد ًيا ولكنه مل يعمل
جدا
بالسياسة إما عن والدة السعيد فكانت سيدة بسيطة ً
طيبة القلب وكانت ترتجف من كلمة سياسة ألن أبيها كان
تاجر قطن كبري وخرج للمش��اركة يف املظاهرة للمطالبة
بالدس��تور س��نة  1930التي كان وقتها النحاس باش��ا يزور
املنصورة فرضب رصاصة فامت وكان هذا السبب الرئييس
وراء عمله بالسياس��ة بعد ذلك
النه كان ناقماً عىل
كل الب�شر من
الحكام.
اعداد /منارات

غروب شمس اليسار المصري"..

فى حالة رفعت ال�سعيد ،هو التجمع فى تياراته الأربعة
املتنوع ��ة ،وفى عالقت ��ه بالأح ��زاب ال�سيا�سية الأخرى
م ��ن حيث االتفاق واالف�ت�راق� .أما العام ��ل الذاتى فهو
رفع ��ت ال�سعيد ذاته فى تعامله مع هذه التيارات .وهو
ف ��ى هذا التعامل يتجاوز احلد ال ��ذى ينبغى �أال يتعداه
ب�صفت ��ه رئي�س ًا للحزب .فاحلزب ي�ضم التيار الإ�سالمى
ومع ذلك ف�إنه يهاجم الإخوان امل�سلمني �أو ما يطلق هو
عليه ��م م�صطل ��ح «املت�أ�سلمون» .وهو ف ��ى هذا الهجوم

يقرتب م ��ن ال�سلط ��ة ال�سيا�سية فى موقفه ��ا من ه�ؤالء
ويبتعد عن احلزب الذى ير�أ�سه .ومع ذلك ف�إنه ينتخب
للمرة الثاني ��ة .وت�أ�سي�س ًا على ذلك كله هل ميكن القول
�إن رفعت ال�سعيد ن�سيج وحده؟
�أظ ��ن �أن اجل ��واب وارد ف ��ى كتاب�ي�ن �أحدهم ��ا عنوانه
«�أزم ��ة الفكر العرب ��ى والإ�سالمى» .وف ��ى الإهداء كتب
العبارات الآتية:
الأ�ستاذ الدكتور مراد وهبة
ال �أجد م ��ا �أقوله لك �سوى ما قاله غاندي« :يتجاهلونك
ثم ي�ستخفون ب ��ك ثم يهاجمونك ثم تنت�صر» .و�أظن �أن
م ��ا قاله عن ��ى ميكن �أن يقال عنه ويعن ��ى به �أن التطور
ال يرح ��م فالبق ��اء للأ�صل ��ح وم ��ا يتبق ��ى يتح ��ول �إىل
حفريات.
�أم ��ا الكت ��اب الآخ ��ر فعنوان ��ه «م�ص ��ر ...التنوي ��ر عرب
ثق ��ب �إبرة» .وه ��و فى هذا الكت ��اب يقتب� ��س عبارة من
كتاب ��ى املعنون «جرثومة التخلف"وه ��ى كالآتي :كلما
زاد ع ��دد املحرم ��ات ازداد تخلف املجتم ��ع .واملق�صود
بالتخل ��ف هنا هو م ��ا �أراه ويراه معى رفع ��ت ال�سعيد
وهو التخلف احل�ضارى ولي�س التخلف التكنولوجي.
فمهما ن�ستورد من �أدوات تكنولوجية والعقل فى حالة
غياب فالتخلف فى طريقه �إىل النمو .اجلر�أة فى �إعمال
العق ��ل فى جميع املج ��االت هو الكفيل وح ��ده بتخطى
حاج ��ز اخلراف ��ة والأ�سط ��ورة والقف ��ز ف ��وق خم�س ��ة
ق ��رون من التخلف .وهذا هو معنى التنوير الذى يلزم
ت�أ�سي�س ��ه من غري وهم ب�أنه قائم ولكن بوعى ب�أنه قادم
�إذا التزمنا �سلطان العقل ،و�إذا التزم حزب التجمع ب�أن
يكون فى �صحبة الدكتور رفعت ال�سعيد.

عن �صحيفة االهرام

ويف ع ��ام  1946كان �س ��ن ال�سعي ��د وقته ��ا
 14عام ��ا وق ��د �أنت�س ��ب اىل منظمة احلركة
الوطني ��ة للتح ��رر الوطن ��ي وهي"مثل ��ت
اال�سا� ��س ال�سيا�س ��ي المت ��دادات عدي ��ده
مت�ضمنة احلزب ال�شيوعي امل�صري و كذلك
ح ��زب التجمع التقدمي الوح ��دوي"�إىل �أن
�أ�صب ��ح ال�سعيد من �أهم رموزه ��ا بعد ذلك،
وا�شتغ ��ل ال�سعي ��د بال�سيا�س ��ة بامل�صادف ��ة
البحت ��ة  1947عندم ��ا كان عم ��ره � 15سنة
عندم ��ا التهب ��ت الق�ضي ��ة الفل�سطيني ��ة يف
�أواخ ��ر عام  47حيث ب ��د�أ تق�سيم فل�سطني،
وبد�أت تخرج املظاه ��رات من املدر�سة �ضد
الكي ��ان ال�صهي ��وين يف م�ص ��ر ويقوده ��ا
الإخ ��وان امل�سلم�ي�ن وح ��زب م�ص ��ر الفت ��اة
وارتب ��ط ا�سم ال�سعي ��د بال�شيوعية منذ ذلك
احلني.
ويف عام  1948دخل ال�سعيد ال�سجن لأول
م ��رة وخرج �أواخر متوز 1950مع حكومة
الوف ��د عندما قام والده بدفع ر�شوة حلافظ
عفيف ��ي لك ��ي يخ ��رج ال�سعي ��د م ��ن ال�سجن
لي� ��ؤدى امتح ��ان التوجيهية"الثانوي ��ة
العام ��ة ،ودر�س يف حتد غريب جدا وجنح
ب�أعجوب ��ة ودخل بعدها كلي ��ة احلقوق ،ثم
نقل ن�شاطه ال�سيا�س ��ي �إىل القاهرة ،وعمل
بانتظام و�أ�صبح زعيمًا م�س� اً
ؤول عن جامعة
ع�ي�ن �شم� ��س ،وكان �أ�سمه ��ا وقتها"جامع ��ة
�إبراهي ��م با�ش ��ا الكب�ي�ر"وكان م�س� ��ؤول
طالبه ��ا� ،،أ�صب ��ح معلما كبريا بع ��د �أن كان
يف هيئ ��ة املكتب القيادي ��ة اخلا�صة برابطة
الطالب ال�شيوعيني.
وبالرغ ��م من املراقبة الت ��ي كانت مفرو�ضة
علي ��ه بع ��د خروج ��ه م ��ن ال�سج ��ن ا�ستطاع
ك�سرها ،ب�سبب ت�صميم رفاقه على موا�صلة
امل�سرية التي بد�ؤها �سويا ميكن �أن"ال�سكن
يف الأدوار العليا"

ث ��م بعده ��ا مت قب� ��ض عل ��ى ال�سعي ��د م ��رة
�أخ ��رى ،وذه ��ب �إىل املحكم ��ة الع�سكري ��ة
العلي ��ا برئا�سة الفريق هالل عبد الله هالل،
و�أخذ حك ��م بخم�س �سن ��وات �أخرى �سجن
وخرج ��ت ف ��ى �إبري ��ل 1964وكان � 32سنة
وه ��و ما ي ��زال طالب� � ًا يف الع ��ام الثاين من
كلي ��ة احلقوق وتك ��ون لدى"ال�سعيد"عقدة
الن كل زمالئ ��ه تخرج ��وا و�أ�صبحوا وكالء
نياب ��ة ف�صمم ال�سعي ��د على تكمل ��ة درا�سته
وعم ��ل ب�أخب ��ار الي ��وم ووا�ص ��ل درا�ست ��ه
حتى �أخذ دبلوم قانون دويل ،و�أخذ دبلوم
اقت�صاد ولكن ��ه مل ي�ستط ��ع ت�سجيل ر�سالة
الدكت ��وراه ب�سبب عبد النا�ص ��ر لأنها كانت
بعنوان"الآث ��ار املقي ��دة للحرية يف د�ستور
 23وما تاله من د�ساتري".
ولرفعت ال�سعي ��د وجه فكري و�أدبي متواز
مع وجهه ال�سيا�سي ،فقد عمل على الت�أريخ
للحرك ��ة ال�شيوعية امل�صري ��ة خ�صو�صا ما
كان منه ��ا متعلقا بحركة حدت ��و وم�ؤ�س�سها
اليهودي امل�صري هرني كورييل ،ومن �أبرز
كتبه"تاري ��خ احلرك ��ة ال�شيوعي ��ة امل�صرية
( )1949-1900وه ��و ث�ل�اث جمل ��دات،
وكذل ��ك توثيق ��ه ملقت ��ل املنا�ض ��ل ال�شيوعي
�شهدي عطي ��ة ال�شافعي يف كتابه"اجلرمية
وثائ ��ق عملي ��ة اغتي ��ال �شه ��دي عطي ��ةال�شافع ��ي" ،كما كتب ال�سعي ��د مذكراته يف
جزءي ��ن بعنوان"جمرد ذكري ��ات" ،لي�سرد
فيه ��ا تاريخ ��ه ال�شخ�صي املختل ��ط بالعام،
ومرات اعتقاله املديدة ،ويع ّرف فيها ب�أبرز
ال�شخ�صيات الي�ساري ��ة التي التقاها طوال
حياته احلافلة داخل م�صر وخارجها.
ولرفع ��ت ال�سعي ��د ن�صيب م ��ن الأدب �أي�ضا
كم ��ا يف روايته"ال�سك ��ن يف الأدوار
العليا"ال�صادرة �سنة .1979
وعرف عن ال�سعيد �أي�ضا معار�ضته ال�صلبة

جلماعة الإخوان امل�سلمني و�أفكارها ،وعرب
عن ذلك يف العديد من الكتب ومئات املقاالت
عرب زاويته الأ�سبوعية يف جريدة الأهايل،
واته ��م ال�سعي ��د جماع ��ة الإخ ��وان ب�إف�ساد
احلياة ال�سيا�سي ��ة امل�صرية ب�سبب جلوئها
�إىل العنف منذ ت�أ�سي�سها يف الن�صف الأول
م ��ن الق ��رن الع�شري ��ن ،وعدائه ��ا ملكون ��ات
اجتماعية �أ�صيلة يف املجتمع الأ�صلي.
وتدرج"ال�سعيد"فى عدد كبري من املنا�صب
حيث �شغ ��ل من�صب نائب �سابق فى جمل�س
ال�ش ��ورى ال�ساب ��ق ،وح�ص ��ل عل ��ى �شهادة
الدكت ��وراه يف تاري ��خ احلرك ��ة ال�شيوعية
من �أملانيا ،وهو من الأ�سماء التي برزت يف
احلركة ال�شيوعية امل�صرية.
و ُع ��رف عن"ال�سعيد"مبعار�ضت ��ه الدائم ��ة
جلمي ��ع ُنظم احلكم فى م�ص ��ر ،ولكنه �أي�ض ًا
اتهم باملهادنة يف عهد نظام مبارك والحقته
االتهامات
ح�صل الراحل ،على �شه ��ادة الدكتوراه يف
تاريخ احلرك ��ة ال�شيوعية من �أملانيا ،وكان
نائب �ساب ��ق يف جمل�س ال�شورى امل�صري،
وه ��و م ��ن الأ�سم ��اء الب ��ارزة يف احلرك ��ة
ال�شيوعي ��ة امل�صرية من ��ذ �أربعينيات القرن
الع�شرين وحتى نهاية ال�سبعينات.
اعتق ��ل م ��رات عدي ��دة ،كم ��ا اعتق ��ل �سن ��ة
 1978بع ��د كتابته اً
مقال موجه ًا �إىل جيهان
ال�س ��ادات زوج ��ة الرئي�س امل�ص ��ري حممد
�أنور ال�س ��ادات بعنوان «يا زوجات ر�ؤ�ساء
اجلمهورية احتدن» ،ومعروف مبعار�ضته
للر�ؤ�ساء الذين حكموا م�صر.
وم ��ن معار�ض ��ة ال�س ��ادات �إىل اتهام ��ات
مبهادن ��ة نظ ��ام ح�سن ��ي مب ��ارك� ،ص ��ارت
�ص ��ورة «ال�سعي ��د"يف عي ��ون كث�ي�ر م ��ن
الي�ساريني ،خا�ص ��ة بعد تعيينه يف جمل�س
ال�شورى.

يعترب ال�سعي ��د من �أ�شد املعار�ضني جلماعة
الإخوان امل�سلمني ،وله العديد من امل�ؤلفات
النقدية حل ��ركات الإ�س�ل�ام ال�سيا�سي ،مثل
«ح�سن البنا :متى؟ ..كيف؟ ..ملاذا؟"و(�ضد
الت�أ�سلم(.ويعتق ��د ال�سعي ��د �أن جماع ��ة
الإخ ��وان كان ��ت �سبب ��ا يف خ ��روج الي�سار
امل�ص ��ري م ��ن العملية ال�سيا�سي ��ة نتيجة ملا
يعتربه قيامها بخلط الدين بال�سيا�سية.
تاري ��خ طوي ��ل لل�سيا�س ��ي الب ��ارز رفع ��ت
ال�سعي ��د ،مل تكفي ��ه �سطور للحدي ��ث عليه،
ويحتاج �إىل مذكرات تكتب فيها عن تاريخ
�أح ��د �أب ��رز الق ��ادة ال�سيا�سي�ي�ن يف م�ص ��ر،
ويظل تاريخه حمف ��ور ًا بني اجلميع �سواء
معار�ضيه �أو م�ؤيديه.
رحل الدكتور رفع ��ت ال�سعيد ،تار ًكا وراءه
ع ��دد ًا كب�ي�ر ًا م ��ن الكت ��ب واملق ��االت ،التي
ح ��اول م ��ن خاللها تف�س�ي�ر ما يح ��دث على
ال�ساح ��ة ال�سيا�سي ��ة واالجتماعي ��ة ،وه ��ي
عبارة ع ��ن �شهادته التاريخي ��ة ،واملحطات
التي ح�ضرها.
�أول كت ��اب �أ�ص ��دره ال�سعي ��د ،كان بعنوان
«ثالثة لبنانيني يف القاهرة»� ،صدر يف عام
 ،1973حت ��دث فيه ع ��ن ثالث ��ة «منا�ضلني»
وهب ��وا حياتهم ،بح�س ��ب و�صفه ،دفاعا عن
اال�شرتاكي ��ة ،وحماولة لت�أمل دور املفكرين
اللبناني�ي�ن يف تكوي ��ن وتطوي ��ر الفك ��ر
اال�شرتاكي يف م�صر عرب عدة مراحل.
تاريخ احلركة اال�شرتاكية يف م�صر
كتاب �آخر لـ«ال�سعيد"�صدر يف عام ،1980
وه ��و الكت ��اب ال ��ذي عم ��د في ��ه املنا�ض ��ل
الي�ساري� ،إىل ت�شريح احلركة اال�شرتاكية،
وتواجدها يف م�ص ��ر يف �أوقات االحتالل،
وعالقت ��ه بالو�ض ��ع االقت�ص ��ادي ،وظه ��رت
الطبقة العاملة التي ت�أثرت مبفاهيم العمالة
الغربية يف م�صر.

ال�صحافة الي�سارية يف م�صر

ويف الع ��ام � ،1980أ�ص ��در الدكت ��ور رفعت
كتابًا حمل عنوان« :ال�صحافة الي�سارية يف
م�صر» ،ثم جاء الدور على جماعة الإخوان،
لي�صدر املنا�ض ��ل الي�ساري ،كتابًا ينتقد فيه
اجلماع ��ة ،ويفند فيه مزاعمه ��ا ،حمل ا�سم:
«ح�س ��ن البنا متى كيف ملاذا؟» ،والذي �صدر
يف عام .1997
�ضد الت�أ�سلم

كتابًا �آخر �أ�ص ��دره رفعت �إ�سماعيل يف عام
 ،1998حم ��ل ا�س ��م «�ض ��د الت�أ�سل ��م» ،حيث
وا�ص ��ل فيه املنا�ضل حربه عل ��ى املتاجرين
با�س ��م الدين ،وجماعة الإخ ��وان امل�سلمني،
ث ��م �أ�صدر يف ع ��ام  2000كتا ًب ��ا �آخر حمل
ا�س ��م «ت�أم�ل�ات ..يف النا�صري ��ة» ويف هذا
الكت ��اب ح ��اول «ال�سعيد"�ش ��رح وحتلي ��ل
النا�صري ��ة والتكوي ��ن االجتماع ��ي حلركة
ال�ضب ��اط الأح ��رار ،وم ��ا تال ذل ��ك من ثورة
 23يوليو.
جمرد ذكريات

ويف بداي ��ة الألفي ��ة اجلدي ��د �أ�ص ��در كتابا
حم ��ل عن ��وان كتاب «جم ��رد ذكري ��ات» ،ثم
كت ��اب «ال�سك ��ن يف الأدوار العلي ��ا و..
الب�صق ��ة» ،وبع ��د �صدور هذي ��ن الكتابني،
بعامني ،ح ��ان ال ��دور على كت ��اب« :عمائم
ليربالي ��ة ..يف �ساح ��ة العق ��ل واحلري ��ة»،
ليخرج �إىل النور.
مقاربات مع ثالثة ر�ؤ�ساء وم�شري

واختت ��م «ال�سعيد"م�سريت ��ه بكت ��اب حمل
ا�سم« :مقاربات مع ثالثة ر�ؤ�ساء وم�شري»،
ك�ش ��ف فيه عن العديد م ��ن الكوالي�س التي
دارت بين ��ه وبني ر�ؤ�ساء م�صر ال�سابقون،
بالإ�ضاف ��ة �إىل تفا�صيل م ��ا دار يف املطبخ
ال�سيا�س ��ي يف ف�ت�رة م ��ا بع ��د ث ��ورة 25
يناير.
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يعد املفكر والسيايس املرصي د .رفعت
السعيد أحد رموز اليسار العريب ،اشتهر
السعيد بكتاباته الفكرية التقدمية ،وكتبه
التي ناقشت ورصدت الحركات السياسية
يف مرص ،إضاف��ة إىل دوره القيادي يف
ح��زب التجم��ع ،حيث يش��غل منصب
«رئيس املجلس االستشاري» له.
وهناك ملمح ثقايف ال يعرفه الكثريون،
وه��و امللم��ح األديب يف تجربة صاحب
كت��اب «مج��رد ذكريات» ،ه��ذا الكتاب
الذي يعد من أبرز كتب الس�يرة الذاتية
التي صدرت خالل الثالثني عام ًا املاضية،
وهي كتابة يصفها السعيد قائ ًال« :تتحدد
مالمح ما أنا مق��دم عليه من كتابة ،فهي
لوح��ات غ�ير متالحقة ،وه��ي تحمل أو
تحتمل فقط رؤيت��ي أنا ..للواقعة ،وعىل
الق��ارئ ،إن وج��د يف ذل��ك رضوري�� ًا،
أن يبذل بعض�� ًا من الجه��د ،إذا ما أراد
التعرف إىل الكاتب ،أن يعمل خياله حتى
يضم الص��ور إىل بعضها بعضا ،ويكمل
م��ن عنده م��ا يكمل الص��ورة ،ولوحات
السرياميك يف يد الفنان أدوات تشكيل..
وه��ي كذلك يف يد الق��ارئ فبإمكانه أن
يتعرف إليها قطعة قطعة أو ينرثها كلها
أو بعضها ليعيد تش��كيل رؤي��ة للكاتب
وتقوميه ملا كتب.

يقول رفع ��ت ال�سعيد :عاني ��ت يف حياتي من
ثالث ��ة �أن ��واع م ��ن الكتاب ��ة ،كتاب ��ة التاريخ،
والكتابة ال�سيا�سية ،وحماوالت يتيمة لكتابة
الرواي ��ة ،ث ��م كان ��ت كتاب ��ة ال�س�ي�رة معان ��اة
�أخ ��رى ،وع ��ن ذل ��ك يق ��ول�« :أنت جم�ب�ر على
احلدي ��ث ع ��ن نف�سك ،وه ��و �أكرث م ��ا تباعدت
عن ��ه دوم ًا ،لي� ��س متنع ًا �أو ترفع� � ًا ،لكن خوف ًا
م ��ن �أن �أنح ��از �أو �أحتيز �أو �أجت ��اوز �أو حتى
�أن�سى ح ��ق الآخرين ،وعندما كتبت املجلدات
اخلم�سة لتاريخ احلرك ��ة ال�شيوعية امل�صرية
«�أربع ��ة �آالف وخم�سمئ ��ة �صفح ��ة» ح ��اذرت
وتعم ��دت �ألاّ يرد ا�سم ��ي يف �أي منها ،تعمدت
الغياب غياب ًا �أخل بال�صورة �أحيان ًا ،وتعمدت
تنا�سي �أ�شخا�ص لعبوا �أدوار ًا مهمة ،وذنبهم
�أنهم �شاركوين �أو زاملوين يف هذا الفعل.
يو�ضح« :كنت �أكتب منحاز ًا فقط �ضد نف�سي،
ومتجاه ًال �إياها ،وحماذر ًا من �أن �أ�صبح مثل
ه�ؤالء الذي ��ن كتبوا ما �أ�سموه تاريخ احلركة
ال�شيوعي ��ة ،فج ��اء الأم ��ر ت�أريخ� � ًا لأنف�سه ��م،
وجعلوا م ��ن ذواتهم فر�سان ًا لكل حدث ،ولكل
حديث».
م ��ا ي�ش�ي�ر �إلي ��ه د .رفع ��ت ال�سعيد ه ��و الدور
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د.رفعت الس��عيد :تعلمت
في السجن كتابة الرواية

املن ��وط بامل� ��ؤرخ ،حي ��ث امل�صداقي ��ة يف نقل
الأح ��داث والوقائ ��ع ،لك ��ن الأم ��ر يختل ��ف
يف الكتاب ��ة الإبداعي ��ة الت ��ي �أجن ��ز فيه ��ا
�أربع ��ة �أعم ��ال ه ��ي «ال�سك ��ن يف الأدوار
العلي ��ا» و«الب�صقة"و«رمال"و«م ��ع حكاي ��ات
احلكاي ��ات» ،وكل عم ��ل م ��ن ه ��ذه الأعم ��ال
يحمل حكايت ��ه اخلا�صة ،وكل حكاية مملوءة
بالتفا�صيل والأحداث.
ع ��ن روايت ��ه الأوىل« :ال�سك ��ن يف الأدوار
العلي ��ا» ،يق ��ول�« :إذا كان البع� ��ض ق ��د فوجئ
ب�ص ��دور ه ��ذه الرواية ،فق ��د كنت �أن ��ا �أولهم،
فلم يخطر ببايل �أبد ًا �أن �أفعلها ،فقد ت�صورت
�أن ��ه يكفيني �أنني عانيت نوع�ي�ن من الكتابة،
كتاب ��ة التاري ��خ ،وه ��ي تعتم ��د عل ��ى مالحقة
احلقيق ��ة حت ��ى �إذا اكتفي ��ت و�ضعته ��ا �أم ��ام
عقل ��ي وب�صري ،لأكتب حم ��او ًال دون جدوى
�أن �أك ��ون حمايد ًا ،فاحلي ��اد يف كتابة التاريخ
ي�ستحي ��ل �سراب� � ًا ،و�أق�ص ��ى م ��ا ت�ستطيع ��ه
الكتاب ��ة التاريخي ��ة �ألاّ تك ��ون منح ��ازة ،لكن
احلقائ ��ق التاريخي ��ة تفر�ض على امل� ��ؤرخ �أو
كات ��ب الت�أري ��خ ح�صار ًا ال فكاك من ��ه� ،إن �أراد
لكتابته �أن تكون عملية �أو �أكادميية.
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عيد عبد الحليم
�أ ّم ��ا الكتابة ال�سيا�سية فه ��ي املعاناة الأخرى،
و�إذا كانت كتابت ��ك يف التاريخ تعت�صر كل ما
لديك من معلوم ��ات وتفر�ض عليك �أن ت�ضعها
يف ا�صطفاف مقروء ومقبول ،ف�إن الكتابة يف
ال�سيا�سة حترمك من ن�صف احلقيقة ،الأحداث
ت�صن ��ع كتابتها ،هذا ينطبق متام ًا على رواية
«ال�سك ��ن يف الأدوار العلي ��ا» الت ��ي كتب ��ت يف
ف�ت�رة �أح ��داث يناير/كان ��ون الث ��اين ،1977
حيث مت اعتق ��ايل �ضمن حملة ا�ستهدفت قادة
املعار�ضة وبع�ض املثقفني.
ول ��دت فك ��رة الرواية يف ال�سج ��ن ،وعلى حد
تعب�ي�ره« :فج� ��أة م ��رق �سهم م�ض ��يء جعلني
�أت�ساءل مل ��اذا ال �أكتب �شيئا؟ وقررت �أن �أكتب
رواية �أو بالدقة حكاية .وراودتني جمموعة
م ��ن الأ�سئلة �أي ��ن �أكتب؟ وكي ��ف؟"وكان الرد
جنوني� � ًا� ،أ�سجله ��ا �شفوي ًا� ..أخت ��زن الوقائع
واحلكاي ��ات و�أ�صوغه ��ا و�أعي ��د �صياغته ��ا
و�أرتبه ��ا و�أعي ��د ترتيبه ��ا ،لك ��ن الأمر حتول
�إىل حال ��ة ت�شبه الإدم ��ان� ،أن �أكم ��ل الرواية،
�أتقنه ��ا� ،أعي ��د �صياغته ��ا حرف ًا حرف� � ًا ،مرات
عدي ��دة ،ال�ساع ��ات مل تع ��د تكف ��ي ،و�إع ��ادة
ال�صياغة �أرهقتن ��ي ،و�أخري ًا اكتملت الرواية

وراجعته ��ا يف ذاكرتي ع�شرات املرات ،ف�ص ًال
ف�ص�ل�اً و�سط ��ر ًا �سط ��ر ًا يف كل ي ��وم �أراجعها
و�أعدله ��ا ،ث ��م كان ق ��رار الإف ��راج� ،إىل البيت
ع ��دت وبع ��د ال�سالم ��ات والتحي ��ات وقبالت
الأم والزوج ��ة والأوالد والأخ ��وات ،بد�أ هذا
املول ��ود الكام ��ن يف عمق الذاك ��رة يتمرد� ،أنا
مل �أ�ستط ��ع املقاومة ،وجل�س ��ت و�شربت كوب ًا
كبري ًا من القهوة �أغلقت غرفة املكتب و�أطلقت
كلم ��ات الذاكرة ،كما كانت �صياغتها الأخرية،
ويف �س ��ت �ساعات كان ��ت الرواي ��ة خمطوط ًا
مكتم ًال<<.
ي�ضيف د .ال�سعيد :ت�أملتها ،قررت �أن �أمزقها،
مايل �أنا وكتابة الرواية؟ ،هل �أ�ستثري �ضحك
النا� ��س عل � ّ�ي به ��ذه الكتابة؟ ،لكنن ��ي خ�شيت
�إن �أن ��ا مزقتها �أن تعاودين حال ��ة الوالدة من
جدي ��د ،املهم كان ي ��زورين �صدي ��ق عزيز هو
املرح ��وم عب ��د الله ح ��وراين ،ع�ض ��و اللجنة
التنفيذي ��ة ملنظم ��ة التحري ��ر الفل�سطيني ��ة
«م�س�ؤول الثقافة» ،ويف مظروف مغلق كانت
الرواي ��ة و�سلمتها له راجي ًا وملح ًا �ألاّ يفتحها
حت ��ى �أطل ��ب من ��ه ذل ��ك ،و�ساف ��ر الرج ��ل �إىل
بريوت حي ��ث يقيم� ،أ�سبوع�ي�ن فقط و�صلني

مظروف مع ق ��ادم من بريوت وكانت الرواية
مطبوعة.
فرح ��ت ال �أنكر ذل ��ك ،وعندم ��ا عاتبته �ضحك،
وق ��ال :و�أن ��ا يف الطائ ��رة ت�أمل ��ت املظروف،
و�س�أل ��ت ه ��ل ه ��ذه كله ��ا و�صي ��ة؟ وفتح ��ت

املظ ��روف وقر�أته ��ا و�أعجبتن ��ي و�سلم ��ت
املخطوط للمبدعة غادة ال�سمان ،هي وزوجها
ب�شري الداعوق� ،صديق�ي�ن عزيزين يل ولعبد
الله حوراين ،قالت غادة :نن�شر فور ًا.
ي�ش�ي�ر د .رفع ��ت ال�سعيد �إىل حماول ��ة املنتج
ال�سينمائي»ح�سني القال«حتويل الرواية �إىل
فيل ��م �سينمائي من �إخ ��راج ح�سني كمال ،لكن
التجربة مل تتم لأ�سباب فنية و�إنتاجية .يقول:
م�ض ��ى وق ��ت طوي ��ل حت ��ى التقي ��ت م�صادفة
ح�س�ي�ن القال و�س�ألت ��ه فقال معت ��ذر ًا «�أنا كنت
ن ��اوي �أعمل �سل�سلة �أف�ل�ام وعرفت �إن �صالح
�أب ��و �سيف ن ��اوي يتفق م ��ع عدد م ��ن الكتاب
�أن ��ت منه ��م فتعاق ��دت معكم حت ��ى ال ي�سبقني
و�أن ��ا الآن م�ت�ردد ..وتذك ��رت �أن �ص�ل�اح �أبو
�سيف كان يف اجتماع للفنانني خالل مهرجان
نظمه يف التجمع عنوان ��ه «مهرجان ال�سينما
املمنوعة"و�أنه انتحى بي طالبا التعاقد حول
الرواي ��ة واعت ��ذرت ل�سب ��ق تعاق ��دي مع القال
ف�ضحك قائ ًال :هو بيحا�صرين».
يرى د .رفع ��ت ال�سعيد �أن الكتابة كانت بدي ًال
عن الأمل والق�سوة ،وظالم ال�سجن ،واملعتقل
ال�سيا�س ��ي ،وع ��ن ذل ��ك يق ��ول« :كن ��ا يف زمن
ال�س ��ادات �شديد التوتر بع ��د االنتفا�ضة التي
�أ�سماه ��ا انتفا�ضة احلرامي ��ة ،وكان الت�صور
ال�سائد عند الرئي� ��س �أنني من دبر مظاهرات
� 1977أو هك ��ذا �أراد �أن يج ��رى ت�صوي ��ر
الأمر ..وو�صل الأم ��ر �أن جريدة اجلمهورية
�صدرت مبان�شيت �أحمر رئي�سي هو اكت�شاف
مدبر انتفا�ضة احلرامية ..القب�ض على رفعت
ال�سعيد».
ح ��دث ذل ��ك و�أن ��ا ح ��ر طلي ��ق ،ولك ��ن امل�ساء
�أت ��ى ومع ��ه القب�ض عل � ّ�ي ،ومع كام ��ب ديفيد
ومعار�ض ��ة ح ��زب التجم ��ع منف ��رد ًا لزي ��ارة
القد� ��س �س ��اد تعاط ��ف �شدي ��د يف الأو�س ��اط
العربي ��ة املعار�ض ��ة للزي ��ارة وم ��ا تاله ��ا من
نتائج مع الوحيدين يف م�صر الذين امتلكوا
�شجاعة املواجهة ..وهم ق ��ادة حزب التجمع
ونالن ��ي بع�ض من تعاط ��ف الكثريين وكانت
حمل ��ة تروي ��ج لرواي ��ة «ال�سك ��ن يف الأدوار
العلي ��ا» �أح ��د مظاه ��ر ه ��ذا التعاط ��ف ال ��ذي
�أق ��ر و�أع�ت�رف �أن ��ه كان مبالغ� � ًا في ��ه لأ�سباب
�سيا�سي ��ة ،وو�ص ��ل الأم ��ر �أن �أ�ص ��در رئي� ��س
احت ��اد الكت ��اب الفل�سطين ��ي وقته ��ا «يحي ��ى
يخلف» كتاب� � ًا ب�ضعف حجم الرواية يناق�شها
ويحلله ��ا وبالدق ��ة ي�أخذه ��ا م�أخ ��ذ اجل ��د،
ويعامله ��ا على �أنها عمل فني يقول �إنه ممتاز
ويحلل �شخو�صه مبا مل يخطر على بايل.
يحك ��ي د .ال�سعي ��د عن الأج ��واء التي رافقت
كتاب ��ة روايت ��ه الأوىل ،حي ��ث ال�صمت الذي
يل ��ف ال�سج ��ن فال�صح ��ف ممنوع ��ة ،والكتب
ممنوعة .ومن قلب هذه العتمة كانت الكتابة
ه ��ي اخلال� ��ص يق ��ول�« :أقم ��ت �صداق ��ة م ��ع
النم ��ل ،فت ��ات �صغرية ج ��د ًا من لب ��اب اخلبز
ي�ستدرجه و�أتابعه و�أكاد �أتعرف �إىل �أفراده،
كن ��ت م�ستلقي ًا على ال�سري ��ر وفج�أة قررت �أن
�أهزم ال�سجن وال�سجان.
اكت�شف ��ت فيم ��ا كن ��ت مم ��دد ًا عل ��ى ال�سري ��ر
النقو� ��ش على احلوائط ،ال�سجن ��اء كل منهم

ترك نقو�ش� � ًا� ..إنهم �أحفاد الفراعنة ي�سجلون
وجوده ��م نق�ش ًا .امللعقة ه ��ي الأداة الوحيدة
امل�سم ��وح به ��ا وال ميك ��ن منعها ،وبه ��ا نق�ش
اجلمي ��ع م ��ا يثب ��ت مروره ��م ..وم ��ن ه ��ذه
النقو� ��ش «كل ه ��م ي ��زول» �شك ��ري م�صطفى
و«ه ��ذه و�صيت ��ي �أرج ��و م ��ن يراه ��ا يبلغه ��ا
لأهل ��ي» ،عمال ال�سك ��ة احلديد رم ��ز الن�ضال
العم ��ايل والإ�ض ��راب حق م�ش ��روع»�« ،أحمد
ف�ؤاد جنم «وال يهمك» �شهرت العامل «�إذا كنت
�أنا قد احتملت فالبد �أنك �ستحتمل».
�أما الرواية الثانية «الب�صقة"فقد كتبت �أي�ض ًا
يف �سجن القلعة يقول د .رفعت ال�سعيد« :يف
ذات الزنزان ��ة ،كل �شيء كم ��ا كان قبل عامني
�أو �أق ��ل قلي�ل�اً  ،التغي�ي�ر الوحي ��د �أن اللمب ��ة
ال�ضخم ��ة املعلقة قرب ال�سق ��ف اختفت وحل
حملها �ضيف ثقيل الظل ،ففي �سقف الزنزانة
فتح ��ة مغط ��اة بق�ضب ��ان حديدي ��ة وع�سكري
م�سك�ي�ن مكلف ب� ��أن يظل منحنيا ل�ي�رى ماذا
�أفع ��ل ..ولكن ماذا ميكن �أن �أفعل؟ �أجاب �أحد
ال�ضب ��اط «�أهي غال�سة وال�س�ل�ام� ،أمال يعني
عايزن ��ا ن�سيب ��ك كده؟» �أم ��ا �أنا فق ��د اكت�شفت
م�ساح ��ة �صغ�ي�رة يف �أح ��د الأركان ال يراه ��ا
الع�سك ��ري امل�سكني فبد�أ ي�ص ��رخ� :أنت فني يا
م�سج ��ون ،ومل �أجب ��ه ف�ص ��رخ ب�أعل ��ى �صوته
«انتباه"و�أقلق �صراخه امل�أمور ومن حوله..
ث ��م اكت�شفوا احليلة ..وكان ��ت لعبة م�سلية..
يوم �أو يومان فتحت دفاتر ذاكرتي و�أم�سكت
بقل ��م �إرادت ��ي بهزمي ��ة ال�سج ��ن وال�سج ��ان
وبد�أت الكتابة مرة �أخرى يف ذاكرتي ،رواية
حاولت �أن �أن�سج منها خيط ًا ينتقم من حماقة
امللفقني.
مل �أك ��ن متعج ًال هذه امل ��رة لكتابة ما حتفظت
علي ��ه يف ذاكرت ��ي ،ولعل ��ي جنح ��ت يف �أن
�أتنا�س ��ى دف�ت�ر الذاكرة لع ��دة �أ�شه ��ر ،وفج�أة
فعل ��ت ذات ال�ش ��يء ،ك ��وب القه ��وة ،املكت ��ب
املغل ��ق ،ثم خم�س �أو �ست �ساع ��ات كتابة .ثم
حمل ��ت الرواي ��ة بنف�س ��ي �إىل رف ��اق اجلبهة
ال�شعبية لتحرير فل�سطني يف دار ابن خلدون
ببريوت.
�أم ��ا رواي ��ة «رمال"فكتب ��ت خ ��ارج الزنزانة،
حي ��ث حتول ��ت م ��ن مق ��ال �صحف ��ي كان د.
ال�سعي ��د ينوي كتابت ��ه �إىل رواي ��ة ب�أحداثها
و�شخ�صياته ��ا املتع ��ددة ،ح ��ول التح ��والت
ال�سيا�سي ��ة واالجتماعي ��ة والعا�صف ��ة،
والتلون ��ات ال�سيا�سي ��ة بغر� ��ض البح ��ث عن
مكا�سب �شخ�صية ،يق ��ول :كانت «رمال"فيها
كاملعت ��اد رحي ��ق من ذاكرة قدمي ��ة ع�شتها يف
املن�ص ��ورة ،ورغ ��م ذلك املثلث م ��ن الروايات
�أقرر وب�ص ��دق �أنني ال �أعترب ه ��ذا النوع من
الكتاب ��ة بالن�سبة يل احرتاف ًا وال حتى هواية
لكنها يف �أف�ضل الأحوال غواية.
ومتتل ��ئ �أعمال ال�سعيد ب�صي ��غ �شعرية الفتة
رغ ��م واقعي ��ة الأح ��داث م ��ن ه ��ذه العبارات
املوحية قوله حتت عن ��وان «امل�ساء الأخري»:
«عندم ��ا ترف ��ع الغط ��اء ع ��ن ذكريات ��ك ،ف�إن ��ك
دون �أن ت ��دري حتف ��ر له ��ا املج ��رى ال ��ذي
تن�س ��اب نح ��وه ،بل وتنتق ��ي لها ذل ��ك النوع
م ��ن الذكريات ال ��ذي تخت ��اره� ،إنه ��ا الذاكرة
امل�شاك�س ��ة التي ت�ستح�ضر املا�ض ��ي لتناق�شه
وحت ��اوره للو�صول �إىل �صيغ ��ة جمالية ،من
خالل �أحداث حتركها �شخ�صيات هام�شية لها
تاريخه ��ا اخلا� ��ص الذي ال يهم �أح ��د �سواها،
�شخ�صيات مملوءة بالوجع واحللم ،وتطمح
�أي�ض ًا �إىل حتقيق الآمال امل�ؤجلة».
هك ��ذا تدور �أعمال الكات ��ب ال�سيا�سي الأدبية
يف ع ��امل املهم�ش�ي�ن والب�سط ��اء .ويف منطقة
املواجه ��ة �أي�ض� � ًا ،لأن ��ه يعت�ب�ر الكتاب ��ة فعل
مواجه ��ة من الدرجة الأوىل ،وهناك م�شروع
�آخر مواز للتجارب الإبداعية ،وهي م�شروعه
كم� ��ؤرخ ،وهك ��ذا تتع ��دد جوان ��ب وجماالت
الدرا�س ��ات التاريخية لرفع ��ت ال�سعيد ،لكنها
ترتبط بالهم الوطني والواقع املعا�ش.
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رفعت السعيد ..الشخصية االستثنائية
سامح فوزي
فى �صي ��ف عام 2001م ،بينم ��ا كنت �أدر�س املاج�ست�ي�ر فى جامعة
«�سا�سك�س"ف ��ى بريطانيا جاءت لزيارة اجلامعة طالبة م�صرية من
جامع ��ة �أخرى قدمها ىل �صديق هو الدكتور �أمين زهرى الذى كان
ي�ستع ��د لالنتهاء وقتها من الدكتوراه فى مو�ضوع �شيق عن هجرة
�أه ��ل ال�صعيد �إىل القاهرة .قدمها ىل با�سميها الأول والثانى «غادة
رفعت» .جتاذبن ��ا �أطراف حوار طويل ،و�أبدي ��ت خالله العديد من
املالحظ ��ات النقدية على الي�سار ،بينم ��ا �صديقى يحاول جاهدا �أن
ي�صرفنى �إىل مو�ضوع �آخر .انتهى اللقاء ،طلبنا منها �أن تظل معنا
�إىل الع�ش ��اء ،فاعت ��ذرت ب� ��أن طري ��ق عودتها طويل .بع ��د قليل عاد
�صديق ��ى ىل معاتبا :هل تعرف من هذه الزميلة؟ �إنها ابنة الدكتور
رفع ��ت ال�سعيد .فابت�سم ��ت ،وقلت له كان من ال�ض ��رورى �أن تلفت
انتباه ��ى ،وال�سيما �أنى �أعتز مبعرف ��ة والدها التى بد�أت �صلتى به
من ��ذ ب ��دء عملى ف ��ى البحث وال�صحاف ��ة .مرت �شه ��ور ،وعدت �إىل
القاهرة بعد انتهاء الدرا�سة ،وما �أن التقيت الدكتور رفعت ال�سعيد
حتى بادرنى مبت�سما :قل ىل �إيه اللى م�ش عجبك فى الي�سار؟
الدكت ��ور رفعت ال�سعي ��د �شخ�صية ا�ستثنائية ،جم ��ع بني نقي�ضني،
العم ��ل ال�سيا�س ��ى «اللعب فى م�ساح ��ات املمكن"والعمل االكادميى
«ال�سع ��ى �إىل ما يجب �أن يك ��ون» .بالطبع كان �شخ�صية خالفية ،له
من �أحبه ،وهناك من اختلف معه ،لكنه ظل رقما مهما فى ال�سيا�سة
امل�صري ��ة ،وف ��ى احلرك ��ة الي�ساري ��ة ي�صع ��ب جت ��اوزه .وا�سع فى
خربات ��ه ،غزير فى كتابات ��ه ،التى كانت متنوعة ،ما ب�ي�ن الت�أريخ،
واال�شتب ��اك ال�سيا�س ��ى ،وال�سرية الذاتي ��ة ،واملالحظات اخلا�صة.
قلم ��ه ممت ��ع ،لغت ��ه �أدبي ��ة �سل�س ��ة ،مل تع ��رف خ�شون ��ة ال�صياغات
االكادميية ،متحررة ،منطلقة ،جتمع بني العمق والب�ساطة ،البحث
وال�صحافة ،وهو ما يك�شف عمق ال�شخ�صية التى نتحدث عنها.
ت�سم ��ع منه الكث�ي�ر عندما جتل�س معه ،وتكت�ش ��ف الكثري عن �إدارة
ال�ش�أن الع ��ام ،وبالأخ�ص دوالب الدولة ،وهو من مميزاته �أنه كان
مت�شعب ��ا فى عالقاته ،مل حتجبه �ست ��ار االيديولوجية عن االنفتاح

عل ��ى بع�ض رج ��ال الأعم ��ال ،واحلكومة التى يعار�ضه ��ا ،وال�سيما
�أن �أح ��د املجاالت الأ�سا�سية التى �شغلت ��ه كانت املواطنة ومواجهة
التط ��رف ،وهى ق�ضية مهم ��ة يتالقى عليها دع ��اة الت�سامح �أيا كان
موقعهم ال�سيا�سى ،وي�شعرون �أنها تتعلق مب�ستقبل البلد� ،أكرث من
ارتباطها بفريق �سيا�سى.
�أعتاد �أن يق�ضى بع�ضا من وقته فى مقاهى الإ�سكندرية م�ساء عندما
يف ��رغ من ن�ش ��اط له فى مكتب ��ة الإ�سكندرية .ب�سي ��ط ،غري متكلف،
يجل� ��س �إىل جواره حمبوه املحامى الوفدى الالمع ع�صام �شيحة،
وثالثهم �سمري زكى املهت ��م بالعمل العام ،وعدد �آخر من الأ�صدقاء،
وكن ��ت �أحلق �شطرا من احلوار بعد انته ��اء عملى .خرباته كثرية،
وحكايات ��ه ال متل منها ،وع ��ادة ما كان يداهمنا منت�صف الليل دون
�أن ن�شعر.
من ��ذ �شهري ��ن التقيت ��ه فى مكتب ��ه بح ��زب التجمع بع ��د ات�صال منه
لإهدائ ��ى �آخر كتبه� ،أعقب ��ه ح�ضوره ندوة فى مكتب ��ة الإ�سكندرية
ف ��ى منت�صف يولي ��و ،على �أمل فى لقاء �آخر ف ��ى منت�صف �سبتمرب،
و�صلت ��ه الدعوة ،و�أج ��رى ات�صاال ب�صديقه الوف ��دى ع�صام �شيحة
ال ��ذى �أعت ��اد �أن ي�صحب ��ه �إىل الإ�سكندرية ،لكن املوع ��د مل يتم ،فقد
رح ��ل ف ��ى �صمت ،رغ ��م �أنه كان م ��ن �أك�ث�ر ال�شخ�صي ��ات رف�ضا له،
وجعله عنوانا لكتبه (لل�صمت...ال).

عن جريدة ال�شروق

رفع��ت الس��عيد..
أديبا!

د .عمرو عبد السميع

ف ��ى يدى ن� ��ص عجي ��ب جمع ب�ي�ن دفتيه
الأعم ��ال الأدبية للدكت ��ور رفعت ال�سعيد
القط ��ب الي�س ��ارى الب ��ارز وال ��كادر
الأكادميى املعروف.
د.رفع ��ت ال�سعيد..الأعم ��ال الأدبي ��ة..
ال�سك ��ن ف ��ى الأدوار العليا..الب�صق ��ة..
رمال.
ومبع ��ث ا�ستعجابى �أم ��ران� ،أحدهما �أن
�شخ�صا بحجم الدكتور رفعت �ستكرث �أن
ي�سم ��ى ما كتبه (رواي ��ات) ولكنه ا�سماه
(حكاي ��ات) ،وه ��ذا -احلقيقة -م ��ا ر�أيته
حماولة مل�ص ��ادرة �أو اعتقال قدرتنا على
طرح ر�ؤيتن ��ا النقدية للن� ��ص فى الإطار
ال ��ذى ينطب ��ق علي ��ه بالفع ��ل ،وبالت ��اىل
ف�إننى (قوال واحدا ف�صال) �أقول :ما كتبه
رفع ��ت ال�سعي ��د ف ��ى �سطور ذل ��ك الكتاب
هو( :رواي ��ات) ا�ستوفت غالبية عنا�صر
الرواي ��ة ف ��ى �صيغتها وتركيبه ��ا الفني،

الب ��ل �إن ال�س ��رد والو�ص ��ف ،وتقاط ��ع
احل ��وار الداخل ��ى للكاتب م ��ع حوارات
الأبط ��ال ا�ستكمل ��وا بن ��اء روائيا مميزا
جدا.
والأم ��ر الثان ��ى ال ��ذى ا�ستلفتن ��ى ف ��ى
رواي ��ات (حكايات) د.رفعت ال�سعيد كان
ذل ��ك ال�ش ��كل املبتكر ج ��دا الذى ق ��دم فيه
الرج ��ل (حكيا ف ��ى احلكي) �أو م ��ا �سماه
حكاي ��ة كل حكاية ،وحت ��ى تلك التقدمات
التى ق�صد كاتبها �أن تكون مربرا يطرحه
عل ��ى النا� ��س (القرتافه) كتاب ��ة الرواية،
ف�إنها -فى ذاتها -تعد روايات كذلك ،البل
ول ��و فكر الرج ��ل فى جمعه ��ا �ضمن عمل
واح ��د ل�صارت رواية ،عل ��ى �أن يخل�صها
من وجه الت�أريخ الذات ��ى ويحول بطلها
(امل�سجون الذى يكتب رواية فى كل مرة
يدخل فيها �إىل ال�سجن) �إىل بطل روائى
يبدو م ��ن خيال كاتب ��ه و�إن كان حقيقيا،

كما معظم وقائع تلك الروايات الثالث.
وبالإ�ضاف ��ة ف�إن رفعت ال�سعيد فى رواية
(الب�صقة) مل يكت ��ب (رواية فى الرواية)
فق ��ط ،ولكنه كتب (رواية ف ��ى رواية فى
رواية) حني ن�شر ن�ص ق�صة (حب وحب)
ملدحت �سالم (بطل تلك الرواية)!!
عا�ش د.رفعت بيننا لعقود ونحن نتعامل
مع ��ه بو�صفه كادرا �سيا�سي ��ا يطرح ر�أيه
بج�س ��ارة وج ��ر�أة يدفع ثمنه ��ا غاليا من
حريته وقطع ا�سرت�سال م�سريته العلمية
وال�سيا�سية ،فلم ننتبه -فى الواقع� -إىل
وزن الرج ��ل (�أدبي ��ا) ،رمب ��ا ل ��و منحت ��ه
الظروف فر�صة ليرتجم ذلك الكم الزاخر
م ��ن جتارب ��ه �إىل �أعم ��ال �إبداعي ��ة ل�صار
واح ��دا من �أ�شه ��ر الأدب ��اء ،ولتوقف عن
اخلج ��ل م ��ن �أنه يكت ��ب (رواي ��ة) مناديا
�سطوره با�سم الدلع( :حكاية)!!

عن �صحيفة االهرام
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رفعت السعيد و(الفجر الجديد)

د.جمال عبد الجواد
مل �أفاج� ��أ بردة فعل الإخوان ومن على �شاكلتهم �إزاء وفاة
الدكت ��ور رفعت ال�سعيد ،لكن م ��ا فاج�أنى فعال هو م�شاعر
ال�شمات ��ة الت ��ى عرب عنه ��ا �شبان م ��ن الن�شط ��اء الثوريني
املنت�سب�ي�ن لثورة اخلام� ��س والع�شرين من يناير .فرفعت
ال�سعيد فى النهاية هو �أحد �أهم القادة املعا�صرين للي�سار
امل�صرى الذى رفع راية الثورة واال�شرتاكية طوال عقود،
وه ��و التي ��ار الذى ميثل �أح ��د الرواف ��د التاريخية حلركة
ال�شبان الثوريني ،حتى و�إن �أنكر ه�ؤالء هذه ال�صلة.
لع ��ب رفعت ال�سعي ��د دورا قياديا بارزا ف ��ى حزب التجمع
الوطن ��ي� ،أهم ح ��زب للي�سار امل�صرى ف ��ى الن�صف الثانى
من القرن الع�شرين .كان ��ت �أفكار ومواقف رفعت ال�سعيد
�شديدة الأهمية فى �صياغة اخلط ال�سيا�سى العام للحزب،
وف ��ى �صناعة املواقف الت ��ى اتخذها احلزب فى منعطفات
عدي ��دة ،ولهذا ف� ��إن الكثريين من ب�ي�ن الن�شطاء الثوريني
يحملون الرج ��ل جزءا كبريا م ��ن امل�سئولية عن الرتاجع
الراهن للي�سار امل�صري.
تبنى رفع ��ت ال�سعيد املارك�سية اللينيني ��ة مذهبا �سيا�سيا
من ��ذ �أربعيني ��ات القرن املا�ض ��ي ،لكن تط ��ورات الأحداث
بين ��ت ال�صعوب ��ات البالغ ��ة الت ��ى متن ��ع �شج ��رة الي�سار
م ��ن طرح ثمارها ف ��ى بالد ال�ش ��رق� .أدرك رفع ��ت ال�سعيد
ه ��ذه ال�صعوب ��ة مبك ��را ،ور�س ��م للي�س ��ار دورا يتالءم مع
تعقي ��دات الواق ��ع .الي�سار كجماعة �ضغ ��ط ولي�س كحزب
�سيا�سي ،هذا هو الت�صور الذى طوره رفعت ال�سعيد .ظل
رفعت ال�سعي ��د ن�شيطا وخمل�صا حل ��زب التجمع الوطنى
الي�س ��اري� ،إال �أن ��ه �أدرك مبكرا �أن حزب ��ه مل يعد هو حزب
الطبقات ال�شعبية اجلماه�ي�رى الذى �سعى لبنائه ،ولكنه
حت ��ول �إىل ن ��اد للنخ ��ب املثقف ��ة م ��ن الي�ساري�ي�ن،
فت�صرف على هذا الأ�سا�س دون �أوهام.
احل ��زب ال�سيا�س ��ى ي�سع ��ى للو�ص ��ول �إىل
ال�سلط ��ة ،وهو م ��ا ال ت�ستطيعه جماعات
ال�ضغط ون ��وادى النخبة� .أدرك رفعت
ال�سعيد هذه احلقيقة مبكرا ،وكف عن
مزاحمة �أهل ال�سلطة ،لكنه وا�صل
ال�ضغ ��ط عليهم ،فح ��ول التجمع
�إىل �أداة �ضغ ��ط عل ��ى النخب ��ة
احلاكم ��ة م ��ن �أج ��ل تخفي ��ف
ال�ضغ ��وط االقت�صادي ��ة ع ��ن
الطبق ��ات الفق�ي�رة ،ومن �أجل
مقاوم ��ة التي ��ارات الإ�سالمية
املحافظ ��ة� .أدرك ال�سعي ��د �أن
ال�صراع على ال�سلطة فى م�صر
ه ��و حكر عل ��ى من ميلك ��ون ما
يحتاج ��ه ه ��ذا الأم ��ر اجلل ��ل،
و�أن عل ��ى النخ ��ب الي�ساري ��ة
�أن تنح ��از ف ��ى ه ��ذا ال�ص ��راع
للجان ��ب الأق ��رب لأف ��كار وقي ��م
الي�سار ع ��ن العلمانية واحلرية،
حتى و�إن اختلفوا معه فى ق�ضايا
عديدة �أخرى .اختار رفعت ال�سعيد
االنحياز للدولة الوطنية فى مواجهة
خ�صومه ��ا الإ�سالمي�ي�ن ،الأم ��ر ال ��ذى
كان �سبب ��ا ف ��ى �إث ��ارة انتق ��ادات ال�شبان
الثوريني.
ال�شب ��ان الثوري ��ون ه ��م طي ��ف وا�س ��ع م ��ن
الن�شط ��اء خمتلف ��ى امل�ش ��ارب .بع� ��ض ه� ��ؤالء
ال�شبان يعترب نف�س ��ه ليرباليا ،فيما ينتمى الق�سم
الأك�ب�ر منه ��م لتي ��ارات ي�ساري ��ة متنوع ��ة .ال�صراع
الأيديولوج ��ى التقلي ��دى ب�ي�ن الي�س ��ار والليرباليني ال
ي�شغ ��ل ه� ��ؤالء ال�شب ��ان كث�ي�را ،فم�ساح ��ات االتف ��اق بني
الطبع ��ات احلديث ��ة من ف ��رق الي�س ��ار والليربالي�ي�ن �أكرب
كث�ي�را م ��ن م�ساح ��ات االخت�ل�اف .ي�ستن ��د ه ��ذا الهج�ي�ن
اللي�ب�رايل -الي�ساري� ،أو الليربي�س ��اري� ،إىل بنية فكرية
تعط ��ى �أولوية مطلق ��ة لقيمة احلرية� ،س ��واء كنا نتحدث

عن احلري ��ات الفردي ��ة �أو احلريات العام ��ة وال�سيا�سية،
ويرتب ��ط به ��ذا رف�ض عميق ل ��كل �أ�شكال ال�سلط ��ة ،والتى
يعتربه ��ا ال�شب ��ان الثوريون قيدا على احلري ��ة .يبد�أ هذا
الرف�ض بال�سلطة ال�سيا�سية و�أجهزتها الأمنية وامل�سلحة،
ومي ��ر بال�سلطات الديني ��ة ب�أ�شكالها املختلف ��ة ،وقد ي�صل
�إىل العائل ��ة باعتباره ��ا م�سقط ر�أ�س واملوط ��ن الطبيعى
لال�ستبداد الأبوي.
�أن تك ��ون ي�ساري ��ا �أوليرباليا لي�س بالأم ��ر املهم فى عرف
ه�ؤالء ال�شب ��ان ،ولكن املهم هو �أن ترف� ��ض ال�سلطة ،و�أن
تك ��ون ثوريا فى طريق ��ة رف�ضك لها .مفه ��وم الثورة لدى
ال�شب ��ان الثوريني يختلف عنه ل ��دى جيل رفعت ال�سعيد،
ح�ي�ن كانت الثورة طريقة �أو �أداة لتحقيق �أهداف معينة.
الثورة بالن�سبة لل�شب ��ان الثوريني هى الأداة وهى �أي�ضا
الهدف .فالثورة امل�ستمرة هى الأداة الفعالة لتحرير الفرد
م ��ن قي ��ود الدولة والدي ��ن واملجتمع والثقاف ��ة والعائلة.
ايديولوجي ��ة ال�شب ��ان الثوريني فيها �شب ��ه بالأفكار التى
طورها فرانز فانون �أثناء مرحلة التحرر من اال�ستعمار.
رك ��ز فانون على �أهمية العنف ،لي� ��س فقط باعتباره �أداة
لإنه ��اء االحت�ل�ال وال�سيط ��رة اال�ستعمارية ولك ��ن الأهم
م ��ن ذلك باعتب ��اره اداة لتحرير �شع ��وب امل�ستعمرات من
م�شاع ��ر الدوني ��ة ازاء ثقاف ��ة امل�ستعم ��ر ،وم ��ن ال�شع ��ور
باالن�سح ��اق �إزاء تفوقه .التحق فان ��ون ب�صفوف الثوار
اجلزائري�ي�ن ،ومن العن ��ف الذى ميز الث ��ورة اجلزائرية
ا�ستله ��م فانون فل�سفت ��ه .بعد �أكرث من خم�س�ي�ن عاما من
انت�ص ��ار الثورة اجلزائري ��ة ميكننا �أن نحك ��م على مدى
جناع ��ة �أفكار فانون .لكن �أي ��ا كان ر�أينا ف�إن هذا مل مينع
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رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير

ظه ��ور �أيديولوجيات م�شابهة تركز على الأثر التحريرى
للفعل الثوري.
بينم ��ا �أنتج جي ��ل رفعت ال�سعيد م ��ن الثوريني امل�صريني
مئات الكتب والوئائق التى ت�شرح �أفكارهم ،ف�إنه ي�صعب
العث ��ور عل ��ى وثائق وكتاب ��ات تعرب بو�ضوح ع ��ن �أفكار
جي ��ل ال�شبان الثوري�ي�ن ،الذى جتد �أف ��كاره متناثرة بني
ع ��دد من الأعمال ،يغل ��ب على كثري منه ��ا الطابع الأدبي.
امل�ص ��در الأه ��م للتع ��رف عل ��ى توجه ��ات و�أف ��كار
ال�شب ��ان الثوريني جتده فى املمار�سة ال�سيا�سية
الت ��ى خا�ض ��وا غماره ��ا ،خا�صة �أثن ��اء ثورة
يناي ��ر ،وه ��ى الأف ��كار الت ��ى تتلخ� ��ص ف ��ى
العم ��ل املبا�ش ��ر ،والتحري� ��ض والتعبئة،
و�سيا�س ��ات ال�شارع ،ورف�ض التنظيمات
الرتاتبي ��ة ،وامل�ساواة الكاملة بديال عن
عالقات القائد والأتب ��اع ،وهى الأفكار
التى يحملها كثريون م�سئولية �إف�شال
ثورة يناي ��ر .امل�ؤك ��د �أن املواقع التى
�شغلها رفعت ال�سعيد جتعله م�سئوال
ع ��ن ق ��رارات كث�ي�رة مت اتخاذها،
لكن ه ��ل كان ميك ��ن لأى قرارات
اتخذها رفعت ال�سعيد �أن جتنب
الي�س ��ار امل�صرى �أزمت ��ه املزمنة،
�أم �أن الأزم ��ة املمت ��دة للي�س ��ار
ناجت ��ة ع ��ن ظ ��روف مو�ضوعي ��ة
فى م�صر والعامل .فرفعت ال�سعيد
مل يك ��ن ه ��و ال�سب ��ب ف ��ى هزمي ��ة
يوني ��و� ،أو ف ��ى انهي ��ار اال�شرتاكية
ف ��ى م�سق ��ط ر�أ�سه ��ا ال�سوفيتي ،ومل
يك ��ن هو امل�سئ ��ول عن انت�ص ��ار الغرب
الر�أ�سماىل الليرباىل فى احلرب الباردة،
�أو ع ��ن انفجار وت�شظى االحت ��اد ال�سوفيتي،
كم ��ا �أنه مل يك ��ن لرفعت ال�سعي ��د دور فى دخول
املنطقة ع�صر الرثوة النفطية ،بكل ما جلبته هذه
الرثوة من تغري ف ��ى �أوزان دول املنطقة ،وثقافات
�شعوبها.
ال�شب ��ان الثوري ��ون الذي ��ن يحمل ��ون رفع ��ت ال�سعي ��د
امل�سئولي ��ة عم ��ا ج ��رى للي�س ��ار يبحثون عن كب� ��ش فداء
يعفيه ��م من م�شقة البح ��ث عن الأ�سب ��اب احلقيقية لأزمة
الي�س ��ار ،وع ��ن حتم ��ل ن�صيب م ��ن امل�سئولية عنه ��ا .فما
�أ�سه ��ل الإ�شارة ب�إ�صبع االته ��ام للآخرين ،من فوق �أريكة
وثرية ،فوق ه�ضبة االدعاء الأخالقى العالية.

عن امل�صري اليوم

التقليديُ ،يس ّلط
املرصي
برحيل رفعت الس��عيد ،أحد أبرز وجوه اليسار
ّ
ّ
تط��ور منطقتنا منذ
بع��ض الضوء عىل منظوم��ة تفكري وس��لوك الزمت
ّ
لكن متنها مل يتغيرّ من أ ّيام
الخمسينات .هوامش تلك املنظومة تغيرّ تّ ،
الوطني» (حدتو) التي كان رفعت مناض ًال
للتح��رر
الدميوقراطية
«الحركة
ّ
ّ
ّ
الوحدوي» حني صار
مي
الوطني
التجمع
ش��ا ّب ًا فيها إىل أ ّيام «حزب
ّ
ّ
ّ
التقد ّ
ّ
ثم رئيس ًا له.
من قياد ّييه ّ
حازم صاغية
ولي� ��س �صدف ��ة �أنّ ه ��ذا الل ��ون الفك ��ريّ
وال�سيا�س � ّ�ي الذي م ّثله رفع ��ت ال�سعيد �صار
يتج�س ��د ب�شخ�ص ّي ��ات ووج ��وه ،بع�ضه ��ا
ّ
�سيا�س � ّ�ي وبع�ضها ثقا ّ
يف ،لك ّن ��ه مل يعد يجد
�أحزاب� � ًا وق ��وى عري�ض ��ة تع�ّب�ررّ عن ��ه ،وهو
م ��ا ي�ص � ّ�ح ،م ��ع تف ��اوت الن�س ��ب ،يف �سائ ��ر
ت�شكيالته يف املنطقة العربيّة.
اللون هذا ميكن و�صفه بالأ�صوليّة العلمانيّة:
نف�س القطع واحل�سم واال�ستبعاد للآخر ممّا
ه ��و مع ��روف يف الأ�صول ّي ��ة الدين ّي ��ة .وملّ ��ا
يل الدين � ّ�ي والأ�صو ّ
كان الأ�صو ّ
يل العلما ّ
ين
يتب ��ادالن �سلع ��ة اال�ستبع ��اد نف�سه ��ا ،ب ��دا
ال�صراع بينهم ��ا َق َبل ّي ًا ال �سيا�س ّي ًا ،يفتح على
العن ��ف ال ��ذي يحبّه الطرف ��ان وال يفتح على
ال�سيا�سة التي يكرهانها.
املنطقي
ال�صحة� ،إنّ من
قد يقال ،بكثري م ��ن
ّ
ّ
والطبيع � ّ�ي �أن ي�س ��ود الع ��داء املطل ��ق ب�ي�ن
�صحة هذا التقدير
حركتني �إطالق ّيت�ي�ن .لكنّ ّ
ال ُتعف ��ي م ��ن مراجع ��ة ظروف ��ه و�شروط ��ه
اخلا�صة.
ّ
ففي ما خ� �ّ�ص الي�سار الذي ع�ّب�ررّ عنه رفعت
وبع� ��ض جمايلي ��ه ،وبع� ��ض تالمذته ��م ،بدا
يف الأم ��ر تثبّتٌ عند حقب ��ة معيّنة وعند فهم
م ��ا للتقدّم .ذاك �أنّ «الفج ��ر اجلديد"بدا قاب
قو�س�ي�ن ،ال يعي ��ق و�صو َل ��ه �إلاّ حفن ��ة م ��ن
«املتخ ّلفني»� .صحيح �أنّ الإ�سالميّني �أخافوا
�أولئ ��ك الي�ساريّني كما �أخاف ��وا الليرباليّني،
�إلاّ �أنّ الأخريي ��ن تل� � ّك�أوا ع ��ن مه ّمتني :فمن
جه ��ة ،مل ي�ستطيع ��وا تبيئ ��ة م�صادره ��م

الغربيّة ،وال ا�ستطاعوا مواكبة التغيرّ الذي
�أ�ص ��اب تلك امل�ص ��ادر نف�سها ،دافع� � ًا بها �إىل
االنفت ��اح عل ��ى التعدّديّة والآخ ��ر .لقد مكث
«الغ ��رب» لديهم يف حلظته العلمويّة التي مل
«تتطوّ ر"الحق ًا �إلاّ يف وجهة �سوفياتيّة.
وم ��ن جهة �أخ ��رى ،مل يتعاطفوا مع �ضحايا
القهر واال�ضطه ��اد ،وكان الإ�سالميّون �أوّ ل
و�أكرث ه� ��ؤالء ال�ضحايا ،عل ��ى �أيدي �أنظمة
ع�سكر ّي ��ة و�أمن ّي ��ة و�صفه ��ا ال�شيوع ّي ��ون
ب� �ـ «الوطن ّي ��ة"و «التقدّم ّي ��ة» .وال�سل ��وك
ه ��ذا ال ��ذي انته ��ى ب�أ�صحاب ��ه �إىل الوقوف
يف �ص � ّ�ف الأنظم ��ة الع�سكر ّي ��ة والأمن ّي ��ة،
ع ّززت ��ه عالق ��ات وخراف ��ات :ذاك �أنّ العداء
لال�ستبداد مل يكن م ّرة جزء ًا من «الربنامج»
الي�ساريّ  .وب�سبب العالقة التبعيّة لالتحّ اد
ال�سوفيات � ّ�ي ،غ ��دت الأنظم ��ة ال�صديق ��ة
ملو�سكو �شقيقة كربى لل�شيوعيّني املحليّني،
فح � ّ�ل عمل ّي� � ًا متك�ي�ن اال�ستب ��داد يف ر�أ� ��س
ه ��ذا «الربنام ��ج» .وح�ي�ن كان يط ��ر�أ �صدام
م ��ع واحد من ه ��ذه الأنظمة ،عل ��ى ما كانت
احل ��ال م ��ع النا�صر ّية ب�ي�ن  1958و،1964
كان ال�سبب عالق ��ة مو�سكو بذاك النظام ،ال
تكوين هذا النظام نف�سه.
الدميوقراطي
و�سل ��وك كهذا � ّأ�س�س للنق� ��ص
ّ
ولت�ضيي ��ق رقع ��ة ال�سيا�س ��ة يف املجتمعات
املعن ّي ��ة .فهذا الطرف مل يرفع م ّر ًة دعو ًة �إىل
ت�سوية بني �ضحايا اال�ستبداد ،ويف عدادهم
الإ�سالميّون طبع ًا ،دعو ًة قد ُتغري الأخريين
باملقاي�ضة :احل�ض ��ور يف ال�سيا�سة واحلقل

الع ��ا ّم مقابل تك ّي ��ف مع مواقف �أك�ث�ر تقدّم ًا
يف خ�صو�ص امل ��ر�أة والأقليّات والد�ستور.
م ��ا ح�صل هو العك�س ،ف� ��أدّى االلتحاق بتلك
الأنظم ��ة �إىل متكينها يف مواجهة خ�صومها
املحرومني من حقوقهم وح ّريّاتهم.
لق ��د كان اال�ستثناء الأب ��رز العالقة بـ «حزب
الله"ال ��ذي تربط ��ه بالأنظم ��ة الع�سكر ّي ��ة
والأمن ّي ��ة ،وب�أيديولوجيّاته ��ا يف املقاومة،
عالق ��ة و ّد وحتال ��ف .وه ��ذا ناهي ��ك بكوم ��ة
م ��ن اخل ��ردة النظر ّي ��ة الت ��ي تتي ��ح �إدراج
حزب «ال ��و ّ
يل الفقيه"يف ما ه ��و «متحوّ ل»،
ال «ثاب ��ت»� ،أو يف ما هو «ي�س ��ار الإ�سالم"ال
«ميينه».
والي ��وم ،ال تتج ّلى خال�صة ه ��ذا املنحى كما
تتج ّلى يف «احل ��رب على الإرهاب"التي ّ
كف
�أن�صاره ��ا م ��ن «مناه�ض ��ي الإمربياليّة"عن
االك�ت�راث ب�أ�سباب هذا الإره ��اب ،علم ًا �أ ّنهم
لطاملا كانوا ملوك هذا ال�س�ؤال وحمتكريه.
ال�سيا�سي
لقد دم ��ج رفعت ال�سعي ��د ن�شاط ��ه
ّ
بن�ش ��اط فك ��ريّ وت�أريخ � ّ�ي ع�ّب�ررّ ت عنه كتبه
ومقاالت ��ه ،وكان رج�ل�اً �صادق� � ًا يف م ��ا �آمن
�شاب .لكنّ م ��رور الزمن �أبقاه على
ب ��ه وهو ّ
ذاك الإميان الأوّ ل ،ال يتزحزح عنه ،فيما ّ
كل
�شيء كان ي�ؤ ّكد احلاجة �إىل تغيري القناعات
الأوىل .وذل ��ك ل ��و ح�ص ��ل ،لأعف ��ى راحلن ��ا
الكب�ي�ر م ��ن اال�ضط ��رار �إىل حماي ��ة رج ��ال
الأمن… الأمن �إيّاه!

رئي�س التحرير التنفيذي
-----------------------علي ح�سني
�سكرتري التحرير
-----------------------رفعة عبد الرزاق
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لالعالم والثقافة والفنون

عن جريدة احلياة
http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

رحل عن عاملنا الدكتور رفعت الس��عيد ..ورمبا فوجئ الكثريون باإلجامع الرسمى
وغري الرس��مى عىل قيمة الرجل ومكانته ىف الحياة السياس��ية والثقافية والفكرية،
حيث التقى ىف مش��هد عزاؤه جميع أطياف النخب السياس��ية والفكرية من اليس��ار
واليس��ار القومى والليرباليني وغريهم ،وكذلك مختل��ف األجيال من هذه النخبة،
ودالل��ة ذلك ه��ى بالتأكيد االتفاق حول أهمية الدور ال��ذى لعبه الراحل الكبري ىف
الحقل الس��ياىس والفك��رى طيلة العقود املنرصمة ،لق��د درجنا ،نحن املرصيني،
ع�لى االعرتاف املتأخر مبكانة وأهمية من يرحل عن عاملنا ،وكأنه تنقصنا الجرأة
والشجاعة عىل االعرتاف مبكانة األشخاص والرموز الوطنية ىف أثناء حياتهم
أو أننا نبخل عليهم ببضع كلامت ىف أثناء حياتهم قد متنحهم بعض األمل
ىف الحياة أو تحثهم عىل التمسك مبا بقى منها.

د .عبدالعليم محمد

رفعت السعيد

خبرات نادرة في السياسة والتاريخ والثقافة
جم ��ع الدكت ��ور رفع ��ت ال�سعيد خ�ب�رات نادرة
ف ��ى ال�سيا�س ��ة العملي ��ة والنظري ��ة والتاري ��خ
والثقاف ��ة وجم ��ع ف ��ى وق ��ت واحد ب�ي�ن وجوه
متع ��ددة ،ولكنه ��ا مل تك ��ن مت�ضارب ��ة ب ��ل كانت
جميعها ت�سرت�شد بنموذج �إيديولوجى وفكرى
و�سيا�س ��ى قاب ��ل للج ��دل واالخت�ل�اف ،ولكن ��ه
يحمل على االح�ت�رام والتقدير ،فه ��و املنا�ضل
اال�شرتاك ��ى ف ��ى �إط ��ار الظ ��روف التاريخي ��ة
الوطني ��ة والعاملي ��ة الت ��ى ر�سمت �ص ��ورة ذلك
الن�ض ��ال ،كما �أنه املثقف ال ��ذى حاول �أن يكون
ع�ضوي ��ا بتعب�ي�ر «جرام�شى"ومو�سوعي ��ا
بحك ��م تنقل ��ه ب�ي�ن حق ��ول التاري ��خ والثقاف ��ة
والفك ��ر وال�سيا�س ��ة ووج ��ه الإن�س ��ان الكونى
والأممى ال ��ذى ي�ضع هموم وطن ��ه فى التحرر
الوطن ��ى واالجتماع ��ى فى �إط ��ار �أ�شمل وممتد
�إقليمي ��ا ودوليا وما يرتتب عل ��ى ذلك من �أعباء
ومواءمات والتزامات.
انتق ��ل الدكت ��ور رفع ��ت ال�سعي ��د ف ��ى حيات ��ه
الن�ضالية احلافلة م ��ن الدعوة للتغيري الثورى
�إىل الدع ��وة للإ�صالح والتنوي ��ر ،وا�ستند هذا
االنتقال �إىل مرجعيته الإيديولوجية والفكرية،
حيث كان لينني املنظ ��ر املارك�سى وزعيم ثورة
 1917البل�شفي ��ة يق ��ول «�إن الث ��ورى ميكن �أن
يك ��ون �إ�صالحي ��ا ف ��ى ح�ي�ن �أن الإ�صالح ��ى ال
ميك ��ن �أن يكون ثوري ��ا» ومن ثم كان ��ت دعوته
الإ�صالحي ��ة تق ��ع ف ��ى �صل ��ب تطوي ��ر الدع ��وة
�إىل التغي�ي�ر واختالف الظ ��روف واملالب�سات،
وتطوي ��ع النم ��وذج الإيديولوج ��ى ليتالءم مع
الواقع وال�ض ��رورات العملي ��ة ،وكان يرى من
ثم �أن �إعالء الإيديولوجيا على الواقع نوع من

اجلم ��ود وال�سلفية ب ��ل والأ�صولية ويدخل فى
�صل ��ب تقدي�س الن�صو�ص غ�ي�ر املقد�سة ويعزز
من عزلة الي�سار.
ف ��ى منظور ه ��ذا الزم ��ان املعل ��وم ،م ��ن امل�ؤكد
�أن القي ��م والأف ��كار والأه ��داف الت ��ى احتواها
النم ��وذج الإيديولوج ��ى والفك ��رى للدكت ��ور
رفع ��ت ال�سعيد قد تغ�ي�رت ،وحتولت واتخذت
مناح ��ى خمتلف ��ة و�سلك ��ت �سبال غ�ي�ر تقليدية،
وم ��ع ذلك ف� ��إن موق ��ف الدكتور رفع ��ت ال�سعيد
منها كان �صادقا وجديرا باالحرتام والتقدير.
مرت حياة رفع ��ت ال�سعي ��د مبراحل وحمطات
متميزة ومتغرية وفق الظ ��روف ووفق ر�ؤيته
ال�سيا�سي ��ة ،فف ��ى مرحل ��ة ال�س ��ادات وبداي ��ة
االنفت ��اح االقت�ص ��ادى وبدء حتل ��ل النظام من
التزامات ��ه جتاه حق ��وق الكادح�ي�ن والب�سطاء
�أعطى الأولوية للدفاع عن العدالة االجتماعية،
ودعم بقوة انتفا�ضة اخلبز فى عام  1977ومن
�شاركوا فيها من املنا�ضلني الي�ساريني وغريهم
�س ��واء م ��ن كان يعرفه ��م �أو م ��ن ال يعرفه ��م،
فجميعه ��م �س ��واء �أكان ��وا �أع�ض ��اء ف ��ى احلزب
الذى �شارك فى قيادته �أم ينتمون �إىل جماعات
ي�ساري ��ة �أخ ��رى ومل يخلط رفع ��ت ال�سعيد بني
موقف ��ه من النظام و�إدارته وب�ي�ن الدولة وركز
انتقادات ��ه وممار�سات ��ه ح ��ول ال�سيا�سات التى
فتح ��ت الباب لاللتفاف ح ��ول حقول املواطنني
املكت�سبة.
وفى مرحل ��ة مبارك ومن ��ذ بداي ��ة الثمانينيات
ركز رفعت ال�سعيد على دعم الدولة فى مواجهة
الإره ��اب وداف ��ع ع ��ن الدول ��ة املدني ��ة ،وتبنى
موقف ��ا �صارم ��ا �ض ��د خل ��ط ال�سيا�س ��ة بالدين،

حي ��ث �إن ذلك فى تقديره يف�س ��د الدولة والدين
ف ��ى �آن واحد .كان ��ت الدولة املدني ��ة فى ر�ؤيته
هى الوعاء احلديث وال�صحى واملالئم لتحقيق
املواطنة وامل�ساواة وحرية االعتقاد وال�ضمري،
ودق �أجرا�س الإنذار مبكرا للتنبيه �إىل خطورة
هذا اخللط بني الدين وال�سيا�سة ورمبا كان من
القالئ ��ل الذين يذكر لهم ال�سب ��ق فى هذا املجال
وظل على هذا املنوال حتى وافته املنية.
كان ي ��درك خماط ��ر «الت�أ�سلم"كم ��ا كان ي�سمى
�أولئ ��ك الداع�ي�ن �إىل هذا اخللط عل ��ى الوحدة
الوطني ��ة ب�ي�ن امل�سلم�ي�ن والأقب ��اط ب ��ل ب�ي�ن
امل�سلمني بع�ضهم بع�ضا ،كما كان يدرك �أن هذا
الطري ��ق �أى هذا اخللط هو الو�صفة ال�سحرية
لتفكيك الدولة احلديثة وهدم البنى امل�ؤ�س�سية
والد�ستوري ��ة والقانوني ��ة الت ��ى ت�أ�س�س ��ت
عليه ��ا ع�ب�ر م ��ا يف ��وق القرن�ي�ن م ��ن الإ�صالح
والنه�ض ��ة والتنوي ��ر ،هذا اخللط ف ��ى تقديره
كان ه ��و طريق الع ��ودة �إىل القبلي ��ة والعرقية
والع�شائري ��ة والبنى التقليدية مل ��ا قبل الدولة
احلديثة.
خ�ب�ر رفع ��ت ال�سعي ��د ،م ��ن خ�ل�ال احتكاك ��ه
به ��ذه اجلماع ��ات ف ��ى ال�سج ��ون وخارجه ��ا،
املرجعي ��ة الفكري ��ة لها وثوابته ��ا التى تتم�سح
مب�س ��وح القدا�س ��ة وجموده ��ا وا�ستع�صائه ��ا
عل ��ى التط ��ور وا�ستيعاب املتغ�ي�رات الوطنية
والإقليمية والعاملي ��ة وتوجهها �صوب املا�ضى
ولي� ��س �ص ��وب امل�ستقبل ،واتخاذ ه ��ذا امل�ضى
منوذجا يحتذى وهى دعوة فى نظره منف�صلة
ع ��ن الواق ��ع املعا� ��ش ،كان ي ��رى �أن دع ��وى
اخل�صو�صي ��ة الت ��ى ترفعه ��ا ه ��ذه اجلماع ��ات

هى دعوى ظاهرها الرحم ��ة وباطنها العذاب،
ومتثل ن�صف احلقيقة فق ��ط ،فال�صحيح �أن ثم
خ�صو�صي ��ة ف ��ى ثقافتن ��ا وجمتمعاتن ��ا ،ولكن
ه ��ذه اخل�صو�صية ال ميكن �أن تعنى االنف�صال
عن الع ��امل املعا�صر والعودة �إىل املا�ضى الذى
تن�شده هذه اجلماعات.
وال �ش ��ك فى �أن هذا التحول فى م�سار ال�سعيد
ال�سيا�س ��ى والفكرى م ��ن التغيري الثورى �إىل
الإ�صالح وم�ساندة الدولة فى مواجهة الإرهاب
والدف ��اع عن الدول ��ة املدني ��ة ،ال يقت�صر عليه
وح ��ده ،بل �شمل العديد م ��ن رموز الي�سار فى
العديد من الدول وتغري مفهوم الي�سار ليتخذ
م�سالك جديدة ف ��ى الدفاع عن حقوق الإن�سان
والدولة املدني ��ة ومكافحة الفق ��ر ،ومناه�ضة
العومل ��ة والدف ��اع ع ��ن الأقليات ،وف ��ى فرن�سا
انخ ��رط العدي ��د من رم ��وز الي�س ��ار الفرن�سى
وي�س ��ار  1968ف ��ى البن ��ى امل�ؤ�س�سي ��ة للدولة
الفرن�سي ��ة ،خا�ص ��ة بع ��د انته ��اء اال�ستقطاب
الإيديولوج ��ى بني اليم�ي�ن والي�سار ،وظهور
م ��ا ي�سمي ��ه بع� ��ض الكت ��اب «الإيديولوجي ��ة
الناعم ��ة �أو الرخوة"والتى تنح ��و نحو ملء
ه ��ذا الف ��راغ وت ��روج لقي ��م حق ��وق الإن�سان
والت�ضامن والكرامة الإن�سانية.
يظل رفع ��ت ال�سعيد رغم رحيل ��ه �أحد م�صادر
تكوي ��ن خمتلف الأجيال م ��ن الي�سار وخا�صة
جي ��ل  ،1972فم ��ن خالله تعرفن ��ا على تاريخ
احلرك ��ة ال�شيوعي ��ة والوطني ��ة ،وتعلمنا منه
قيمة االلت ��زام واالجتهاد وتقب ��ل النقد البناء
ورف� ��ض الدخ ��ول ف ��ى املهات ��رات ال�شخ�صية
وحمالت الت�شويه.

