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جمال حمدان آمن بعبقرية أهل النيل وتحوالت العالم
الناظر بإمعان إىل كتابات حمدان ومنهجه ونظمه الجغرايف؛ يجد أنه كان قد ح َّلق بعلم الجغرافيا إىل آفاق بعيدة ،مل
وأبدا ،مع أن كتاباته
يستشعر بها أحد من أقرانه الجغرافيني قبله ،فحمدان هو روح الجغرافيا الجديدة املتجددة دامئًا ً
متيل إىل النسق العلمي املتسق باألدب .أعامل حمدان متيزت بالعمق الفكري والقدرة عىل استرشاف املستقبل،
وليس هذا من قبيل التنجيم أو ما شابه ولكنه كان يعتمد يف األساس عىل املنهج التحلييل فكان يدرس الظاهرة
بحيادية شديدة ،فيأخذ مقوماتها وعواملها التاريخية ويحلل عرصها ثم يقوم بوضع االستنتاجات العلمية لها.
محمد غنيمة
ول ��د جمال حم ��دان يف الع ��ام  1928ويع ّد
�أح ��د �أع�ل�ام اجلغرافي ��ا امل�ص ��ريني ،ولكنه
كما قي ��ل ،مل يكن جم� � َّرد �أ�س ��تا ٍذ للجغرافيا
يف جامع ��ة القاه ��رة ،بل كان مف ِّك� � ًرا وعالمِ ًا
�أفنى عمره ك َّله باح ًث ��ا عن ينابيع العبقرية
يف ال�شخ�ص ��ية امل�ص ��رية ،حم ِّل�ل ً�ا للزم ��ان
واملكان والتاريخ الذي �أدى �إىل حفاظ تلك
ال�شخ�صية على مقوماتها.
حتولت من �أول
كان حمدان يرى �أن م�ص ��ر َّ
�أ ّم ��ة يف التاري ��خ �إىل �أول دول ��ة ،ث ��م �أول
�إمرباطوري ��ة ،وتو�ص ��ل �إىل تل ��ك احلقائق
من خالل درا�س ��ات جادة و�أبحاث متعمقة،
در� ��س يف كلي ��ة الآداب -ق�س ��م اجلغرافيا،
وتخ َّرج منه ��ا يف العام  1948ليعُينِّ معيدًا
به ��ا ،ث ��م ي�س ��افر �إىل بريطاني ��ا يف بعث ��ةٍ
لدرا�سة الدكتوراه يف العام  ،1953وكانت
�أطروحت ��ه بعن ��وان “�س ��كان الدلت ��ا قدميًا
وحدي ًثا”.
كتاب ��اه “درا�س ��ات ع ��ن الع ��امل العرب ��ي”
و”جغرافي ��ا امل ��دن” ،كان ��ا �أول م ��ا �س� � ّلط
ال�ض ��وء عل ��ى عمل ��ه املتميز ،ليح�ص ��ل على
جائزة الدولة الت�شجيعية وعمره حينها مل
يتجاوز� 31سنة.
ت ��رك جم ��ال حم ��دان �إرث� � ًا عظيم� � ًا ،لي� ��س
�أ�ض ��خمه مو�س ��وعته “�شخ�ص ��ية م�ص ��ر ـ
درا�س ��ة يف عبقري ��ة امل ��كان” ،و”درا�س ��ات
يف العامل العربي” و”�أمناط من البيئات”
و”املدين ��ة العربي ��ة” و”ب�ت�رول الع ��رب”
و”بني �أوروبا و�آ�س ��يا ،درا�سة يف النظائر
اجلغرافي ��ة” وكذل ��ك ” يف اال�س�ت�راتيجية
العاملية” وغريها .ومن بني ر�ؤاه وتنب�ؤاته
اال�سرتاتيجية يربز م�صري القوى العظمى
التي كانت �س ��ائدة يف زم ��ن جمال حمدان،
الذي ر�سم فيه م�س ��ار تلك القوى يف العامل
بناء على حتليله لأ�س ��باب ن�شوئها ومنوها
ثم انهيارها.

ال�ش ��عور باحل�ص ��ار املحك ��م اخلان ��ق ب�ي�ن
حميطات متجمدة يف ال�شمال وجريان غري
�أ�صدقاء من �س ��ائر اجلهات ،و�إذا كان حجم
الرقعة الهائ ��ل و�أبعاد االمتداد القاري ،هو
احلماية املعوّ �ض ��ة التي حلت تل ��ك العقدة،
ف� ��إن الع�ص ��ر النووي قد ج ��اء �أخريًا وعلى
النقي�ض ،ليع ّقدها من جديد بل وي�ض ��اعفها
�أ�ض ��عا ًفا .فبعد �أن كانت رو�سيا فيما م�ضى
متلك الدفاع بالعمق وت�س ��تطيع �أن ت�شرتي
الزمان باملكان ،وت�س ��تدرج الع ��دو الغازي
�إىل العم ��ق و�إىل مقت ��ل حمقق ،ف�إن ع�ص ��ر
ال�ص ��واريخ النووية قد ح ّي ��د عامل احلجم
وال�ض ��خامة و�س ��لب امل ��كان عمق ��ه دون �أن
يوف ��ر باملقابل الأم ��ن والأمان عل ��ى امتداد
احل ��دود املرتامي ��ة .لي�س هذا فح�س ��ب ،بل
�إن االحت ��اد يج ��د نف�س ��ه الي ��وم حما�ص� � ًرا
نوو ًّي ��ا م ��ن كل اجله ��ات تقري ًب ��ا :ال�ص�ي�ن
�شر ًقا و�أوروبا الغربية والواليات املتحدة
غر ًب ��ا ،مبا يف ذلك الأ�س ��اطيل النووية على
جانبي ��ه يف الأطل�س ��ي واله ��ادي والهندي،
هذا بالإ�ض ��افة �إىل حتالف �أو تقارب ه�ؤالء
جميعًا �ضده”.
ا�س ��تقالته م ��ن التدري� ��س يف اجلامع ��ة،
ت�ص ��بح بداي ��ة العزلة الذاتية التي فر�ض ��ها
على نف�سه؛ فلم يعد ي�ستقبل �أحدا يف منزله
يف حي الدقي ،متفرغا لدرا�ساته و�أبحاثه،
حت ��ى يوم � 16أبري ��ل  1993حني عرث عليه
حمرتق ��ا داخ ��ل �ش ��قته ،بع ��د ت�س ��رب الغاز
م ��ن مطبخه ،مع �أن خ�ب�راء الطب اجلنائي

تفكك االتحاد السوفيتي

عندما �صدر كتاب “ا�سرتاتيجية اال�ستعمار
والتحرير” الذي تنب�أ فيه حمدان بانف�صال
الكتل ال�ش ��رقية والغربية و�سقوط االحتاد
ال�س ��وفيتي كان ذل ��ك يف الع ��ام � 1968أي
قبل وق ��وع تلك الأحداث بواحد وع�ش ��رين
عا ًم ��ا ح�ي�ن ظهر زل ��زال الع ��ام  1989الذي
هز �أركان �أوروبا ال�ش ��رقية وانتهى بانهيار
�أحج ��ار الكتل ��ة ال�ش ��رقية ،وتباع ��د دوله ��ا
الأوروبية عن االحتاد ال�سوفيتي ،ثم تفكك
وانهيار االحتاد ال�سوفيتي نف�سه يف العام
.1991
كان ذلك كله م�س ��ار جدل وانتقادات كثرية،
ولك ��ن الأي ��ام �أثبت ��ت م ��ا كان يرم ��ي �إلي ��ه
الدكت ��ور جمال حم ��دان ،حي ��ث كان يعتقد
ب� ��أن تفكك الكتلة ال�ش ��رقية واق ��ع ال حمالة،
بالرغم من �أن اجل ��زء الأخري من كتابه هذا
يتكل ��م ا�س�ت�راتيجيا ع ��ن هذه الفك ��رة ،قال
حمدان “�إذا كانت عقدة رو�س ��يا اجلغرافيا
– التاريخي ��ة الك�ب�رى والتقليدي ��ة ،ه ��ي
http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

وال�ش ��رعي� ،أكدوا �أنه مل ميت ب�سبب الغاز
وال احلريق ،لكن �س ��ببا غام�ض ��ا يقف خلف
�إنهاء حياة العامل امل�صري املختلف
وي�ضيف حمدان “وهكذا بات على االحتاد
�أن يحق ��ق التف ��وق وال ��ردع الن ��ووي لي�س
فقط �ض ��د الواليات املتح ��دة وحدها ولكن
� ً
أي�ض ��ا �ضد �س ��ائر الأطراف ،كما �صار عليه
ابت ��داء �أن يك�س ��ر حلقة احل�ص ��ار تل ��ك ب�أيّ
ثم ��ن �أو و�س ��يلة ومن هن ��ا تتح ��دد �أهداف
االحت ��اد يف لعبة ت ��وازن الق ��وى اجلديدة
يف تفجري اللعبة عليهم جميعًا يف الأ�سا�س
وقلب املائدة على ر�ؤو�سهم بال ا�ستثناء”.
سقوط أميركا

نرى ه ��ذا الن�ص من مذكرات ��ه التي جمعها
الدكتور عبداحلميد �ص ��الح حم ��دان لأخيه
يف كتاب ��ه “جم ��ال حم ��دان �ص ��فحات م ��ن
�أوراقه اخلا�صة” :الواليات املتحدة (وهي
بريطانيا القرن الع�شرين) تقع اليوم ومتر
بنف� ��س املرحلة التي كان ��ت عليها بريطانيا
�أواخر القرن الـ( 19حوايل 1880/1870
وم ��ا بعدها حتى احل ��رب العاملية الأوىل)؛
حي ��ث كان ��ت ترتبع عل ��ى قمة الق ��وة وقوة
الع ��امل ب�ل�ا مناف�س وتب ��دو م�ؤب ��دة هناك،
بينم ��ا كانت ترتاجع وتت�ص ��دع من الداخل
وتنح ��در بالت ��درج غ�ي�ر املنظ ��ور� ،إىل �أن
ج ��اءت �ض ��ربة احل ��رب الأوىل فك�ش ��فت
البط ��ن و�ض ��ربت ن�ص ��ف قوتها ث ��م انتهى
الن�ص ��ف الباقي يف احلرب العاملية الثانية

ومت ال�س ��قوط .يقول جمال حم ��دان  :الآن
ت�ص ��ارع الواليات املتحدة م ��ن �أجل البقاء
على القم ��ة ولك ��ن االنحدار حت ��ت �أقدامها
�سار و�صارم واالنك�شاف العام ثم االنزالق
ٍ
النهائي قريب ج ًّدا يف انتظار �أيّ �ضربة من
املناف�سني اجلدد (�أوروبا �أملانيا ،اليابان).
فدميقراطي ��ة �أمريكا املزعومة التي تتباهى
بها على العامل حتى على �أوروبا وتعتربها
مثالية وجت�س ��د املثالي ��ة الأمريكية املدعاة،
فع�ل ً�ا كان ��ت �س ��ابقة لع�ص ��رها يف وقته ��ا،
ولكنه ��ا الآن متخلف ��ة متا ًم ��ا ع ��ن ع�ص ��رها
تنتمي �إىل القرن  18وحتتاج �إىل ن�س ��ف ال
�أقل ،على حد تعبري جمال حمدان.
ويب ��دو �أن دور رو�س ��يا ال ��ذي اختارت ��ه
لنف�س ��ها بع ��د انتح ��ار االحتاد ال�س ��وفيتي
وللم�شاركة ال�ش ��كلية مع �أمريكا يف النظام
اجلدي ��د (تعل ًقا بحبال الهواء) هو �أن تعمل
“كوكيل لأمريكا”.
ويب ��دو كذل ��ك �أن النظ ��ام العامل ��ي اجلديد،
وع ��امل �أمريكا ،يعتمد على اعتماد جمموعة
من الوكالء الإقليميني الكبار يف كل منطقة
رئي�س ��ية من العامل ـ وكالء ،و�أمريكا ت�شرع
لنف�سها فقط عل ًنا وقانون ًّيا ممار�سة الإرهاب
ال ��دويل العامل ��ي؛ حي ��ث ق ��ررت حمكمته ��ا
العليا ح ��ق �أمريكا يف اختط ��اف وحماكمة
�أيّ �أجنب ��ي تطلبه ،هذا بال�ض ��بط يعني �أن
�أم�ي�ركا ب ��د�أت تعامل الع ��امل اخلارجي كما
تعامل ��ت م ��ع الهن ��ود احلم ��ر يف الداخ ��ل:
الإبادة والإرهاب الر�سمي ال�شرعي.
لقد بد�أت احلرب الباردة بالفعل بني �شاطئ
الأطل�س ��ي ،ب�ي�ن �أوروب ��ا و�أم�ي�ركا ،حلفاء
الأطلنط ��ي .انتقل ��ت احل ��رب الب ��اردة م ��ن
ال�ش ��رق ـ الغرب �أو ال�ش ��يوعية الر�أ�سمالية
�إىل داخ ��ل الغرب نف�س ��ه ،الغ ��رب ـ الغرب،
وداخل الر�أ�س ��مالية والر�أ�سماليني القدامى
خا�ص ��ة فرن�س ��ا (� +أملاني ��ا) و�أم�ي�ركا (+
بريطانيا).
يق ��ول البع� ��ض �إن �أم�ي�ركا ه ��ي “�س ��رطان
الع ��امل الإ�س�ل�امي” ،بينما ال تنطبق �ص ��فة
ال�سرطانية على �شيء يف الدنيا كما تنطبق
على �أمريكا .وكل خ�ص ��ائ�ص وم�شخ�صات
و�أعرا� ��ض ال�س ��رطان تنطب ��ق عليه ��ا كم ��ا
ال تنطب ��ق على �ش ��يء �آخر �س ��وى اجل�س ��م
الإن�س ��اين� :إفراط النمو ،الت�ضخم املر�ضي
القات ��ل الذي يهدد �س ��ائر اجل�س ��م “العامل”
يف �صميم وجوده.
�أما طريقة احلياة الأمريكية كما ي�س ��مونها
م ��ا هي؟ هي ه�س ��ترييا حياتية متوا�ص ��لة،
ُ�س ��عار م�س ��تمر مر ّك ��ز وم�ص ��در وحم ��رك
وموج ��ه ه ��ذه اله�س ��ترييا الوطني ��ة ه ��و
ّ
الإع�ل�ام :الإعالم الأمريك ��ي هو قمة طريقة
احلياة الأمريكي ��ة املزعوم ��ة؛ �إنه اجلنون
واله�سترييا امل�سموعة واملقررة واملرئية..
�إل ��خ وال�ش ��عب الأمريك ��ي قطي ��ع قائ ��ده
الإعالم ،وهو حاكم �أم�ي�ركا احلقيقي حتى
الإدارة واحلك ��م ينق ��ادان ملوج ��ات الإعالم
العاتية ويخ�ضعان لإ�شعاعاتها ال�ضارة �إن
عفوً ا �أو عمدًا.
�أعمال حمدان تتميز بالعمق الفكري والقدرة
على ا�ست�ش ��راف امل�س ��تقبل ،ولي�س هذا من
قبل التنجيم �أو ما �ش ��ابه ،ولكنه يعتمد يف

الأ�س ��ا�س على املنهج التحليلي فكان يدر�س
الظاهرة بحيادية �شديدة ،في�أخذ مـقوماتها
وعـوامله ��ا التـاريخية ويحلل ع�ص ��رها ثم
يقوم بو�ضع اال�ستنتاجات العلمية لها
وملا كانت �إ�س ��رائيل هي التي حتكم الإعالم
الأمريكي الذي يحك ��م العقل الأمريكي ف�إن
�إ�س ��رائيل ه ��ي احلاك ��م النهائ ��ي والأخ�ي�ر
واحلقيقي للدولة الأمريكية.
ولوال خطر الهيمنة والت�س ��لط واال�ستعالء
الأمريك ��ي مل ��ا توح ��دت �أوروب ��ا �سيا�س� � ًّيا،
�إنه ��ا رد فعل �أكرث منه ��ا منط ًقا طبيع ًّيا� ،إنها
�سيا�س ��ة �أك�ث�ر منه ��ا جغرافيا و�إن فر�ض ��ت
نف�س ��ها يف النهاي ��ة كجغرافي ��ا �سيا�س ��ية،
ولذا ف�إنها كمعظم حقائق وواقع اجلغرافيا
ال�سيا�س ��ية ا�ص ��طناعية �أكرث منه ��ا طبيعية
�أي (غ�ي�ر جغرافية) ولكن عل ��ى اجلغرافيا
�أن تتعام ��ل معه ��ا و�إن مل يك ��ن عليه ��ا �أن
تعرتف بها.
فمن ��ذ ن�ش� ��أتها و�أم�ي�ركا تدع ��ي املثالي ��ة
ال�سيا�س ��ية يف كل جم ��ال ،والعك� ��س
بحديثه ��م وحواديتهم عن حقوق الإن�س ��ان
واال�س ��تعمار و ..و� ..إل ��خ والعك� ��س متامًا
متامًا هو م ��ا يفعلون ولكن ما من قوة على
الأر�ض ميكن �أن تقنعهم بذلك.
وقد �أ�ص ��بح من الوا�ض ��ح اليوم� ،أن العامل
كل ��ه و�أمريكا ،يتب ��ادالن احلق ��د والكراهية
عل ًن ��ا� ،أم�ي�ركا تلعن الع ��امل الوق ��ح احلاقد
عليه ��ا ،والع ��امل ال ��ذي ال يخف ��ي كره ��ه لها
ينتظر بفارغ ال�ص�ب�ر حلظة ال�ش ��ماتة فيها
حني ت�سقط وتتدحرج و�ساعتئذ �ستت�صرف
�أمريكا �ضد العامل كالوح�ش اجلريح.
�ص ��ار بني �أمريكا والعامل “تار بايت” ،كما
يقول جمال حمدان ،و�أمريكا الآن يف حالة
“�سعار قوة” �سعار �سيا�سي جمنون� ،شبه
جن ��ون القوة وجنون العظمة وقد ن�س ��جل
مزي� �دًا م ��ن االنت�ص ��ارات (العدواني ��ات)
الع�س ��كرية يف مناط ��ق خمتلفة م ��ن العامل
ع�ب�ر ال�س ��نوات القادمة ولكن هذا ال�س ��عار
�سيكون مقتلها يف النهاية.
الغذاء الداخلي اجلديد للواليات املتحدة مل
يع ��د الكاريبي وال �أم�ي�ركا الالتينية ،و�إمنا
الوط ��ن العرب ��ي ،والع ��رب �أ�ص ��بحوا لعبة
�أمريكا املف�ضلة وم�ستعمرتهم اخل�صو�صية
ج ًّدا ،وحدهم ميار�س ��ون قيادتهم املزعومة
للعامل.
كي ��ان �أم�ي�ركا ذاته وكل ��ه فيه امل ��ادة اخلام
النموذجي ��ة للثورة ال�ش ��يوعية كما حددها
مارك� ��س – وه ��ي �أرقى الدول الر�أ�س ��مالية
تط ��و ًرا وتقد ًم ��ا �إذن هي املر�ش ��ح احلقيقي
لل�شيوعية النا�ضجة القادمة ،ف�شل االحتاد
ال�س ��وفيتي �س ��ببه �أن ال�ش ��يوعية فيه قامت
يف امل ��كان اخلط� ��أ والزمان اخلط�أ – �ش ��به
�إقطاعي ر�أ�سمايل بدائي فلننتظر.
يب ��دو �أن ما كان يق ��ال عن �أملاني ��ا واليابان
ا�س�ت�راتيج ًّيا �س ��يقال ع ��ن �أم�ي�ركا قري ًب ��ا،
ولك ��ن باملقلوب ،ف�أملاني ��ا واليابان عمالقان
اقت�ص ��اديان وقزم ��ان �سيا�س ��يان كم ��ا
قي ��ل ،بينم ��ا تتح ��ول �أم�ي�ركا تدريج ًّيا �إىل
عمالق �سيا�س ��ي وقزم اقت�ص ��ادي مت�سارع
الت�ضا�ؤل.
عن :جريدة العرب
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جمال حمدان :فيلسوف عبقرية المكان
"إنها علم مبادتها فن
مبعالجتها وفلسفة بنظرتها"،
بهذه الرؤية تجاوز جامل
حمدان تلك النظرة التقليدية
"املدرسية" إىل الجغرافيا
بأن جعلها تستعري بحرية من
كل فروع العلوم الطبيعية
واالجتامعية ،فنجح يف
أنسنتها بدل أن تكون مجرد
"علم أشياء" ،وجعلها مدخ ًال
إىل التفكري اإلسرتاتيجي
يف التاريخ واألنرثوبولوجيا
والحضارة والسياسة؛ متتبع ًا
بالتحليل أدق تفاصيل
األحداث والجزئيات ،ليضعها
يف صورة أعم وأشمل ذات
ليصب كل ذلك
بعد مستقبيل،
ّ
يف مؤلفاته العديدة التي متثل
مرشوعه الذي نذر له حياته.

منى شكري
نبوغ مبكر

ول ��د جمال حممود �ص ��الح حم ��دان يف قرية
ت ��اي مبحافظة القليوبية ع ��ام  ،1928اهتم
والده مدر�س اللغة العربية ،بتحفيظ �أبنائه
ال�س ��بعة القر�آن الك ��رمي وجتويده ،كان منذ
�ص ��غره مولع ًا بالكتب ويتناف�س يف �شرائها
مع �شقيقه حممد ،منذ �أن كان مبدر�سة �شربا
االبتدائي ��ة ،بد�أ نبوغه مبك ��ر ًا ،فكان ترتيبه
ال�س ��اد�س عل ��ى اجلمهوري ��ة يف االبتدائية،
و�إثر ذلك ح�ص ��ل على منح ��ة تعليم باملجان،
رغم عدم وجود املجانية �آنذاك.
تابع املرحل ��ة الثانوية باملدر�س ��ة التوفيقية
ع ��ام  ،1943وكان خاللها العب� � ًا متميز ًا يف
كرة القدم ،وكان ميكن �أن ي�صل به الأمر حد
االح�ت�راف ،وعقب نيل ��ه لل�ش ��هادة الثانوية
التحق بكلية الآداب ق�سم اجلغرافيا بجامعة
ف� ��ؤاد الأول "القاه ��رة" ،تخ ��رج منه ��ا ع ��ام
 ، 1947وكان م ��ن �أ�س ��اتذته الدكتور حممد
عو� ��ض والدكت ��ور �س ��ليمان حزي ��ن ،تفوقه
الدائ ��م دف ��ع اجلامعة لإر�س ��اله يف بعثة �إىل
جامع ��ة ري ��دجن الربيطاني ��ة ع ��ام ،1949
ليح�ص ��ل منه ��ا على الدكت ��وراه يف فل�س ��فة
اجلغرافي ��ا عام  1953عن ر�س ��الته "�س ��كان
و�س ��ط الدلت ��ا قدمي� � ًا وحديث ��ا" ،وه ��و مل
يتجاوز اخلام�سة والع�شرين من عمره.
اخت ��ار حم ��دان االعت ��كاف علمي ًا حت ��ى �آخر
حياته يف �ش ��قته املتوا�ضعة يف الدقي التي
ق�ضى فيها دون �أن يتزوج
عني بعد عودته ،مدر�س� � ًا يف جامعة القاهرة
بق�سم اجلغرافيا ،ثم �أ�صبح �أ�ستاذ ًا م�ساعد ًا،
وخالل ب�ض ��ع �س ��نوات لفت �إليه الأنظار من
خالل كتبه الثالثة :جغرافيا املدن ،واملظاهر
اجلغرافي ��ة ملجموع ��ة مدين ��ة اخلرط ��وم

"املدين ��ة املثلث ��ة" ،ودرا�س ��ات ع ��ن الع ��امل
العربي ،حت ��ى �أنه منح عنه ��ا جائزة الدولة
الت�شجيعية عام .1959
مل ي ��دم ربيع ��ه اجلامع ��ي طوي ًال ،فف ��ي عام
 1963قدم ا�س ��تقالته احتجاج� � ًا على الظلم
ال ��ذي �ش ��عر ب ��ه ،عندم ��ا من ��ح ق�س ��مه "�أحد
املحظوظ�ي�ن" رتب ��ة الأ�س ��تاذية دون اعتبار
لأي ��ة كف ��اءة علمي ��ة؛ ومل تقب ��ل اجلامع ��ة
ا�س ��تقالته �إال بع ��د عام�ي�ن حاول ��ت خاللهما
ثني ��ه ع ��ن ق ��راره دون ج ��دوى ،يق ��ول يف
كتاب ��ه �شخ�ص ��ية م�ص ��ر "واح ��د م ��ن �أخطر
عيوب م�ص ��ر هي �أنها ت�سمح للرجل العادي
املتو�س ��ط ،ب ��ل للرج ��ل ال�ص ��غري ب�أكرث مما
ينبغي ،وتف�سح له مكان ًا �أكرب مما ي�ستحق..
ف�ش ��رط النجاح والبقاء يف م�ص ��ر �أن تكون
ا ّتباع ّي ًا ال ابتداع ّي� � ًا ،تابع ًا ال رائد ًا ،حمافظ ًا
ال ثور ّي� � ًا ،تقليد ّي� � ًا ال خمالف� � ًا ،وموالي� � ًا ال
معار�ض� � ًا ..وهكذا بينما تتكاثر الأقزام على
ر�أ�س ��ها ويقفزون على كتفها ،تتعرث �أقدامها
يف العمالقة وقد تط�ؤهم وط ًئا".
يف ظ � ّ�ل هذا الواقع ،اخت ��ار "�أبو اجلغرافيا
العربي ��ة" االعتكاف علمي� � ًا حتى �آخر حياته
يف �ش ��قته املتوا�ض ��عة يف الدقي التي ق�ضى
فيها دون �أن يتزوج ،ليتفرغ للت�أليف العلمي،
فقدم  79بحث ًا ومقالة و 29م�ؤلف ًا ب�أ�س ��لوبه
الأدب ��ي الرفي ��ع منه ��ا" :املدين ��ة العربي ��ة"
" ،1964اال�س ��تعمار والتحري ��ر يف الع ��امل
العرب ��ي" " ،1964اليه ��ود �أنرثوبولوجيا"
 ،1967وفي ��ه يثبت جمال حم ��دان �أن يهود
�إ�سرائيل لي�سوا �أحفاد اليهود الذين خرجوا
من فل�س ��طني ،بل ه ��م يف معظمه ��م ينتمون
�إىل �أق ��وام اخل ��زر الذين اعتنق ��وا اليهودية
يف الق ��رن الثام ��ن املي�ل�ادي� ،س ��ابق ًا بذل ��ك

"�أرثر بوني�س ��لر" �ص ��احب كت ��اب "القبيلة
الثالثة ع�شر" الذي �صدر عام .1976
�أما �أهم م�ؤلفاته؛ بل الأهم عربي ًا يف جماله،
فهو ملحمته العلمية "�شخ�صية م�صر" الذي
�س ��عى فيه �إىل جتنب مراهقة �ش ��اعر القبيلة
يف املغ ��االة والتطرف يف مدي ��ح بلده ،وقد
ا�س ��تغرقه العم ��ل به قرابة ع�ش ��ر �س ��نوات؛
�إذ �أجن ��زه ب�ص ��يغته الأوىل ع ��ام  ،1967ثم
�أ�صدره يف �أربعة جملدات يف الفرتة ما بني
 .1984 -1981و�سعى فيه �إىل �أن ينفذ �إىل
"روح املكان" ،لي�ست�شف "عبقريته الذاتية"
التي حتدد �شخ�صيته الإقليمية الكامنة التي
ال تق ��ف عند و�ص ��ف املكان ،بل تتع ��داه �إىل
فل�سفته.
وكان يحر�ص فيه على �أال يفهم طرحه تدعيم ًا
للع ��ودة االنف�ص ��الية �أو دعوة لل�ش ��وفينية،
فم�ص ��ر ،كما يق ��ول ،فرعوني ��ة باجلد عربية
ب ��الأب ،و�إن �شخ�ص ��يتها مهم ��ا تبل ��ورت �أو
جتوه ��رت ،لي�س ��ت �إال ج ��زء ًا من �شخ�ص ��ية
الوطن العربي الكبري ،و�إمنا خ�صها حمدان
بالدرا�س ��ة؛ لأن ��ه بب�س ��اطة جغ ��رايف عربي
من م�ص ��ر "لي�س مما ي�ض�ي�ر ق�ضية الوحدة
العربي ��ة� ...أن يك ��ون لكل ُقطرم ��ن �أقطارها
�شخ�ص ��يته الطبيعي ��ة املتبل ��ورة بدرجة �أو
ب�أخ ��رى داخل الإط ��ار العام امل�ش�ت�رك .هذا
التن ��وع والتباي ��ن يف البيئ ��ات� ،إمنا يرثي
ال�شخ�ص ��ية العربي ��ة العام ��ة ..م ��ن الزاوية
ال�سيا�سية والقومية ،ف�إن "الإقليم" الوحيد
باملعنى ال�صحيح يف العامل العربي� ،إمنا هو
العامل العربي نف�سه" ،لكنه حذر من املبالغة
املت�شنجة يف ت�سويد القومية وتغليبها على
الوطنية خ�ش ��ية رد الفعل امل�ض ��اد ما يخلق،
كما ي ��رى ،نوع ًا م ��ن االزدواجية والت�ض ��اد

ب�ي�ن القومي ��ة والوطني ��ة اللذي ��ن ي�ؤك ��د كل
منهم ��ا الآخر.و�أثب ��ت يف كتاب ��ه غ�ي�ر عابئ
بالتيارات ال�س ��ائدة �أن معظم �س ��كان م�ص ��ر
اليوم من القبط م�سلمني وم�سيحيني ،بينما
الأجنا�س الوافدة على م ��ر التاريخ مل ت�ؤثر
يف اجلن�س امل�صري �إال بالنزر الي�سري.
كان ��ت �س ��عادته يف البحث العلم ��ي ال يعدل
بها �أي �ش ��يء من متاع الدنيا ،م�ؤثر ًا ثالثني
عام ًا من العزل ��ة ،وكان لهزمية حزيران عام
� 1967أبل ��غ الأثر يف طريق ��ة تفكريه ،حتى
غدا بكامل �إرادته زاهد ًا يف كثري من الفر�ص
والإغراءات املادية معتمد ًا على دخل ب�سيط
م ��ن عائد ح�س ��ابه البنكي؛ �إذ ق ��دم له حممد
ح�س ��نني هي ��كل عر�ض� � ًا مغري� � ًا للكتاب ��ة يف
جري ��دة "الأهرام" فرف�ض� �ه ،كما رف�ض �أكرث
من من�صب يف غري بلد عربي .وكان م�ضرب
املثل يف الأنفة والكربياء ،حتى �أنه خا�ص ��م
�أحم ��د به ��اء الدي ��ن ،عندما �أثار ق�ض ��ية عدم
�صرف راتب التقاعد له لأ�سباب بريوقراطية
تتعلق مبدة خدمته اجلامعية.
وعل ��ى الرغم م ��ن كل م�ش ��اغله العلمية ،كان
بح�س ��ه املرهف يجد وقت ًا ملمار�س ��ة هواياته
يف اخلط والر�سم وكتابة ال�شعر ،وكان �إىل
ذل ��ك متذوق ًا للمو�س ��يقى والغناء من الطراز
الأول.
رؤية استشرافية

كان جم ��ال حم ��دان ذا ر�ؤي ��ة ا�ست�ش ��رافية
بامتي ��از ،فه ��و �أول م ��ن �أ�ش ��ار �إىل ت�أث�ي�ر
الب�ت�رول �سيا�س ��ي ًا و�إ�س�ت�راتيجي ًا يف كتابه
"برتول العرب"  ،1964كما تنب�أ يف كتابه
"�إ�س�ت�راتيجية اال�س ��تعمار والتحرير" عام
 1968بانهيار االحتاد ال�سوفيتي.

ح�ص ��ل حمدان على جائزة الدولة التقديرية
يف العل ��وم االجتماعي ��ة ع ��ام  1986لكن ��ه
رف�ض ت�سلمها ،كما نال و�سام اجلمهورية من
الطبقة الأوىل عن كتابه "�شخ�ص ��ية م�ص ��ر"
ع ��ام � ،1988أما جائ ��زة التق ��دم العلمي من
الكوي ��ت عام  1992وكان ��ت قيمتها 12500
دينار كويتي ،فقد وزعها على معارفه.
رحل �إثر حريق ب�ش ��قته يف ظروف غام�ض ��ة
ع ��ام  1993واكت�ش ��ف املقرب ��ون اختف ��اء
م�سودات كتب كان ب�صدد �إنهائها
رح ��ل جم ��ال حم ��دان �إثر حريق ب�ش ��قته يف
ظ ��روف غام�ض ��ة ع ��ام 1993؛ �إذ اكت�ش ��ف
املقربون من ��ه اختفاء م�س ��ودات ثالثة كتب
كان ب�ص ��دد االنته ��اء م ��ن ت�أليفه ��ا� ،أحده ��ا
عن اليهودي ��ة وال�ص ��هيونية ،ويقع يف �ألف
�ص ��فحة ،وكتاب العامل الإ�س�ل�امي املعا�صر،
وهو تو�س ��ع لكتاب �أ�ص ��دره عام � .1965أما
الثالث ،فكان عن علم اجلغرافيا.
لقد زادت مثل �آراء جمال حمدان ال�سيا�س ��ية
من عزلة "فيل�سوف عبقرية املكان" ،وهذا قد
يف�سر �أنّ واحد ًا من �أهم العقول العربية يف
الع�صر احلديث ،مل جتد جنازته وهي تعرب
�ش ��وارع القاهرة التي طاملا ع�شقها �أكرث من
ثالثني �شخ�ص ًا لي�شيعها ،وك�أنها يف وحدتها
مات ��زال ت ��ردد كلمات عتاب ��ه "�إن ما حتتاجه
م�صر �أ�سا�س ًا� ،إمنا هو ثورة نف�سية ،مبعنى
ث ��ورة عل ��ى نف�س ��ها �أو ًال ،وعل ��ى نف�س ��يتها
ثاني� � ًا؛ �أي تغيري ج ��ذري يف العقلية واملثل
و�أيديولوجية احلياة قبل �أي تغيري حقيقي
يف حياته ��ا وكيانه ��ا وم�ص�ي�رها ...ث ��ورة
يف ال�شخ�ص ��ية امل�ص ��رية وعلى ال�شخ�ص ��ية
امل�صرية".
عن :المصري اليوم
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البي
عىل الرغم من االختالف نّ
منهج ًا وموضوع ًا بني عمل
الدكتور عيل الوردي الفكري
يف كتبه كافة وعمل الدكتور
جامل حمدان يف كتابه العمدة
"شخصية مرص :دراسة يف
عبقرية املكان" ،فموضوع
األول هو الشخصية العراقية،
ال شخصية العراق ،والثاين
موضوعه شخصية مرص ،ال
الشخصية املرصية ،األول
اجتامعي يتخذ من التاريخ
والظواهر االجتامعية ،وحتى
الحكايات الشعبية ،الراسية
أم العابرة ،مادته ،والثاين
جغرايف ،ولكن جغرافيته
"ال تقف عند حدود وصف
املكان بل تتعداه إىل فلسفة
املكان"(( )1ج ،)12 ،1عىل
الرغم من ذلك فإن الرجلني
يلتقيان ،حياتي ًا وفكري ًا ،يف
أشياء أساسية كثرية ،وهذه
هي موضوع هذا املقال.
يتوقف قطار جامل حمدان يف
رحلته الطويلة لفرتة ليست
قليلة يف محطة عيل الوردي.
ويشرتكان يف مسارات،
وتجمعهام هموم.
علي حاكم صالح
واله ّم الوطني املت�أ�س ���س علمي ًا ال �آيديولوجي ًا
�ص ��اخب ًا ي�أت ��ي يف مقدمة ما ي�ش ��غل اهتمامهما
املع ��ريف والفك ��ري� :إنهم ��ا يجلي ��ان ،كل عل ��ى
طريقته اخلا�ص ��ة ،خ�صو�صية وطنيهما �ضمن
حيّز �أو�س ��ع ي�ش ��ملهما مع� � ًا� ،أعن ��ي امتدادهما
العربي والإن�س ��اين .ورمبا ب�سبب ذلك ،ف� ً
ضال
عمّا ات�صفا به من التزام علمي �أخالقي ،ت�شابه
الرجالن من جهة ما لقياه من �إهمال متعمد من
طرف امل�ؤ�س�س ��ة الثقافية ال�سيا�سية الر�سمية.
لأنهم ��ا مل ين�س ��جما م ��ع ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ة �أو
ينافقاها فيما تري ��د ،وتفكر ،وتخطط (هذا �إن
كانت تفكر وتخطط فع ًال).
ي�ش ��دين "�ش ��يطان املقارن ��ة" (ح�س ��ب عب ��ارة
كيليطو) �إىل مواجهة الرجلني وجه ًا لوجه يف
املحطة التي التقيا فيها ،وعقد حوار �أديره �أنا
ولكن حمتفظ ًا لهما ب�ص ��وتيهما .هو حوار بني
اثنني ال يخلو �أحيان ًا قليلة من مداخالتي.
الع ��راق ،كم ��ا يق ��ول الدكت ��ور حم ��دان� ،أقرب
ال ��دول العربي ��ة "�ش ��به ًا مب�ص ��ر حت ��ى ليع ��دا
مبثاب ��ة نظائر جغرافية" (ج� ،4ص  ،)642كما
�أنهم ��ا �أول بلدي ��ن �ش ��هدا مولد احل�ض ��ارة كما
يقول الوردي ،وكما يعرف اجلميع.
مات عل ��ي الوردي (� ،)1995-1913أكرب عامل
اجتم ��اع يف العراق ،ومل ي�س ��ر خل ��ف جنازته
"ع ��دا القلة"" ،فلم يكن للخ�ص ��وم �أن ينحنوا
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حوار بين علي الوردي
ٌ
وجمال حمدان

حتية واحرتام ًا ملفكر كبري يف بالد غابت عنها
تقاليد احلوار ،وبات من النادر احرتام الر�أي
الآخ ��ر ،وحتول ��ت فيها اخلالف ��ات الفكرية �إىل
حاف ��ات �س ��كاكني تق�س ��م النا�س ،حت ��ى النخبة
منه ��م ،فلم يع ��ودوا قادرين على الإف�ص ��اح عن
احرتامه ��م ملفكري ��ن مل يتفق ��وا م ��ع �أفكاره ��م
ودعواته ��م� .أم ��ا حمب ��وا ال ��وردي وتالمذته،
فع ��دا القلة ممن �ش ��ارك يف وداعه ،فال�ش ��ك �أن
اخل ��وف من الإف�ص ��اح ع ��ن تابعيته ��م الفكرية
والعاطفي ��ة له قد �ش ��لت �أقدامه ��م عن اخلروج
�إىل ال�ش ��ارع يف تظاهرة الوداع التي لن تعيد
نف�س ��ها مرة �أخرى"( .)2وم ��ات جمال حمدان
( ،)1993-1928يف عزلت ��ه الطوعية ،متفرغ ًا
لبحثه العلم ��ي ،وعن موته كما يق ��ول د .خالد
منت�ص ��ر ،اكتفت �إحدى اجلرائ ��د بهذا العنوان
البائ�س"" :انفجار �أنبوبة بوتاجاز يف دكتور
جغرافيا".
لي� ��س �أم ��ر ًا جدي ��د ًا ،والغري ��ب �أن ��ه مل يع ��د
غريب� � ًا� ،أن يُنب ��ذ املبدعون احلقيقي ��ون ،مادام
من ��اخ احلي ��اة الثقافي ��ة والفكري ��ة ه ��و من ��اخ
الرعاة واملرعيني ،واحلظ ��وة يف بالط الأمري
وم�ؤ�س�س ��اته ،ال تكون �إ ّال ملن ينافقها ،ويدغدغ
م�شاعر العوام .وكال الرجلني مل يفعل هذا وال
ذاك� ،إمن ��ا ت ��ركا كتابات �س ��تظل حية ،وميوت
اجلميع.
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مل تكن رحلتي مع "�شخ�صية م�صر" ،يف بع�ض
مفا�ص ��لها ،ي�س�ي�رة ،ولكنه ��ا بالت�أكي ��د مفي ��دة
و�ش� �يّقة؛ لأن جم ��ال حم ��دان يتج ��ول ويجول
ب�ي�ن جمي ��ع العل ��وم ،فيتح ��دث ع ��ن �ص ��خور
م�ص ��ر بنف�س احلميمية (العلمية وال�شخ�ص ��ية
�س ��واء ب�س ��واء) التي يتحدث فيها ع ��ن النيل،
عن تاريخ م�ص ��ر القدمي واحلديث ،عن الفالح
امل�ص ��ري ،عن اقت�ص ��اد م�ص ��ر ،وزراعتها ،عن
�ص ��حراواتها ،ونيلها ،عن �آالمه ��ا و�آمالها ،عن
�أم�س م�ص ��ر ،وم ��ا قبله ،وعن يومه ��ا ،والقابل
م ��ن الأي ��ام .ولكنه كنظ�ي�ره العراق ��ي يرتيث
قلي ًال ،وال يف�ص ��ح كث�ي�ر ًا يف حديثه عن اليوم،
يومه.
كتب عل ��ي الوردي مرة" :يل كت ��ب قد �أعددتها
للطب ��ع من ��ذ �س ��نوات .وق ��د �أعلنت عنه ��ا ذات
مرة �إعالن� � ًا �س ��اخر ًا فقلت� :إنها �ست�ص ��در بعد
م ��وت امل�ؤل ��ف �إن �ش ��اء الل ��ه .وكان �س ��بب هذا
الإعالن ال�س ��اخر �أين كن ��ت ال �أتوقع �أن حتدث
الث ��ورة [ث ��ورة  14مت ��وز  ]1958عندن ��ا يف
وقت قريب .والآن وقد حدثت الثورة ب�أ�س ��رع
مما كنت اتوق ��ع ،فهل تراين قادر ًا على �إخراج
تلك الكتب العتيدة؟ كال!"( .)3وهي مل ت�ص ��در
حت ��ى الآن ،ب ��ل �إن احل ��ال قاد ال ��وردي ح ّد �أن
كت ��ب "كلمة وداع" يف نهاية كتابه الأحالم بني
العل ��م والعقيدة ،يقول فيها" :البد يل من كلمة

وداع �أودع به ��ا القارئ يف خامت ��ة كتابي هذا
ال ��ذي هو فيم ��ا �أعتق ��د �آخر كت ��اب �أخرجه �إىل
النا� ��س .ويخ ّي ��ل يل �أن الكثريي ��ن م ��ن القراء
�س ��وف ال ي�أ�س ��فون لهذا الوداع ،ولعل البع�ض
منهم �سيفرح به"(.)4
وعلى النحو نف�سه بال�ضبط فعل جمال حمدان.
فقب ��ل �أن ينهي �سِ ��فره العظي ��م بالباب احلادي
ع�ش ��ر ،املعنون "م�ص ��ر والع ��رب" ،كتب حتت
عنوان "تو�ضيح البد منه للقارئ" ،يقول فيه:
"�إىل �أن يزول وجه م�صر القبيح نهائي ًا ،وكذلك
وج ��ه العرب الكالح القمئ املتنطع �أي�ض� � ًا ،ف�إن
م ��ن الوا�ض ��ح متام ًا يف الوقت احل ��ايل الردئ
ال�ساقط ا�س ��تحالة كتابة هذا الباب كما ينبغي
وكم ��ا كان يف خط ��ة ه ��ذا العمل الكب�ي�ر .لي�س
ذل ��ك ـ ليث ��ق القارئ ـ حر�ص� � ًا على �س�ل�امتنا �أو
حت ��ى حياتنا ،ولكن فقط حر�ص� � ًا على �س�ل�امة
و�ص ��ول هذا الكتاب �إليه ـ وكل لبيب بالإ�شارة
يفه ��م ...ورغ ��م �أن امل ��ادة الأولي ��ة والأف ��كار
الأ�سا�س ��ية والتخطيط العري�ض لهذه الف�صول
مت �إعدادها بالفعل منذ �أمد لي�س بالق�ص�ي�ر� ،إال
�أن امل�ؤلف بكل الأ�سف والأ�سى ي�ست�أذن يف �أن
يقدم اعتذاره لقارئه عن عدم ا�ستحالة الكتابة
والن�ش ��ر يف ظ ��ل الظ ��روف الراهن ��ة القهري ��ة
القاه ��رة التي يع ��رف� ،إذ لن ي�ص ��ل �إليه حرف
منها بحال من الأحوال"،( .ج.)630 ،4

مل يكت ��ب ال ��وردي كلم ��ة ال ��وداع اعتباط� � ًا،
فلقد ج ��اءت متوافقة م ��ع تغ�ي�ر "ذوق القارئ
العراق ��ي" ،ح�س ��ب تعب�ي�ره .يكت ��ب" :والب ��د
يل م ��ن �أن �أع�ت�رف هن ��ا ف�أق ��ول ب�أنه كت ��اب �إن
كان ي�ص ��لح لعهد م�ض ��ى ،فهو ال ي�ص ��لح للعهد
الثوري اجلديد� ،أق ��ول هذا من باب االعرتاف
بالواق ��ع و�إن كان م ّر ًا .وه ��و اعرتاف البد من
�أن �أبوح به لكي يكون القارئ على ب�صرية من
�أم ��ره حني يقر�أ ه ��ذا الكت ��اب �أو �أي كتاب �آخر
م ��ن كتبي ال�س ��ابقة .هناك حقيق ��ة ال يجوز يل
�أن �أتنا�س ��اها هي �أن ذوق الق ��ارئ العراقي قد
تغ�ي�ر تغري ًا كب�ي�ر ًا �إثر قي ��ام الث ��ورة .فبعدما
كان الق ��ارئ يتلذذ ما �أكت ��ب ويكتب �أمثايل من
موا�ضيع اجتماعية ونف�سية ال مت�س ال�سيا�سة
�إ ّال م�س� � ًا خفيف ًا� ،أ�ص ��بح اليوم يريد من الكاتب
�أن يكتب يف �ص ��ميم ال�سيا�س ��ة و�أن يعلن ر�أيه
جه ��ر ًا فيما ه ��و حق �أو باطل م ��ن املبادئ التي
يتن ��ازع حولها النا�س ...فالذي ال �ش ��ك فيه �أن
ثورة  14متوز كانت ثورة جذرية كربى هزت
عقول النا�س وقلبت مفاهيمهم .و�أعتقد �أن عهد
الثورة يحتاج �إىل كتاب و�أدباء من نوع جديد
يختل ��ف عن ذل ��ك النوع م ��ن الأدب ��اء والكتاب
الذين اعتاد النا�س عليهم يف عهد م�ضى"(.)5
ال ��وردي ي ��ودع الق ��ارئ لأن ذوق ه ��ذا القارئ
نف�س ��ه ق ��د تغري ،وتغ�ّي�رّ ُ ال ��ذوق عندن ��ا يعني

�إ�ص ��دار �أح ��كام وتنفيذها على وجه ال�س ��رعة.
والأح ��كام يف بالدنا حا�س ��مة ونهائي ��ة .بل �إن
الوردي ي�سارع ،يف مو�ضع �آخر� ،إىل �إزالة �أي
�سوء فهم� ،أو لب�س ،قد يرتتب عليه �أذى و�ضرر
عظيم ��ان ،يكتب�" :أرجو �أن ال يفهم القارئ من
ه ��ذا �أين �أق�ص ��د به ��ذا �ش ��باب ح ��زب معني من
�أحزابن ��ا املت�ص ��ارعة يف ه ��ذه الأي ��ام .فال ��ذي
ذكرته ي�صدق على كثري من ال�شبان املتحم�سني
من كل حزب ويف كل بلد ،ال�سيما يف هذا البلد
الأمني!"( ،)6وتبدو �ض ��رورة هذا التو�ض ��يح
جلية يف خ�ش ��يته من �أن يح�سب على طرف ما،
�أو جهة ما ،فيناله الق�سط امل�ستحق الذي يناله
كل �إن�س ��ان يرى خالف ما يراه ال�س ��ائدون يف
هذا البل ��د الأمني حق ًا! يكتب �أي�ض� � ًا" :لو �أتيح
لأي حزب �أن ينت�صر يف فرتة من فرتات الزمن
لفعل �شبانه مثلما فعل �شبان حزب �آخر ...وها
�أن ��ذا الآن �أ�س ��مع عن �سل�س ��لة م ��ن االعتداءات
ال�ص ��ارخة يقوم بها ع�ص ��ابات من ال�شبان يف
بع�ض مناطق بغداد� ،إذ هم يركبون الدراجات
يبحثون بها عن �ص ��يد لهم يف زوايا ال�شوارع
لك ��ي ي�ش ��بعوه �ض ��رب ًا وتنكي�ل ً�ا .ول ��و �أتيحت
له� ��ؤالء فر�ص ��ة كافي ��ة مل ��ا ت ��رددوا ع ��ن القيام
ب�أب�شع الأعمال والفظائع"(.)7
�أم ��ا جمال حمدان ،ف�إنه يعتذر للقارئ ،ال خوف ًا
منه� ،إمنا خوف ًا من ال�س ��لطة .ولكن خوف علي
الوردي هو �أي�ض� � ًا خوف من ال�سلطة .بطبيعة
احل ��ال مل تكن ال�س ��لطة يوم ًا را�ض ��ية عن علي
ال ��وردي ،وال هو كان من�س ��جم ًا معه ��ا ،ولكنها
اتخ ��ذت بع ��د الع ��ام � 1958ش ��ك ًال �آخ ��ر .فف ��ي
العه ��د امللك ��ي مل تكن ال�س ��لطة تعتمد على غري
م�ؤ�س�ساتها البولي�سية واحلقوقية وال�سيا�سية
يف تدبري وت�سيري دفة احلكم وفر�ض �سلطاتها،
ولكنه ��ا مل حتتكم يوم ًا �إىل �أتباع� ،أو �أن�ص ��ار،
وغوغ ��اء .فه ��ذه الظاه ��رة الأخ�ي�رة مل تنم ��و
وتت�ض ��خم �إ ّال يف العهد اجلمهوري .ويبدو �أن
نظام احلكم يف بلداننا الذي ي�سمى جمهوري ًا،
ال عالق ��ة ل ��ه به ��ذا املفه ��وم ال�سيا�س ��ي �إ ّال م ��ن
جهة ت�ألي ��ب جمهور من العوام لفر�ض �س ��لطة
�سيا�س ��ية ،ومن ثم ح�شده ،وا�س ��تغالله مل�آربها

�ضد جمهور �آخر .فالأحزاب التي ت�سمّي نف�سها
جماهريية� ،أو �ش ��عبية� ،إمنا كانت جتيّ�ش هذه
اجلم ��وع ،وت�س ��تغلها يف �أوقات ال�ص ��راعات،
واملنازعات التي يكون امليدان العام �س ��احتها.
يكت ��ب علي الوردي" :مل تن�ص ��ب املقا�ص ��ل يف
ثورتنا كما ن�ص ��بت يف الثورة الفرن�سية� ،إمنا
ا�ستخدمت فيها احلبال واخلناجر والهراوات
والقن ��اين .ول ��و ا�س ��تمرت ف�ت�رة احلما�س يف
ثورتن ��ا م ��دة �أطول لرمبا �ش ��هدنا فيها �أ�ش ��ياء
�أخرى ال يعلمها �إ ّال الله.)8(".
وخل ��ف االخت�ل�اف الظاه ��ري ب�ي�ن ت�ص ��ريح
الرجل�ي�ن ،فعلي الوردي يخ�ش ��ى اجلمهور لأن
اجلمهور يريد كتابة مت�س ال�سيا�س ��ة ،ح�س ��ب
تعب�ي�ره ،يف ح�ي�ن يخ�ش ��ى حم ��دان ال�س ��لطة
ال�سيا�س ��ية ،لأنها ال تري ��د لأحد �أن يخو�ض يف
�ش� ��ؤونها� ،أق ��ول خلف هذا االخت�ل�اف الظاهر
وح ��دة عميق ��ة .كان علي الوردي ق ��د �أعلن عن
وداعه ذاك يف بدايات ثورة  14متوز يف العام
 ،1958حي ��ث كان ال�ش ��ارع �ص ��اخب ًا ،تتوزعه
انتم ��اءات �آيديولوجية خمتلف ��ة وقاتلة ،لذلك
�ص ��ار مطلوب ًا من الكاتب الذي يت�صدى لل�ش�أن
االجتماعي �أن يتحدث يف ال�ش� ��أن ال�سيا�س ��ي،
مبعنى �أن يف�صح عن انتماءاته الآيديولوجية.
لأن اخلو� ��ض يف ال�ش� ��أن ال�سيا�س ��ي ،يف �أيام
التح ��والت الفائرة ،البد ،كم ��ا يريد اجلمهور،
�أن ي�أخذ �ص ��يغة موق ��ف �آيديولوجي ما؛ "و�أن
يعلن ر�أيه جهر ًا فيما هو حق �أو باطل" ح�سب
تعبري الوردي نف�سه .يف حني �أن جمال حمدان
كت ��ب تو�ض ��يحه بع ��د �س ��نوات طويل ��ة عل ��ى
ا�س ��تتباب الو�ض ��ع ال�سيا�سي مل�ص ��لحة �سلطة
�سيا�س ��ية واح ��دة وحي ��دة ،حرف ��ت توجهاتها
الأ�ص ��لية نحو اجت ��اه معاك�س متام� � ًا ،ففقدت
جمهوره ��ا ال ��ذي يفرت�ض ��ه حم ��دان ،ويوج ��ه
�إليه كتابه .يف حال ��ة الوردي كان احلديث يف
ال�سيا�س ��ة يعني� ،إ ّذاك ،احلدي ��ث املتحزب� ،أما
يف حال ��ة حمدان ف ��كان احلديث يف ال�سيا�س ��ة
يعن ��ي نقد نظ ��ام ال�س ��لطة ال�سيا�س ��ية القائمة
فعلي� � ًا ،ونقد توجهاتها التي ت�ش ��يع يف نف�س ��ه
الأمل واملرارة.

كان عل ��ي ال ��وردي ي�ص ��ف يف كتاب ��ه "وع ��اظ
ال�س�ل�اطني" ،ال�ص ��ادر يف فرتة احلك ��م امللكي،
الق ّيم�ي�ن على دار الإذاع ��ة العراقية بـ"جالوزة
الإذاع ��ة" ،وي�ض ��يف هام�ش� � ًا �إىل عبارت ��ه هذه
يكت ��ب فيهّ :
"حق على املذي ��ع �آنذاك �أن ينادي:
هنا بلد اجلالوزة .هنا بغداد"( .)9وما كان له
�أب ��د ًا �أن يج ��ر�ؤ على هذا الق ��ول يف كل الفرتة
التي تلت العام  .1958بل ما كان ليجر�ؤ حتى
عل ��ى �أن يقول م ��ا قاله الدكتور جم ��ال حمدان
يف تربير عدم ن�ش ��ره الباب الأخ�ي�ر من كتابه
حينما يوجه كالمه مبا�شرة �إىل القارئ.
ولكن اجلمهور الذي يخ�ش ��اه عل ��ي الوردي ال
يعرب دائم� � ًا عن توجهات ال�س ��لطة ال�سيا�س ��ية
القائم ��ة� ،إمن ��ا يع�ب�ر ع ��ن �س ��لطته اخلا�ص ��ة،
فتح ��ت فقرة بعن ��وان "�أنا والغوغ ��اء" ،يكتب
ال ��وردي" :لقد خربتُ خط ��ر الغوغاء و�أدركت
مبل ��غ دناءته ��م عندم ��ا �أخرج ��ت كت ��اب وعاظ
ال�س�ل�اطني ع ��ام  .1954كنت �أبتغ ��ي ...تنقية
الدين مما حلق به من �أدران �س ��لطانية �آثمة...
فهاج الغوغاء على كاتب هذه ال�س ��طور هياج ًا
عجيب� � ًا ،وه ��ددوه بالقت ��ل غ�ي�ر م ��رة وثلبوه
ثلب� � ًا قبيح� � ًا .ومل ي�ت�ردد بع�ض ��هم ع ��ن ر�ؤيته
يف �أحالمه ��م ي�س ��اق �إىل ن ��ار جهنم م�ص ��حوب ًا
بلعنة الل ��ه ومالئكته �أجمعني ...ومن العجيب
حق� � ًا �أن �أرى �أف ��راد ًا من �أولئ ��ك الغوغاء الذين
كان ��وا يروم ��ون قتلي يف ذلك احلني �س ��ائرين
الآن يف االجت ��اه املعاك� ��س� ،إذ ه ��م يروم ��ون
قت ��ل خ�ص ��ومي ،ول�س ��ت �أدري م ��اذا �س ��وف
يفعل ��ون يف الأيام املقبل ��ة؟ �أرجح الظ ��ن �أنهم
�س ��يحاولون عندئ ��ذ قتلي وقتل خ�ص ��ومي يف
�آن واحد"(.)10
الفارق ب�ي�ن الرجلني هو ،كما ال يخفى ،الفارق
بني جمتمعيهما ،ونوعي ال�س ��لطة اجلمهورية
الت ��ي �س ��ادت عل ��ى رق ��اب النا� ��س .لي� ��س هذا
جتمي ًال لل�س ��لطة امللكية �أبد ًا ،ولكنه بكل ت�أكيد
متيي ��ز له ��ا .وردود الأفع ��ال التي ا�ست�ش ��عرها
الرج�ل�ان� ،أو واجهاها فع ًال ،من كتابتهما ،هي
نف�س ��ها .يقول جمال حم ��دان" :ال ميكن لكاتب
�أو ع ��امل �أو مفك ��ر �أن يوج ��ه �إىل م�ص ��ر نق ��د ًا
مو�ضوعي ًا ب ّنا ًء �ص ��ادق ًا وخمل�ص ًا �إ ّال وع ّد على
التو والفور والغرابة والده�شة :عدو ًا بغي�ض ًا
�أو حاقد ًا موتور ًا �إن كان �أجنبي ًا ،وخائن ًا �أعظم
�أو �أحق ��ر �إن كان م�ص ��ري ًا" (ج� ،1ص � .)28أما
الوردي فيق ��ول" :والغريب �أن الكثريين منهم
كانوا يقر�ؤون كتبي وي�شتمونها يف �آن واحد.
وي�ص ��ح �أن يقال عن كتبي من هذه الناحية كما
قيل عن حلم ال�سمك :م�أكول مذموم"(.)11
وم ��ع ذل ��ك ،ف�إنهم ��ا ال يختاران غ�ي�ر اخلو�ض
يف مو�ض ��وعيهما �إىل نهاي ��ة الطري ��ق ،باحل ��د
الواقع ��ي املت ��اح� ،إنه ��ا ق�ض ��ية تتع ��دى كونها
رغب ��ة فكرية بحتة� ،إمنا هي ه ّم وطني باملعنى
الدقي ��ق للكلمة .يق ��ول الدكتور حم ��دان "�إننا
ق ��ط مل نك ��ن �أح ��وج مم ��ا نح ��ن الآن �إىل فه ��م
كام ��ل معمق موثق لوجهن ��ا ووجهتنا ،لكياننا
ومكانن ��ا ،لإمكانياتن ��ا وملكاتنا ،ولكن �أي�ض� � ًا
لنقائ�ص ��نا ونقائ�ض ��نا ـ كل �أولئ ��ك ب�ل�ا حت ��رج
وال حتي ��ز �أو ه ��روب ...نقول يف ه ��ذا الوقت
جتد م�ص ��ر نف�س ��ها بحاج ��ة �أكرث م ��ن �أي وقت
م�ض ��ى �إىل �إع ��ادة النظ ��ر والتفك�ي�ر يف كيانها
ووجوده ��ا وم�ص�ي�رها ب�أ�س ��ره ...وبالعل ��م
وح ��ده ،ال الإعالم الأعم ��ى وال الدعاية الدعية
وال التوجيه الق�سري املنحرف املغر�ض ،يكون
ال ��رد" (ج� ،)20-219 ،1أم ��ا ال ��وردي فيق ��ول
"�أرجو �أن يعلم القارئ �إين حني �أذكر م�ساوئ
القيم التي كانت �س ��ائدة يف جمتمعنا يف العهد
العثم ��اين ،والت ��ي مازال ��ت بقاياه ��ا موجودة
في ��ه حت ��ى الآن ،ال يعن ��ي ذل ��ك �أين �أق�ص ��د ذ ّم
ه ��ذا املجتمع .فالواق ��ع �أن كل جمتمع يف هذه
الدنيا ال يخلو من عيوب وم�س ��اوئ خا�صة به.
ومن واج ��ب الباحث االجتماعي �أن يبحث يف
تلك امل�س ��اوئ من �أج ��ل معاجلته ��ا �أو حماولة
�إ�صالحها"(.)12
ومن الكت ��ب التي �أعدها علي ال ��وردي للطبع،
ولكنه ��ا مل ُتن�ش ��ر ،ه ��و كت ��اب "�أخ�ل�اق �أه ��ل
العراق" .ويف ه ��ذا الكتاب يقول علي الوردي
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ك�ش ��ف عن "عي ��وب املجتمع العراق ��ي وما فيه
م ��ن قي ��م �س ��يئة وتطرف ق ��د ال حتم ��د عواقبه
�أحيان ًا .وكل من يدر�س الأو�ض ��اع ال�سيا�س ��ية
واالجتماعي ��ة الت ��ي مر به ��ا ال�ش ��عب العراقي
يف عهوده البائدة البد �أن ي�س ��تنتج منها مثلما
ا�س ��تنتجته .ولكن ��ي م ��ع ذل ��ك واثق ب� ��أين لو
�أخرج ��ت ه ��ذا الكت ��اب لقابله كثري م ��ن القراء
بالنف ��ور .وال ل ��وم عل ��ى الق ��راء يف ه ��ذا ،فهم
يطلب ��ون من الكاتب يف ه ��ذه املرحلة الثورية
�أن يكتب لل�ش ��عب فيما ي�شجعه وميجِّ د �أفعاله،
ال �أن يثبط ��ه ويح�ص ��ي علي ��ه عيوب ��ه"(.)13
ويقول حمدان وا�ص ��ف ًا ما ي�ص ��در� ،أو ما ميكن
�أن ي�ص ��در ،م ��ن مواق ��ف جت ��اه كتابت ��ه� :إن ��ه
"موقف خطر للغاية ،ي�ص ��ل �إىل حد الإرهاب
الفك ��ري وامل�ص ��ادرة عل ��ى املطل ��وب م�س ��بق ًا.
وه ��و بب�س ��اطة مفجعة �أكرب �ض ��مان بالتدهور
واالنحدار الوطني والتجمد والتخرث والتعرث
القوم ��ي ،لأننا مبنطق ��ة مطلوب منا بب�س ��اطة
�أن ن�ص ��ور م�ص ��ر وامل�ص ��ريني كيوتوبي ��ا على
الأر�ض ،كفردو�س �أر�ضي .فاخلطر كل اخلطر
يف وجه هذا املوقف �أن قد يُ�صبح خط املقاومة
الدنيا هو الطريق ال�س ��هل ،خط الدمياجوجية
والنف ��اق الوطن ��ي ومتل ��ق ودغدغ ��ة غرائ ��ز
ال�ش ��عب و�إر�ض ��اء غ ��روره بتزي�ي�ن عيوب ��ه
وت�ضخيم حما�سنه" (ج.)28 ،1
ويلتق ��ي الرج�ل�ان �أي�ض� � ًا يف ت�ش ��خي�ص �أح ��د
جوانب هذه املواقف املتع�صبة العمياء .يقول
حمدان وا�ص ��ف ًا �ش ��كل الكاتب الذي تريده هذه
املواق ��ف" :حينئ ��ذ مي�س ��ي الكات ��ب ،ك�ش ��اعر
القبيل ��ة يف اجلاهلية� ،ص ��ناجة الوطن وبوق
ال�ش ��عب كيفم ��ا كان ��ت حقيقتهما ومهم ��ا كانت
ه ��ذه حق� � ًا �أو باط�ل ً�ا .وبذلك يفق ��د الكاتب تو ًا
وظيفت ��ه االجتماعية ومربر وجوده الوطني"
(ج .)28 ،1فكتابه "�شخ�ص ��ية م�ص ��ر"" :لي�س
دفاع� � ًا باحل ��ق والباط ��ل ع ��ن م�ص ��ر ،وال ه ��و
هجوم عليها �أي�ض� � ًا .و�إمنا هو ت�ش ��ريح علمي
مو�ض ��وعي يق ��رن املحا�س ��ن بالأ�ض ��داد عل ��ى
حد �س ��واء ،وي�ش ��خ�ص نقاط القوة وال�ضعف
�س ��واء ب�س ��واء .وبغ�ي�ر ه ��ذا ال يك ��ون النق ��د
الذات ��ي ،بل وال يك ��ون العل ��م" (ج� .)31 ،1أما
الوردي فيقول" :ي�ؤ�سفني �أن �أقول �إن العقلية
ال�ش ��عرية امل�س ��يطرة على �أذه ��ان متعلمينا قد
�أ�ضرت بنا كثري ًا .فمن طبيعة العقلية ال�شعرية
�إنه ��ا تق ��ف موقف� � ًا جدي ًا جت ��اه املجتمع ��ات �أو
الأفراد .فاملجتمع �أو الفرد يف نظر تلك العقلية
�أم ��ا �أن يكون ح�س ��ن ًا كله �أو قبيح� � ًا كله ...وال
حاجة بنا �إىل القول �إن هذا املنهج ال�ش ��عري ال
يالئم املنهج العلم ��ي احلديث .فالعلم احلديث
مل يتق ��دم هذا التقدم العظيم الذي نراه �إ ّال بعد
ما تخل�ص من التحيز العاطفي و�أخذ ينظر �إىل
الأمور نظرة مو�ضوعية حيادية"(.)14
م ��ا الذي �أراد جمال حم ��دان كتابته ومل يكتبه،
فاعت ��ذر لقارئ ��ه؟ وما ال ��ذي كان عل ��ي الوردي
يريد قول ��ه ،فحب�س ��ه يف �ص ��دره ،و�أخذه معه
�إىل القرب؟
يف كتابه درا�س ��ة يف طبيعة املجتمع العراقي،
ال�صادر يف العام  ،1965وتثبيت التاريخ مهم
هنا ،حتدث الوردي عن م�س� ��ألة الدميقراطية.
ويط ��رح �س� ��ؤا ًال بال ��غ الداللة والأهمي ��ة �أم�س
والي ��وم مف ��اده" :هل ن�ت�رك ال�ش ��عب العراقي
يت ��ورط يف التجارب القا�س ��ية مرة بعد �أخرى
حتى يتع ��ظ بها من تلقاء نف�س ��ه� ،أم ينبغي �أن
ن�أخذ بيده ونر�ش ��ده �إىل الطريق ال�ص ��حيح؟"
 ،ويجي ��ب" :ميكن الق ��ول �إن الو�ض ��ع الراهن
يف الع ��راق يحت ��اج �إىل تخطي ��ط ومعاجل ��ة
مو�ض ��وعية مبقدار ما تتحمله ظروفه املحلية.
ويخيل يل �أن من الو�سائل املجدية يف ذلك هو
�أن نحاول تعويد ال�شعب العراقي على احلياة
الدميقراطية وجنعله ميار�سها ممار�سة فعلية،
حي ��ث نتيح له حرية �إبداء الر�أي والت�ص ��ويت
دون �أن ن�س ��مح لفئ ��ة من ��ه ب� ��أن تفر� ��ض ر�أيها
بالق ��وة على الفئ ��ات الأخرى� .إن هذه فر�ص ��ة
يج ��ب علينا انتهازها ،فالع ��راق الآن يقف على
مفرتق الطريق ،وهذا هو �أوان البدء بتحقيق
النظام الدميقراطي فيه ،فلو فاتت هذه الفر�صة

من �أيدينا ل�ضاعت منا �أمد ًا طوي ًال"...
بعد حتديد العالج ،يختم كتابه بالعبارة الآتية:
"ينبغ ��ي لأهل الع ��راق �أن يعتربوا بتجاربهم
املا�ض ��ية ،وه ��ذا ه ��و �أوان االعتب ��ار! فهل من
ي�س ��مع؟!"( )17بطبيعة احلال مل ي�ستمع �أحد،
ّ
وكف الرجل بعد ذاك عن التطرق لهذا احلديث
م ��ع ت�ص ��اعد جمريات العه ��د اجلمه ��وري �إىل
مديات من التع�سف غري م�سبوقة .وعن �صدى
كلمات الوردي هذه ع�ّب�رّ الدكتور حممد جابر
الأن�ص ��اري خري تعبري بقوله" :ولكن �ص ��وته
(�أي عل ��ي ال ��وردي نف�س ��ه) م ��ا لب ��ث �أن �ض ��اع
يف غم ��رة ال�ض ��جيج الأيديولوجي ال�ص ��اخب
حينئ ��ذ ي�س ��ار ًا وميين ًا ،بحي ��ث مل يتحول �إىل
تيار فكري �أو مدر�س ��ة ي�ش ��ارك فيه ��ا �آخرون"
 .وع ��ن عب ��ارة الوردي ال�س ��الفة ن�س� ��أل :كيف
ي�ستجيب عراقي يقر�أ كلمات الوردي هذه بعد
كتابتها بع�ش ��رة �أعوام ،ع�ش ��رين عام ًا ،ثالثني
عام� � ًا� ،أربعني عام ًا؟ بالت�أكيد �س ��يدرك ،من بني
ما يدرك� ،أن كلمات هذا الرجل الب�س ��يطة جد ًا،
ولك ��ن العميقة ،واملبا�ش ��رة جد ًا ،وال�ص ��ريحة
ج ��د ًا ،رج ��ل كان خمت�ب�ره التاري ��خ ،والزقاق
ال�ش ��عبي ،واملقهى ،وعالق ��ات النا�س اليومية،
هي �أعمق و�أ�صدق من ّ
كل ما قيل.
والي ��وم هن ��اك الك�ث�رة الكاث ��رة م ��ن مثقف ��ي
العراق ،ممن عا�ش ��وا حياتهم بني طيات الكتب
(يف جمي ��ع �ألوانه ��ا) يب ��دون ا�س ��تغرابهم مما
ي�س ��ود املجتم ��ع العراقي من ظواه ��ر بربرية،
و�إىل ه�ؤالء املثقفني �أنف�س ��هم كان علي الوردي
ق ��د �أه ��دى كتابه (درا�س ��ة يف طبيع ��ة املجتمع
العراق ��ي)�" :أق ��دم كتاب ��ي ه ��ذا �إىل الذي ��ن
ي�ش ��غفون بالأفكار العالية فيحاولون تطبيقها
يف جمتمعه ��م بغ�ض النظر عن طبيعة املجتمع
وظروف ��ه .لق ��د �آن لهم �أن ينزلوا ع ��ن �أبراجهم
العاجية و�أن ي�أخذوا بعني االعتبار مقت�ضيات
الواقع االجتماعي الذي يعي�شون فيه
و�ش� ��أن نظريه العراقي ي ��رى جمال حمدان �أن
امل�ش ��كلة الأهم الت ��ي تواجه املجتمع امل�ص ��ري
ه ��ي الدميقراطية كما يقول حمدان بو�ض ��وح
�ش ��ديد ،وب�ص ��وت يريده �أن يكون م�س ��موع ًا.
لن�س ��تمع �إىل كلماته املت�أ�س ��ية ولكن ال�ص ��ادقة
واحلقيقي ��ة" :،لق ��د تغ�ي�رت م�ص ��ر احلديث ��ة
واملعا�ص ��رة يف جمي ��ع نواح ��ي احل�ض ��ارة
املادية والالمادية ...غري �أنها من �أ�س ��ف مل تكد
تتغ�ي�ر م ��ن ناحية احلك ��م وال�س ��لطة والدولة،
الت ��ي هي بالتحدي ��د املقيا�س واملح ��ك الوحيد
للتطور احل�ض ��اري عموم ًا والتقدم الإن�س ��اين
احلقيقي .ففي هذا ال جديد حتت �شم�س م�صر:
فم�صر �سنة  1984ميالدية هي �سيا�سي ًا كم�صر
�سنة  1984قبل امليالد ،والفرعونية املحدثة ال
تختل ��ف جوهري ًا عن الفرعوني ��ة العتيقة و�إذا
كانت م�ص ��ر الي ��وم دولة متخلف ��ة تكنولوجي ًا،
ن�صف متخلفة ح�ض ��اري ًا ،ف�إنها متخلفة مرتني
�سيا�سي ًا :داخلي ًا وخارجي ًا ،كمواطن وموطن.
وفيم ��ا ب�ي�ن الطرف�ي�ن ،تظ ��ل الدميقراطية هي
م�ش ��كلة م�ص ��ر الأوىل والأم .فه ��ي و�إن مل تكن
م�ش ��كلتها الوحي ��دة �أو الأخ�ي�رة ،ف�إنها مفتاح
جميع م�ش ��اكلها الأخرى بالا�س ��تثناء .ال �شيء
ي�س ��بقها ،ولكنها ت�سبق اجلميع .جميع م�شاكل
م�صر و�أزماتها وكوارثها الداخلية واخلارجية،
يف االنت ��اج واحل�ض ��ارة والتق ��دم ،م ��ع العدو
الإ�س ��رائيلي والأ�ش ��قاء الع ��رب ،م ��ع الق ��وى
العظم ��ى وال�ص ��غرى ،كل انح ��دار �أو �س ��قوط
م�ص ��ر يف احلرب �أو يف ال�س ��لم ،كاف ��ة عيوبها
ونقائ�صها و�س ��لبياتها يف املجتمع والفرد كما
يف ال�سيا�س ��ة واالقت�ص ��اد م�ص ��درها و�س ��ببها
الرئي�س ��ي ه ��و اال�س ��تبداد الداخل ��ي الغا�ش ��م
والطغي ��ان الفرعوين املقيم امل�س ��تدمي� ...إنها
هي �أ�ص ��ل م�شكلة م�ص ��ر كلها� :شخ�صية م�صر،
م�ص�ي�ر م�ص ��ر ،رخاء م�ص ��ر ،بل وبقاء م�ص ��ر،
�شخ�ص ��ية امل�ص ��ري ،كرامة املواطن امل�ص ��ري،
نف�سية االن�سان امل�ص ��ري� ،إعادة بناء الإن�سان
امل�ص ��ري وال�شخ�ص ��ية القومية ...يف كل هذا
وغريه فت�ش عن الدميقراطية �أو غيابها ،ف�إنها
هي حاكمها ومقرها و�ضابط �إيقاعها مثلما هي
حلها جميع ًا" (ج.)612 ،4
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جمال حمدان

جمال حمدان..

فيلسوف الجيوبوليتيكا
الدكتور جامل حمدان أحد
أعالم الجغرافيا املرصيني
األفذاذ ،والذى حلت ذكرى
رحيله السادسة والعرشين
قبل أيام ،فقد تفرد بال منافس
يف علوم الجغرافيا وفلسفات
الشعوب ،ولطاملا ظل اسمه
مدونًا يف كل املراجع العاملية
بال استثناء ،بل ترجمت كتبه
العظيمة ملختلف اللغات،
واعتربه البعض حالة متميزة
تفان
جادت بإبداعاتها بكل ٍ
وإخالص ،ومل ال ،فقد كان
راهب الجغرافيا والوطن
والعروبة بامتياز ،جمع بني
العلم والفن والفلسفة ،كام
ُعد أحد أعالم الجغرافيا
املرصيني ،ولكنه كام قيل ،مل
أستاذ للجغرافيا
مجرد
ٍ
يكن َّ
يف جامعة القاهرة ،بل كان
ِّ
مفك ًرا وعالِ ماً  ،أفنى عمره ك َّله
باحثًا عن ينابيع العبقرية يف
الشخصية املرصية ،مح ِّل ًال
للزمان واملكان والتاريخ الذي
أدى إىل حفاظ تلك الشخصية
عىل مقوماتها.

د .محمود محمد علي
فمث�ل�ا جن ��د �أنه �ش ��كل مبفرده مدر�س ��ة راقية
يف التفك�ي�ر اال�س�ت�راتيجي املنظ ��م ،م ��زج
فيه ��ا بطريق ��ة غ�ي�ر م�س ��بوقة م ��ا ب�ي�ن عل ��م
اجلغرافي ��ا ال ��ذي ال يتع ��دى مفهوم ��ه ل ��دى
البع�ض نط ��اق املوقع والت�ض ��اري�س ،وعلوم
التاري ��خ واالقت�ص ��اد وال�سيا�س ��ة ،ليخرج لنا
مك ��ون جدي ��د �أ�س ��ماه “جغرافي ��ا احلي ��اة”.
و�أو�ض ��ح “حم ��دان” يف مقدم ��ة كتاب ��ه
املو�سوعي “�شخ�ص ��ية م�صر” املق�صود بتلك
اجلغرافي ��ا م�ش�ي ً�را �إىل �أنها“ :عل ��م مبادتها،
وف ��ن مبعاجلتها ،وفل�س ��فة بنظراتها ..وهذه
الر�ؤي ��ة ثالثي ��ة الأبع ��اد يف التعاط ��ي م ��ع
الظاه ��رة اجلغرافي ��ة تنق ��ل ع ��امل اجلغرافيا
م ��ن مرحلة املعرفة �إىل مرحل ��ة التفكري ،ومن
جغرافية احلقائق املر�صو�ص ��ة �إىل جغرافية
الأفكار الرفيعة.

ومل تك ��ن اجلغرافي ��ا ه ��م “جم ��ال حم ��دان”
الوحي ��د ،لكن ��ه �أراد �أن يجع ��ل منه ��ا مرك� � ًزا
ل ��كل العل ��وم ،ف ��كان ل ��كل وا ٍد عن ��ده نظرية،
ول ��كل بحر دالل ��ة و�أهمية ،لي�ص ��يغ من خالل
ذلك نظري ��ة ا�س�ت�راتيجية كامل ��ة يف عبقرية
املكان ،ويحلل من خالل تلك النظرية التاريخ
واحلا�ضر وامل�ستقبل.
وُلد جمال حمدان يف العام  4فرباير 1928م
 ،وح�صل على ال�شهادة االبتدائية عام ،1939
وق ��د اهتم وال ��ده بتحفيظ ��ه الق ��ر�آن الكرمي،
وكذلك جتويده وتالوته؛ مما كان له �أثر بالغ
على �شخ�صيته ،وعلى امتالكه نوا�صي اللغة
العربية ،وقد ظه ��ر ذلك جلي ًا يف كتاباته التي
متيزت ب�أ�سلوب �أدبي مبدع.
وبع ��د املرحل ��ة االبتدائي ��ة التحق باملدر�س ��ة
“التوفيقية الثانوية” وح�ص ��ل على �ش ��هادة
الثقافة عام  ،1943ثم ح�صل على التوجيهية
الثانوي ��ة عام  ،1944وكان ترتيبه ال�س ��اد�س
على القطر امل�ص ��ري ،ث ��م التحق بكلية الآداب
ق�س ��م اجلغرافيا.تخ ��رج م ��ن كليت ��ه يف ع ��ام
 ،1948ومت تعيين ��ه معي ��د ًا به ��ا ،ث ��م �أوفدته
اجلامعة يف بعثة �إىل بريطانيا �س ��نة ،1949
ح�ص ��ل خالله ��ا عل ��ى الدكت ��وراه يف فل�س ��فة
اجلغرافيا من “جامع ��ة ريدجن” عام ،1953
وكان مو�ض ��وع ر�سالته�“ :سكان و�سط الدلتا
قدميا وحديث ًا”.
كان الدكت ��ور جم ��ال حم ��دان يرى �أن م�ص ��ر
حتوَّ ل ��ت م ��ن �أول �أ ّم ��ة يف التاري ��خ �إىل �أول
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دولة ،ثم �أول �إمرباطورية ،وتو�ص ��ل �إىل تلك
احلقائ ��ق من خالل درا�س ��ات ج ��ادة و�أبحاث
متعمق ��ة ،در� ��س يف كلي ��ة الآداب -ق�س ��م
اجلغرافي ��ا ،وتخ� � َّرج منه ��ا يف الع ��ام 1948
لي ُعينِّ معيدًا بها ،ثم ي�س ��افر �إىل بريطانيا يف
بعث� � ٍة لدرا�س ��ة الدكت ��وراه يف الع ��ام ،1953
وكان ��ت �أطروحت ��ه بعن ��وان “�س ��كان الدلت ��ا
قدميًا وحدي ًثا”.
وال �ش ��ك يف �أن كتاب ��اه “درا�س ��ات عن العامل
العرب ��ي” و”جغرافي ��ا امل ��دن” ،كان ��ا �أول ما
�س ّلط ال�ضوء على عمله املتميز ،ليح�صل على
جائزة الدولة الت�ش ��جيعية وعم ��ره حينها مل
يتجاوز� 31سنة.
والناظ ��ر ب�إمعان �إىل كتابات حمدان ومنهجه
ونظمه اجلغرايف؛ يجد �أنه كان قد ح َّلق بعلم
اجلغرافي ��ا �إىل �آفاق بعيدة ،مل ي�ست�ش ��عر بها
�أح ��د م ��ن �أقران ��ه اجلغرافيني قبل ��ه ،فحمدان
هو روح اجلغرافيا اجلدي ��دة املتجددة دائمًا
و�أب� �دًا ،م ��ع �أن كتابات ��ه متي ��ل �إىل الن�س ��ق
العلم ��ي املت�س ��ق بالأدب.ت ��رك جم ��ال حمدان
�إرث� � ًا عظيم� � ًا نذك ��ر منه ��ا عل ��ي �س ��بيل املثال
ال احل�ص ��ر( :درا�س ��ات يف الع ��امل العرب ��ي،
القاه ��رة )1958 ،و(�أمن ��اط م ��ن البيئ ��ات،
القاهرة )1958 ،و(درا�سة يف جغرافيا املدن،
القاهرة )1958 ،و(املدينة العربية ،القاهرة،
 )1964و(ب�ت�رول العرب ،القاه ��رة)1964 ،
و(اال�س ��تعمار والتحرير يف الع ��امل العربي،
القاه ��رة )1964 ،و(اليه ��ود �أنرثوبولوجيا،
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كتاب الهالل )1967 ،و(�شخ�صية م�صر ،كتاب
الهالل )1967 ،و(ا�س�ت�راتيجية اال�س ��تعمار
والتحرير ،القاه ��رة )1968 ،و (مقدمة كتاب
(القاهرة) لديزموند �ستيوارت ،ترجمة يحيى
حقي )1969 ،و(العامل الإ�س�ل�امي املعا�ص ��ر،
القاهرة  )1971و(بني �أوروبا و�آ�سيا ،درا�سة
يف النظائ ��ر اجلغرافي ��ة ،القاه ��رة)1972 ،
و(اجلمهوري ��ة العربي ��ة الليبية ،درا�س ��ة يف
اجلغرافيا ال�سيا�س ��ية ،القاهرة )1973 ،و(6
�أكتوبر يف اال�س�ت�راتيجية العاملية ،القاهرة،
 )1974و(قن ��اة ال�س ��وي�س ،القاهرة)1975 ،
و(�إفريقي ��ا اجلدي ��دة ،القاه ��رة)1975 ،
و(مو�س ��وعة �شخ�ص ��ية م�ص ��ر ـ درا�س ��ة يف
عبقري ��ة املكان من � 4أج ��زاء ،القاهرة1975 ،
– .)1984
ومل يكتف جمال حمدان بذلك بل كتب ع�شرات
ال�ص ��فحات من خواط ��ره� ،أتوقف �أمام بع�ض
منه ��ا ،مت�أم�ل�ا ومتعلما ،حيث يق ��ول ،العرب
بغري م�ص ��ر "كهامل ��ت" بغري الأمري� ،س ��يناء
لي�ست جمرد �ص ��ندوق من الرمال كما يتوهم
البع�ض ،و�إمنا �ص ��ندوق من الذهب الأ�سود.
م�ص ��ر كانت دائما �ش ��عبا حماربا ،ولكن دون
�أن تك ��ون دولة حمرتفة ح ��رب ،لأنها حمارب
مدافع �أ�سا�سا ال حمارب معتد.
وع ��ن �إ�س ��رائيل يق ��ول � :إ�س ��رائيل لي�س ��ت
عنكبوت ��ا ،ولكنها بن ��اء ملئ بالثق ��وب ،يقوم
عل ��ي �أر� ��ض �أك�ث�ر امت�ل�اء باحلف ��ر ،والعل ��ل
الأ�ص ��يلة يف جمتمعه ��ا ه ��ي نق ��اط ق ��وة لن ��ا

يف �ص ��راعنا �ض ��دها ،ونق ��اط �ض ��عف حمققة
له ��ا ،غ�ي�ر �أن �إ�س ��رائيل ،ل ��ن ته ��زم بالنق ��اط
كم ��ا يقول ��ون يف عامل الريا�ض ��ة ،و�إمنا تهزم
بال�ض ��ربة القا�ضية .علي امل�س ��لم الذي يكتب
عن العامل الإ�سالمي� ،أن ي�ضع نف�سه يف مكان
غري امل�سلم ،خا�صة الأوروبي امل�سيحي ،لي�س
فقط ليك ��ون مو�ض ��وعيا ،و�إمنا ،لي�س ��توعب
وجهة نظ ��ر الآخر .نح ��ن والأقباط �ش ��ركاء،
و�إنه ��م �أق ��رب امل�س ��يحيني يف الع ��امل� ،إيل
الإ�سالم مبعني �أو ب�آخر. .
ومل يكتف بذلك بل وين�س ��ف ب ��كل ثقة ويقني
ادع ��اءات �إ�س ��رائيل ب�أحقيت ��ه املزعوم ��ة يف
�أرا�ضي ومقد�سات فل�سطني ،وكذا ي�ست�شرف
مبك� � ًرا باقت ��دار م� ��آالت واحتماالت ال�ص ��دام
والت�ص ��دع املبكر بني القوى العاملية املهيمنة
عل ��ى �إدارة امل�ش ��هد الدويل حينه ��ا ولكن قبل
حدوثها ب�سنوات.
ومن الر�ؤى امل�س ��تقبلية الت ��ي طرحها وتبدو
يف طريقه ��ا �إىل التحقي ��ق تل ��ك النب ��وءة
اخلا�ص ��ة بانهي ��ار الوالي ��ات املتح ��دة ،حيث
كتب “حمدان” يف بداية الت�سعينيات يقول:
“�أ�ص ��بح من الوا�ض ��ح متا ًم ��ا �أن العامل كله
و�أمري ��كا يتـبادالن احلق ��د والكراهيـ ��ة عل ًنا،
والعامل الذي ال يخفي كـرهه لها ينتظر بفارغ
ال�ص�ب�ر حلظ ��ة ال�ش ��ماتة العظم ��ى فيها حني
ت�سقط وتتدحرج ،وعندئذ �ستت�صرف �أمريكـا
�ضد العامل كاحليوان الكا�سر اجلريح”.
كذل ��ك كان �أول م ��ن �أ�ش ��ار �إىل م ��دى ت�أث�ي�ر
الب�ت�رول لي�س فقط على املجال االقت�ص ��ادي،
ولكن على املجال ال�سيا�س ��ي واال�سرتاتيجي
� ً
أي�ض ��ا ،وذل ��ك يف كتاب ��ه “ب�ت�رول الع ��رب”،
وبالفع ��ل ثبت كالم ��ه ،فكان البرتول و�س ��يلة
�ض ��غط فعالة ا�ستفاد منها القادة العرب خالل
حرب �أكتوبر .1973
كما تنب�أ بانهيار االحتاد ال�سوفيتي يف كتابه
“ا�س�ت�راتيجية اال�س ��تعمار والتحرير” عام
 ،1968وبالفعل انهار االحتاد ال�سوفيتي عام
 ،1991كم ��ا ق ��ام يف كتاب ��ه ال�ش ��هري “اليهود
�أنرثوبولوج ًي ��ا” ب�إثب ��ات �أن يهود �إ�س ��رائيل
لي�س ��وا �أحف ��ادًا لليه ��ود الذي ��ن خرج ��وا م ��ن
فل�س ��طني قب ��ل املي�ل�اد ،و�إمن ��ا ينتم ��ون �إىل
�إمرباطوري ��ة “اخل ��زر الترتي ��ة” التي قامت
بني بح ��ر قزوين والبحر الأ�س ��ود ،واعتنقت
اليهودي ��ة يف الق ��رن الثام ��ن املي�ل�ادي ،ه ��ذا
الأم ��ر الذي �أك ��ده بعد ذلك “�آرثر بوني�س ��لر”
م�ؤلف كتاب “القبيلة الثالثة ع�ش ��ر” ال�ص ��ادر
عام .1976
وذك ��ر الأ�س ��تاذ �إبراهي ��م النج ��ار (يف مقال ��ه
الذي ن�شره بجريدة الأهرام "جمال حمدان..
در� ��س يف ع�ش ��ق م�ص ��ر) �أن جم ��ال حم ��دان
امل� ��ؤرخ امل�ص ��ري ،يف (� 17أبري ��ل 1993م)
ق ��د اغتيل  ،عقب احرتاق �ش ��قته يف القاهرة،
ووجد وقد احرتق ن�ص ��ف ج�سمه� ،إثر ت�سرب
غ ��از ح�س ��ب الرواية الر�س ��مية �آن ��ذاك� ،إال �أن
�ش ��قيقه قال� ،إنه ر�أى �أثار �ض ��ربة ب�أداة حادة
يف ر�أ�س جثة جمال ،فيما مل تتجاوز احلروق
منطقة ال�صدر.
كم ��ا ذكر �ش ��هود عي ��ان� ،أن ثالثة كت ��ب انتهى
حم ��دان من ت�أليفها اختفت م ��ن البيت� ،أهمها
"اليهود وال�ص ��هيونية وبنو �إ�سرائيل" ،كما
اختف ��ى �أجنبي ��ان �أقاما �ش ��هرين ون�ص ��ف يف
�ش ��قة تقع فوق �شقة حمدان .فهل قتل حرقا �أم
ب�ضربة على الر�أ�س؟!
عن :الحوار المتمدن

حل ��ت الذك ��رى الثاني ��ة والع�ش ��رون للرحي ��ل امل�أ�س ��اوي
للباح ��ث الفيل�س ��وف "جمال حم ��دان" ال ��ذي احرتق يف
منزل ��ه بطريق ��ة غام�ض ��ة دون �أن يج ��ري �أح ��د حتقيق ��ا
جدي ��ا يف هذا امل ��وت الفاجع ،خا�ص ��ة �أنه بقي معار�ض ��ا
�صلبا وغا�ض ��با لكل ال�سيا�سات التي انتهجها "ال�سادات"
و"مب ��ارك" م ��ن بعده ،وه ��ي ال�سيا�س ��ات الت ��ي �أدت �إىل
تقزمي م�صر ،وجتريدها من ريادتها و�أدوارها ،مع احلط
م ��ن مكانتها يف الع ��امل ويف الإقليم ،خا�ص ��ة بعد انتهاج
�سيا�س ��ة االنفت ��اح وتوقي ��ع اتفاقيات ال�ص ��لح املنفرد مع
�إ�سرائيل والتبعية لأمريكا.
مل يتذكر �أحد "جمال حمدان" يف هذه املنا�سبة �أو غريها
ب�ص ��ورة الئق ��ة �إذ ال�ض ��جيج ب�ل�ا طح ��ن كما يق ��ال فهناك
تك ��رار مم ��ل لفكرة حاج ��ة ال�ش ��باب �إىل ق ��دوة ،وقد كان
"جم ��ال حمدان" قدوة رائعة ،وجت�س ��يدا حيا ملجموعة
م ��ن القيم الكربى التي بات ��ت نادرة ،فبو�س ��عنا �أن نقول
عن ��ه �إن ��ه راهب العل ��م الذي اختار تخ�ص�ص ��ا غري �ش ��ائع
ه ��و عل ��م اجلغرافيا الذي يعتربه  -وفق م�ص ��طلحه علما
ملحمي ��ا  -فقم ��ة اجلغرافيا هي التعرف على �شخ�ص ��يات
الأقاليم ،هي نفاذ �إىل "روح املكان" لن�ست�ش ��ف "عبقريته
الذاتية" واجلغرافيا بالن�س ��بة له مل تكن جمرد تخ�ص�ص
علم ��ي ،فه ��ي فل�س ��فة بنظرته ��ا ،وف ��ن مبعاجلته ��ا ،وعلم

مبادتها.وع�ب�ر اكت�ش ��اف العالق ��ات اخلفي ��ة ب�ي�ن ماليني
التفا�ص ��يل يف الت�ض ��اري�س ويف احلياة اليومية� ،أخذت
"�شخ�ص ��ية م�ص ��ر" تتنف�س يف كتاب مو�س ��وعي �سوف
يبقى طوي�ل�ا لتتعلم منه الأجيال ح ��ب الوطن عن معرفة
حقيقية به ،فامل�ص ��ريون ال يعرفون �ش ��يئا عن م�صر مبن
فيهم املثقفون� ،إال فيما ندر.
حق ��ق "جمال حم ��دان" يف عمله و�س�ي�رته م ��ا كان ي�ؤمن
به من �أن اجلغرافى اجليد هو فيل�س ��وف ،ف�ض�ل�ا عن �أنه
عامل يغلف علمه ومعرفته بروح �ش ��عرية عذبة وملهمة ال
ميل ��ك من يتلقاها �س ��وى �أن يت�أثر بها حت ��ى لو مل يوافق
عل ��ى كل نتائج البحث ب ��ل ومنهجه وطريقت ��ه ،والبد �أن
نح�س ��ب له  -حتى ل ��و انتقدناه � -أنه نه ��ل بعمق ودراية
تقريبا من كل العلوم الأ�سا�س ��ية يف الع�ص ��ر ،بل �إن حبه
مل�ص ��ر وافتتان ��ه ب�شخ�ص ��يتها مل يح ��ل بينه وب�ي�ن انتقاد
امل�ص ��ريني بق�س ��وة ،ورف�ض الإعجاب بالذات مع �ش ��يوع
مداهنة اال�س ��تبداد والطغيان وال�صرب املقيت عليهما عرب
التاريخ� ،إذ حجبت املركزي ��ة واحلكومة والبريوقراطية
والعا�صمة هذا التاريخ منذ البداية و�شكلت دائما �أطرافا
�أربعة للقب�ض ��ة الباط�ش ��ة باعتبارها احلقيقة الواقعة يف
تاري ��خ م�ص ��ر.وكانت م�ص ��ر �أول �أم ��ة يف الع ��امل ،وبنت
�أول دول ��ة ف ��ى الع ��امل و�أول �إمرباطورية ،ولكن �أي�ض ��ا،
ومن �أ�س ��ف �أ�ص ��بحت �أط ��ول م�س ��تعمرة يف التاريخ بعد
ذل ��ك ،وقد كانت وظل ��ت دائما نتاجا عبقري ��ا لنداء النهر،
ولقاء البحر ،وفراغ ال�صحراء .ومن �أ�سف �أن هذا العامل

ال�ش ��اعر مل يع�ش لي�شهد رد ال�شعب امل�صري يف  25يناير
 2011ث ��م ف ��ى  30يوني ��ه  2013على كل �أ�ش ��كال الإذالل
واله ��وان واال�س ��تبداد مبوجت�ي�ن جميدت�ي�ن م ��ن الثورة
�سوف ي�ستكملهما يف م�ستقبل الأيام.
يظ ��ل �إنت ��اج "جمال حم ��دان" راهنا و�س ��وف يبقى كذلك
لزمن طويل ،و�أختار من خمزون راهنيته هذه ق�ضيتني،
الأوىل ه ��ى دفاعه املجيد ع ��ن القومية العربي ��ة وانتماء
م�صر العربي ،هذه القومية التي يجرى اختبار جدارتها
الآن يف مواجه ��ة امل�ش ��اريع التو�س ��عية م ��ن �ص ��هيونية،
وعثمانية وفار�س ��ية و�ش ��رق �أو�س ��ط ا�س ��تعماري جديد،
ر�أى جم ��ال حمدان �أن م�ص�ي�ر العرب م�ص�ي�ر ح�ض ��اري،
كما �أن م�صري م�ص ��ر عربي �سيا�سيا ،فالعرب بدون م�صر
"كهاملت" بغري الأمري ،وم�صر ال م�ستقبل عاملي لها بغري
الع ��رب ويدلنا تط ��ور الأحداث يف املنطق ��ة العربية على
�صحة هذا التنب�ؤ العلمي.
�أما الق�ض ��ية الثانية فهي "النيل" الذى اعتربه "حمدان"
جغرايف م�ص ��ر الأول ،هو موزع كل �شيء و�ضابط �إيقاع
كل �ش ��يء ،وال�ص ��راع عل ��ى الني ��ل الآن م ��ع �إثيوبي ��ا هو
�صراع وجود بالن�سبة مل�صر.
ليت �ش ��باب الثورة ،و�ش ��باب م�ص ��ر عام ��ة يتعرفوا على
�شخ�ص ��ية وطنه ��م بعمق من �إنتاج ه ��ذا املفكر اجلغرايف
العربي من م�صر.

هذه المادة سبق ان نشرت في صحيفة
المدى

manarat
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صفحات من اوراق المفكر المصري
جمال حمدان
سليم النجار
احت ��وت �ص ��فحات م ��ن اوراق ��ه اخلا�ص ��ة لـ جم ��ال حمدان
على خم�س ��ة ف�صول ر�س ��م من خاللها خارطة م�صر والعامل
اال�س�ل�امي .لقد �ص ��نع حمدان بلده -عامله اال�سالمي -وراح
يكت ��ب عن اجزائه وتفا�ص ��يله ،كم ��ا لو انه كت ��ب رواية من
خم�سة ف�صول ،وان قارئها �سيجمع بني احلاالت -الف�صول-
ليبني بناء كليا ي�صلح الن يكون رواية لعامل بعينه.
وير�ص ��د جم ��ال حم ��دان يف الكت ��اب ال ��ذي اع ��ده وقدم ��ه
د.عبداحلمي ��د �ص ��الح حم ��دان احلي ��اة الو�س ��طية الت ��ي
ت�ص ��نعها البقع ��ة املكانية ،عل ��ى النا�س واحلي ��اة وم�ألوفها
اليوم ��ي ،وان هذا الع ��ادي وامل�ألوف ه ��و املواطن الدرامي
الو�س ��طي -الذي يت�ل�اءم والطبيعة ال�س ��ردية النا�س كانكل همه ��م ان يعلنوا �ص ��وتهم من خالل املمار�س ��ة اليومية،
ولذل ��ك ال جت ��د ال�ص ��راعات الكب�ي�رة ،وال تل ��ك ال�ص ��راعات
التافه ��ة والعادي ��ة جدا ،وامنا جتد الو�س ��طية الدرامية بني
القوى املا�ضوية ال�ضاغطة على حياة النا�س ،وبني االفعال
العفوية اليومية التي تولد املخاوف واالمال ،واالحباطات
واحلب ،والر�ؤية العيانية العابرة ،واملمار�سة اخلفية التي
ت�ش ��د االج ��زاء املتناثرة م ��ن اوا�س ��ط احلياة وهوام�ش ��ها،
و�ضمن هذا املناخ الذي غاب ويغيب عن الكثري من املفكرين
وامل�ؤرخني ،ا�ستطاع املفكر جمال حمدان ان يلتقط العادي،
املركز وامل�ألوف ال�ش ��اذ والغريب ،والنادر الوافر واملتميز،
فاظه ��ر لن ��ا انا�س ��ا من الذي ��ن نعرفه ��م ونحيا معه ��م ،انا�س
همهم اال�س ��ا�س ان يقولوا ،عرب املكان ،انهم يت�شكلون وعيا
وممار�س ��ة يومي ��ا بطريق ��ة متكررة ،فري�س ��خ لديه ��م اللفظ
املرك ��ز ،واللحظة املتك ��ررة ،واللغ ��ة املعي�ش ��ية ،والعبوات
النامي ��ة ،واحلاالت الت ��ي تنمو وهي تع ��اد كل نهار .ولذلك
لي�س لديه �شخ�ص ��ية تاريخية ذات جمد كبري ،وال �شخ�صية
تافهة عابرة ال قيمة لها.
امن ��ا جل �شخ�ص ��ياته من اولئ ��ك الذين ت�ش ��كلوا وفق منط
معني من احلياة ،ومن اولئك الذين ال تغيب عنهم ق�ضاياهم
ونواياه ��م وم�ص ��ائرهم ،لكنه ��م وهم يحيون ه ��ذه العادية
وه ��ذه االلفة مع امل ��كان ،ينمون على جان ��ب احلقائق التي

امليت واملواقف التي مل حت�سم بعد ،لذلك جتدهم ميار�سون
وجودهم العادي ،اال انهم م�ش ��دودون اىل ق�ضايا اكرب ،اىل
مو�ضوعات �سيا�س ��ية وتاريخية .املفكر جمال حمدان وهو
يلتقط هذه احليوات ال�صغرية العابرة يف اوراقه اخلا�صة،
الت ��ي ال ت ��رى اال ملن له ع�ي�ن رائية ومدققة ،امنا ي�ص ��نع لنا
املناخ املكاين ال�شعري الذي حتيا به بقعته اجلغرافية التي
خلقها مكانيا و�سكانيا واهتمامات حياتية.

ي�شكل د.جمال حمدان مناخ مكانه من مفردات ثالث:
املف ��ردة االوىل :ه ��ي املن ��اخ احلرب ��ي ،واملقاوم ��ي ال ��ذي
يت�ش ��رب داخل مف ��ردات احلياة اليومية وق ��د حتول اىل ما
ي�شبه الثوابت املعا�شية واحلياتية ،بحيث ا�صبحت املفردة
املهنية ذات البنى املتعددة التي متار�س ��ها اال�سرة الواحدة،
وك�أن ��ه من يوميته ��ا املعلنة التي ت�ش ��مل به ��ا االكل والكالم
واحلاجات والنوم والعالقات.
ومفردة احلرب هذه اذ ت�ش ��كل ب�ص ��يغ وا�ش ��كال �شبه ثابتة،
تفت ��ح لغته ��ا للجدي ��د ،وللمتط ��ور ،وحم ��دان ال يتعامل مع
اجلدي ��د فيه ��ا ،م ��ع مطلقاته ��ا الكلي ��ة وق ��د ب ��د�أت متار� ��س
ح�ضورها اليومي من خالل افعال يف ال�شارع او يف البيت،
فا�ص ��بحت احلرب حياة معي�ش ��ية ولكن مرفو�ض ��ة وحمببة
معا.
املف ��ردة الثانية :ه ��ي اللحظ ��ة املكانية امل�ش ��حونة باحلال،
فاملفك ��ر جمال حمدان ال يبتدئ بامل ��كان كما لو انه بد�أ االن،
وامنا يبتدئ معه وهو يف حلظة ت�ش ��كله النهائي ،الو�صول
اىل نهاية ال�ش ��وط ،احل ��دث يف اللحظة التي يتفجر فيها او
يعلن عن نف�سه يف موقف فكري مكتمل.
املف ��ردة الثالث ��ة :الت ��ي يكتبها جم ��ال حم ��دان ال ميكنها ان
ت�ص ��بح �ش ��ريحة م ��ن ن ��وع تاريخ ��ي متمي ��ز� ،إن ه ��و امتد
باللحظ ��ة التاريخي ��ة اىل املا�ض ��ي او اىل امل�س ��تقبل ،ان ��ه
يتعام ��ل م ��ع موقف ن�ض ��ج وو�ص ��ل ايل نهايت ��ه للمكان يف
ه ��ذه االوراق اخلا�ص ��ة ،خا�ص ��ية فني ��ة ،ه ��و اندماج ��ه مع
امل�شهد الب�ص ��ري ،مبعنى ان للمكان تاريخية �شاملة :ار�ضا
عربية ،وانا�سا عربا ،وزمن عربي ،لكن هذه املكانية ال تهتم
بالتفا�صيل الدقيقة ،بقدر اهتمامها بالتفا�صيل الزمنية ،اي
الزمن النف�سي فقط.
هك ��ذا اراد املفك ��ر واملب ��دع الراح ��ل جمال حم ��دان ان يدفع
الق ��ارئ العرب ��ي اىل ان يتطل ��ع يف مر�آة ذات ��ه اىل الوراء،
ف�ي�رى اكواما م ��ن فنون القول واملمار�س ��ة ،وق ��د حتاورت
وجت ��اورت ،وا�ش ��تد احل ��ق فيما بينه ��ا ،وو�ض ��ح الفكر يف
الف�ص ��ل بني ف�ص ��ولها ،حتى اذا ما ا�س ��تقر االمر على �ش ��يء
من �س ��وء الفهم قال االبداع قوال فا�صال ،وح�سب ذلك القول
فكرا ،علينا جعله �سنة نطل بها على قرون قادمة.

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

االخراج الفني
---------------حيدر الكواز

طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى
لالعالم والثقافة والفنون

عن :االتحاد االماراتية
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جمال حمدان والعراق

يتغنى إىل حد الشبق الروحي الصارخ شهيد العلم والجغرافية االسرتاتيجية الدكتور جامل حمدان ببلده
مرص ،كنانة العرب ،وعروس الدنيا ،،مخ ّلدا أياها بسفره العظيم (شخصية مرص ،قراء ة يف عبقرية املكان)،
يف عرشة أالف صفحة رقمية رصينة متفوقة باللغة وا لعرض و الفكر ،وليس من شك أن مرص التي وصفها
كثري من رواد الجغرافية من أنها هبة النيل أو هي هبة اإلنسان املرصي ذاته عىل حد تعبري (أندريه جيد)
باعتبار أن مرص اكتشفت اال بدية كام يرى ...ال شك أن مرص بجغرافيتها تحولت إىل نقطة تواصل افريقي
أسيوي عريب نييل متواصل التأثري واالثر ،ولكن ليس ذلك بدعا يف الجغرافية السياسية من حيث املبدا ،أي
من حيث أهمية املوقع وعبقريته ورسه ،فإذا كانت مرص تتمتع بعبقرية املكان ،فإن دراسة التاريخ العراقي
تؤكد أن (عراقنا) هو أرض العبقرية!
غالب حسن الشابندر
مل يك ��ن الع ��راق بح ��ق وحقيق ��ة بواب ��ة الع ��رب
�إل�ش ��رقية وح�س ��ب ب ��ل كان نقطة �إنط�ل�اق الفتح
الإ�س�ل�امي برمّـته حتى باجت ��اه الغرب ،ومل تكن
بغ ��داد عا�ص ��مة م�ؤقتة ب ��ل بقيت مرك ��ز اخلالفة
رغ ��م الت�ش ��ظيات والتبعرث حيث كان ��ت اخلالفة
تعاين من فقر روحي و�شعبي وفكري و�سيا�سي،
ومل تكن �أر� ��ض العراق تتمرك ��ز يف نقطة مت�ألقة
ب ��ل كان الع ��راق كله مت�أل ��ق ،و�إ ّال كيف تت�ص ��ارع
وتتناف�س ثالث حوا�ض ��ر يف وقت واحد ،الكوفة
و بغ ��داد والب�ص ��رة ،لتنت�ش ��ر يف ربوعه خمتلف
املدار� ��س الفكري ��ة ،عق ��ل ونق ��ل ،راي وحدي ��ث،
وم ��ن هنا لي� ��س غريبا �أن يع ّرف الع ��رب العراقي
بـ (�أخ العرب من �أهل الر�أي) ،ومل يكن ذلك غريبا
عندما ت�صب مدر�س ��ة الأثر جا م غ�ضبها وخوفها
من �أهل العراق!! ،ومل يكن املغول �أبناء ح�ض ��ارة
ولكنه ��م خرج ��وا من ��ه �أ�ص ��حاب امرباطوري ��ة
عظمى ،وك�أنهم يحققون جمد اال�سكندر املقدوين
ال ��ذي عجز عن تطويع االرادة العراقية باعرتافه
الر�سطو امل�سكني.
جغرافي ��ة ت�ص ��نع العبقري ��ة ،نهراه ��ا و�س ��هولها
وجبالها و�ص ��حرائها لي�س ��ت بالط ��اردة بل كانت
و�س ��وف تع ��ود م� ��ؤل الهارب�ي�ن م ��ن الطبيع ��ة
وال�سيا�س ��ة ،وك�أن علي عليه ال�س�ل�ام عارفا بهذه
اجلغرافي ��ة الف ��ذة ف ��كان يق ��ول :الع ��راق �أر� ��ض
الرج ��ال وامل ��ال ،ف�ش ��د اليه ��ا الرحال وم ��ن هناك
خا� ��ض �أ�ض ��خم جترب ��ة �سيا�س ��ية مل تدر�س حلد

االن ح ��ق الدرا�س ��ة .غري ��ن الني ��ل و�أخال�ص ��ه
وقت فيا�ض ��انه يقابله غ�ض ��ب الف ��رات وهيجانه
وجمهولية �إنزياحات ��ه املائية الهادرة ،ولكن رغم
ذل ��ك ا�س ��تطاع الف�ل�اح العراقي �أن يقه ��ر الفرات،
حت ��ى حت ��وال �إىل �ص ��ديقني ويف الوق ��ت ذات ��ه
عدوي ��ن ،فيما تكت�س ��ح الثل ��وج جبال كرد�س ��تان
لت�شكل مدر�س ��ة حتدي �أخرى لفالح ال�شمال ،وال
تل ��ي ال�ص ��حراء م ��ن جهة الغ ��رب ت�س ��ف بريحها
الهائجة تن�س ��ف االمال ،ويف خ�ضم هذه التجربة
اجلغرافية القا�س ��ية ينبعث كلكام� ��ش يبحث عن
اخلل ��ود ،فيلق ��ى ذلك العراق ��ي الذي يه ��ون عليه
غروره ،فكان (�أنكيدو) يغني له �إ ن�ش ��ودة احلياة
اجلديدة ،م�س ��تال من حنان تل ��ك البغي التي ربّته
عل ��ى قيم الع ��راق اخلالدة التي جتم ��ع بني القوة
واملرون ��ة يف التعام ��ل م ��ع اال�ش ��ياء مهم ��ا كانت
جليلة �أو �صغرية.
رح ��م الل ��ه عل ��ي ال ��وردي ،فم ��ا �أن�ص ��ف التاريخ
يف الع ��راق عندم ��ا ّ
خل�ص ��ه بحرب �ض ��رو�س بني
الب ��داوة واحل�ض ��ارة حيثي ينه ��ي النتيجة بغلة
الأوىل على الثانية ب�ش ��كل نهائي! ،وك�أنه مل يكن
خريج �أر�ض الرافدين ،وك�أنه ال يتح�س�س قوانني
حمورابي ،وك�أن ن�س ��ي �أن جغفرافية حم�ص ��ورة
ب�ي�ن اجلب ��ال وال�ص ��حراء وتتو�س ��طها �س ��هول
وغرين تك ��ون مطمع الغزاة والقواد و�أ�ص ��حاب
االح�ل�ام الإمرباطورية ،وجغرافي ��ة تطل بنا من
ال�ش ��مال على �أوربا ومن ال�شرق على عمق �أ�سيا،

وم ��ن اجلنوب عل ��ى بح ��ار العامل ،ومن ال�ش ��رق
تتوا�ص ��ل مع بحر االبي�ض املتو�س ��ط يف و�س ��ط
عقد جغ ��رايف متني يدع ��ي الكثريون انه ي�ش ��كل
وح ��دة ثقافية قائم ��ة بنف�س ��ها ،فكان و�س ��ط عقد
جغرافي ��ة متلونة االط ��راف ،متع ��ددة الثقافات،
متنوع ��ة الأعراق ...مثل هذه اجلغرافية هي حقا
جغرافية حتت�ضن العبقرية وقبل ذلك ت�صنعها.
الأمن القوم ��ي العراقي ــ و�أن ��ا احتدث عن عراق
الدولة الع�ص ��رية ــ حتيط به خم ��اوف االخرتاق
واالجتي ��اح واالبتالع� ،إذ حتوط ��ه تركيا و�إيران
وال�سعودية ،وكل دولة من هذه الدول �إذا متكنت
من م�س ��احة عراقية مت�صلة بها �س ��تغدو فيه قوة
قاه ��رة ومتحكم ��ة ،وتنبع ��ث من داخل ��ه خماطر
الت�ش ��تت واالح�ت�راب والت�ش�ض ��ي ،فالتعددي ��ة
الهائلة رغم كونها م�ص ��در خري عميق يف الأ�صل،
ولكنه ��ا ق ��د تتح ��ول �إىل م�س ��مار يف نع�ش االمن
القوم ��ي ،ولي� ��س م ��ن �ش ��ك �أ ن ه ��ذا الالجتان�س
التاريخي يف احلقوق والواجبات الذي �أ�س ��تنته
داخل العراق حكومات القوة ا لغا�شمة ،من �أموية
�إىل عبا�س ��ية �إىل عثمانية ،ولد تاريخا م�ش ��حونا
بالعت ��اب على �أقل تقدير بني املكونات الرئي�س ��ية
ل�ش ��عب الرافدين ...وم ��ن ه ��ذا وذاك ينبع خطر
عميق يهدد الأمن القومي العراقي ب�شكل مبا�شر!
ولك ��ن رغ ��م ذلك هن ��اك ا�ص ��رار عراق ��ي �أن يكون
الع ��راق لأهله ،ويكف ��ي مثل هذا ال�ش ��عور ليكون
دافعا وطنيا خ ّالق ��ا للتغلب على كل هذه املهلكات

الأمنية القومي ��ة .ولكن �أعرتف ومبرار ة �إن ذلك
يحتاج �إىل حكومة قوية �ش ��جاعة ،تتمتع بالذكاء
والتجرب ��ة واحلنكة ،وقبل ذلك جتعل من العراق
همها االول والأخري.
جتت ��ذب جغرافيتن ��ا من كل ل ��ون روح ��ه الفتية،
عرب وفر� ��س و�أت ��راك ،م�س ��لمون وم�س ��يحيون
و�ص ��ابئة وكلدان� ،سنة و�ش ��يعة ،كل ميتلك عمقه
التاريخ ��ي املتج ��ذر ،لي�س طارئا وال عار�ض ��ا ،له
�ش ��رف االولية يف الت�أ�س ��ي�س والبناء والت�شييد،
فكانت حقا جغرافية تلخ�ص التاريخ احل�ض ��اري
لعامل ال�شرق ،معلنة ثورتها على ب�ؤ�س التجان�س
العرق ��ي واحل�ض ��اري والروح ��ي والفك ��ري،
فالتجان�س يظل حبي�س نف�سه ،فيما التعدد يخلق
العامل املتنوع.
�أر�ض العبقرية...
هذا هو عنوان اجلغرافية العراقية يف ت�صوري،
ما ء وفريواعتدال مناخ وجتارب ح�ضارية عريقة
وار�ض خ�ص ��يبة وتراث فكري �سجايل واجتذاب
من اخلارج وع ��ودة اىل الداخل ردا على الهجرة
اجلربي ��ة وكثافة �س ��كانية وتنوع عرق ��ي واثني
ودين ��ي ولغوي وح ��دود تتاخم ح�ض ��ارة كربى،
ومدخل للحفاظ على هويات ،فخليجية االمارات
م�س ��تمدة من عراق قوي ولي�س م�ستمدة من غنى
مادي د�شن حظه من التاريخ مت�أخرا!
وكنت �أقول :م�ص ��ر قلب االمة العربية ،و�سوريا
رئتها ،ولكن العراق عقلها القوي .

