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الأ نا والآخر

بحث م�ستمر عن �أفق ح�ضاري جديد

رئي�س التحرير
وقف العرب على �صورة الآ خر ابتدا ًء من نهاية القرن الثامن ع�شر ،حني و�صل نابليون
� إىل م�صر ,ودخل جنوده � إىل �ساحة الأ زهر .فر�سم لنف�سه �صورة العدو الذي ال يقيم وزناً حلرية
الآ خرين .لكن نابليون مل ي�أت بجنوده فقط ،بل ا�صطحب معه العلماء وجلب معه املطبعة ،وهو
ما �أربك العربي الذي وقف حائراً �أمام تلك ال�صورة املزدوجة للآ خر ،الذي ميتلك قوة العلم
وقوة املدفع.
يتك�شف هذا االرتباك يف �أكرث من �سبب� :أولها،
�أنّ الغازي� ،أو امل�ستعمر ،مل ميثل قو ًة عدواني ًة خارجية
فقط ،بل جاء معه �أي�ض ًا مبا َبهَر املهزومني ،ذلك
�أنه مل يكن ب� إمكانه �أن ينت�صر لوال �سفنه احلربية
ومدفعيتها ،وذلك االن�ضباط ال�شديد ل�صفوف
عب عن النظام والت�صور العلمي للعامل.
جي�شه الذي رّ
وهذا ما �أ�شار � إليه نابليون حني الحظ �أن اململوكي
�أكرث �شجاعة من اجلندي الفرن�سي ،لكنه ال يعرف

االن�ضباط والنظام الذي يعرفه الأ خري ,وهذا يف
اعتقاده ما �سمح بانت�صار النظام على ال�شجاعة
البدائية.
يتمثّل العن�صر الأ ول � إذاً ،فيما يُدعى «بفتنة
املنت�صر» ،التي جتعل املهزوم ينجذب � إىل املنت�صر
وينفر منه يف �آن :ينفر منه لأ نه تغلب عليه ،وينجذب
� إليه ب�سبب تقدمه الذي مل ي�ستطع املهزوم �أن



العدد اخلام�س وال�سبعون

2009

مت�ساوية من العقل .والثقافات الإن�سانية كونية لأ نها
تتحاور وتتكامل وتتبادل املعرفة ،فمثلما �أن الغرب
�أفاد من احل�ضارة الإ�سالمية ذات مرة ،فمن حق
امل�سلمني �أن ي�ستفيدوا من احل�ضارة الأ وروبية يف
زمن �آخر.

يحققه .والوا�ضح يف هذا كله �أمران� :أولهما ،النزوع
� إىل حماكاة املنت�صر وتقليده �أو مطاولته ،بلغة ابن
خلدون ،وثانيهما ،مراجعة الذات التي فر�ضت على
املهزوم �أن يت�أمل الأ �سباب التي �أف�ضت � إىل هزميته.
ولعل العن�صر الأ ول� ،أي املحاكاة ،هو الذي دفع
باملثقفني التنويريني عامة � إىل االنفتاح على ثقافة
الآخر والدعوة � إىل خلقها يف جمتمعاتهم .فبعد �أن
زار رفاعة الطهطاوي باري�س ،حني كان على ر�أ�س
بعثة علمية �أر�سلها حممد علي با�شا � إىل فرن�سا،
�أوجز خربته يف كتابه ال�شهري تخلي�ص الإبريز يف
تلخي�ص باريز .ومع �أن الطهطاوي كان حري�ص ًا على
دينه احلر�ص كله ،وفخور ًا ب�إ�سالمه ،فقد �أعجبته
وجو ٌه كثري ٌة من احلياة الفرن�سية ،فتحدث عن �آداب
الطعام ،ونظر ب�إعجاب �شديد � إىل االقت�صاد اللغوي،
� إذ � إن ما يقوله العربي بجمل متوالد ٍة بعيد ٍة عن
الدقة ،ي�صوغه الفرن�سي بجمل قليلة وا�ضحة حمددة.
و� إ�ضافة � إىل هذا فقد اجنذب ال�شيخ الطهطاوي
� إىل �أفكار مونتي�سكو التي نادت ب�سلطة �سيا�سية
عقالنية تعينّ وظائف احلاكم وتعلم املحكومني
حقوقهم وواجباتهم .ولعل هذا املفهوم ال�سيا�سي
هو الذي �أو�صل الطهطاوي � إىل مفهوم املواطنة،
الذي يبد أ� من � إن�سان له حقوق وعليه واجبات .وهو
الذي جعله �أي�ض ًا يبد أ� من الوطن ،باملعنى الثقايف
واجلغرايف والتاريخي ،ال من العرق �أو املذهب.
مع ذلك ،وانطالق ًا من فكرة الوعي املرتبك ،فقد
رف�ض الطهطاوي �أ�شياء كثرية من حياة املجتمع
الفرن�سي ،وتك�شف ارتباكه ب�شكل �أكرب حني �أعجب
مب�سيحيني فرن�سيني يت�صرفون كما لو كانوا م�سلمني.
وواقع الأ مر� ،أن الطهطاوي ،كغريه من التنويريني
الالحقني ،و�ضع جانباً ،ولو ب�شكل ن�سبي ،املعايري
الدينية والقومية والوطنية ،و�أخذ مبفهوم الكوين
والكونية ،فالعقل كوين لأ ن اهلل �أعطى الب�شر حظوظ ًا

و� إذا كان يف موقف الطهطاوي من الآخر ما
يت�ضمن االرتباك� ،أي اخلروج من اليقني املوروث
� إىل �أ�سئلة جديدة ،ف�إن هذا االرتباك تزايد لدى
مفكرين الحقني مثل �سالمة مو�سى الذي اعتقد �أن
ذهاب املجتمع امل�صري ،مثل غريه من املجتمعات
العربية � ،إىل املجتمع ال�صناعي الأ وروبي ي�أخذ بيده
� إىل زمن حديث كلياً .لكن هذا الدارويني مل ي�س�أل
نف�سه ،ب�سبب ارتباكه ال�شديد ،عن ال�شروط الفعلية
التي مكّنت املجتمعات من الدخول � إىل الع�صر
ال�صناعي .وهذا االرتباك الذي يقرتب من الغفلة
هو الذي جعله يدير حديث ًا جمرد ًا بني رذائل املجتمع
الزراعي املت�سم بالركود واالنغالق وتكفري اجلديد،
واملجتمع ال�صناعي املتغري املتطور امل�أخوذ بفكرة
الزمن والإنتاج .ومن �أجل االبتعاد عن الأ حكام
الب�سيطة اجلاهزة التي ميكن �أن تتهم مو�سى ،مثل
غريه ،بالتبعية والتب�شري ب�أفكار غربية ،ينبغي ت�أمل
الأ �سباب التي دفعت املفكر الغيور � إىل ما ب�شّ ر به ،فهو
مل ينجذب � إىل الآخر � إال ب�سبب ال�شروط البائ�سة التي
تعي�ش فيها الأ نا .وبداه ًة ف�إن �أحكام مو�سى املت�سرعة
تُرد � إىل نق�ص يف وعيه التاريخي ،فهو مل يت�أمل
ال�شروط التاريخية التي �أنتجت املجتمع ال�صناعي
الربيطاين ،ومل يت�أمل ال�شروط ال�ضرورية لإنتاج
جمتمع �صناعي عربي يحاكي غريه .وواقع الأ مر
�أن �سالمة مو�سى ،مثل غريه من التنويريني ،وقع يف
�أوهام الفكر والتمنيات التي جتعل املثقف يتكلم عن
الهدف وال يتب�صر ال�سبل العملية التي تف�ضي � إليه.
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متنامية ال �سبيل � إىل � إغالقها .كما �أن من العبث �أن
نقر أ� م�ساهمته الكبرية واجلادة واملو�ؤودة مع ًا التي
و�ضعها يف كتابه م�ستقبل الثقافة يف م�صر من دون
�أن نقف على ت�أثره ال�شديد بالربنامج التعليمي الذي
و�ضعته الثورة الفرن�سية و�أعيد تنقيحه وتطويره �أكرث
من مرة .وعلى هذا ف� إن �صيغة الأ نا والآخر ال تخت�صر
� إىل ثنائية اخلري وال�شر � إال لدى العقول اجلافة
واملغلقة التي تعتقد �أن املجتمعات الإن�سانية جز ٌر
مكتفية بذاتها من دون حوار �أو ات�صال .ف�سوا ٌء كان
طه ح�سني يطالب بتقليد الآخر �أو اال�ستفادة منه ف� إن
املقوالت التي �أتى بها يف م�ستقبل الثقافة يف م�صر،
مقوالت كونية حتتاج � إليها جميع ال�شعوب التي ترغب
باحلياة .فقد �أراد طه ح�سني يف كتابه �أن يربط بني
عالقتني �أ�سا�سيتني :التعليم والدميقراطية ،معتقد ًا
�أن التعليم يف نظام م�ستبد هو �شكل مقنّع من الأ مية
بل � إنه �أكرث من الأ مية خطراً ،لأ ن اجلاهل الربيء،
بعيد عن التبجح واملباهاة ،كما �أن الدميقراطية يف
جمتمع جاهل تكرّ�س تلك الثقافة القدمية التي فيها
ومن خاللها ،جتثم النخب فوق الرعية ب�شكل �شرعي
�أو غري �شرعي .ولهذا ف�إن عالقة طه ح�سني بالآخر
ال ينبغي �أن تقر أ� فقط من خالل دعواه املتو�سطية �أو
حماكاة �أوروبا ،بل �أي�ض ًا من خالل مو�ضوعية العالقة
بني الدميقراطية والتعليم.

ومهما تكن حدود الوهم واحلقيقة يف خطاب �سالمة
مو�سى ،فقد الزم هذا اخلطاب جميع املثقفني العرب
الذين حلموا ،وال زالوا يحلمون مبجتمع عربي يتحرر
من تخلفه .والفرق بني ه�ؤالء هو الوعي بالتاريخ
�أو عدم الوعي به ،واخللط بني النظري والعملي.
انطالق ًا من هاتني الأ طروحتني ميكن �أن نقر أ� طه
ح�سني وهو يدير حوار ًا طوي ًال بني الأ نا والآخر ،ال
�شغف ًا بالآخر بل احتجاج ًا على الواقع امل�صري الذي
كانت ت�سو�سه نخبة حاكمة تعبث ب�أكرثية اجتماعية
جاهلة .ولن يختلف الأ مر لدى ق�سطنطني زريق،
املفكر القومي ال�شهري ،الذي �أراد �أن يرد على جربوت
الآخر بـ «�أنا» عربية موحدة تتحقق بالوعي القومي
والوحدة العربية .وكذلك حال علي عبد الرازق الذي
�أراد � إ�سالم ًا ي ؤ�مّن احلرية والعدالة وامل�ساواة ويلبي
حاجات الع�صر.
بيد �أن الأ �سا�سي يف هذا كله� ،أن املثقف العربي
امل�أزوم مل يت�أمل �أزمته الداخلية �أو تخلفه ب�شكل �أدق
� إال ب�سبب قدوم الآخر � إليه ،ورف�ضه حماولة حماكاته
معاً .بل � إن هذا املثقف مل يكن قادر ًا على تقدمي
مقرتحاته � ،إال لأ نه انفتح على ثقافة الآخر و�أخذ
منها مفاهيم كثرية ،مبين ًا �أن الأ نا املغلقة ال تكت�شف
ه�شا�شتها �أو متا�سكها � إال � إذا ك�سرت من اخلارج،
وحاولت الرد عليه.

ويف جميع احلاالت ،ف� إن هذا املجدد الذي حظي
بلقب عميد الأ دب العربي الذي ر�ضي به �أعدا�ؤه
وحمبوه �أي�ضاً ،مل يكن له �أن يبلغ ما بلغه لوال املنهج
الديكارتي وجمعه بني الثقافة الفرن�سية والثقافة
اليونانية و�صو ًال � إىل علم احلقوق الروماين .وهذا
ما جعل ثقافته حتت�شد ب�أكرث من �آخر :فرن�سي و�آخر
يوناين و�آخر روماين  ...غري �أن معنى الآخر ال يح ّد ْد
� إال باجتهاد الأ نا التي � إن حظيت بامل�س�ؤولية والفهم

مل ي�ستطع طه ح�سني الفخور مب�صر الفرعونية
واملتو�سطية ،والذي كان يكنّ للغة العربية والأ دب
العربي احرتام ًا كبرياً� ،أن ي�صوغ �أفكاره الإ�شكالية � إال
بف�ضل ما تعلمه من الثقافة الفرن�سية .فمن العبث كل
العبث �أن نقر أ� كتابه يف ال�شعر اجلاهلي دون �أن ندرك
ما ا�ستفاده من �أفكار ديكارت التي ت�ستبدل باليقني
املوروث �شك ًا مفتوحاً ،وباملعرفة التامة املغلقة معرفة
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� إال بتمازج متعدد العنا�صر :الدين الإ�سالمي،
واال�ستفادة من الثقافة اليونانية ومن مفهوم الإدارة
وال�سلطة كما مار�سه الفر�س والرومان .وكذلك حال
احل�ضارة الأ وروبية املعا�صرة التي هي حم�صلة
لتمازج احل�ضارة اليونانية القدمية ،وامل�سيحية،
والإ�صالح الديني امل�سيحي املتوا�صل وا�ستيعاب
منجزات احل�ضارة الإ�سالمية� .أكرث من ذلك �أن
الثقافة العربية املعا�صرة ،دون الدخول يف حتديدات
كثرية ،هي مزيج من املوروث الثقايف العربي والثقافة
الأ وروبية املعا�صرة والتجارب العملية لل�شعوب العربية
يف كفاحها من �أجل التحرر الوطني واالجتماعي � .إىل
ذلك ف� إن كثري ًا من �أجنا�س الكتابة العربية احلديثة
مل تكن ممكنة من دون التعرف على الآخر كما هي
احلال يف امل�سرح وال�سينما والرواية وفل�سفة الإن�سان
والنقد الأ دبي يف تالوينه املختلفة ونظريات علم
االجتماع وعلم النف�س وما �شابه ذلك .وعلى هذا
ف�إن الواحد املكتفي بذاته واملتوهم بنقاء ذاتي خال�ص
جمرد �أ�سطورة باطلة �أو وهم حزين يقذف ب�صاحبه
خارج التاريخ الب�شري.

والإدراك �أخذت ف�ضائل هذا الآخر و�أنكرت وجوه ًا
�أخرى ،والتي � إن كانت خاملة جاهلة وجهولة ،رف�ضت
الآخر متوهمة �أنها متتلك احلقيقة .وعلى الرغم من
�أن دعاة اجلهل والتخلف ال ينددون بـ طه ح�سني،
ف�إن مراجعه الفكرية ال تختلف عن مراجع الفكر
القومي وغريه ،فالفكر القومي كما و�ضعه ق�سطنطني
زريق و�ساطع احل�صري وغريهما مل يكن ممكن ًا
من دون ت�أثرهما ال�شديد بالأ فكار القومية احلديثة
التي �صاغها الفال�سفة الأ ملان والفرن�سيني وغريهم
من دعاة اال�شرتاكية .فقد �أعطى ق�سطنطني زريق
�شيئ ًا خمتلف ًا كلي ًا انطالق ًا من اعرتاف الأ نا بذاتها
واعرتافها بالآخر والعمل على � إقامة حوار متميز
بينهما ،فكر ًا قومي ًا حداثي ًا بعيد ًا عن ت�صورات
عقيمة توهمت �أن للعربي جوهر ًا يختلف عن غريه.
و� إذا كانت البالغة العربية املكتفية بذاتها والتي ال
تريد �أن تتعلم من الآخر �شيئ ًا قد وحدت يف النهاية
بني القومية واال�ستبداد ،ف�إن ق�سطنطني زريق،
امل�ؤرخ العقالين الذي در�س نظريات التاريخ العربية
والغربية� ،أدرك �أن الوعي القومي من حيث هو وعي
حديث ال ي�ستوي � إال بجملة من العالقات احلداثية:
الدميقراطية ،املجتمع املدين ،االعرتاف املتبادل بني
احلاكم واملحكوم ،دولة الد�ستور ...الخ.

� إذا كان الرتاث ،كما مور�س على الأ قل ،تعبري ًا
عن احلقيقة و�سبي ًال � إىل الن�صر فلماذا انهزم
العامل الإ�سالمي �أمام اال�ستعمار الأ وروبي؟ � إن الأ مر
ال يعود � إىل الإميان �أو عدم الإميان �أو الت�شكيك
بعظمة الدين الإ�سالمي ،لكنه يرد � إىل وقائع غري
دينية �أولها و�أبرزها هو العلم واملعرفة من حيث هي
قوة وا�ستطاعة .قاد هذا املدافعني عن الرتاث � إىل
م�ساواة الغرب بالكفرة� ،أو القول ب�ضرورة العودة � إىل
املنابع الإ�سالمية النقية قبل �أن تتلوث مبمار�سات
�سلطوية متعاقبة تنتمي � إىل الإ�سالم ظاهري ًا وال
ت�أخذ بتعاليمه .وعلى هذا ف� إن الدعوة � إىل الأ �صولية
يف �سياق الهجوم اال�ستعماري على البلدان الإ�سالمية

� إن التعرف احلقيقي على الآخر ،واالعرتاف
مبنجزاته وبالأ �سباب املتعددة التي �أف�ضت � إليها ،هو
ال�شرط احلا�سم الذي يجعل الأ نا تعيد بناء ذاتها.
ولهذا ف� إننا منيز بني نفي الآخر واالعرتاف به ،ذلك
�أن نفي الآخر يعني نفي الأ نا �أي�ض ًا لأ نه ال �أنا � إال ب�آخر
يحددها وحتدد به ،مثلما �أن يف كل �أنا جمموعة من
الأ نوات ال�سابقة واحلا�ضرة ،ويف كل �آخر �آخر ب�صيغة
اجلمع .فاحل�ضارة العربية الإ�سالمية مل تكن ممكنة
يف طورها ال�سابق يف الع�صرين الأ موي والعبا�سي،
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القدمية .ينطبق هذا �أي�ض ًا على ال�شيخ الكواكبي الذي
وحد يف كتابه طبائع اال�ستبداد بني ت�صور � إ�سالمي
فخور ب� إ�سالمه وبع�ض التعاليم الغربية التي اعرتفت
بحرية الإن�سان وبحق الرعية يف مراقبة احلاكم
والت�صدي ملفا�سده ورذائله ،م�ؤكد ًا �أن الإ�سالم احلق
هو الذي ين�صف الرعية وال يقبل ممار�سات �سلطوية
تذهب بحقوقها .ال غرابة � إذ ًا يف ت�صور متطور يود
�أن يكون تطوري ًا كما جند عند قا�سم �أمني ،الذي
ينادي بتحرر املر�أة م�ست�ضيئ َا ب�أفكار ال�شيخ حممد
عبده ،يف امل�ستقبل والزمن الأ �سا�سي �سبي ًال يذهب
� إليه امل�سلم ال�صالح .ولهذا ف� إنه اجنذب � إىل مفهوم
العلوم ودورها يف حتقيق التقدم االجتماعي كما لو
كانت العلوم بدي ًال عن � إميان مغلق باملا�ضي وتعبري ًا
عن � إرادة � إ�سالمية ترف�ض الهزمية والتخلف.

والعربية مل يكن م�شفوع ًا ب�أمور دينية �صرفة ،بل
حماولة لفهم جديد ،و� إن كان يحاول فهم ًا جديد ًا
للإ �سالم يجعله قادر ًا على مواجهة التحدي الأ وروبي
وت�أكيد الهوية العربية الإ�سالمية التي ا�ضطربت �أمام
تفوق الفرجنة على غريهم .ومن الطريف �أن جند
�صدىً لهذا الت�صور عند حافظ � إبراهيم ،ال�شاعر
امل�صري الذي كان معجب ًا بال�شيخ حممد عبده.
فعندما بحث �شاعر النيل عن هوية ي�ستند � إليها ،وهو
يرف�ض اال�ستبداد الإجنليزي يف م�صر وال�سودان ،مل
يجد � إال اللغة العربية التي وحد بني �صعودها و ظهور
الإ�سالم .عرب � إبراهيم عن هذا الت�صور يف كتابه
ليايل �سطيح الذي هو مر�آة ملثقف عربي م�أزوم
يبحث عما ي�شد �أزره وينري طريقه .وواقع الأ مر �أن
� إبراهيم ،ولي�س بعيد ًا عن الطهطاوي وغريه ،كان
يهج�س بهوية عربية � إ�سالمية جديدة وي�ستعيد الأ مور
الإيجابية الغائمة يف املا�ضي ويعيد �صوغها انطالق ًا
من حتديات احلا�ضر دون الو�صول � إىل جواب �أخري
وا�ضح.

تقا�سم الكواكبي وحممد عبده وقا�سم �أمني
� إميان ًا حا�سم ًا يلتزم بروح الع�صر ال بتقاليد جامدة
ترى امل�سلم وال ترى دوره يف احلياة ويف العامل.
وب�سبب ذلك تقا�سموا �أي�ض ًا مواقف ثالثة :التذكري
بروح الإ�سالم احلقة وبعظمة امل�سلمني يف املا�ضي؛
االعرتاف باجلديد الإيجابي الذي جاءت به �أوروبا،
واملتمثل ب�إعادة االعتبار � إىل الإن�سان من حيث هو
كائن جدير باحلرية واالحرتام وحتقيق حاجاته
عو�ض ًا عن اختزاله � إىل مو�ضوع ديني جمرد ،يحرتم
الأ ديان وين�سى حقوقه الباقية .كذلك أ�كّد على
النزوع � إىل امل�ستقبل من حيث �أن هذا الإن�سان هو
حم�صلة �ضرورية لفعل � إن�ساين مبدع يطرح �أ�سئلة
جديدة ويقدم � إجابات جديدة ،مدرك ًا �أن جتدد
االن�سان هو جتدد حاجاته و�أن ارتقاء االن�سان
مرتبط بارتقاء حاجاته وتنوعها .وبيت الق�صيد هنا
هو االحتفاظ بالزمن الرا�شدي الذهبي كحلم بعيد
لي�س من ال�سهل حتقيقه يف زمن �آخر ،واال�ستعا�ضة

ولعل العمل على م�صاحلة املوروث واحلديث
يظهر وا�ضح ًا يف �أعمال كثرية ،فعندما �أراد مفتي
الديار الإ�سالمية ال�شيخ حممد عبده �أن ي�صالح
بني الإ�سالم والع�صر قر أ� الإجنليزي �سبن�سر ودر�س
كثري ًا من الأ فكار حماو ًال �أن يطور الإ�سالم و�أن
يحتفظ بجوهره معاً .ولهذا يرى البع�ض �أن ال�شيخ
اقرتب يف اجتهاده من العلمانية علم ًا ب�أنه كان يهج�س
�أو ًال بت�صور � إ�سالمي متحرر من اجلمود واالنغالق
واالدعاء الزائف � إىل الإ�سالم .هذا ما دفعه لزوم ًا
� إىل �أن ي�شري يف كتابه الإ�سالم بني املدنية واحل�ضارة
� إىل رجال دين ال يلتم�سون يف الإ�سالم � إال ق�شوره دون
�أن يدركوا �أن قوة الإ�سالم احلقيقية تنبع من قدرته
على جمابهة حتديات الع�صر وا�ستئناف منجزاته
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تكون �صاحلة وم�ؤمنة وفا�ضلة جم�سدة ملعنى اخلالفة
يف �أبهى �صورها ،وميكن �أن تكون فا�سدة م�ستبدة
بعيدة عن روح الإ�سالم .لكن امل�ؤكد �أن الذين �أ�صروا
على �ألقاب التفخيم و اخلالفة كانوا الأ كرث ا�ستبداد ًا
وبعد ًا عن ر�ؤية الإ�سالم .ومن الطريف هنا �أن
امللك ف�ؤاد نف�سه ،الذي رغب مبفهوم اخلليفة حني
كانت م�صر خا�ضعة لال�ستعمار الإجنليزي ،كان هو
�أداة ل�سيا�ستهم ،نا�سي ًا فر�ض اجلهاد ومتنا�سي ًا �أن
الأ كرثية املطلقة من ال�شعب امل�صري �آنذاك كانت
�أمية وتعاين من الفقر واجلوع.

عنه بحلم قادم يرتقي بالإن�سان طاملا �أن روح الدين
الإ�سالمي تكمن يف توليد � إن�سان يحقق كرامته
ال�شاملة .ولعل الفرق بني حاجات الأ زمنة املنق�ضية
وحاجات الأ زمنة احلديثة هو الذي دفع ال�شيخ
الأ زهري علي عبد الرازق يف كتابه املعروف الإ�سالم
و�أ�صول احلكم � إىل رف�ض مفهوم اخلالفة واعتبار
الف�ضاء ال�سيا�سي ف�ضا ًء � إن�ساني ًا حر ًا ي�صوغه
الب�شر الأ حرار وفق معي�شتهم وجتاربهم .وكما هو
معروف ،فقد �أراد ال�شيخ الأ زهري �أن يرد على
امللك ف�ؤاد الذي �أراد �أن يوظف الإ�سالم لأ غرا�ضه
اخلا�صة ،منطلق ًا من حلمه يف اخلالفة غري �آبه
بال�ضرورة ب�أن يكون حاكم ًا � إ�سالمي ًا عادالً ،والأ كرث
من ذلك �أهمية �أن هذا ال�شيخ الأ زهري الذي �أراد
�أن يكون امتداد ًا متطور ًا نوعي ًا لل�شيخ حممد عبده،
التم�س العلم والقواعد العلمية للربهنة على �أنه ال
وجود لن�ص � إ�سالمي حتدث عن اخلالفة واعتربها
واجب ًا دينياً .ولهذا رجع � إىل التاريخ الإ�سالمي و�أكد
�أن التوحيد بني الإ�سالم واخلالفة زور ًا مل يكن
� إال و�سيلة خللفاء م�ستبدين �ألهوا �أنف�سهم وقمعوا
الرعية قائلني بالإ�سالم ظاهري ًا ومهملني كلي ًا قيمه
احلقيقية ،ولهذا ارتبط ا�سم معظم اخللفاء يف
الزمنني الأ موي والعبا�سي بالقهر والقمع .وبداهة
ف�إن ال�شيخ عبد الرزاق �أراد قبل كل �شيء �أن ي�ؤكد
دنيوية ال�سلطة ال�سيا�سية و�أن هذه ال�سلطة ميكن �أن

تندرج حماوالت حممد عبده وقا�سم �أمني
وعلي عبد الرازق وطه ح�سني يف � إطار حمدد عنوانه
الوعي امل�أزوم للإ ن�سان العربي امل�سلم الذي يبحث
خال�ص ال يعرف ال�سبل املف�ضية � إليه ،فريجع
ٍ
عن
� إىل املوروث وينبهر بالغرب ويت�أمل معي�شه اليومي
جمتهد ًا قدر ما ا�ستطاع يف البحث عن �أفق جديد،
بهذا تكون حماوالت كل ه�ؤالء بعيدة عما ي�سمى بـ:
الغربنة ،الت�أورُبْ  ،االغرتاب احل�ضاري ،التبعية،
التقاليد .ذلك �أن كل ما قاموا به هو اجتهاد فا�ضل
طالبوا الإ�سالم به .وكل ما قاموا به هو ال�سعي لبناء
م�شروع ثقايف ح�ضاري جديد ي�صالح بني الإ�سالم
واملنظور العلمي للعامل بعيد ًا عن تلفيق الحق عنوانه
الأ �صالة واملعا�صرة t
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ال�ستارة امل�صرية  ،1948للفنان هرني ماتي�س

مـلـــف الـعـــدد

ف��ي�����ص��ـ��ل د ّراج
ن��اع��وم ت�شوم�سكي
ح � �� � �س� ��ن ن ��اف� �ع ��ة
�� � �ص �ل��اح ح� ��ز ّي� ��ن

بدايات الرواية العربية:

رواية التقدم والفوز عن طريق آالخر
في�صل د ّراج
ت�ضمنت الرواية العربية ،يف بداياتها أالوىل ،املمتدة من منت�صف القرن التا�سع ع�شر
�إىل منت�صف القرن الع�شرين ،تقريباً ،بعدين :التع ّرف املرتبك على آ
«الخر املتفوق» ،يف �شكليه
أالوروبي أ
والمريكي ،والتع ّرف على الذات ،عن طريق هذا آ
«الخر» ،الذي و�ضع أ�مام ا إلن�سان
العربي عاملاً خمتلف القيم واملفاهيم وا إلمكانيات ،و أ�جربه على املقارنة وم�ساءلة الذات عن
أ��سباب تخلفها .انطوى هذا التع ّرف ،الذي فنت العربي و أ�قنعه باملحاكاة ،على «ا�ستعارة» الكتابة
الروائية ،التي مل يعرفها املوروث العربي ،وعلى االنزياح عن «املقامة» ،التي جمعت بني البالغة
واملوعظة� ،إىل جتربة كتابية جديدة ،حتتاج �إىل لغة عربية حديثة.
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أ�خذ «ا آلخر» ،يف مرحلة الرواية العربية
اجلنينية ،و�ضع «املرجع اخلارجي» ،الذي أ�ملى على
ي�سجل ما يريد
الروائي الوليد أ�ن يكتب ما يرى و أ�ن ّ
أ�ن يكون .مل يكن املرجع الداخلي للكتابة ،الذي جمع
بني أ�كرث من لغة وحكم وت�صور� ،إال انعكا�س ًا لوعي
م�ضطرب ،يريد أ�ن يكون ذاته وغريه ويو ّد ،أ�حيان ًا،
أ�ن ي�صالح بني املا�ضي وامل�ستقبل املرغوب.

 -1الطهطاوي :فتنة آالخر و�ضرورة املحاكاة:
يف عام  1834ظهرت الطبعة أالوىل من كتاب
رفاعة الطهطاوي تخلي�ص ا إلبريز يف تلخي�ص
�سجل فيه ردود فعل عربي م�سلم يزور
باريز ،الذي ّ
باري�س للمرة أالوىل ،وقارن بني تق ّدمها و أ�حوال البلد
الذي جاء منه .من املفرت�ض أ�ن يتم ّثل اجلوهري،
يف كتاب الطالب امل�صري النجيب ،بو�صف املدينة
الغربية ،خا�صة أ�ن ا�سم العا�صمة الفرن�سية مل يظهر
يف اللغة العربية �إال يف أ�وائل القرن التا�سع ع�شر ،على
ل�سان «نقوال الرتك» ،الذي عا�صر حملة بونابرت
و أ� ّرخ لها .غري أ�ن ما هو مفرت�ض انتقل ،رغم حتق ّقه،
�إىل حيز �آخر ،عنوانه :ارتباك «الوعي ال�شرقي»
أ�مام «احلقيقة الغربية» .جت ّلى االرتباك يف عنوان
الكتاب ويف املنظور الثقايف املوروث للعامل ،ويف تلك
امل�ساحة اجلاهزة التي ت�ضع «ديار ا إل�سالم» فوق
«ديار الكفرة».
اتك أ� الكاتب ،وهو يرى �إىل عا�صمة الثورة
الفرن�سية ،على �صناعة لفظية متوارثة ،قوامها
«اجلنا�س امل�صحف» بني كلمتي «تخلي�ص»
و«تلخي�ص» ،أ�و بني كلمتي «�إبريز» و«باريز» معلن ًا،
منذ البداية ،أ�نه يواجه العامل اجلديد بوعي قدمي.
ومل يكن و�ضعه خمتلف ًا ،حني أ�خذ مبنظور تراتبي
للقارات والب�شر ،ي�شتق أ�قدار الب�شر أ
والمكنة من
االنت�ساب �إىل ا إل�سالم أ�و عدم االنت�ساب �إليه.
فال�شعوب ،كما يرى ،تنق�سم �إىل مراتب ثالث :مرتبة
املتوح�شني ،ومرتبة الربابرة ،ومرتبة « أ�هل الظرف
أ
والدب والتح�ضر والتمدن» ،التي ارتقى �إليها العرب
أ�يام العبا�سيني وملوك أالندل�س ،قبل أ�ن يتفوق عليهم
«ا إلفرجن» يف الع�صور أالخرية ،بف�ضل ما أ�تقنوا من
علوم (�ص .)11مل ي�ستعمل الكاتب كلمة «ال َك َف َرة»،
وهو ما تق�ضي به ثقافة «اجلنا�س امل�صحف» ،فقد

كتب العربي تخ ّلفه عن «ا آلخر» بجن�س أ�دبي
م�ستعار منه ،منتهي ًا �إىل ا�ضطراب ال ب ّد منه ،ومنتج ًا
كتابة مق ّيدة احتاجت ،زمن ًا طوي ًال ،لتغدو �سو ّية
متحررة .أ�عطت هذه الكتابة �صورة عن الغرب الذي
تع ّرفت عليه و أ�عطت �صورة عن وعي عربي ينظر
�إىل ذاته وهو ينظر �إىل �آخر ،ويقارن بني الطرفني
وينتظر «عامل ًا جديد ًا» يجمعهما� .ش ّكل الغرب،
واحلالة هذه ،عن�صر ًا داخلي ًا يف الكتابة الروائية،
وجعل من أالخرية مر�آة لوعي ثقايف عربي ،أ�راد أ�ن
يكتب الرواية يف �شروط اجتماعية بعيدة عن «زمن
الرواية» .م ّثلت الرواية العربية الوليدة ،واحلال
هذه� ،شهادة مزدوجة� :شهادة على جن�س أ�دبي وافد،
له مع ّوقاته املتعددة ،و�شهادة على و�ضع اجتماعي
ثقايف عربي يحتفي بالقدمي ،وي�ساوي بني اجلديد
واخلطيئة.
تقر أ� هذه الدرا�سة عالقة أ
«النا العربية» با آلخر
يف �ست �شهادات متعاقبة ،باملعنى الزمني ،تبد أ�
بالعقد الرابع من القرن التا�سع ع�شر وتنتهي بالعقد
الرابع من القرن الع�شرين ،وهي :تخلي�ص ا إلبريز
يف تلخي�ص باريز ،ال�ساق على ال�ساق ،ويْ � .إذن ل�ستُ
ب�إفرجني ،غابة احلق ،كتاب خالد ،ورواية أ�ديب
لطه ح�سني.
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�آثر كلمة «ا إلفرجن» التي ت�ضع املعيار الديني جانب ًا.
أ�خذت القارات ،مع ذلك ،مراتبها من عالقتها
أ
بالديان ،ف أ�ف�ضلها �آ�سيا مهد ا إل�سالم وموطن
العرب ،تليها �إفريقيا حا�ضنة م�صر و«ع�ش أالولياء
وال�صلحاء والعلماء» ،وثالثة القارات أ�وروبا ،وهي ال
ي�شرفها �إال «وجود ا إلمام أالعظم �سلطان ا إل�سالم
فيها» ،وال يليق ب أ�مريكا �شيء من �صفات الف�ضيلة،
فهي بعيدة عن ا إل�سالم وا إل�سالم بعيد عنها .يعينّ
«املركز ا إل�سالمي» ف�ضائل القارات ورذائلها ،فا�ضلة
هي �إن اقرتبت من املركز ،وال �شرف لها �إنْ ابتعدت
عنه .غري أ�ن التجربة تربك امل�سلم الفخور ب�إ�سالمه
مرتني :فهو يقرر أ�ن جدارة أالمم وف�ضائلها
وامتيازها ال تقا�س ب أ�ديانها و�إمنا تقا�س مب�ستواها
من العلم (�ص ،)12كما جاء يف تقدمي الكتاب ،وهو
أ�ي�ض ًا ّ
يف�ضل الفرن�سيني ،غري امل�سلمني ،على الرتك
امل�سلمني« :ال �شك يف أ�نهم أ�قرب �إىل العرب منهم
�إىل الرتك ،فهم يحر�صون على ال�شرف واحلرية،
ويح ّبون االفتخار ،ويفون بعهودهم».
اتخذ الطهطاوي ،يف بع�ض كالمه ،من ا إل�سالم
مرجع ًا مطلق ًا ،ففا�ضل بني القارات و�صالح يف كالم
�آخر بني ا إل�سالم وغريه« :و�شريعة ا إل�سالم التي عليها
مدار احلكومة ا إل�سالمية م�شوبة أ
بالنواع الثالثة» أ�ي
أ��شكال احلكم التي ينادي بها الفرن�سيون« :اململكة
املطلقة ،اململكة املقيدة بالعمل مبا فيها القوانني،
وبع�ضهم يريد اجلمهورية�( ...ص ،»)252وخرج يف
كالم ثالث عن معطيات الدين ال�صارمة�« :إن وقوع
اللخبطة بالن�سبة لعفة الن�ساء ال ي أ�تي من ك�شفهن أ�و
�سرتهن ،بل من� أش� ذلك الرتبية اجليدة واخل�سي�سة
والتعود على حمبة واحد دون غريه  ،. ...وقد جرى
يف بالد فرن�سا أ�ن العفة ت�ستويل على قلوب الن�ساء
املن�سوبات �إىل الرتبة الو�سطى من النا�س. ... ،
(�ص.»)305
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�إذا اعرتفنا ب أ�ن الرواية ت�ضيف قو ًال فردي ًا �إىل
قول فردي �آخر ،منتهية �إىل ثالث ينزاح عن الطرفني،
ف�إن رواية الطهطاوي الفعلية ،ال تقوم يف تو�صيفه
للفرجن وطرائق �سلوكهم وتفكريهم ،بل يف املنظور
إ
أ
أ
ال�صادر عن لقاء بلد غريب� ،ملى عليه �ن يتخذ
من الدين معيار ًا لتقومي أالمكنة والب�شر ،و أ�ن ينزاح
عنه ذاهب ًا �إىل اجتاه جديد ،ال ينق�صه اال�ضطراب،
ي�ستبدل بالديني ا إلن�ساين وباملكاين اجتهاد الب�شر ال
أ�ديانهم .وعلى هذا ،ف�إن االن�شغال بحدود املالمح
الروائية يف «تخلي�ص ا إلبريز» � ،ؤس�ال ال معنى له،
ذلك أ�ن ما هو روائي قائم يف جتربة نقلت ،ن�سبي ًا،
الكاتب من حيز اجلماعة �إىل ف�ضاء الفرد ،ومن
اليقني املوروث �إىل جمال احلرية والت�سا ؤ�ل.
قبل الطهطاوي ببع�ض وجوه «الفران�سي�س»
و أ�نكر وجوه ًا أ�خرى ،دون أ�ن يحجب هذا �إعجاب ًا
�صريح ًا بهم ،فهو يقول يف «اخلطبة» التمهيدية عن
هدف كتابه« :ليكون نافع ًا يف ك�شف القناع ،عن حم ّيا
هذه البقاع ،التي يقال فيها �إنها عرائ�س أالقطار
وليبقى دلي ًال يهتدي به �إىل ال�سفر �إليها ط ّالب
ق�صرت يف أ�ن قيدت يف �سفري
أال�سفار ،. ... ،فما ّ
رحلة �صغرية . ...و أ�نطقتها حاجة ديار ا إل�سالم على
ربانية والفنون وال�صنائع ،ف�إن
البحث عن العلوم ال ّ
كمال ذلك ببالد ا إلفرجن أ�مر ثابت �شائع «واحلق
أ�حق أ�ن يتبع» �( ...ص ،»)45أ�و أ�ن يقول« :واعتنا ؤ�هم
باملعارف هو أ�ح�سن ما ينبغي أ�ن ميدحوا به... ،
(�ص .»)223فبالد الفرجن عرائ�س أالقطار ،لها
من العلوم الربانية ،ما هو جدير باملحاكاة ،وفيها
من املعارف النافعة ما ي�ستحق الرتجمة ،فهي من
احل�ضارة والتمدن ما كانت عليه ديار ا إل�سالم يف
زمن العبا�سيني أ
والندل�س. ... ،
نقل التع ّرف على ا آلخر ،كما االعرتاف
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كما أ��شرنا ،يف حتوالت وعي الطالب ،الذي أ�نطقته
التجربة مبقوالت روائية متعددة :االنتقال من املعلوم
�إىل املجهول ،التع ّرف على �شعب غري عربي يقا�سم
العرب �صفاتهم ،واالبتعاد عن ا إلطالقي والقبول
بالن�سبي ،لي�س �شرف املر أ�ة من ال�سرت و»احلجاب»،
أ
والخذ بالت�صور احلواري� ،إحالة العدل الفرن�سي
على عدالة قدماء أالقباط ،والنظر �إىل امل�ستقبل ال
�إىل املا�ضي ،فم�صر التي تتعلم من الفرجنة �ست�صبح
«رئي�س بالد الدنيا» ،وتو�سيع ا إلميان الديني ب�إميان
بال�صنائع والفنون ،والتعامل مع م�ستقبل دنيوي
يقوم على التمدن والعمران والتع ّلم من ا آلخر .أ�درج
ا آلخر ،الذي جتب حماكاته ،يف ت�صور الطهطاوي
بعد ًا متفائ ًال ،ي�ستبدل بـ»ا إلن�سان الديني» «ا إلن�سان
ال�صانع» الذي يعرف واجباته الدينية.
تنطوي رحلة الطهطاوي ،وهي «رواية تع ّلم» يف
التحديد أالخري ،على روايتني :رواية خارجية ،ت�صف
أ�حوال جمتمع مكت�شف ،ورواية داخلية ،مو�ضوعها
وعي ا إلن�سان املكت�شف وتناق�ضاته ،الذي و�صل �إىل
غري ما بد أ� به .أ�نتجت الرحلة ،يف �شكليها� ،إن�سان ًا
انتقالي ًا ،يعرف أ�كرث مما يعرفه امل�صريون ،وي ؤ�من
بغري ما ي ؤ�من به الفرن�سيون وي�صالح ،با�ضطراب
�شديد ،بني ما عرفه وما �آمن به.

بف�ضائله ،الطالب امل�سلم من أ�حادية القول ،التي
تقبل بـ«احلقيقة ا إل�سالمية» املتمركزة حول ذاتها،
�إىل قول مرتبك ،يحتفظ بحقيقته أالوىل ويت�صالح
مع «حقائق غري �إ�سالمية» .ولعل التح ّول من حقيقة
وحيدة املركز �إىل حقيقة متعددة املراكز ،هو
الذي جعل من املقارنة بني أ�حوال م�صر و أ�حوال
«الفرن�سي�س» عن�صر ًا ثابت ًا يف كتاب الطهطاوي،
ق�صر عن التقدم،
معترب ًا أ�ن املتقدم أ��ستاذ من ّ
طاملا أ�ن «احلق أ�حق أ�ن يتبع» .فهو يذكر ماء النيل،
ويتمنى لو «جرت العادة برتويقه قبل ا�ستعماله كما
هو العادة يف ماء نهر ال�سني» ،ويتطلع �إىل بالده
�آم ًال أ�ن تتوفر فيها « أ�دوات العمران» ،كي ت�صبح
«�سلطان املدن ورئي�سة بالد الدنيا» ،وحت ّدث عن
عدالة ال�ضرائب وغياب الظلم والر�شوة يف فرن�سا،
قافز ًا عن حا�ضر م�صر ذاهب ًا �إىل م�صر القدمية:
«وقد ذكر بع�ض امل ؤ�رخني أ�ن م�صر يف �سالف الزمان
كانت على هذا املنوال ،ف�إن �شريعة قدماء القبطة
كانت تعينّ لكل �إن�سان �صنعته�( ... ،ص .»)146وقد
ين�سى الطهطاوي مرتبة م�صر ،التي �ش ُرفت بها قارة
�إفريقيا ،فيقول« :و أ�هل باري�س أ�غنياء جد ًا ،حتى
�إن املتو�سط منهم أ�غنى من تاجر عظيم من جتار
القاهرة�( .ص.»)201
قارن الطهطاوي بني النيل وال�سني و�شوارع
القاهرة و�شوارع باري�س يف ف�صل ال�صيف ،والعدل
الفرن�سي وعدالة قدماء أالقباط والنظام ال�سيا�سي
الفرن�سي واحلكومة ا إل�سالمية . ... ،قادته مقارناته،
املعتمدة على املعاينة� ،إىل تف�ضيل الرابطة احل�ضارية
«على الرابطة الدينية» مقرتب ًا من الفرن�سيني
ومبتعد ًا عن الرتك .و�صل �إىل مفهوم «ا إلن�سان»،
من حيث هو ،الذي يقول به الوعي احلداثي ،وتعتربه
الرواية مقولتها أالوىل .ولهذا تتم ّثل «روائية» الرحلة،

يظهر اال�ضطراب ،كما ا�شرنا ،يف فكر يعرف
املوا�ضيع وال يح�سن التعبري عنها بلغة موائمة:
فالثورة عنده هي الفتنة ،أ
والنابيب بلغته هي
«بزابيز» واملطاعم هي «الر�سطورا طورات» ،وامل�سرح
هو «التياتر» وحفلة الرق�ص هي «البال» و أ�ماكن اللهو
والفرجة «�سبكتاكالت» ،و أ�عظم (ال�سبكتاكالت)
يف مدينة باري�س امل�سماة أ
«الوبرة» (ب�ضم الهمزة
وت�شديد الباء املك�سورة ،وفتح الراء) وفيها أ�عظم
(ا آلالتية) و أ�هل الرق�ص ،وفيها الغناء على ا آلالت
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والرق�ص ب�إ�شارات ك�إ�شارات أالخر�س ،تدل على
أ�مور عجيبة ،ومنها (تياتر) ت�سمى « أ�وبرة ملوميك»
فيغنى فيها أال�شعار املقرتحة�( .ص.»)166
ت�شري هذه اللغة املتعرثة �إىل موا�ضيع عديدة:
العالقة بني اللغة وحاجات احلياة اليومية ،فتطور
اللغة من تطور احلاجات التي يعرب عنها ،مثلما أ�ن
ثراء اللغة من التمدن االجتماعي ،ال من ا�ست�شارة
القوامي�س وا�ستظهار «اللغة الكاملة» ،و أ�ن تطور
الفكر من تطور اللغة التي ينطق بها .أ�نتج كتاب
الطهطاوي مو�ضوع ًا حمدد ًا :فتنة ا آلخر يف مر�آة
الوعي املرتبك.
 -2ال�ساق على ال�ساق وف�ضيلة املقارنة:
بعد حماوالت خمفقة يف �شعر املديح ،غايتها
التك�سب وامل�صلحة ،ن�شر أ�حمد فار�س ال�شدياق يف
باري�س  1855عمله ال�شهري ال�ساق على ال�ساق ،الذي
يرى البع�ض فيه أ�ول رواية عربية .و�إذا كان �شعره،
الذي ال جدة فيه ،امتداد ًا ل�شعر عربي قدمي ،فقد
ترجمت «روايته» املفرت�ضة جتربة حياتية ،طريفة
ووا�سعة ،حملته من لبنان �إىل م�صر ومالطة وفرن�سا
وبريطانيا و أ�ماكن أ�خرى .حاكى يف �شعره موروث ًا فر�ض
عليه �شكله ومنظوره ،و أ�لزمته جتربته الذاتية بكتابة
مغايرة� ،سردت أ�جزاء من �سريته الذاتية ،وحتدثت
عما ر�آه يف رحلته الوا�سعة ،و�سجلت ما تع ّلمه ،أ�عجب
به أ�و تناوله بهجاء حارق .غري أ�ن ما أ��شهر العمل،
الذي جت ّر أ� على امل ؤ��س�سة الدينية امل�سيحية ،بحثه
اللغوي الذي جمع بني القدمي واحلديث وك�سر اجلدار
الفا�صل بينهما .مل يكن هذا البحث بعيد ًا عن جتربة
ال�شدياق مع لغات أ�وروبية ،أ�تاحت له أ�ن يقرا اللغة
العربية ب�شكل جديد ،ألن االنفتاح على لغة أ�جنبية
نقد� ،صريح أ�و م�ضمر ،للغة أال�صلية.
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يتعني عمل ال�شدياق ،الذي يندرج يف « أ�دب
الرحلة» ،ن�ص ًا هجين ًا متعدد امل�ستويات ،ا�شتمل على
و�صف البلدان وعادات أ�هلها والفروق بني �شعب
و�آخر ،وت�ضمن وحدات حكائية متعددة الزمتها
�سخرية الذعة و�شذرات أ�دبية ،أ�ملتها احلكايات،
و�آراء �سيا�سية واجتماعية� . ...سافر امل ؤ�لف داخل
أ�كرث من �شعب وح�ضارة ،و�سجل ما ر أ�ى يف كتابة
ال ينق�صها االرجتال ،اعتمدت على معرفة باللغة
أ
والدب العربيني ،وبالثقافة أالوروبية و�آدابها.
ما هي العنا�صر التي جتعل من ال�ساق على
ال�ساق م�ساهمة �شبه روائية ،بلغة معينة ،أ�و «رواية
جنينية» بلغة أ�خرى؟ وما هو «التقدم» الذي عربت
عنه ودعت �إليه؟ ميكن الدخول �إىل جوانب ال� ؤس�ال
أالول من جهات ثالث :أالنا ال�ساردة من حيث هي
مركز لغوي ومو�ضوع ل�سرية ذاتية ،مبا�شرة أ�و غري
مبا�شرة ،عوجلت ب�صيغة الهو .عينّ ال�سارد ذاته
مركز ًا لغوي ًا متدفق ًا ،يعطف القدمي على اجلديد،
منتهي ًا �إىل لغة خا�صة به ،لها أ�دبية ال يقا�سمه فيها
غريه ،و�صف بها أ�قداره و أ�قدار غريه ،كما لو كان
�سرد الرحلة ،املنتقلة من مكان �إىل �آخر ،بحث ًا عن
لغة ت ؤ� ّمن الو�صف والتحليل و�شيئ ًا من العبث .ولعل
هذا البحث هو الذي جعل من عمل ال�شدياق م�ساهمة
لغوية وت أ��سي�س ًا للرواية يف �آن.
و�إذا كان العمل يف اللغة ،أ�و أ�دبيتها ،هو الذي
حدد جهة اجلواب أالوىل ،ف�إن للجهة الثانية عنا�صر
خا�صة بها :االنفتاح الوا�سع على العامل الدنيوي
يف حكاياته املتعددة وتنوعه الب�شري ،الذي يحتفي
الرت�صن
باليومي واملعي�ش وامللمو�س ،بعيد ًا عن
ّ
والطهرانية أ
والخالق املتك ّل�سة .أ�تاح االنفتاح على
الدنيوي ،املو ّزع على أ�كرث من �شعب وثقافة ،املقارنة
والنقد وقراءة الواقع ب�صيغة اجلمع ،والعثور على
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تتجاوز امل أ�لوف .ولهذا ت أ�تي �شخ�صية «الفارياق»،
كما زوجته مليئة باحلركة الواقعية ،بعيد ًا عن
�شخ�صيات الهمذاين واحلريري التي تدور يف حركة
فارغة ال حتمل جديد ًا .وب�سبب االختالف يف داللة
احلركة مير املكان يف املقامة �سريع ًا ،بيما يبدو يف
عمل ال�شدياق �شخ�صية �شا�سعة غنية املالمح ،تك�شف
عن عامل أ�وروبي غري م أ�لوف ،أ�و عن «عامل الفرجنة
الغريب» ،بلغة ذاك الزمان.
مت ّثل الرحلة ،يف «بالد الفرجنة» رحلة اكت�شاف،
أ�و رحلة يف االكت�شاف ،تت أ�مل أالوروبيني يف لغاتهم
و أ�فكارهم وطرق لبا�سهم وم أ�كلهم وتد ّينهم...
ولعل االكت�شاف هو الذي يجعل من «مبد أ� املقارنة»
عن�صر ًا يحايث الكتاب كله� ،إذ املكان أالوروبي يحيل
على املكان العربي ،و�إذ املر أ�ة الفرن�سية مدخل لت أ�مل
و�ضع املر أ�ة العربية ،و�إذ ال�سلوك ا إلجنليزي القائم
على االن�ضباط والدقة منا�سبة للنظر �إىل ا إلن�ساين
العربي ب�شكل جديد .أ�جنز ال�شدياق أ�مرين :و�ضع
كتاب ًا يحت�شد بعنا�صر روائية ،وكتب عن عربي يكت�شف
احل�ضارة أالوروبية ،أ�و عن أ�وروبا القرن التا�سع ع�شر
من وجهة نظر عربية� .شكل املو�ضوع أالخري ثابت ًا من
ثوابت الرواية العربية ،منذ زمن ال�شدياق �إىل زمن
بهاء طاهر ،ومن زمن أ�مني الريحاين �إىل زمن �صنع
اهلل �إبراهيم ،وهو ما جعل من الرواية العربية �سج ًال
مفتوح ًا لعالقة العرب بالغرب.
تو ّقف ال�شدياق ،وهو ي�صف لندن ،أ�مام «التحف
العجيبة ،والرغائب الغريبة ،أ
والنوار املزدهرة،
واحلوانيت الن�ضرة�( ...ص ،»)578التي تربهن أ�ن
تق�صر عن اليقظة ،و أ�ن اجلمال اللندين
أالحالم ّ
يفي�ض على املتخيل العربي .ف�إن و�صل �إىل املر أ�ة
ا إلجنليزية أ�ثنى على لطفها وكرمها�« :إن الغريب �إذا
تب ّو أ� منز ًال عندهن ي�صبح وقد �صار واحد ًا من أ�هل

وحدات حكائية متنوعة ،ت�صف الب�شر يف طباعهم
و�سلوكهم و�سماتهم اخللقية .ت�ضمن هذا كله حركة
الواقع» ،أ�و «احلركة الواقعية» ،التي ارت�سمت يف
�شخ�صيتني أ��سا�سيتني هما ال�سارد «الفارياق»
وزوجته «الفارياقية» ،اللذان هما مو�ضوعان ثابتان
عب ال�شدياق يف عمله
يف الرحلة وتعليق ًا عليها مع ًا .رّ
عن مقوالت تالزم املنظور الروائي للعامل :الواقع،
احلركة ،الزمن ،ال�سخرية ،الدنيوي ،ا إلن�سان
يف عوامله ال�سفلى والعليا ،التي تت�ضمن الغرائز
وال�شهوات والت أ�مل واملقارنة واملحاكمة القائمة على
اخلربة.
تتك�شف اجلهة الثالثة يف العالقة بني مو�ضوع
العمل أالدبي و�شكله ،أ�و يف العالقة بني التحوالت
أالدبية والتحوالت االجتماعية .فلم يقارب ال�شدياق
رحلته �شعر ًا ،ومل يكن ب�إمكانه ذلك لو حاوله .ألن
ال�شعر ال يوائم جتارب �إن�سانية مليئة بالتفا�صيل،
م�شبعة مبراقبة اليومي ومعاينة العادي .و�سواء كانت
هناك عالقة بني ال�ساق على ال�ساق واملقامة العربية،
كما مار�سها الهمذاين واحلريري ،وقد جاء ال�شدياق
على ذكرهما ،فهي عالقة واهية ،ذلك أ�ن مو�ضوع
الكتاب عن مكان وزمان خمتلفني .فلم يكن يف املقامة
التقليدية ما ي�شري �إىل الده�شة واجلدة وامل�ساءلة،
فقد دارت يف جمتمع عربي م�ستقر م أ�لوف ،على
خالف كتاب «ال�ساق» ،الذي و�ضع �إن�سان ًا عربي ًا
يف لندن القرن التا�سع ع�شر ،ليقف على �شوارع مل
يعرفها ويعي�ش يف منازل مل ي أ�لفها ويرى ب�شر ًا لهم
عادات غريبة عنه .وكذلك حال العربي وهو ي�صف
باري�س التي كانت تعي�ش ثورة عمرانية ،ويعاين
املر أ�ة الفرن�سية ،التي تختلف عن املر أ�ة ا إلجنليزية،
وال ت�شبه املر أ�ة العربية ،فهي حرة عاملة متحررة،
ربج واال�ستعرا�ض
ذات عوائد ولبا�س ومقادير من الت ّ
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البيت .ألن ك ًال من �صاحبة البيت ومن اخلادمة وما
أ�دراك ما اخلادمة ،تالطفه وت ؤ�ان�سه وتقوم بخدمته،
�(...ص .»)636ي�شري الكاتب �إىل اللطف وحترر
املر أ�ة مع ًا .غري أ�ن ما يجذب انتباه ال�شدياق ،وي�ضعه
بني قو�سني ت�ستهالن بكلمة تنبيه هو �سكك احلديد،
«تنبيه دروب احلديد يف بالد ا إلجنليز مثل خطوط
الكف ي�سري فيها امل�سافر �إىل أ�ي مو�ضع �شاء طو ًال
وعر�ض ًا و�شرق ًا وغرب ًا�( ... ،ص.»)582
بنى ال�شدياق �صورة بالد ا إلجنليز من أ�نوار
لندن وحوانيتها وجمال ال�شوارع امل�ستقيمة ولطف
املر أ�ة و«دروب احلديد» ،التي تنقل امل�سافر �إىل
حيث �شاء« .تن ّبه» هذه ال�صورة �إىل حال بلد معينّ ،
وتلفت النظر �إىل أ�حوال بلدان مغايرة ،ألن االنتقال
من بلد �إىل �آخر مقارنة بينهما ،مثلما أ�ن املقارنة
وق�صر عنه بلد �آخر� .إن ما
�إخبار ع ّما حققه بلد ّ
ي�صل بني االنتقال واملقارنة هو التع ّلم ،ألن كل مكان
جديد يخترب التجربة املعي�شة يف املكان الذي �سبقه
ويطرح عليها أ��سئلته .عاين ال�شدياق التقدم يف
مواقع عديدة ،و أ�عطى املر أ�ة املوقع أالكرث ات�ساع ًا،
فهي م�ساوية للرجل ،جديرة بجميع حقوقه ،قادرة
على التع ّلم واالكت�ساب .وبرهان ذلك قائم يف
«الفارياقية» ،التي تع ّلمت اللغة ا إلجنليزية و�شاركت
الرجال حوارهم ،وكان لها �آرا ؤ�ها املختلفة يف بع�ض
وجوه احل�ضارة أالوروبية .وبداهة ،ف�إن الثناء على
املر أ�ة دعوة �إىل م�ساواتها بالرجل ،مثلما أ�ن ت أ�كيد
قدرتها على التعلم احتجاج على املجتمع العربي
الذي مينع تعلمها ،ومطالبة ب�إ�صالح اجتماعي يتيح
تعليم املر أ�ة والرجل مع ًا.
�إذا كانت «الفارياقية» ،وهي امر أ�ة عربية،
قادرة على تعلم اللغة ا إلجنليزية واحلديث عن
وجوه خمتلفة من احل�ضارة أالوروبية ،ف�إن املجتمع
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العربي� ،إذا تهي أ�ت له الظروف ،قادر على بناء
«دروب احلديد» ،أ
والنوار املزدهرة .ال غرابة أ�ن
يحايث التفا ؤ�ل كتاب ال�شدياق ،معلن ًا عن ذاته يف
بعدين م�شخ�صني ،ويف بعد ثالث ين�صر امل�ستقبل
وتن�صره قدرة ا إلن�سان على التعلم .يتحدد البعد
أالول بح�ضارة املجتمع ا إلجنليزي ،ويتجلى البعد
الثاين يف «رواية التع ّلم» ،التي أ�ف�صح عنها رجل
وزوجته –الفارياق والفارياقية -انفتحا على جمتمع
جديد وت أ�مال منجزاته .ويتالمح البعد الثالث يف
«املجتمع العربي» ،الذي ينتظر رحلة حمتملة ،تق ّله
من زمن اجلهل والتخلف والتع�صب �إىل زمن املعرفة
والتقدم والت�سامح.
تظل الرحلة ،يف احلاالت جميع ًا ،جماز ًا للتحول
وال�صريورة واالنتقال ،ودرب ًا �إىل املعرفة والتع ّلم.
ر أ�ى ال�شدياق «ا آلخر» ،واعرتف بتفوقه ،وطالب
بالتع ّلم منه.
 -3و يْ � .إذن ل�ست ب أ�فرجني :الفرق بني التمدن
والتفرجن:
عالج ال�شاعر والرائد ال�صحفي خليل اخلوري
( ،)1836-1907يف عمل روائي مبكر الفرق بني
التمدن والتفرجن (ويْ � .إذن ل�ست ب�إفرجني .)1860
انطلق أالديب الذي ولد يف جبل لبنان ،مثل غريه من
تنويريني الحقني ،من قابلية ال�شعوب جميع ًا للتمدن،
وانتهى �إىل متيز ال�شعوب املتمدنة عن بع�ضها� ،إذ
ا إلجنليزي ال ي�ساوي الفرن�سي ،و�إذ العربي يختلف
عن الطرفني .غري أ�ن الالفت يف عمل هذا أالديب
ح�سه النقدي ال�ساخر ،الذي ف�صل بني
النه�ضوي ّ
«الزي» وطريقة التفكري ،ذلك أ�ن حماكاة اللبا�س
أالوروبي ال جتلب عقو ًال جديدة.
و ّزع اخلوري ،الذي أ�خذ بنرث م�شرق �سابق
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لزمنه ،عمله على عالقات أ�ربع متكافلة :طرح
املو�ضوع ،تربيره ،ت�شخي�صه ،وعالقة أ�خرية هي:
قطاف العربة .ولهذا ت�شري املقدمة ال�صغرية �إىل
ه ؤ�الء ال�شرقيني الذين اندفعوا �إىل «العوائد أالجنبية»
دون أ�ن يعرفوا ما اكت�سبوا وما أ��ضاعوا ،معتربين أ�ن
الر أ��س هو «الربنيطة» و أ�ن ارتداء «البنطال» يجعلهم
أ�وروبيني متام ًا .طرح امل ؤ�لف الظاهرة املري�ضة
وا�ستنكرها ب�سخرية الذعة ،مبين ًا أ�ن املتفرجنني ال
يح�سنون ،غالب ًا ،لغة أ�جنبية ،وال يقر ؤ�ون �صحيفة،
وال يف ّرقون بني الزوجة والكر�سي ،وال يلتفتون �إىل
ا آلداب والفنون� .... ،إنهم مر�آة «التجمل االجتماعي»
الذي هو مزيج من اجلهل وفراغ الذات والي�سر
العابث ،وتطلع �إىل رفعة تثري ال�سخرية.
جاء التربير من اجتاهني :أ�حدهما معي�ش مراياه
تفرجن يف اخلارج وتخ ّلف يف الداخل ،وتعامل �سطحي
وجهل جوهري ،ومالب�س زاهية و أ�خالق فا�سدة .أ�ما
االجتاه ا آلخر فقائم يف «الرحلة» ،ذلك املجاز أالثري
لدى النه�ضويني جميع ًا ،الذي ي�ضبط عتبة القول
و�سقفه ،ويعطي القول �شيئ ًا من احلركة والتحري�ض.
ي ؤ� ّمن هذا املجاز ،الذي يبد أ� من مكان ويعود �إليه،
تو�سيع حيز ال�سرد مار ًا على أ�كرث من مكان وعار�ض ًا
أ�كرث من حكاية ،ومت�صرف ًا ب�صدفة أ�و مبجموعة
من ال�صدف .ولهذا يبد أ� الف�صل الثالث ،الذي
يعقب ف�صلني ينقد فيهما الكاتب عادات ال�شرقيني
ال�سلبية ،بالوقوف أ�مام مدينة حلب ،م�ستدعي ًا
القارئ وموجه ًا �إليه كالمه« :ها قد أ��صبحنا بك،
اليوم ،أ�يها القارئ العزيز ،على باب �سروري ،فحملق
بعينيك يف حلب ال�شهباء�(... ،ص .»)60أ
ولن ال�سارد
ي�سري يف املدينة حر ًا ،ومل يلتقط حكايته بعد ،فهو
ي�صرف الف�صل كله يف حوار مع أ�بيات للمتنبي
وترجمة أ�بيات لل�شاعر الفرن�سي المارتني والتعليق

عليها ،كما لو كانت الرحلة يف املكان رحلة يف ما
ي�شري �إليه .لكنه ال يلبث أ�ن ي�ست أ�نف مع قارئه ال�سري
يف �شوارع املدينة والتعرف على منازلها و�شوارعها،
قبل أ�ن يعرث «�صدفة» على حكايته املق�صودة ،التي
ي�شرح بها الفرق بني التمدن والتفرجن.
يقع القارئ ،يف الف�صل اخلام�س ،على حكاية
ت�شخ�صن الفكرة ،بطلها «رجل الب�س ثياب ًا ،أ��شبه
ما يكون يف لبا�س ا إلفرجن ،ويف يده الرنجيلة» ،يرفع
�صوته م�شبه ًا العرب بـ»التيو�س» رافع ًا من قيمة كل ما
هو أ�وروبي ،ومعترب ًا ذاته �إن�سان ًا أ�وروبي ًا ،فقد غري
ا�سمه من ميخائيل �إىل ميخايل ،و أ�عطى ابنته ا�سم ًا
أ�وروبي ًا� :إميلي ،و أ�ثث بيته ب�سلع أ�وروبية .ال غرابة،
أ�ن ال مييل الرجل �إىل زواج ابنته من �إن�سان عربي،
و أ�ن يجتهد يف تزويجها من فرن�سي يزور املدينة ،و أ�ن
ميعن يف خدمته وا�سرت�ضائه� ،إىل أ�ن يقول له أالخري
يف الف�صل احلادي ع�شر :مل جتر العادة عندنا
بالزواج من العرب» ،تارك ًا املتفرجن ال�ساذج يردد
حمبط ًاَ « :و ْي� .إذن ل�ست ب�إفرجني» .ي�صل ال�سارد
يف الف�صل ما قبل أالخري �إىل «العربة» املنتظرة
التي أ�علن عنها يف مقدمة الكتاب�« :إننا نريد أ�ن
يكون ا إلجنليزي �إجنليزي ًا ،والفرن�ساوي فرن�ساوي ًا،
والعربي عربي ًا .فلي�شتغل ا آلن فكر القارئ ألنه قد
تركنا له جما ًال ف�سيح ًا للت أ�ويل.»....
يتحرك الت أ�ويل بني التفرجن ال�سعيد ،الذي �سبق
التجربة ،ونتيجته املخفقة التي تلتها ،ويقر أ� الفرق
بني التمدن الوهمي والتمدن احلقيقي .وما على
القارئ ،الذي قاده الكاتب من بداية احلكاية �إىل
نهايتها� ،إال اليقظة ووعي التجربة ،كي يعرف الفرق
بني ذاته وا آلخر ،ويدرك أ�ن متاهي املتقدم باملتخ ّلف
مو�ضوع قوامه ال�سخرية واخلداع الذاتي وم آ�له
اخليبة وتداعي الهوية .وواقع أالمر أ�ن التفرجن ،كما
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جاء يف خطاب خليل اخلوري ،ت�صور زائف للواقع
والتاريخ قائم على االخرتاع :اخرتاع أالنا ك آ�خر،
دون املرور بتجربته ،واخرتاع ا آلخر ك أ�نا م�ستحيلة،
ألن التماهي يحتاج �إىل عالقتني متجان�ستني ،على
م�ستوى الثقافة والتاريخ وميزان القوى .و�إذا كان
اخلوري قد اختزل ،أ�دبي ًا ،التماهي امل�ستحيل �إىل
�سخرية ،أ�و م أ��ساة �ساخرة ،ف�إن النظرية ال�سيا�سية
تعب عن امل أ��ساة ال�ساخرة مبفهوم التبعية .أ
والمر
رّ
كله لقاء بني وجه �صريح ،ينطق لغته ب�شكل �سليم ،هو
وجه أالوروبي املتفوق ،ووجه  -قناع يذوب� ،سريع ًا،
أ�ثناء اللقاء ،خملف ًا وجه ًا بائ�س ًا ،ال يح�سن لغته وال
لغة ا آلخر -املتفوق.
ي�سعى الوعي املتفرجن �إىل �إعادة بناء أال�صل،
متو�س ًال اال�سم والزي وال�سلعة ،ومعتقد ًا أ�ن أال�صل
املق�صود خيار تنجزه �إرادة فردية ،تتحرر من
حم�صلة التاريخ كما ت�شاء .ومع أ�ن اخليار ي�شري ،على
امل�ستوى النف�سي� ،إىل الوهم والوهم الذاتي ،أ�ي �إىل
فراغ يعانقه فراغ ،ف�إن هذا الوهم ينتج على امل�ستوى
االجتماعي والوطني �آثار ًا مادية مدمرة .ذلك أ�ن
التماهي با آلخر املتفوق ،يدفع أ
بالنا املتوهمة �إىل
�إعادة تعريف ا آلخر يف جماالت خمتلفة ،ف�إذا كان
ا آلخر الفرن�سي يف الوعي الزائف هو أالنا ،بقدر ما
أ�ن أالنا هي ا آلخر الفرن�سي ،ف�إن «ا آلخر القريب» هو
العربي الذي مل يتفرجن ومل يح�سن اللغة الفرن�سية.
ال يعرتف الوعي الزائف ب أ
ـ«النا الفعلية» ألنها
�آخر ،وال يطالب ا آلخر باالعرتاف أ
بالنا ألنها �صورة
عنه ،والواقع أ�نه ال وجود ل�شيء م�شرتك بني ا آلخر
الفرن�سي أ
والنا احللبية املتفرجنة ،فهما ال يتقا�سمان
التاريخ والثقافة والعادات ،وامل�شرتك بينهما لغة
الطرف املتفوق ،التي تف�صح عن ميزان القوى
يف احلقل اللغوي وخارجه .ي�ستبدل هذا الت�صور
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باالختالف ،الذي يق�ضي باالعرتاف املتبادل،
ا إللغاء الذاتي ،الذي ميحو عنا�صر الهوية الوطنية
كلها ،بل �إن االلتحاق با آلخر عن طريق االخرتاع
ي ؤ�دي �إىل احتقار الذات وتعظيم ا آلخر ،من حيث
هو مثال من�شود جدير باملحاكاة .لذلك تذهب جميع
الف�ضائل �إىل ا إلفرجني وجميع الرذائل �إىل العربي،
الذي «ال يعرف لغة �إفرجنية» ،وال «يرتدي لبا�س ًا
�ضيق ًا» .يقول املتفرجن« :هذه امر أ�تي ،يا �سنيور،
ف أ�رجوك أ�ن تعتربها �إفرجنية و�إن كانت باملالب�س
العربية -ألنها ،كما قلت لك ،أ��صلها عربية ،ولكنها
تع ّلمت كثري ًا من ا�صطالحاتي ،ف�صارت ت�ستحق
االلتفات�(...،ص�« .»)112إننا مثل جميع ا إلفرجن
عندنا �صحون كثرية»« ،نحن ا إلفرجن ،ال ن�ستعجل
بالكل ،مثل العرب»� ،إىل أ�ن يقول :أ
أ
«لنه طبيب عربي،
وتعود على حكمة أ�والد العرب ،ظن أ�ن رقبتي عربية،
ومن جهله مل ي�ستنتج من هذه الربطة أ�ن رقبتي
�إفرجنية ال تنفعها أ�دوية العرب�(..،ص.»)114
يتطلع الوعي املتفرجن �إىل �إعادة توليد حامله
َخ ْلق ًا ُ
وخلق ًا ونظر ًا وممار�سة ،منتهي ًا �إىل خداع
ذاتي ،يو ّرثه ا إلخفاق واخليبة .و�صل �إىل ما و�صل
�إليه ب�سبب عبث باملقدمات ال�صحيحة :ا�ستبدل
بالتمدن التفرجن ،وبالتعلم اال�ستظهار ،وباالعرتاف
املتبادل التبعية ...،فلو كان متمدن ًا يف حياته العائلية
لكان متمدن ًا خارجها ،ولو كان عقالني ًا يف عالقاته
مع جمتمعه لكان عقالني ًا يف تعامله مع الغرباء ،ولو
كان مقتنع ًا بذاته ألقنع غريه بها .وواقع أالمر أ�ن
تفرجنه ،الذي يوهم باالنف�صال عن جمتمع متخ ّلف،
�إعادة �إنتاج أ�كرث تخ ّلف ًا ملجتمعه املتخ ّلف .واملح�صلة
أ�ن املتفرجن يفتقد �إىل التمدن والعقل املثقف أ
والنا
املتما�سكة ،م�ساوي ًا بني رغبته الوهمية يف االنت�ساب
�إىل ا آلخر وحتقق الرغبة .فال هو يف املكان الذي
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م ّهد خليل اخلوري ،وكما أ�ظهر �شربل داغر
يف تقدمي المع م�ستفي�ض ،لظهور الرواية العربية،
و أ�عطى در�س ًا رائد ًا يف النرث احلديث ،وقر أ� عالقة
أالنا با آلخر مبنظور نافذ وعميق .دعا �إىل االعرتاف
با آلخر والتعلم منه ،م ؤ�كد ًا أ�ن اعرتاف أالنا بذاتها
مقدمة �ضرورية.

جاء منه ،وال هو يف املكان الذي يريد الذهاب �إليه،
بل يف مكان ثالث ال �سقف له وال قاع.
ر�سم خليل اخلوري ،يف رواية لها �شكل م�سرحي،
مالمح بطل يحيى حقي يف «قنديل أ�م ها�شم» ،الذي
يتد ّين يف و�سط متد ّين ،ويقلع عن التدين يف و�سط
مغاير ،ال نفاق ًا وال تزلف ًا ،بل ب�سبب ذات ه�شة لي�س
لها قوام .يبقى ا آلخر املتفوق ،يف احلالني ،موجود ًا
يف مكانه ،يهزم ال�شخ�صية الفارغة �إن جاء �إىل
بالدها ،ويهزمها �إن ذهبت �إليه .وهو ،يف احلالني،
ثابت املوقف ،على خالف املهزوم ،الذي ي�ستبدل
مبوقعه أال�صلي موقع ًا وهمي ًا ،دون أ�ن يدري ،موحد ًا
بني اخل�سارة والن�سيان امل أ��ساوي.
نقد خليل اخلوري التفرجن ب أ��شكال ثالثة :نقده
يف مقدمته بلغة مبا�شرة ،حني حت ّدث عن تفوق العامل
أالوروبي على بالدنا» ،و�سخر من «املفاخر املميتة»
ومن التقليد الو�ضيع للغرب ،ونقده يف الرواية-
امل�سرحية ،حني بني م آ�ل اخلداع الذاتي الذي يجلب
ل�صاحبه أالذى ،ونقده ،ثالثة ،ب أ��سلوب �ساخر يتعمد
التزيد واملبالغة ،اللتني توحيان بال�شفقة واالحتقار
مع ًا .ك أ�ن يقول على ل�سان املتفرجن وهو يحادث �ضيفه
الفرن�سي « :ف أ�ما امر أ�تي ،فهي بنت عرب ،أ�خذتها
ألنني ما وجدت فرجنية ،ولكنني علمتها �شيئ ًا من
لغتي أال�صلية ،و�سقيتها �شراب بع�ض عوائدنا .و أ�ما
ابنتي ،فلئن كانت يف الظاهر عربية ،فهي يف الباطن
�إفرجنية ،مثل أ�بيها وجدها ،وقد علمناها أ�ن متقت
أ�بناء العرب ،وحتتقرهم .ويل أ�مل أ�ن ن�صائحنا
املفيدة مل تلبث بدون فائدة ،ولكن جنابك ال جتهل
ما للمعا�شرة من قوة العدوى �(...ص� .»)96إنه
اال�ستن�ساب �إىل أ��صل نبيل ،الذي ال ي�ستوي بدون
ا�ستن�ساب م�ضاد أل�صل مهني ،وهذا ما يدعى بـ:
العن�صرية الر ّثة ،ألن العن�صرية أال�صلية من ن�صيب
ا آلخر املنت�صر.

 -4غابة احلق :امل�ستقبل احلكيم و أ�فول العبودية:
كتب فرن�سي�س فتح اهلل امل ّرا�ش غابة احلق
 ،1865يف زمن عرف فيه مثقفون عرب أ�فكار
الثورة الفرن�سية ومل يعرفوا� ،إال �صدفة ،الكتابة
الروائية .أ�راد الطبيب احللبي ،الذي رحل مبكر ًا
( ،)1835-1874أ�ن ينجز املهمتني مع ًا ،ف�شرح
التنوير أالوروبي يف �شكل حكائي ،وجعل من ال�شرح
التعليمي ذريعة روائية� .صاغ ما أ�راد يف �شكل ذهني
حماذر ًا الرقابة ال�سلطوية ،ومنتفع ًا ب أ�دب املقموعني،
الذي يواجه ال�سلطة ب أ�قنعة ماكرة .ولهذا ال يظهر
الزمن احلكائي �إال يف �إ�شارة �إىل « أ�مريكا الوليدة»،
التي اختارت احلرية ،وال يظهر املكان �إال يف �إ�شارة
مت أ�خرة �إىل «حلب ال�شهباء» ،املدينة «املجدبة
وال�ساقطة من أ�عني العناية منذ أ�لف �سنة ف أ�كرث؟».
أ�دار أالديب احللبي حديث ًا حول مملكة احلرية ،ال
يكتمل �إال بحديث مواز عن مملكة العبودية ،وقر أ�
ف�ضائل مملكة م�شرقة بعيدة عن مملكة مظلمة
ت�سكنها الرذيلة.
ا�ستهل أالديب حديثه بف�صل عنوانه« :احللم»،
حمي ًال م� ؤس�ولية الكالم على «جلج الرقاد»� ،إذ ما
يقول به املنام ال يكرتث به النهار كثري ًا« :وملا عرتني
جلج الرقاد وجدت ذاتي متخطر ًا يف برية وا�سعة ،...
و�إذ بعا�صف من الريح قد نه�ض من �سكناته ...وملا
فتحت أ�جفاين ر أ�يت عر�شني منت�صبني أ�مامي.»...
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بيد أ�ن امل ؤ�لف ،الذي أ�وعز �إىل احللم أ�ن يف�صح
عن أ�فكاره ،أ��ضاء القول املق�صود مبقدمة من أ�ربع
�صفحات م ّهدت للحلم ومو�ضوعه ،جاء يف �سطورها:
«العقل يحكم» و»العلم يغلب» و»جيو�ش التمدن
الزاهر»� ،إىل أ�ن تقول« :وهكذا مدت دولة العقل
قوتها على كل بقعة ومكان ،وعم ال�سالم على كافة
امل�سكونة�( .ص.»)71
م ّهدت املقدمة ال�صغرية ،التي هي ر ؤ�يا ت ّوجت
أالزمنة ا إلن�سانية املتعاقبة بزمن ذهبي ،حللم
ف�صل يف الفرق بني مملكة احلركة
«نظري» وا�سع ّ
ومملكة العبودية ،وخفف ال�سرد النظري بحكايات،
أ�و مبا ي�شبه احلكايات .ويعطي ت�سل�سل الكتاب ،أ�و
فهر�سه� ،صورة عن احللم-الذريعة ،الذي يفقد
�سريع ًا حركته الطليقة ليم�ضي يف طريق ممنهج،
دقيق االن�ضباط ،تنفتح فيه كل فكرة وا�ضحة على
أ�خرى ال يعوزها الو�ضوح .فبعد احللم امل�ضطرب بني
الهواج�س ومملكة الروح ،ت أ�تي «ال�سيا�سة واململكة»،
التي يعقبها ف�صل وا�سع عنوانه« :التمدن» ،الذي
يتوزع على خم�سة عناوين فرعية :تهذيب ال�سيا�سة،
تثقيف العقل ،حت�سني العوائد أ
والخالق� ،صحة
املدينة ،املحبة .يعلن الف�صل الثامن أ�ن احللم قد
انتهى ،و أ�ن «الزمن النظري» القائل باخلري التقى
بزمن دنيوي ن�صره.
�شرح امل ّرا�ش يف غابة احلق داللة احلرية
ب�شكلني� :شكل أ�ول عن طريق ال�سلب ،حني ك�شف عن
رذائل العبودية ،التي حتمل �صفات الرببرية والتوح�ش
واجلهل واال�ستبداد ،ك أ�ن يقول « :أ�ما تعلم أ�نه ال
يوجد ألهل اخل�شونة والرببرية ميثاق �سوى الكذب،
وال �شريعة غري االحتيال واملكر ،وال حكم عدا التعدي
والظلم ،وال حاكم خالف الر�شوة ،ومن أ��صعب
أالمور �إخ�ضاعهم بدون تبديد �شملهم و�إهالكهم
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عن �آخرهم�( .ص .»)149وال�شكل الثاين عن طريق
ا إليجاب�« :إن التحدث يف اللغة هو التخلق ب أ�خالق
أ�هل املدن واالنتقال من حالة اخل�شونة والرببرية
واجلهل �إىل حالة الظرف أ
والن�س واملعرفة ،ويف
ا�صطالح علماء االجتماع نامو�س ير�شد ا إلن�سان
�إىل جتويد أ�حواله الطبيعية أ
والدبية .وهذا النامو�س
يبنى على خم�سة دعائم هي :أ�و ًال تهذيب ال�سيا�سة،
ثاني ًا تثقيف العقل ،ثالث ًا حت�سني العادات أ
والخالق،
رابع ًا �إ�صالح املدينة ،خام�س ًا املحبة�( ...ص.»)155
ينطوي التمدن ،باملعنى الذي ذهب �إليه م ّرا�ش،
على احلرية واملجتمع املدين ودولة القانون والعدالة
وامل�ساواة ،وغريها من الف�ضائل التي جاء بها «العامل
اجلديد» .أ�ما دعائمه فهي «تهذيب ال�سيا�سة» ،فمثلما
أ�ن املدن ب أ�هلها ،فنوع ال�سلطة من عقلية القائمني
على �إدارتها ،تت�س ّفل �إن مل ي ؤ�منوا بت�ساوي الب�شر،
وترتقي �إن اعرتفوا بت�ساوي احلقوق والواجبات.
أ�علن امل ّرا�ش ،بعد تبيان الفرق بني التم ّدن والتوح�ش،
عن حلمه النظري ب�صيغة اجلمع�« :إذن فم�شروعنا
حماربة مملكة العبودية ،و�إنقاذ �شعوبنا من قيودها
ال ي�ستحق املالم».
من أ�ين جاء هذا الطبيب -أالديب ،الذي أ��صابه
العمى ورحل قبل أالربعني ،ب أ�فكاره ،ومن أ�ين له
هذا ال�شكل الفني امل�ضطرب الذي أ�ودعه أ�حالمه؟
ت�ستح�ضر ا إلجابة «ا آلخر» ،الذي أ�قنع أالديب ب أ�ن
ما ح ّرر «العامل اجلديد» قادر على عالج «ال�شهباء»،
املجدبة ال�ساقطة ،و�شفائها من أ�مرا�ضها .فقد زار
م ّرا�ش باري�س بعد «قومه حلب»  -1850-و أ�قام فيها
عام ًا وبع�ض العام ،و أ�تقن الفرن�سية وا إليطالية ،وعاد
�إىل باري�س ثانية عام  1866ليكمل درا�سة الطب،
التي بد أ�ها يف حلب .لن يختلف حاله� ،إذن ،عن حال
مثقفني عرب تعل ّموا ،قبله أ�و بعده ،يف «مدينة النور»،
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ن�سج امل ّرا�ش أ�فكار رو�سو ب�شكل حكائي ،وو�ضع
فيها ت�صور ًا ي ؤ�من بانت�صار التقدم �إميان ًا حا�سم ًا.
عب الثائر احللبي عن �إميانه ،على م�ستوى امل�ضمون،
رّ
حني أ�ظهر ،ب�شكل تربوي ،انتقال االن�سان النافع من
مملكة العبودية �إىل مملكة احلرية التي أ�خذ بها
وعب عنها فني ًا� ،إن �صح القول،
«العامل اجلديد» .رّ
بطريقني :طريق أ�وىل يخرب عنها م�سار احلكاية
ال�سائر من احللم �إىل اليقظة الرا�ضية ،أ�و من حلم
ي�سرد رغبات «الفيل�سوف» �إىل يقظة ّ
تب�شر «حلب
ال�شهباء» بانق�ضاء زمن الب ؤ��س واخلراب« :افرحي
وابتهجي يا �شهباء �سوريا ،...،فال عاد يفرت�سك
املحل ،أ�و يفتك بك ا إلهمال .ومما �شملني من
االندها�ش ،أ�ثبت نظري يف منت أالفق ،وبينما كنت
�شاخ�ص ًا بب�صري فيه ر أ�يته قد ا�ستحال �إىل بحر من
النور ال�ساطع�(... ،ص .»)270تنمو الفكرة يف ف�ضاء
التاريخ ا إلن�ساين �شاهدة على التوح�ش و»الت ّوعر»
يف طور وعلى التمدن والعقل املثقف ،يف طور �آخر.
تتجلى الطريقة الثانية يف حكاية �صغرية داخل
احلكاية الكبرية ،مو�ضوعها �سوداين خمطوف بيع
يف �سوق العبيد ،وهرب وارحتل وتعلم و أ��صبح قائد ًا
ع�سكري ًا المع ًا .وكذلك حال أ�خيه ،الذي قا�سمه
م�صريه وانتهى حر ًا .ومع أ�ن يف احلكاية ال�صغرية
ما يك�سر رقابة «ال�سرد النظري» ،كما الحظ د.
جابر ع�صفور يف مقدمته الالمعة لكتاب امل ّرا�ش،
فقد �شاءها أالخري برهان ًا عن �إرادة ا إلن�سان احل ّرة
وغروب زمن العبودية أ�مام «النور ال�ساطع» أ
للزمنة
احلديثة.
ت�ضمن كتاب غابة احلق أ�فكار ًا تطالب مبحاكاة
«املجتمع املدين» يف الغرب ،اتكاء على رو�سو ،وبالتع ّلم
من العامل اجلديد ( أ�مريكا) الذي رف�ض العبودية،
«نه�ض �ضد هذه العادة اخل�شنة أ
بال�سلحة والنار،

بلغة طه ح�سني ،وقارنوا بني مدينة باري�س و «القرى
العربية» .ولعل � ؤس�ال ال�سلطة امل�ستبدة ،الذي عاجله
احللبي عبد الرحمن الكواكبي بعد خم�سة وثالثني
عام ًا من دون أ�ن يزور باري�س ،هو الذي جذب امل ّرا�ش
�إىل الفكر الفل�سفي ال�سيا�سي ،ودفعه �إىل أ�ن ي�ضع
أ�فكار جان جاك رو�سو يف �شكل حكائي.
�شرح امل ّرا�ش ،حكائي ًا ،فكرتي رو�سو أال�سا�سيتني:
احلق الطبيعي الذي يحيل على �إن�سان ولد حر ًا
وبحث يف الطبيعة ،حر ًا ،عما ي ؤ� ّمن له احلياة وي�ص ّد
عنه أالذى .مل ي�ستند يف ذاك الطور �إال على عائلته
وتوابعها ،ثم �آلت به «حركات الظروف» �إىل أ�ن ي�سطو
على غريه و أ�ن ي�سطو غريه عليه .ولعل هذا اخلطر
هو الذي قاد �إىل «العقد االجتماعي» ،حيث االن�سان
يقاي�ض حريته الفردية بحماية جماعية ،وفق ًا لقانون
ي�ساوي بني الب�شر ،ويعاملهم بحقوق وواجبات
مت�ساوية� .إنه االنتقال من حرية مطلقة ،جوهرها
عبودية� ،إىل عبودية جمزوءة تربي احلرية وتر�شد
حركتها .يربهن االنتقال ،الذي يت�ضمن عبودية
خمتارة ،عن عقل تث ّقف ،أ�و عن ثقافة عقالنية
ويخرب ،يف احلالني ،عن ف�ضائل تثقيف العقل.
ذلك أ�ن ا�ستخدام العقل ب�شكل عقالين كما يتجلى
يف «العقد االجتماعي» طريق �إىل تهذيب الفرد
واالرتقاء باالجتماعي .والوا�ضح يف خطاب امل ّرا�ش،
الذي يعقل احلرية وال�ضرورة� ،إميان بتطور �إن�ساين
ي�سري �صعد ًا ،ينق�ض احلرية املطلقة بحرية جمزوءة،
وين�صب أالخرية مرجع ًا لهيئة اجتماعية حتكمها
ّ
أ
�إرادة جماعية ،لن االن�ضواء يف «العقد االجتماعي»
فعل طوعي ال �إكراه فيه .والوا�ضح يف خطاب رو�سو،
الذي ي�ستدعي فكرة املجتمع املدين ،اغرتاب ان�ساين
مرفو�ض ومقبول ،يحا�صر حركة «املواطن» يف اجتاه،
ويع ّو�ضه عما فقد يف اجتاهات أ�خرى.
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�إذ ما عاد يحتمل وجود بقية لدولة التوح�ش على
�سطح أالر�ض» .غري أ�ن امل ّرا�ش مل يق�صد حماكاة
الغرب ،من حيث هو ،بل دافع عن التمدن يف مواجهة
التوح�ش ،وعن دولة القانون مقابل دولة اال�ستبداد
والرببرية .ولهذا عمد �إىل منوذج ذهني ،أ�و �إىل
منوذج منطقي جمرد ،يقارن بني احلرية والعبودية،
وطالب بالتح ّرر من أالخرية .وحتى لو دعا �إىل حماكاة
ا آلخر ،بال التبا�س ،فقد كان ق�صده حترير «حلب
ال�شهباء» ،التي تقرتب من التداعي ،وحترير العرب
«الذين لهم من احلذق والت�صميم» –كما يقول -أ�ن
ي�ضارعوا أ�رقى أالمم ،لو حتر ّروا من اخلراب الذي
يجثم عليهم .ولعل الوعي باخلراب ،الذي ّ
وطنته
قرون من الركود ،هو الذي جعل من كتاب امل�سيحي
امل ّرا�ش مقدمة لكتاب ال�شيخ عبد الرحمن الكواكبي
طبائع اال�ستبداد الذي قا�س أالفكار بنتائجها ،بعيد ًا
عن بالغة راكدة ال ت أ�تي بجديد.
عب امل ّرا�ش عن وعي م أ�زوم يريد أ�ن يوحد بني
رّ
«النا» و «ا آلخر» معرتف ًا مبا متلكه أ
أ
«النا» وعارف ًا مبا
عليها أ�ن ت أ�خذه من «ا آلخر» .وما متلكه أ
«النا» وا�ضح
يف «غابة احلق» ،ت�صرف به امل ؤ�لف و أ�ح�سن الت�صرف
به :اللغة العربية الرثية ،الزخرف اللغوي ،ال�شعر،
احرتام أالديان ال�سماوية ...،لكن هذا كله ،ومن
دون التوقف أ�مام أ��شكال التعامل معه ،مل مينع عن
قلم امل ّرا�ش ،غري مرة ،كلمة «البخار» التي ت�شري �إىل
القطارات وال�سفن وامل�صانع ،والثورة ال�صناعية-
العلمية بعامة .و�إذا كان الفكر التلفيقي املتواتر
قد رفع من � أش�ن العلم وف�صله عن منظور علمي
للعامل ،فقد �شاء امل ّرا�ش االت�ساق ،ف ّوحد بني العلم
والدميقراطية و�شروط املدنية ،متم�سك ًا بـ«مملكة
الروح» مت�سك ًا ال �شبهة فيه.
أ�قنع الت�صور املت�سق الطبيب احللبي بفكرة
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الدولة املدنية ،التي ت�صلح للب�شر جميع ًا ،وباالقرتاب
من اجلن�س الروائي ،الذي ي�صف جتربة ان�سانية
كونية ،بلغات خمتلفة .عالج أ�فكار �سيا�سية ب�شكل
حكائي ،وجعل من احلكاية قناع ًا يلتم�سه املقموعون،
الذين ترهقهم رقابات كثرية .و�سواء كان القناع
�شفاف ًا أ�و معتم ًا ،فقد قال يف روايته ما �سيقوله ،ب�شكل
عار ،عبد الرحمن الكواكبي بعد خم�سة وثالثني عام ًا،
حني وجد يف القاهرة ،البعيدة عن حلب ،قناع ًا من
لون �آخر� .شرح امل ّرا�ش فكرة العبودية م�ست�شر�شد ًا
مببادئ احلرية ،وتطلع �إىل حترير «حلب» مهتدي ًا
ب أ�نوار باري�س.
 -5كتاب خالد :رغبة امل�صاحلة ووهم التكامل:
�ش ّكلت الرحلة ،يف أالعمال ال�سابقة� ،شرط ًا
للقاء العربي بالغربي ،معلنة عن م�سافة مكانية
وزمانية .عاين الطهطاوي وال�شدياق «ا آلخر» بعد
أ�ن �سافرا �إليه ،وا�ستقدم خليل اخلوري الغرب �إىل
ال�شرق ،وا�ستعار م ّرا�ش مقوالت من الغرب وج ّرد
أالمكنة .أ�خربت الرحلة ،يف نهاياتها املختلفة ،عن
فرق تاريخي بني الطرفنيّ ،
تك�شف يف تع ّلم قلق وحوار
ال تعادل فيه .جعل هذا من الرحلة ت ّعرف ًا على ا آلخر
واختبار ًا للذات ورغبة غام�ضة يف ت�ساوي الطرفني.
أ�خذ أ�مني الريحاين يف كتاب خالد  ،1911بـ
الرحلة املجاز ،ف أ�ر�سل بالعربي �إىل نيويورك ور ّده
توحد بني الطرفني
�إىل أ�ر�ض عربية ،بحث ًا عن «ر ؤ�يا» ّ
وترتقي بهما .ر أ�ى �إىل «نبي �شرقي» ميحو ا�ستبداد
اجلغرافيا ويب�شر ب�إن�سان جديد ،ينتظره الكمال يف
حمطة قادمة .ولعل هذه الر ؤ�ية الر�سولية ،التي تثق
مب�ستقبل مغاير ،هي التي أ�نطقت �صفحات كتابه
أالوىل بتفا ؤ�ل ال التبا�س فيه�« :سوف ي أ�تي زمن ،حني
ي�صبح كل امرئ دليل نف�سه ،...،و�سوف ي أ�تي ذلك
الزمن ،عندما تزول احلاجات �إىل ت أ�ليف الكتب من
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يف مرتفعات جبال لبنان أ�و ت�ضرم النار يف �شيء ما
مبدينة نيويورك�( .ص .»)18يعي�ش العربي املفرت�ض
جتربتني يف مكانني خمتلفني متباعدين ،وتتعاىل
روحه عليهما وحت ّوم حيث ت�شاء ،ويعي�ش أ�كرث من
زمن ،متقهقر ًا ومتقدم ًا ،يف انتظار امتالكه الكامل
لذات كاملة ،ال حتتاج �إىل دليل .فهذا ال�شرقي ،الذي
ال ي�ضيع ،من «ن�سل أ�ولئك الفنيقيني ال�شجعان الذين
اقتحموا البحار» ،ولد يف بعلبك وعا�ش يف «كهف داخل
براري نيويورك اخلم�س �سنوات» ،دون أ�ن ين�سى من
أ�ين جاء أ�و أ�ن ي�ضل الطريق �إىل حيث يريد .وهذا
التوازن ،الذي أ�تاه من التجربة ومن ب�صرية �شرقية
عميقة اجلذور ،يتيح له أ�ن يقر أ� الغرب بحكمة
ي�صحح ال�شرق بثقافة غربية ،و أ�ن
�شرقية ،و أ�ن
ّ
يعاي�ش ال�شرق والغرب مع ًا« :باع ناقته أ
بالم�س وابتاع
دراجة هوائية عو�ض ًا عنها»« ،عندما يقوم بتخريب
أالهرامات لكي يبني من حجارتها ناطحات �سحاب
أ�مريكية�( ...،ص .»)21ال يكرتث ال�شرقي ،الذي
ّ
ي�سطر قلمه كتاب ًا ر�سولي ًا غري م�سبوق ،بالتفاوت
بني احل�ضارتني ،فلي�س يف الد ّراجة ما يف�ضل الناقة
وال يف ناطحات ال�سحاب ما يتفوق على أالهرامات،
ألن أال�سا�سي النجيب ي أ�تي من مملكة الروح ال من
مملكة املادة.

أ�جل ا آلخرين� .سوف يحني ذلك أالوان ،وحينذاك
�سوف يُدَ ّبج كل �إن�سان كتابه اخلا�ص يف احلياة التي
يحياها� .إن كتاب احلياة هذا �سوف يكون الق�صر
املنيف والكاتدرائية املقالية حيث تقبع روح ا إلن�سان
يف جميع العامل�( .ص .»)16ي أ�تي ق�صر ا إلن�سان من
دينه ا إلن�ساين ،الذي يتجاوز الديانات املنف�صلة،
وي أ�مر مبا يوحد أ�رواح الب�شر يف كل مكان.
اتكاء على منظور ميحو امل�سافة بني الب�شر
و�ضع الريحاين ،من �صفحات كتابه أالوىل ،الغرب
يف ال�شرق وال�شرق يف الغرب ،قائ ًال باخلا�ص والعام
يج�سر الفرق بينهما .جت ّلت رغبة التج�سري يف
ومبا ّ
كتاب يقا�س بذاته ،وال يقا�س بغريه ،ال هو «باملذ ّكرات
وال هو بال�سرية أ�و الرتجمة الذاتية ،كما و أ�نه لي�س
باليوميات أ�و االعرتافات»� ،إمنا هو «كتاب يت�ضمن
ر�سم ًا بياني ًا وتاريخ ًا ململكة �صغرية من ممالك
الروح» .أ�ملت الروح ،التي تتجاوز اللغات والثقافات،
جتاور ًا م ؤ�قت ًا بني «الق�صيدة العربية الكال�سيكية»
والرتاجمة أالخالقيني وال�سيا�سيني« :يطالعك هنا
تول�ستوي ،وهناك �إب�سن ،وهنالك �سبن�سر ويليه نيت�شه
وقد يطالعك ريت�شارد فاغرن وباكونني الديناميت
وكارل مارك�س بع�صاه امل�س ّوية بني النا�س وارن�ست
هيكل�(...،ص .»)16-15غري أ�ن الر ؤ�ية الر�سولية
ال تلبث أ�ن تلغي «التجاور امل ؤ�قت» وتدعو �إىل �سكن
واحد وم�ساكنه دائمة ،ألن ا إلن�سان -الرائي �صاغ من
الق�صيدة العربية والرتاجمة أالخالقيني وال�سيا�سيني
كتاب ًا واحد ًا.

يح ّدد الريحاين فكرته وير�سل «بطله» �إىل جتربة
ت�ضيئها وتخرب عن داللتها .ولهذا يكون الف�صل
أالول من كتابه� :سرب أ�غوار التفاهة متهيد ًا للفكرة
وعر�ض ًا لها ،يتلوه ف�صل ثان «مدينة بعلبك» حيث
مدينة ال�شم�س العظيمة تدفع ا إلن�سان ،يف الزمن
العثماين� ،إىل ا إلنتقال �إىل «مدينة الدوالر» ،التي
ال «تبعد» عنها كثري ًا .يف�صل بني املدينتني «طريق
ا آلالم» ،عنوان الف�صل الثالث ،الذي ي�صل بني أ�ر�ض
احلرمان و«فردو�س املخيلة ال�شرقية» .أ
ولن املوجود

قال الريحاين ،منذ البداية ،بعاملني مري�ضني،
ينتظرهما عامل ال أ�مرا�ض فيه .جعل من �شخ�صيته
الرئي�سية –خالد -مر�آة ملا ينبغي التحرر منه ،وملا
يجب أ�ن يكون« :عندما ال تكون عبقرية خالد منهمكة
يف مزاولة احلجب ال�سبعة ،فهي �إما تنازل الرهبان
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يختلف عن املق�صود ،يفر�ض «باب الفردو�س» الزائف
عناوين على �صورته« :على ر�صيف ال�سحر» –الف�صل
الرابع -و «قبو الروح» –الف�صل اخلام�س�« ،سراب
عند أال�صيل» –الف�صل ال�ساد�س -و «�سقوط فكرة
النجاح» –الف�صل ال�سابع ... -تتعني وجود «مدينة
الدوالر» بال�سراب وال�سقوط و�ضيق الهواء أ
والمكنة،
التي ت�سرد متاعب املهاجر �إليها ،والتي تكتمل بـ
«خطاب حكائي» مبا�شر عناوينه :مهر الدميقراطية،
الفجر الزائف ،هاملت يف ال�صحراء ...يعي�ش الغريب
الباحث عن املال اغرتابه قبل العثور عليه وبعده،
م ؤ�ثر ًا العزلة وناظر ًا بحنني �إىل مدينته العريقة التي
تغ�سلها ال�شم�س .بل أ�ن الريحاين ،وكما يت�ص ّرف
يف كتابه كله ،ميزج ال�سرد بال�سخرية ويجعل من
عناوين الف�صول تعليق ًا �ساخر ًا �آخر« :هودج البطل،
كعبة امل�ستوحد ،عالمات النا�سك ،كرمة العنب يف
ال�صومعة .»...حتيل العناوين على �شرقي يقر أ� أ�بو
الطيب املتنبي يف نيويورك ،ويبحث عن النعمة يف
حقول ال�شياطني ،ويحلم بحقول القمح يف قبو رطب
يخنقه الدخان.
ينطلق الريحاين من «جوهر ا إلن�سان» ،قافز ًا
فوق ظاهر ال�شرق وظاهر الغرب وم�ساوي ًا ،تالي ًا،
بني ال�شرقي و«ناقته» والغربي وم�صانعه .يقول�« :إن
جماهري النا�س يف ال�شرق هم عبيد عميان ،بينما
حت ّولوا يف الغرب �إىل متمردين عميان ،...،و�إنني
أ�ت�ساءل ثانية ،ما هي �صندوقة االقرتاع� ،إن مل تكن
و�سيلة ع�صرية للف�ساد والتحقري؟ (�ص.»)130
ت�ساوي العبودية بني �شرقي ال يحق له االختيار
وغربي يقرتع على غري هدى ،أ
فالول ال يرى عبوديته
والثاين ال يتبينّ الفرق بني التكرمي والتحقري .ونقر أ�
أ�ي�ض ًا�« :إن الدروي�ش املندفع يف حركات دائرية حتى
بلوغ ن�شوة التع ّبد واملزبدة ،أ
والمريكي الذي يجهد
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نف�سه يف العمل حتى يبلغ ن�شوة من الربح جتعله
يت�ص ّبب عرق ًا ،هما القطبان املنوطان بال�سخافة
نف�سها ،والعبثية �إياها ،وهما طرفان ل�شر واحد.
(�ص.»)248
يتقا�سم ال�شرقي والغربي العبودية وال�شر ،يف
انتظار «نبي جديد» اخترب ال�شرق والغرب وبلغ مدار
احلكمة ،بعد فرتة من ال�شك والتناق�ض و«ا آلالم».
ينفذ «النبي اجلديد» �إىل اجلوهري ويتنب أ� بعامل
جديد ،يت�ضمن «طموح الغرب وقناعة ال�شرق»،
ويدرج العن�صرين مع ًا يف منظور رحب ،يتطلع �إىل
�إن�سان ال نق�ص فيه« :يبدو يل أ�ن الهدف الرئي�سي
خلالد هو تطعيم الن�شاط املتقد لكل من أ�وروبا
و أ�مريكا على طم أ�نينة ال�شرق ،وتطعيم روحانية
ال�شرق ،مبادية الغرب�( .ص .»)250بيد أ�ن التطعيم
املتبادل ي�شرتط �إ�صالح ًا ديني ًا ،ي�ضع االجتهادات
الدينية ا إل�سالمية وامل�سيحية جانب ًا ،ويبحث عن
حقيقة طليقة تتجاوز املوروث يف ت أ�ويالته املختلفة:
« أ�دعوكم للعودة من تد ّين اليوم ونفاقه �إىل ديانة
القلب ال�صافية�( .ص »)323املتحررة من ال�سلطات
الدينية جميعها.
ن ّقل ريحاين �شخ�صياته املختلفة ،التي يت�ص ّدرها
«خالد» ،من ال�شرق �إىل الغرب ومن الغرب �إىل
ال�شرق ،مرتجم ًا بها مقوالت خطابه ،الذي ي�ستبدل
بعبثية القائم حكمة قلبية ُمط َم ِئنة .ومع أ�ن يف م�سار
�شخ�صياته ما ي�شهد على عامل ال تقدم فيه ،ف�إميانه
بالتقدم ظاهر يف موقعني على أالقل� :إمكانية انتقال
ا إلن�سان من �إميان ديني موروث �إىل �إميان «�إن�ساين»
يقتنع بـ «القلب» ويرتك الكتب جانب ًا ،والقول مبملكة
عربية قادمة ت�صالح بني ال�شرق والغرب�« :سوف
يتحقق يوم ًا ما �إمرباطورية عربية عظيمة يف منطقة
احلدود (عند التخوم القائمة) بني ال�شرق والغرب،
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كيف تكتب رواية عن غرب يت�صالح مع ال�شرق
وميت ّد فيه ،وعن �شرق يت�صالح مع الغرب وي�ستكمل
به؟ جعل الريحاين من ال� ؤس�ال مدخ ًال �إىل الكتابة
الروائية ،وعني الرواية ج�سر ًا بني ال�شرق والغرب.
أ�جاب عن � ؤس�اله مبنظور غربي ،جتلى يف اللغة
ا إلجنليزية التي كتب بها ،ويف تقنية روائية المعة،
ال تعرف منها الرواية العربية ،يف ذاك الزمان،
�شيئ ًا .قارب بلغة مثقفة مبهرة الكثافة ق�ضايا
�صحيحة و أ��ضاف �إليها ما أ�راد وقال ،يف احلالني،
بتق ّدم أ�كيد له �شكل البداهة ،وب أ�ن التقدم ي أ�تي من
�صفحات رو�سو و�سبن�سر وهكل ،ومن موقع �شرقي
غائم احلدود ،يتو ّزع على الروح والقناعة .ا�ست�شرق
الريحاين وا�ستغرب ،كما أ�راد وبقي ،يف احلالني،
م�ست�شرق ًا.

ويف ال�صميم من هذا العامل ،يف جزيرة العرب هذه،
وم�صر ،وهذا احلقل من قما�شة اهلل ،لو جاز القول،
حيث الروح الذكر والروح أالنثى �سوف تنجبان
موحد ًا وقدر ًا موحد ًا وحقيق موحدة (بك�سر
�إميان ًا ّ
احلاء)�( ..ص .»)344أ�راد الريحاين أ�ن يكون نب ّي ًا
يف زمن ال ي�صلح أ
للنبياء ،وال ي�صلح لنبي عربي يرى
العامل بعني القلب ،وال يعرتف بنعمة الب�صر.
و�سواء أ�عجب الريحاين بالغرب أ�و مل يعجب
به ،فهو حمور أ��سئلته ،ومل ي َر �إىل «نبي جديد» �إال
لي�صلح الغرب ويعيده �إىل ال�شرق ،ولي�صلح ال�شرق
ويدجمه بالغرب بعد �إ�صالحه .بل أ�ن كتاب خالد،
الذي تعطيه كلمة «الكتاب» �إيحا ًء وا�ضح ًا ،أ�خذ من
الغرب أ��سئلته ،و ُكتب بثقافة منه .ومع أ�ن الريحاين
ح ّمل بطله املهاجر �إىل نيويورك ديوان « أ�بي الطيب
املتنبي» و أ��شار �إىل املقامات وفل�سفة ابن ر�شد ،ففي
�صفحات الكتاب أالوىل ،التي ر أ�ت أ�ن اخليال ال�شرقي
يق�صر عن اخليال الغربي ،ما يعلن عن كاتب عربي
فخور بثقافته الغربية �إىل تخوم املبالغة .فالقارئ
يقع يف ال�صفحة الثالثة ،كما أ��شرنا ،على أ��سماء
تول�ستوي و�سبن�سر ونيت�شه وفاغرن وباكونني ،ويجد يف
ال�صفحة الرابعة أ��سماء مارك�س وارن�ست هكل ،ف�إن
و�صل �إىل ال�ساد�سة قر أ� أ��سماء امل ؤ�رخ «غيبون» ورو�سو
منت�شي ًا أ�مام بيا�ضات �سرير «مدام دو فارنز»... ،
ولهذا يحاور الريحاين الغرب ب أ��سئلة غربية ،ويطرح
على ال�شرق أ��سئلة مل يتعود عليها ،م أ�خوذ ًا مبقوالت
ا إلن�سان الكلي واملادة والروح وم�ساوي ًا ،بروح عابثة،
بني املتدرو�ش ال�شرقي ورجل أالعمال أالمريكي.
أ�ملى عليه هذا اال�ست�شراق ،أ�و اال�ست�شراق املقلوب،
اخت�صار أ��سئلة ال�شرق �إىل اال�ستبدادين العثماين
والديني ،خمت�صر ًا أ��سئلة الغرب �إىل «مادية مري�ضة»
هي �صورة مقلوبة عن «روحانية �شرقية» ال ينق�صها
االعتدال.

 -6أ�ديب :مدينة آالخر مفازة أ�م مهلكة؟
أ�عطى طه ح�سني يف أ�ديب ،روايته أالكرث تكام ًال
على امل�ستوى الفني ،أالديب �صفتني :احلر�ص على
االت�صال بالنا�س ومقا�سمتهم معي�شه وهواج�سه
و أ�حا�سي�سه ،وال�شغف بت�سجيل ما يعر�ض له ويلتقي
به .جتعل هاتان ال�صفتان من أالدب «مر�ض ًا» ،ومن
أالديب مري�ض ًا ،علته أالفكار والوقائع واحلرب والورق.
أ�وحى امل ؤ�لف ،يف مقدمته املتلكئة ،ب أ�نه يق�ص أ�مر ًا
عا�شه ،وي�سرد أ�قدار �إن�سان عرفه .ومع أ�ن الرواية
حتت�شد ب أ��صداء من أاليام� ،سيرَ ة ح�سني الذاتية،
فقد �شاء امل ؤ�لف أ�ن ي�شتق «احلقيقة الروائية» من وعي
املثقف ،الذي يعرف التاريخ وال تخدعه أالمكنة.
يت�ضمن اخلطاب الروائي ،يف أ�ديب ،التي
كتبت عام  ،1936ثالثة م�ستويات متكاملة :ي�سرد
أالول منها االختالف بني ال�شيخ أالزهري واملثقف
احلديث ،بلغة أ�وىل ،أ�و بني العمامة والطربو�ش،
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بلغة ثانية ،ذلك أ�ن ح�سني أ�قام عمله على عالقات
االت�صال واالنف�صال بني الطرفني .ف أ�حدهما
م�شغول بالعلوم أالزهرية التي تدور حول املنطق
والفقه والنحو أ
وال�صول وغريها ،وثانيهما ملتفت
�إىل اللغة الفرن�سية وعلم التاريخ وغريهما مما
يحتاجه التعامل مع أالزمنة احلديثة .ويق�ص الثاين
الفرق بني التوازن واالعتدال والت�صالح ،من ناحية،
واجلموح والتطرف واملغاالة ،من ناحية ثانية ،مقرر ًا
�سالمة االختيار أالول ،وخماطر اخليار الثاين التي
تف�ضي �إىل التهلكة .فال�شيخ أالزهري الد ؤ�وب ،الذي
ا�ستيقظ عقله ،ينتقل من أالزهر �إىل اجلامعة ،ومن
اجلامعة امل�صرية �إىل اجلامعة الفرن�سية ،ويوازن
بني املوروث واملعرفة احلديثة ،ويعود �إىل وطنه كي
يقر أ� التعليم أالزهري ب�شكل جديد .أ�ما املثقف،
الذي �آثر املغاالة املتطرفة ،فيندفع �إىل احلديث وال
يلتفت �إىل املوروث ،مبتعد ًا عن جذوره أالوىل �إىل
حدود االن�سالخ .ولهذا ي�سافر �إىل فرن�سا وال يعود
منها ،م�ستبد ًال بروحه القدمية روح ًا جديدةّ .
تك�شف
امل�ستوى الثالث يف فتنة باري�س ،التي ت�صقل الذاهب
�إليها وتفتح عينيه على حاجات مل ي أ�لفها وتعلمه ما
كان يجهل ،وت�شبع فيه ذلك احللم املتوالد الذي يجمع
بني العلم واملر أ�ة .ولعل �صورة باري�س ،أ�و أ��سطورتها
ب�شكل أ�دق ،هي التي جتعل من العي�ش فيها حلم ًا ومن
الرحيل عنها كابو�س ًا ،وهي التي تع ّينها مكان ًا ملتب�س ًا،
يق�صده البع�ض بحث ًا عن املعرفة ،ويذهب �إليه بع�ض
�آخر مدفوع ًا ب أ�طياف «الرغبة القاتلة».
أ��ضاف ح�سني �إىل امل�ستويات الثالثة ،يف
�إحاالتها املتبادلة ،م�ستوى رابع ًا قليل ا إلقناع ،متكلف ًا
�شديد التكلف متع ّم ًال بالغ التع ّمل .واملق�صود بذلك
التحوالت التي أ�مالها على بطله ،بدون أ��سباب
مقنعة ،وامل آ�ل الذي اختاره له ،بال مربر .أ�راد ح�سني
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مت أ�ثر ًا بالرتاجيديا اليونانية ،رمبا ،أ�ن يخلق بط ًال
تراجيدي ًا ،م�ستبد ًال ب�سطوة ا آللهة فتنة باري�س،
وب�إرادة ا آللهة «خطيئة املعرفة» ،التي حتا�صر البطل
ح�صار ًا مت�صاعد ًا �إىل أ�ن ينتهي �إىل اجلنون .ومع
أ�ن ح�سني ن�سب �إىل بطله ،منذ البداية ،غرابة يف
ال�شكل والطبع واجنذاب ًا �إىل احلرية املفرطة وكلف ًا
بالبحث عن املعرفة ،ف�إن مقدماته ال تف�ضي ،لزوم ًا،
�إىل املوقع املظلم الذي �سقط فيه «بطله الرومان�سي»،
الذي مل ترتك ذاتيته املفرطة لـ «جذوره» �شيئ ًا.
�إذا و�ضعنا امل�ستوى أالول والثاين جانب ًا واكتفينا
بالثالث ،أل�سباب لها عالقة بغر�ض الدرا�سة ،وقفنا
فيه على داللتني لهما عنوانان وا�ضحان :القطع مع
اجلذور الذي ينقل ،ذهني ًا ،ال�شخ�صية من زمن
تاريخي �إىل �آخر ي�شبه الفراغ ،والت أ�هب للرحيل
النهائي من مكان امليالد �إىل مرف أ� فرن�سي ،كما
لو كان ال�سفر خلق ًا وال�سفينة خالق ًا .ترتاءى �إرادة
القطع يف �سخرية «املثقف الغريب» من العلوم
أالزهرية ومعارف اجلامعة املختلفة عنها ،ومن
تعب ال�سخرية
�صديقه أالزهري يف مالب�سه الثقيلة .رّ
عن رغبة يف القطع ،بقدر ما متلي �شهوة القطع
�سخرية كا�سرة .مع ذلك ف�إن هذا البطل الغريب
أالطوار يعلن عما يريد يف جملة متواترة عن احلرية
واالنطالق�« :إمنا أ�ريد أ�ن أ�لقاك حر ًا ،طليق ًا ،ال
حت�سب ح�ساب ًا ل�شيء ،وال ألحد�( .ص ،»)23أ
«لين
أ�ريد أ�ن أ�كون حر ًا طلق ًا� .إمنا أ�ريد لقاء ح ّر ًا يف
مكان حر�( .ص�« ،»)25إنها جلميلة هذه احلديقة مل
تتخذ زينة ،ومل يعمل فيها املن�سقون ،و�إمنا هي حرة
مطلقة ،ينبت فيها الزهر وال�شجر كما يريدان يف
غري قيد وال نظام�( ...،ص .»)29ت أ�خذ الرغبة �إىل
احلرية املطلقة �شكل الفرار من كل �شيء.
ي�ستمد الرحيل النهائي عنا�صره ال ّدالة من
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ثالثة أ�فعال :العودة أالخرية �إىل الريف امل�صري
والتج ّوال البطيء يف ربوعه وتذ ّكر أ�يام ال�صبا فيه،
مما يجعل العودة وداع ًا والتج ّوال حتية أ�خرية.
ويظهر الفعل الثاين يف «طالق الزوجة» ،الذي هو
طالق نهائي للمكان والزمان الذي جمع بني الزوج
والزوجة .يرتاءى الفعل الثالث يف ال�شوق املح�ض،
الذي أ�عقب ال�سفر� ،إىل الريف والزوجة والقاهرة،
الذي هو حماولة لتطهري روح اقرتفت �إثم ًا تود
حجبه ،أ�و التكفري عنه .ميهد البحث عن احلرية
املطلقة للرحيل النهائي ،وت�صبح احلرية والرحيل
مدخ ًال لالنتقال من زمن الرباءة ال�ساخرة �إىل زمن
ا إلثم املميت.
غري أ�ن الرحلة ،التي حتت�ضن القطع والذهاب
�إىل زمن �آخر ،ال ّ
تتك�شف وا�ضحة �إال يف نداء غام�ض
ملحاح هو :نداء املعرفة ،الذي يلتب�س بـ « أ�وروبا»
ويتج�سد يف جزء منها هو :فرن�سا ،أ�و باري�س ،أ�و
ّ
جامعة ال�سوربون .وهذا ما يدفع امل�سافر �إىل حديث
متواتر عن طلب العلم والرقي وظالل العلماء
والفال�سفة ،مندفع ًا اندفاع ًا �صارخ ًا �إىل هدف
غام�ض �سيطر عليه .يتكامل البحث عن احلرية ونداء
املعرفة ويتكافالن حاملني املثقف ،الذي �ضاق بقدمي
جمتمعه� ،إىل مكان ذهبي يعطيه :والدة جديدة .ومع
أ�ن حلم القطع مع اجلذور يت�ضمن ،بداهة ،نزوع ًا �إىل
جذور أ�خرى فاحللم املرتقب ،الذي يعرث على تربة
موائمة له ،يتحقق ب�سرعة فائقة ،هو َو ْهم يف �شكل
حقيقة ،أ�و حقيقة عار�ضة تتبخر �سريع ًا ،كما لو كانت
اجلذور اجلديدة ت�شتد ّ
وتتوطد بني ليلة و�ضحاها.
فما أ�ن ي�صل امل�صري ،الغريب الر أ��س والطباع� ،إىل
أ�ر�ض «املعرفة واحلرية» حتى متحو أ
«الر�ض اجلديدة»
ذاكرته ال�سابقة وتب ّدد «�شوقه املح�ض» وتعطيه هوية
جديدة« :فالكالم كما قلت ال يغني يف باري�س �شيئ ًا.

ولكن اذهب �إىل أالهرام ،ف�ست�ضيق فيه احلياة
و�ست�ضيق بك احلياة ،ثم اخرج من أ�عماق هذا الهرم
وا�ستقبل الهواء الطلق اخلفيف ،واعلم بعد ذلك أ�ن
احلياة يف م�صر هي احلياة يف أ�عماق الهرم ،و أ�ن
احلياة يف باري�س هي احلياة بعد أ�ن تخرج من هذه
أالعماق�( ... ،ص .»)151يكثف امل�سافر داللة رحلته
بجملة واحدة« :لقد أ��صبحت �إن�سان ًا» ،كما لو كان يف
جذوره أالوىل ما ي�صله بلون �آخر من املخلوقات.
و�إذا كان ح�سني ،الذي دفع ببطله �إىل مركز
امل أ��ساة دفع ًا ،قد و�ضع فيه ،قبل الرحيل ،نداء
املعرفة الغام�ض أالقرب �إىل اللعنة – مذكر ًا ب�شيء
من أ�قدار أ�ولي�س -فقد و�ضع فيه بعد و�صوله لعنة
أ��شد عنف ًا هي :لعنة باري�س ،التي هي مزيج من
نار ونعمة ،يخلق عبودية را�ضية .فبعد أ�ن يفر من
باري�س أ�هلها هرب ًا من احلرب ُي ؤ�ثر امل�صري البقاء
فيها« :على أ�ين أ�جد يف هذه املدينة اخلالية التي فر
النا�س منها ذعر ًا �شيئ ًا من ال�شعر الرائع ،...،يحبب
�إ ّ
يل هذه أالر�ض كما مل أ�حب أ�ر�ض ًا قط�( .ص،»)154
«ولقد أ�خذت على نف�سي عهد ًا أ�ال أ�برح باري�س مهما
تكن الظروف .و�ستعلم أ�ين � أس�يف بهذا العهد مهما
يكلفني ذلك و�إن انتهى بي �إىل املوت ،و أ�ي �شيء يكون
املوت يف �سبيل باري�س! (�ص .»)155مل تقتل احلرب
«رومان�سي املعرفة» ،فما قتله جنون غام�ض وقوده
َّ
املر أ�ة الباري�سية و�شغف الكتابة.
ما الذي حاول ح�سني قوله يف رواية بناها بتقنية
كتابية متقدمة؟ أ�راد ،رمبا ،أ�ن ين�صف «فل�سفة
االعتدال» التي ت�صالح بني أالزهر وال�سوربون
وبني الثقافة املوروثة والثقافة الوافدة ،وبني الرقي
أالوروبي أ
و«ال�صالة امل�صرية» ،ذلك أ�ن العبث
بالتوازن املح�سوب يف�ضي �إىل الدمار .و أ�راد ،يف
اللحظة عينها ،أ�ن ي�شجب التطرف ،م ؤ�كد ًا أ�ن الغلو
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يف اجتاه ينتهي �إىل اجتاه نقي�ض ،و أ�ن النار ال�سائبة
حترق �صاحبها وتتلف ما حوله .وب�سبب ذلك ،ف�إن
امل�صري ال�شغوف باحلرية ي�صبح عبد ًا لعا�صمة
فرن�سا ،ي ؤ�ثر املوت على الرحيل عنها ،و أ�ن هذا
امل�صري القلق ال�شغوف باملعرفة يعدل ،يف النهاية،
عن الذهاب �إىل اجلامعة .وال� ؤس�ال احلائر القلق هو
التايل :من أ�ين جاء جنون الرجل املت ّوج باملوت ،وما
هي أال�سباب التي أ�لقت به يف قدر مهلك؟
ال يدنو ح�سني من اجلواب وال يقرتب منه،
فهو يرتكه معلق ًا يف الهواء ،منا�شد ًا القارئ أ�ن
يقتفي معه �آثاره .فالرجل الذي �سقطت عليه اللعنة
متط ّرف التط ّرف كله� ،إن قر أ� التهم الكتاب التهام ًا،
و�إن �شرب أ��سرف يف ال�شراب ،و�إن �سخر أ�معن يف
ال�سخرية� ،إىل أ�ن ينتهي �إىل نوم ك أ�نه يقظة أ�و �إىل
يقظة أ�قرب �إىل ال�سبات .ت�صدر اللعنة ،يف هذه
احلدود ،عن طبع يقتل �صاحبه وعن مزاج مميت.
ينحي ،يف مكان �آخر ،فر�ضية الطبع
غري أ�ن ح�سني ّ
القاتل وي�ستعي�ض عنها ب�صوت خفي ،أ�قرب �إىل
هدير القدر ،يدفع باملثقف العاثر احلظ دفع ًا �إىل
غربة مهلكة« :ف أ�نا مدفوع �إىل ال�شر ما يف ذلك �شك،
و أ�نا عاجز عن املقاومة ،و أ�ن أ�� أس�ل نف�سي دون أ�ن أ�لح
عليها يف ال� ؤس�ال :أ�لي�س ميكن أ�ن تكون هناك قوة
خفية ماكرة قد دفعتني �إىل ما وراء البحر أللقى
يف هذه أالر�ض الغريبة كيد ًا ي ّدبر و أ�مر ًا يراد... ،
(�ص .»)142ترتاجع فر�ضية الروح التي تدمر ذاتها،
وحتتل مكانها «قوة خفية ماكرة» ال ي�ستطيع ا إلن�سان
حيالها �شيئ ًا ،خيرّ ًا كان أ�و مثق ًال بال�شرور.
ينفتح ال� ؤس�ال أالول على � ؤس�ال الحق م�شروع:
أ�لي�ست القوة املاكرة اخلفية ،التي تلتب�س بالقدر،
هي باري�س ،التي جتمع بني فتنة املعرفة وفتنة املر أ�ة
وجمال أ� ّخاذ هو �صورة عن ال�شعر الرائع أ�و أ�ن ال�شعر
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الرائق �صورة عنه؟ يقرتب ال� ؤس�ال من الت�ص ّوف،
حيث العا�شق جزء من املع�شوق ،واندماج الطرفني
رغبة ي�صبو �إليها كل عا�شق مكني ،وحيث االبتعاد
عن املع�شوق طريق حارق ينتهي �إىل مقربة .وعلى
هذا ،ف�إن موت امل�صري الغريب يف باري�س �إعالن عن
ع�شق ظافر ،فقد جاء العا�شق �إىل املكان الذي يحب
وعا�ش فيه و َن ِعم بـ «طراوته» و دفن يف أ�رجائه.
يتوزع جواب طه ح�سني� ،إذن ،على الطبع والقدر
ومدينة مع�شوقه ،ي� أس�لها ع�شاقها موت ًا مرغوب ًا .وواقع
أالمر أ�ن ح�سني ،رغم دعوته العقالنية �إىل االعتدال،
ال يعرف اجلواب ،فهو مربك ومرتبك مع ًا :أ�ربك
نف�سه بفر�ضيات خمتلطة ،و أ�ربك قارئه وهو يقتفي
�آثار موت غري �ضروري .وهذا االرتباك دفعه �إىل
ا�صطناع البطل امل أ��ساوي وجعله ،دون أ�ن يدري « ،أ�نا
ثانية» تنجذب �إىل البطل املتط ّرف وتنفر منه ،كما
لو أ�ن امل ؤ�لف ،أ�ي طه ح�سني ،رغب مبقا�سمة بطله
أ�قداره و أ�حجم يف اللحظة أالخرية .هل باري�س جنة
وجهنم مع ًا ،أ�ال ي�ستطيع ال�شيخ التقليدي أ�ن ي�صلح
معارفه دون أ�ن يذهب �إىل باري�س ،وما هو ذاك
الوعي الر�شيد الذي ينتفع باملعارف الفرن�سية ،ويعود
�سجل طه ح�سني هواج�س قلقة و أ�ذاعها على
�سليم ًا؟ ّ
النا�س ،م�ساوي ًا بني باري�س وفتنة قاتلة يندفع �إليها
ا إلن�سان را�ضي ًا.
 -7بري�ستلي :الكتابة الروائية يف منوذجها –
أال�صل:
تعينّ الغرب مرجع ًا مبا�شر ًا يف الكتب ال�ستة
امل�شار �إليها :زار الطهطاوي باري�س ودر�س فيها،
واقتب�س م ّرا�ش فكر الثورة الفرن�سية وعرف باري�س،
وتع ّلم بطل طه ح�سني يف جامعة ال�سوربون ،وعا�ش
يف باري�س أ�زمته القاتلة ،وتعامل خليل اخلوري مع
�شخ�صية فرن�سية ،ك�شفت للحلبي امل َت َف ْرن�س عن
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ترجم الراحل الكرمي �شكري حممد عياد كتاب ًا
عنوانه :أالدب وا إلن�سان الغربي – من ع�صر النه�ضة
�إىل ع�صر التنوير -للناقد ا إلجنليزي جون بونيتون
بري�ستلي .يحيل عنوان الكتاب على املو�ضوع الذي
نعاجله ،ي�ضيء وجوهه ويو�سع �آفاقه ،ويلقي على
ا إل�ضاءة حجاب ًا ،أ�و ما ي�شبه احلجاب ،ل�سببني :فهو
يتحدث عن «ا إلن�سان الغربي» ،ال عن «املثقف الغربي
موحد ًا� ،ضمن ًا ،بني املثقف وا إلن�سان الغربيني،
الوليد» ّ
فقد عا�شا زمن ًا واحد ًا ،وتقا�سما أ��سئلته و�إجاباته،
بن�سب خمتلفة .وهو أ�ي�ض ًا ال يذيب ع�صر النه�ضة يف
ع�صر التنوير ،فلكل ع�صر ح ّيزه ،الذي تك ّون ومت ّيز،
قبل أ�ن يرحل أ�ولهما وينتهي �إىل ا آلخر .على خالف
ما يوحي به عنوان كتاب الناقد ا إلجنليزي تفر�ض
رواية التقدم العربية «عنوان ًا �آخر» ،ميلي املالحظتني
التاليتني :ال ميكن القول بعالقة مو�ضوعية بني
الرواية و «ا إلن�سان العربي» ألن الرواية �صدرت ،وال
تزال ،عن نخبة مثقفة تقبل بالثقافة الكونية ،وال
تقبل بها «ثقافة أالمة» .وتقول املالحظة الثانية :ال
يف�صل الوعي الثقايف العربي احلديث ،على امل�ستوى
أالدبي وم�ستويات أ�خرى ،بني ع�صر النه�ضة وع�صر
التنوير ،فهما فيه ع�صر واحد م�ضطرب املالمح،
افتقد �إىل نه�ضة منجزة وافتقد أ�كرث �إىل تنوير وا�ضح
الو�سائل وملمو�س الغايات .وواقع أالمر أ�ن ا�ضطراب
التنوير من ه�شا�شة النه�ضة ،و أ�ن ه�شا�شة أالخرية
من عزلة الداعني �إليها ،ومن امل�سافة املتوالدة بني
املثقف و«ا إلن�سان العربي» .الزمت الرواية العربية
املثقف ،وبقيت غريبة عن ا إلن�سان العادي ،الذي مل
يعرف حتوي ًال اجتماعي ًا «تقدمي ًا» ،يوحد بني الرواية
واملثقف و«املواطن» العربي.
أ�خذ بري�ستلي مبفهوم التمايز ،الذي هو قرين
املجتمعات املتقدمة ،وتعامل مع �إن�سان غربي �صدمته

أ�وهامه امل�ضحكة -املبكية ،وعرف ال�شدياق �شوارع
لندن وباري�س وو�صف الفروق بينها ،وذهب أ�مني
الريحاين �إىل الواليات املتحدة وقر أ� جتربة «اللبناين
املغرتب» عنها.... ،
يح�ضر الغرب يف هذه الروايات ،جنينية كانت
أ�و �شبه منجزة ،مرتني :يح�ضر كم�شهد ح�ضاري
مغاير ،يع ّلم العربي ويجذبه وي�صدمه ،ويح�ضر
كمرجع أ�دبي ع ّلم املثقف العربي الوليد جن�س ًا كتابي ًا
يدعى :الرواية� .صدم هذا احل�ضور املثقف الوليد
ومل ي�صدمه� :صدمة بقوة الفرق التي ت�صنع �إن�سان ًا
فوق �آخر ،ومل ي�صدمه ألن الوعي باالختالف أ�قام
بني الطرفني م�سافة .فقد اجنذب م ّرا�ش �إىل جمتمع
حر جاء به تقدم التاريخ ا إلن�ساين – أ�و عليه أ�ن
يجيء به -قبل أ�ن تب�شر به الثورة الفرن�سية ،وحكم
طه ح�سني باملوت على مثقف أ��ضاع ف�ضيلة االعتدال
وو�ضع باري�س فوق القاهرة ،و�سخر ال�شدياق ما
و�سعته ال�سخرية من ن�ساء باري�س ورجالها ،ونقد
أ�مني الريحاين احل�ضارة أالمريكية نقد ًا �شديد ًا،
وعبث خليل اخلوري بالتقليد الغافل و�سخر من
«التفرجن» الفارغ ... ،جمعت هذه الت�صورات بني
التع ّلم والنقد ،أ�و قالت بتع ّلم نقدي ي أ�خذ ال�شكل
الروائي من الغرب ويدرك الفرق بني واقع ال�شرق
والغرب .ولهذا ف�إن التفا ؤ�ل ،الوا�ضح أ�و امل�ضمر،
الذي حايث هذه «الروايات» ،ي ّرد �إىل �إميان باملعايري
الكونية ،ال �إىل منوذج كتابي فرن�سي أ�و �إجنليزي .بل
أ�ن املنظور املتفائل الذي قبل بكونية العقل والثقافة
عب عن �إميان املثقف الوليد بقدرة
و�إمكانية التقدم رّ
�شعبه ،أ�و « أ�مته» ،على الو�صول امل�ستقبلي �إىل ما
و�صلت �إليه ال�شعوب أالخرى .غري أ�ن هذا الوعي
املتفائل كان مع ّوق ًا منذ البداية ،ألنه كان مق�صور ًا
على مثقف عربي خا�ص ال عالقة له ،لزوم ًا ،ب�إن�سان
عربي ال يحفل بالقيم الكونية.
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حت ّوالت املجتمعات أالوروبية احلديثة ،واتك أ�� ،ضمن ًا،
على مترحل التاريخ ،الذي يف�صل بني حقبة منجزة
وحقبة الحقة ،مي ّهد اجنازها حلقبة جديدة .حت ّدث
الناقد ا إلجنليزي ،وهو يت أ�مل مالمح القرن اخلام�س
ع�شر ،عن الطباعة و�شغف قراءة الكتاب املطبوع،
تو�سع املدن وظهور
الذي أ�حيا الثقافة اليونانية ،وعن ّ
التجار املدنيون ،طرحت
طبقة قوية جديدة ،قوامها ّ
أ�فكار ًا خا�صة بها و أ��صبحت ،تالي ًا« ،راعية للفنون
وا آلداب»« .كان أ�ثر التاجر يف متكني الع�صر اجلديد
م�ساوي ًا ألثر العامل» .و�سعت النه�ضة ،التي اقرتنت
بطبقة ت�سعى �إىل هيمنة ثقافة جديدة� ،آفاقها با آلثار
الفكرية واملعنوية ال�صادرة عن «اكت�شاف أ�مريكا»،
الذي ع ّلم ا إلن�سان أالوروبي ب أ�ن أالر�ض أ�كرث ات�ساع ًا
مما تخ ّيل ،و أ�ن االكت�شاف املتحقق ينطوي على
اكت�شاف الحق و أ�ن االكت�شاف ،يف �شكليه ،ف�ضيلة من
ف�ضائل ا إلن�سان الكربى.
أ�طلق االكت�شاف ،الذي أ�ذاب �آثار الطباعة
و�صعود املدن واكت�شاف أ�مريكا يف بوتقة واحدة ،قوى
هائلة على م�ستوى ال�شعور والال�شعور ،أ�م ّد ات�ساعها
الفرد واملجتمع بت�صور يوحد بني النظر والهدف.
ا�ستبدل هذا الت�صور باملا�ضي امل�ستقبل ،وجعل
أال�صول كلها مو�ضوع ًا للم�ساءلة ،و أ�قام عالقة بني
أ�وروبا احلديثة واحل�ضارتني اليونانية و الرومانية،
متجاوز ًا احلقبة امل�سيحية .بدا ا إلن�سان وارث ًا أ
للر�ض
ثابت ا إلقامة ،ي�صنع نف�سه ،رج ًال كان أ�و امر أ�ة،
وم�ضي
بعيد ًا عن «عبد قرو�سطوي» رخو املكان
ّ
احل�ضور ،وبعيد ًا عن ع�صر �سبق ات�سم بالتطور
البطيء .ومع أ�ن بري�ستلي يفرد �صفحات أل�سماء
متميزة ،مثل ميكيافيلي ومونتيني ورابليه و�شك�سبري
و�سرفانت�س ،فهو يحتفي بها ليربهن أ�نها تتويج
لزمنها و أ�نها التعبري أالعلى خل�صبة وجدته .فقد
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اختفى يف املنظور ال�سيا�سي مليكيافيلي ا إلطار الديني
الوا�سع للحياة ،وظهرت ال�سيا�سية ممار�سة دنيوية
متحررة من عقال الدين .و أ�خذ رابليه ،يف أ�دبه
ال�ساخر ،على عاتقه «تكبري احلياة» ،والذهاب �إىل
فو�ضى خ�صيبة ،متقت الكبت والتع�صب والروحانية
اجلوفاء ،واحتفل بعفوية �إن�سانية ت�ساوي بني الرجل
واملر أ�ة وتكره الرتاتب االجتماعي واملرتبية القاهرة.
أ�ما الفرن�سي ا آلخر مونتيني ،يف نرثه املمتع الوا�سع
النفوذ ،ف أ�وغل يف اكت�شاف الذات ا إلن�سانية واجنذب
�إىل أ�عماق الالوعي املليئة أ
بال�سرار ،حمتفظ ًا
بالتوازن واالطمئنان .وكذلك حال �شك�سبري الذي
تنتمي عظمته �إىل «الع�صر ا إلليزابثي» ،الذي أ�نتج
أ�مة �شديدة الوعي بذاتها تتمتع بلغة قومية وا�سعة
الرثاء وتنوع ًا اجتماعي ًا مبدع ًا قائم ًا على فردية
�صاعدة م أ�خوذة باالبتكار واملغامرة� .صاغ �شك�سبري
معطيات زمنه مبوهبة ا�ستثنائية ،جعلت منه جماز ًا
للطبيعة ،يف رحابتها وات�ساعها ،فنفذ وعيه �إىل
معنى النظام يف ا إلن�سان واملجتمع والطبيعة ،وترجم
ماهية الفكر الربجوازي و أ�طلق الوعيه� .إنه الفنان
املبدع الذي خلق �شخ�صيات متنوعة تن�شر الطبيعة
ا إلن�سانية يف تناق�ضاتها املختلفة .وما �شخ�صياته
امل�سرحية ال�شريرة ،والواعية ل�شرورها� ،إال ال�صورة
أالعمق إلن�سان ع�صر النه�ضة ،الذي اعتقد أ�نه ميلك
�إرادة ح ّرة ،ت�سمح له أ�ن يهند�س م�صريه وم�صائر
غريه .ولعل الرحيل املتوتر بني الوعي والالوعي،
هو الذي أ�قنعه ب أ�ن احلياة لغز ،و أ�ن ّ
ف�ض أ��سرارها
ي�ستدعي العقل وال�شعور وب�صرية �صعبة الرتوي�ض.
نفذ ا إل�سباين �سراڤنت�س ،الذي ال يطاول
�شك�سبري موهبة ،يف عمله ال�شهري «دون كيخوته» �إىل
معنى زمنه قائ ًال ،بن�سب خمتلفة ،ب أ�فكار متعددة:
تغيرّ الزمان الذي يوقظ ظاهرة يف مرحلة ويطفئها
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يف مرحلة أ�خرى ،ون�سبية الواقع ،فما يراه �إن�سان
ال يراه �إن�سان �آخر ،وا�ستحالة اجلمع بني الوهم
والواقع ،ألن �صالبة أالخري حت ّول ما عداه �إىل أ�ثري.
�سجل هذا مبنظور �ساخر قريب من حقيقة وطنه،
ذلك أ�ن ثروة ا�سبانيا ،يف ذاك الزمان ،كانت نتيجة
ل�سرقة «ذهب أالزتك أ
والنكا» ،ثروة باذخة املظهر
تفتقر �إىل ا إلنتاج االقت�صادي ال�سليم ،وينق�صها
التوزيع ال�سليم أ�ي�ض ًا.
قادت النه�ضة أالوروبية ،يف عنا�صرها املختلفة،
�إىل التنوير ،و�إن كان الف�صل الباتر بني احلقبتني
أ�مر ًا �شائك ًا .و�صف بري�ستلي التنوير م�ستعري ًا مديح
ال�شاعر أ�لك�سندر بوب للفيزيائي نيوتن ،الذي جاء
فيه« :كانت الطبيعة ونوامي�س الطبيعة غافية يف ظالم
فعم النور» .ي�ص ّرح
�شديد ،ثم قال اهلل« :ليكن نيوتن» ّ
ال�شاعر بفخر م�ستب�شر ،م ؤ�من ًا بتكافل اهلل والطبيعة
ونيوتن ،وب أ�ن اهلل يلهم البحث العلمي ويوجهه ويبارك
القائمني به .ارتبط ا إلميان باهلل بنور �ساطع ،وارتبط
النور ا إللهي بالفيزياء اجلديدة .وعن هذا ا إلميان،
الذي يجمع بني العلم والتفا ؤ�ل� ،صدرت م�ساهمات
ديكارت وهوب�س و�سبينوزا ،وغريهم من الفال�سفة
التنويرين ،و�سلطات �سيا�سية تعنى بالفل�سفة والعلوم
وا آلداب ،مهدت ال�سبل إلجنازات متواترة خلقت
�سمات أالزمنة احلديثة.

الذي يبارك اهلل ك�شوفاته العلمية .ك�شف هذا الفقر
عن ه�شا�شة الكتابة الروائية –الن�ص الهجني أالو ّ
يل،
من ناحية ،وعن �شجاعة ر ّوادها ،من ناحية ثانية،
ذلك أ�نهم عملوا من أ�جل رواية متما�سكة حمتملة،
و أ�وكلوا �إىل ن�صهم الهجني التب�شري ب أ�فكار ملجتمع
حمتمل ،ي�صالح بني الواقع واملتخ ّيل وي ؤ�من ب أ�ن
املتخ ّيل الفا�ضل �سائر �إىل التحقق ،بعد حني.
 -8تعليق :الرواية كتابة أ�فراد أ�م عالقة
اجتماعية؟
تك ّون الفكر التنويري أالوروبي يف �صريورة
اجتماعية متكاملة العنا�صر ،و�ضعت يف بنيته حوار ًا
داخلي ًا وز ّودته بدينامية متعددة أالبعاد .وهذه
ال�صريورة البعيد عن االنغالق و�ضعت فيه ،بن�سب
خمتلفة ،بعد ًا نقدي ًا ال ينتهي ،فما أ�تى به هيجل
يختلف عما أ�تى به كانط ،وما أ�تى به �سبينوزا
يختلف عما قال به الطرفان ،وجاء مارك�س لينقد
كل من �سبقه ،يف انتظار مدر�سة فرانكفورت يف
الن�صف أالول من القرن الع�شرين ،التي نقدت
الفكر التنويري كله .و�إ�ضافة �إىل هذا ،كان هذا
الفكر ،وال يزال ،قادر ًا على ت أ�مل حدوده ،ولو بقدر،
انطالق ًا من جدل النظري والتطبيقي ،الذي يتيح
للممار�سة العملية أ�ن حتا�صر «�سلطة الكالم املج ّرد»
�إىل حدود ا إللغاء .وبهذا ا�ستطاع التنوير أالوروبي أ�ن
يتحدث ،بو�ضوح كثري أ�و قليل ،عما قبل وما بعد ،أ�ي
عن الفكر امل�سيحي وما بعد امل�سيحي ،وعن ما قبل
الثورة ال�صناعية وما بعدها ،وعن منطق االكت�شاف
العلمي قبل كبلر وغاليله ونيوتن وبعدهم ...وما قبل
وما بعد نتيجة ملمار�سات دنيوية ولطموحات �إن�سان
واثق بقدراته �إىل تخوم املبالغة .ولعل هذه الثقة،
التي زلزلتها احلرب العاملية أالوىل ،أ�عطت أ�فكار
للن�سان خال�ص ًا
التقدم �شكل عقيدة دينية ت ؤ� ّمن إ

�إذا كانت هذه ال�شروط املو�ضوعية قد م ّهدت
ل�صعود الرواية أالوروبية ،من حيث هي عالقة
حداثية يف جملة من العالقات احلداثية ،فهل عرفت
«رواية التقدم» العربية �شروط ًا نظرية ،ولو بقدر؟
اجلواب القائل بالنفي ال جدة فيه .فقد حاول هذه
الرواية ،التي مل ت�صبح رواية بعد ،أ�فراد انفتحوا
على الغرب والثقافة أالوروبية ،افتقروا �إىل القارئ،
باملعنى املجتمعي ،والناقد والفيل�سوف و «الفيزيائي»
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يف الدنيا ،رفعته املارك�سية �إىل �سقفه أالعلى .و�سواء
هزم التنوير أالوروبي امل�سيحية أ�م مل يهزمها ،فقد
ا�ستطاع أ�ن «يح ّدثها» ،و أ�قنعها أ�ن ت أ�خذ مبعايري
حداثية ،ولو بقدر.
وقع التنوير العرب على قدر خمتلف مل يكن
ب�إمكانه ،على أ�ية حال ،أ�ن يعرث على قدر �آخر،
فال ال�سيطرة العثمانية تركت له ما يتكئ عليه ،وال
اال�ستعمار أالوروبي الالحق �ساعده على الوقوف.
ولهذا ان�صرف التنويريون العرب �إىل �صوغ خطاب
تنويري ،يف �شرط تاريخي يف�صل بني اخلطاب
النظري ومراجعة املادية .ومل ت أ� ِت حقبة ما بعد
اال�ستقالل �إال مبا يع ّوق املراجع املادية ويرتك
اخلطاب النظري معلق ًا يف الهواء .ولعل بناء
اخلطاب ،يف غياب �شروطه املادية ،هو ما و�ضع فيه
نربة يقينية ،بلغة معينة ،أ�و بعد ًا رغبي ًا ،بلغة أ�خرى،
كما لو كان يف اللغة ا إلميانية ما يع ّو�ض عن النق�ص
الفادح يف مراجعة املادية .ولذلك مل يكن ب�إمكان
هذا اخلطاب أ�ن يتح ّدث ع ّما قبل وعما بعد ،فال
نقد الفكر الغيبي أ�جنز ما يجب �إجنازه ،وال الثورة
ال�صناعية اتك أ�ت على ثورة علمية حتتاجها .ومل يكن
اجلمهور ،يف جمتمع تكت�سحه أالمية ،أ�ح�سن حا ًال،
فهو غائب أ�و �شبه غائب يوهم غيابه النخبة املف ّكرة
ب أ�نها ت�سري يف طريق ال�صواب.
ال يعود �إخفاق التنوير العربي �إىل �ضعفه
ربء ًا من ال�ضعف على أ�ية حال،
الداخلي ،ومل يكن م ّ
�إمنا يعود �إىل ال�سياق التاريخي ،عثماني ًا قدمي ًا
كان أ�و عثماني ًا حديث ًا .وب�سبب �إخفاقه ال�شديد،
لي�س املطلوب قراءة وجوه ال�ضعف والقوة يف مقوالته
أال�سا�سية ،فاملطلوب قبل كل �شيء قراءة أال�سباب
املو�ضوعية التي أ�دت �إىل �إخفاقه .بل ميكن القول:
�إذا كانت الوقائع االجتماعية املادية التي احتاجها
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اخلطاب التنويري العربي �ضعيفة أ�و جنينية ،ف�إن
الوقائع املوازية التي �ساهمت يف تقوي�ضه ،فرتة،
ويف ا إلجهاز عليه ،الحق ًا ،قوية وبالغة القوة .و�سواء
أ�حال احلديث على التطور واالرتقاء والعقل والتقدم،
أ�و على التبعية والهوية والرتاث فهو ي�ستدعي ،أالم�س
واليوم ،مو�ضوع ًا حمدد ًا هو :بناء املجتمع القابل
للت�سيي�س ،الذي دعا �إليه طه ح�سني يف كتابه:
م�ستقبل الثقافة يف م�صر.
 -9مالحظة أ�خرية:
ما هي املقوالت الفكرية أال�سا�سية التي حايثت
البدايات الروائية العربية؟ يحيل اجلواب ،يف �شكله
املخت�صر� ،إىل العنا�صر التالية :مبد أ� املقارنة الذي
يثري يف العقل املقارن التفا ؤ�ل وعدم اليقني ،ذلك أ�ن
بني الطرفني املقارن بينهما فرق كبري .أ�ما العن�صر
الثاين فهو :كونية العقل ا إلن�ساين ،الذي يحيل على
«جوهر �إن�ساين» قادر على التعلم واالرتقاء� ،إنْ توف ّرت
له �شروط مالئمة .يتلوه :كونية القيم ا إلن�سانية ،التي
ترتجم أ��شواق ًا �إن�سانية مت�ساوية �إىل العدل واحلرية
وال�سعادة .بيد أ�ن يف العن�صرين الثاين والثالث،
املو ّزعني على التفا ؤ�ل وعدم اليقني ،ما ي�ستولد
عن�صر ًا رابع ًا ميكن أ�ن يدعى بـ :الوعي املنق�سم،
الذي ي�ض ّيع مو�ضوع ًا وهو يبحث عن مو�ضوع �آخر
يوحد بني املق�صود واملفقود.
حماو ًال ،مب�شقة ،أ�ن ّ
يتوج هذه العنا�صر جميع ًا عن�صر م�سيطر
عنوانه :فتنة املنت�صر ،التي فر�ضت ا�ضطراب ًا على
أ��سئلة املهزوم و�إجاباته ،فلم يكن حر ًا يف طرح أ��سئلته،
وكان حر ًا ،ب�شكل أ�قل ،وهو يفت�ش عن �إجاباتها .وقع
العربي ،الذي حلم مبحاكاة ا آلخر املتفوق ،يف رغبة
متناق�ضة ،دعته �إىل التع ّلم من ا آلخر ،و�إىل احلفاظ
على «خ�صو�صيته» ،دون أ�ن يرى ،بو�ضوح ،ما ميتاز
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مطابقة يف معظم أالحيان .أ�ما اخلروج من ال�صوت
الواحد �إىل أ��صوات متعددة فقائم يف ثالثة أ�عمال:
نعرث عليه يف عمل خليل اخلوري ،الذي واجه املتفرجن
الزائف بداعي التمدن احلقيقي ،ويف عمل ال�شدياق
املحت�شد ب أ��صوات متعددة ،ويف «كتاب» الريحاين،
الذي قارن بني نيويورك وحلب ،وا�ستح�ضر أ�مريكية
«مت أ��سلمة» �إىل القاهرةt

به وما عليه أ�ن ي�ستعريه ،أ�و أ�ن يعرف الفرق بني زمن
املقامة وزمن الرواية �ساعي ًا ،وهو ير�ضي نف�سه� ،إىل
التوحيد بينهما.
أ�ملت هذه العنا�صر ،يف بع�ض أالحيان ،على
العمل املكتوب �صوت ًا واحد ًا ،هو �صوت الكاتب الذي
يتحدث عن �آخر مل يحاوره ،بل عرف منه وجوه ًا
خارجية وعمل على و�صفها ،بلغة مطابقة حين ًا وغري
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(ا ِ
ق�ض على هذه احليوانات كلِّها´ )
غزَّة 2009
ناعوم ت�شوم�سكي

�سرائيلي على ال�شعب الفل�سطيني الذي ال حول له وال َط ْول
بد أ� �آخ ُر هجوم ٍ أ�
مريكي � إ
ٍّ
ٍّ
يوم ال�سبت امل�صادف  27كانون أال َّول .وقد جرى التخطيط لهذا الهجوم بعناية فائقة ملا يزيد
على �س َّتة أ��شهر وفقاً ملا ذكرته ال�صحف ا إل�سرائيلية .وا�شتمل التخطيط على عن�صرين :ع�سكريٍّ
ودعائي .وقام الهجوم على أ��سا�س الدرو�س امل�ستخل�صة من الغزو ا إل�سرائيلي للبنان يف �سنة
ٍّ
 ،2006الذي اعترب �س ِّيئ التخطيط ،ومل جت ِر الدعاية له على نح ٍو �سليم .ولذا ،ف�إننا نكاد جنزم
ب أ�ن ك َّل ما قيل وعُمِ َل كان مق�صوداً ًّ
خمططاً له.
´يحيل هذا العنوان حرفي ًا على رواية جوزيف كونراد قلب الظالم التي تع ّد أ��شهر رواية كتبت عن اال�ستعمار� ،إذ و�صفت العنف
اال�ستعماري الذي وقع على املقهورين يف أالرا�ضي امل�ستعمرة ب�شكل ّ
يتخطى امل أ�لوف.
أ
ً
أ
أ
ومع أ�ن ما جاء به كونراد يف روايته ال�شهرية يبدو و�صف ًا حمايد ًا ،وهو غري ذلك قطعا ،فقد �س ّمى الروائي ال�شهري ما ر�ى وما �راد وما ت�مل،
متو�س ًال �سرد ًا متعدد الطبقات ،واختزل ما ال ي�سمى العنف اال�ستعماري بكلمة بارزة أال�صداء« :الرعب! الرعب!» .مل يكن ما ال ي�سمىعند
كونراد �إال الرعب ال�شامل الذي تق�صر اللغة عن النفاذ �إىل جوهره.
ا�ست أ�نف ت�شوم�سكي يف مقالته هذه مقا�صد كونراد وجتاوزها ،ذلك أ�نه أ�عطى ما ال ي�سمى ا�سم ًا وا�ضح ًا ون�شر تفا�صيله وبرهن على
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ال أ�ذكر أ�ن �صحيفة التاميز ن�شرت مقال ًة ت�ستعيد فيها
«مكا�سب احلرب على ال�شي�شان» رغم أ�ن مكا�سبها
كانت كبرية.
كما ت�ض َّمن التخطيط الدقيق يف أ�غلب الظنّ
نهاية الهجوم ،وهي نهاية ُ�ص ِّممت للتزامن مع
تن�صيب الرئي�س للتقليل من االحتمال (البعيد) ب أ�ن
يكون لدى أ�وباما كلماتٌ ينتقد فيها اجلرائم الب�شعة
التي تدعمها الواليات املتَّحدة.
وبعد أ��سبوعني من بدء احلرب يوم ال�سبت،
وبعد أ�ن حت َّولت أ�جزاء كبرية من غزَّة �إىل ركام،
وقا َر َب عدد القتلى أاللف ،أ�علنت أالنروا ،التي يعتمد
عليها معظم �س ّكان غزَّة لكي يبقوا أ�حياء ،أ�ن اجلي�ش
بحجة
ا إل�سرائيلي منع مرور ا إلمدادات �إىل غزَّةَّ ،
�إغالق املعابر يف يوم ال�سبت ،ك أ�ن �إحياء �شعائر
ذلك اليوم املقدِّ �س يت�ض َّمن حرمان الفل�سطينيني
الذين يعي�شون عي�شة الكفاف من الطعام والدواء،
بينما هم يذبحون باملئات بوا�سطة القاذفات الن ّفاثة
واحلوامات أالمريكية.
أ�ما �إحياء �شعائر ال�سبت على هذا النحو
املزدوج ،فلم يكد يلفت انتباه أ�حد .وهذا أ�م ٌر مفهوم.
�إذ ال ت�ستح ُّق هذه الق�سوة وهذا اال�ستخفاف بالقيم
يف تاريخ اجلرائم أالمريكية ا إل�سرائيلية أ�كرث من
حا�شية يف أ��سفل ال�صفحة .فقد بلغ من كرثتها
أ�نها أ��صبحت م أ�لوفة أ�كرث من الالزم .و�إذا ما �شئنا
واحد له �صل ٌة مبو�ضوعنا ،ف�إن الغزو
اال�ست�شهاد مب َث ٍل ٍ

وال ريب يف أ�ن ذلك يت�ض َّمن توقيت الهجوم:
أ�ي قبل الظهر بقليل عندما يكون أالطفال يف طريق
عودتهم من املدر�سة ،وعندما تكون ال�شوارع أ
ملى
بالنا�س يف مدينة غزَّة ذات الكثافة ال�س ّكانية العالية.
مت�ض �سوى دقائق معدودة حتى ُق ِتل � 225شخ�ص ًا
ومل ِ
�شخ�ص �آخر ،افتُتحت بهم مذبحة
وجرح 700
ٍ
ُ
قف�ص �صغري ال
املدنيني العزَّل الذين حو�صروا يف ٍ
مهرب لهم منه.
وقد و�صف �إي َثن ْبرو َنر ،مرا�سل �صحيفة نيويورك
تايمْ ْ ز ،هذا ا إلجناز يف مقالة ا�ستعاد فيها أ�حداث
احلرب عنوانها «حتليل مكا�سب احلرب على غزَّة»
هم ا إلجنازات� .إذ ق َّدرت �إ�سرائيل
بقوله �إنه من أ� ِّ
أ�نه �سيكون من م�صلحتها أ�ن تظهر مبظهر من
رعب هائل
« أ��صيب باجلنون» بحيث تت�س َّبب ب�إحداث ٍ
ال يتنا�سب وحجم احلدث ،وهو مبد أ� يعود �إىل عقد
اخلم�سينات« .وقد فهم الفل�سطينيون الر�سالة منذ
اليوم أالول»  -ح�سبما ورد يف مقالة ْبرو َنر – عندما
ق�صفت الطائرات احلربية ا إل�سرائيلية أ�هداف ًا كثرية
يف وقت واحد يف منت�صف نهار ال�سبت .وقد قتل
حوايل مائتي �شخ�ص فور ًا ،مما ه َّز َّ
منظمة حما�س،
وه َّز غزَّة ك َّلها» .والظاهر أ�ن أ��سلوب الظهور مبظهر
من « أ��صيب باجلنون» قد جنح ،ح�سب ا�ستنتاج
ْبرو َنر :فهناك «م ؤ� ِّ�شرات حمدودة تقول �إن أ�هايل
غزَّة أ��صابهم من أالمل من هذه احلرب ما �سيجعلهم
َ
املنتخبة .وهذا
يكبحون جماح حما�س» ،احلكومة
مبد أ� ثابتٌ من مبادئ �إرهاب الدولة .وباملنا�سبة ،أ�نا

وقائعه ،مبين ًا أ�ن للدفاع على احلقيقة طرق ًا متعددة ،و�إن ما يقوله مبدع �صادق يف زمان يقوله مبدع �آخر يف زمن الحق ب�شكل أ�كرث �إ�شراق ًا
و أ�بلغ أ�ثر ًا و أ��سمى أ�خالقية وم� ؤس�ولية .ومن يقر أ� تاريخ اال�ستعمار أالوروبي يف �إفريقيا يتبني بالغة ت�شوم�سكي لي�س فقط يف اختيار العنوان،
بل أ�ي�ض ًا يف عر�ض املو�ضوع بر ّمته .ونذكر هنا ،على �سبيل املثال ال احل�صر� ،ستانلي ،أ�حد املغامرين امل�ستعمرين الذي أ�باد قرى ب أ�كملها يف
الكونغو ،وكاد أ�ن يدفن يف مقربة العظماء ،لوال �صيحة ال�ضمري التي أ�طلقها الق�س امل� ؤس�ول مبا�شرة عن املقربة �إذ عار�ض ب�شدة دفن جزار
الب�شر �ستانلي يف تلك املقربة.
يعب فيها عن تقديره
هذه هي امل�ساهمة الثانية التي ت�صل املجلة الثقافية من ت�شوم�سكي مبا�شرة ،وقد بعث مع هذه امل�ساهمة ر�سالة رّ
للمجلة متمني ًا على نف�سه أ�ن يجدد عهده بالعربية ،التي ,كما ي�شري ،كان يجيدها قبل �ستني عام ًا.
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الذي �ساندته أ�مريكا يف حزيران من �سنة
بق�صف ملخ َّي َم ْي �صربا و�شاتيال لالجئني
للبنان ابتد أ�
ٍ
الفل�سطينيني ،وهما املخ َّيمان اللذان ا�شتُهرا فيما بعد
ب أ�نهما املخ َّيمان اللذان حدثت فيهما املذابح الفظيعة
التي أ��شرف عليها جي�ش «الدفاع» ا إل�سرائيلي .وقد
أ��صاب الق�صف امل�ست�شفى املح ِّل َّي – م�ست�شفى غزَّة
– و ُقتل ما يزيد على مائتي �شخ�ص وفق ًا ملا �شاهده
خمت�ص ب� ؤش�ون ال�شرق أالو�سط .وكانت
كادميي
أ�
ٌّ
ٌّ
املذبحة هي الف�صل أالول من غزو ٍ أ� ّدى �إىل قتل
ما بني خم�سة ع�شر أ�لف ًا وع�شرين أ�لف ًا من الب�شر،
ود َّمر ق�سم ًا كبري ًا من جنوب لبنان وبريوت ،وم�ضى
مريكي جوهري .وقد
ع�سكري
بدعم
ٍّ
ودبلوما�سي أ� ٍّ
ٍّ
ٍ
ت�ض َّمن ذلك ا�ستعمال حقِّ النق�ض �ض َّد قرارات جمل�س
أالمن ال�ساعية �إىل وقف العدوان ا إلجرامي الذي
ُ�شنَّ (على نح ٍو مل يحر�ص مقرتفوه على �إخفائه)
التو�صل �إىل ٍّ
�سيا�سي
حل
حلماية �إ�سرائيل من خطر ُّ
ٍّ
�سلمي ،وذلك بعك�س أالكاذيب الكثرية التي حيكت
عن تع ُّر�ض ا إل�سرائيليني للق�صف ال�صاروخي املر َّكز
الذي اختلقه املدافعون عن �إ�سرائيل.
ك ُّل ذلك م أ� ٌ
لوف ويتح َّدث عنه كبار امل� ؤس�ولني
ا إل�سرائيليني ب�صراحة .والحظ رئي�س أالركان
موردخاي غور قبل ثالثني �سنة أ�ن ا إل�سرائيليني منذ
�سنة « 1948كانوا يحاربون �ض َّد �س ّك ٍان يعي�شون يف
القرى واملدن» .وقد َّ
خل�ص زﺋﻴﭫ �شيف ،أ�بر ُز املح ِّللني
الع�سكريني ا إل�سرائيليني� ،آراء غور بقوله «�إن اجلي�ش
ا إل�سرائيلي َّ
ظل على الدوام ي�ضرب ال�س ّكان املدن ّيني
وعي و�إ�صرار .وقال «�إن اجلي�ش مل مي ِّيز يوم ًا بني
عن ٍ
أالهداف املدنية والع�سكرية...بل هاجم أالهداف
ال�سيا�سي املعروف أ�با
ف�سر
املدنية عن عمد» .وقد َّ
ُّ
�إيبان أ��سباب ذلك بقوله« :كان هناك احتما ٌل معقو ٌل
حتقَّق يف النهاية ،وهو أ�ن ال�سكان الذين ت أ� َّثروا بذلك
1982

38

�سي�ضغطون من أ�جل وقف القتال» .والنتيجة ،كما
كان �إيبان يعلم ،ال�سماح إل�سرائيل بتنفيذ براجمها
بالتو�سع غري القانوين و�إجراءاتها القمعية
املتع ِّلقة
ُّ
دون أ�ن يعرت�ضها أ�حد .وكان �إيبان يع ِّلق على
ا�ستعرا�ض لهجمات قامت بها حكومة حزب العمل
ٍ
�ضد املدنيني ،قام به رئي�س الوزراء بيغن� ،ص َّور
فيه �إ�سرائيل ،بكلمات �إيبان« ،وك أ�نها دول ٌة ت�سعى
دون م ِّربر إلحلاق ِّ
كل ما ميكنها من القتل والعذاب
بال�س ّكان املدنيني وذلك يف حالة ذهنية تذ ِّكرنا ب ُن ُظم ٍ
�سيا�سية ال يجر ؤ� ال�سيد بيغن وال أ�نا على ذكرها
ب�صحة احلقائق التي
با إل�سم» .ومل ي�ش ِّكك �إيبان
َّ
ا�ستعر�ضها بيغن ،ولكنه انتقده ألنه حت َّدث عنها يف
العلن .ومل يكن �إيبان مكرتث ًا ،ال هو وال املعجبون به،
ب أ�ن دفاعه عن �إرهاب الدولة على ذلك امل�ستوى من
العنف يذ ِّكرنا أ�ي�ض ًا ب ُن ُظ ٍم مل يكن يجر ؤ� على ذكرها
باال�سم.
هناك باحثون ينالون االحرتام يرون أ�ن دفاع
توم�س
ف�سر املع ِّلق َ
�إيبان عن �إرهاب الدولة مقنع .فقد َّ
ريد َمن ،الذي يكتب ل�صحيفة التاميز ،أال�ساليب
ْف ْ
ا إل�سرائيلية يف هجومها احلايل ويف غزوها للبنان
يف �سنة  2006بقوله ،بينما كان الهجوم أالمريكي
ا إل�سرائيلي احلايل على أ��شدِّ ه ،ف�إنها تعتمد على مبد أ�
�سليم هو «حماولة ‘تعليم’ حما�س بقتل عدد كبري
من أ�تباعها وب�إحلاق أالذى ال�شديد ب�س ّكان غزة».
وهذا أ�م ٌر مفهوم من الناحية العملية ،كما حدث يف
لبنان« ،حيث الرادع الوحيد على املدى الطويل هو
�إحداث أ�ذى �شديد باملدنيني – بعائالت املقاتلني
وم�ستخدميهم – لكبح حزب اهلل يف امل�ستقبل».
ِ
وهذا املنطق يجعل حماولة «تعليم» أالمريكان يف
 9/11على يد ابن الدن أ�مر ًا ي�ستح ُّق الثناء ،مثلما
ت�ستح ُّقه هجمات النازيني على ليديت�سي و أ�ورادور
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وقد الحظ ف ّواز جرج�س املخت�ص ب� ؤش�ون ال�شرق
أالو�سط ،مثلما الحظ غريه من العارفني ب� ؤش�ون
املنطقة ،أ�نَّ «ما ال يدركه امل� ؤس�ولون ا إل�سرائيليون
وحلفا ؤ�هم أالمريكيون هو أ�ن حما�س لي�ست جم َّرد
ملي�شيا م�س َّلحة ،بل هي حركة اجتماعية ذات قاعدة
�شعبية وا�سعة عميقة اجلذور يف املجتمع» .ولذا
ف�إنهم عندما ين ِّفذون خططهم للق�ضاء على «اجلناح
االجتماعي» حلما�س ف�إنهم ي�سعون للق�ضاء على
املجتمع الفل�سطيني.
لكن َّ
لعل جرج�س يح�سن الظنَّ أ�كرث من الالزم.
فمن غري املحتمل أ� ّال يكون امل� ؤس�ولون ا إل�سرائليون
أ
والمريكيون – أ�و أ� ّال تكون و�سائل ا إلعالم واملع ِّلقون
ا آلخرون – على علم بهذه احلقائق .ولكنهم يتَّخذون
�ضمن ًا وجهة النظر التقليدية التي يتَّخذها حمتكرو
و�سائل ممار�سة العنف :قب�ضتُنا احلديدية قادرة
على حتطيم العدو ،و�إذا ما أ� ّدى هجومنا العنيف �إىل
مقتل أ�عداد كبرية من املدنيني ف�إن ذلك أ�ف�ضل� :إذ
�ستتلقَّن البقية «در�س ًا» أ�بلغ.

وتدمري جروزين على يد ﭘﻮتني ،وغري ذلك من
حماوالت «التعليم» ال�شهرية.
لقد حر�صت �إ�سرائيل على بيان التزامها
باالهتداء بهذه املبادئ .وقد قال مرا�سل نيويورك
تايمْ ْ ز �ستيفن �إرالجنر �إن جماعات حقوق ا إلن�سان
ملبان يعتقدون
ا إل�سرائيلية « أ�قلقها ق�صف �إ�سرائيل ٍ
مبان مدنية مثل مبنى
أ�نها يجب أ�ن ت�ص َّنف على أ�نها ٍ
الربملان وخمافر ال�شرطة ومق ّر رئا�سة الدولة» –
وقد ن�ضيف القرى ،والبيوت ،ومع�سكرات الالجئني
َّ
املكتظة بال�س ّكان ،و�شبكات املياه ،و�شبكات ال�صرف
ال�صحي ،وامل�ست�شفيات ،واملدار�س ،واجلامعات،
ّ
واجلوامع ،ومرافق ا إلغاثة التابعة لهيئة أالمم،
و�سيارات ا إل�سعاف ،وكل ما قد يعمل على تخفيف
�آالم ال�ضحايا امل�ساكني .وقد �شرح أ�حد كبار �ضباط
املخابرات ا إل�سرائيلية أ�ن جي�ش الدفاع ا إل�سرائيلي
هاجم «جانبي حما�س :مقاومتها أ�و جناحها
الع�سكري ،ودعوتها أ�و جناحها االجتماعي» ،وهذه
العبارة أالخرية عبارة تغطية يق�صد منها املجتمع
املدين .وتابع �إرالجنر تقريره بقوله �إن ذلك ال�ضابط
قال «�إن حما�س وحد ٌة واحد ٌة ،وجرى التعامل مع
و�سائل �سيطرتها ال�سيا�سية واالجتماعية يف أ�ثناء
احلرب على أ�نها أ� ٌ
هداف م�شروعة مثل ما لديها من
خمزون لل�صواريخ» .ومل يع ِّلق �إرالجنر وال حم ِّررو
ال�صحيفة على هذا الدفاع ال�صريح عن ا إلرهاب
الهائل الذي ا�ستهدف املدنيني ،وعن ممار�سة هذا
ا إلرهاب الفعلية رغم أ�ن املرا�سلني وكتّاب أالعمدة
يعبون عن ت أ�ييدهم
ال�صحفية يبدون ت�ساحمهم بل رِّ
جلرائم احلرب كما ر أ�ينا .ولكن �إرالندر ال يخرج عن
اخلط املعتاد عندما ال ين�سى أ�ن ي ؤ� ِّكد أ�ن �صواريخ
حما�س «ت�ش ِّكل خرق ًا وا�ضح ًا ملبد أ� التمييز بني
للرهاب».
أالهداف وينطبق عليه التعريف املعتمد إ

يعلم �ض ّباط جي�ش الدفاع ا إل�سرائيلي بو�ضوح
يدمرون املجتمع املدين .فقد روى �إي َثن ْبرو َنر
أ�نهم ِّ
عن �ضابط �إ�سرائيلي برتبة زعيم قوله �إن مقاتلي
حما�س مل يثريوا �إعجابه أ�و �إعجاب رجاله .وقال
مقات ٌل يركب ناقلة جنود�« :إنهم قرويون يحملون
بنادق» .وهم ي�شبهون �ضحايا عمليات «القب�ضة
املدمرة جلي�ش الدفاع التي جرت يف
احلديدية» ِّ
جنوب لبنان املحت ّل يف �سنة  ،1985التي أ�دارها
�شمعون ﭘﺮﻴيز  ،أ�حد كبار القادة ا إلرهابيني يف ع�صر
ف�سر
«احلرب على ا إلرهاب» بزعامة ري َغن .وقد َّ
القادة ا إل�سرائيليون واملح ِّللون اال�سرتاتيجيون خالل
تلك العمل ّيات أ�ن ال�ضحايا كانوا «قرويني �إرهابيني»
وي�صعب ا�ستئ�صالهم ألن «ه ؤ�الء ا إلرهابيني يعملون
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مب�ساعدة معظم ال�س ّكان املحليني» .وا�شتكى أ�حد
القادة ا إل�سرائيليني من « أ�ن ا إلرهابي...له عيون
كثرية هنا ألنه يعي�ش هنا» ،بينما و�صف املرا�سل
ﭘﻮ�ست امل�شكالت التي
الع�سكري جلريدة ِجرو َزلمِ ْ
واجهها اجلي�ش ا إل�سرائيلي ب أ�نها تت�ض َّمن حماربة
«متع�صبني يبلغ من تفانيهم لق�ضاياهم أ�نهم ال
ِّ
يتو َّقفون عن املخاطرة بحياتهم يف أ�ثناء العمل
«يتوجب عليه
�ض َّد جي�ش الدفاع ا إل�سرائيلي» الذي َّ
احلفاظ على النظام أ
والمن» يف جنوب لبنان املحت ّل
رغم «الثمن الذي �سيتعينَّ على ال�س ّكان أ�ن يدفعوه».
وهذه امل�شكلة جابهها أالمريك ّيون يف جنوب ﭬﻴﻴﺘﻨﺎم،
والرو�س يف أ�فغان�ستان ،أ
والملان يف أ�وروبا املحت َّلة،
ويجابهها معتدون �آخرون يجدون أ�نف�سهم يط ِّبقون
ريد َمن.
مذهب غور و�إيبان و ْف ْ
يعتقد جرج�س ب أ�ن �إرهاب الدولة الذي متار�سه
الواليات املتَّحدة و�إ�سرائيل �سوف يف�شل ،ويقول «�إن
حما�س ال ميكن الق�ضاء عليها من دون مذبحة يروح
�ضح َّيتها ن�صف مليون فل�سطيني .و�إذا ما جنحت
�إ�سرائيل يف قتل كبار قادة حما�س ف�إن جي ًال جديد ًا
أ��ش َّد راديكال َّية من اجليل احلا�ضر �سوف يح ُّل حم َّلهم
ب�سرعة .فحما�س حقيقة من حقائق احلياة .وهي لن
تذهب ،ولن ترفع العلم أالبي�ض ِّ
بغ�ض النظر عن عدد
�ضحاياها».
قد يكون ذلك �صحيح ًا ،ولكنْ هناك َم ْي ٌل للتقليل
من فاعلية العنف .ومن الغريب أ�ن هذا االعتقاد
ي�سود يف الواليات املتَّحدة .ملاذا و�صلنا �إىل هذا
احل ّد؟
تو�صف حما�س با�ستمرار ب أ�نها «منظمة تدعمها
�إيران التي وقفت نف�سها على الق�ضاء على �إ�سرائيل».
ولن جتد أ�حد ًا يقول �إنها َّ
منظمة «انتخبت انتخاب ًا
وقت طويل لت�سوي ٍة
دميقراط ّي ًا» و أ�نها «دعت منذ ٍ
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للجماع الدويل» – تلك
على أ��سا�س الدولتني وفق ًا إ
الت�سوية التي وقفت �ض َّدها ك ٌّل من الواليات املتَّحدة
و�إ�سرائيل اللتني ترف�ضان حق الفل�سطينيني يف
تقرير م�صريهم ،ملا يزيد على ثالثني عام ًا .وهذا
كلُّه �صحيح ،ولكنه ال يفيد �سيا�سة احلزب ،ولذا فال
لزوم له.
قد تكون هذه التفا�صيل التي ذكرناها من قبل
تفا�صيل ثانوية ،ولكنها تع ِّلمنا �شيئ ًا عن أ�نف�سنا وعن
أ�تباعنا .وهذا ينطبق على تفا�صيل غريها .و� أس�ذكر
مثا ًال �آخر ،فبعد أ�ن بد أ� الهجوم أالمريكي ا إل�سرائيلي
أالخري على غزَّة أ�بحر زور ٌق �صغري ا�سمه الكرامة من
قرب�ص �إىل غزَّة .و أ�راد ر ّكابه من أالط ّباء والنا�شطني
يف جمال حقوق ا إلن�سان أ�ن يخرتقوا احل�صار
ا إل�سرائيلي ا إلجرامي إلي�صال امل�ستلزمات الط ِّبية
لل�شعب املحا�صر ،فاعرت�ضت الزوارق البحرية
ا إل�سرائيلية طريقه يف املياه الدولية و�صدمته بق َّوة
كادت تغرقه ،ولكنه مت َّكن يف النهاية من الو�صول �إىل
لبنان .ف أ��صدرت �إ�سرائيل أالكاذيب الروتينية التي
َّ
كذبها ال�صحف ّيون الذين كانوا على ظهر الزورق،
و�س ْنثيا
مبن فيهم مرا�سل الـ  CNNكا ْرل ﭘﻨﻬﻮل ِ
َم ِّكني ،ع�ضو جمل�س الن ّواب ال�سابقة َّ
ومر�شحة حزب
اخل�ضر للرئا�سة� .إن هذا العمل جرمية خطرية –
أ�خطر بكثري من جرمية اختطاف ال�سفن عند �شواطئ
ال�صومال على �سبيل املثال .لكن تلك اجلرمية م�ضت
ال�ضمني
من دون أ�ن حتظى باهتمام كبري .والقبول
ُّ
جلرائم من هذا النوع يعك�س الفهم القائل �إن غزَّة
منطقة حمت ّلة و أ�ن من حقِّ �إ�سرائيل املحافظة على
احل�صار ،بل �إن حما ُة النظام العاملي يخولونها حقَّ
ممار�سة جرائمها يف أ�عايل البحار لتنفيذ براجمها
الهادفة �إىل معاقبة ال�سكان املدنيني ألنهم مل يطيعوا
أ�وامرها – بحجج يكاد يقبلها اجلميع ،وهي حجج
واهية �سنعود لها بعد قليل.
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( »1701الباحثة اللبنانية أ�مل �سعد غريب ،يف
�صحيفة ديلي �ستار ،بتاريخ  13كانون الثاين) .وهذا
يحدث منذ م َّدة طويلة .وقال املح ِّلل اال�سرتاتيجي
ا إل�سرائيلي البارز زﺋﻴﭫ ماعوز يف معر�ض نقده
للغزو ا إل�سرائيلي للبنان يف �سنة  2006يف ال�صحف
ا إل�سرائيلية �إن «�إ�سرائيل تخرق املجال اجل ِّو َّي
اللبناين ب�إر�سالها طائرات جتري مه ّمات ا�ستطالعية
يومية تقريب ًا منذ أ�ن ان�سحبت من جنوب لبنان قبل
�ست �سنوات� .صحيح أ�ن هذه اال�ستطالعات اجلوية
ّ
مل ت ؤ� ِّد �إىل مقتل لبنانيني ،ولكنَّ َ
خرق احلدود خر ٌق
للحدود .وهنا أ�ي�ض ًا ال تقدِّ م �إ�سرائيل مثا ًال أ�خالق ّي ًا
أ�على» .وهنا أ�ي�ض ًا لي�س ثمة على وجه العموم من أ��سا�س
«للجماع يف �إ�سرائيل على أ�ن احلرب �ض ّد حزب اهلل
إ
أ
أ
ٌ
حرب عادلة تقوم على ��سا�س �خالقي»،
يف لبنان ٌ
وهو �إجما ٌع «يقوم على ذاكرة انتقائية ق�صرية املدى،
وعلى نظرة للعامل ال ترى �إال نف�سها ،وعلى معيار
مزدوج .لي�ست هذه احلرب عادل ًة ،وا�ستعمال الق َّوة
هدف و�آخر ،وهد ُفها النهائي
فيها مفرط ال مي ِّيز بني ٍ
هو االبتزاز».
وقد ذ َّكر ماعوز ُق ّراءه ا إل�سرائيليني ب أ�ن
االنفجارات ال�صوتية التي حتدثها الطائرات إلرهاب
اللبنانيني هي أ�ق ُّل جرائم �إ�سرائيل خطورة ،حتى �إذا
تنا�سينا الغزوات اخلم�س التى قامت بها �إ�سرائيل
منذ �سنة « :1978ففي  28متوز  1988اختطفت
خا�ص ٌة ال�شيخ عبيد ،ويف  21أ� ّيار
ق ّواتٌ �إ�سرائيلي ٌة َّ
اختطفت �إ�سرائيل م�صطفى الديراين الذي كان
م� ؤس�و ًال عن أ��سر الطيار ا إل�سرائيلي رون أ�راد [عندما
كان يق�صف لبنان يف �سنة  .]1986وقد ُ�سجن هذان
ظروف مل يعلن عنها ملدد
مع ع�شرين لبنان ّي ًا �آخر يف
ٍ
طويلة بال حماكمة .فقد احتفظت �إ�سرائيل بهم
على أ�نهم ‘ أ�وراق’ ب�شرية ‘للمقاي�ضة’ .والظاهر أ�ن

غري أ�ن عدم االهتمام بها مفهوم .فقد ظ َّلت
�إ�سرائيل متار�س اختطاف الزوارق يف املياه الدولية
على امتداد عقود من الزمن بني قرب�ص ولبنان
وتقتل الر ّكاب أ�و تختطفهم ،وت�ضعهم أ�حيان ًا يف
�سجون �إ�سرائيل ،مبا يف ذلك غرف ال�سجن/التعذيب
ال�س ِّر َّية ،ولالحتفاظ بهم رهائن ل�سنوات طويلة .ومبا
أ�ن هذه اجلرائم روتينية ،فما الذي ي�ستدعي أ�كرث
من التثا ؤ�ب حيالها؟ لقد كان ر ُّد فعل قرب�ص ولبنان
خمتلف ًا ،ولكن ما أ�هميتهما يف نظام أال�شياء؟
يهتم على �سبيل املثال �إذا ما قال حم ِّررو
من ّ
�صحيفة دَيلي ْ�ستار اللبنانية ،وهم يف العادة من
منا�صري الغرب�« ،إن مليون ًا ون�صف املليون من
الب�شر يف غزَّة يتع َّر�ضون للقتل الوح�شي بوا�سطة
�آلة ع�سكرية من أ��شدِّ ا آلالت تق ُّدما من الناحية
التكنولوجية و أ��شدِّ ها رجعية من الناحية أالخالقية.
كثري ًا ما قيل �إن الفل�سطينيني أ��ضحوا بالن�سبة
للعامل العربي ما كان عليه اليهود يف نظر أ�وروبا
يف احلقبة ال�سابقة للحرب العاملية الثانية ،وهناك
ال�صحة يف هذا القول .ولذا فما أ�فظع أ�ن
قدر من
ْ
َّ
جند أ�ن العرب مت َّكنوا من �إيجاد طريقة يعفون بها
أ�نف�سم من فعل �شيء بينما كانت �إ�سرائيل تذبح
أالطفال الفل�سطينيني ،متام ًا مثلما مت َّكن أالوروبيون
أ
والمريكيون ال�شماليون من ِّ
غ�ض النظر بينما كان
النازيون يقرتفون جرمية املحرقة».
وال تزال �إ�سرائيل ،وفق ًا ملا تقوله ال�صحافة
اللبنانية« ،تختطف املدنيني اللبنانيني على نح ٍو
روتيني من اجلانب اللبناين من اخلط أالزرق [ أ�ي
ٍّ
آ
احلدود الدولية] ،وقد جرى �خر اختطاف يف �شهر
كانون أال َّول �سنة  .»2008ومن املعروف طبع ًا « أ�ن
الطائرات ا إل�سرائيلية تخرتق املجال اجل ِّو َّي اللبناين
يوم ّي ًا ،منتهك ًة بذلك قرار أالمم املتَّحدة املر َّقم
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اختطاف ا إل�سرائيليني ألغرا�ض مقاي�ضة امل�ساجني
أ�م ٌر غري أ�خالقي �إذا قام به حزب اهلل  ،ولكنه لي�س
كذلك �إذا قامت به �إ�سرائيل» على م�ستوى أ�على
بكثري ،ول�سنوات عديدة.
�إن املمار�سات ا إل�سرائيلية املتك ِّررة ذاتُ أ�همي ٍة
التوجهات
مبعزل عما تك�شفه من
خا�صة حتى
ٍ
ُّ
َّ
ا إلجرامية ا إل�سرائيلية والت أ�ييد الغربي لها .فهي
ت ؤ� ِّكد – كما يقول ماعوز – النفاق ال�صارخ للزعم
املتك ِّرر ب أ�ن إل�سرائيل احلقَّ يف غزو لبنان ثانية يف
�سنة  2006بعد أ� ْ�س ِر جنديني قرب احلدود ،وهو
الفعل الع�سكري أالول الذي يقوم به حزب اهلل عرب
احلدود بعد �ست �سنوات من االن�سحاب ا إل�سرائيلي
من جنوب لبنان ،الذي كانت �إ�سرائيل قد احت َّلته،
منتهك ًة بذلك أ�وامر جمل�س أالمن التي كانت قد
�صدرت قبل اثنني وع�شرين عام ًا  ،بينما كانت
�إ�سرائيل يف ال�سنوات ال�ستِّ املذكورة تنتهك احلدود
يوم ّي ًا تقريب ًا دون رادع ،مع ال�صمت املطبق هنا [ أ�ي
يف الواليات املتَّحدة].
غري أ�ن ذلك النفاق أ�م ٌر روتيني .ولذا ف�إننا
ريد َمن يقول يف معر�ض تف�سريه
توم�س ْف ْ
جند أ�ن َ
لكيف َّية «تعليم» أالجنا�س أالدنى ب�إرهابها بالعنف،
�إن غزو �إ�سرائيل للبنان يف �سنة  2006الذي
د َّمرت فيه ثانية جانب ًا كبري ًا من اجلنوب اللبناين
وبريوت و َق َت َلت أ�لف ًا �آخر من املدنيني ،كان فع ًال
م َّربر ًا من أ�فعال الدفاع عن النف�س ،ا�ستجابت به
جلرمية حزب اهلل «الذي �شنَّ حرب ًا بال �سبب عرب
احلدود ا إل�سرائيلية اللبنانية التي تعرتف بها أالمم
جانب واحد
املتَّحدة بعد االن�سحاب ا إل�سرائيلي من ٍ
من لبنان» .و�إذا ما و�ضعنا اخلداع جانب ًا ف�إن هذا
هجمات أ��ش َّد تدمري ًا وتقتي ًال
املنطق يقول �إن �شنَّ
ٍ
�ضد ا إل�سرائيليني من أ�يِّ هجمات حدثت حلد ا آلن
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م َّرب ٌر متام ًا ب�سبب جرائم �إ�سرائيل يف لبنان ويف
أ�عايل البحار ،وهي جرائم تفوق بدرجات جرمية
حزب اهلل املتم ِّثلة يف خطف جند َّيني عند احلدود.
وال َّ
�شك أ�ن اخلبري ب� ؤش�ون ال�شرق أالو�سط يف جريدة
نيويورك تاميز يعلم عن هذه اجلرائم� ،إن كان يقر أ�
جريدته على أالقل ،فالفقر ُة الثامن َة ع�شر َة مث ًال
ق�صة تبادل أال�سرى يف �شهر ت�شرين الثاين من
من َّ
�سنة  1983تقول على نحو عابر �إن  37من أال�سرى
العرب «كانت البحرية ا إل�سرائيلية قد قب�ضت عليهم
م ؤ� َّخرا ً بينما كانوا يحاولون الو�صول من قرب�ص �إىل
طرابل�س»� ،شمال بريوت.
ا�ستنتاج من هذا النوع
نحن نعلم طبع ًا أ�ن ك َّل
ٍ
حول رد الفعل ال�صحيح �ض َّد أالغنياء أالقوياء ي�ستند
�إىل قانون أ��سا�سي :هذا نحن ،أ�ما هم فهم هم .وهذا
املبد أ� أال�سا�سي الرا�سخ يف الثقافة الغربية يكفي
منطقي مهما
إلف�ساد أ�يِّ مقا َي َ�س ٍة دقيقة و أ�يِّ تفك ٍري
ٍّ
بلغ من كماله.
هناك يف أ�ثناء كتابة هذا املقال �سفين ٌة أ�خرى
م�ستلزمات ط ِّب َّي ًة
تتَّجه من قرب�ص �إىل غزَّة« ،حتمل
ٍ
�ضروري ًة ج ّد ًا يف �صناديقَ خمتوم ٍة وافقت عليها
دائرة اجلمارك يف مطار الرنكا الدويل وميناء
الرنكا» ح�سبما ورد يف تقرير ِّ
منظمي الرحلة .ويرافق
الرحلة أ�ع�ضا ٌء من الربملان أالوروبي و أ�ط ّباء .وقد
أ�حيطت �إ�سرائيل علم ًا بالنوايا ا إلن�سانية للرحلة.
كاف ف�إن الرحلة قد
و�إذا ما مور�س �ضغط �شعبي ٍ
حت ِّقق أ�هدافها ب�سالم.
ال ميكن و�ضع اجلرائم اجلديدة التي ارتكبتها
ك ٌّل من الواليات املتَّحدة و�إ�سرائيل يف غزَّة حتت أ�يِّ
ت�سمية معتمدة – اللهم �إال �إذا و�ضعناها حتت بند
اجلرائم التي اعتدنا عليها .وقد قدَّمتُ لت ّوي عدد ًا
من أالمثلة ،و� أس�عود �إىل غريها .وهذه اجلرائم تقع
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وال ميكنه الهرب ،بينما تطحنهم �آخر منتجات
التكنولوجيا الع�سكرية أالمريكية – التي ت�ستعمل
ا�ستعما ًال ينتهك القانون الدويل ،بل حتى أالمريكي.
أ�ما بالن�سبة للدولتني اللتني أ�علنتا خروجهما على
ذلك القانون ف�إن ذلك لي�س �سوى م� أس�لة ف ِّن َّية.
ومن امل�سائل الف ِّن َّية الثانوية أالخرى أ�ن وا�شنطن
ا�ست أ�جرت �سفينة جتارية أ�ملانية لتنقل �إىل �إ�سرائيل
من اليونان حمول ًة مقدارها  3000طن من «العتاد»
الذي ال تُعرف حمتوياته بينما كان الغزِّ ّيون املرعوبون
يبحثون عن ملج أ� من الهجمات التي ال ترحم .وقد
جاءت هذه احلمولة «بعد ا�ستئجار �سفينة جتارية
لنقل حمولة أ�كرب بكثري من املدافع أ
والعتدة يف كانون
أالول من الواليات املتَّحدة �إىل �إ�سرائيل قبل بدء
ال�ضربات اجل ِّو َّية لقطاع غزَّة» ح�سبما جاء يف تقرير
لوكالة رويرتز .وك ُّل ذلك �إىل جانب  21بليون دوالر
أ�مريكي من امل�ساعدات الع�سكرية أالمريكية التي
أ�غدقتها �إدارة الرئي�س بو�ش على �إ�سرائيل ،معظمها
على �شكل هبات .وقال ٌ
عر�ض قدمته م ؤ��س�سة أ�مريكا
�شجع
اجلديدة التي تراقب جتارة أال�سلحة «�إن ما َّ
�إ�سرائيل على ُّ
التدخل يف قطاع غزَّة هو أال�سلحة التي
أ�ر�سلتها الواليات املتَّحدة على ح�ساب دافع ال�ضرائب
أالمريكي» .أ�ما ال�شحنة اجلديدة فقد َّ
تعطلت ب�سبب
قرار يوناين مينع ا�ستخدام املوانئ اليونانية «لتزويد
اجلي�ش ا إل�سرائيلي أ
بال�سلحة».

حتت التعريف الر�سمي الذي تعتمده الواليات املتَّحدة
تعب عن فظاعتها .وال
للرهاب ،ولكن هذه الكلمة ال رِّ
إ
أ
بلد حمتلّ،
َ
ت�ص ُّح ت�سميتها بالعدوان لنها تُر َتك ُب يف ٍ
باعرتاف الواليات املتَّحدة .وقد ب َّينت الباحثة �إديت
ِز ْرتال والكاتب أ�كيفا ِ� إ ْلدار يف تاريخهما ال�شامل
لال�ستيطان ا إل�سرائيلي يف أالرا�ضي املحت َّلة بعنوان
مالكو أالر�ض أ�ن املنطقة املد ّمرة مل تتح َّرر ،بعد أ�ن
ان�سحبت �إ�سرائيل من غزَّة يف �سنة « ،2005حتى
ليوم واحد من القب�ضة الع�سكرية ا إل�سرائيلية أ�و من
ٍ
َّ
ّ
ثمن االحتالل الذي يدفعه ال�سكان كل يوم...فقد
خ َّلفت �إ�سرائيل وراءها أ�ر�ض ًا حمروقة ،وخدمات
مد َّمرة ،و�س ّكان ًا ال حا�ضر لهم وال م�ستقبل .فقد
دمرت امل�ستوطنات بحركة تخلو من الكرم قام بها
ِّ
حمت ٌّل يفتقر �إىل اال�ستنارة ال يزال يف الواقع ي�سيطر
على املنطقة ويقتل وي�ضايق ال�س ّكان بوا�سطة ق َّوته
الع�سكرية ال�ضخمة» – تلك الق َّوة التي ميار�سها
اجلي�ش بوح�شية متناهية ،مبعونة الواليات املتَّحدة
وم�شاركتها.
ت�صاعد الهجوم أالمريكي ا إل�سرائيلي على
غزَّة يف �شهر كانون الثاين من �سنة  ،2006وذلك
بعد أ��شهر معدودة من االن�سحاب الر�سمي ،وذلك
عندما ارتكب الفل�سطينيون جرمية نكراء بحقّ  :فقد
�ص َّوتوا «للجهة الغلط» يف انتخابات ح َّرة .وقد تع َّلم
الفل�سطينيون كما تع َّلم غريهم أ�ن من يخالف أ�وامر
ال�س ِّيد ال يفلت من العقاب – ذلك ال�س ِّيد الذي ال
مي ُّل من الرثثرة عن «�شوقه للدميقراطية» من دون
ا�ستثارة اال�ستهزاء من طبقة املثقفني ،وهذا �إجناز
�آخر يثري ا إلعجاب.

يختلف ر ُّد فعل اليونان �ض َّد اجلرائم ا إل�سرائيلية
التي تدعمها الواليات املتَّحدة عن ر ِّد الفعل اجلبان
الذي أ�بداه معظم زعماء أ�وروبا .وهذا الفرق يك�شف
عن مدى واقعية وا�شنطن عندما اعتربت اليونان
جزء ًا من ال�شرق أالدنى ،ولي�س جزء ًا من أ�وروبا،
�إىل أ�ن أ�طيح بالنظام الدكتاتوري الفا�شي الذي
كانت تدعمه الواليات املتَّحدة يف �سنة َّ .1974
لعل
اليونان أ�رقى من أ�ن تكون جزء ًا من أ�وروبا.

وما دام م�صطلحا «العدوان» و«ا إلرهاب» ال
ي ؤ�دِّيان املعنى ف�إننا بحاجة �إىل م�صطلح �آخر يد ُّل على
ال�سادي اجلبان ل�شعب حمبو�س يف قف�ص،
التعذيب
ّ
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و�إذا ما الح ألحدهم أ�ن توقيت �إر�سال ال�شحنات
الع�سكرية إل�سرائيل يثري الت�سا ؤ�ل ف�إن لدى اﻟﭙﻨﺘﺎجون
جواب ًا ،وهو أ�ن هذه ال�شحنات �ست�صل مت أ� ِّخرة بحيث
لن تت�س َّبب يف ت�صعيد الهجوم على غزَّة ،واملع ّدات
الع�سكرية �ستو�ضع يف �إ�سرائيل لكي ت�ستعملها
الواليات املتَّحدة فيما بعد .وقد يكون ذلك �صحيح ًا.
فمن بني اخلدمات الكثرية التي تقدِّ مها �إ�سرائيل
حلاميتها تزويدُها بقاعدة ع�سكرية تقع على حافة
م�صادر الطاقة الكربى يف العامل .ولذا ف�إنها ميكن
أ�ن تكون قاعد ًة متقدِّ مة للعدوان أالمريكي – أ�و
�إذا �شئنا ا�ستخدام امل�صطلح الف ّني – «للدفاع عن
اخلليج» و «�ضمان اال�ستقرار».
على أ�ن تد ُّفق أال�سلحة ال�ضخم هذا �إىل �إ�سرائيل
يخدم عدة أ�غرا�ض فرعية أ�خرى .فقد الحظ معني
ر ّباين ،املح ِّلل املخت�ص ب�سيا�سات ال�شرق أالو�سط،
أ�ن �إ�سرائيل ميكنها أ�ن جت ِّرب أ��سلحة ُط ِّورت حديث ًا
�ضد أ�هداف عزالء .ولهذا قيم ٌة مزدوجة إل�سرائيل
والواليات املتَّحدة أ
«لن �صيغ ًا أ� َّ
قل فاعلية من نظم
َّ
م�ضخمة ج ّد ًا للدول
أال�سلحة هذه �ستباع ب أ��سعار
العربية ،التي تدعم يف النتيجة �صناعة أال�سلحة
يف الواليات املتَّحدة واملنح الع�سكرية أالمريكية
إل�سرائيل» .وهذه وظائف �إ�ضافية إل�سرائيل يف نظام
ال�شرق أالو�سط الذي تهيمن عليه الواليات املتَّحدة،
وهي من أال�سباب التي تعطي �إ�سرائيل ذلك القدر
من احلظوة يف أ�عني العاملني يف وزارة اخلارجية
أالمريكية� ،إىل جانب عدد كبري من ال�شركات العاملة
يف جمال التكنولوجيا املتقدِّ مة و�صناعة أال�سلحة،
واملخابرات بطبيعة احلال.
و�إذا ما ا�ستثنينا �إ�سرائيل ف�إن الواليات املتَّحدة
هي أ�كرب م�صدِّ ري أال�سلحة قاطب ًة .وقد وجد التقرير
الذي �صدر م ؤ� َّخر ًا عن م ؤ� َّ�س�سة أ�مريكا اجلديدة
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أ�ن أ
«ال�سلحة والتدريب الع�سكري أالمريك ّيان كان
لهما دور يف ع�شرين حرب ًا من بني احلروب ال�سبع
والع�شرين التي ن�شبت يف العامل حتى �سنة ،»2007
ك�سبت الواليات املتَّحدة منها  23بليون دوالر ،وزاد
هذا املبلغ حتى و�صل  32بليون دوالر يف �سنة .2008
فال عجب �إذن أ�ن من بني القرارات الكثرية التي
عار�ضتها الواليات املتَّحدة يف �شهر كانون أالول يف
دورة أالمم املتَّحدة يف كانون أ
ال ّول من �سنة 2008
قرار ًا يدعو �إىل تنظيم جتارة ال�سالح .وقد كانت
الواليات املتَّحدة هي الوحيدة التي عار�ضت املعاهدة،
أ�ما يف ت�شرين الثاين من �سنة  2008فقد �ص َّوت �إىل
جانبها بلد �آخر :زمبابوي.
غري أ�ن ذلك الت�صويت مل يكن الوحيد الذي
يجلب االنتباه يف دورة أالمم املتَّحدة يف كانون أال َّول.
فقد �ص َّوتت  173دولة �إىل جانب قرا ٍر يدعو «�إىل حقِّ
ال�شعب الفل�سطيني يف تقرير م�صريه» مقابل خم�س
دول (هي الواليات املتَّحدة و�إ�سرائيل وجزر املحيط
الهادي التابعة للواليات املتَّحدة ،بحجج واهية من
جانب ٍّ
عب
كل من الواليات املتَّحدة و�إ�سرائيل) .وقد رَّ
الت�صويت عن موقف الرف�ض أالمريكي ا إل�سرائيلي
وعزلتهما ع ّما ي�شبه ا إلجماع الدويل .كذلك عار�ضت
الواليات املتَّحدة و�إ�سرائيل وجزر املحيط الهادي
التابعة للواليات املتَّحدة قرار ًا �آخر يق�ضي «بح ِّرية
ال�سفر أ
والهمية احليوية جلمع �شمل العائالت»،
ُ
انطباق احلالة على
و�سبب املعار�ضة فيما نقدِّ ر
الفل�سطينيني.
أ�ما ت�صويت الواليات املتَّحدة �ض َّد حقِّ التنمية،
فقد خ�سرت الواليات املتَّحدة �إ�سرائيل وك�سبت
أ�وكرانيا ،ولكنها بقيت وحيدة يف معار�ضتها «للحقِّ
يف احل�صول على الغذاء» ،وهذه حقيقة تثري ال َّده�شة
يف �ضوء أ�زمة الغذاء العاملية التي تفوق أ�هم َّيتُها
أالزمة املالية التي تهدِّ د النظم االقت�صادية الغربية.
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هناك أ��سباب قو َّية تدعو و�سائل ا إلعالم
واملثقَّفني ال�سائرين يف ركاب الدولة لعدم ذكر هذا
اخلا�ص بت�صويت الواليات املتَّحدة أالمريكية
ال�سج ّل
ّ
ولطم�س هذا ال�سج ّل من الذاكرة .فلي�س من باب
احلكمة ُ
ك�شف معنى هذا ال�سج ّل للر أ�ي العام وما
تعنيه مواقف ممثليهم الذين انتخبوهم .ولن يكون
من باب احلكمة ٍّ
لكل من الواليات املتَّحدة و�إ�سرائيل
أ�ن يعلم الر أ�ي العا ُّم أ�ن موقف الرف�ض الذي تتَّخذانه
التو�صل �إىل الت�سوية التي يدعو لها العامل ي�صل
ملنع ُّ
�إىل حدِّ �إنكار حقِّ الفل�سطينيني حتى باملعنى املج َّرد
يف تقرير امل�صري.
لقد و�صف أ�حد املتط ِّوعني أالبطال يف غزَّة،
وهو الطبيب الرنويجي ما ْد�س جلربت و�ضع أالحداث
«حرب �شاملة �ض َّد ال�س ّكان املدن ّيني يف
املرعبة ب أ�نه
ٌ
غزَّة» .وق َّدر أ�ن ن�صف ال�ضحايا من الن�ساء أ
والطفال.
وكان ال�ضحايا من الرجال مدن ّيني أ�ي�ض ًا مبعايري
ِّ
املتح�ضرة .وقد ذكر جلربت أ�نه مل يكد
أالقوام
ي�شاهد م�صاب ًا ع�سكر ّي ًا واحد ًا من بني مئات اجلثث.
ويتَّفق جي�ش الدفاع ا إل�سرائيلي مع هذا القول .فقد
قال �إي َثن ْبرو َنر يف أ�ثناء حتليله «ملكت�سبات» الهجوم
أالمريكي ا إل�سرائيلي على غزَّة �إن حما�س «ق َّررت
القتال عن بعد – أ�و أ� ّال حتارب أ�بد ًا» .ولذا ف�إن ق َّوة
حما�س من حيث الرجال بقيت على حالها ،ومل يتع َّر�ض
أ
للذى � إ ّال املدنيون يف الغالب :وهي نتيجة �إيجابية يف
نظر الكثريين.
هومز ،الذي ير أ��س
وقد أ� َّكد هذه التقديرات جون ْ
أالن�شطة ا إلن�سانية التابعة أ
للمم املتحدة ،والذي
أ�خرب ال�صحفيني ب أ�ن «با إلمكان القول» �إن معظم
املدنيني الذين قتلوا كانوا من الن�ساء أ
والطفال يف
أ�زمة �إن�سانية «كانت ت�سوء يوم ًا بعد يوم مع ا�ستمرار
العنف» .ولكننا قد نطمئن لدى �سماع كلمات وزيرة

اخلارجية ا إل�سرائيلية ﺗ�ﺴﻴﭙﻲ ﻟﭭﻨﻲ ،احلمامة أالوىل
يف احلملة االنتخابية ا إل�سرائيلية ،التي أ� َّكدت للعامل
أ�ن غزَّة ال تواجه « أ�زمة �إن�سانية» ،ب�سبب الكرم
ا إل�سرائيلي.
وهومز ،كما دعا غ ُريهما
دعا ك ٌّل من جلربت ْ
ممن يه ُّمم الب�شر وم�ص ُريهم� ،إىل وقف �إطالق
َّ
النار .ولكن لي�س بعد« .فقد منعت الواليات املتَّحدة
بيان
جمل�س أالمن يف أالمم املتَّحدة من �إ�صدار ٍ
وقف مبا�شر إلطالق
ر�سمي يف ليلة ال�سبت يدعو �إىل ٍ
ٍّ
النار» ،فيما ذكرت �صحيفة نيويورك تايمْ ز على
«عدم
نح ٍو عابر .وكان
ُ
ال�سبب الر�سمي الذي أ�عطي َ
وجود ما يد ُّل على أ�ن حما�س �سرت�ضخ أليِّ ا ِّتفاق».
وال ب َّد أ�ن يكون هذا ال�سبب يف تاريخ أال�سباب التي
أ�عطيت لتربير اال�ستمتاع باملذابح من بني أ��ش ّدها
ا�ستهانة بالقيم .كان ذلك ال�سبب هو الذي �صدر عن
بو�ش ورا ْي�س اللذ ْين كان أ�وباما �سيح ُّل حم َّلهما بعد
عب أ�وباما عن تعاطفه بقوله�« :إن كانت
قليل ،وقد رَّ
ابنتي النائمتني ف� أس�فعل َّ
كل
القذائف تت�ساقط على َّ
ما بو�سعي لكي أ�وقفها» .وهو ي�شري طبع ًا �إىل أالطفال
ا إل�سرائيليني ولي�س �إىل املئات الذين متزِّ قهم
أال�سلحة أالمريكية يف غزَّة �إرب ًا �إرب ًا .ومل يزد أ�وباما
�شيئ ًا على ذلك فيما بعد.
وبعد ب�ضعة أ� ّيام �ساندت الواليات املتَّحدة حتت
ال�ضغط الدويل ال�شديد قرار ًا من جمل�س أالمن يدعو
«وقف قابل لال�ستمرار» إلطالق النار .وقد �صدر
�إىل ٍ
القرار ب أ�غلبية � 14إىل �صفر ،مع امتناع الواليات
املتَّحدة عن الت�صويت .فغ�ضبت �إ�سرائيل و�صقور
الواليات املتَّحدة ألن الواليات املتَّحدة مل ت�ستعمل
حقَّ النق�ض على عادتها .لكن ذلك االمتناع عن
الت�صويت كان كافي ًا إلعطاء �إ�سرائيل �ضوء ًا أ��صفر
– �إن مل يكن أ�خ�ضر – لت�صعيد العنف ،وقد ظ َّلت
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تفعل ذلك حتّى حلظة تن�صيب الرئي�س اجلديد كما
كان متو َّقع ًا.
وعندما حان موعد تطبيق وقف �إطالق النار (من
الناحية النظرية) يف الثامن ع�شر من كانون الثاين
أ��صدر املركز الفل�سطيني حلقوق ا إلن�سان أ�رقامه
اخلا�صة باليوم أالخري من احلملة ،فكانت احل�صيلة
 54قتي ًال فل�سطين ّي ًا منهم  43مدن ّي ًا أ�عزل ،من
بينهم  17طف ًال ،بينما ظ َّل جي�ش الدفاع ا إل�سرائيلي
يق�صف بيوت املدن ّيني ومدار�س أالمم املتَّحدة .وقد
ق َّدر املركز أ�ن عدد القتلى ارتفع �إىل  ،1184منهم
 844مدن ّي ًا ،كان  281منهم من أالطفال .وم�ضى
جي�ش الدفاع با�ستعمال القنابل احلارقة على طول
قطاع غزَّة لتدمري البيوت أ
والرا�ضي الزراعية،
جمرب ًا املدنيني على الهرب من بيوتهم .وبعد �ساعات
من �صدور ذلك التقدير أ��صدرت وكالة رو ْيرتز
تقرير ًا يقول �إن عدد القتلى جتاوز  1300قتيل.
وقد زار َّ
موظفو مركز امليزان ،الذي يراقب أ�عداد
امل�صابني ومقدار ما يحدث من دمار عن كثب،
املنطقة التي كان ي�صعب الو�صول �إليها يف ال�سابق
ب�سبب الق�صف املر َّكز املتوا�صل ،فاكت�شفوا ع�شرات
اجلثث التي حت َّللت حتت أ�نقا�ض البيوت املد َّمرة أ�و
التي أ�زالتها اجل ّرافات ا إل�سرائيلية .لقد أ�زيلت أ�حياء
مدنية بكاملها من الوجود.
ال ريب يف أ�ن أ�عداد القتلى واجلرحى املعلنة تق ُّل
عن أالعداد احلقيقية .ومن غري املحتمل أ�ن يجري
التحقيق يف هذه الفظائع .ذلك أ�ن اجلرائم التي
يرتكبها أالعداء الر�سميون تخ�ضع للتحقيق الدقيق،
أ�ما جرائمنا نحن فيجري جتاهلها بانتظام .هذا هو
ال�سادة.
الو�ضع املعتاد ثانية ،وهو أ�م ٌر مفهوم لدى ّ
وقد دعا قرار جمل�س أالمن لوقف و�صول
تو�صلت الواليات
أال�سلحة �إىل غزَّة .و�سرعان ما َّ
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املتَّحدة و�إ�سرائيل (را ْي�س وﻟﭭﻨﻲ) �إىل ا ِّتفاقٍ على
اخلطوات الالزمة للتح ُّقق من هذه النتيجة فيما
يتع َّلق أ
يال�سلحة ا إليرانية .ولي�س هنالك من حاجة
لوقف تهريب أال�سلحة أالمريكية �إىل �إ�سرائيل ألنه
لي�س ثمة من تهريب .فالتد ُّفق ال�ضخم لهذه أال�سلحة
يجري يف العلن حتى عندما ال تتداوله وكاالت أالنباء،
كما يف حالة �شحنة أال�سلحة التي أ�علن عن �إر�سالها
�إىل �إ�سرائيل بينما كانت املذابح ما�ضي ًة يف غزَّة.
كذلك دعا القرار �إىل «�ضمان �إعادة الفتح
الدائم للمعابر على أ��سا�س اتفاقية �سنة  2005حول
التن ُّقل والعبور بني ال�سلطة الفل�سطينية و�إ�سرائيل».
وقد تق َّرر يف تلك اال ِّتفاقية أ�ن املعابر �إىل غزَّة �ستظل
مفتوحة دون تو ُّقف و أ�ن �إ�سرائيل �ست�سمح بعبور
الب�ضائع أ
وال�شخا�ص بني ال�ضفة الغربية وقطاع
غزَّة .أ�ما اتفاقية را ْي�س وﻟﭭﻨﻲ فلم تذكر �شيئ ًا عن
هذه الناحية من قرار جمل�س أالمن .واحلقيقة
هي أ�ن الواليات املتَّحدة و�إ�سرائيل جتاهلتا ا ِّتفاقية
�سنة  2005كجزء من عقابهما للفل�سطينيني ألنهم
ير�ضهِ ما يف االنتخابات احل َّرة
�ص َّوتوا على نح ٍو مل ِ
التي جرت يف كانون الثاين من عام  .2006وقد أ� ّكد
امل ؤ�متر ال�صحفي الذي عقدته را ْي�س بعد اتفاقية را ْي�س
وﻟﭭﻨﻲ على ا�ستمرار وا�شنطن يف بذل اجلهود لقلب
نتائج االنتخابات احل َّرة الوحيدة يف العام العربي.
فقد قالت« :هناك الكثري مما ميكن فعله إلخراج
غزَّة من ظالم حكم حما�س �إىل نور احلكم امل�ستنري
الذي ميكن أ�ن ت أ�تي به ال�سلطة الفل�سطينية» – ت أ�تي
به على أالقل ما دامت �سلط ًة موالي ًة مطيع ًة.
وقد أ� َّكد ف ّواز جرج�س بعد عودته من زيارة قام
بها للعامل العربي ما رواه �آخرون موجودون هناك.
فقد كانت نتيجة احلملة أالمريكية ا إل�سرائيلية على
غزَّة أ�نها أ�غ�ضبت ال�شعوب و أ�ثارت الكراهية ال�شديدة
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للمعتدين و أ�عوانهم« .ويكفي أ�ن أ�قول �إن البلدان
التي تُدعى معتدلة [ أ�ي تلك التي تتل ّقى أالوامر
من وا�شنطن] غدت يف موقف الدفاع عن نف�سها،
و أ�ن جبهة املقاومة التي تقودها �إيران و�سورية هي
امل�ستفيدة الرئي�سية .وبذا تكون �إ�سرائيل و�إدارة بو�ش
قد أ�هدتا القيادة ا إليرانية ن�صر ًا لذيذ ًا» .أ��ضف �إىل
ذلك أ�ن «حما�س �ستخرج من هذا الو�ضع يف أ�غلب
عظم من ذي قبل ،وتتف َّوق على
الظن قو ًة �سيا�س َّي ًة أ� َ
فتح ،التي تعتمد �سلطة حممود ع ّبا�س احلاكمة
عليها» والتي ِّ
تف�ضلها را ْي�س.
حم�صن ًا
ومن اجلدير ذكره أ�ن العامل العربي لي�س َّ
متام التح�صني �ض ّد البثِّ
احلي املبا�شر ملا يحدث
ِّ
يف غزَّة ،أ�ي �ض َّد «التحليل الهادئ املتوازن للفو�ضى
والتدمري» الذي يقدِّ مه مرا�سلو اجلزيرة املتم ِّيزون،
يعر�ضون «بدي ًال خمتلف ًا متام االختالف عما
الذين ِ
تقدِّ مه قنوات البثّ أالر�ضية» ،كما قالت �صحيفة
الفا ْينا ْن َ�شل تاميز اللندنية .ففي أالقطار املائة
واخلم�سة التي تفتقر �إىل أالمناط الف ّعالة التي
منلكها نحن للرقابة الذاتية ،ميكن للم�شاهدين أ�ن
يروا ما يحدث �ساع ًة ب�ساعة ،ويقال �إن الت أ�ثري بليغ
ج ّد ًا .وذكرت �صحيفة نيويورك تاميز أ�ن «التعتيم
الذي يكاد أ�ن يكون تا ّم ًا» يف الواليات املتَّحدة «يتًّ�صل
من غري ٍّ
�شك بالنقد ال�شديد الذي تلقَّته اجلزيرة
من حكومة الواليات املتَّحدة يف املراحل أالوىل من
احلرب على العراق ب�سبب تغطيتها للغزو أالمريكي».
فقد اعرت�ض ت�شيني و َر ْم�س ِفلد ،ولذا مل يكن بو�سع
و�سائل ا إلعالم امل�ستق َّلة �سوى أ�ن تطيع.
ري حول ما ي�سعى املهاجمون
يدور جد ٌل مت أ�نٍّ كث ٌ
لتحقيقه .ومن أالهداف التي جتري مناق�شتها م� أس�لة
ا�ستعادة ما يدعى «ق َّوة ال َّر ْدع» التي فقدتها �إ�سرائيل
نتيجة لف�شلها يف لبنان يف �سنة  – 2006أ�ي ف�شلها

يف �إرهاب العد ّو املحتمل �إىل درجة جتعله ي�ست�سلم.
لكن هناك أ�هداف ًا جوهري ًة أ�ه ُّم يجري جتاه ُلها رغم
أ�نها هي أالخرى بادي ٌة للعيان �إذا ما أ�خذنا التاريخ
القريب يف احل�سبان.
تخ َّلت �إ�سرائيل عن غزَّة يف أ�يلول  .2005فقد
أ�درك أ�رييل �شارون ،راعي حركة اال�ستيطان أالكرب،
دعم ب�ضعة �آالف من امل�ستوطنني
أ�ن من غري املعقول َ
غري ال�شرعيني يف املناطق املد َّمرة من غزَّة باملال
وحمايتهم على يد جي�ش الدفاع ا إل�سرائيلي بينما
هم ي�ستخدمون كثري ًا من أالرا�ضي ومن امل�صادر
ال�شحيحة .ولذا كان من أالف�ضل يف نظره حتويل غزَّة
�سجن يف العامل ونقل امل�ستوطنني �إىل ال�ضفة
�إىل أ�كرب ٍ
هم ،حيث ميكن إل�سرائيل أ�ن
الغربية ،وهي منطقة أ� ّ
تكون أ��صرح فيما يتع َّلق بنواياها ،بالكلمات ،ومبا
هو أ�هم :أ
بالفعال .فمن أالهداف �ض ُّم أالرا�ضي
الزراعية وم�صادر املياه ،وال�ضواحي اجلميلة ٍّ
لكل
من القد�س وتل أ�بيب التي تقع داخل اجلدار الفا�صل،
وهو اجلدار الذي ال تكرتث �إ�سرائيل بو�صف املحكمة
ال�ضم ي�شمل قد�س ًا
الدولية له ب أ�نه غري قانوين .وهذا ّ
مو�سعة تو�سيع ًا هائ ًال خالف ًا ألوامر جمل�س أالمن
َّ
ً
التي تعود ألربعني �سنة خلت ،وهي أ�ي�ضا أ�وامر ال
تكرتث �إ�سرائيل بها .كذلك ف�إن �إ�سرائيل درجت
على اقتطاع أ�جزاء من وادي أالردن الذي ي�ش ِّكل ثلث
ال�ضفة الغربية .وما بقي يبقى أ��سري ًا ،وهو �إىل جانب
ذلك َّ
مقطع أالو�صال تقع بني أ�جزائه م�ستعمرات
يهودية تق�سم املنطقة �إىل ثالثة أ�جزاء :أ�حدها يقع
�شرق القد�س الكربى ويخرتق بلدة معاليه أ�دوميم،
جرى تطويره يف �سنوات حكم كلنتون ليق�سم ال�ضفة
الغربية .وهناك جزءان يقعان �إىل ال�شمال ،يخرتقان
بلدتي أ�رييل وكيدوميم .أ� ّما ما يتبقى للفل�سطينيني،
فتف�صل بني أ�جزائه مئات نقاط التفتي�ش التي هي يف
معظمها ٌ
نقاط ع�شوائية.
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�إن نقاط التفتي�ش هذه ال عالقة لها ب أ�من
�إ�سرائيل ،و�إذا كان املق�صود من بع�ضها حماية
امل�ستوطنني ف�إنها غري �شرعية على نحو �صارخ
وفق قرار املحكمة الدولية .لكن احلقيقة هي أ�ن
الهدف أالكرب من نقاط التفتي�ش هذه هو م�ضايقة
الفل�سطينيني وتقوية ما يدعوه النا�شط ا إل�سرائيلي
من أ�جل ال�سالم جف هاﻟﭙﺮ «�شبكة ال�سيطرة»
امل�ص َّممة جلعل احلياة ال تطاق «للحيوانات التي
مت�شي على اثنتني» ،والتي �ستكون مثل «ال�صرا�صري
ال�سكرى التي ترتاك�ض على غري هدى يف ق ّنينة» �إذا
أ�راد الفل�سطينيون البقاء يف بيوتهم و أ�را�ضيهم .وك ُّل
ذلك ال غبار عليه ألنهم «كاجلنادب عند مقارنتهم
بنا» ،ولذا ميكن «حتطيم ر ؤ�و�سهم على ال�صخور
واجلدران» .وهذه العبارات م أ�خوذة من قامو�س
أ�على الزعماء الع�سكريني وال�سيا�سيني ،وهم يف
هذه احلالة أ
املبجلون .وهذه امل�شاعر حتدِّ د
«المراء» َّ
ال�سيا�سات.
تعترب هلو�سات القادة ال�سيا�سيني والع�سكريني
معتدلة عند مقارنتها مبواعظ احلاخامات .ولي�س
احلاخامات بال�شخ�صيات الهام�شية ،بل هم على
العك�س من ذلك ،بعيدو أالثر يف اجلي�ش ويف حركات
اال�ستيطان .وتك�شف زرتال و�إلدار عن كونهم
يعتربون « أ�مراء أالر�ض» ،ويتمتَّعون بت أ�ثري كبري ج ّد ًا
على ال�سيا�سة .وقد حظي اجلنود الذين يحاربون يف
حاخامينْ كبري ْين
�شمال غزَّة بزيارة «روحانية» من
َ
قاال لهم �إنه لي�س يف غزَّة « أ�برياء» ،و�إن ك َّل فرد هناك
ٌ
هدف م�شروعٌ ،واقتب�سا مقطع ًا م�شهور ًا من املزامري
الرب ألن مي�سك ب أ�طفال من ي�ضطهدون بني
يدعو َّ
ِّ
ويحطم ر ؤ�و�سهم على ال�صخر .ومل يكن
�إ�سرائيل
احلاخامان يعمالن �شيئ ًا جديد ًُا .فقبل �سنة من هذا
التاريخ كتب احلاخام ال�سفاردي أالكرب ال�سابق ر�سالة
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�إىل رئي�س الوزراء أ�وملرت يقول له �إن َّ
كل املدنيني يف
غزَّة مذنبون ب�سبب القذائف ال�صاروخية ،وهذا
خالقي �ض َّد القتل الع�شوائي
ينفي «وجود أ�يِّ مانع أ�
ٍّ
للمدنيني يف أ�ثناء أ�يِّ حملة ع�سكرية �ضخمة �ضد
غزَّة يق�صد منها �إيقاف �إطالق ال�صواريخ» وفق
رواية �صحيفة جروزمل ﭘﻮ�ست لفتواه .أ�ما ابنه ،وهو
تو�سع يف الفتوى
احلاخام أالكرب ملدينة �صفد ،فقد َّ
وقال�« :إنْ مل يتو َّقفوا بعد أ�ن نقتل مائة فعلينا أ�ن
نقتل أ�لف ًا .و�إن مل يتو َّقفوا بعد أ�ن نقتل أ�لف ًا فعلينا أ�ن
نقتل ع�شرة �آالف .و�إن مل يتو َّقفوا فعلينا أ�ن نقتل مائة
أ�لف ،بل مليون .ك ّل من نحتاج �إىل قتلهم إليقافهم».
وهذه ا آلراء جتدها أ�ي�ض ًا عند �شخ�صيات علمانية
أ�مريكية .فعندما غزت �إ�سرائيل لبنان يف �سنة 2006
قال أ��ستاذ القانون يف كلية احلقوق بجامعة هارﭬﺮد
َأ� َلن ِد ْر ُ�ش ِوتْ�س يف ال�صحيفة ا إللكرتونية اللربالية
هفنجنت ﭘﻮ�ست �إن اللبنانيني جميع ًا أ�هداف م�شروعة
للعنف ا إل�سرائيلي .فاملواطنون اللبنان ّيون «يدفعون
ثمن» م�ساندة «ا إلرهاب» – أ�ي ي�ساندون مقاومة الغزو
ا إل�سرائيلي .ولذلك ف�إن املدن ّيني اللبنانيني لي�سوا
أ�كرث حت�صين ًا �ض َّد الهجوم من النم�ساويني الذين
�ساندوا الناز ّيني .وفتوى احلاخام ال�سفردي تنطبق
عليهم .وقد �سخر ِد ْر ُ�ش ِوتْ�س يف �شريط ﭬﺪيو عر�ض
على موقع جريدة جروزمل ﭘﻮ�ست على ا إلنرتنت ممن
يتك َّلمون عن اخللل يف ن�سبة القتلى بني الفل�سطينيني
وا إل�سرائيليني بقوله� :إن الن�سبة يجب أ�ن تزداد بحيث
ت�صبح أ�لف ًا لواحد أ�و حتى لت�صبح أ�لف ًا ل�صفر .وهذا
يعني أ�ن احليوانات يجب أ�ن يق�ضى عليها متام ًا .هو
طبع ًا ي�شري �إىل «ا إلرهابيني» ،وهي كلمة ف�ضفا�ضة
تت�ض َّمن �ضحايا الق َّوة ا إل�سرائيلية أ
«لن �إ�سرائيل ال
ت�ستهدف املدنيني أ�بد ًا» ح�سبما أ� َّكد .وهذا يعني أ�ن
الفل�سطينيني واللبنانيني والتون�سيني ،ال بل َّ
كل الذين
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ح ٌّق بها .فقد أ�خرب رئي�س الوزراء أ�وملرت جل�سة
م�شرتكة ملجل�سي ال�شيوخ والن ّواب عقدت يف أ�يار
 2006و�سط ت�صفيق حا ّد« :كنت وال أ�زال أ� ؤ�من بحقِّ
�شعبنا أالزيل والتاريخي بهذه أالر�ض ك ِّلها» .و أ�علن
يف الوقت نف�سه عن برنامج للتج ُّمع لال�ستيالء على
ما له قيمة يف ال�ضفة الغربية وليرتك الفل�سطينيني
ليتعفَّنوا يف كانتوناتهم .ومل يكن حم َّددا يف كالمه
عن حدود أ
«الر�ض ك ِّلها» ،ولكن هذا هو � أش�ن احلركة
ال�صهيونية على الدوام ،أ
فالتو�سع
ول�سباب وجيهة:
ُّ
الدائم ق َّوة دينامية داخلية بالغة أالهمية .و�إذا كان
أ�وملرت ما زال خمل�ص ًا أل�صوله الليكودية ف�إنه قد
يكون ق�صد �ضفتي نهر أالردن ،مبا يف ذلك الدولة
أالردنية احلالية ،أ�و أ�جزاء ق ِّيمة منها على أالق ّل.

يقفون يف طريق جيو�ش الدولة املق َّد�سة التي ال ترحم،
�إرهابيون أ�و �ضحايا َع َر�ضية جلرائمها العادلة.
لي�س من ال�سهل أ�ن جند أ��شكا ًال تاريخية م�شابهة
لهذه أالقوال .لكن تق ُّبلها يف الثقافة أالخالقية
ال�سائدة – عندما نكون نحن من يقولها  -أ�م ٌر
يثري االنتباه؛ أ�ما �إذا �صدرت من أ�فواه أ�عدائنا
الر�سميني ف�إنها ت�ستثري غ�ضبنا املق َّد�س وت�ستدعي
اللجوء �إىل العنف الذي ال حدود له طلب ًا لالنتقام.
�إن الزعم ب أ�ن اجلانب الذي «نحن» فيه ال
ي�ستهدف املدنيني أ�بد ًا زعم م أ� ٌ
لوف لدى أ�ولئك الذين
ال�صحة يف
قدر من
ي�ستغ ّلون و�سائل العنف .وهناك ْ
َّ
هذا الزعم .فنحن ال ن�ستهدف عادة قتل مدنيني
املدمرة التي نعلم أ�نها
مع َّينني ،بل نقوم ب أ�فعالنا ِّ
�ستق�ضي على كثري من املدن ّيني من دون أ�ن نق�صد قتل
أ�فراد بعينهم .وهذه أالفعال الروتينية قد تقع حتت
م�س ّمى عدم االكرتاث اجلنوين ،ولكن هذه الت�سمية
ال تفي لت�سمية هذا ا إلجراء ا إلمربيايل الروتيني
واملذهب الذي ينتمي له هذا ا إلجراء .فهو أ�قرب
�إىل امل�شي فوق ال�شارع مع علمنا ب أ�ننا �سنقتل من ًال
من دون أ�ن نق�صد قتل النمل ألن النمل يحت ُّل درجة
متد ِّنية ج ّد ًا على �س َّلم الكائنات بحيث ال ي�ستحق قتله
االلتفات .وهذا ينطبق على �إ�سرائيل عندما متار�س
أ�فعالها التي تعلم أ�نها �ست ؤ� ّدي �إىل قتل «اجلنادب»
و«احليوانات التي ت�سري على اثنتني» ،والتي ي�صادف
متل أ�ر�ض أ
أ�نها أ
«الحرار» .ولي�س لدينا كلمة تنا�سب
هذا النوع من االنحطاط أالخالقي الذي هو �ش ٌّر من
القتل العمد ،و أ��شيع منه.

ويختلف «حقِّ �شعبنا أالزيل والتاريخي بهذه
أالر�ض ك ِّلها» اختالف ًا �شديد ًا عن أ�ي حقٍّ بتقرير
امل�صري لل�س ّكان امل ؤ� َّقتني لفل�سطني .وهذا املوقف
أالخري ك َّررته �إ�سرائيل و أ��سيادها يف وا�شنطن يف
كانون أال ّول  2008كما أ��سلفنا أ�عاله يف عزلتهما
�صمت مطبق.
املعتادة و�سط ٍ
أ�ما اخلطط التي و�ضعها أ�وملرت يف �سنة 2006
فقد جرى التخ ّلي عنها ألنها لي�ست متط ِّرفة �إىل
احلدِّ املطلوب .غري أ�ن ما و�ضع للحلول حم ّل برنامج
التج ُّمع أ
والفعال التي جتري يوم ّي ًا لتنفيذه ال يختلف
عنه كثري ًا من حيث الت�ص ُّور العام .فهو يعود �إىل
ف�سر مو�شي دايان وزير
أ�وائل أ�يام االحتالل عندما َّ
الدفاع الو�ضع تف�سري ًا �شعر ّي ًا بقوله �إنه «ي�شبه العالقة
املعقَّدة بني البدوي والفتاة التي اختطفها غ�صب ًا...
أ�نتم أ�يها الفل�سطين ّيون ال تريدوننا هذه أال ّيام ،ولكننا
�سنغيرِّ �شعوركم نحونا بفر�ض وجودنا عليكم� ».سوف
«تعي�شون كالكالب ،ومن يغادر فليغادر» بينما ن أ�خذ
نحن ما نريد.

قد يق ِّرر املالكون ال�شرع ّيون لفل�سطني ال�سابقة
(بتفوي�ض ر ّباين ح�سبما يقول « أ�مراء أالر�ض»)
بقع
أ�ن ي�سمحوا لل�صرا�صري ال�سكرى أ�ن تعي�ش يف ٍ
متباعدة من أالر�ض .لكن من دون أ�ن يكون لها

49

العدد اخلام�س وال�سبعون

2009

أ�ما أ�ن هذه الربامج �إجرامية فلم يكن مو�ضع
ٍّ
�شك يف يوم من أال ّيام .فقد أ�خرب تيودور مريون،
أ�على مرجع قانوين يف البلد ،احلكومة ا إل�سرائيلية
مبا�شرة بعد حرب �سنة  « 1967أ�ن ا�ستيطان املدنيني
يف املناطق املدارة يتعار�ض مع ن�صو�ص معاهدة
جنيف الرابعة» التي هي أ��سا�س القانون الدويل
ا إلن�ساين .وقد أ� َّيد وزير العدل ا إل�سرائيلي هذا الر أ�ي.
و أ� َّيدت املحكمة الدولية هذا اال�ستنتاج أال�سا�سي
يف �سنة  ،2004و أ� َّيدته املحكمة ا إل�سرائيلية العليا
من الناحية الف ِّنية ولكنها اختلفت معه من الناحية
الفعلية ،على عادتها.
ويف ال�ضفة الغربية ميكن إل�سرائيل أ�ن تتابع
املتحدة
برناجمها ا إلجرامي بدعم من الواليات َّ
من دون �إزعاج ب�سبب ال�سيطرة الع�سكرية الف ّعالة
وبتعاون قوى أالمن الفل�سطينية التي �س َّلحتها ود َّربتها
الواليات املتَّحدة وحلفا ؤ�ها .كذلك ف�إن بو�سعها القيام
باغتياالت متك ِّررة وغري ذلك من اجلرائم بينما
يعيث امل�ستوطنون خراب ًا حتت حماية جي�ش الدفاع
خ�ضعت ال�ضفة الغربية ،ولكن ثمة
ا إل�سرائيلي .لقد أُ� ِ
مقاومة جتري يف الن�صف ا آلخر من فل�سطني ،يف
غزَّة .وهذه املقاومة يجب قمعها من أ�جل أ�ن مت�ضي
ال�ضم والتدمري أالمريكية ا إل�سرائيلية ُقدُما
برامج ِّ
من دون عقبات.
من هنا جاءت فكرة غزو غزَّة.
أ�ما توقيت الغزو فقد حت َّدد فيما يبدو يف �ضوء
االنتخابات ا إل�سرائيلية .وق َّدر ران هاكوهني ،املع ِّلق
ا إل�سرائيلي ،أ�ن �إيهود باراك ،الذي كان متخ ِّلف ًا
تخلُّف ًا كبري ًا يف ا�ستطالعات الر أ�ي ،ربح مقعد ًا
برملان ّي ًا واحدا مقابل ِّ
كل أ�ربعني قتيل عربي.
لكن ذلك قد يتغيرَّ  .فقد أ�خذ ال�صقور
ا إل�سرائيليون املت�شدِّ دون أ�نف�سهم يخ�شون من أ�ن
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تدمر روح �إ�سرائيل و�صورتها بعد
املذابح «بد أ�ت ِّ
أ�ن جتاوزت اجلرائم حدود ما ا�ستطاعت الدعاية
ا إل�سرائيلية املعدِّ ة بعناية �شديدة التعتيم عليه:
تدمرها على �شا�شات التلفزيون العاملية ،ويف غرف
ِّ
أ
ِّ
جلو�س املجتمع الدويل ،والهم من ذلك كله يف
أ�مريكا يف عهد أ�وباما» ( أ�ري �شاﭬﻴﺖ) .وما أ�قلق
�شاﭬﻴﺖ على نحو خا�ص ق�صف �إ�سرائيل «ملبنى من
مباين أالمم املتَّحدة .يف اليوم الذي كان أالمني
العام أ
للمم املتَّحدة يف زيارة للقد�س» ،وهو عمل
�شعر �شاﭬﻴﺖ أ�نه «يتجاوز ح َّد اجلنون».
وهذه تفا�صيل قليلة أ�خرى عن هذا املبنى:
فهو جم َّم ٌع تابع أ
للمم املتَّحدة يف مدينة غزَّة ي�ض ُّم
م�ستودع ًا أ
للنروا .وقد د َّمر الق�صف «مئات أالطنان
من املواد الغذائية أ
والدوية املع َّدة على نحو عاجل
لكي تر�سل �إىل املالجئ وامل�ست�شفيات ومراكز
�إطعام النا�س» وفق ًا ملا قاله جون جنغ ،مدير أالنروا.
كذلك د َّمر الق�صف الع�سكري طابقني من م�ست�شفى
القد�س ،و أ��شعل فيه النريان ،ود َّمر كذلك م�ستودع ًا
�آخر تديره جمعية الهالل أالحمر الفل�سطيني .أ�ما
حي تل الهوا فقد د َّمرته الد ّبابات
امل�ست�شفى الواقع يف ّ
أ
ا إل�سرائيلية «بعد أ�ن جل� �إليه مئات من �س ّكان غزَّة
املرعوبني �إثر دخول الق ّوات أالر�ضية ا إل�سرائيلية �إىل
احلي» ح�سبما ذكرت وكالة أال�سو�شييتد ﭘﺮ�س.
مل يبقَ �شي ٌء ي�ستح ُّق ا إلنقاذ يف امل�ست�شفى الذي
كان حطامه ال يزال متَّقد ًا .فقد قال َّ
ال�صحي
املوظف
ّ
أ�حمد احلاج لوكالة أال�سو�شييتد ﭘﺮ�س« :ق�صفوا
املبنى ،مبنى امل�ست�شفى ،فا�شتعلت به النريان .حاولنا
�إخالء املر�ضى واجلرحى َومن يف امل�ست�شفى .وجاء
رجال ا إلطفاء و أ�خمدوا النريان ،ولكنها التهبت م َّرة
ثانية ،ف أ�خمدوها ثانية ،فالتهبت للم َّرة الثالثة» .وقد
ثارت ال�شكوك يف أ�ن اللهيب �س َّببه الف�سفور أالبي�ض،

العدد اخلام�س وال�سبعون

2009

غري أ�ن من اخلط أ� الرتكيز أ�كرث من الالزم على
خروقات �إ�سرائيل ال�صارخة ملعايري ال�سلوك احلربي،
وهي القوانني التي ُ�س َّنت أ��ص ًال ملنع املمار�سات
الوح�شية .فالغزو نف�سه جرمية أ�كرب منها بكثري.
هائل با�ستخدم
فحتى لو ت�س َّببت �إ�سرائيل بدما ٍر ٍ
القو�س ّ
جرامي بالغ
والن�شاب ف�إن الغزو نف�سه فع ٌل � إ
ٌّ
اخل�سة.
َّ
واحلجة
يتحجج بها.
َّ
بحجة َّ
ي أ�تي ك ُّل اعتداء َّ
يف حالتنا الراهنة هي أ�ن �إ�سرائيل ِ«ع َيل» �ص ُربها
يف مواجهة هجمات حما�س ال�صاروخية ،كما قال
باراك .وهذه املقولة قابلة للدفاع عنها جزئ ّي ًا.
فالق�صف ال�صاروخي عمل �إجرامي ،وال َّ
�شك يف أ�ن
أ� َّي دولة من الدول لها احل ُّق يف الدفاع عن نف�سها
�ضد الهجمات ا إلجرامية .ولكن ذلك ال يعني أ�ن
الدولة يجب أ�ن تدافع عن نف�سها با�ستخدام الق َّوة.
فذلك يف�ضي بنا �إىل مبد أ� يتجاوز ما ميكننا أ�ن نقبله
أ�و ما يجب أ�ن نقبله .ف أ�ملانيا النازية مل يكن لها احلق
باللجوء �إىل الق َّوة للدفاع عن نف�سها �ض َّد �إرهاب
حركات املقاومة .وال ي�س ِّوغ اغتيال هر�شل جرﻳﻨ�ﺴﭙﺎن
أ�حدَ م� ؤس�ويل ال�سفارة أالملانية يف باري�س ما فعله
أالملان يف ليلة الكري�ستال .ومل يكن الربيطان ّيون على
حقّ عندما ا�ستخدموا الق َّوة �ض َّد �إرهاب امل�ستعمرين
أالمريكيني ال�ساعني لال�ستقالل (وكان �إرهاب ًا
حقيق ّي ًا) ،أ�و إلرهاب الكاثوليك ا آليرلنديني ا�ستجابة
إلرهاب اجلي�ش اجلمهوري ا آليرلندي – وقد انتهى
ا إلرهاب عندما اقتنعوا أ�خري ًا بال�سيا�سة العاقلة
املت�ضمنة معاجلة املظامل التي كانت هي ال�سبب.
وامل� أس�لة لي�ست م� أس�لة تنا�سب ر ّد الفعل مع الفعل» بل
م� أس�لة اختيار الفعل املنا�سب أ��ص ًال :هل هناك بديل
للعنف؟
�إن أ�ي جلوء للعنف يحتاج �إىل ما يثبت م�شروعيته،

وهي ما َّدة حامت حولها ال�شكوك يف عدد كبري من
احلرائق وحاالت ا إل�صابة باحلروق أالخرى.
وقد أ� َّكدت منظمة العفو الدولية هذه ال�شكوك
بعد أ�ن تو َّقف الق�صف العنيف و�صار التح ُّقق ممكن ًا.
وكانت �إ�سرائيل قد ت�ص َّرفت ت�ص ُّرف ًا حكيم ًا حينما
منعت ال�صحفيني جميع ًا ،دون ا�ستثناء ال�صحفيني
ا إل�سرائيليني ،بينما كانت ترتكب جرائمها بال
هوادة .وقد قالت منظمة العفو الدولية �إن ا�ستخدم
�إ�سرائيل للف�سفور أالبي�ض «وا�ضح ال ميكن �إنكاره».
وخل�صت تلك املنظمة �إىل القول �إن اال�ستخدام
َّ
املكتظة
املتك ِّرر للف�سفور أالبي�ض يف املناطق املدنية
بال�س ّكان «جرمية حرب» .وقد ُو ِجدَ ت حواف من
الف�سفور أالبي�ض متناثرة حول البنايات ال�سكنية
وهي ما تزال ت�شتعل «م�ش ِّكلة بذلك خطر ًا على
ال�س ّكان وممتلكاتهم» ،ال �سيما على أالطفال الذين
«جتتذبهم خم َّلفات احلرب دون معرفة منهم
بخطرها» .وقالت املنظمة �إن من أالهداف الرئي�سية
التي ا�ستهدفها الق�صف جممع أالنروا ،حيث �سقط
«الف�سفور أالبي�ض �إىل جانب �صهريج للوقود فت�س َّبب
بحريق كبري د َّمر أ�طنان ًا من امل�ساعدات ا إلن�سانية»
بعد أ�ن كانت ال�سلطات ا إل�سرائيلية قد « أ� َّكدت أ�نها
لن تك ِّرر ق�صفها للمج َّمع» .ويف اليوم نف�سه «�سقطت
قذيفة من الف�سفور أالبي�ض على م�ست�شفى القد�س
يف مدينة غزَّة ،وت�س َّببت هي أالخرى بحريق أ�جرب
العاملني يف امل�ست�شفى على �إخالء املر�ضى .والف�سفور
أالبي�ض الذي ي�صيب اجللد ميكن أ�ن يحرق الطبقة
الع�ضلية لي�صل �إىل العظم ،و أ�ن يظل يحرق �إال �إذا
منع أالوك�سجني عن الو�صول �إليه» .و�سواء أ�كانت هذه
اجلرائم مق�صودة أ�و أ�نها نتيجة للبالدة أالخالقية
لدى مرتكبيها ف�إنها ال ب َّد حا�صلة عندما ي�ستخدم
هذا ال�سالح يف الهجوم على املدن ّيني.
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وعلينا أ�ن ن� أس�ل �إن كان هذا ال�شرط متوافر ًا يف حالة
جهود �إ�سرائيل لقمع أ�يِّ مقاومة جلرائمها اليومية
يف غزَّة وال�ضفة الغربية ،وهي اجلرائم امل�ستم َّرة
دون تو ُّقف منذ ما يزيد على أ�ربعني عام ًا .لرمبا
جاز يل أ�ن أ�قتب�س �شيئ ًا قلتُه يف مقابلة مع ال�صحافة
ا إل�سرائيلية عن خطط التج ُّمع التي أ�علنها أ�وملرت
لل�ضفة الغربية« :ال ت�سمح الواليات املتَّحدة و�إ�سرائيل
ب أ�يِّ معار�ضة لهذه اخلططِّ ،
وتف�ضالن التظاهر –
كذب ًا طبع ًا – بعدم وجود �شريك فيما هما مت�ضيان
يف تنفيذ خطط تعود �إىل وقت بعيد .وقد نذكر أ�ن
ٌ
معرتف بهما على أ�نهما وحدة
غزَّة وال�ضفة الغربية
ال�ضم وحتويل
واحدة ،و�إذا كانت مقاومة برامج
ِّ
ال�ضفَّة الغربية �إىل كانتونات م�شروع ًة ف�إن مقاومتها
يف غزَّة م�شروعة أ�ي�ض ًا».
وقد الحظ ال�صحفي الفل�سطيني أالمريكي على
أ�بو نعمة « أ�ن ال�صواريخ ال تطلق من ال�ضفة الغربية
على �إ�سرائيل ،ولكن عمليات القتل خارج ا إلجراءات
الق�ضائية ،و�سرقة أالرا�ضي ،والتخريب الذي يقوم
به امل�ستوطنون واالختطافات مل تتو َّقف يوم ًا واحد ًا يف
أ�ثناء الهدنة .لكن ذلك ك َّله مل ي�شفع أليِّ فل�سطيني من
فل�سطين ّيي ال�ضفة الغربية من اال�ستعمار ا إل�سرائيلي
قوي من الواليات املتَّحدة.
الذي ال يهد أ�» – بدعم ٍّ
وقد أ��ضاف نائب الربملان املرموق الدكتور م�صطفى
الربغوثي أ�ن الهجمات ا إل�سرائيلية على الفل�سطينيني
ت�صاعدت بعد انتهاء مهرجان أ�ناﭘﻮل�س الذي أ��شرف
عليه بو�ش وجرى يف ت�شرين الثاين  2007م�صحوب ًا
بكثري من البالغة العالية اخلا�صة بااللتزام بال�سالم
والعدل ت�صاعدا حا ّد ًا بحيث زادت بن�سبة خم�سني
باملئة يف ال�ضفة الغربية �إىل جانب الزيادة احلا َّدة يف
ن�سبة اال�ستيطان وعدد نقاط التفتي�ش .ومن الوا�ضح
أ�ن هذه أالعمال ا إلجرامية ال عالقة لها ب�صواريخ
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غزَّة رغم أ�ن العك�س قد يكون هو ال�صحيح ،فيما
يقول الربغوثي ،وهو قول يقبله املنطق.
�إن ردود الفعل على جرائم الق َّوة املحت َّلة ميكن
و�صفها ب أ�نها �إجرامية وتت�صف باحلماقة ال�سيا�سية،
ولكن من ال يقدِّ مون البدائل لي�ست لديهم أ��س�س
أ�خالقية إل�صدار أ�حكام كهذه .وهذا اال�ستنتاج
ينطبق على نحو خا�ص على أ�ولئك أالمريكيني الذين
يختارون التو ُّرط يف جرائم �إ�سرائيل امل�ستم َّرة –
ب أ�قوالهم و أ�فعالهم و�صمتهم ،ال �سيما يف �ضوء وجود
بدائل ال يدخل فيها العنف .وعيب هذه البدائل أ�نها
التو�سع غري ال�شرعي.
متنع برامج ُّ
لدى �إ�سرائيل و�سيلة ال غبار عليها للدفاع
عن نف�سها :أ�ن ت�ضع ح ّد ًا ألعمالها ا إلجرامية يف
أالرا�ضي املحت َّلة و أ�ن تقبل ا إلجماع الدويل القائم
منذ زمن طويل على ِّ
حل الدولتني الذي وقفت
الواليات �ض َّده منذ ما يزيد على ثالثني �سنة ،منذ
أ�ن �ص َّوتت �ض َّد قرار جمل�س أالمن الداعي �إىل ت�سوية
�سيا�سية على هذا أال�سا�س يف �سنة  .1976ول�ست
أ�ريد أ�ن أ��ستعيد هذا ال�سجل املخزي م َّرة ثانية،
املهم أ�ن نكون على وعي ب أ�ن موقف الرف�ض
ولكن من ّ
مما كان
أالمريكي ا إل�سرائيلي هو اليوم أ��ش َّد تع ُّنت ًا ّ
عليه يف املا�ضي .وقد م�ضت جامعة الدول العربية
�إىل أ�بعد مما و�صله ا إلجماع الدويل فدعت �إىل
التطبيع الكامل مع �إ�سرائيل .ودعت حما�س مرار ًا
�إىل ٍّ
حل على أ��سا�س الدولتني وفق ا إلجماع الدويل.
و أ�و�ضحت �إيران وحزب اهلل التزامهما ب أ�ي ا ِّتفاق
يقبله الفل�سطينيون .وهذا يرتك الواليات املتَّحدة
و�إ�سرائيل يف عزلة رائعة ،ولي�س بالكلمات فقط.
َّ
املف�صل فيه معلومات مفيدة .فقد
لكن
ال�سجل َّ
قبل املجل�س الوطني الفل�سطيني ر�سم ّي ًا ا إلجماع
الدويل يف �سنة  .1988أ�ما ا�ستجابة احلكومة املك َّونة
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ذهب يف �سنة � 2000إىل أ�بعد مما ذهب �إليه أ� ُّي زعيم
�إ�سرائيلي يف عرو�ضه ال�سلمية للفل�سطينيني ،ولكن
تلك العرو�ض َّ
حطمتها انتفا�ضة الفل�سطينيني العنيفة
التي أ�طاحت به» .و ْبرو َنر حم ٌّق يف أ�ن «الكثريين يف
اخلارج» ي�صدِّ قون هذه الق�صة اخليالية اخلادعة،
نتيجة ملا يدعوه ْبرو َنر و أ�عدا ٌد أ�كرب من الالزم من
زمالئه «بالتقارير ال�صحفية».
كثري ًا ما يقال �إن ح َّل الدولتني مل يعد ا آلن ممكن ًا
ألن جي�ش الدفاع �إذا حاول نقل امل�ستوطنني �سيت�س َّبب
حرب أ�هلية .وقد يكون ذلك �صحيح ًا ،ولكن
يف ٍ
�صحته حتتاج �إىل كثري من اجلدل إلثباتها .فبو�سع
جي�ش الدفاع أ�ال يلج أ� للعنف لطرد امل�ستوطنني ،بل
ألن ين�سحب �إىل احلدود التي يجري اال ِّتفاق عليها
باملفاو�ضات .و�سيكون أ�مام امل�ستوطنني خارج هذه
احلدود أ�ن يختاروا ما بني ترك بيوتهم التي تدعمها
الدولة والعودة �إىل �إ�سرائيل أ�و أ�ن يبقوا حتت ال�سلطة
الفل�سطينية .وقد انطبق ذلك على «اجلراح القومية»
التي أُ�ت ِقن متثيلها يف غزَّة �سنة  ،2005وهي «جراح»
بلغ من كذبها أ�ن املع ِّلقني ا إل�سرائيليني �سخروا منها.
فقد كان كافي ًا أ�ن تعلن �إ�سرائيل أ�ن جي�ش الدفاع
�سين�سحب لكي يهرع امل�ستوطنون (الذين كانت الدولة
تدعمهم باملال لكي ينعموا بحياتهم يف غزَّة) لركوب
احلافالت املج َّهزة لنقلهم �إىل م�ساكنهم اجلديدة
املدعومة يف ال�ضفة الغربية .ولكن ذلك ا إلجراء كان
�سيحرمنا من «ال�صور امل أ��ساوية» لعذاب أالطفال
ومن ال�صرخات العاطفية التي تقول «لن يتك َّرر ذلك
أ�بد ًا».

من ائتالف �شامري وﭘﺮﻴيز ،وهي ا�ستجابة أ� َّيدتها
وزارة اخلارجية أالمريكية التي كان جيم�س بيكر
وزيرها ،فقالت �إنه ال ميكن أ�ن توجد «دولة فل�سطينية
�إ�ضافية» بني �إ�سرائيل أ
والردن .و أ�ما اتفاق ّيات أ�و�سلو
التي تلت ذلك ،فقد و�ضعت احلقوق الوطنية املمكنة
للفل�سطين ّيني جانب ًا ،وجرت عرقلة أ�يِّ �إمكاني ٍة
لتح ُّققها على نحو له معنى عرقل ًة َّ
منظم ًة طيلة
�سنوات أ�و�سلو من خالل تو�سيع �إ�سرائيل امل�ستم ّر
التو�سع يف
للم�ستوطنات غري ال�شرعية .وقد ت�سارع ُّ
�سنة  ،2000وهي �آخر �سنة من �سنوات حكم كلنتون
وباراك ،عندما جرت مفاو�ضات كاﻣﭗ دﻳﭭﺪ على
تلك اخللفية.
وقد تراجع كلنتون ،بعد أ�ن الم يا�سر عرفات على
ف�شل مفاو�ضات كاﻣﭗ دﻳﭭﺪ ،واعرتف ب أ�ن مقرتحات
الواليات املتَّحدة و�إ�سرائيل كانت متط ِّرفة �إىل حدٍّ
جعلها غري مقبولة أليِّ فل�سطيني .ويف كانون أالول
من �سنة  2000ك َّرر كلنتون «مبادئه» ،وهي «مبادئ»
غام�ضة ،ولكنها قد ت�صلح للتفاو�ض .ثم أ�علن أ�ن
عب اجلانبان
اجلانبني قبال تلك املبادئ بينما رَّ
ظات ب� أش�نها .والتقى اجلانبان يف طابا يف
عن حت ُّف ٍ
كانون الثاين  2001واقرتبا كثري ًا من اال ِّتفاق ،وكان
التو�صل �إليه يف غ�ضون أ�يام قليلة أ�خرى
ب�إمكانهما ُّ
ح�سبما قاال يف بيانهما أالخري .ولكن �إيهود باراك
أ�وقف تلك املفاو�ضات قبل أالوان .وكان ذلك أال�سبوع
يف طابا هو أال�سبوع الوحيد الذي حدث فيه قدر من
التق ُّدم طوال ثالثني �سنة من الرف�ض أالمريكي
ا إل�سرائيلي .ولي�س ثمة من �سبب يجعل العودة �إىل
ذلك التق ُّدم غري ممكنة.
أ�ما ال�صيغة َّ
املف�ضلة ،وهي ال�صيغة التي ك َّررها
�إيثن ْبرو َنر م ؤ�خر ًا  ،فهي أ�ن «الكثريين يف اخلارج
يتذ َّكرون ال�سيد باراك على أ�نه رئي�س الوزراء الذي

أ�وجز ف أ�قول �إن �إ�سرائيل ،عل عك�س الزعم الذي
ن�سمعه با�ستمرار ،ال يح ُّق لها ا�ستخدام الق َّوة للدفاع
عن نف�سها �ضد ال�صواريخ التي تطلق من غزَّة حتى
�إذا ما اعتربت جرائم �إرهابية .أ��ضف �إىل ذلك أ�ن

53

العدد اخلام�س وال�سبعون

2009

حجة القيام
أال�سباب وا�ضحة ك َّل الو�ضوح .ولذا ف�إن َّ
بالهجوم على غزَّة ال �سند لها.
ثم �إن لدينا � ؤس�ا ًال أ��ضيق .هل متلك �إ�سرائيل
بدائل �سلمية على املدى الق�صري ال�ستعمال الق َّوة ر ّد ًا
على ال�صواريخ القادمة من غزَّة؟ �إن أ�حد البدائل
على املدى الق�صري هو القبول بوقف �إطالق النار.
وقد قبلت �إ�سرائيل أ�حيان ًا هذا البديل ،ولكنها �سرعان
ما خرقته .وكان �آخر مثال له عالقة بالو�ضع الراهن
هو ما حدث يف حزيران من �سنة  .2008فقد دعا
ا ِّت ُ
فاق وقف �إطالق النار �إىل فتح املعابر احلدودية
«لل�سماح بنقل ِّ
كل الب�ضائع التي كان و�صولها ممنوع ًا
أ�و خا�ضعا للقيود �إىل غزَّة» .وقد وافقت �إ�سرائيل
على ذلك ر�سم ّي ًا ،ولكنها أ�علنت مبا�شرة أ�نها لن
تتق َّيد باال ِّتفاق َّية ولن تفتح املعابر �إىل أ�ن تعيد حما�س
جلعاد �شاليط ،اجلندي ا إل�سرائيلي الذي أ��سرته
حما�س يف حزيران .2006
أ�ما �سيل اال ِّتهامات الذي ال يتو َّقف عن أ��سر
�شاليط فهو أ�ي�ض ًا من قبيل النفاق ال�صارخ حتى
�إذا جتاهلنا تاريخ االختطاف الطويل الذي مار�سته
�إ�سرائيل .وقد بلغ النفاق يف هذه احلالة ح ّد ًا ال مزيد
فيه مل�ستزيد .فقبل اختطاف �شاليط على يد حما�س
بيوم واحد كان اجلنود ا إل�سرائيل ّيون قد دخلوا مدينة
غزَّة واختطفوا مدن َّيينْ هما أالخوان مع َّمر واقتادوهما
�إىل �إ�سرائيل لين�ض ّما �إىل �آالف أال�سرى املعتقلني
لف منهم.
توجه ُت َه ٌم حلوايل أ� ٍ
هناك ،الذين مل َّ
جندي
واختطاف املدن ّيني أ�خط ُر بكثري من اختطاف
ٍّ
من ق َّوة مهاجمة ،ولكن تلك احلادثة مل تكد تُذ َكر،
على عك�س ال�ضجيج الذي أ�حدثه اختطاف �شاليط.
وك ُّل ما يبقى يف الذاكرة ومينع ال�سالم هو اختطاف
�شاليط ،وهو فر ٌق �آخ ُر بني الب�شر واحليوانات التي
مت�شي على اثنتني .نعم ،يجب أ�ن يعاد �شاليط – يف
تبادل عادل أ
لل�سرى.
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حت َّولت الهجمات الع�سكرية التي ال تتو َّقف على
غزَّة بعد أ��سر �شاليط من هجمات بالغة الق�سوة �إىل
هجمات �سادية َّ
تتلذذ ب�إيقاع أالمل .ولكن يجدر بنا أ�ن
نتذ َّكر أ�ن �إ�سرائيل كانت قد أ�طلقت أ�كرث من 7700
قذيفة على �شمال غزَّة بعد ان�سحابها منها يف أ�يلول
يكد
حتى قبل أ��سر �شاليط ،ولكن هذه القذائف مل ْ
َي ِر ُد ِذ ْك ٌر لها.
حافظت �إ�سرائيل على ح�صارها بعد أ�ن رف�ضت
ا ِّتفاق وقف �إطالق النار يف حزيران  2008بعد أ�ن
كانت َق ِب َلته ر�سمي ًا .وقد نذكر أ�ن احل�صار عم ٌل من
تتم�سك
أ�عمال احلرب .والواقع أ�ن �إ�سرائيل ظ َّلت َّ
مببد أ� أ�قوى :فمنع االت�صال بالعامل اخلارجي حتى
لو مل ي�صل ح ّد احل�صار هو أ�ي�ض ًا عم ٌل من أ�عمال
احلرب ي�س ِّوغ العنف ال�شديد للرد عليه .فاعرتا�ض
احلجة
مرور �إ�سرائيل يف م�ضايق تريان كان جزء ًا من َّ
التي ا�ستخدمت للهجوم على م�صر (مع فرن�سا
حرب حزيران يف
و�إجنلرتا) يف �سنة  ،1956ولبدئها َ
�سنة  .1967أ�ما ح�صار غزَّة ،فهو ح�صا ٌر �شامل ،ولي�س
ح�صار ًا جزئ ّي ًا ،با�ستثناء ا�ستعداد املحت ّلني لتخفيفه
أ�حيان ًا .وهذا احل�صار أ��ش ُّد �ضرر ًا على �س ّكان غزَّة
من �إغالق م�ضائق تريان على �إ�سرائيل .ولذا ف�إن
م ؤ� ِّيدي املبادئ أ
والعمال ا إل�سرائيلية يجب أ� ّال يجدوا
أ� َّي �صعوبة تذكر يف تربير الهجمات ال�صاروخية على
�إ�سرائيل من قطاع غزَّة.
لكن هنا أ�ي�ض ًا جند أ�نف�سنا يف مواجهة املبد أ�
الذي يلغي َّ
كل �شيء :هذا نحن ،أ�ما هم ف�إنهم هم.
مل حتتفظ �إ�سرائيل بح�صارها بعد حزيران
 2008فقط بل فعلت ذلك بت�ش ُّد ٍد بلغ مداه .ال بل
منعت أالنروا من تعوي�ض ما نفد من خمازنها «فقد
املخ�ص�صة ل�سبعمئة
نفد خمزوننا من أالغذية
َّ
وخم�سني أ�لف ًا من النا�س املعتمدين علينا عندما
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دليل �آخر على الطبيعة ال�ش ّريرة حلما�س .لكن
احلقيقة تختلف قلي ًال .فاحلرب أالهلية ح َّر�ضت
عليها الواليات املتَّحدة و�إ�سرائيل وذلك �ضمن
فجة لعمل انقالب ع�سكري ي ؤ� ّدي �إىل قلب
حماولة َّ
نتائج االنتخابات احل َّرة التي جاءت بحما�س �إىل
ال�سلطة ،وكان ذلك معروف ًا أ
للمل منذ ني�سان 2008
على أالق ّل عندما ن�شر دﻳﭭﺪ روز يف جم َّلة ﭬﺎ ِنتي َفري
مف�ص ًال مو َّثق ًا بينَّ فيه كيف أ�ن بو�ش ورا ْي�س
و�صف ًا َّ
يب ْمز «دعموا
ونائب م�ست�شار أالمن القومي ِ� إ ْليوت أ� رْ َ
ق َّو ًة م�س َّلحة حتت قيادة الزعيم الفتحاوي حم َّمد
بحرب أ�هلية دموية يف غزَّةكانت
دحالن ،للبدء
ٍ
نتيجتها أ�ن حما�س خرجت أ�قوى من ذي قبل» .وقد
أ� َّيدت هذه الرواية ثاني ًة �صحيفة كري�ستيان �سا َي ْن�س
مو ِنتي َور ( 12كانون الثاين  )2009يف تقرير كتبه
نو ْر َمن أ�و ْل�سن ،الذي خدم م َّدة تبلغ �ستة وع�شرين
عام ًا يف ال�سلك الدبلوما�سي ،منها أ�ربعة أ�عوام يف
قطاع غزَّة ،و أ�ربعة أ�عوام يف ال�سفارة أالمريكية يف
من�سق ًا م�ساعد ًا ل� ؤش�ون
تل أ�بيب ،ثم انتقل لي�صبح ِّ
مكافحة ا إلرهاب يف وزارة اخلارجية .وقد و�صف
أ�ول�سن وابنه بالتف�صيل أ�العيب وزارة اخلارجية التي
ق�صد منها أ�ن يفوز َّ
مر�شحهم ع ّبا�س يف انتخابات
كانون الثاين  – 2006تلك االنتخابات التي كانت
�ستو�صف ب أ�نها ن�صر للدميقراطية لو فاز فيها
ع ّبا�س .وعندما ف�شلوا يف ترتيب نتائج االنتخابات
انتقلوا �إىل معاقبة الفل�سطينيني و�إىل ت�سليح امللي�شيا
التي يديرها الزعيم الفتحاوي حم َّمد دحالن ،ولكن
«ع�صابات دحالن حت َّركت أ�بكر مما كان ينبغي»،
ف أ�ف�شلت �ضرب ُة حما�س اال�ستباقية ذلك االنقالب،
وهذا أ� ّدى بدوره �إىل �إجراءات أ��ش َّد ملعاقبة أ�هايل
غزَّة الع�صاة .أ�ي أ�ن َّ
خط احلزب احلاكم مقبول
أ�كرث.

تو َّقف العمل بوقف �إطالق النار» ح�سبما قال مدير
أالنروا جون جنغ ملحطة ا إلذاعة الربيطانية.
وعلى الرغم من احل�صار ا إل�سرائيلي ف�إن
الق�صف ال�صاروخي َّ
قل �إىل حدٍّ بعيد .وقد انتهى
العمل بوقف �إطالق النار يف الرابع من ت�شرين الثاين
عندما �ش َّنت �إ�سرائيل غارة على غزَّة أ� َّدت �إىل قتل
�ستة فل�سطينيني و�إىل ق�صف �صارخي ر ّدا عليها
احلجة وراء الغارة
(دون أ�ن توقع �إ�صابات) .وكانت َّ
أ�ن �إ�سرائيل اكت�شفت نفق ًا يف غزة رمبا كان الق�صد
احلجة بادية ال�سخف
منه أ��سر � إ
�سرائيلي �آخر .وهذه َّ
ٍّ
كما الحظ عد ٌد من املع ِّلقني .فلو كان لهذا النفق
من وجود وو�صل �إىل احلدود لكان ب�إمكان �إ�سرائيل
حجتها
�إغالقه ب�سهولة .ولكن �إ�سرائيل اعتربت أ�ن َّ
ال�سخيفة قابلة للت�صديق على عادتها.
ما هو ال�سبب الذي دعا �إ�سرائيل ل�شنِّ الغارة؟
لي�س لدينا أ� ُّي معلومات داخل َّية عن اخلطط
ا إل�سرائيلية ،ولكننا نعلم أ�ن الغارة أ�تت قبيل االجتماع
املزمع عقده بني حما�س وفتح يف القاهرة ،وهو
اجتماع ق�صد منه ،ح�سبما جاء يف رواية للمرا�سل
الربيطاين روري مكارثي« ،ح ُّل اخلالفات بينهما
موحدة واحدة» .وكان من � أش�ن ذلك
إليجاد حكومة َّ
اللقاء أ�ن يكون أالول من نوعه بني فتح وحما�س منذ
أ�ن خرجت حما�س من احلرب أالهلية وقد أ�م�سكت
بزمام أالمور يف غزَّة .وكان من � أش�ن امل�صاحلة أ�ن
تكون خطوة �إىل أالمام باجتاه اجلهود الدبلوما�سية.
وكان ثمة تاريخ طويل من اال�ستفزازات ا إل�سرائيلية
ال�ساعية �إىل وقف خطر امل�ساعي الدبلوما�سية ،وقد
ذكرنا بع�ضها .ولرمبا كانت تلك الغارة واحدة من
تلك اال�ستفزازات.
تو�صف احلرب أالهلية التي أ�ف�ضت �إىل �سيطرة
حما�س على غزَّة باالنقالب الع�سكري عادة ،وب أ�نها
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ُ�شدِّ د احل�صار أ�كرث بعد أ�ن خرقت �إ�سرائيل
اتّفاق حزيران  2008لوقف �إطالق النار بحيث
أ� ّدى �إىل عواقب وخيمة على ال�س ّكان .فقد أ�غلقت
املخت�صني
�إ�سرائيل ،وفق ما كتبته �سارة روي ،أ�هم
ّ
أالكادمييني ب� ؤش�ون غزَّة« ،يف اخلام�س من ت�شرين
الثاين ك َّل املعابر �إىل غزَّة ،وق َّل�صت ،و أ�حيان ًا
منعت ،دخول أالطعمة أ
والدوية والوقود وغاز
الطهي ،وقطع الغيار ال�ضرورية ل�شبكات �ضخِّ املياه
ال�صحي .»...ففي ت�شرين الثاين كان
وال�صرف
ّ
مع َّدل ال�شاحنات التي تدخل �إىل غزَّة من �إ�سرائيل
 4.6من ال�شاحنات املح ّملة بالغذاء يوم ّي ًا ،بينما كان
املع َّدل يف ال�سابق � 123شاحنة يوم ّي ًا يف �شهر ت�شرين
أالول .أ�ما قطع الغيار ال�ضرورية إل�صالح املع ّدات
املت�صلة ب�شبكة املياه و�صيانتها فقد رف�ضت �إ�سرائيل
�إدخالها ملا يزيد على �سنة .وقد ذكرت منظمة
ال�صحة العاملية منذ فرتة وجيزة أ�ن ن�صف �سيارات
ا إل�سعاف عاطلة عن العمل» – ثم �سرعان ما غدا
الن�صف الثاين هدف ًا للهجوم ا إل�سرائيلي .وقد
ا�ضط َّرت حمطة توليد الكهرباء الوحيدة للتو ُّقف عن
العمل لنق�ص الوقود .ومل تكن �إعادة ت�شغيلها ممكنة
ب�سبب احلاجة �إىل قطع الغيار التي كانت تقبع يف
ميناء أ��شدود ا إل�سرائيلي منذ ثمانية أ��شهر .وقد أ� ّدى
النق�ص يف الكهرباء �إىل زيادة حاالت احلروق بن�سبة
 300باملئة يف م�ست�شفى ال�شفاء يف قطاع غزَّة نتيجة
ال�ستعمال اخل�شب بد ًال من الوقود العادي .ومنعت
�إ�سرائيل �إدخال الكلورين بحيث اقت�صر توزيع املياه
يف مدينة غزّة ويف �شمال القطاع على �ست �ساعات
كل ثالثة أ� ّيام .أ�ي أ�ن العواقب ا إلن�سانية ال حت�سب
للرهاب ا إل�سرائيلي.
من بني ال�ضحايا الفل�سطينية إ
�ص َّعد اجلانبان أ�عمال العنف بعد الهجوم
ا إل�سرائيلي يف الرابع من ت�شرين الثاين (وكان القتلى
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جميع ًا من اجلانب الفل�سطيني) �إىل أ�ن انتهى مفعول
ا ِّتفاقية وقف �إطالق النار يف  19كانون أال ّول ،ف أ�وعز
رئي�س الوزراء أ�وملرت بالقيام بالغزو ال�شامل.
وكانت حما�س قبل أ� ّي ٍام من ذلك التاريخ قد
اقرتحت العودة �إىل اتفاقية ّمتوز ال�سابقة التي مل
تكن �إ�سرائيل قد التزمت بها .وقد نقل امل ؤ� ِّرخ روبرت
ﭘﺎ�سرت ،الذي كان يف ال�سابق أ�حد كبار امل� ؤس�ولني
يف �إدارة الرئي�س كارتر ،هذا االقرتاح �إىل « أ�حد
كبار امل� ؤس�ولني» يف جي�ش الدفاع ا إل�سرائيلي ،ولكن
�إ�سرائيل مل جتب .وقد ُن ِقل عن رئي�س ال�شن بيت،
وكالة أالمن الداخلي ا إل�سرائيلية ،قوله بح�سب
امل�صادر ا إل�سرائيلية يف  21كانون أال َّول �إن حما�س
راغبة يف «التهدئة» بينما كان جناحها الع�سكري
ما�ضي ًا يف ا�ستعداداته لل�صراع.
قال ﭘﺎ�سرت ،مكتفي ًا بالكالم عن الق�ضية
أال�ضيق ،ق�ضية غزَّة« :من الوا�ضح أ�نه كان ثمة بديل
للخيار الع�سكري إليقاف ال�صواريخ» .لكن كان ثمة
بديل أ�بعد مدى ،وهو بديل يندر احلديث عنه ،وهو
القبول بت�سوية ت�شمل جميع أالرا�ضي املحت َّلة.
فقد قال َأ�ﻛﻴﭭﺎ � إ ْلدار ،كبري املرا�سلني
الدبلوما�س ّيني يف �إ�سرائيل ،قبيل الغزو ا إل�سرائيلي
ال�شامل يف يوم ال�سبت امل�صادف  27كانون أال َّول �إن
«خالد م�شعل ،رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلما�س ،أ�علن
الق�سام على ا إلنرتنت أ�نه م�ستع ٌّد
على موقع ع ّز الدين ّ
لي�س ‘لوقف االعتداءات’ فقط – بل للعودة �إىل
الرتتيبات التي جرت عند معرب رفح يف �سنة 2005
قبل أ�ن تك�سب حما�س االنتخابات ثم ا�ستولت على
املنطقة .وكان الرتتيب هو أ�ن يدار املعرب مب�شاركة
م�صر واالحتاد أالوروبي ورئا�سة ال�سلطة الفل�سطينية
وحما�س» ،ودعا ،كما الحظنا �سابق ًا� ،إىل فتح املعابر
ما�سة.
لعبور امل ؤ�ن التي يحتاجها ال�س ّكان حاجة ِّ
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أ�ن بد أ� الغزو املدعوم من الواليات املتَّحدة بقليل كتب
اخلبري أالكادميي أالكرب يف ال� ؤش�ون الفل�سطينية
يهو�شع ﭘﻮراث – ولي�س هو من احلمائم – أ�ن جناح
عرفات يف االلتزام بوقف �إطالق النار �ش ِّكل «كارثة
حقيقية يف أ�عني احلكومة ا إل�سرائيلية» ألنها فتحت
املجال لت�سوية �سيا�سية .وقد كانت احلكومة تتمنى
أ�ن تلج أ� منظمة التحرير الفل�سطينية �إىل ا إلرهاب
بحيث تف�سد التهديد املتم ِّثل يف أ�ن تكون «�شريك ًا
مفاو�ض ًا م�شروع ًا يف الت�سويات ال�سيا�سية امل�ستقبلية».
كانت هذه احلقائق مفهومة متام ًا يف �إ�سرائيل وغري
خمف َّية .فقد قال رئي�س الوزراء �إ�سحاق �شامري �إن
�إ�سرائيل دخلت احلرب ألنها كانت «يف خطر كبري.
لي�س من خطر ع�سكري ،بل من خطر �سيا�سي»،
جعلت كاتب النقد الالذع ا إل�سرائيلي ب .مايكل
يكتب أ
قائل «�إن احلجة العرجاء التي تتح َّدث عن
خطر ع�سكري أ�و خطر على اجلليل قد ماتت» .وقد
« أ�زلنا اخلطر ال�سيا�سي ب أ�ن بد أ�نا بالهجوم ويف الوقت
املنا�سب؛ واحلمد هلل ا آلن ألنه لي�س ثمة من ميكننا
احلديث معه» .وقد اعرتف امل ؤ� ِّرخ بني مورِ�س ب أ�ن
منظمة التحرير الفل�سطينية التزمت بوقف �إطالق
وف�سر الو�ضع بقوله «�إن حتمية احلرب قامت
النارَّ ،
على أ�ن منظمة التحرير كانت ت�ش ِّكل خطر ًا �سيا�س ّي ًا
على �إ�سرائيل وعلى �سيطرة �إ�سرائيل على أالرا�ضي
ب�صحة هذه
املحت َّلة» .وقد اعرتف �آخرون ب�صراحة َّ
احلقائق التي مل ي�ش ِّكك بها أ�حد.

والزعم املتك ِّرر الذي يردِّده املدافعون املبتذلون
عن العنف ا إل�سرائيلي هو أ�ن ا إل�سرائيليني يف
هذا الغزو «كما يف كث ٍري غريه خالل ن�صف القرن
املا�ضي – مثل حرب لبنان يف �سنة  ،1982والرد
«بالقب�ضة احلديدية» على انتفا�ضة �سنة ،1988
ويف حرب لبنان يف �سنة  – 2006كانوا ير ّدون على
أ�عمال �إرهابية ال تحُ ْ َت َمل ِّ
ت�صميم على �إيقاع أ�مل
بكل
ٍ
مرعب لتعليم العد ّو در�س ًا ال ين�ساه» (دﻳﭭيﺪ ِر ْمي ِنك،
ٍ
حم ِّرر جم َّلة ْنيويو ْركر) .ومل يكن غزو �سنة 2006
بقدر مذهل من اال�ستهانة بالقيم،
قاب ًال للتربير � إ ّال ْ
كما ب َّي ْنتُ أ�عاله .أ�ما ا إل�شارة �إىل الرد ال�ش ّرير على
خ�س من أ�ن ت�ستحقَّ املناق�شة.
انتفا�ضة �سنة  1988ف أ� ُّ
وقد يكون من أالرحم للكاتب أ�ن نع ّد قوله تعبري ًا عن
جهل مده�ش .أ�ما زعم ِر ْمي ِنك اخلا�ص بغزو �سنة
ٍ
 1982فهو �شائع ج ّد ًا ،وهو عم ٌل يلفت النظر من
أ�عمال الدعاية التي ال تك ّل ،والتي ت�ستح ُّق التذكري
ببع�ض النقاط.
ال جدال يف أ�ن احلدود ا إل�سرائيلية اللبنانية
كانت هادئة على مدى �سنة قبل الغزو ا إل�سرائيلي،
على أالق ّل من لبنان �إىل �إ�سرائيل ،أ�ي من ال�شمال
�إىل اجلنوب .وقد التزمت َّ
منظمة التحرير التزام ًا
لوقف �إطالق
كام ًال على مدى تلك ال�سنة باتفاقٍ
ِ
النار بادرت به الواليات املتَّحدة رغم التح ُّر�شات
ا إل�سرائيلية امل�ستم َّرة ،مبا يف ذلك الق�صف الذي
فعل
أ�ودى بالكثري من املدنيني  ،بهدف ا�ستثارة ر ِّد ٍ
ميكن ا�ستغالله لتربير الغزو املع ّد بعناية .وك ُّل ما
ح�صلت عليه �إ�سرائيل ر ّدان رمز ّيان .ثم قامت
بحجة أ��سخف من ت ؤ�خذ م أ�خذ ًا جدِّ ّي ًا.
بالغزو َّ
ومل يكن للغزو أ�ي �صلة «ب أ�عمال �إرهابية ال
عمال دبلوما�سية ال حتتمل.
حتتمل» رغم ا ِّت�صالها ب أ� ٍ
ومل يكن ذلك أ�مر ًا غام�ض ًا يف يوم من أاليام .فبعد

وقد كتب �ستيفن يل ما َيرز ،مرا�سل �صحيفة
نيويورك تاميز يف مقال على ال�صفحة أالوىل حماو ًال
تف�سري الغزو أالخري لغزَّة فقال «�إن الهجوم على غزَّة
ي�شبه املقامرة التي جل أ�ت �إليها �إ�سرائيل �سنة 1982
وخ�سرتها عندما غزت لبنان إلزالة خطر قوات يا�سر
عرفات� ».صحيح ،ولكن لي�س باملعنى الذي أ�راده .ففي
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�سنة  ،1982كما يف �سنة  ،2008كان من ال�ضروري
�إزالة خطر الت�سوية ال�سيا�سية.
وكان ما ي أ�مله مر ِّوجو الدعاية ا إل�سرائيلية هو
أ�ن يقبل املثقَّفون الغربيون وو�سائل ا إلعالم الغربية
تلك احلكاية التي تقول �إن �إ�سرائيل كانت تر ُّد على
ال�صواريخ التي تت�ساقط على اجلليل كاملطر ،تر ُّد
على « أ�عمال ا إلرهاب التي ال حتتمل» .ومل يخب
ظ ُّنهم.
ولي�س املق�صود من هذا الكالم أ�ن �إ�سرائيل
ال تريد ال�سالم .الك ُّل يريد ال�سالم ،حتى هتلر.
ولكن ال� ؤس�ال هو :ب أ�ية �شروط؟ لقد أ�دركت احلركة
ال�صهيونية منذ أ�ن بد أ�ت أ�ن عليها لتحقيق م آ�ربها أ�ن
ت ؤ� ِّجل الت�سوية ال�سلمية بينما هي تقيم احلقائق على
أالر�ض .حتى �إن قيادات احلركة اعتربت االتفاقيات
التي كانت تربم أ�حيان ًا ،كما يف �سنة  ،1947على أ�نها
التو�سع القادم .وكانت
خطوات م ؤ�قتة على طريق ُّ
احلرب اللبنانية يف �سنة  1982مثا ًال بليغ ًا على
دعم
اخلوف الرهيب من الدبلوما�سية .فقد تبع ذلك ُ
�إ�سرائيل حلركة حما�س إل�ضعاف منظمة التحرير
التوجه العلماين ومبادراتها ال�سلمية التي تثري
ذات ُّ
أالع�صاب .ومن أالمثلة أالخرى التي يجب أ�ن تكون
معروفة للجميع اال�ستفزازات ا إل�سرائيلية قبل حرب
�سنة  1967التي ق�صد منها دفع �سوريا للر ّد لكي
حت�صل على ذريعة للهجوم واال�ستيالء على مزيد من
أالرا�ضي – وهذا ينطبق على  80باملئة من احلاالت
وفق ًا لوزير الدفاع مو�شي ديان.
ال بل �إن الق�صة تعود �إىل أ�بعد من ذلك.
فالتاريخ الر�سمي ملنظمة الهاغانا ،وهي الق َّوة
الع�سكرية ال�سابقة إلن�شاء الدولة اليهودية ،ت�صف
اغتيالها لل�شاعر اليهوديِّ املتد ِّين يعقوب دي هان يف
�سنة  1924الذي اتُّهم بالت آ�مر مع اجلماعة اليهودية
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التقليدية والهيئة العربية العليا �ضد املهاجرين
اجلدد و�سعيهم لال�ستيطان .وقد حدثت حاالت
كثرية أ�خرى من هذا النوع منذئذ.
لقد َّ
ظل ت أ�خري �إجراء الت�سويات ال�سيا�سية أ�مر ًا
منطق ّي ًا دائم ًا ،مثله مثل أالكاذيب املرافقة له عن
«عدم وجود �شريك ميكن اال ِّتفاق معه ب� أش�ن ال�سالم».
التو�صل �إىل طريقة أ�خرى لال�ستيالء
فمن ال�صعب ُّ
على أالرا�ضي حيث ال يكون وجودك مرغوب ًا.
أ
وال�سباب التي جتعل �إ�سرائيل ِّ
التو�سع
تف�ضل ُّ
على أالمن م�شابهة لهذه .وانتهاكها لوقف النار يف
الرابع من ت�شرين الثاين  2008مثال واحد من أ�مثلة
عديدة حديثة العهد.
يقول تقرير ملنظمة العفو الدولية عن �سري
أالحداث �إن اتفاقية وقف �إطالق النار التي عقدت يف
حت�س ٍن كبري ج ّد ًا يف نوعية
حزيران  « 2008أ� َّدت �إىل ُّ
احلياة يف ْ�سديروت وغريها من القرى ا إل�سرائيلية
القريبة من غزَّة ،حيث كان ال�س ّكان قبلها يف خوف
من �سقوط ال�صاروخ الفل�سطيني التايل .لكن
احل�صار ا إل�سرائيلي يف غزَّة القريبة منهم ال يزال
يجن ال�سكان هناك أ� ّي فائدة من وقف
قائم ًا ،ومل ِ
�إطالق النار هذا بعد» .ولكن املكا�سب أالمنية التي
ك�سبتها البلدات ا إل�سرائيلية املجاورة لغزَّة مل تكن
بقيمة احلاجة لتعطيل امل�ساعي الدبلوما�سية التي قد
التو�سع يف ال�ضفة الغربية ول�سحق أ�يِّ
تعمل على وقف ُّ
مقاومة باقية داخل فل�سطني.
وقد ظهر تف�ضيل �إ�سرائيل للتو�سع على ح�ساب
أالمن على نحو خا�ص منذ أ�ن اتَّخذت �إ�سرائيل
بدعم من هرني
قرارها امل�صريي يف �سنة ٍ 1971
ك�سنجر لرف�ض عر�ض معاهد ٍة لل�سالم الكامل
الذي جاء به الرئي�س امل�صري أ�نور ال�سادات ،دون

العدد اخلام�س وال�سبعون

2009

�إعطاء �شيء للفل�سطينيني – وهي اتفاقية ا�ضط َّرت
الواليات املتَّحدة و�إ�سرائيل �إىل قبولها يف كاﻣﭗ دﻳﭭﺪ
بعد ثماين �سنوات بعد حرب كربى كادت أ�ن ت�ش ِّكل
�سالم
كارثة إل�سرائيل .فقد كان من � أش�ن معاهدة ٍ
مع �إ�سرائيل أ�ن ت�ضع ح ّد ًا أليِّ تهديد ج ّد ٍّي أ
للمن،
ولكن كان على �إ�سرائيل أ�ن تقدِّ م �شيئ ًا يف املقابل :أ�ن
تتخ ّلى عن أ�يِّ برامج ا�ستيطان وا�سع يف �شرق �شمال
�سيناء .لكن كان أالمن أ� َّ
التو�سع ،وما
قل أ�همية من ُّ
زال كذلك .وهناك يف الدرا�سة الهامة ألمن �إ�سرائيل
و�سيا�ستها اخلارجية التي أ�جراها زﺋﻴﭫ ماعوز
بعنوان الدفاع عن أالرا�ضي املق َّد�سة أ�د َّلة كثرية على
هذا اال�ستنتاج أال�سا�سي.
ميكن إل�سرائيل اليوم أ�ن حت�صل على أالمن
والتطبيع والتكامل مع املنطقة .ولكن من الوا�ضح أ�نها
ِّ
تف�ضل التو�سع غري ال�شرعي وال�صراع واال�ستعمال
املتك ِّرر للعنف ،وهي أ�عمال ال تو�صف ب أ�نها �إجرامية
ومدمرة وح�سب ،بل هي أ�عمال ت�ضعف أ�منها
وقاتلة ِّ
على املدى الطويل .فقد كتب اخلبري يف أالمور
كورد�س َمن
الع�سكرية ويف � ؤش�ون ال�شرق أالو�سط أ�ندرو
ْ
أ�ن الق َّوة الع�سكرية ت�ستطيع أ�ن ت�سحق غزَّة العزالء،
ولكن ال ميكن إل�سرائيل والواليات املتَّحدة أ�ن تك�سبا
واحد من
مرير من ٍ
�شيئ ًا من ٍ
حرب تت�س َّبب بر ِّد ٍ
فعل ٍ
أ�حكم العقالء يف العامل العربي و أ��شدِّ هم اعتدا ًال ،هو
أالمري ال�سعودي تركي الفي�صل ،الذي قال يف ال�ساد�س
من كانون الثاين �إن «�إدارة بو�ش قد خ َّلفت ألوباما
تركة تثري التقزُّز وموقف ًا مته ِّور ًا �إزاء املذابح و�سفك
دماء أالبرياء يف غزَّة...لقد بلغ ال�سيل الزبى ،ونحن

اليوم كلنا فل�سطينيون ون�سعى لل�شهادة هلل ولفل�سطني
كما ح�صل ألولئك الذين قتلوا يف غزَّة».
وكتب واح ٌد من أ�عقل العقالء يف �إ�سرائيل هو
يوري أ�ﭬﻨﺮﻴي يقول �إن «ما �سينطبع يف وعي العامل»
بعد الن�صر الع�سكري ا إل�سرائيلي هو �صورة �إ�سرائيل
وح�ش ِّ
متعط ٍ�ش للدماء،
التي تظهر فيها على هيئة ٍ
م�ستعدٍّ يف أ�ي حلظة الرتكاب جرائم احلرب ،وغ ِري
م�ستعدٍّ لاللتزام بال�ضوابط أالخالقية .و�سيكون
عواقب وخيم ٌة مل�ستقبلنا على املدى البعيد وعلى
لذلك
ُ
مكانتنا يف العامل ،وعلى ُف َر ِ�صنا يف حتقيق ال�سالم
والهدوء .و�ستكون هذه احلرب يف النهاية جرمي ًة
�ض َّدنا نحن أ�ي�ض ًا ،جرمي ًة �ض َّد دولة �إ�سرائيل».
�سباب وجيهة جتعلنا نعتقد ب أ�نه حمقٌّ.
وهناك أ� ٌ
ف�إ�سرائيل حت ِّول نف�سها عامد ًة �إىل أ��شدِّ النظم �إثارة
للكراهية يف العامل .وهي تفقد والء ال�سكان يف العامل
الغربي ،مبن فيهم يهود أ�مريكا ال�شباب ،الذين ال
يح َت َمل أ�ن مي�ضوا يف االت�سامح مع اجلرائم الفظيعة
وقت طويل .وقد كتبتُ منذ عقود من
امل�ستم َّرة حتى ٍ
الزمن أ�ن أ�ولئك الذين ْيدعون أ�نف�سهم «م�ساندي
�إ�سرائيل» �إمنا ي�ساندون انحطاطها أالخالقي
�صحة هذا
ودمارها املحتمل يف النهاية .ويبدو يل أ�ن َّ
الر أ�ي تتعزَّز يوما بعد يوم.
لكننا ن�شاهد يف الوقت نف�سه حادث ًة نادر َة
احلدوث يف التاريخ ،ن�شاهد ما دعاه عامل االجتماع
ا إل�سرائيلي باروخ ِك َِم ْر ِل ْنغ «االنتحار ال�سيا�سي» ،أ�و
قتل أّ�مة – ب أ�يدينا نحن t

59

العدد اخلام�س وال�سبعون

2009

نحن وا آلخر:
م�سار متعرج إل�شكالية مركبة
ح�سن نافعة
ملاذا تقدم آالخرون وتخلفنا؟ �س ؤ�ال فر�ض نف�سه على العقل العربي منذ بداية االحتكاك
ب أ�وروبا خالل الن�صف أالول من القرن التا�سع ع�شر .ورغم مرور ما يقرب من قرنني من الزمان
على بداية االن�شغال بالبحث عن �إجابة لهذا ال�س ؤ�ال ,ف� إ ّن ال�س ؤ�ال نف�سه ظل مطروحاً تتناقله
أالجيال ,و�إن كان ب�صور و أ��شكال خمتلفة ,جيال وراء جيل ,دون أ�ن يعرث أ�حد على �إجابة �شافية أ�و
وافية له .فلماذا طرح ال�س ؤ�ال ,الذي يحلو للبع�ض أ�ن يطلق عليه «�س ؤ�ال احل�ضارة» ,بهذه ال�صيغة
أ��صال ,وملاذا ظل هكذا بال �إجابة حتى آالن؟
يبدو أ�ن العجز عن العثور على �إجابة لهذا
ال� ؤس�ال يعود يف املقام أالول �إىل ال�صيغة التي طرح
بها والتي مل تقت�صر على ال� ؤس�ال عن أ��سباب تخلفنا
«نحن» و�إمنا ت�ضمنت يف الوقت نف�سه � ؤس�اال عن
أ��سباب تقدم «ا آلخر» .أ
ولننا مل نكت�شف من تلقاء
أ�نف�سنا ومن داخل ذواتنا «نحن» حالة التخلف التي
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كنا قد و�صلنا �إليها ،و�إمنا بعد احتكاكنا احل�ضاري مع
«ا آلخر» املتقدم ،فقد ا�ستغرقتنا املقارنة بني «نحن»
و«ا آلخر» أ�كرث مما ا�ستغرقنا البحث عن «الذات».
وكان هذا ,يف تقديري ,خط أ� منهجيا كبريا .فقبل
البحث يف أ�وجه املقارنة بني طرفني يتعني علينا أ�ن
نحدد أ�وال «ماهية» هذين الطرفني أ�ي :من «نحن»
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ومن هو هذا «ا آلخر» ،الذي نفرت�ض ابتداء أ�نه متقدم
علينا أ�و ال قيمة لنا �إال ن�سبة �إليه أ�و مقارنة به؟ فماذا
نق�صد بـ«نحن» يف � ؤس�ال احل�ضارة :نحن امل�سلمون,
أ�م نحن العرب ,أ�م نحن املواطنون يف دول لكل منها
علمها ون�شيدها الوطني اخلا�ص ,أ�م نحن املنتمون
�إىل طوائف دينية ومذهبية و�إىل تيارات ومدار�س
�سيا�سية وفكرية و أ�يديولوجية معينة؟ وماذا نق�صد
بـ «ا آلخر» يف ذات ال� ؤس�ال :أ�وروبا يف ع�صر النه�ضة,
أ�م الغرب الليربايل-الر أ��سمايل الذي تقوده الواليات
املتحدة حاليا؟ أ�م الغرب املارك�سي-اال�شرتاكي
الذي كان يقوده االحتاد ال�سوفييتي �سابقا؟ أ�م كل
الدول املتقدمة على اختالف انتماءاتها و أ�دواتها
احل�ضارية؟ أ�م أ�ننا نق�صد ,وب�صراحة« ,ا آلخر»
املختلف عنا دينيا أ�و عرقيا أ�و وطنيا أ�و �سيا�سيا أ�و
أ�يديولوجيا ,ب�صرف النظر عما �إذا كان يعي�ش بيننا
داخل الوطن أ�و خارجه؟.
�إن ا إلدراك ال�صحيح ملاهية «ا آلخر» الذي ن�ضع
أ�نف�سنا يف مواجهته يجب أ�ن ي�سبقه �إدراك �صحيح
لذواتنا «نحن» ,كما أ�ن هذا ا إلدراك ال�صحيح
للذات آ
وللخر يعد �شرطا م�سبقا إلدراك طبيعة
العالقة القائمة أ�و امل�ستهدفة بني الطرفني .أ
ولننا
نتحدث هنا عن مفاهيم قابلة للتحول أ�و للتطور
مبرور الوقت ,ولي�س عن مفاهيم �ستاتيكية جامدة أ�و
�ساكنة ,فمن ال�ضروري أ�ن ندخل يف اعتبارنا عن�صر
الزمن عند حتليلنا إل�شكالية احل�ضارة وبحث أ��سباب
«التقدم» هناك و«التخلف» هنا .وال �شك عندي يف
أ�ن جيل الرواد من ا إل�صالحيني العرب وامل�سلمني,
الذي ظهر خالل الن�صف أالول من القرن التا�سع
ع�شر عند بداية االحتكاك باحل�ضارة أالوروبية أ�و
الغربية ,كان ي�شري �إىل مفهوم «نحن وهم» بطريقة
تختلف كلية عن هذا املفهوم كما أ�دركته أالجيال

الالحقة .وال يعود هذا االختالف يف ا إلدراك
واملفاهيم �إىل اختالف التكوين العلمي واملهني جليل
الرواد ،مقارنة أ
بالجيال الالحقة ،ولكنه يعود أ�ي�ضا
�إىل التطور أ�و التحول الكبري الذي طر أ� على البيئة
املحلية وا إلقليمية والدولية التي عا�شت فيها هذه
أالجيال املتعاقبة.
ففي �إدراك جيل الرواد من مفكري ع�صر
النه�ضة ,والذي قاده رفاعة الطهطاوي يف ع�شرينات
وثالثينات القرن التا�سع ع�شر قبل أ�ن يلحق به رواد
�آخرون يف قامة جمال الدين أالفغاين وحممد عبده
ور�شيد ر�ضا وغريهم ,كانت «نحن» ت�شري �إىل عامل
�إ�سالمي كان يف أ��شد مراحله تخلفا وانحطاطا,
وكان «ا آلخر» ي�شري �إىل أ�وروبا التي ت�سطع فيها
أ��ضواء ع�صر «التنوير» .أ
ولن العامل ا إل�سالمي القابع
يف ظالم «التخلف» يف ذلك الوقت بدا ,من الناحية
ال�شكلية على أالقل ,موحد ًا حتت راية اخلالفة
العثمانية ,بينما كانت أ�وروبا «النه�ضة» تهيمن على
النظام العاملي كله ,فقد حملت املقارنة بني «نحن»
و«هم» معنى وا�ضحا وحمددا يف �سياق البحث عن
�إجابة ل� ؤس�ال احل�ضارة الذي بد أ� يطرح منذ ذلك
احلني« :ملاذا تخلفنا نحن وتقدموا هم؟» أ�ما أالجيال
الالحقة من رواد النه�ضة ،فقد ترعرعوا يف نظام
دويل و�إقليمي وحملي خمتلف كان من الطبيعي أ�ن
تتغري فيه مفاهيم «نحن» و «وهم» تغريا تاما.
العامل ا إل�سالمي الذي كان يق�صده جيل الرواد
من امل�صلحني العرب وامل�سلمني تغري كثري ًا .فقد
تفككت االمرباطورية العثمانية و�سقطت اخلالفة
ا إل�سالمية ,وظهرت حركة «قومية» عربية ا�ستهدفت
�إقامة دولة عربية موحدة مل ت�ستطع أ�ن ترى النور
ب�سبب أ�طماع أ�وروبا اال�ستعمارية و�إ�صرارها على
وراثة الرتكة العثمانية ,وهو ما بدا وا�ضحا يف اتفاق
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«�سايك�س-بيكو» .ومل تكتف القوى اال�ستعمارية
أالوروبية بال�سيطرة على مقدرات العامل العربي
ولكنها قامت يف الوقت نف�سه بزرع امل�شروع
ال�صهيوين ،وراحت تتعهده بالرعاية �إىل أ�ن متكن
من �إقامة دولة �إ�سرائيل .ويف �سياق هذه التحوالت,
بد أ�ت تظهر يف الدول العربية الواقعة حتت اال�ستعمار
أالوروبي حركات حترر وطني راحت تنا�ضل من أ�جل
احل�صول على اال�ستقالل �إىل أ�ن متكنت ,با�ستثناء
حركة التحرر الفل�سطيني ,من حتقيقه يف مرحلة ما
بعد احلرب الثانية.
أ�ما أ�وروبا التي كان يق�صدها جيل الرواد،
فقد تغريت بدورها كثريا أ�ي�ضا .فقد أ��سهم التناف�س
اال�ستعماري بني الدول أالوروبية �إىل اندالع حرب
وا�سعة النطاق داخل القارة �سرعان ما حتولت ,بفعل
ت�شابك امل�صالح االقت�صادية بني قوى الر أ��سمالية
العاملية� ,إىل حرب عاملية راح �ضحيتها املاليني من
الب�شر من داخل وخارج القارة .ويف الوقت نف�سه
أ�دت التناق�ضات االجتماعية التي خلقتها الثورة
ال�صناعية �إىل تهيئة أالو�ضاع يف القارة �إىل اندالع
أ�ول ثورة ا�شرتاكية يف العامل وقيام االحتاد ال�سوفيتي
على أ�نقا�ض االمرباطورية القي�صرية املنهارة يف
رو�سيا .غري أ�ن انتهاء احلرب مل ي�ضع حدا للتقل�صات
والتناق�ضات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والفكرية التي راحت جتتاح القارة والعامل ب أ��سره.
فاخلوف من عدوى املارك�سية ,املنت�صرة �سيا�سيا
يف رو�سيا واملتمددة فكريا يف خمتلف أ�نحاء القارة
أالوروبية ,مهد لظهور وانت�شار أ�فكار ونظم معادية
لليربالية ومغذية لطموحات ع�سكرية وا�ستعمارية
حادة .وهكذا ظهرت وتدعمت أ�فكار ونظم فا�شية
يف �إيطاليا ونازية يف أ�ملانيا راحت تتبنى �سيا�سات
تو�سعية ت�سببت يف اندالع حرب جديدة يف القارة
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�سرعان ما حتولت بدورها �إىل حرب عاملية ثانية
كانت أ�كرث دمارا من �سابقتها.
على �صعيد �آخر كانت دول من خارج القارة
أالوروبية ,على ر أ��سها الواليات املتحدة واليابان ,قد
ا�ستطاعت ا�ستيعاب أ��سباب التقدم والنه�ضة وراحت
تربز على امل�سرح العاملي كقوى كربى .فالواليات
املتحدة ,والتي كانت قد ا�ضطرت للم�شاركة يف احلرب
العاملية أالوىل ولعبت دورا مهما يف ح�سمها ,عادت
�إىل �سيا�سة العزلة التقليدية التي كانت متار�سها,
قبل أ�ن تفر�ض عليها الظروف دخول احلرب العاملية
الثانية ولعب الدور أالكرب يف ح�سمها مرة أ�خرى
ل�صالح احللفاء .أ�ما اليابان ،فقد راحت �شهيتها
اال�ستعمارية تتفتح حتت �ضغط النخبة الع�سكرية
احلاكمة وت�شكل خطرا حمدقا على الدول املجاورة,
خا�صة كوريا وال�صني� ,إىل أ�ن وجدت نف�سها طرفا
يف احلرب �إىل جانب أ�ملانيا و�إيطاليا .وهكذا راحت
تت�شكل تدريجيا كل العوامل والظروف املهيئة حلرب
عاملية ثانية ,كانت أ�كرث عنفا ودمارا من �سابقتها,
و أ��سفرت هذه املرة عن و�ضع حد لل�سيطرة أالوروبية
على النظام العاملي .فقد �آلت قيادة النظام العاملي
اجلديد الذي ت�شكل بعد احلرب العاملية الثانية �إىل
قوتني عظميني من خارج القارة راحتا تتناف�سان,
ولكن من خالل حرب باردة حال ال�سالح النووي
دون حتولها �إىل حرب �ساخنة هذه املرة ,لل�سيطرة
على أ�كرب قدر ممكن من مناطق النفوذ يف العامل.
ثم دخل النظام العاملي طورا جديدا حني �سقط
االحتاد ال�سوفييتي وراحت الواليات املتحدة ت�سعى
لفر�ض هيمنتها املنفردة على العامل بكل الو�سائل
املتاحة ,مبا ذلك القوة الع�سكرية .غري أ�نها �سرعان
ما اكت�شفت حدود قوتها وبد أ�ت تعيد ح�ساباتها بعد
ف�شلها يف العراق و أ�فغان�ستان واندالع أ�زمة اقت�صادية
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الدين ا إل�سالمي ,كما كان أ�عداء ا إل�سالم يف أ�وروبا
يروجون ,ولكن يف طريقة فهمنا له ,وقام يف الوقت
نف�سه مبحاولة جادة وجريئة لو�صف الدواء .ومن
خالل هذا النهج قاد هذا امل�صلح العظيم حركته
التجديدية يف اجتاهني ,أالول :الدفاع عن ا إل�سالم
يف اخلارج �ضد مزاعم منتقديه من املفكرين
الغربيني ,من أ�مثال رينان وغريه من املفكرين
الفرن�سيني الذين حاولوا ت�صوير الدين ا إل�سالمي
كدين معاد للتفكري العلمي وي�شكل عقبة ك أ�داة يف
طريق التطور والنه�ضة .والثاين� :إ�صالح وجتديد
طريقة فهم ا إل�سالم يف الداخل ,حيث طالب بالعودة
�إىل القر�آن وال�سنة و�شرع يف تف�سريهما بطريقة
جديدة تتفق وروح الع�صر ,كما طالب يف الوقت
نف�سه بتنقية الرتاث والفقه ا إل�سالمي من �شوائب
كثرية علقت بهما على مدى الع�صور .ويت�ضح هذا
التوجه ا إل�صالحي والتجديدي من موقف ال�شيخ من
ثالث ق�ضايا رئي�سية:
الق�ضية أالوىل :الف�صل بني الدين وتراث
الفقهاء :يقول ال�شيخ« :امل�شكلة لي�ست يف الدين
و�إمنا يف الفهم اخلاطئ للدين وعدم ربط مبادئه
وقيمه بق�ضايا الع�صر ،فقد ان�صرفت أالذهان عن
القر�آن وال�سنة وانح�صرت أالنظار يف كتب الفقهاء
على ما فيها من االختالف يف ا آلراء وما تراكم عليها
من اخلزعبالت والفكر املتخلف الذي ا�ستقر يف
الوجدان واكت�سب نوعا من القدا�سة ب�سبب التقليد,
بحيث طم�ست حقيقة ا إل�سالم امل�شعة البناءة,
وتعطلت وظيفته أال�صلية كمهماز للرقي والتقدم
املادي والروحي».

عاملية حادة .ويف �سياق هذا التحول الهائل ,حيث
تغرينا «نحن» كما تغري «ا آلخر» كثريا ,كان من
الطبيعي أ�ن تختلف أ�طروحات أالجيال املتعاقبة على
� ؤس�ال« :ملاذا تقدموا هم وتخلفنا نحن».
üüü
كان لالحتكاك ب أ�وروبا يف أ�عقاب احلملة
الفرن�سية على م�صر وقع ال�صدمة على اجليل أالول
من رواد النه�ضة تولدت عنها حالة من االنبهار مبا
حققوه «هم» من نه�ضة وحالة من أالمل ملا أ��صابنا
«نحن» من تخلف وتراجع .ويف �سياق هذه احلالة
من ا إلح�سا�س املزدوج باالنبهار أ
والمل معا �صاغ هذا
اجليل �إجابته على «� ؤس�ال النه�ضة» على النحو التايل:
هم تقدموا ألنهم أ�علوا من � أش�ن العقل ,وتخل�صوا
من قيود الفكر الغيبي وا إلميان باخلرافات ,وطبقوا
املنهج العلمي يف كل �شئون حياتهم الدنيوية التي
أ�داروها من خالل م ؤ��س�سات حديثة تت�سع مل�شاركة
كافة املواطنني على قدم امل�ساواة ,وت ؤ�من بالت�سامح
مع الر أ�ي ا آلخر املخالف ,وتتيح حرية التعبري
للجميع..الخ .أ�ما نحن فتخلفنا ألننا مل نتمكن
من التحرر من �إ�سار التقاليد التي كبلت عقولنا
باخلرافات و�صرفتنا �إىل التفكري يف توافه أالمور عن
االن�شغال بعظائمها.
غري أ�نه يالحظ هنا أ�ن �صدمة االحتكاك مل
تولد أ�ي �شعور أ�و مركب بالنق�ص لدى جيل الرواد
جتاه «ا آلخر» املتقدم .وقد خل�ص ال�شيخ حممد
عبده ,أ��شهر رموز هذا اجليل ,هذا الو�ضع مبقولته
ال�شهرية :ر أ�يت هناك �إ�سالما بال م�سلمني ,بينما أ�رى
هنا م�سلمني بال �إ�سالم .وبهذه املقولة و�ضع ال�شيخ
املجتهد �إ�صبعه على اجلرح وقام بت�شخي�ص �سليم
متاما ملوطن الداء ,حني أ�كد أ�ن العلة ال تكمن يف

الق�ضية الثانية :ال�شروط الالزمة لبناء امل�سلم
ال�صحيح ا إلميان :يقول ال�شيخ« :و�إنه مما يعرقل
�شخ�صية امل�سلم ما ي�شيع بني النا�س من «جربية»
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مرفو�ضة وتوكل مذموم و�سلبية بغي�ضة ,ومن
امل ؤ��سف أ�ن تن�شغل أالمة ا إل�سالمية بق�ضايا هام�شية
ك�إطالة اللحى وتق�صري الثياب والدفاع عن النقاب
وال�سواك وتعدد الزوجات..الخ ,بل ال يخجل الفقهاء
من تعريف الزواج ب أ�نه «عقد ميلك به الرجل ب�ضع
املر أ�ة» ,غافال عن التعريف القر�آين لقيمة الزواج
كما وردت يف �سورة الروم (ومن �آياته أ�ن خلق لكم
من أ�نف�سكم أ�زواجا لت�سكنوا �إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة)»
الق�ضية الثالثة :أ��سباب �سوء الفهم املتبادل بني
ا إل�سالم والغرب :يقول ال�شيخ�« :سوء الفهم بني الغرب
وامل�سلمني يكمن يف جهل الغرب مباهية ا إل�سالم,
وامل�سلمون أ�نف�سهم لي�سوا على دراية با إل�سالم �سواء
على امل�ستوى النظري أ�و العملي أ�و أالخالقي».
ووفقا لهذا املنوال يخل�ص ال�شيخ �إىل النتيجة
الهامة التالية:
«�إن أالمور االعتقادية التعبدية يجب �إرجاعها
�إىل القر�آن وال�سنة ,أ�ي �إىل ما كان عليه ال�سلف
ال�صالح بال زيادة وال نق�صان ..أ�ما ا إل�سالم من حيث
هو نظام �سيا�سي أ�و اجتماعي أ�و اقت�صادي ف�إنه يظل
قابال للتطوير والتكيف بتغري أالزمنة أ
والمكنة».
ويف تقديري أ�نه ما كان لهذا النهج ال�سليم
من الفكر ا إل�صالحي ,والذي يعرب عنه فكر ال�شيخ
حممد عبده ومعه جيل الرواد أ��صدق تعبري ,أ�ن يظهر
وميار�س ت أ�ثريه القوي لوال توافر �شرطني على جانب
كبري من أالهمية:
أالول :وجود م�شروع �سيا�سي للنه�ضة والتحديث
تقوده �شخ�صية �سيا�سية فذة ,ممثلة يف حممد
على وايل م�صر يف ذلك الوقت ,ت�سعى لبناء دولة
ع�صرية حديثة قادرة على ا�ستيعاب ونقل العلوم
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واملناهج احلديثة من الغرب وتوطينها داخل ن�سيج
ثقايف واجتماعي خمتلف ,من خالل بعثات تعليمية
متتالية أ�وفدها للدرا�سة يف أ�وروبا وتعهدها بالرعاية
واملتابعة بعد عودتها.
الثاين :حما�س جيل الرواد من العلماء
امل�صلحني ,والذي كان متمكنا وم�ستوعبا للرتاث
والفكر العربي وا إل�سالمي ,لالنفتاح على فكر
وثقافة النه�ضة أالوروبية ,مما ممكنه من فرز
الغث من الثمني وحماولة النفاذ �إىل جوهر أال�شياء
وعدم االكتفاء باملظاهر أ�و الق�شور ,وحال بينه
وبني الوقوع يف حالة مر�ضية من االنبهار أالعمى
بالثقافة أالوروبية وال�سعي لبناء ج�سور عالقة �صحية
و�صحيحة بني ا إل�سالم والغرب.
هذان ال�شرطان مل يتوافرا يف الواقع بالن�سبة
أ
للجيال الالحقة من املفكرين العرب وامل�سلمني
والتي ترعرعت يف فرتات كان اال�ستعمار أالوربي قد
متكن من �إحكام �سيطرته ال�سيا�سية والع�سكرية على
معظم أ�رجاء العامل العربي وا إل�سالمي وتغلغل عميقا
يف كافة املجاالت االقت�صادية التعليمية والثقافية.
ويف �سياق كهذا توافرت بيئة أ�كرث قدرة على �صناعة
«التغريب» ,اعتمادا على النقل والتقليد أالعمى,
منها �إىل �صناعة نه�ضة حقيقية تعتمد على جتديد
وحتديث الذات من خالل اال�ستفادة مما ي�صلح من
�إجنازات «ا آلخر» املتقدم.
üüü
ترعرعت أالجيال الالحقة من املفكرين
واملجددين العرب وامل�سلمني الذين ت�صدروا ال�ساحة
الثقافية حتى احلرب العاملية الثانية واحتكوا
باحل�ضارة أالوروبية ,يف بيئة �سيا�سية واجتماعية
خمتلفة كثريا عن تلك التي �شهدها جيل الرواد.

العدد اخلام�س وال�سبعون

2009

وامل�سرح والفنون مبختلف أ�نواعها .غري أ�نه ال
ينبغي يف الوقت نف�سه أ�ن نقلل من حجم الت�شوهات
التي أ�حدثتها هذه املوجة من االحتكاك والتفاعل
احل�ضاري ,والتي جرت بال �ضوابط وطنية أ�و قومية,
على الواقع الفكري والثقايف يف العاملني العربي
وا إل�سالمي .فقد اختلف تكوين أالجيال الالحقة من
املفكرين العرب وامل�سلمني ,والتي �ضعف ارتباطها
كثريا بالثقافة الوطنية والقومية ,عن جيل الرواد
أالوائل وبالتايل مل تتمكن أالجيال املتتابعة من
�إحداث أالثر الرتاكمي القادر على �إيجاد نقلة نوعية
يف اجتاه حتقيق الهدف املطلوب وهو «اللحاق با آلخر
املتقدم»� .صحيح أ�ن هذه احلركة أ�دت �إىل ظهور
مدار�س فكرية خمتلفة لكنها ظلت يف جوهرها تابعة
ومرتبطة بهذا «ا آلخر» ,أ�ي ب أ�وروبا النه�ضة بطريقة
ال فكاك منها.
فالتيار الليربايل بدا �شديد االنبهار بـ «ا آلخر»
الغربي ,أالوربي أ�وال ثم أالمريكي ,وقليل االكرتاث
بالفكر والثقافة العربية واال�سالمية ,أ�ي بالذات
أال�صيلة� ,إىل درجة ال�سقوط يف براثن التغريب .أ
ولن
هذا التيار مل ير يف احل�ضارة الغربية �إال جوانبها
امل�ضيئة التي تن�سجم مع التفكري العقالين واملنطقي,
وخيل �إليه أ�نه عرث فيها على كل ما هو نافع وم�ستنري
وللن�سانية ,فقد أ�عمته
وتقدمي وعلمي ومفيد للب�شر إ
حالة االنبهار التي أ��صيب بها عن ر ؤ�ية ما أ�فرزته
احل�ضارة الغربية من ظواهر �سيا�سية واجتماعية
بالغة ال�سلبية ,ومل ي�ستطع أ�ن يتبني كيف لهذه
احل�ضارة التي بنيت على العقل والعلم والتجريب
أ�ن تنتج يف الوقت نف�سه ظواهر من قبيل :اال�ستعمار
والفا�شية والنازية والعن�صرية واملكارثية ,وبالتايل
مل يتمكن من ر ؤ�ية وجهها ا آلخر الذي ت�سبب يف
العديد من امل آ��سي والكوارث ا إلن�سانية ,كالعبودية

فبعد انهيار امل�شروع التحديثي الذي قاده حممد علي
من م�صر بعد هزميته الع�سكرية وقبوله لت�سوية مع
القوى أالوروبية املتحالفة �ضده تقوم على احتفاظه
بعر�ش م�صر أل�سرته مقابل حل اجلي�ش امل�صري
وفتح ال�سوق املحلي للب�ضائع واالمتيازات أالوروبية,
انفتحت أ�بواب املنطقة كلها أ�مام القوى أالوروبية
وخ�ضعت الحتاللها الع�سكري املبا�شر أ�و لنفوذها
وهيمنتها ال�سيا�سية .وخالل املرحلة اال�ستعمارية,
والتي ا�ستمرت حتى ما بعد احلرب العاملية الثانية,
مل يقت�صر االحتكاك والتفاعل احل�ضاري على
بعثات تعليمية أ�و بحثية أ�و تدريبية تر�سل لتح�صيل
املعارف واخلربات أالوروبية من منابعها ,و�إمنا
جاءت أ�وروبا أ�ي�ضا �إىل املنطقة غازية وم�ستعمرة,
و أ��صبجت يدها طليقة �إىل حد كبري يف عملية �إعادة
ت�شكيل م ؤ��س�ساتنا االقت�صادية والتعليمية والثقافية
واالجتماعية ,ومع اجلنود والتجار واخلرباء من كل
نوع ,وحتت حمايتهم ,جاءت البعثات التب�شريية �إىل
املنطقة ب أ�عداد كبرية تغلغلت يف كافة أ�وجه الن�شاط,
خا�صة الن�شاط التعليمي والرعاية االجتماعية.
ويف �سياق هذه املوجه اجلديدة واملختلفة نوعيا من
التفاعل واالحتكاك ترعرعت أالجيال التالية من
املفكرين العرب وامل�سلمني يف غياب م�شروع �سيا�سي
وطني أ�و قومي أ�و �إ�سالمي جامع ,ويف ظل انت�شار
مدار�س وجامعات حملية تهتم بتدري�س العلوم
ومناهج التفكري الغربية احلديثة أ�كرث من اهتمامها
بتدري�س الرتاث العربي والفقه ا إل�سالمي.
وال جدال يف أ�ن هذه املوجة اجلديدة من االحتكاك
والتفاعل احل�ضاري مع أ�وروبا أ�دت �إىل حتريك مياه
كثرية راكدة يف العاملني العربي وا إل�سالمي ودفعت
بحركة التجديد والتحديث خطوات �إىل أالمام يف
كافة املجاالت ,وخا�صة يف أالدب وال�شعر واملو�سيقى
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وا إلبادة اجلماعية وغريها .وقد أ�دى االنبهار بهذه
احل�ضارة عند بع�ض املفكرين العرب حدا جعلهم
ال يت�صورون ألوطانهم م�ستقبال �إال يف ظل تقليدها
والت�شبه بها أ�و حتى االلتحاق بها واالنخراط فيها.
ففي كتاب «م�ستقبل الثقافة يف م�صر» دعا طه ح�سني
�إىل «االت�صال ب أ�وروبا ات�صاال يزداد قوة من يوم �إىل
يوم �إىل أ�ن ن�صبح جزء ًا منها لفظا ومعنى وحقيقة
و�شكال» .وكان من الطبيعي أ�ن تتواكب هذه النزعة
«التغريبية» املطالبة باالندماج يف احل�ضارة أالوروبية
مع نزعة «تهمي�شية» و أ�حيانا «حتقريية» للثقافة
الوطنية .فها هو طه ح�سني مرة أ�خرى يدعو �إىل
تدري�س اللغتني الالتينية واليونانية ك�شرط �ضروري
لتجديد أالدب العربي»!
أ�ما التيار الي�ساري ,والذي جذبته أالفكار
الهادفة �إىل حتقيق العدالة االجتماعية يف جمتمعات
عربية بد أ�ت تربز فيها مظاهر خلل �شديد يف توزيع
الدخل ,فلم ينتبه بدوره �إىل أ�ن أالفكار اال�شرتاكية
أ�و املارك�سية التي تبناها وراح يرددها بطريقة �شبه
ميكانيكية كانت بدورها رافدا من روافد الفكر
الغربي واحل�ضارة الغربية .فقد عك�ست هذه أالفكار
يف الواقع عمق التناق�ضات االجتماعية التي أ�فرزها
نظام ر أ��سمايل يف جمتمعات كانت قد و�صلت �إىل
درجة عالية من الت�صنيع مل ت�صل �إليها أ�ي من
املجتمعات العربية يف تلك الفرتة .لذلك بدا انبهار
الي�سار العربي بـ «ا آلخر» اال�شرتاكي أ�و املارك�سي
هروبا �إىل لون �آخر من أ�لوان «التغريب» ولي�س عودة
�إىل تراث فكري أ��صيل .فالفكر اال�شرتاكي أ�و
املارك�سي مل يكن يف الواقع �سوى الوجه ا آلخر النقي�ض
للفكر الر أ��سمايل ,وكالهما وجه لعملة واحدة هي
احل�ضارة الغربية .ويف �سياق كهذا مل يتمكن مفكرو
الي�سار أ�و املارك�سيني العرب من ر ؤ�ية الظواهر
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ال�سلبية العديدة التي أ�فرزها التطبيق اال�شرتاكي
يف العديد من البلدان ,كظواهر القمع واال�ستبداد
ال�سيا�سي واجلمود العقائدي والفكري ,خا�صة يف
النموذج ال�ستاليني .فقد و�صل هذا اجلمود �إىل حد
جعل الفكر املارك�سي يبدو وك أ�نه نقي�ض للفكر العلمي
أ�و العقالين وحتول أ�حيانا �إىل عقبة ك أ�داء حتول دون
تطوير بع�ض فروع العلم واملعرفة بحجة أ�نها ال تت�سق
مع ما تطرحه أ�و تب�شر به التعاليم املنبثقة عن املادية
التاريخية!
ويالحظ هنا أ�ن حركة التجديد وا إل�صالح
الديني التي انطلقت يف الن�صف أالول من القرن
التا�سع ع�شر على يد جيل الرواد من أ�مثال أالفغاين
وال�شيخ حممد عبده ,مل تتوا�صل يف م�سار �صاعد
وبطريقة تراكمية .فقد اختلفت أالجيال الالحقة
كثريا عن جيل الرواد من حيث درجة �إملامها
بالرتاث والقدرة على ا�ستيعابه وبالتايل على جتديده
وحتديثه ,وبالتايل مل تتمكن من فرز تيار قادر
على ا�ستيعاب فكر احلداثة داخل منظومة القيم
واملبادئ العامة للثقافة العربية وا إل�سالمية .فقد
أ�همل معظمهم تراثه الثقايف وان�صرفوا عنه وتركوه
وراحوا ينهلون من منابع التنوير أالوروبية وا�ستغرقوا
يف فكر «ا آلخر» �إىل درجة االغرتاب الكامل عن
ثقافتهم أال�صيلة أ
وال�صلية .على �صعيد �آخر كان
الواقع االقت�صادي واالجتماعي قد بد أ� يتغري كثريا
وبطريقة تتواءم مع احتياجات امل�ستعمر أالوربي
ولي�س بال�ضرورة مع احتياجات ال�شعوب العربية
وا إل�سالمية مما عمق من ال�شعور باالغرتاب لدى
قطاعات متزايدة من ال�شعوب العربية وا إل�سالمية
أالكرث الت�صاقا بالثقافة التقليدية .أ
ولن امل ؤ��س�سات
الدينية الر�سمية وعلماء الدين العاملني فيها حتولوا
يف معظم أالحيان �إىل أ�دوات لتربير أالمر الواقع,
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فقد كان من الطبيعي أ�ن تظهر ,كرد فعل على
عملية التغريب اجلارية ,حركات تطالب بالعودة
�إىل اجلذور أ
وال�صالة ووقف التغريب ,من خارج
أالطر وامل ؤ��س�سات الر�سمية .لكنها ظهرت يف هذه
املرحلة كحركات احتجاجية حمافظة من خارج
النظام ,ولي�س كحركات �إ�صالحية أ�و جتديدية من
داخل النظام أ�و حتت رعايته كما حدث مثال خالل
�سنوات ازدهار م�شروع حممد علي .يف هذا ال�سياق
بد أ� تيار «ا إل�سالم ال�سيا�سي» ي�شق طريقه يف م�صر
يف نهاية ع�شرينات القرن املا�ضي على يد جماعة
«ا إلخوان امل�سلمني» كتيار مناه�ض حلركة «التغريب»
و «العلمانية» املنت�شرة يف طول البالد وعر�ضها.
وعلى الرغم من أ�ن التيارات الفكرية وال�سيا�سية
الرئي�سية يف تلك الفرتة بدت وك أ�نها جزر م�ستقلة
ومعزولة ال تربطها روافد م�شرتكة� ,إال أ�ن املرحلة
اال�ستعمارية ات�سمت بقدر ال ب أ��س به من الليربالية,
على ال�صعيدين ال�سيا�سي والثقايف ,كما �شكل الكفاح
�ضد اال�ستعمار هدفا م�شرتكا التقت حوله معظم
التيارات واحلركات الفكرية وال�سيا�سية ,وهي
عوامل �ساعدت على توفري مظلة جامعة �ضمنت
احلد أالدين من التفاعل والتما�سك املجتمعي رغم
االختالف اجلذري بني الر ؤ�ى وامل�شروعات الفكرية
وال�سيا�سية لكل تيار ,وهو عن�صر غاب يف مرحلة ما
بعد اال�ستقالل.

أالوربي ,عا�شت ال�شعوب العربية داخل حدود
�سيا�سية جديدة ر�سمها امل�ستعمر أالوربي ,وظهرت
«حركات حترر وطني» تطالب باال�ستقالل والتحرر
من اال�ستعمار أالوربي وت�ست�شعر يف الوقت نف�سه خطر
احلركة ال�صهيونية عليها .لذلك مل يختف التيار
القومي كليا من ال�ساحة ,ون� أش�ت ظروف ومالب�سات
�سمحت بقيام «جامعة دول عربية» .ولذلك بد أ�ت
«نحن» يف � ؤس�ال احل�ضارة ت�شري تدريجيا �إىل أالمة
العربية املجز أ�ة واملنق�سمة �إىل دول «وطنية» تطمح
�إىل اال�ستقالل من خالل حركات «وطنية» .أ
ولن درجة
التطور ال�سيا�سي واالجتماعي مل تكن واحدة يف كل
الدول العربية فلم حت�صل هذه الدول على ا�ستقاللها
الكامل ب�شكل متزامن و�إمنا ح�صلت عليه تباعا
خالل فرتة امتدت منذ نهاية احلرب العاملية الثانية
وحتى بداية �سبعينات القرن املا�ضي .وقادت حركات
التحرر الوطني يف كل منها قوى �سيا�سية واجتماعية
تباينت يف ر ؤ�اها الفكرية وتراوحت بني أ�كرثها
تقليدية ,كاملهدية يف ال�سودان وال�سنو�سية يف ليبيا,
�إىل أ�كرثها راديكالية ,كاجلبهة ال�شعبية يف اليمن
اجلنوبي ,مرورا بالقوى الليربالية ,كحزب الوفد يف
م�صر .غري أ�ن هزمية الدول أالع�ضاء يف اجلامعة
العربية يف حرب  48فتح الطريق أ�مام االنقالبات
الع�سكرية يف العديد من الدول العربية و أ��صبح اجلي�ش
أ�حد أ�هم قوى التغيري يف العامل العربي .ورغم أ�ن
التيار القومي بقيادة م�صر النا�صرية بدا أالقوى
والجدر بقيادة أ
أ
«المة العربية» وحتقيق أ�ملها يف
التحول �إىل «دولة قومية» واحدة� ,إال أ�ن اجلدل حول
« أ�زمة الهوية» ظل حمتدما على ال�ساحتني الفكرية
وال�سيا�سية .ففي مواجهة «العروبة» عاد البع�ض
ليطرح يف مقابلها �شعار اخلالفة أ�و أالمة أ�و الوحدة
ا إل�سالمية من جديد ,بينما راح البع�ض ا آلخر يطرح
�شعار «الوطنية» يف مقابلها (م�صر أ�وال أ�و لبنان
أ�وال..الخ).

üüü
حني عجزت احلركة العربية ,والتي ظهرت مع
بداية انهيار االمرباطورية العثمانية ,عن ت�شكيل
دولة عربية موحدة ت�ستظل بالراية القومية بديال
لراية «اخلالفة» ا إل�سالمية التي اختفت بدورها مع
االمرباطوية العثمانية ,وخ�ضع معظم ما يعرف ا آلن
بالوطن أ�و «العامل العربي» لالحتالل واال�ستعمار
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هكذا راح االلتبا�س والغمو�ض يحيط ب�إدراكنا
ل «نحن» يف � ؤس�ال احل�ضارة :فبينما كان التيار
أالقوى أ
والهم يق�صد «نحن العرب» كان �آخرون
يق�صدون «نحن امل�سلمون» بينما كان البع�ض يق�صد
«نحن امل�صريون» أ�و «نحن اللبنانيون»..الخ .كما
راح االلتبا�س والغمو�ض يحيط ب�إدراكنا ل «هم» أ�و
«ا آلخر» .فبينما ظل البع�ض يرى يف النموذج أالوربي
�إطاره املرجعي أالمثل ,أ�دار البع�ض ا آلخر وجهته
نحو النموذج أالمريكي ,و أ�دار البع�ض الثالث وجهته
نحو النموذج ال�سوفيتي بينما حلم البع�ض الرابع
بالعودة �إىل زمن اخللفاء الرا�شدين! لكن الف�شل
كان من ن�صيب اجلميع يف الواقع ألنه ما من أ�حد يف
العامل العربي ا�ستطاع أ�ن يقيم منوذجا قابال للبقاء
وم�ستوحى
واال�ستمرار �سواء كان منوذجا م�ستورد ًا
ً
من اخلارج أ�و منوذجا أ��صيال وم�ستمدا من الهوية
الوطنية أ�و القومية.
فرغم اختالف القوى االجتماعية والفكرية
التي تعرب عنها النخب التي تولت ال�سلطة يف البالد
العربية يف مرحلة ما بعد اال�ستقالل �إال أ�ن أ�يا منها
مل ينجح يف �إقامة نظام �سيا�سي حتكمه م ؤ��س�سات
ت�سمح بامل�شاركة وتداول ال�سلطة .ولذلك أ��صبح
اال�ستبداد ال�سيا�سي هو القا�سم امل�شرتك بينها
و أ�هم �سمة متيزها عن بقية دول ومناطق العامل.
وعندما جنحت �إ�سرائيل يف توجيه �ضربة قا�صمة
للتيار القومي بقيادة عبد النا�صر و�إحلاق هزمية
ع�سكرية كبرية به يف عام  ,67اعتربتها التيارات
أالخرى ,وخا�صة التيار ا إل�سالمي ن�صرا لها ,وراحت
اجلماعات ا إل�سالمية ,والتي كان القمع النا�صري قد
�ساعد يف دفعها نحو تبني مواقف مت�شددة جتاه كل
«�آخر» يختلف معها يف الر أ�ي �إىل درجة قيام بع�ضها
بتكفري املجتمع ككل وحمل ال�سالح يف وجهه ,أ
متل
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الفراغ الذي تركه التيار العروبي .وعندما رحل عبد
النا�صر وف�شلت قيادات عربية أ�خرى يف ملء فراغ
الزعامة الذي تركه ,و�سعت بع�ض النخب احلاكمة
يف العامل العربي للتحلل من التزاماتها القومية
جتاه الق�ضية الفل�سطينية �سعت لتوظيف ال�شعارات
للجهاز على العروبة .فرفع ال�سادات
الوطنية إ
�شعار م�صر أ�وال لتربير زيارة القد�س ومعاهدة
ال�سالم املنفردة مع �إ�سرائيل ,وبعده ب�سنوات رفع
ب�شري اجلميل وقوى لبنانية أ�خرى موالية للغرب
�شعار لبنان أ�وال لتربير معاهدة ال�سالم اللبنانية مع
�إ�سرائيل لكنها مل ت�صمد طويال و�سقطت باغتيال
اجلميل نف�سه.
والواقع أ�ن اال�ستبداد ال�سيا�سي وغياب
الدميقراطية احلقيقية حال دون العثور على �صيغة
ت�سمح ب�إدارة الدولة من خالل قواعد مقبولة ومتفق
عليها من جانب اجلميع ,وهو ما أ�دى �إىل بروز
ظاهرتني على جانب كبري جدا من أالهمية فيما
يتعلق بق�ضية العالقة مع «ا آلخر»:
أالوىل :اندالع حروب أ�هلية أ�و �صراعات م�سلحة
عنيفة داخل حدود العديد من الدول العربية,
خ�صو�صا تلك التي تت�سم بعدم جتان�سها الطائفي
أ�و املذهبي أ�و القبلي ,ما �شكل تهديد ًا كبري ًا ل�سالمة
و أ�من الدولة الوطنية.
الثانية :عدم تردد جماعات �سيا�سية ومذهبية
من اال�ستعانة بقوى خارجية للتخل�ص من النظام
امل�ستبد ,ما فتح الباب لي�س فقط أ�مام عودة االحتالل
أالجنبي �إىل املنطقة العربية ولكن أ�ي�ضا أ�مام تفجري
ال�صراع الطائفي.
ويف �سياق كهذا من الطبيعي أ�ن ت�ضعف الهويات
الدينية والقومية والوطنية حل�ساب الوالءات العرقية
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و�صعود أ�مم كنا حتى وقت قريب نبدو يف و�ضع
أ�ف�ضل منها ,كال�صني والهند وغريها ,أ��صبح الكل
يف العامل العربي أ��شبه باليتامى ومل نعد نعرف
من هو ال�صديق ومن هو العدو .أ
ولننا درجنا على
أ�ن ن�ضع االنتماء الديني يف مقابل االنتماء القومي
والوطني يف مقابلهما معا دون أ�ن ندرك أ�نه ال تناق�ض
بينها ,فمن امل ؤ�كد أ�نه لن يت�سنى لنا أ�ن نعرف من هو
«ا آلخر»� ,سواء كان عدوا يتعني أ�ن نعد له ما ا�ستطعنا
من قوة ,أ�و �صديقا ميكن أ�ن ن أ�من له ونتحالف معه,
أ�و منوذج ًا ي�صلح ألن نقتدي به� ,إال �إذا ا�ستطعنا أ�ن
نعرف أ�نف�سنا ,أ�ي من «نحن» ,أ�وال .وما مل ن�ستطع
أ�ن نعرث يف الداخل على �صيغة لوطن يحكمه القانون
ويقوم على امل ؤ��س�سات ويتعاي�ش فيه امل�سلم مع
امل�سيحي وامل�سلم ال�سني مع امل�سلم ال�شيعي والعربي
مع الكردي و أالمازيغي و ا إلفريقي ,فلن يكون بو�سعنا
أ�ن نتعامل مع «ا آلخر» اخلارجي .ففي نظام العوملة
�سقطت كل احلدود ومل تعد امل�سافات تقا�س باحلدود
بني الدول أ�و بني ال�شعوب أ
والمم و�إمنا بني أالفكار
و أ�مناط املعي�شةt

واملذهبية والطائفية الزاحفة ,و أ�ن تبدو الوحدة
الدينية «ا إل�سالمية» أ�و القومية «العربية» أ�و الوطنية
جمرد �شعارات فارغة من أ�ي م�ضمون و أ�حالما بعيدة
املنال ,و أ�ن يتم االحتكام �إىل العنف وال�سالح حل�سم
اختالف امل�صالح وتباين املذاهب أ
واليديولوجيات
يف الداخل.
وعندما �سقط االحتاد ال�سوفييتي ,ر أ�ت أ�نظمة
وتيارات فكرية يف عاملنا العربي أ�ن هذا ال�سقوط ي�شكل
هزمية لي�س فقط أ
للنظمة التي راهنت عليه ولكن
أ�ي�ضا للتيارات الفكرية التي ا�ستلهمت أ�يديولوجيته.
ولذلك �صنعت من نف�سها أ�دوات لت�سهيل هيمنة
الواليات املتحدة على املنطقة وتربير �سيا�ساتها ,مبا
يف ذلك دعمها إل�سرائيل أ�و حتى احتاللها لبلدان
عربية ,والرتويج ألفكارها و أ�يديولوجياتها الر�سمية,
مبا يف ذلك أ�فكار املحافظني اجلدد.
ا آلن ,وبعد �سقوط م�شروع املحافظني اجلدد
للهيمنة على املنطقة وعلى العامل ,وانك�شاف زيف
الربيق الذي كان يحيط بالر أ��سمالية والليربالية,
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لقاءات على �أر�ضية م�شحونة

آالخر يف ثالثية �صنع اهلل �إبراهيم
أ�مريكانلي ،العمامة والقبعة ،والقانون الفرن�سي
�صالح حز ّين
ب�صدور رواية القانون الفرن�سي أ�واخر العام املا�ضي ،يكون �صنع اهلل �إبراهيم قد أ�كمل
ثالثيته الروائية التي بد أ�ها برواية أ�مريكانلي ( ،)2003ثم العمامة والقبعة (.)2008
مل تكن هذه أ�ول ثالثية ي�صدرها �صنع اهلل خالل م�سريته الروائية التي نافت على
أالربعني عاما ،فقد كانت هناك ثالثية تلك الرائحة ( ،)1966وجنمة أ�غ�سط�س (،)1974
واللجنة( )1981التي تناولها الراحل حممود أ�مني العامل يف كتابه ثالثية الرف�ض والهزمية
( ،)1985وهنالك ثالثية ذات و�شرف ووردة ،التي يجمع بينها أ�نها ت أ�ريخ وتوثيق لالنهيارات
التي حلقت باملجتمع امل�صري يف أ�ول روايتني ،وانهيار جزء مهم من احلركة القومية العربية
ممث ً
ال بحركة القوميني العرب التي يتتبعها امل ؤ�لف من مرحلة �صعودها يف اخلم�سينيات وحتى
تراجعها يف ال�سبعينيات وانهيارها يف الثمانينيات.
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غري أ�ن القول �إن الروايات ال�ست امل�شار �إليها
هي يف الواقع ثالثيتان ،أ�مر يرجع �إىل تقدير القارىء
أ�و الناقد الذي قد يرى أ�ن هناك بني كل ثالث منها
و�شائج جتعل منها ثالثية .لكن أالمر لي�س كذلك
بالن�سبة للثالثية أالخرية على أ�ي حال ،فالروايات
الثالث املكونة لها ،والتي تخلل ن�شر أ�جزائها �صدور
كتاب يوميات الواحات ( ،)2005وهو كتاب مذكرات
عن الفرتة التي ق�ضاها �صنع اهلل يف ال�سجن بني
عامي  1959و ،1964ورواية التل�ص�ص (،)2007
أ�علنت ثالثية على ل�سان امل ؤ�لف نف�سه ،وذلك يف رواية
القانون الفرن�سي التي متثل اجلزء الثالث أ
والخري
منها .فهو يعلن من خالل هوام�ش حتفل بها الرواية
أالخرية ،أ�ن �شخ�صية �شكري ،الربوفي�سور املتخ�ص�ص
يف التاريخ ،والذي كان ال�شخ�صية الرئي�سية يف رواية
أ�مريكانلي ،هو نف�سه �شكري ال�شخ�صية الرئي�سية يف
رواية القانون الفرن�سي ،و أ�ن عدد ًا من ال�شخ�صيات
التي تتكرر أ��سما ؤ�ها يف الروايتني مثل أالكادميي
الفل�سطيني نادر الربدي�سي وحلمي عبد اهلل،
أالكادميي الذي بد أ� حياته �سيا�سيا انتهازيا وانتهى
أ�كادمييا ح�سودا� ،إىل جانب �شخ�صيات أ�خرى
أ�قل أ�همية ،هي يف الواقع ال�شخ�صيات نف�سها التي
ظهرت يف رواية أ�مريكانلي ،ولكنها حت�ضر هنا يف
�سياقات أ�خرى ،و أ�ن بع�ض الوقائع يف رواية القانون
الفرن�سي جتد تفا�صيلها يف رواية أ�مريكانلي أ�و
العمامة والقبعة ،و أ�ن رواية العمامة والقبعة هي يف
واقع أالمر خمطوطة كان قد عرث عليها الربوفي�سور
�شكري ،بطل روايتي أ�مريكانلي والقانون الفرن�سي.
وينبه �صنع اهلل القارىء �إىل أ�ن تفا�صيل حدث ما أ�و
عالقة ما بني �شخ�صيتني ،مثل عالقة �شكري بحلمي
والذي يلتقي به �شكري يف املطار وهو متوجه �إىل
مدينة بواتييه الفرن�سية حل�ضور م ؤ�متر تاريخي،
مثال ،موجودة يف رواية أ�مريكانلي ،أ�و أ�ن �إ�شارات

�إىل تفا�صيل وردت يف املخطوطة التي اكت�شفها
�شكري ،والتي ت�شكل مادة العمامة والقبعة ،تتحول
�إىل مادة للنقا�ش الذي يدور يف م ؤ�متر تاريخي يعقد
يف بواتييه بفرن�سا حيث ي�شكك يف �صحتها م ؤ�رخ
فرن�سي ،وميثل هذا االختالف أ�حد املحاور الرئي�سية
يف رواية القانون الفرن�سي.
التاريخ هو أ�برز القوا�سم امل�شرتكة بني الروايات
الثالث؛ أ�مريكانلي والعمامة والقبعة ،والقانون
الفرن�سي .أ�مريكانلي ،رواية حول التاريخ ،فهي تروي
تفا�صيل الرحلة التي يقوم بها الربوفي�سور �شكري �إىل
مدينة �سان فران�سي�سكو ليعمل أ��ستاذا زائرا يف �إحدى
جامعاتها ،وهناك تتحول حما�ضرات الربوفي�سور
�شكري �إىل بحث يف التاريخ مبعناه الوا�سع .أ�ما
العمامة والقبعة ،فرواية تاريخية ،من حيث البناء
واللغة وطريقة الو�صف أ
والجواء ،هذه الرواية،
التي أ�خذت �شكل اليوميات ،تروي ق�صة احلملة
الفرن�سية على م�صر كما دونها م ؤ�رخ �شاب اختاره
امل ؤ�رخ عبد الرحمن اجلربتي ليعمل لديه ،م�ستفيدا
من موهبته وذكائه ،ومعرفته باللغة الفرن�سية التي
أ��صبحت معرفتها ميزة يف تلك الفرتة من تاريخ
م�صر .هذه الوثيقة التي دونها امل ؤ�رخ ال�شاب ،والتي
ت�صف وقائع احلياة امل�صرية أ�ثناء احلملة كما دونها
تلميذ اجلربتي ،هي مادة رواية العمامة والقبعة،
وبهذا املعنى فهي رواية تاريخية ،حتفل بكل ما حتفل
به الرواية التاريخية من مزايا ومن عيوب ،وهو ما
يبدو جليا حني تتحول هذه الرواية/الوثيقة� ،إىل
ورقة خالفية يف رواية القانون الفرن�سي وهي اجلزء
أالخري من الثالثية ،حيث يعقد م ؤ�متر تاريخي
يف مدينة بواتييه الفرن�سية ،يح�ضره الربوفي�سور
�شكري ،الذي نعرف أ�نه هو الذي اكت�شف املخطوطة
التي و�ضعها امل ؤ�رخ ال�شاب ،و أ�ن م ؤ�رخا فرن�سيا هو
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الربوفي�سور الدو ي�شكك يف �صحة وجود الوثيقة أ��ص ًال
معتمدا على براهني يعر�ضها يف �صورة ا�ستعرا�ضية
يف امل ؤ�متر املذكور.
وفيما ي�شكك الربوفي�سور الفرن�سي بالوثيقة
نف�سها من حيث املبد أ� ،ما يعني يف �صورة ما أ�ن هذه
القطعة التاريخية ب أ�كملها خمتلقة من أ��سا�سها ،ف�إن
�صنع اهلل يجادل يف �صحة الوثيقة من حيث املبد أ�
عرب براهني حمددة ،قبل أ�ن مت�ضي الرواية القانون
الفرن�سي يف أ�حداثها التي ي�شكل التاريخ جزءا
أ��سا�سيا من النقا�شات التي تدور خاللها .ولكنه
يف رواية العمامة والقبعة يعود لي�شكك يف جانب
�آخر من جوانب الروايات التاريخية التي يعتمد
عليها امل ؤ�رخون يف در�سهم وبحثهم التاريخي ،فهو
يخربنا أ�ن هنالك أ�حداثا تاريخية ت�ضاف بق�صد �إىل
الوثيقة ،و أ�حداثا أ�خرى يتم التعتيم عليها و�إخفا ؤ�ها
فال تذكر ،و أ�حداثا تذكر ولكن بعد حني .ويف نهاية
الرواية يطلب اجلربتي من تلميذه أ�ن يخفي ما كان
قد دونه يف يومياته ليبد أ� كتاب ًا جديد ًا حول احلملة
الفرن�سية يت�ضمن رواية غري تلك التي كان دونها عن
احلياة يف م�صر يف ظل االحتالل الفرن�سي ،ما يلقي
ظالال من ال�شك على عملية كتابة التاريخ كما �سجلتها
رواية العمامة والقبعة ،فهي تبدو عملية تخ�ضع
�إىل أ�هواء وم�صالح وحتيزات امل ؤ�رخني ،فيتناثر
التاريخ نتفا وروايات ال أ�حد يعرف مدى دقتها،
وتتحول �إىل جمرد أ�حداث يف خمطوطات م�شكوك
يف �صحة وجودها من حيث املبد أ� ،وروايات متناق�ضة
حد العبث مبثوثة يف كتب خمتلفة التوجهات كتبها
م ؤ�لفون خمتلفو املرامي واملقا�صد؛ أ�حداث منها ما
ي�صحح ومنها ما ي�شوه ومنها ما يجتهد يف تف�سريه،
ومنها ما ي ؤ�كد الرواية التاريخية ومنها ما ينفيها،
ومنها ما يحولها روايات ال يعرف أ�حد احلقيقي
بينها من الزائف.

72

أ�حداث رواية القانون الفرن�سي ال تقت�صر على
اخلالف الذي يدور حول الوثيقة كما ذكرنا ،بل
مت�ضي عميقا يف مناق�شة جوانب تاريخية عديدة،
يف �صورة تعيد �إىل أالذهان رواية أ�مريكانلي،
خا�صة و أ�ن �شكري يدعى حل�ضور م ؤ�متر تاريخي
�آخر يف مدينة باري�س ،حيث تدور نقا�شات أ�خرى
حول حقب خمتلفة من التاريخ وجوانب متعددة منه،
وحول أ�حداث عديدة خالفية �شهدها تاريخ العالقة
بني العرب والغرب ،ويف �صورة ما يتحول امل ؤ�متران
اللذان يح�ضرهما الربوفي�سور �شكري �إىل �ساحة
للنزاع حول التاريخ ،فتكتمل الدائرة التاريخية
للروايات الثالث؛ ف�إن كانت أ�مريكانلي رواية حول
التاريخ ،مادتها حما�ضرات ودرو�س يف التاريخ
يلقيها الربوفي�سور �شكري على تالمذته ،والعمامة
والقبعة رواية تاريخية ،مبعنى أ�نها رواية تتعامل مع
التاريخ مبا�شرة ،ف�إن رواية القانون الفرن�سي هي يف
�صورة أ�و أ�خرى رواية �ضد التاريخ ،فخالل النقا�شات
التاريخية التي حتفل بها الرواية نتو�صل �إىل حقيقة
مهمة ،هي أ�نه لي�س هنالك تاريخ واحد بل تواريخ
عدة ،و أ�نه قد تكون هنالك روايات تاريخية ر�سمية،
ولكن لي�س هناك من تاريخ ر�سمي واحد ،رغم
حماوالت كثريين حتويل الرواية التاريخية املعتمدة
ر�سميا �إىل تاريخ ر�سمي .ومن املفارق أ�ن يكون
الغرب هو املكان الذي تنطلق منه هذه املحاوالت،
ومن �ضمنها حماوالت �إقرار «القانون الفرن�سي»
الذي حملت الرواية ا�سمه.
التاريخ الذي تقدمه الروايات الثالث يقف
على أ�ر�ضية احلا�ضر ،مبا يف ذلك رواية العمامة
والقبعة ،التي حتكي يوميات احلملة الفرن�سية على
م�صر على ل�سان م ؤ�رخ معا�صر لها كما ذكرنا ،لكنها
ت أ�خذ أ�هميتها من أ�نها تقر أ� اليوم بو�صفها وثيقة
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بواتييه وباري�س يف القانون الفرن�سي .ويف �صورة أ�و
أ�خرى يبدو هذا اللقاء با آلخر امتدادا للقاء املبا�شر
القدمي الذي حتكي ق�صته امل أ��سوية وتفا�صيله،
وبع�ضها مروع ،رواية العمامة والقبعة ،حيث يتم
اللقاء من خالل فعل االحتالل الفرن�سي مل�صر فيما
عرف باحلملة الفرن�سية ،وهو لقاء مرير يجمع املحتل
بجيو�شه وجنوده ،وبعلمائه و أ�طماعه ،ب�شعب م�صر
الذي ي�ضم يف �صفوفه من يتحايل على االحتالل لكي
يوا�صل العي�ش يف ظله ،خمفيا قناعاته التي تظهر يف
مواقف خمتلفة ،كما هو حال اجلربتي الذي ال يرتدد
يف �إخفاء بع�ض احلقائق التي �شاهدها حتى ينجو
من ع�سف العثمانيني الذين عادوا بعد رحيل الغزاة
الفرن�سيني .ومنهم من يجاهر يف العداء لهم ويعمل
�ضدهم حتى لو كان م�صريه املوت مثل حممد كرمي
و�سليمان احللبي ،وهنالك من يحاول اال�ستفادة
من معارف املحتل وح�ضارته مثل تلميذ اجلربتي
الذي ت�شكل يومياته مادة الرواية .لكن ه ؤ�الء
يجمعون على رف�ض الفرن�سي بو�صفه «ا آلخر» ،وما
مواقفهم املختلفة منه �إال تعبريات تختلف باختالف
ال�شخ�صيات نف�سها عن �شكل هذا الرف�ض ودرجته.
هذه املواقف الراف�ضة آ
للخر يف جوهرها،
واملتباينة يف �شكلها ودرجتها يف رواية العمامة
والقبعة ،وهي مواقف يفرت�ض أ�نها ت�شكلت يف حلظة
ا�ستثنائية من التاريخ هي حلظة الغزوة النابليونية
مل�صر يف أ�واخر القرن الثامن ع�شر و أ�وائل القرن
التا�سع ع�شر ،تبدو وك أ�نها يف �صورة أ�و أ�خرى ما
زالت تتحكم� ،إىل حد كبري ،يف العالقة مع ا آلخر
حتى اليوم ،فالتاريخ يف �صورته العبثية التي قدمها
�صنع اهلل يف رواياته الثالث هو أالر�ضية التي تقوم
عليها عالقتنا با آلخر حتى اليوم ،وعلى هذه أالر�ضية
اله�شة من الروايات امل�شكوك يف �صحتها ،تقوم

تاريخية ،فيلحقها ما يلحق التاريخ نف�سه من �شكوك
وتف�سريات خمتلفة ي�ستحيل ح�سم اجلدل يف � أش�نها،
فتتحول ف�ص ًال �صغري ًا يف كتاب التاريخ املفتوح على
�شتى االحتماالت والتف�سريات والت أ�ويالت.
واالختالف حول التاريخ ،هو يف �صورة أ�و أ�خرى
اختالف حول احلا�ضر ،فاحلا�ضر ،مثل التاريخ
متاما ،ي�شملنا وي�شمل ا آلخر الذي يختلف عنا
ومعنا؛ يختلف عنا يف امل�صالح واملناهج والتوجهات،
ويختلف معنا يف أ�مور كثرية من �ضمنها التاريخ
املدون وتف�سرياته وم آ�الته ،خا�صة �إذا كان ذاك
تاريخ مواجهة بيننا وبينه ،فهو يف النهاية «ا آلخر»
الذي اتخذ أ�حد أ��شكال التقائنا به املواجهة العنيفة
التي حتتوي تفا�صيلها رواية العمامة والقبعة ،أ�و
مواجهات يف الف�صول الدرا�سية يف اجلامعات ،كما يف
رواية أ�مريكانلي ،أ�و مواجهات يف قاعات امل ؤ�مترات
التاريخية ،كما يف رواية القانون الفرن�سي ،ف�ضال
عن أ��شكال أ�خرى ن�شهد تفا�صيلها يف النقا�شات التي
تدور بني ال�شخ�صيات على هام�ش جل�سات امل ؤ�مترات
العلمية والتاريخية ،فاملواجهة العنيفة لي�ست ال�شكل
الوحيد اللتقائنا با آلخر.
اللقاء با آلخر ،مو�ضوعة أ�خرى م�شرتكة بني
الروايات الثالث �إىل جانب التاريخ ،ولكن هذا اللقاء
يتم يف �صورة أ�و أ�خرى من خالل التاريخ نف�سه و�إن مل
يقت�صر عليه ،فهو يتم على أ�كرث من م�ستوى؛ فهنالك
اللقاء املبا�شر مع «ا آلخر» الذي يتم من خالل
ال�شخ�صيات التي يقابلها �شكري يف أ�ثناء �إقامته
يف �سان فران�سي�سكو؛ �إداريون ومواطنون عاديون
و أ��ساتذة جامعات وطلبة الدرا�سات العليا الذين
يجمعهم ف�صل الربوفي�سور �شكري يف أ�مريكانلي،
و�إداريون و�ضيوف ومواطنون عاديون وم ؤ�رخون
م�شاركون يف امل ؤ�مترين التاريخيني اللذين يعقدان يف
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معارك وتتحدد م�صائر وتقطع عالقات بني خمتلفني
هما« :نحن» و«ا آلخر» ،وعالقتنا الراهنة با آلخر
ت�شكلت عرب التاريخ ومن خالل التاريخ الذي كثري ًا
ما ي�صبح أ�كرث ح�ضور ًا من احلا�ضر نف�سه ،وبخا�صة
يف حلظات حا�سمة من اللقاءات التي تتم با آلخر.
يف رواية أ�مريكانلي ،يبد أ� الربوفي�سور �شكري
يومه أالول يف �إنهاء �إجراءات ت�سجيله أ��ستاذ ًا زائر ًا يف
اجلامعة ،وهي �إجراءات يكون عليه أ�ن ي�ستكملها مع
«جيني» التي ي�صفها ب أ�نها «�شقراء ممتلئة تدق على
مفاتيح الكومبيوتر ب�سرعة خاطفة» ( أ�مريكانلي،
�ص .)10تتحول �إليه بعد فرتة من ان�شغالها وت� أس�له
عن امل�سكن الذي �سيقيم فيه أ�ثناء عمله امل ؤ�قت .وقبل
أ�ن تنتظر �إجابته ت�ضيف «ال تن�س أ�ن تغلق بابك جيد ًا
وال تفتح ألحد قبل أ�ن تطمئن �إىل هويته» .وتعليق ًا
على هذا احلوار العادي يقول �شكري « :أ�وحت يل
لهجتها أ�نها تتمنى أ�ن يحدث يل �شيء ،أ�و على أالقل
ترغب يف أ�ن حترمني نعمة الطم أ�نينة» ( أ�مريكانلي،
�ص .)10يقول �شكري هذا مع أ�ن املر أ�ة التي يتحدث
�إليها هي التي ت�ساعده يف العثور على امل�سكن بعد
أ�ن ف�شل هو يف ذلك ،كما ي�شري هو يف أ�حد هوام�ش
الرواية .ومع أ�ن قائمة الن�صائح التي ت�سديها له تبدو
غريبة على أ�بناء جمتمعاتنا الذين يغلب عليهم حم�ض
الثقة ألي �شخ�ص ،ف�ضال عن أ�نها تنبع من معرفتها
التامة مبجتمعها الذي يتميز بفقد أالمان وت�سود
فيه حاالت انعدام الثقة با آلخرين ،ومع أ�ن املر أ�ة
تعرف متاما و�ضعه هو بو�صفه قادما من خارج هذا
املجتمع ،ف�إن �شكري يدلف عميقا �إىل دخيلة املر أ�ة،
مركزا على م�شاعر عدم الثقة الذي ال يف�صح عنه
موقف املر أ�ة ،كما ال يوحي به احلوار الذي يتبادله
الربوفي�سور �شكري مع املر أ�ة «ال�شقراء املمتلئة» كما
ي�صفها ،فهو يف النهاية حوار عادي متام ًا� .إن هذا
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التعليق الذي يهج�س به �شكري �إمنا يجد أ��صداءه يف
تلك العالقة التاريخية املديدة واملعقدة بيننا نحن
وبني ا آلخر .ا آلخر هنا هو الغرب عموم ًا ،ولكنه
يتج�سد يف تلك اللحظة يف «املر أ�ة ال�شقراء املمتلئة»،
والتي متثل ال�صورة النموذجية للمر أ�ة أالمريكية
يف مثل ذلك ال�سن ،وهي يف عمقها عالقة ت�شكك
وريبة وغياب للثقة وعدم االطمئنان ،وهذا حتديد ًا
ما يجعل حوار ًا عادي ًا مثل الذي دار بني �شكري وبني
جيني ،حوار ًا ي�سري على أ�كرث من م�ستوى ويت�ضمن
أ�كرث من بعد ،وبخا�صة البعد التاريخي الذي يعرفه
الربوفي�سور �شكري جيد ًا بو�صفه أ��ستاذ ًا للتاريخ.
مل يكن حال �شكري أ�ف�ضل كثري ًا يف يومه أالول
يف مدينة بواتييه الفرن�سية ،حيث ي أ�تي للم�شاركة يف
م ؤ�متر تاريخي يعقد يف املدينة الفرن�سية يف رواية
القانون الفرن�سي ،فهو يعاين كثري ًا قبل أ�ن يهتدي
�إىل «امل�سكن الفندقي» الذي �سيقيم فيه ،وحني
ي�صله ،مت أ�خرا قليال ،يقع يف ما ي�شبه املحنة ،فكل
حماوالته للدخول �إىل امل�سكن تبوء بالف�شل ،وكل
حماوالته للح�صول على م�ساعدة من �آخرين ت�صادف
وجودهم يف املكان تف�ضي �إىل ال �شيء؛ يحاول
اال�ستعانة ب�شاب وفتاه يف اجلوار ،فيتعطل احلوار قبل
أ�ن يخربه ال�شاب ب أ�نه «ال ي�ستطيع يل �شيئا» (القانون
الفرن�سي� ،ص ،)26ويحاول ا�ستغالل فر�صة دخول
�شخ�ص �آخر �إىل املبنى أ�ثناء وجوده ليت�سلل خلفه،
ولكنه يف�شل ،ويحاول اال�ستعانة برجل وامر أ�ة
يرتنحان من ال�سكر «ت أ�مالين بال مباالة دون أ�ن تبدو
عليهما الده�شة( ».القانون الفرن�سي� ،ص،)28
و أ�خريا ،ال يجد حال �سوى اجللو�س فوق حقيبته يف
جو بارد ،حتى تتجمد أ�طرافه يف م�شهد يحمل الكثري
من معاين الغربة وعدم التوا�صل ،بعد أ�ن أ�يقن أ�ن
أ�حدا «ال ي�ستطيع الدخول �إال ذا كان يعرف ال�شفرة»
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�شكري وحواراته املبا�شرة وم�شاهداته ،وحماوالته
املحبطة للتوا�صل مع املجتمع والنا�س ،والتي تنتهي
جميعها �إىل الف�شل قبل أ�ن ت�صل غايتها؛ ف�شل ي�صل
ذروته يف ا إلخفاق يف حتقيق توا�صل جن�سي يفرت�ض
أ�ن ميثل قمة التوا�صل ا إلن�ساين بني �شخ�صني ،ي�سعى
�شكري �إليه مع «�شريل» يف أ�مريكانلي ،ومع «�سلني»
يف القانون الفرن�سي .ولكي نفهم مدى �سطوة
التاريخ ودوره يف �إف�شال م�سعى �شكري يف الروايتني،
ف�إن مقارنة بني اللقاءين غري املتحققني يف الروايتني
املذكورتني وما حدث قبل ذلك يف رواية العمامة
والقبعة من جناح لتلميذ اجلربتي يف حتقيق توا�صل
جن�سي مع الفرن�سية بولني ،ت ؤ�كد أ�ن ما يحدث يف
الروايتني من ف�شل �إمنا ميثل خطوة �إىل اخللف عما
حدث يف رواية العمامة والقبعة حيث يتحقق اجلن�س
بني امل ؤ�رخ ال�شاب ،وهو �شخ�صية ال نعرف لها ا�سما،
ما يحيل �إىل �شكري نف�سه ،الذي اكت�شف خمطوطة
التلميذ فتماهى معه يف �صورة أ�و أ�خرى ،وبني املواطنة
بولني ،املوظفة الفرن�سية ،ع�شيقة نابليون ،وع�شيقة
تلميذ اجلربتي يف �آن واحد ،يف �إ�شارة رمزية �إىل
أ�نها همزة و�صل بالتتابع بني امل�صري والفرن�سي ،بني
املواطن العادي وبني ا إلمرباطور ،بني رمز االحتالل
ممثال يف نابليون وبني �ضحية االحتالل ممثال يف
تلميذ اجلربتي.
ولكن التحقق اجلن�سي بني امل ؤ�رخ ال�شاب وبني
املواطنة الفرن�سية ،مع كل ما يعنيه من الو�صول
�إىل درجة من التوا�صل ا إلن�ساين بينهما ،ال يتحول
بال�ضرورة �إىل قبول آ
للخر ،ال من جانب بولني التي
ال يعني لها اجلن�س أ�كرث من متعة من متع احلياة
احل�سية التي حتر�ص على �إ�شباعها رغم ارتباطها
بنابليون يف عالقة مماثلة ،وال من جانب التلميذ
الذي ينظر �إىل اجلن�س بو�صفه غاية يف حد ذاتها،

(القانون الفرن�سي� ،ص .)28وال�شفرة هناك عند
«ا آلخر» ،وا آلخر هو املوظفة امل� ؤس�ولة عن امل�سكن
الفندقي الذي �سيقيم فيه ،والتي ت�صل بعد أ�ن
يكون الربد قد جمد أ�طراف �شكري الذي يئ�س من
حماولة الدخول �إىل املبنى ،في�ست�سلم لفكرة البقاء
يف اخلارج حتى ت أ�تي املوظفة ومعها «ال�شفرة».
«ال�شفرة» هنا هي أال�سا�س ،وفقدها هو �سبب
الفجوة التي تف�صل بيننا وبني «ا آلخر» ،وعدم وجودها
هو الذي يعطي حوارا عاديا أ�بعادا قد ال حتتملها
الكلمات املتبادلة يف �صورة مبا�شرة ،بل يكمن يف
أالبعاد أالخرى التي تكمن خلف تلك الكلمات ،والتي
ت�شمل التاريخ مثلما ت�شمل احلا�ضر.
تدخل املوظفة املبنى فيدخل �شكري خلفها،
ويبد أ� بينه وبينها حوار روتيني �شبيه بذاك الذي
جرى بني �شكري وجيني يف « أ�مريكانلي»؛ حوار
ب�سيط ،مبا�شر و�إجرائي ،يتميز باحلياد والربود من
جانب املوظفة التي تكاد تندغم �صورتها مع �صورة
جيني يف رواية « أ�مريكانلي» ،رغم أ�ن امل ؤ�لف ال يعطي
و�صفا خارجيا للمر أ�ة يف «القانون الفرن�سي» مثلما
فعل يف الرواية أالوىل .لكن احلوار يف احلالتني حوار
مع ا آلخر ،حوار مغلف ب أ�جواء من �سوء الفهم والريبة
والت�شكك الذي ال يعلق عليه �شكري هنا كما يحدث
يف أ�مريكانلي ،لكنه ت�شكك أ
ميل املكان ،وينت�شر يف
اجلو العام لغرفة املكتب التي تكاد تكون نف�سها غرفة
املكتب يف الرواية أالوىل.
ويف الروايتني �سوف يكون علينا أ�ن ننتظر حتى
تبد أ� املهمة التي أ�تت ب�شكري �إىل تلك البالد لتبد أ�
أ�جواء اال�سرتابة والت�شكك التي بد أ�ت يف الظهور يف
ال�صفحات أالوىل من كل من الروايتني منذ حلظة
االلتقاء با آلخر ،يف االنحالل �إىل عنا�صرها الرئي�سية
واالندماج يف جمرى أالحداث والتبلور عرب مالحظات
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و�إن خالطتها م�شاعر عاطفية تطفو على �سطح
العالقة بني �آن و�آخر ،فالتوا�صل اجلن�سي هنا لي�س
و�سيلة للت�صالح مع ا آلخر وفهمه أ�و قبوله بل هو حاجة
بيولوجية لكل من الفرن�سية ال�شبقة وال�شاب امل�صري
املحروم ،الذي ي�سعى �إىل ممار�سة جن�س منفلت �إال
من م�شاعر حرية جتاه تلك الفتاة التي تبدو أ�كرث
�سيطرة على نف�سها منه ،بحيث تف�صل بني حاجاتها
احل�سية التي حت�صل عليها منه وبني م�شاعرها
التي يختلط فيها الطموح بالرتقي االجتماعي عرب
عالقتها مع نابليون .أ�ما امل ؤ�رخ ال�شاب فيبدو أ�قل
قدرة على التحكم يف �شهوته الطاغية وم�شاعره
املرتبكة ،وحني ي أ�تي أالمر �إىل اجلن�س ،فهو ال يطيق
�صربا على ر ؤ�يتها وحيدة من دون أ�ن ميار�س معها
جن�سا �صريحا ،كامال ،جمردا حتى لو مل تكن هي
راغبة فيه .ويف م�شهد موح ،يزور تلميذ اجلربتي
بولني التي تكون على أ�هبة الذهاب �إىل نابليون،
فتخربه هي بذلك ب�صراحة تثري غريته ،فيطلب
منها أ�ال تذهب �إليه ،ما يثري �ضحكها:
«قلت :لو ذهبت �إليه �سيتوقف كل �شيء بيننا.
قالت :أ�نت حر.
خطت نحو الباب .نه�ضت واقفا واقرتبت منها.
أ�ردت أ�ن أ�حت�ضنها ،ولكنها دفعتني عنها .أ�حطتها
بذراعي يف قوة ومددت يدي �إىل دكة بنطلونها».
(العمامة والقبعة� ،ص.)138
يف هذا امل�شهد يبدو اجلن�س من جانبه منفلتا من
كل �ضابط ،ولكنه ميتزج بغاللة عاطفية من احلب
الذي ال يتوافر ب�سهولة يف م�صر تلك أاليام .غري
أ�نه يبدو من جانبها �شهوة ميكنها ال�سيطرة عليها
حني ت�شاء ،بل �إنها تخ�ضع �شهوتها تلك لطموحاتها
اخلا�صة ورغبتها يف أ�ن تبقى قريبة من نابليون ،أ�ي
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من مركز ال�سلطة يف كل من فرن�سا وم�صر.
لكن الف�شل يف التحقق اجلن�سي يف الروايتني
أالوىل والثالثة ،ال ي أ�تي اعتباط ًا ،بل ي أ�تي ليمثل ذروة
لعالقة �سوء الفهم واخلالف واالختالف بيننا وبني
ا آلخر ،والتي تهيمن على املناق�شات التي يخو�ضها
�شكري مع تالمذته وزمالئه من أ��ساتذة اجلامعة
ومواطنني عاديني �آخرين يف أ�مريكانلي ،وبخا�صة
فيما يتعلق ب أ�حداث التاريخ وتف�سرياته ووجهات
النظر املختلفة التي قيلت فيها ،ومع امل�شاركني يف
امل ؤ�مترين التاريخيني اللذين ي�شارك فيهما �شكري
يف بواتييه وباري�س يف القانون الفرن�سي ،يف �إ�شارة
�إىل أ�ن التاريخ ما زال قائما فينا حتى اليوم ب أ�حداثه
امللتب�سة والتف�سريات املختلفة لتلك أالحداث،
واملحاوالت اجلاهدة من اجلانبني إلعادة كتابة
التاريخ و�إلغاء بع�ض ف�صوله وجتميل ف�صول قبيحة
فيه.
لكن التاريخ ،مبا هو روايات حتتمل الكثري من
الت أ�ويل والتف�سري ،ي�صبح أ�ر�ضا للبحث يرتادها
م ؤ�رخون غربيون تو�صلوا �إىل حقائق ت�صب يف �صالح
أالمم التي خ�ضعت ال�ستغالل الغرب ،كما يرتادها
بع�ض م ؤ�رخي العامل الثالث ،متبنني لوجهة نظر
الغرب يف بحثهم يف التاريخ وتف�سري أ�حداثه واعتماد
رواياته ،ف�صورة ا آلخر عند �صنع اهلل �إبراهيم لي�ست
أ�حادية البعد ،بل �إنها تتخذ أ�بعاد ًا متعددة ،ففي
داخل دائرة ا آلخر هنالك �آخر م�ضاد أ�و نقي�ض له،
ونحن أ�ي�ضا لنا «�آخرنا» الكامن فينا و�آخرنا امل�ضاد
لنا والنقي�ض لذواتنا ،ففي رواية أ�مريكانلي ،ي�شري
�شكري �إىل كثري من امل ؤ�رخني واملفكرين الغربيني
الذين تبنوا وجهات نظر يف التاريخ والواقع هي
أ�قرب �إىل وجهات نظرنا نحن الذين منثل ا آلخر
بالن�سبة للغرب ،مثل امل ؤ�رخ �إريك هوب�سباوم الذي
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كبري ،فهل ميكننا و�ضعهما يف خانة ا آلخر؟ وماذا عن
العرب الذين يعي�شون يف الواليات املتحدة ويعملون
فيها وي�سعون �إىل أ�ن ي�صبحوا مواطنني أ�مريكيني؟
هل هم يف خانة «نحن» ،أ�م يف خانة «ا آلخر»؟ وهل
هناك عملية حتول من نحن �إىل �آخر مير بها بع�ض
ه ؤ�الء؟
وبالرغم من كل ذلك ،ف�إن اللقاء با آلخر يف
« أ�مريكانلي» ،كما يف القانون الفرن�سي ،يبد أ� يف
جو من التوج�س كما �شاهدنا ،ولكن هذا التوج�س ال
يبقى يف حدوده أالوىل تلك ،بل يتحول �إىل الر�سوخ
والتجذر مع بدء املهمة التي ذهب �شكري ألجلها
يف �سان فران�سي�سكو وبواتييه/باري�س ،ففي أ�ول
لقاء بني �شكري وتالمذته يكون التوج�س حملقا يف
أ�جواء غرفة الدر�س هذه املرة« ،تتابع وفود طالبي.
و أ�ح�صيت أ�حد ع�شر فردا التفوا أ�مامي يت أ�ملونني يف
توج�س» ( أ�مريكانلي� ،ص .)32ومل يخفف من حدة
هذا التوج�س أ�نهم «كانوا ثالثة �شبان  -أ�حدهم أ�حمر
ال�شعر – وثماين فتيات بينهن واحدة �سمراء غطت
�شعرها على الطريقة ا إل�سالمية ،وتنوعت مالمح
اجلميع بني �صينية أ�و يابانية أ�و هندية أ�و �إفريقية،
ف�ضال عن أ�وروبية» ( أ�مريكانلي� ،ص ،)32أ�ي أ�نهم
عك�سوا ،يف �صورة أ�و أ�خرى ،تنوعا يف أال�صول كان
من � أش�نه على أالقل ،أ�ن يلقي ظالال على فكرة ا آلخر،
ولكن التوج�س يبقى هناك متبادال بني الربوفي�سور
�شكري وتالمذته ،فهو كان متوج�سا منهم أ�ي�ضا« ،مل
أ�كن أ�قل منهم توج�سا» ( أ�مريكانلي� ،ص.)32
على أ�ر�ضية التوج�س املتبادل هذه تقوم عالقة
ملتب�سة بني الربوفي�سور الزائر وتالمذته ،فتربز �آثار
هذا التوج�س مع كل حادثة تقع له ،ومع كل �شخ�صية
يقابلها أ�و يحادثها .وعلى الرغم من أ�ن أ�حداث
الرواية تقع قبل تفجريات احلادي ع�شر من أ�يلول/

كتب تاريخ الغرب احلديث من وجهة نظر نقدية،
وهوارد زين الذي كتب تاريخا نقديا للواليات املتحدة
منذ اكت�شاف القارة عام  ،1492وحتى ثمانينيات
القرن املا�ضي ،كما أ�نه ك�شف النقاب عن أ�ن الواليات
املتحدة روجت ألحداث مل تقع يف خليج تونكني يف
�صيف العام  1964لتربر تدخلها الع�سكري يف
فيتنام ،وامل ؤ�رخ �إدواردو جوليانو الذي كتب عن
تاريخ النهب ا إلمربيايل ألمريكا اجلنوبية طول
أ�ربعة قرون .وهو أ��شار �إىل عامل اللغويات ال�شهري
املفكر نعوم ت�شوم�سكي الذي يتخذ واحدا من أ�كرث
املواقف نقدية جتاه الواليات املتحدة و�إ�سرائيل .هذه
ال�شخ�صيات هي «�آخر» من نوع خا�ص داخل دائرة
ا آلخر .متاما مثلما �إن لنا نحن أ�ي�ضا �آخر من نوع
خا�ص مثل «فاطمة املرني�سي» التي ال تتحرج من نقد
التاريخ العربي وا إل�سالمي من داخله ،ومثل ن�صر
حامد أ�بو زيد الذي عاملته أالو�ساط أالكادميية
امل�صرية بو�صفه �آخر ،و أ�نزلت به عقابا أ��شد مما
كان ميكنها أ�ن تنزله با آلخر.
ولكن ذروة اخللط يف مفهوم ا آلخر ت أ�تي من
�شخ�صية مثل ف ؤ�اد عجمي ،وهو بروفي�سور عربي
من أ��صول لبنانية ،يعد من أ�كرث منظري املحافظني
اجلدد ميينية وعدوانية جتاه العرب وامل�سلمني ،وهو
ما يطرح ت�سا ؤ�ال عما �إذا كان �شخ�ص مثل عجمي هو
«�آخر» بالن�سبة لنا ،أ�م �إنه �آخر من نوع خا�ص ،أ�م �إنه
يف �سبيله �إىل التحول �إىل «�آخر» �ضمن عملية وا�سعة
مت�شابكة ومتعددة أالبعاد ،تلعب فيها الهجرة والتعليم
والثقافة دورا مهما يف حتويل أالنا �إىل ا آلخر.
تداخل �صورة أالنا با آلخر يف أ�مريكانلي ت�صل
حدا مربكا حني ي�شار �إىل جماعات أ�مريكية مثل
أالمريكيني من أ��صول �إفريقية ،ومثل الهنود احلمر
وهما فئتان وقع عليهما ظلم تاريخي واجتماعي
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�سبتمرب  ،2001ف�إن �إل�صاق تهمة ا إلرهاب بالعرب
كان قد حتول �إىل فكرة ثابتة لدى أالمريكيني ،فبعد
فرتة من بدء مهمة �شكري يف اجلامعة يخربه ماهر،
وهو م�صري مقيم يف أ�مريكا منذ مدة وهو يحمل
جن�سيتها أ�ي�ضا (هل هو �آخر؟) ،أ�ن الواليات املتحدة
«�ضربت ال�سودان و أ�فغان�ستان بخم�سة و�سبعني
�صاروخا من طراز كروز» ( أ�مريكانلي� ،ص ،)38يف
�إ�شارة �إىل الق�صف أالمريكي للبلدين الذي مت يف
�شهر �آب /أ�غ�سط�س من العام  ،1998ردا ،كما أ�علن
يف حينه ،على تفجري ال�سفارة أالمريكية يف باك�ستان
يف أ�وائل ال�شهر نف�سه .و�إن كانت عملية الق�صف
قد أ��س�ست مل�شاعر التوج�س املتبادل بني �شكري
وتالمذته ،ف�إن ما يعطي التوج�س عمقا أ�كرب يكمن
يف ما يخربه به ماهر من أ�ن هناك أ�مناطا جاهزة يف
أ�مريكا أ
«فال�سود جمرم مغت�صب ،واملك�سيكي تاجر
خمدرات والعربي �إرهابي» ( أ�مريكانلي� ،ص.)57
ي أ�تي حديثه هذا يف �سياق بدا وك أ�نه يربر ل�شكري
هواج�سه التي مل يتخل�ص منها رغم أ�ن املظهر العام
لطلبته ي�شري �إىل تعددية من � أش�نها أ�ن تبدد فكرة
النمط الواحد؛ أ
«البي�ض» أ�و «الوا�سب» ،أ�ي أالبي�ض
االنغلو �ساك�سوين الربوت�ستنتي ،كما ي�شري �شكري
مرة �إىل أالمريكي النموذجي ،فبح�سب ماهر ف�إن
«العرق أال�صلي هنا مهم .هناك  30عرقا رئي�سي ًا
مرتبني هرمي ًا :الوظائف أالعلى للبي�ض ،يليهم
ال�سود ثم الهي�سبانيك ،أ�بناء أ�مريكا الالتينية،
أ
فال�سيويون فبقية أالعراق ،وكل منهم يتعاىل على
الذي بعده ويعتربه غرميا ينازعه الوظائف الدونية.
وداخل كل عرق ترتيبات أ�ي�ضا ،فال�شيكانو ذوو أال�صل
املك�سيكي يتعالون على الوافدين حديثا من املك�سيك،
( أ�مريكانلي �ص.)57
على وقع حدث الق�صف ،وفكرة أالمناط
اجلاهزة ،ت�ستمر عالقة التوج�س واال�سرتابة طوال
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الرواية ،وتتعمق هذه امل�شاعر مع كل حادث تاريخي
تتم مناق�شته؛ جمزرة دير يا�سني يف فل�سطني عام
 ،1948معاملة أالمريكيني البي�ض للهنود احلمر،
معاملتهم أ
للمريكيني من أ��صول يابانية بعد العدوان
الياباين على بريل هاربور عام  ،1942حيث
اعتقلوهم ووزعوهم على املواقع احل�سا�سة التي قد
تتحول أ�هدافا للطائرات اليابانية ،العالقات العربية
ا إل�سبانية يف الع�صور الو�سطى ،و�سيا�سة النهب التي
مار�ستها الدول أالوروبية يف م�ستعمراتها التي امتدت
�شرقا �إىل أ��سيا ،وغربا �إىل أ�مريكا .كما �شمل النقا�ش
أ�حداثا تاريخية أ�خرى عديدة ،فلم يقيد �شكري
حلقته الدرا�سية «غري امل أ�لوفة بحقبة معينة يف
التاريخ أ�و ق�ضية من ق�ضاياه ال�شائكة ،و�إمنا املو�ضوع
هو التاريخ ال�شخ�صي للمحا�ضر» ( أ�مريكانلي،
�ص ،)33ويو�ضح �شكري أ�ن أ
«المر لي�س بالطبع �سرية
ذاتية ،فهذه ال تهم أ�حدا غري �صاحبها ،و�إمنا الفكرة
هي حماولة درا�سة ن�شاط م ؤ�رخ عربي معا�صر ق�ضى
أ�كرث من ثالثني �سنة يف املهنة وتتبع العوامل التي
�ساهمت يف توجيهه �إىل درا�سة التاريخ».
بذلك جعل �شكري التاريخ مبجمله مادة للبحث،
ومادة لالختالف يف الوقت نف�سه ،فكتاب التاريخ
مفتوح على االختالف ،ولكن االختالف هنا لي�س على
التاريخ فقط ،ففي بالد لديها أ�مناط جاهزة يعترب
مبوجبها العربي �إرهابي ًا ،ي�شمل االختالف التاريخ
واحلا�ضر أ�ي�ض ًا.
أ�ر�ضية االختالف مع ا آلخر يف القانون الفرن�سي
تبدو أ�كرث �صالبة ،ف�شكري ي�صل للم�شاركة يف م ؤ�متر
يعقد يف مدينة بواتييه التي كانت وقعت فيها املعركة
الفا�صلة بني جيو�ش امل�سلمني بقيادة عبد الرحمن
الغافقي ،وجي�ش ملك فرن�سا �شارل مارتل يف العام
 732للميالد ،وهي املعركة التي أ�وقفت زحف
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معظم ه ؤ�الء ال�شباب هم من أ�بناء املهاجرين
واملغاربيني الذين كانوا قدموا �إىل فرن�سا حني
كانت فرن�سا حتتل املغرب العربي ،وتعترب اجلزائر
حتديدا ،جزءا ال يتجز أ� منها .بع�ضهم قدم �إىل
فرن�سا بعد أ�ن خدمها يف وقت كانت الثورة م�شتعلة
�ضد املحتلني الفرن�سيني ،وبع�ضهم غادر بالده هاربا
من انتقام أ�خوته الذي عدوه عميال للم�ستعمر ،وذلك
الرتباطه ب أ�جهزة اال�ستعمار الفرن�سي الذي كان
يقوم ب أ�عمال تدمريية وهمجية يف حماولة إلخماد
الثورة اجلزائرية �آنذاك .أ�بناء و أ�حفاد ذوي أال�صول
املغاربية والعربية ه ؤ�الء ما زالوا «�آخر» بالن�سبة
للفرن�سيني حتى بعد عقود من العي�ش يف فرن�سا
وحملهم للجن�سية الفرن�سية.
هنا أ�ي�ضا لي�ست آ
للخر �صورة واحدة فقط ،وال
بعد واحد فح�سب ،فهنالك جزائريون ومغاربيون
ولبنانيون وعرب �آخرون يعي�شون يف فرن�سا ،ينتمي
بع�ضهم �إىل أ�جيال قدمية ،متاما مثل تلك التي ينتمي
�إليها أ�بناء املهاجرين الذين تتواىل أ�عمال ال�شغب
التي يقومون بها على وقع نقا�شات امل ؤ�مترين ،فهل
ينتمي ه ؤ�الء �إلينا «نحن» أ�م �إىل «ا آلخر»؟
أ�عمال ال�شغب العنيفة هذه ،ت أ�خذ معنى أ�بعد
مع حقيقة أ�ن اجلمعية الوطنية الفرن�سية (الربملان)
كانت قد وافقت يف مطلع العام نف�سه ،عام ،2005
على القانون رقم  ،158وكانت هذه املوافقة ال تزال
طرية يف أالذهان ،والنقا�ش حولها ما زال حمتدما
يف أالو�ساط الثقافية وال�سيا�سية أ
والكادميية يف
فرن�سا .فالقانون يت�ضمن عددا من املواد ا إل�شكالية
املتعلقة أ��سا�سا ب�إ�ضفاء �سمة �إيجابية على «املهمة
التي أ�جنزتها فرن�سا يف أالقاليم الفرن�سية ال�سابقة»،
(القانون الفرن�سي� ،ص� ،)132إذ تن�ص املادة
الرابعة من مواد القانون امل�شار �إليه« :تعرب أالمة

امل�سلمني �إىل أ�وروبا من غرب القارة ،يف أ�ول مواجهة
تاريخية بني العرب أ
والوروبيني .وعلى م�ستوى �آخر
بني ال�شرق ا إل�سالمي و أ�وروبا امل�سيحية ،مع كل ما
يعنيه ذلك من تداعيات على م�ستوى العالقة بني
ال�شرق والغرب؛ بيننا وبني ا آلخر ،ومع كل ما لهذه
املعركة من حمموالت تاريخية لدى كل من العرب
وامل�سلمني من جهة ،وا آلخر أالوروبي من جهة ثانية.
ومثلما �شكل ق�صف ال�سودان و أ�فغان�ستان
خلفية راهنة لنقا�شات التاريخ التي حفلت بها
رواية أ�مريكانلي ،ف�إن أ�حداث ال�شغب التي �شهدتها
�ضواحي املدن الفرن�سية يف خريف العام 2005
والتي قام بها �شبان من أ�بناء املهاجرين �إىل فرن�سا،
ت�شكل اخللفية املوازية للمناق�شات التي تدور يف
امل ؤ�مترين التاريخيني اللذين يح�ضرهما الربوفي�سور
�شكري يف بواتييه وباري�س� ،إذ تتواىل أ�حداث ال�شغب
تلك وتتحول �إىل خرب يتناقله امل�شاركون يف امل ؤ�مترين
يتم فيه التطرق �إىل عدد ال�سيارات التي أ�حرقت
واملباين التي دمرت .أ�عمال حرق ال�سيارات وتدمري
املنازل تلك ،قام بها �شبان من أ�بناء مهاجري
امل�ستعمرات الفرن�سية ال�سابقة ،وخا�صة اجلزائر
وتون�س واملغرب ،ممن هاجروا �إىل فرن�سا وا�ستقروا
فيها عقودا ،ولكنهم ظلوا ي�شعرون أ�نهم يعي�شون على
هام�ش املجتمع الفرن�سي يعانون من البطالة والفقر
وا إلهمال ،ما دفعهم �إىل القيام ب أ�عمال ال�شغب تلك
يف �ضواحي باري�س ومر�سيليا ولييل ومدن فرن�سية
أ�خرى ،والتي أ�حرق فيها ال�شباب الغا�ضب �آالف
ال�سيارات ودمر بنايات وحوانيت ،وقتل فيها �شابان
وجرح �آخرون من بينهم عدد من رجال ال�شرطة
الفرن�سية ،وذلك احتجاجا على أالحوال البائ�سة
التي يعي�شونها يف �ضواحي باري�س املهم�شة ،و�شعورهم
بالتفرقة من هذا التهمي�ش.
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عن امتنانها للن�ساء والرجال الذين �شاركوا يف املهمة
التي أ�جنزتها فرن�سا يف أالقاليم الفرن�سية ال�سابقة
يف اجلزائر واملغرب وتون�س ويف الهند ال�صينية ،كما
يف أالرا�ضي التي خ�ضعت الحقا لل�سيادة الفرن�سية»،
وتن�ص املادة الرابعة على« :تعرتف املناهج الدرا�سية
ب�صفة خا�صة بالدور ا إليجابي للوجود الفرن�سي فيما
وراء البحار ،أ
وبالخ�ص يف �شمال �إفريقيا ،ومتنح
لتاريخ وت�ضحيات مقاتلي اجلي�ش الفرن�سي يف هذه
أالرا�ضي املكانة الرفيعة التي ي�ستحقونها» (القانون
الفرن�سي� ،ص .)132وال يقت�صر أالمر هنا على
�إ�ضفاء �سمة �إيجابية على املا�ضي اال�ستعماري الب�شع
لفرن�سا يف م�ستعمراتها ال�سابقة ،بل يت�ضمن القانون
مواد أ�كرث �إ�شكالية من بينها املادة اخلام�سة التي
تن�ص على أ�نه «يحظر توجيه �إ�ساءة ل�شخ�ص أ�و
جماعة أ�و الت�شهري بهم ب�سبب انتمائه احلقيقي
أ�و املزعوم للهاراكي أ�و (احلركيني) (وهو اال�سم
الذي كان يطلق على اجلزائريني املتهمني بالتعاون
مع ال�سلطات الفرن�سية خالل الثورة اجلزائرية) أ�و
ب�سب كونهم من قدامى أ�ع�ضاء الت�شكيالت ا إل�ضافية
أ�و االحتياطية�( »،ص  .)132ومن املفارق هنا أ�ن هذه
املحاولة لتربئة «احلركيني» اجلزائريني من خالل
القانون املثري للجدل �إمنا ت أ�تي على وقع أ�عمال العنف
التي كان يقوم بها أ�بناء و أ�حفاد ه ؤ�الء ،تعبريا عن
ال�سخط وعدم الر�ضى على أ�و�ضاعهم احلالية ،ما
يعني أ�ن حماولة �إر�ضاء احلركيني ،مبوجب القانون،
ال ينعك�س �إيجابا على أ�ر�ض الواقع امللتهب حتت
أ�قدام ال�شباب من اجليل الثاين من احلركيني.
ولكن املفارقة تنتهي �إىل زوال مع االطالع
على املادة الثالثة ع�شرة من القانون ،وهي املادة
أالكرث �إ�شكالية ،فهي تن�ص على أ�نه «يحق أ
للفراد
الذين يتمتعون باجلن�سية الفرن�سية بتاريخ ن�شر هذا
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القانون ،أ�و الذين على خلفية أ�حداث اجلزائر من
 31أ�كتوبر � 1954إىل  3يوليو  ،1962قد أ�دينوا
أ�و فر�ضت عليهم عقوبات �صدر عنها عفو عام أ�و
�إجراءات طرد �إدارية أ�و احتجاز أ�و �إقامة جربية،
والذين ا�ضطروا نتيجة لذلك �إىل ترك ن�شاطهم
املهني ( )..يحق لهم املطالبة بتعوي�ض �إجمايل»
(القانون الفرن�سي� ،ص.)132
وبعيدا عن و�صف الثورة اجلزائرية التي قتل
فيها نحو مليون جزائري ب أ�نها « أ�حداث» ،ف�إن بيت
الق�صيد يف القانون الفرن�سي ذاك هو �إعادة االعتبار
�إىل امل�ستوطنني الفرن�سيني الذين روعوا اجلزائر
ب أ�عمال عنف و�إرهاب و�صلت حد حماولة اغتيال
اجلرنال ديغول ،الرئي�س الفرن�سي الذي نالت يف
عهده اجلزائر ا�ستقاللها العام  ،1962ولي�س �إعادة
االعتبار �إىل «احلركيني» اجلزائريني كما قد ي�ستفاد
من املادة اخلام�سة من القانون .فالقانون الفرن�سي ال
ي�سعى فقط �إىل حتويل أ�عمال النهب والقتل والتدمري
والرتويع التي قام بها اال�ستعمار الفرن�سي يف اجلزائر،
والتي يبدو ما �شاهدناه من مناذج مروعة منها يف
رواية «العمامة والقبعة» أ�حداثا هزيلة� ،إمنا يهدف
�إىل تربئة «اجلي�ش ال�سري الفرن�سي» ،وهو منظمة
ميينية �شديدة التطرف كانت ت�ضم بع�ض الع�سكريني
الفرن�سيني الذين كانوا راف�ضني لقرار ديغول
الدخول يف مفاو�ضات مع الثوار اجلزائريني حول
ا�ستقالل بالدهم ،ومع اقرتاب ا�ستقالل اجلزائر
وقرب رحيلهم عنها ،بد أ� ه ؤ�الء يف القيام ب أ�عمال
�إرهابية من بينها أ�عمال قتل ع�شوائي يف �صفوف
اجلزائريني ،و أ�عمال ترويع يف املدن وقتل واغتيال مل
ت�ستثن الي�سار الفرن�سي الذي وقف م ؤ�يدا ال�ستقالل
اجلزائر .ه ؤ�الء هم حقا املعنيون بالعفو وتبيي�ض
ال�صفحة ،واملطالبة بالتعوي�ض .ولي�س «احلركيني»
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من جانب عدد من امل ؤ�رخني الذين رف�ضوا أ�ن يتم
تدري�س التاريخ يف �صيغة ر�سمية معتمدة ،وهو ما
يرمي القانون �إىل فر�ضه .و�ضمت �صفوف املعار�ضة
للقانون ع�شرات �آالف أالكادمييني والباحثني ،والذين
وجه عدد منهم «نداء للحرية وللتاريخ» ت�ضمن
مطالبات ب�إلغاء ما أ��سموه القوانني التاريخية كافة،
ألن يف ذلك تقييدا حلرية امل ؤ�لف و�إمالء عليه حتت
طائلة العقوبة ،ملا يبحثه وما يجب أ�ن يجده .و أ�كد
النداء أ�ن امل ؤ�رخ «ال يقبل ب أ�ية قواعد ثابتة وال يخ�ضع
ألي حمظورات( »،القانون الفرن�سي� ،ص.)134
ويف �صورة أ�و أ�خرى ،يبدو ذلك امليل �إىل �إعادة
كتابة التاريخ أ�و فر�ض رواية ر�سمية له ،تقليدا
فرن�سيا قدميا يعود يف بع�ض حماوالته �إىل زمن
احلملة الفرن�سية على م�صر التي تتناولها رواية
العمامة والقبعة ،ففي تلك الرواية كثري ًا ما ي ؤ�مر
تلميذ اجلربتي ب أ�ن يدون حدث ًا كاذب ًا أ�و حقيقة
مزورة أ�و رواية خمتلقة أ�و حدث ًا مت أ�خر ًا من قبل
أ��ستاذه اجلربتي ،وحني يرافق حملة نابليون ال�شامية
التي ق�صد فيها القائد الفرن�سي عكا ليفتحها ،يجد
نف�سه يقوم بالدور نف�سه فيكتب عن حقائق أ�خفيت أ�و
حرفت أ�و زورت ،فهو يكتب يف خمطوطته ما طلبه منه
الكابيتان هوييه الذي طلب منه م�ساعدته يف �إعداد
تقاريره .ويف احلالتني تكون احلقيقة التاريخية هي
ال�ضحية ،وتتحول الروايات املختلقة �إىل �سرديات،
فتختفي املذابح املروعة التي ارتكبتها القوات
الفرن�سية يف العري�ش امل�صرية ،وكذلك يف يافا
وجنني وغريها من مدن فل�سطني� ،إىل انت�صارات
لدى امل ؤ�رخني الفرن�سيني ،وتختلق أ�حداث مل تقع،
وتزور أ�حداث ب أ�كملها.

الذين جاء �شملهم بالقانون جمرد حماولة إل�ضفاء
نوع من احليادية الزائفة على القانون ا إل�شكايل.
ففي �صورة ما يبدو تبيي�ض �صفحة اجلي�ش
ال�سري الفرن�سي وتخلي�صه من و�صمة ا إلرهاب التي
الت�صقت به عرب أ�جهزة ا إلعالم الفرن�سية نف�سها
يف ذلك الوقت ،وك أ�نه الوجه ا آلخر إلل�صاق �صفة
ا إلرهاب بالعربي يف أ�مريكانلي ،أ
فالمناط اجلاهزة
لي�ست يف أ�مريكا فقط ،بل ويف فرن�سا أ�ي�ض ًا ،وهي
لي�ست ال�شكل الوحيد للتفرقة يف املجتمعات الغربية
على أ�ي حال.
التاريخ ا إل�شكايل حا�ضر هنا أ�ي�ضا ،وما
�إ�صدار القانون يف � 23شباط/فرباير � ،2005إال
أ�حد أ��شكال ال�سيطرة على التاريخ وامتالكه و�إعادة
كتابته مبا يتنا�سب أ
والهداف ال�سيا�سية التي ترمي
�إليها احلكومة التي متثل اليمني ،والتي تريد أ�ن تفر�ض
عرب القانون ما ال ت�ستطيع فر�ضه عرب كتب التاريخ
مبا فيه من روايات ر�سمية تتبناها احلكومة ،مع ما
يف ذلك من التفاف على الليربالية الفكرية التي
تتبناها الدولة الفرن�سية.
وعلى أ�ي حال ف�إن تلك مل تكن املرة أالوىل التي
تعمد فيها الدولة الفرن�سية �إىل القانون لتفر�ض من
خالله رواية تاريخية ،فقد �سبق و أ�قر الربملان قانونا
مينع فيه الت�شكيك باملذابح التي ارتكبها أالتراك
�ضد أالرمن خالل احلرب العاملية أ
الوىل ،ويف 23
�شباط/فرباير  2000أ�قر الربملان الفرن�سي ما
يعرف با�سم قانون غي�سو ،على ا�سم النائب الذي
قدمه ،والذي يجرم الت�شكيك يف حقيقة املحرقة التي
تعر�ض لها اليهود على أ�يدي النازيني (الهولوكو�ست)
يف ثالثينيات و أ�ربعينيات القرن املا�ضي ويحرم من
حيث املبد أ� مناق�شة وقوع املحرقة.
غري أ�ن هذه املحاوالت ال مت�ضي من دون معار�ضة

يف العري�ش قتل اجلنود الفرن�سيون الرجال
النيام بال�سونكي ،فيكتب امل ؤ�رخ ال�شاب بناء على أ�مر
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هوييه أ�ن اخل�سائر الفرن�سية هي «ثالثة فرن�ساوية
مقابل  500قتيل و 900أ��سري» (العمامة والقبعة،
�ص .)148ويف الرملة يعمل الفرن�سيون ال�سيف يف
حوايل  2000من الرجال «راح الفرن�سيون يقتلون
كاملجانني طوال امل�ساء والليل كله دون تفرقة بني
امل�سلمني وامل�سيحيني والرجال والن�ساء» (�ص.)152
و�سمع تلميذ اجلربتي من زميله و�صديقه �إبراهيم
ال�صباغ أ�ن «بونابرت عندما ر أ�ى ياورانه يعودان مع
ب�ضعة �آالف من أال�سرى ا�صفر وجهه وقال �ساخطا:
ماذا � أس�فعل بهم؟ ثم أ�مر ب�إعدامهم�( ».ص.)153
كما أ�راه ال�صباغ ن�ص ر�سالة مرتجمة �إىل العربية
موجهة �إىل الديوان يف القاهرة «وتعجبنا ملا بها من
متويه ،فقد جاء بها :ونخربكم أ�ي�ضا أ�ن اجلرنال
يونوت انت�صر على أ�ربعة �آالف مقاتل ح�ضروا من
ال�شام خيالة وم�شاة ،فقابلهم بثالثمئة ع�سكري من
ع�سكرنا ( )...و أ�وقع منهم نحو �ستمئة نف�س ما بني
مقتول وجمروح و أ�خذ منهم خم�سة بيارق ،وهذا أ�مر
عجيب ،مل يقع نظريه يف احلروب أ�ن ثالثمئة نف�س
تهزم نحو أ�ربعة �آالف نف�س» (�ص.)161
يف «العمامة والقبعة» نحن بني يدي التاريخ؛
ن�شهد �صنعه ،ونقف �شهود ًا على طريقة كتابته،
ونعرف أ��سرار تدوينه ،ما يزيد من فهمنا ملا ي�سمى
أ�حيانا علم التاريخ ،فاحلملة الفرن�سية مل تكن غزوة
ع�سكرية فقط يقوم بها جرناالت مدججون بال�سالح،
بل كانت ت�ضم أ�ي�ضا علماء وفال�سفة؛ «عباقرة» على
حد تعبري بولني ،ومنهم من اعتنق ا إل�سالم وبقي
يف م�صر ،ومنهم من كان مو�ضوعيا حني عرف ما
جرى خالل حملة ال�شام من مظامل ،فقال «نحن
الذين تفاخرنا ب أ�ننا أ�كرث عدال من املماليك ارتكبنا
الكثري من املظامل .هل تعرف أ�نني �شاركت يف قمع
ثورة القاهرة؟ كنت أ� ؤ�من ب أ�ننا �سنعيد احل�ضارة
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�إىل هذا البلد» (العمامة والقبعة� ،ص .)193هذا
االعرتاف باخلط أ� من جانب ا آلخر ،الذي ي أ�تي على
ل�سان دينون ،يبدو وك أ�نه وجه العملة ا آلخر بالن�سبة
للجربتي الذي ال يجد غ�ضا�ضة يف مديح الفرن�سيني
الذين وفروا ل�سليمان احللبي ،قاتل كليرب ،نائب
نابليون ،حماكمة عادلة قبل �إعدامه فهم« :يحكمون
العقل وال يدينون بدين ،مل يعجلوا بقتله بعد أ�ن
عرثوا عليه ووجدوا معه �آلة القتل م�ضمخة بدم
�ساري ع�سكرهم .بل رتبوا له حكومة وحماكمة،
و أ�ح�ضروا القاتل وكرروا عليه ال� ؤس�ال واال�ستفهام،
مرة بالقول ومرة بالعقوبة ،ثم أ�ح�ضروا من أ�خرب
عنهم و� أس�لوهم على انفراد وجمتمعني ،ثم نفذوا
احلكم فيه مبا اقت�ضاه التحكيم ،بخالف ما ر أ�يناه
من أ�فعال أ�وبا�ش الع�ساكر الذين يدعون ا إل�سالم»
(العمامة والقبعة� ،ص .)280ومل تكن هذه اجلملة
هي الوحيدة التي يتلفظ بها اجلربتي �إعجاب ًا ببع�ض
�سلوكيات الفرن�سيني ،يف مقابل ا�ستهجان ما يقوم به
بع�ض العامة ،وهو ما يثري بع�ض احلرية لدى ال�شاب
قليل التجربة ،والذي يجد نف�سه مت�سائال« :يحريين
أ��ستاذي يف تعليقاته ،مرة ي�سخط على الفرن�سيني
وتارة أ�خرى على العامة واملهيجني الذين ورطوا البلد
يف الفتنة�( »،ص ،)268يف �إ�شارة �إىل عدم قدرة
عقل ال�شاب على فهم تلك العالقة امللتب�سة مع ا آلخر؛
التبا�س ي أ�تي من الطبيعة املركبة للعالقة معه ،وهي
عالقة يفهمها �شخ�ص جمرب مثل اجلربتي الذي
يدرك أ�ن ا آلخر م�ستعمر حمتل ،و أ�نه يف الوقت نف�سه
ينطوي يف تعامله مع النا�س ،على �سمات ح�ضارية
تعلي من � أش�ن القانون وحتر�ص على تطبيقه بت أ�ن
حتى لو كان يف � أش�ن حادثة قتل يقع �ضحيتها «�ساري
ع�سكر» الفرن�سيني كليرب على أ�يدي طالب أ�زهري
مثل �سليمان احللبي.
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أ�ي�ضا .بني امل�صريني يعي�ش �شوام وعراقيون
ومالطيون ،ولكن هنالك يهودا وم�سيحيني م�صريني
أ�ي�ضا.

هنا أ�ي�ضا ،يطرح �صنع اهلل �صورة ا آلخر يف
تعدديته وتنوع أ��صوله واختالف انتماءاته ،ولي�س يف
�صورته النمطية ذات البعد الواحد .فهنالك ا آلخر
ا إلجنليزي الذي يلعب دورا يف �إف�شال خمطط
نابليون لفتح عكا ،ويحا�صر البحر وي�سمح ملن يريد
بال�سفر �إىل فرن�سا ومينع من يريد« ،وقال أ��ستاذي
�إنه حتري يف كيفية �سفر بونابرت ونزوله البحر ،مع
وجود مراكب ا إلجنليز ووقوفهم بالثغر�( ».ص.)198
ا إلجنليزي هنا �آخر من نوع خا�ص ،قد يكون يف حلظة
ما عونا على ا آلخر الفرن�سي ،كما حدث حني �ساعد
يف �إف�شال ح�صار نابليون لعكا ،ولكنه قد ال يكون
كذلك يف اللحظة التالية ،لكنه يبقى يف النهاية يف
دائرة ا آلخر ،وال ينفي ذلك كل ما قد يفعله وي�سجل
يف خانة م�ساعدة ال�شعب امل�صري.
«نحن» أ�ي�ضا لنا تعدديتنا وتنوعنا واختالفاتنا،
فهنالك اليهودي وامل�سيحي وال�شامي والعراقي،
وهناك القبطي الذي ال يرى مانعا من أ�ن يتعاون مع
نابليون لهدف يف نف�سه ،مثل املعلم يعقوب قائد اجلي�ش
القبطي ،الذي يقول للم ؤ�رخ ال�شاب الذي كان يزوره
مربرا تعامله مع نابليون« :ا�سمع .أ�نا مل أ�خن بالدي،
ومل أ�فعل مثل امل�شايخ الذين يذهبون متم�سحني �إىل
بونابرت كل �صباح .لقد ان�ضممت �إىل الفرن�سيني
بدافع رغبة وطنية لتخفيف معاناة أ�بناء وطني .هل
ير�ضيك أ�ن تظل م�صر يف يد أالجانب أالجالف
من أ�تراك ومماليك؟ ال بد من اخلال�ص منهم كي
ت�ستقل م�صر وتنتقل ب أ�كملها �إىل أ�يدي امل�صريني من
أ�قباط وم�سلمني�( ».ص.)227

هكذا ر�صدت عني تلميذ اجلربتي ال�شاب تركيبة
البلد يف تلك الفرتة التاريخية ،و�سجلت ري�شته يوميات
البلد الواقع حتت االحتالل .لقد �سجل اليوميات
مثلما طلب منه اجلربتي يف م�صر ،ومثلما طلب منه
هوييه أ�ثناء احلملة ال�شامية ،ولكنه كان يف موازاة
ذلك ،ي�سجل يومياته اخلا�صة ،مبا يف ذلك عالقاته
احلميمة مع اجلارية ال�سوداء يف بيت معلمه ،والتي ال
نعرف لها ا�سما ،أ�و مع بولني ،الفرن�سية ال�شبقة ،أ�و
مع معلمه أ�و مع أ��صدقائه و�آخرين ،ما يجعله قادرا
يف الوقت نف�سه ،على مقارنة ما يكتبه هو مبا يدونه
معلمه ال�شهري ،ويالحظ التلميذ أ�ن اجلربتي يخفي
بع�ض احلقائق فال يدونها ،أ�و أ�نه يدونها بعد حدوثها
مثل حادثة مقتل حممد كرمي الذي رف�ض التعامل
مع املحتلني الفرن�سيني وا�ستمر يف قتالهم حتى
قب�ضوا عليه و أ�عدموه ،وهي حادثة الحظ التلميذ أ�ن
اجلربتي قد أ�هملها ،ولكنه عاد ليدونها بعد ت�سعة
�شهور من وقوعها.
خالل حملة نابليون ال�شامية ،يرافق تلميذ
اجلربتي اجلي�ش الفرن�سي ويدون ما �شاهدته عيناه،
ويكتب بقلمه ما ميليه عليه قائده الفرن�سي من
انت�صارات وهمية .وكثري ًا ما يجد أ�ن ما هو مدون
ال يتناغم مع رواية أ��ستاذه ،ويحدث أ�حيان ًا أ�ن يفقد
بع�ض أ�وراقه ،فيعود لكتابة أالحداث من جديد ،مع
ما يحمله ذلك من �إمكان الن�سيان أ�و اخلط أ� .من هذا
املزيج من احلقائق أ
والكاذيب والروايات احلقيقية
واملختلقة وتلك التي ال ذكر لها يف تاريخ الفرن�سيني
أ�و يف تاريخنا ،تتكون كتب التاريخ وتت�شكل مادتها.

�إذن ،فهناك قاعدة م�صرية من أالقباط
وامل�سلمني ،ولكن هناك أ�ي�ضا مماليك و أ�تراك
وعثمانيون ،وه ؤ�الء تنويع على «�آخر» من نوع خمتلف
يعي�ش بيننا ،فهم لي�سوا فرن�سيني ولي�سوا م�صريني

لكن ه�شا�شة فكرة التاريخ ت�صل مداها يف
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نهاية رواية العمامة والقبعة ،على أ�يدي اجلربتي
هذه املرة ولي�س على أ�يدي الفرن�سيني� ،إذ كان ه ؤ�الء
قد رحلوا وعاد بعدهم العثمانيون .ي أ�تي التلميذ �إىل
أ��ستاذه ،فيجده جال�سا يقر أ� ما كان كتبه منذ دخل
الفرن�سيون م�صر .وبعد أ�ن ينتهي من ذلك يطلب من
تلميذه أ�ن يح�ضر ورقا فارغا وحمربة وقلما ويطلب
منه أ�ن يكتب ما �سيمليه عليه:
«قال اكتب� :سنة ثالث ع�شرة ومائتني و أ�لف.
وهي أ�ول �سني املالحم العظيمة واحلوادث اجل�سيمة
والوقائع النازلة والنوازل الهائلة وت�ضاعف ال�شرور،
وتوايل أالمور وتوايل املحن واختالف الزمن»..
(العمامة والقبعة� ،ص .)327ويتذكر التلميذ
أ�ن هذه ال�سطور هي التي بد أ� بها كتابه عن مدة
الفرن�سيني يف م�صر« ،وظننته يعد ن�سخة ل�صديق له
أ�و ل�شخ�ص أ�راد �شراءها» ولكنه يفاجئه ب أ�ن يطلب
منه أ�ن يكتب يف ر أ��س ال�صفحة:
«مظهر التقدي�س بذهاب دولة الفرن�سي�س».
في� أس�ل التلميذ أ��ستاذه:
«قلت :كتاب جديد؟
قال :جديد وقدمي.
قلت مل أ�فهم.
قال :هل تت�صور العثمانلي يقبلون ما كتبته من
امتداح للفرن�سيني وذم يف الرتك؟ الوزير الرتكي
طلب أ�ن أ�كتب له تاريخ فرتة وجود الفرن�سي�س يف
م�صر .ثم �إين أ�ريد أ�ن أ�برىء نف�سي من تهمة التعاون
مع الفرن�سيني.
قلت :لقد قر أ�ت ما كتبته .أ�نت مل تفتئت على
احلقيقة.
 وهل يقبل الرتك ذلك؟ -ماذا �ستفعل �إذن؟
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كتاب جديد هو نف�سه القدمي بعد أ�ن ننزع منه
ما قد يغ�ضبهم .ثم نهديه �إىل الوزير يو�سف با�شا».
(العمامة والقبعة� ،ص).328
ويت�ساءل تلميذ اجلربتي �إن كان عليه هو أ�ي�ضا
أ�ن يفعل ال�شيء نف�سه بالن�سبة ملا كتبه عن الفرتة
نف�سها ،وا إلجابة عند �صنع اهلل الذي يقول لنا من
خالل روايته �إن يوميات تلميذ اجلربتي بقيت على
حالها �إىل أ�ن اكت�شفها الربوفي�سور �شكري ،وهو ما
�شكك فيه امل�سيو الدو يف م ؤ�متر بواتييه ،فالتاريخ يف
النهاية رواية حتتمل من ال�صدق بقدر ما حتتمل من
الكذب ،فيها من احلقيقة بقدر ما فيها من الوهم،
وفيها من املو�ضوعية بقدر ما فيها من امل�صالح
ال�شخ�صية وامل آ�رب الذاتية� .إنها عملية عبثية ال
نهاية لها ،ولكنها مع ذلك باقية يف �صورة روايات
متناثرة ت�شكل ما يعرف بالتاريخ ،مثلما هي باقية
كت أ�ثري جند تعبرياته املختلفة واملتباينة واملتعددة يف
الروايات الثالث ،حيث تتخذ يف �ضوء ذلك الت أ�ثري
مواقف احلب والكراهية ،القبول والرف�ض ،التوا�صل
والقطيعة.
على هذه أالر�ضية من االلتبا�س تبد أ� جل�سات
امل ؤ�متر التاريخي يف بواتييه يف «القانون الفرن�سي»،
ويكون التاريخ �ساحة االختالف ،ف�سرعان ما
يت�صدى امل�سيو الدو ،وهو م ؤ�رخ فرن�سي ،للربوفي�سور
�شكري م�شككا يف الوثيقة التي تت�ضمن يوميات تلميذ
اجلربتي التي ت�شكل مادة رواية «العمامة والقبعة».
ومهما يكن من أ�مر النقا�ش وجمراه ووجهتي النظر
اللتني تت�صارعان فيه؛ وجهة نظر �شكري ووجهة نظر
امل�سيو الدو ،ف�إن الداللة أالهم ت أ�تي من أ�ن التاريخ ما
زال حا�ضر ًا ،لي�س لدينا فقط بو�صفنا أ�مة «تعي�ش يف
التاريخ» ،كما يقال أ�حيانا ،بل ولدى ا آلخر أ�ي�ض ًا ،وهو
هنا الفرن�سي الذي يحاول أ�ن ي�سلب «ا آلخر» اخلا�ص
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به ،أ�ي «نحن» ،تاريخه ،ويعيد كتابته من وجهة نظر
احلا�ضر الذي ال يزال املغاربي فيه مغاربيا بعد عقود
من «تفرن�سه» ،و ال تزال حماوالت نزع تهم ا إلرهاب
عن أ�ع�ضاء اجلي�ش ال�سري الفرن�سي ،وغريهم من
القادة الع�سكريني الفرن�سيني الذين ارتكبوا جرائم
يف حق ال�شعب اجلزائري م�ستمرة بعد كل تلك
العقود ،ويف �صورة أ�و أ�خرى تبدو املعركة الدائرة
يف امل ؤ�متر الذي يعقد على أ�ر�ض مدينة بواتييه،
ا�ستمرارا للمعركة التي دارت رحاها قبل أ�كرث من
اثني ع�شر قرنا بني امل�سلمني والفرن�سيني على أ�ر�ض
املدينة نف�سها ،أ�و للحملة الفرن�سية قبل نحو قرنني
من الزمن ،أ�و للثورة اجلزائرية قبل خم�سة عقود،
فال�صراع على التاريخ هو يف �صورة أ�و أ�خرى �صراع
على احلا�ضر ،والتاريخ كتاب من �صفحات ال تنتهي،
مثلما هو روايات ال تنتهي ألحداث وقعت يف املا�ضي،
البعيد والقريب ،ولكنها ال تزال حا�ضرة ،لي�س فقط
يف كتب التاريخ وامل ؤ�مترات التي تعقد حوله ،بل ويف
العالقة امل�ضطربة بيننا وبني ا آلخر ،وهي عالقة ال
يخفي ا�ضطرابها أ�مام كل مقومات الكيا�سة التي
تغلف النقا�شات واحلوارات والعالقات احلميمة
التي تن� أش� بني الطرفني ،عالقات تراوح بني التفهم
والقبول واحلميمية ،من جانب ،وبني الرف�ض والنفور
والعداء من جانب �آخر ،ويلعب فيها املوروث التاريخي
دورا م ؤ�ثرا ،لي�س من حيث ا�ضطراب امل�شاعر ،أ�و من
حيث اختالف وجهات النظر فقط ،بل ومن حيث
املفردات امل�ستخدمة يف العالقات أ�ي�ضا ،وما يرافقها
من م�شاعر وما حتمله من معاين اكت�سبتها عرب تاريخ
مل يكن حمايدا كما �شاهدنا.
يف أ�مريكانلي ،تربط عالقة مركبة بني �شكري،
وبني �شريل� ،إحدى تلميذاته؛ عالقة ترواح بني
الرغبة وا إلحجام وبني ا إلقبال والتمنع ،وهي م�شاعر

ي�شرتك فيها الطرفان اللذان ي�سعيان يف �صورة
م�ضمرة �إىل االلتقاء جن�سيا رغم الهواج�س العديدة
التي تراودهما جتاه بع�ضهما بع�ض ًا ،و أ�خري ًا ،يتواعد
االثنان على اللقاء .تت أ�خر �شريل عن املوعد قلي ًال،
فيقدر �شكري ب أ�نها لن ت أ�تي ،في�شعر باالرتياح ،وهو
�شعور غريب بعد كل أ
اللي الذي عاناه قبل أ�ن ينجح
يف �إمتام املوعد ،لكن هذا ال�شعور �سرعان ما يتبدد
متاما وينقلب �إىل نقي�ضه حني تدخل �شريل الباب
في�سارع �إىل احتوائها بني ذراعيه.
يدخل االثنان يف حوار مت�شعب هو أ�قرب �إىل
الت�شتت ،ما يعك�س حالة من االرتباك الذي ال تلبث
�شريل أ�ن تعرتف به « أ�نا مرتبكة ا آلن متام ًا .أ�نا ال
أ�حب ال�ضوء .وال أ��سمح ل�صديقي أ�ن يقرتب مني
�إال يف الظالم ( ».أ�مريكانلي� ،ص .)466ثم تقوم
بحركات عبثية هي يف الواقع تعبري عن ارتباكها ،قبل
أ�ن يوا�صال احلديث امل�شتت الذي بد أ� بينهما ،وت�صدر
عنهما حركات ت�شي بقرب اللقاء اجلن�سي بينهما،
«جل�ست من جديد أ�مامها ف أ�خذت ر أ��سها وعيناها
معلقتان بعيني .حولت عيني �إىل فمها الوا�سع وتابعت
انفراج �شفتيها وبروز أ��سنانها» (�ص .)467وحني
ت أ�تي اللحظة املرتقبة ،يراود �شكري �شعور غريب
«عندما أ�و�شكت أ�ن تلم�سني انتابني هلع مفاجيء.
جذبت ج�سمي بعيدا وانتف�ضت واقفا فوقعت على
ظهرها .رفعت كل�سوين الطويل �إىل أ�على ثم أ�تبعته
بالبنطلون وخطوت فوقها متجها �إىل ال�صالة».
(�ص .)467وت�ضيع فر�صة التحقق الذي يعني بني ما
يعنيه قبول ا آلخر والنجاح يف التوا�صل معه .وقبل أ�ن
يغادر �شكري اجلامعة ،ي� أس�له ماهر ،امل�صري املقيم
يف الواليات املتحدة ،عما �إذا كان �سيبقى للف�صل
الدرا�سي التايل ،فيجيب «ال أ�ظن» (�ص.)461
يف اليوم الذي يغادر فيه �شكري �سان فران�سي�سكو
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يت�صفح عناوين ال�صحف أالمريكية على احلوامل
فيقر أ� عن «انتهاء عملية ثعلب ال�صحراء بعد ثالثة
أ�يام من ق�صف بغداد بـ� 435صاروخا من �صواريخ
كروز ».ومثلما جاء ق�صف ال�سودان و أ�فغان�ستان
افتتاحا م� ؤش�وما للزيارة ،ي أ�تي ق�صف بغداد �إعالنا
م� ؤش�وما عن نهايتها ،وك أ�ن ا آلخر قد أ�علن عرب
�صواريخ املوت تلك عن ا�ستحالة الت�صالح معه،
ناهيك عن التوا�صل معه بعيدا عن قعقعة ال�سالح.
يف القانون الفرن�سي تبد أ� عالقة �شكري ب�سلني
الفرن�سية التي �شارفت على الكهولة ،حني ت�ستجيب
أالخرية ملحاوالت الربوفي�سور امل�صري االقرتاب
منها ،ولكنها ا�ستجابة ملتب�سة تكتنفها الهواج�س
وال�شكوك واالختالف يف طرق االقرتاب ،ف�ضال عن
االختالفات الفكرية التي تثار بني حني و�آخر بني
الكهلني العا�شقني .ويف أ�حد اللقاءات يحاول �شكري
مل�س يد �سلني:
« أ�م�سكت بيدها فخل�صتها يف رفق قائلة :ال
تلم�سني كثريا.
أ�بديت ده�شتي ،ف أ��ضافت :هذا يزعجني.
داريت ك�سويف قائال :أ�نا من �شعب بدائي يتعامل
باحلوا�س.
كررت :أ�نا أ�نفر من اللم�س( ».القانون
الفرن�سي� ،ص.)214
لكن نقطة االختالف هذه التي تبدو �ضئيلة
أالهمية ،تخفي وراءها نقاط اختالف عديدة على
م�ستوى املواقف من ق�ضايا فكرية و�سيا�سية عديدة
ت�صل أ�حيانا حد العن�صرية ،ال جتد �سلني حرجا يف
�إثارتها ،حتى وهي ما�ضية �إىل موعد مع �شكري يف
غرفته أ�و غرفتها ،ما يعكر أالجواء ويف�سد املوعد.
ويف حلظة حميمة يف م�صعد الفندق يحاول �شكري
احت�ضانها:
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«وجلناه ،ثم اقرتبت منها ألحت�ضنها ،لكنها
فاج أ�تني دون أ�ن تدفعني بثورة :ما هذا الكالم الفارغ
الذي قلته عن االحتاد أالوروبي والوحدة العربية ،ثم
تع�صبت ونرفزت وقمت واقفا.
تطلعت �إليها مذهوال .و�شعرت ب أ�ن وجهها قد
اتخذ أ�بعادا أ�كرب.
قلت :مل أ�فهم.
قالت :أ�نت تفهم جيدا .ووا�صلت ثورتها وتبينت
قولها فج أ�ة :أ�نا أ�كره أ�بناء املهاجرين وال أ�ريد أ�ن
أ�عمل معهم( ».القانون الفرن�سي� ،ص.)225
ويحاول �شكري تلطيف أالجواء ثانية ،ولكنها
تزداد ثورة ،وتعود لرتف�ض ما كانت قبلته من ال�صعود
�إىل غرفته ،وترف�ض اقرتاحه بال�صعود �إىل غرفتها
قائلة« :لن أ��صعد معك وحدنا( ».القانون الفرن�سي،
�ص )226معلنة عن «�شخ�صية أ�خرى متاما» ،كما
يعلق �شكري الذي يرتكها مت�ضي وهي تقول «�سنلتقي
يف عامل �آخر أ�و ال نلتقي ».ويف اليوم التايل ،وهو
يوم مغادرة �شكري لباري�س عائدا �إىل القاهرة يجد
ر�سالة من �سلني تقول فيها «ردي أ�نك بال�ضبط
�إن�سان �ساذج ومتخلف( ».القانون الفرن�سي،
�ص .)228بهذه الكلمات التي تنتمي �إىل عامل الفكر
وال�سيا�سة واملحمل ب أ�ثقال تاريخية عظيمة عرفناها
يف الروايات الثالث ،تنتهي حماوالت التوا�صل مع
ا آلخر عرب التحقق اجلن�سي يف باري�س متام ًا مثلما
انتهت يف �سان فران�سي�سكو ،مع فارق واحد هو أ�ن
هواج�س �شكري اخلا�صة هي التي تداهمه يف حلظة
التحقق مع �شريل يف �سان فرا�سي�سكو ،يف حني أ�ن
هواج�س �سلني و�آراءها املعلنة الراف�ضة آ
للخر هي
التي تف�سد اللقاء قبل أ�ن يبد أ� يف باري�س.
ويف �صورة أ�و أ�خرى ،تبدو الهواج�س املحيطة
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يف قلب التاريخ ،وبع�ض �شخ�صيات الرواية ت�صنع
التاريخ وبع�ضها ا آلخر ي�سجله �إىل جانب �صنعه ،مثل
تلميذ اجلربتي الذي يحمل م�شاعر مت�ضاربة حول ما
يجري ،فهو يتعامل مع الفرن�سيني املحتلني يف الوقت
الذي ي�ضمر لهم فيه ال�شر ،وهو ي�سجل ما ي ؤ�مر به
رغم معرفته ب أ�ن ما يدونه قد يكون كذب ًا وتزوير ًا،
يف الوقت الذي يدون فيه أ�حداث ًا أ�خرى خا�صة به هو
نف�سه ،مبا يف ذلك م�شاعره اخلا�صة جتاه بولني التي
تتميز ب أ�نها �صادقة متام ًا وخالية من االزدواجية التي
حتكم م�شاعره جتاه الفرن�سيني ا آلخرين� .إنها عالقة
خا�صة من طرفه هو ،ي�شوبها حب ممزوج بحرمان
جن�سي مديد .هذه العالقة هي التي جعلته يو�شك أ�ن
يتو�سل �إليها ب أ�ن ت أ�خذه معها يف �آخر لقاء يجمعهما:
« أ�و�شكت أ�ن أ�تو�سل �إليها أ�ن ت أ�خذين معها ،لكنني
مل أ�فعل» (العمامة والقبعة� ،ص .)246وتنتهي
عالقة بولني بتلميذ اجلربتي ولكن عالقة م�صر
بفرن�سا ال تنتهي ،بل �إنها تعود حية يف م ؤ�متر بواتييه،
وم ؤ�متر باري�س ،و�سوف تعود يف أ�ي م ؤ�متر �آخر قد
يعقد فيما بعد حول أ�ي ق�ضية تاريخية م�شرتكة بيننا
وبني ا آلخر ،فالعالقة أ�ودعت كتب التاريخ ،وكتاب
التاريخ ال يغلق على رواية واحدة ،وال يتحول كتابا
ر�سميا ،حتى لو قيد بقانون مثل «القانون الفرن�سي»،
بل يبقى مفتوحا �إىل ما ال نهاية ،وتبقى �سرديته
التي يكتنفها ال�شك ويلفها الغمو�ض عن�صرا أ��سا�سيا
يحكم �إىل حد كبري عالقتنا با آلخر حتى على أ�كرث
امل�ستويات حميمية t

بالتحقق اجلن�سي لدى �شكري يف العملني الروائيني،
وك أ�نها تنويع على الهواج�س التي كانت تراود تلميذ
اجلربتي يف عالقته ببولني التي تعلن موقف ًا وا�ضح ًا
منه؛ فهو �آلة جن�س فعالة وهي امر أ�ة �شبقة ،وهذا
هو فحوى اللقاء الوحيد بينهما .وكلما حاول هو
أ�ن يدفع العالقة �إىل ما هو أ�بعد من ذلك ،ت�صده
بربود وو�ضوح ال لب�س فيه ،فتلك هي حدود العالقة
بني االثنني .وعندما يحني موعد عودة بولني �إىل
بالدها يجن جنون تلميذ اجلربتي ويحاول أ�ن يقنعها
بالبقاء ،ولكنها تقول بربود:
«هل تظن أ�ين أ�ترك نابليون ي�ستمتع مبا و�صل
�إليه من جمد وجهد؟
قلت بلهجة �ضارعة :وماذا عنا؟
داعبت ذقني ب أ�ناملها وقالت� :ستن�ساين ب�سرعة»
(العمامة والقبعة� ،ص.)219
ال يقتنع تلميذ اجلربتي بهذا اجلواب البارد
املجرد من أ�ي عاطفة ،فيقدم لها بديال:
«رددت :لكني أ�حبك وم�ستعد أ�ن أ�تزوجك.
قالت :و أ�قيم معك يف غرفتك بحو�ش اجلربتي؟
قلت :نقيم معا هنا يف املجمع.
قالت :وهل تظن أ�ن الفرن�ساوية �سريحبون
أ
بالمر؟ كن عاق ًال وقبلني قبلة الوداع�( ».ص.)220
الهواج�س هنا يومية و�آنية تخلو من أ�ي حمموالت
تاريخية مثل تلك التي �شاهدناها يف أ�مريكانلي
والقانون الفرن�سي ،ففي العمامة والقبعة نحن
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وثيقة

ر�سالتان من زغلول �إىل بلنت
مل تن�شرا من قبل´
´

´ الر�سالتان �صورة طبق أال�صل.
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وثيقة
´

´ عرثت على هاتني الر�سالتني يف أ�وراق ِو ْلف ِْرد بلنت املحفوظة يف متحف فتزوليم -كيمربدج .وتود املجلة الثقافية أ�ن تتقدم بال�شكر إلدارة
املتحف ولورثة بلنت على ال�سماح بن�شر مادة الر�سالتني .و أ�ب�سط ما يلفت النظر يف هاتني الر�سالتني أ�نهما كتبتا بالعربية ،مثل ر�سائل عرابي
�إىل بلنت من لندن عام  ،1882التي نقلها بلنت من أال�صل العربي �إىل ا إلجنليزية عندما �ضمنها كتابه التاريخ ال�سري الحتالل بريطانيا
مل�صر املن�شور عام ( .1907انظر ر�سائل عرابي �إىل بلنت يف امللحق الثالث من الكتاب �ص ،)544-534والتي تت�ضمن نف�س احلميمية التي
تت�ضمنها ر�سالتا زغلول �إىل بلنت .كتابة الر�سائل هذه بالعربية ،بالرغم من مت ّكن الكاتبني من اللغة ا إلجنليزية ،جتعلنا ننحني �إجال ًال
للزعيمني اللذين �آمنا أ�ن اللغة أ�غلى ما ميلك املرء من هوية غري قابلة للتفاو�ض.
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وثيقة

�سعد زغلول

يكتب �إىل ِو ْل ْفرِد بلنت
حممد �شاهني
يف كتابه ال�شهري :اال�ست�شراق ،قدّم الراحل �إدوارد �سعيد �صورة وا�سعة ،تتاخم املو�سوعية،
عن العالقة الوثقى بني اال�ست�شراق وال�سيا�سات اال�ستعمارية ،حيث املعرفة أ�داة يف خدمة ال�سلطة،
وحيث ال�سلطة تنتج أالجهزة املعرفية التي حتتاجها.
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أ�خذ «ال�شرق» ،يف هذا الت�صور� ،صفة «املهنة»
التي ال حتيل على مكان وزمان حمددين ،يفر�ضان
معرفة مو�ضوعية خا�صة بهما ،بل حتيل على «املهني»
أ�و أ
«الكادميي العارف» ،الذي يعهد �إىل ذاته باخرتاع
مزدوج :اخرتاع ال�شرق الواجب ا�ستعماره ،واخرتاع
ربر هذا اال�ستعمار وته ّيئ له.
املعرفة ،التي ت ّ

باهظة تفوق قدرة بلنت على الوفاء به ،ما �ساعد
املحكمة على امل�ضي يف قرار احلكم الظامل .وقد ندد
بال�سيا�سة ا إلجنليزية يف م�صر ،بعد خروج عرابي
�إىل املنفى ،معترب ًا أ�ن التهم التي وجهت �إىل قائد
الثورة زائفة وم�صطنعة ،و أ�ن املعركة التي خا�ضها
اجلي�ش ا إلجنليزي ،يف معركة التل الكبري ،مل تكن
متكافئة أ��ص ًال ،فلم يكن لدى عرابي قوة ع�سكرية
حقيقية ،ومل يكن يه ّدد أ�حد ًا ،بل مترد على موقف
ال�سلطة اخلديوية العن�صري من ال�ضباط امل�صريني،
الذين كان عليهم أ�ن ميتثلوا �إىل ر ؤ��سائهم الع�سكريني
من غري امل�صريني.

يف مقابل هذا ال�شكل من اال�ست�شراق نعرث ،يف
حاالت قليلة ،على ا�ست�شراق �آخر ،ميكن أ�ن يدعى
اال�ست�شراق ا إليجابي ،الذي تتكامل فيه ،ولو بقدر،
املعرفة املو�ضوعية واملوقف أالخالقي ،والذي ي�سعى
�إىل «تهذيب اال�ستعمار» ،معرتف ًا ب أ�ن «ال�شرقي»
�إن�سان ،وجدير بتعامل �إن�ساين ،أ�و قريب من ذلك.
ورمبا تعطي هاتان الوثيقتان ،أ�و الر�سالتان اللتان
كتبهما �سعد زغلول �إىل ِو ْلف ِْرد بلنت� ،صورة عن
«اال�ست�شراق» ا إليجابي ،الذي تعامل مع م�صر
امل�ستعمرة �إجنليزي ًا ،من وجهة نظر أ�خالقية أ�كرث
منها �سيا�سية ،ذلك أ�نه نظر �إىل «�آالم ا آلخرين»،
دون أ�ن يتعامل معها مبقوالت �سيا�سية معادية.
ِو ْلف ِْرد بلنت ،م�ست�شرق �إجنليزي �شهري ،أ�قام
يف م�صر خالل ثورة عرابي عام  ،1882وبقي على
عالقة بق�ضاياها طيلة حياته ،وتع ّرف على �شعبها
وعلى وجوه بارزة يف ال�سيا�سة والثقافة والكفاح
من أ�جل التحرر .ولهذا تعاطف مع أ�حمد عرابي،
الع�سكري امل�صري الذي مترد على ال�سلطة اخلديوية،
وحاول ،بعد �إخفاق ثورته أ�ن يح�صل له على حماكمة
عادلة .يذكر حفيد بلنت .يف ال�سرية الذاتية التي
كتبها عن جده أ�ن م�صر بالن�سبة جلده كانت ت�ستقر
يف �سويداء قلبه ،وقدم بلنت مبلغ أ�لفني وخم�سمائة
جنيه �إ�سرتليني لت�سديد بع�ض النفقات التي تطلبتها
املحاكمة ،يف �سبيل الدفاع عن عرابي .لكن عدد
للدالء
ال�شهود الذين طلبت املحكمة ح�ضورهم إ
ب�شهاداتهم والذي بلغ مائة �شاهد كان يتطلب نفقات

وقد قام بلنت ب�إ�شهار موقفه من �سيا�سة حكومته
يف و�سائل ا إلعالم الربيطانية ا�ستعر�ض فيها أ�نواع
الظلم الغا�شم الذي أ�وقعته احلكومة الربيطانية
مب�صر من خالل احتاللها الذي ال مربر له� ،سوى
تذرعها با�ستعادة النظام و�إحالله بدل الفو�ضى
التي ادعت أ�ن عرابي و أ�عوانه �ساعدوا على ن�شرها،
متهمة القائد و أ�عوانه بعجزهم عن تقدمي أ�ي خدمة
ل�صالح م�صر .وقد نعت ملرن عرابي بالديكتاتور
للطاحة مب�صالح بريطانيا
واملخرب الذي ي�سعى إ
ووجودها يف م�صر ،وحماربة أالقليات �سواء ما كان
منها م�صري ًا ،مثل أالقباط ،أ�و أ�جنبي ًا مثل اجلاليات
أالوروبية امل�سيطرة على �شرايني احلياة االقت�صادية
يف م�صر .ومن يقر أ� ما كتبه ملرن حول احتالل
م�صر ي�شعر بوجه ال�شبه بني ذلك االحتالل واحتالل
أ�مريكا للعراق ،بل �إن ال�شبه ي�صل �إىل حد التطابق
بني اخلطاب الذي ا�ستخدمته بريطانيا يف احتالل
م�صر عام  ،1882وبني اخلطاب الذي ا�ستخدمته
أ�مريكا يف احتالل العراق عام � ،2003إذ ي�صل
ال�شبه �إىل ا�ستخدام املفردات نف�سها.
ولعل املنظور ا إلن�ساين ،الذي ات�سم به بلنت،
هو الذي دفعه �إىل التعاطف مع ال�صحفي والكاتب
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الثائر عبد اهلل الندمي –خطيب الثورة العرابية،
و�إىل البحث عن �سبل ت�ضمن له ال�سالمة والعدالة،
ألنه كان مطارد ًا وحمكوم ًا عليه با إلعدام .ال غرابة،
واحلال هذه ،أ�ن يرتبط بلنت ب�صداقة مع ال�شيخ
امل�صري امل�ستنري حممد عبده ،و أ�ن يتبادال ا آلراء،
التي ترفع الظلم عن امل�صريني امل�ضطهدين .وهذه
النزعة ا إلن�سانية ،مثل عالقته احلميمة مع بع�ض
امل�صريني ،هي التي جعلت منه ن�صري ًا م�ستمر ًا
للتحرر امل�صري ،وهي التي دعت �سعد زغلول،
املرجع ال�سيا�سي لثورة  ،1919أ�ن ير�سل أ�ول �إكليل
من الزهور �إىل قرب بلنت يف �س�سك�س ،حني وافته
املنية عام ( ،)1922كما يروي لنا حفيده.
وواقع أالمر ،أ�ن تع ّرف بلنت الطويل على م�صر
وامل�صريني جعل منه يف �سنواته أالخرية ،ن�صري ًا
متحم�س ًا للق�ضايا امل�صرية ،كما يتج ّلى من دفاعه
عن ثورة  1919يف ال�صحافة الربيطانية ،وم�شاركته
يف مظاهرات ت ؤ�يدها.
تعب هاتان الر�سالتان املوجهتان من زعيم
رّ
حزب الوفد وقائد الثورة الوطنية امل�صرية بال منازع
عن �صورة بلنت يف «الوجدان امل�صري» ،ذلك أ�ن
زعيم ال�شعب وقائد أالمة ورمز اال�ستقالل ي�ستعمل
لغة مفعمة باالحرتام ،تعرتف بـ«اخلدمات اجلليلة»،
وجتعل بلنت جدير ًا بـ« أ�ح�سن التحيات و أ�وفر
االحرتام» ،وجتعل زغلول يرغب بزيارته وي�شرف
بها ،لوال بع�ض العوائق ،بل �إن زغلول يوجه ال�شكر
�إىل بلنت «نيابة عن وطنه العزيز» ،كما لو كانت
م�صر كلها مدينة لهذا امل�ست�شرق �صاحب «اخلدمات
اجلليلة» .ولهذا كله يبدو هذا أالخري ،لدى �سعد
زغلول ،و�سيط ًا �سيا�سي ًا نزيه ًا ،يحاول م�ساعدة م�صر
قدر ا�ستطاعته ،ويقدر الطرف امل�صري هذه املحاولة
ويثمنها عالي ًا .هاتان الر�سالتان امتداد لتاريخ الثورة
العرابية كما ي�سجله موقف بلنت امل�ش ّرف والذي كان
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حتم ًا حا�ضر ًا يف ذاكرة �سعد زغلول ،وال بد أ�ن زغلول
قر أ� كتاب بلنت The Secret History of the
 English Occupation of Egyptالذي يعد وثيقة
مرموقة أ�ن�صفت عرابي وامل�صريني يف ن�ضالهم
ال�شريف �ضد االعتداء الربيطاين ال�سافر .يف هذا
الكتاب يتبني لنا كيف أ�ن بلنت حاول جاهد ًا أ�ن يبني
لرئي�س وزراء بريطانيا �آنذاك جالد�ستون أ�ن زغلول
على حق ،و أ�ن احتالل م�صر ال مربر له على ا إلطالق،
بل �إنها �ستثري نقمة العا َملينْ ا إل�سالمي والعربي .أ�ي
�إن بلنت كان يتكلم �صادق ًا با�سم عرابي وم�صر،
والعروبة وا إل�سالم .لكن ،م�ست�شاري جالد�ستون
ز ّوروا احلقيقة وجنحوا يف �إقناع جالد�ستون أ�ن
عرابي ي�شكل على حد زعمهم تهديد ًا ع�سكري ًا
( ،)military menaceبل و أ�نه -عرابي -ال ميتلك
احلق يف أ�ن يكون قائد ًا حلركة قومية ،فهو كما
أ�وحوا �إىل جالد�ستون دكتاتور ع�سكري ال ميكن أ�ن
يحظى بر�ضا حكومة احلزب الليربايل ،وزعمهم أ�ن
امل�سلمني من أ�تباعه ب�شر خلت قلوبهم من الرحمة،
مما يجعل احلركة العرابية ت�شكل تهديد ًا مل�صالح
بريطانيا يف م�صر وحياة امل�سيحيني فيها ،أ�قباط ًا
كانوا أ�م أ�وروبيني .ويوجه بلنت نقده ال�شديد �إىل
بريطانيا ب�سبب �إعطاء نف�سها احلق يف تقرير م�صري
البطل القومي وخ�صو�ص ًا �إىل موقف اللورد كرومر
الذي ادعى أ�ن عرابي كان �سيواجه تهمة اخليانة
العظمى و أ�نه كان �سيلقى حتفه لو أ�نه ُقدم �إىل
حمكمة ع�سكرية .ومل يكتف بلنت بنقل موقف عرابي
�إىل احلكومة الربيطانية حمذر ًا من املخاطر التي
�ستنتج عن �إقبال بريطانيا على احتالل م�صر ،بل
أ�نه ا�ستمر يف توجيه النقد ال�شديد �إىل حكومة بالده
حتى بعد وقوع االحتالل الذي كان حافز ًا له ل�سرد
خبايا تاريخ بريطانيا يف م�صر نرث ًا و�شعر ًا.
أ�قول �شعر ًا ألن بلنت �ض ّمن كتابه ق�صيدة طويلة
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تعميم جتهيل ،الذي يخت�صر ا آلخر أالوروبي �إىل
�شر م�ستطري ،وال يرى فيه �إال «انغما�سه» املزعوم يف
احلياة املادية وبعده عن أالخالق والروحانيات.
كان يف �سرية بلنت ،الذي أ�راد تهذيب اال�ستعمار
واعرتف بت�ساوي ال�شعوب ،ما يك�شف عن طبيعة
اال�ستعمار ا إلجنليزي ،الذي أ�عطى نف�سه احلق كل
احلق يف غزو م�صر ،والتكرم الحق ًا بـ«وعد بلفور»،
م�ستعم ًال ما �شاء من املربرات واملزاعم الكاذبة
امل أ�لوفة واملتداولة حتى اليوم مثل :ن�شر التمدن
ومواجهة ال�شعوب املتخلفة بدرو�س عن احل�ضارة
والدميقراطية ،واحلديث الطويل عن القادة
«امل�ستبدين» الواجب التخل�ص منهم .لذا مل ي َر
اال�ستعمار ا إلجنليزي يف عرابي ،القائد الع�سكري
الطيب� ،إال وجه ًا لـ«انقالبي» �شرير ،يهدد م�ستقبل
م�صر ويهدد طبع ًا الر�سالة التمدينية ا إلجنليزية يف
م�صر ،و أ�ن على «املتح�ضرين» أ�ن يدمروا هذا الثائر
كي «حتتفظ م�صر بالنظام واال�ستقرار».
ما زال التاريخ يعيد نف�سه ،ب أ��شكال جديدة،
فهناك وعود ال�سعادة والدميقراطية والعدالة ،التي
ال يتحقق منها �شيء ،وهناك من ناحية ثانية أ�دوات
القمع واحل�صار و�سيا�سة املدافع ،التي امتدت من
ا إل�سكندرية عام � 1882إىل بغداد عام  ،2003التي
تدفع مبزيد من امل�ست�ضعفني �إىل العذاب واجلوع
والتحارب والقبور.

« »The Wind and the Whirlwindبعنوان «الريح
والدوامة» يوجز فيها تاريخ نوايا بريطانيا املراوغ كما
يتجلى يف احتاللها م�صر .والق�صيدة هذه م�شتقة
من ق�صيدة م�شهورة تن�سب أ�حيان ًا لل�سري وولرت رايل
وهي بعنوان « »The lieيرد من خاللها عن نف�سه
تهمة اخليانة العظمى التي اتهم بها والتي ُ�سجن على
أ�ثرها مع أ��سرته من  .1616-1603وك أ�ن بلنت هنا
يذكرنا مبنا�سبة �شبيهة يف التاريخ الربيطاين .و أ�كرب
دليل على أ�ن ق�صيدة رايل كان لها ح�ضور خا�ص هو
اجلزء الذي يقتطفه بلنت ،وينهي ا�ستهالل كتابه
املذكور به مردد ًا ما قاله رايل:
اذهبي ،أ�يتها الروح� ،ضيف اجل�سد
يف رحلة ال �شكر عليها
ال تخ�شي أ�ن تعرجي على ما هو خري وابقى
فاحلقيقة �ستكون مطلبك املن�شود
اذهبي ألنني ال ب ّد أ�ن يخرتقني املوت
وقويل للعامل :أ�نت كاذب
وهكذا ينتهي ا�ستهالل بلنت لكتابه موحي ًا أ�ن
احتالل بريطانيا مل�صر هو كذبة كربى ت�شبه تلك
الكذبة التي ت�صورها رايل �شخ�ص ًا يجوب العامل
يقول له �إنه كاذب.
و�إذا كان يف حياة بلنت ما ي�ضيء وجوه ًا من
تاريخ م�صر احلديث ،املمتد من ثورة عرابي عام
� 1882إىل بداية ع�شرينات القرن املا�ضي تقريب ًا،
ف�إن يف �سريته أ�مرين جديرين بالت أ�مل :فهو غريب
عن تلك النخبة العارفة ،التي ت�ضع أالخالق جانب ًا،
وتك ّر�س معارفها لق�ضايا ا�ستعمارية ال تعرتف بت�ساوي
ال�شعوب وبجدارتها بحقوق مت�ساوية .هذا من ناحية،
ومن ناحية ثانية ف�إن �سرية هذا «امل�ست�شرق ا إليجابي»
تدح�ض ذلك التعميم الذي يق�صده البع�ض ،وكل

�إن م�صر مطبوعة يف �صدر بلنت كما ي�شري
حفيده يف ال�سرية الذاتية التي كتبها عن جده.
هل عربت هذه اجلملة ،التي قال بها حفيد بلنت
يف كتابه عن امل�ست�شرق ا إليجابي ،عن حب هذا
ا إلجنليزي مل�صر ،أ�م أ�نها كانت مر�آة لـ«مركب ا إلثم»
الذي أ��صاب �إن�سان ًا نزيه ًا مل يحتمل م�شهد التخريب
ا إلجنليزي يف م�صر؟.
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اللوحة للفنان �ضياء العزاوي -العراق

�إبــــــــــــــداع

ع�م��ر أ�ب���و الهيجاء
�سيف الدين حما�سنة
حم� �م ��ود � �س �ل �ي �م��ان
ج� � �ه � ��اد ح � �م� ��دان
ن� ��� �ض ��ال ال �ق��ا� �س��م
ج� � � �م � � ��ال ن� ��اج� ��ي

أالر�ض تنهيدتك ...حلنك أالخري

´

«�إىل حممود دروي�ش»
عمر أ�بوالهيجاء
( ) 48
� أس�قول/
�سالما على نقطة الدم،
يف أ�ول ال�سطر،
و�آخر ال�سطر،
ليد أ�طلقت الطري ل�ساحل احللم،
و�شم�س الكالم،..
�سالم عابر لل�سالم،
ثمة أ�ح�صنة وحيدة
يف خفق الرمال،
وجرح ال� ؤس�ال،
يا �سيد الرق�ص،

اللوحة للفنان نبيل عناين -فل�سطني
أ
´ هذه الق�صيدة من املجموعة اجلديدة التي �ست�صدر عن امل ؤ��س�سة العربية للدرا�سات والن�شر بعنوان «على مهلك �يها الليل».
جميع املقاطع التي وردت يف الق�صيدة وبني أالقوا�س لل�شاعر الراحل حممود دروي�ش.
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يف ات�ساع الر ؤ�ى،
يا العا�شق احلر الوحيد،
يف ا�شتباك الف�صول على الهواء،
دماء ..دماء ..دماء،
أالر�ض تنهيدتك،
حلنك أالخري،
وحبل غ�سيل أ�مك،
عاليا ما �ض ّمته ريح،
ها أ�نت/
تر�سل يف جلجلة اخلطى،
ما قد تبقى،
من الن�شيد
« أ�طفالك ثمانية
وتا�سعهم �سي أ�تي بعد �صيف»
يا�شهقة امللهوف،
يا حزن ال�شعراء،..
يا أ�ول طيف،
قريبا �ستظل من م�سرح الكلمات،
قريبا من الفرح،..
قريبا من اجلرح،..
قريبا من الدموع،..
قريبا من اجلوع،..
قريبا من احلب،..
قريبا من احلرب،..
قريبا من الدرب،..
قريبا من اجل�سد ال�سيف،..
وقريبا من انفجار احلرف،..
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� أس�قول �سالما/
أ�فتح نافذة أ�خرى،
لع�صافري بال أ�جنحة،
تنادي عليك،
وحتط بني يديك،
�سقطت �شوكة القلب،
والد ْرب،..
ومل جتنح لهم،
دمك ا آلن /
ي�سعى يف املتاري�س،
بني أالر�صفة،
ووهج املع�سكرات،
دم يف كل اجلهات،..
دم يف ح ّد احلرف،يف مبتد أ� الق�صيدة،
دم يف الفكرة ،يف ارتباك اجلريدة،
دم ينام و ال ينام،..
دم يحرتق يف الثلج،..
دم يحمحم ،ي�سافرللطوابني البعيدة،
يف «الربوة»
يف انت�صاف الطفولة،
وال مف ّر،
قلت« :حا�صر ح�صارك ال مف ّر
ف أ�نت ا آلن حر وحر وحر»
يا�صديق احللم،
والدم واللغة،
املجلجلة،
حملتنا قم�صاننا املق ّددة،
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اىل وحل املخيمات،
وح ّد املق�صلة،
ف أ�ي الدروب/
وهذي احلروب،
العوا�صف،
القوا�صف،
توزع اللحم،
الكثيف يف احتدام،
امل� أس�لة،..
()67
اىل أ�ين من�ضي..؟
و�شم�س الطفولة انطف أ�ت،
فبكى الوطن ..على الوطن،
بكى املاء/
على الراحلني بكامل حزنهم،
وحمام ال�سماء بكى
على تزاحم النا�س يف اخليام،
بكت الق�صيدة �شاعرها يف املنام،
يا ال�شاعر الوطن /املغني،
هذي خ�ضرة ال�شعر،
يف ات�ساع الياب�سة،
ومنذ مناف كثرية،
متطر العيون،
الناع�سة،
حزينا/
مير �آب اىل التلة،
وطائر الفرح /اجلرح،
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ي�ضم حتت �إبطه نايه احلزين،
وكل احل�سا�سني،
كانت بني يديه،
تغني أ�حوال الوطن،
واملدن النا�شفة،
حزينا/
مير �آب على حكمة القرب،
و�سما ؤ�نا الراعفة،..
م�ضيت حتفك تراتيل أالم
الوردي
تعلو فمها
ّ
�سورة
الفاحتة،..
منفي /
وغيم البالد فا�سد« ،يف ح�ضرة الغياب»،
وال مطر،
عيناك تن�شدان العا�صفة،
متعنان يف أال�سئلة،
وال خرب،
وتعزف وحدك كطري املنايف،
والبحر بني يديك يجري،
وال �سفر،
يا �سيد احللم/
كل �شيء ي�ستوي ا آلن،
يف باب الرحيل،
ي�ستوي ا آلن،
يف �شهوة الرتاب،
وتنام الطرقات،
يف وحل القدمني،
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و�شاهدة املعنى،
تفاحة خب أ�ها القلب
وانزوى
يف ع�شب
ال�شتات،
أ��سئلة تئن
على �إيقاع
احلرب،
وجدار الليل مائل،
على أالج�ساد
وخيل الكالم
يعرب تواريخ النك�سة،
من حدود الذاكرة،
اىل الواهبني الدم
لع�ساكر الظالم،
« �سقط القناع عن القناع»
وبحر ن�شيدك ف ّيا�ض
يا�سيد احللم/
والدم
�ضاقت بك أالر�ض
مبا رحبت،
فامت�شقت
الق�صيدة
�سلما
ومعنى
للحياة،..

 101العدد اخلام�س وال�سبعون

2009

()73
قمر عليك /
قمر على الراحلني،
على مفرتق البالد،
على حلم انك�سر،
يف بريد الرياح،
وهذا ال�صباح
جمر أالعرا�س القتيل،
قمر عليك/
علينا،
أ�يا دروي�ش املتعبني،
من أ�ين يل
حدائق أ�خرى؟
�سم اجلراح،
كي أ�تقي ّ
وخزائن الرتاب
حمائم الكنعانيني تلوذ بوهج دمي،
من أ�ين يل ن�صف قلب؟
أ�ن�شد أالر�ض
و أ�بوح بالذي ال يباح،
قمر عليك/
ناي على الناي،
ومثلي مرتبك مبلح ت�شرين،
تقتلني ا�سلئتي،
ف أ��صرخ/
من يوقف �إيقاع الدم
يف ال�صحراء ؟
من يوقف �إيقاع الرنج�س،
يف مدر�سة الورد،
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يا « العب الرند»
قمر عليك/
قمر طالع
من منازل القد�س
وميجنا الفالحني،..
()82
«بريوت تفاحة
والقلب ال ي�ضحك»
وق�صائدنا كحل ال�شهداء،
طائر من ازرقاق النار،
بحر تليق به،
أ�حالم امر أ�ة ر�سمت
خطاها يف بهجة احللم،
ال�صباحي
وقر أ�ت متاري�س دمنا
ّ
يف وحل املخيمات،
وحكمة املل�صقات،
بريوت ده�شتنا /طري حمام،
حط ببيت القلب،
أ�غنية غادرت من�شدها،
على ل�سان ال�شارع املقطوع،
يف الق�صف أالخري،
بريوت مواويل �صربا،
قم�صان �شاتيال الغرقى
أ��سبح يف بحر الغمام
والكالم أ�فق الكالم
بريوت �سفر الروح
مدر�سة
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أاليام،
()2003
يا دجلة يا الفرات
يا نخل العراق/
ها قد عاد هوالكو،
مل يعد
م أ�وى لدمنا املراق،
جفت مياه النهرين،
والليل هو الليل،
فب أ�ي الر�صا�ص نقر أ� �صورة
البالد،
و ننعى الفراق،..
هي/
أ�ندل�س أ�خرى ،وفل�سطني العناق،
فيا قلب كل املدائن ذئاب،
ووحدك تلثم اجلراح،
وت�سكنك أال�شواق،..
()2008
« ذهب الذين أ�حبهم»..
وما زلنا نطل من �شرفة اجلرح
وكل �صبح � ؤس�ال
م�ضيت وكل املنايف
حقائب وجع
ودم �س ّيال
من..من ا آلن
فما زال حلمنا..حلمك
دمنا..دمك  ..يف اجلهات جو ّال،..
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ال�ســـــــــِر
كائــن ّ
�سيف الدين حما�سنة
أ�نا ال�س ُّر
الفرا�شات
الروح مثل
ِ
�صوتي مي ُّر من ِ
أ�و َ
طرف الذكريات
مثل ٍ
وح على ِ
خوف قد ٍمي َي ُل ُ
درب هذا الفراغ
ومي�ضي
النمل يف ِ
كجي�ش منَ ِ
ٍ
ُيذ َّري َ�سكي َن َت ُه
يرتاح يف ِّ
ظل غيبوب ٍة
ثم ُ
قمي�ص احليا ِة الطليق ِة من رغب ِة
ويبوح مبا يختفي يف ِ
ُ
�شهي
ٍ
وخيال ٍ
الهموم
داخل �شوهت ُه
ي ؤ� ِّلب �شر احلقيق ِة يف ٍ
ُ
و أ�عما ُه ُ
�شكل النهاية
اللوحة للفنان �شاكر ح�سن �آل �سعيد -العراق
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أ�و �شيطنت ُه ال�شياط ُني
وا�ستنبت الطري يف ر أ��سه �شمع ًة للتمني
اجلن�س
أ�نا لعنة
ِ
التوج�س
ج�سر ُّ
الروح �شيئا ف�شيئ ًا
نب�ضي مير من ِ
كالمي ِّ
يحطم أ�عمد َة ال�ساحر املخملي
ر�ض َ
مثل املعادن
ويهوي ثقي ًال على أال ِ
مكتظ ًة باجلحيم
أ�نا املتكو ُر يف دف ِرت الكائنات
زاوج ب َني اللحون
أ� ُ
غاب يف مقلتيه
و أ��سهو كمنْ َ
و أ�و�صا ُه �شاهده الداخلي ب أ�ن يتهجى القيام َة
أ�ن يتحرى اجلنونَ
وي�ست أ� َ
�صل النو َر من جنم ٍة
ويج ِّرد ذعر التنف�س يف الظاهر الباطني
ك�شم�س جت َّمد ُ
احلممي
فارغها
ويبكي
ٍ
ُّ
أ�نا رغوة االنتحار
وجذ ُر املجرة
هج في ِه اجلحيم
جو ٌع يج ِّرد �صمت ًا ت َو َ
اختطفتُ القوان َني من ذعرها
ُ
امل�ستطيل
والغ�ضب
لنف�س ت�صارع فيها التمر ُد
واخرتعتُ الوحو�ش ٍ
ُ
تلملم أ�طرافها وتط ُري عن أالر�ض �سكرى �إىل ثقبها امل�ستحيل
�سما ٌء ُ
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امللح والنا ِر والكهرباء ي�ضاجعنَ ط َري أالبابيل
ن�سا ٌء من ِ
ٌ
الباطن القدري
ق�صف على
ِ
أ�نا ال�س ُّر
وجهي ي�شف عن العامل الغام�ضي
وين�شق يف �ساع ٍة يتك َّون فيها اخل�سوف
احللم غ َري أاليادي تل ِّوح للعابرين من العتم نحوي
أ�نا ما ر أ�يتُ من ِ
وتفر ُغ َ
طبل أالنا�شيد لي ًال َفلي ًال
تك ِّفر عن حزنها
ُ
وتقول وداع ًا ملن �شاهدت ُه املرايا على الثلج ؛
ُ
ويقول وداع ًا
يدعك مثقال �صرخته
ر�ض
ويطلقُ من حاجبي ِه النعا�س �ضباب ًا على أال ِ
م�ستن�شق ًا لونَ هذي النهارات
ُ
كال�شم�س .
جرحنا املت آ�كل
ينثال يف ِ
ْ
الغيب غريي
أ�نا ما ر أ�يتُ من ِ
النيازك
وغ َري
ِ
والذاريات
ِ
و�س َّل َم هذي اخلطيئة
حترق غريي َ
والنا ُر ُ
وغري ًا َت َو َّج َ�س في ِه النداء
جن�س القبيلة
و أ�وحى لغري الوحو�ش ب أ�ن ت�صطفي يف الظهرية َ
واحلية تهتدي يف الرمال �إىل �س َّرها
أ�نا ما َّ
ال�صدر
جزئي
املرتاكم يف َّ
تقط َع مني �سوى َ
ِ
دمنتُ كلي
أ� َ
و�صمتُ عن احلب
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أ�لقيت ما َّ
وانهزام
�سف
�سطرت ُه أاليادي على الرمل من أ� ٍ
ٍ
عيني من �سائل ا إلنتقام
أ�ف َرغتُ َ
اخل�صب
كوكب
ِ
أ�نا ُ
قلبي نواة التخلُّق
ج�سمي هوا ُء العنا�صر
الريح
أ� ُ
خرج من �صيحة ِ
أ�و من عظام الوجود
ٌ
احلام�ضي
الرح ِم
رعاف ي�صيب أالجنة َ يف ِ
ِّ
املهد
�صف ُري
ثقب �سينفثُ من موت ِه نقط َة االنت�صار ويزه ُر يف رهب ِة ِ
ِ
البدايات ٌ
مثل الورود على
ال�ساحل أالبديِّ
ِ
الكهف يوم ًا
عرو�س النوايا اىل
أ�نا ما ا�صطحبت
ِ
َ
باملطر املو�سمي
الرمل
وال بحتُ للقادم َني من ِ
ِ
ومل أ�تعرى أ�مامي
ومل أ�متطي ده�شتي و أ�غادر تلك ال�صحارى
احللم غ َري الن�سور
أ�نا ما ر أ�يتُ من ِ
ّ
تن�شر ري�ش ًا
ُ
وت�صرخ َ
فوق البيوت العتيق ِة لي ًال فلي ًال
جرا�سنا
ُ
تداعب أ� َ
الكالم َ
املدلل
وتهز
َ
أ�و ت أ�كل أال َم لي ًال فلي ًال
تق ِّلم أ��سماءنا
فجرته القنابل ليال فلي ًال .
وحت ِّلق يف ٍ
داخل َّ
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حجرٌ يف ثيابِ العراق
حممود �سليمان
حنيني يهج ُع بال�ص ِرب ال بالبكا ِء
ذا
َّ
ت�شمم َ
ال�صباح
�شكل
وها أ� ُ
ِ
العراق
ثياب
ِ
أ�يا حجر ًا يف ِ
كيف أ��سلمتني عر�ض ًة للو�شا ِة
وكنت تركت َ
ببابك بع�ض ًا
وال�سكر امل�سرتيب
من املا ِء
ِ
ـبز
بع�ض ًا من اخل ِ
يف غرف ِة أال�صدقاء
اللوحة للفنانة ليلى ال�شوا -فل�سطني
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موعد ًا للفتا ِة التي واعدتني
ثم بكل هدوء ٍ
دمع وما ْء
غدت بع�ض ٍ
ترى �سوف تبكى الفتاة ُ
كمثل اللواتي انتظرن
مقهى قدي ْـم
على باب ً
ال�صحب
وهل يدرك
ُ
أ�ن البال َد التي ال ت�ضي ُع
ت�ضي ْع
�إذن �سوف أ�م�ضى
قبالة كل فال ٍة تُغنى
وكل عراقٍ حزينْ
ُ
الطرق
�إننا حني تختلط
بالعابرين
احلرب باملا ِء
وتختلط
ُ
والغارقني
ونح�صى الذي مر بني ال�شظايا
وكل الذي �صار حم�ض عناقٍ
قد ْمي
فكل الذي مر ......
حتت ال�شظايا عرا ٌق
وكل عراقٍ له ما يعني .
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تغولوا  ...تطرّفوا!...
ّ
جهاد حمدان

تغ ّولوا  ...تط ّرفوا
أ�قولها و أ�هتف
فغ ّز ٌة و أ�هلها
طرائ ٌد فقتّلوا
ويتّموا ور ّملوا
ّ
وقطعوا أ�طرافنا
بل وا�سلموا عيوننا
وقعقعوا ...وقهقهوا
´´´

اللوحة للفنان ر�شيد قري�شي -اجلزائر
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دما ؤ�نا وقودكم
وحلمنا �شوا ؤ�كم
ال توقفوا العدوان حتى ت�شبعوا
�شئتم  ...حلم ًا ...دم ًا
وت أ�خذوا ما ُ
وترحلوا
´´´

توح�شوا
تغ ّولواّ ...
ت�سللوا ...وفت�شوا
بيوتنا� ...صدورنا
لكنكم لن تفلحوا
يف نزع حتى ذ ّرة من حقدنا
أ�و قتل حلم �صاغه أ�جدادنا
´´´

أ�مامنا أ�يامنا
وخلفنا �آالمنا
أ�مامكم �سوادكم
وما تبدى خلفكم ...جلو ؤ�نا
وبني بحرنا ونهرنا
بالدنا و�ضادنا
´´´

د ّمروا � ...ش ّردوا
بل واع�صروا تاريخكم
وا�سرتجعوا �شم�شونكم
وج ّهزوا ف�سفوركم
وقاذفات حقدكم
وحامالت موتكم
كادميكم  ...ليكودكم
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ثم اعلنوا انت�صاركم
´´´

ن�شرمت الغربان يف أ�جوائنا
ر ّوعتم أال�سماك يف مياهنا
ف أ�ي نوع من دواب أالر�ض مت�شي بيننا؟
´´´

تغ ّولوا  ...تط ّرفوا
ال ترحموا أالطفال والن�ساء وال�شيوخ �إنْ
تو�سلت عيونهم وا�ستعطفوا
ّ
فهتلر خ�صيمكم
مع ّلم وملهم
ها قد حرقتم ث ّلة
لكنّ أ�خرى تنه�ض
فزمت على جالدكم
مرحى إلجنازاتكم
لزهوكم  ...وجندكم
لدو�س منلة �صغرية
أ�بت أ�ن تنحني
لبرت �ساق نخلة �شجاعة
علت على قاماتكم
لق�صف عمر زهرة جميلة
أ�حالمكم تخيفكم
فليخ� أس� الفا�ش�ست ...أ
هم
فالبطال ْ
أ�نتم ومن ي ّلف ل ّفكم
´´´

تغ ّولوا  ...تط ّرفوا
لكنكم لن تفلحوا
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�ســـارق النــــــار
ن�ضال القا�سم

تف ُّر الطيو ُر مرفرف ًة
ب أ�جنج ٍة من الالزورد جمروح ًة للف�ضاء الف�سيح
أ�نا رق�ص ُة املوج
اتبعوين
أ�نا �سارق النار
اتبعوين
اجلريح
الربي والطني
أ�نا النعن ُع ُّ
ُ
يطيب يل هذا امل�ساء
ُ
أ�ن أ� ُ
ر�شقَ أاليائل وال�ضفائر واحلدائق
والن�ساء
يطيب أ�ن أ�عي�ش �شاهق ًا
ُ
و أ��شر َع رايتي للريح كالرمح الك�سيح.
اللوحة للفنان �سليمان من�صور -فل�سطني
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�أطياف املوت
جمال ناجي
منذ أ��شهر وهو يواجه املوت ب�ضراوة؛ مرة أ�و اثنتني كل أ��سبوع  ،لكنه يف تلك الليلة وجد نف�سه
يحتال عليه  ،مب�ساعدة غري متوقعة من أال�شياء املحيطة به والقريبة منه.
لطاملا �شعر ب أ�ن املوت كائن يتنف�س ويتحرك ويخرتق �إ�سمنت ال�سقوف واجلدران وبالط الغرفة،
ويطلق رائحة خا�صة به .
أ
لل�شياء روائحها ومنطقها وتوقيت تدخلها،
وللموت خ�صو�صياته أ�ي�ضا.

وال يدري ملاذا مل يتمكن من اقتالعها وتغيريها على
رغم أ�نه أ�مت ال�سبعني من عمره .

هذه الفكرة تر�سخت يف ذهنه منذ أ�عوام طويلة،

حاول النوم ك�سائر الكائنات التي تدب على هذه

اللوحة للفنان أ�حمد نعوا�ش  -أالردن
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أالر�ض وتغفو عليها .كانت الريح تعزف بعنف يف
باحة داره ،ك أ�منا تطالبه ب�شيء يخ�صها ،ريح عاتية
ت�ضرب أال�شجار والنوافذ فيخلف عزيفها �صدى
موح�شا يف نف�سه.
و�ضع كفه على اجلانب أالي�سر من �صدره بعد أ�ن
دهمته وخزة حارقة �ساخنة ،ك أ�منا هي خارجة من
ُغ�سان قلبه ،نه�ض هلعا ،نف�ض ر أ��سه فتحقق من أ�نه
ما زال على قيد احلياة .مت�شى يف �صالون بيته املقفر
�إال من ب�ضعة مقاعد وطاولة م�ستطيلة متق�شرة .كان
وحيدا يف بيته ،و أ�ح�س أ�ن يف و�سع املوت ا إل�ستفراد به
من دون أ�ن يعرقله أ�و يعطل مهمته أ�حد.
اعتقد أ�نه بنهو�ضه عن �سريره و�سريه يف
ال�صالون ،أ�ف�سد على املوت خطته للظفر به ،متاما
مثلما فعل حني رحل من بيته القدمي �إىل هذا البيت،
ورف�ض تغيري عنوانه يف دائرة أالحوال املدنية ويف
م ؤ��س�سات االت�صاالت والكهرباء واملاء والبنك
و�صندوق التقاعد و�سائر اجلهات املعنية به ،مبقيا
على عنوان بيته القدمي ،من أ�جل ت�ضليل املوت ،لعل
وع�سى ،فقد ال يهتدي �إىل عنوانه يف هذا البيت
اجلديد.
تلك كانت أ��شبه مبزحة طائ�شة بينه وبني نف�سه،
لكنها اتخذت طابعا جديا حني در�س االحتماالت
كلها.
مل ي�ستجب له النعا�س �إال بعيد انت�صاف الليل.
�سار نحو غرفة نومه ،ا�ستلقى على �سريره ،ف أ�ح�س
بحركة ج�سم غري مرئي يف الغرفة ،أ�دار عينيه
مت�شككا باحثا عن ذلك اجل�سم الذي مل يره ،لكن
�صوت منبه احلماية ل�سيارته انطلق فج أ�ة ،فنه�ض
من جديد .فتح الباب اخلارجي ف�صفعته الريح كما

لو انها كف خرافية ،مل تكن ريحا عادية ذات اجتاه
واحد� ،إمنا هي ترتد وتتجول يف كل مكان من باحة
البيت املك�شوفة ،ك أ�منا تقوم بعملية تفتي�ش عن �شيء
ما أ�و �شخ�ص ما ،حتى أ�نها ل�شدتها حركت �سيارته
فانطلق �صوت منبهها حمذرا.
أ��سكت املنبه وعاد �إىل غرفته و�سريره.
حاول أ�ن ينام بواقعية وج�سارة� ،إذ ال داعي
للخوف طاملا أ�ن امل� أس�لة خارج نطاق �سيطرته .كاد أ�ن
يغفو مطمئنا �إىل هذه النتيجة التي بدت له منطقية،
لكن أ�نفا�س ذلك الكائن عادت لتمزق طم أ�نينته،
فخفق قلبه ب�شدة حماوال القفز خارج �صدره.
يف تلك اللحظة تذكر أ�نه مل يتناول دواء �ضغط
الدم وقر�صي املميع ،نه�ض متوجها �إىل اخلزانة
ال�صغرية حيث أ�دويته ،جترع ما لزم منها وعاد �إىل
�سريره.
بد أ� يت�شمم رائحة غريبة ،على أالغلب أ�نها ال
تنتمي �إىل أ�ر�ضنا التي نعرفها ،رائحة تعرب منخريه
وفمه وتتحو�صل يف حلقه قبل أ�ن ت�ستقر يف جوفه،
وبينما يفكر يف تلك الرائحة� ،إذ به يت�شردق وتكاد
روحه تغادره.
دهمته نوبة من ال�سعال املت�صل ،فنه�ض من
جديد وتوجه نحو الثالجة� ،شرب كوبا من املاء وعاد
�إىل �سريره.
هد أ� قليال ،ت�ش ّهد ،فعادت الرائحة واخلطوات
الثقيلة التي تدب يف الغرفة مقرتبة منه ،لفحته
أ�نفا�س أ�ح�سها منبعثة من فم ذلك الكائن الذي
�صار يعرفه ويح�س بح�ضوره من دون أ�ن يراه ،وحني
�شعر باقرتابه منه حد االلت�صاق ،أ��سعفته �شجاعته
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ف�ضغط زر امل�صباح الكهربائي �إىل جانبه م�ست أ�ن�سا
ب�ضوئه املفاجىء .
لكن ال�ضوء أ�ف�سد عليه خطته ،فهو ال ي�ستطيع
النوم �إال بعد أ�ن يت أ�كد من �إطفاء كل أال�ضواء.
أ�طف أ� امل�صباح ب�سرعة .ت أ�مل ال�سقف واجلدران.
غ�شيت عيناه .اتخذت كل أال�شياء لونا بنف�سجيا.
ازداد خوفه ،فقد �سبق أ�ن قر أ� يف أ�حد الكتب ب أ�ن
ا إلن�سان يرى اال�شياء كلها بنف�سجية قبيل املوت ،قبيل
املوت مبا�شرة! هذا �آخر ما تو�صل اليه بنو الب�شر من
معرفة وعلم حول حلظات ما قبل املوت؛ أاللوان كلها
تنعدم وال يبقى �سوى البنف�سجي ،وغرفة نومه غدت
كلها بنف�سجية تلك الليلة.
فرك عينيه ،نظر من جديد ،فعادت الظلمة
تغمغم يف الغرفة وتلون ما فيها :ال�ستارة ،اخلزانة،
اجلدران ،ال�سجادة املعرقة ،كلها غدت مك�سوة
بو�شاح أ��سود تتخلله م�ساحات بنف�سجية داكنة.
من أ�ين جاء البنف�سجي ؟
� أس�ل نف�سه ثم انتقل �إىل ال�صالة و أ�دار مفتاح
التلفاز ،أ�ح�س برغبة يف معاندة املوت واال�ستخفاف
به ،لكن التيار الكهربائي انقطع فج أ�ة عن املنطقة
ب أ�كملها.
حار يف أالمر .ت�ساءل :أ�ميكن أ�ن تكون ال�صدفة

هي التي تتحكم يف ليلتي؟ هل ثمة وجود لل�صدفة؟ أ�م
�إن ما يجري كله مدون يف �سجالت ما يطلقون عليه
ت�سمية «القدر»؟
نظر عرب النافذة فر أ�ى ال�شارع املحاذي لبيته
مظلما ،أ��صغى �إىل �صوت الريح ف أ�ح�س بالذعر ،حاول
�إ�شعال امل�صباح اليدوي لكنه مل يعمل ،ومن ال�صعب
أ�ن يعرث على بطاريات جديدة له ،ب�سب الظالم الذي
غمر بيته �إىل حد أ�نه ت�ساءل عما �إذا كان ذاك هو
ظالم القرب أ�م ظالم احلياة.
هكذا ق�ضى ما يتذكره من ليلته تلك :كلما أ�ح�س
باقرتاب ذلك الكائن منه ،بدر عن أال�شياء �صوت أ�و
فعل يعرقل �إجناز املهمة ،فتارة ي�سمع �صوت الريح
وقرقعة أالواين يف باحة داره ،وتارة ي�سمع منبه
الهاتف النقال أ�و ال�سيارة ،وثالثة ي�سمع �صوت قط
ميوء وحيدا .و أ�خريا ،ارتطمت يده بكوب املاء الذي
اعتاد و�ضعه �إىل جانبه ،ف�سقط على بالط الغرفة
من دون أ�ن ي�صدر �صوتا ،ومن دون أ�ن يتمكن من مد
رقبته لر ؤ�ية الزجاج املحطم على البالط..
ذاك كان �آخر عهده باحلركة ،فقد �سكن ج�سمه
بعد أ�ن متلكته نوبة حادة من ال�سعال اخلانق ،مل
يعد قادرا على حتريك أ�طرافه .مل يعد ينطق ،على
الرغم من أ�نه ظل قادرا على �سماع أ��صوات زوارهt
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اللوحة للفنان جنا مهداوي  -تون�س

درا�ســـــــــــــات

حم � �م� ��د دك � � ��روب

كتاب خالد

ّ
الق�ص عند أ�مني الريحاين
وفن ّ
حممد دكروب
كلمة متهيدية
لعل عنوان «البدايات الروائية» هو التعبري النقدي أال�صح واقعياً وتاريخياً ومو�ضوعياً،
وبالت أ�كيد ف ّنياً ،لتو�صيف امل� أس�لة/ا إل�شكال :م� أس�لة الريادة يف الرواية العربية!
ففي يقيني أ�ن النقد أالدبي العربي يكون أ�كرث ان�سجاماً مع حداثته �إذا تخ ّلى عن مثل هذه
التحديدات احلا�سمة ( :أ�ول رواية عربية! -أ�و :أ�ول ق�صيدة عربية حديثة! -أ�و :أ�ول م�سرحية
عربية! ،الخ ...)...ذلك أ�ن حركة تك ّون نوع أ�دبي فني ما ،وتكامل هذا النوع أالدبي /الفني يف عمل
حمدد أ�و ،غالباً ،يف عدة أ�عمال و� ً
صوال �إىل مت ّيزه كنوع جديد ،خمتلف� ،إمنا ت�سري �إىل الت�شكل
يف �سياق عملية ،تطول أ�و تق�صر زمنياً ،ولكنها عملية متعددة ا إل�سهامات ،متنوعة ،متفاعلة،
تتجاذبها التقاليد أ
والنواع أالدبية املتواجدة ،ولكنها تنجذب �إىل جديدها وا�ستقالليتها وتكاملها،
ا�ستجابة ل�ضرورات الع�صر وامل�ستقبل ،و�إ�سهاماً يف ر�سم معامله أ�ي�ضاً ،وقد ال ينف�صل النوع أالدبي
اجلديد هذا ،يف حركة تكامله ومتايزه ،عن القول اجلديد الذي يحمله ،قول يت�صف هو أ�ي�ضاً،
وغالباً بطابع ريادي ،تقدمي.
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ولعل هذه الفقرة التمهيدية أالوىل ،كان ال بد
منها على عتبة احلديث عن كتاب روائي� ،إ�شكايل،
ومتميز ،هو من جملة أالعمال الروائية الريادية
أالوىل يف أالدب العربي احلديث�( .صدر با إلجنليزية
عام  ،1911ومل ينقل �إىل العربية �إال يف العام
.)1986

عن االختالف بني ق�ص�ص الريحاين وكتاب
خالد:
كتاب خالد ،العمل الروائي أالول ألمني
الريحاين ،يطرح � ؤس�اله الفني على أالعمال
الق�ص�صية الروائية أالخرى للريحاين نف�سه ،وعلى
الرواية العربية التي ظهرت يف زمنه ،وكذلك على
النقد أالدبي العربي يف يومنا هذا.
فعندما أ�خذ الريحاين يكتب بع�ض الق�ص�ص
يف أ�وائل هذا القرن ،مل يكن يهدف �إىل �إقامة بناء
ق�ص�صي فني بقدر ما كان يهدف �إىل �إي�صال أ�فكاره
و�آرائه يف عدد من ق�ضايا ع�صره� ،إىل نا�س زمانه،
فاختلط عنده �شكل الق�صة ب�شكل املقالة ،هكذا كان
أ�ي�ض ًا � أش�ن ا آلخرين من كتّاب زمانه� :سليم الب�ستاين،
مث ًال ،وفرح أ�نطون ،ونقوال حداد ،ويعقوب �صروف،
وحتى ق�ص�ص جربان الالهبة مل ت�سلم من هذا
الرت�سل الوعظي الذي ي�ضع هذه الكتابة على التخوم
ّ
بني الق�صة واملقالة كو�سيلة مرغوبة إلعالن أالفكار
ا إل�صالحية ،بلهجة خطيب متح ّم�س ينرث مواعظه
على العاملني.
«ق�ص�ص» الريحاين� ،إذن ،هي بنت ذلك
الزمن ،من حيث الطريقة أ
وال�سلوب ،ولكنها حتمل
قيمة تاريخية .روايته التي قيل �إنها أالوىل ،زنبقة
الغور ال�صادرة بالعربية عام  ،1915هي من أ�وائل
الروايات يف أالدب العربي احلديث ،وهي �شا�سعة

أالرجاء ،أ�جوا ؤ�ها متنوعة جد ًا ،و أ�حداثها الكثرية
مل تقت�صر على بلد واحد ،بل كان م�سرحها العامل
أالو�سع :تبد أ� يف النا�صرة بفل�سطني ،ثم طربيا
فحيفا ،وبعدها تنتقل أالحداث �إىل القاهرة و�إىل
باري�س فلبنان ،ثم �إىل عكا ،فالنا�صرة وبحرية طربيا
من جديد .هيكل الرواية :أ�حداث م أ��ساوية ناجتة عن
ا�ست�سالم امر أ�ة لرجل بدون زواج .غدر الرجل بها،
ت�شرد املر أ�ة ،وتالي ًا طفلتها يف أ�نحاء أالر�ض .وكذلك
طفل طفلتها الذي جاء هو أ�ي�ض ًا نتيجة غدر رجل
�آخر .أ�حداث الرواية هذه مت�شابكة ب�شكل م�شوق,
بحيث يتابعها القارئ بلهفة رغم تلك ال�صفحات
الكثرية التي يقطع بها الريحاين أالحداث ،ليع ّلق
عليها ويف�صح عن �آرائه يف الكون واحلياة.
ن�ستطيع القول �إن الريحاين قد ت أ�ثر هنا كثري ًا
بروايات هيغو ودوما�س وغريهما من الروائيني
الرومنتيكيني الذين تت�شابك أالحداث يف رواياتهم
وتتعقد وتت�سع بهذا ال�شكل الرحيب ،كما أ�ن تلك
ال�صفحات التي ي�صور فيها الريحاين الب ؤ��س الرهيب
والتدين املريع يف معي�شة النا�س القاطنني حول بحرية
طربيا ،تذكرنا ب أ�جواء هيغو يف الب ؤ��ساء .ولعل ف�ضل
زنبقة الغور ،أ�نها أ��سهمت يف انتقال أ�دبنا من أ��شكال
املقامات وال�سجع التقليدي ،ومهدت الطريق أ�مام
أ�دب روائي عربي أ�كرث دخو ًال يف الع�صر من حيث
البناء الفني احلديث.
بعد زنبقة الغور أ��صدر الريحاين عام 1917
رواية جهان ،أ�و خارج احلرمي ،أ�حداثها تدور يف
تركيا أ�ثناء احلرب العاملية أالوىل ،أ�جواء الد�سائ�س
والتج�س�س وامل ؤ�امرات والف�ساد ،وعن�صرية ال�ضباط
أالملان ،و أ��صوات احلرية خافتة ولكنها ملحاحة و�سط
فو�ضى ال�صراع املحتدم .وكان قد أ��صدر عام 1909
جمموعة أ�قا�صي�ص �سجل التوبة ،أ�حداثها م أ�خوذة

 121العدد اخلام�س وال�سبعون

2009

من التاريخ القدمي وتاريخ تركيا أ�يام ال�سلطان عبد
احلميد .وفيها ي�صوغ الريحاين الكثري من �آرائه
يف احلرية والطغيان ،و�إدانته لل�سيطرة الرتكية،
وا�ست�شرافه م�ستقبل العرب يف احلرية واال�ستقالل.
ق�ص�ص الريحاين هذه قد ال تطرح من الق�ضايا
«الفنية» ما يختلف عن ق�ص�ص وروايات ذلك الزمان؛
اختالط بني �شكل الق�صة و�شكل املقالة ،ودور ميهد
للدخول يف مرحلة الرواية العربية احلديثة.
ولكن رواية الريحاين التي جعل عنوانها كتاب
خالد تختلف ،رمبا جذري ًا ،عن أ�عماله الروائية
الق�ص�صية هذه وق�ص�ص الكتّاب العرب ا آلخرين يف
ذلك الزمان ،فرغم أ�نها �صدرت عام  ،1911أ�ي قبل
رواية زنبقة الغور ب أ�ربع �سنوات ،فهي متقدمة فني ًا
عنها ،واملعروف أ�ن رواية كتاب خالد كتبت أ��سا�س ًا
باللغة ا إلجنليزية ،فهل �إن توجه الرواية على القارئ
أالمريكي ،مار�س ت أ�ثري ًا ما يف �صياغة هذه الرواية
ويف ت�شكيلها الفني؟ أ�م �إن الق�ضايا الفكرية والروحية
التي حتملها الرواية هي يف أ��سا�س ن�سيجها الرتكيبي
املت�شابك ،والتقدم الن�سبي يف بنائها الفني؟
ولكن لنحاول التعرف على بع�ض هذه أال�سئلة،
عرب التعرف على الرواية� :شخ�صياتها ،و أ�فكارها،
و أ�حداثها ،وبنائها الرتكيبي.
ن�ستطيع القول �إن هذا الكتاب الروائي هو
القاعدة الفنية والفكرية التي نه�ض فوقها كتابان
متميزان يف تاريخ أ�دبنا العربي ،هما :كتاب النبي
جلربان خليل جربان ،وكتاب مرداد مليخائيل نعيمة.
ال تهمنا ،هنا ،املفا�ضلة بني هذه الكتب القيمة
الثالثة ،و أ� ّيها أالجمل أ
والهم ،ولكن ما ت�شرتك فيه
هذه الكتب ،أ�ي تلك اللهجة الفل�سفية النبوية ،وكون
كل منها ي�ضم تعاليم وتطلعات باجتاه نوع من أالفكار

يف �إ�صالح حال الب�شرية جمعاء ،وحتلم بنوع من
العامل أالف�ضل أ�و املدينة الفا�ضلة.
على أ�ن كتاب خالد يتميز عن هذين الكتابني
ب أ�نه� ،إىل هذا ،ي�ضم نوع ًا من ال�سرية الذاتية .فهذا
الكاتب/امل�صلح الذي يطلق عليه الريحاين ا�سم
«خالد» ي�شكل نوع ًا من ال�صورة الروائية جلوانب
من م�سرية الريحاين نف�سه وجتارب حياته بني
لبنان و أ�مريكا والبالد العربية ،مع تركيز وا�ضح على
أالفكار وا آلراء والتعاليم ،بحيث ي�صري هذا الكتاب
نوع ًا من ال�سرية الذاتية لفكر الريحاين و أ�ي�ض ًا للفكر
النه�ضوي العربي يف فرتة و�ضع الكتاب.
وير�سم الريحاين هنا ،مالمح من �صورة ال�شرق
والغرب ،على �صعيد أ�مناط احلياة والفكر والفن،
وعالقات التوافق والتناق�ض والتنافر بني هذين
العاملني.
üüü
عندما �صدر كتاب خالد با إلجنليزية عام
 ،1911أ�حدث �ضجة أ�دبية فكرية وا�سعة يف عدد
من ال�صحف أالمريكية والعربية على ال�سواء ،و أ�ثار
اهتمام ًا جدي ًا يف النقد أالدبي ،نظر ًا ملا ي�شكله من
نوع أ�دبي/فكري خمتلف ،وله جاذبية خا�صة نابعة
من هذا املزج التناق�ضي بني �صورة ال�شرق و�صورة
الغرب ،بقلم أ�ديب �شرقي اكت�سب خربة ومعاناة
ألمناط احلياة يف هذين العاملني .و أ�ثار الكتاب يف
حينه ،ورمبا ما يزال كذلك ،العديد من الق�ضايا
النقدية والفكرية.
من هذه الق�ضايا ،مث ًال :م� أس�لة النوع أالدبي
الذي ينت�سب �إليه كتاب خالد هذا ،فهل هو «رواية»؟
أ�م هو «�سرية ذاتية» للم ؤ�لف؟ أ�م هو جمرد «�إطار
ق�ص�صي» اتخذه امل ؤ�لف ذريعة لعر�ض �آرائه ومواقفه
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ب�صدد أالنظمة االجتماعية ،وم�ستقبل الب�شر،
وق�ضايا احلرية والتقدم ،واملقارنة بني أ�مناط احلياة
والفكر والفن يف ال�شرق ويف الغرب؟ أ�م هو نوع من
اجلمع الت أ�ليفي بني هذه أالنواع الثقافية/ا إلبداعية
الثالثة كلها؟
نتفح�ص مدى انت�ساب هذا الكتاب
ف�إذا أ�ردنا أ�ن ّ
�إىل النوع الروائي ،فلي�س ي�صح مطلق ًا أ�ن نقارن كتاب
خالد ال�صادر عام  ،1911مبا و�صل �إليه فن الرواية
العربية اليوم .بل من ال�ضروري ،أ�و ًال ،أ�ن نقارن هذا
الكتاب مبا كان عليه حال «الرواية العربية» يف زمن
�صدور الكتاب نف�سه ،فرنى مدى اجلديد الذي حمله
�إىل النوع أالدبي الذي ينت�سب �إليه.
يف هذا ا إلطار ،ن�ستطيع القول� :إن كتاب خالد
أ�قرب �إىل النوع الروائي منه �إىل أ�ي نوع أ�دبي �آخر...
بل ن�ستطيع أ�ن نذهب �إىل أ�بعد من هذا فرنى :أ�ن
الفن الروائي يف كتاب خالد لي�س من النوع ال�سردي
الب�سيط ،ح�سب أ��ساليب الروايات العربية يف تلك
الفرتة ،بل هو يتخذ ذلك ال�شكل الرتكيبي املعقد
أالقرب �إىل ما يو�صف باحلداثة يف الرواية العربية
املعا�صرة.
فامل�سار الروائي ،يف كتاب خالد ،مير عرب ثالثة
أ��صوات لثالث �شخ�صيات (هي :الراوي ،ثم خالد
نف�سه ،و�صديقه� :شكيب) ..وهذه أال�صوات ال تتناوب
الق�ص ،ك أ�ن يروي كل منهم ف�ص ًال أ�و حادثة ،بل هي
تتداخل يف خمتلف الف�صول ،بحيث يرى القارئ
احلادثة الواحدة ،أ�حيان ًا ،من زوايا خمتلفة ومن
خالل عيني كل من هذه ال�شخ�صيات .وهذا التعدد
يف أال�صوات ،والتداخل بينها ،واختالف زوايا النظر
�إىل أالحداث والنا�س أ
والفكار ميتد على مدى الرواية
كلها.

يقول لنا الراوي ،يف مطلع الكتاب� ،إنه عرث
يف املكتبة اخلديوية بالقاهرة على خمطوطة كتاب
يقول كاتبه �إن ا�سمه «خالد» وهذه املخطوطة مثرية
للف�ضول ،بحيث يعمل الراوي على ن�سخها كاملة،
ليعرف منها حياة كاتبها خالد و أ��سراره.
ثم يفهم الراوي ،من أ�حاديث بع�ض النا�س،
أ�ن «خالد» هذا هو �شخ�ص حقيقي موجود ،وهم
يل ّقبونه بـ«النبي» ويقولون� :إن رجال «تركيا الفتاة»
يالحقونه ...ثم يقولون له� :إذا أ�ردت أ�ن تعرف
املزيد من أ�خبار خالد ومكان وجوده ،فا� أس�ل �صديقه
احلميم جد ًا ،وتلميذه الذي ا�سمه «�شكيب».
يعرث الراوي على �شكيب هذا ،فيجده حزين ًا
جد ًا ،ويخربه أ�ن �صديقه احلميم خالد «اختفى
ب�صورة غام�ضة تكتنفها أال�سرار» ,ثم يخربه ب أ�نه
انتهى لت ّوه من و�ضع خمطوطة عن حياة مع ّلمه خالد
وو�صف أ�خالقه وطباعه ومزاياه و أ�حالمه ،وقد أ�طلق
على املخطوطة ا�سم «التاريخ احلميم» ،وهو ي�ضع
هذه املخطوطة بني يديه ،لتذهب عربه �إىل أ�وروبا
والعامل« :ينبغي على أ�وروبا أ�ن تعرف خالد معرفة
أ�ف�ضل.»...
 ...وهكذا ،يعمد الراوي �إىل حياكة ن�سيج
روائي ،مت�شابك ،ي أ�خذ بع�ض خيوطه من «خمطوطة
خالد» ،وبع�ضها من «خمطوطة �شكيب» ،وبع�ضها من
م�شاهدات واختبارات الراوي نف�سه ،ومن تعليقات
�شكيب وذلك يف �سياق من ال�سرد املركب ،حيث
ي�سوق �إلينا الراوي ،عرب هذا الن�سيج ال�شبكي ،ويف
أ��شكال من الت�شويق وال�سخرية ،والقفز ال�سريع بني
الواقع واخليال ،ال�سرد والفانتازيا ،أ�حداث حياة
خالد و أ�فكاره و أ�حالمه مع ًا:
خالد ،فتى لبناين من مدينة بعلبك ،تدفعه
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احلاجة وامل�شاكل العائلية ،وهو�س التغ ّرب� ،إىل
الهجرة برفقة �صديقه �شكيب �إىل أ�مريكا التي يقال
�إنها «فردو�س النا�س املهاجرين» -كان هذا يف زمان
ما قبل العام  1911-وخالل امل�سرية نحو أ�مريكا،
ّ
يتك�شف ،تدريجي ًا ،أ�ن هذا الفردو�س لي�س فردو�س ًا،
فال�صديقان يعانيان �صعوبات الذل وا إلهانة واجلوع
أ�حيان ًا وهما ،بعد يف الطريق �إىل :أ
«الر�ض اجلديدة».
ويف أالر�ض اجلديدة هذه ،تبد أ� املعاناة احلقيقية.
أ�مام مرف أ� نيويورك ،خالد يت�ساءل « :أ�هذا هو
باب الفردو�س ،أ�م املرف أ� التابع ملدينة دنيوية حتر�سها
ال�شياطني؟» ومن املرف أ� �إىل الدخول يف «يوم احل�شر»
بني ا آلالف امل ؤ�لفة من املهاجرين الفقراء املر�ضى
التائهني الالجئني �إىل هذا «الفردو�س» من خمتلف
أ�نحاء أالر�ض ،يعاين ال�صديقان ذل التزاحم ،وذل
الوقوف يف ال�صفوف الطويلة للفح�ص الطبي ،ثم
اال�ستجواب ،وفح�ص أالوراق ،ورهبة اخلوف املمزوج
باجلوع والوهن .وبعد أ�ن يفلت ال�صديقان من «يوم
احل�شر» مبا ي�شبه الت�سلل والهرب ،يبد أ� البحث عن
أالقارب واملعارف ،ثم الدوران يف ال�شوارع ال�ضيقة
بحث ًا عن العمل ثم الدوران يف أ�زقة « أ�بناء العرب»
يحمالن الك�شة ويبيعان «ال�صلبان ال�صغرية و�شارات
الكتف و�سبحات ال�صالة» بدعوى أ�نها من أ
«الر�ض
املقد�سة» ،وينامان كل يوم يف مكان حتى يتاح لهما،
مظلم،
بعد عذاب البحث الطويل ،أ�ن ي�سكنا يف قب ٍو ٍ
خانق يف ال�صيف وتغمره املياه يف ال�شتاء ،فيعمل
ال�صديقان با�ستمرار على �ضخ املياه منه ،والربد
ينخر عظامهما ،وي� أس�ل خالد �صديقه« :هل تعتقد
أ�نت ب أ�ن �سكان العامل اجلديد هم أ�ف�ضل حا ًال من
أ�هل العامل القدمي؟» ويعود خالد بذاكرته �إىل مدينة
بعلبك ،فيقول ل�صديقه« :هكذا ،من حتت الدلفة �إىل
حتت املزراب» .ويعود �إىل � ؤس�اله ال�ساخر« :هل أ�نت
مت أ�كد ب أ�ننا أ�ح�سن حا ًال هنا؟»

ويوغل الراوي يف ت�صوير حياة ال�صديقني
ومعاناتهما يف أ�مريكا ،من خالل نظرة تنطوي على
موقف انتقادي خفي وعميق ،وبلهجة من الفكاهة
الناعمة وال�سخرية اخلفيفة ،ولكن امل�ستمرة ،والتي
تطال حتى تلك أ
«الفكار الكبرية» نف�سها التي يكرز
بها خالد بهدف �إ�صالح حياة الب�شر!
خالد يلتهم الكتب ،يت�سمع بهو�س �إىل خطباء
خمتلف الفرق «املتطرفة» ،يحاول الدخول يف احلياة
ال�سيا�سية ،ودهاليزها ومعاركها ،وهو يفت�ش عن
أالفكار الكبرية التي ت�صلح حال بني ا إلن�سان ،تت أ� ّجج
أالفكار يف ر أ��سه وتع�صف :من أ�دنى أالفكار الفو�ضوية
�صعود ًا �إىل �سماوات الفكر املثايل والروحانيات.
ولكن اخليبات املعي�شية والفكرية تتواىل
ففي أ�فكار خالد مثالية أ�خالقية ال حتتملها حتى
أالحزاب املعار�ضة يف أ�مريكا ،فيعود بها خالد �إىل
ال�شرق ،حيث ي�صطدم أ�ي�ض ًا مبوا�ضعات وموا�صفات
اجتماعية ودينية وعقائدية ال تتحمل �آراءه ومواقفه
و أ�فكاره الداعية �إىل التغيري ،ون�شدانه املثايل للعدالة،
في�صطدم بال�سلطات الروحية وب�سلطة الدولة مع ًا،
فينعزل يف اجلبل.
ثم يبد أ� خالد برحلة تب�شري �إىل بع�ض ديار
العرب ،يدعو فيها �إىل توحيد هذه البالد يف دولة
عظيمة جتمع بني منجزات الغرب العلمية التكنيكية،
وح�ضارات ال�شرق املثالية مبا ي�ضمن ،بح�سب
ت�صورات خالد ،العدالة لبني الب�شر ،متوهّ م ًا أ�ن
هذا املزج الكيميائي بني «عقل الغرب» ( أ�و القدرات
العجائبية للماليني أالمريكية) ،وروح ال�شرق ،تنتج
�إمرباطورية عظيمة!
على أ�ن الراوي ،يف كتاب خالد ،ال يخفي �سخريته
الناعمة والودية ،من بع�ض أ�فكار خالد ا إل�صالحية
هذه ،املمزوجة بالكثري من أالوهام.
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ول�سنا هنا ،على كل حال ،يف جمال عر�ض أ�فكار
خالد يف كتاب خالد الذي و�صفه الريحاين ب أ�نه
«رواية فل�سفية اجتماعية» – وال يف جمال مناق�شتها،
بل نحب أ�ن نقول �إن أ�مني الريحاين ا�ستطاع �إيراد
هذا ال�سيل من أالفكار �ضمن ن�سيج روائي ،مت�شابك،
ومتعدد أال�صوات ،طريف و�ساخر وم�ش ّوق غالب ًا،
أالمر الذي يجعلنا نرى يف روايته هذه �شك ًال متقدم ًا
على �صعيد الفن الروائي يف تلك الفرتة ،وهذا يطرح
م� أس�لة �ضرورة �إعادة النظر يف التقييم الفني ،ال
الفكري فقط ،ألدب الريحاين.
وال بد من ا إل�شارة هنا �إىل أ�ن تداخل أ��صوات
�شخ�صيات الرواية الثالث (خالد–الراوي–
�شكيب) ،يحمل يف الوقت نف�سه داللة على كون هذه
ال�شخ�صيات الثالث ،ت�صور ومتثل ،يف جوانبها
أال�سا�سية ،احلاالت املختلفة واملتناق�ضة ،ل�شخ�صية
واحدة هي �شخ�صية :خالد التي حتمل جوانب،
جمرد جوانب ،من �شخ�صية الريحاين ،ويف هذا
أ�ي�ض ًا داللة على القدرات الت أ�ليفية يف الفن الروائي
عند أ�مني الريحاين.
وهو –يف الرواية -يتعاطى مع فل�سفات الع�صر
لي�س من موقع ا إلميان املطلق بتيار من تياراتها ،بل
املتفح�ص والباحث ب�شكل حمموم
من موقع الناقد
ّ
عن فل�سفة اجتماعية يطمئن �إليها ،ويطمئن على
أالخ�ص �إىل االن�سجام بني جانبي الفكر والعمل،
والعقل والروح ،يف �سلوك ا آلخذين بهذه الفل�سفة.
من هنا ،نلم�س ،على مدى الرواية كلها،
تلك الروحية الفكهة وال�ساخرة التي يتعاطى بها
الريحاين –امل ؤ�لف -مع �شخ�صية خالد بالذات ،ومع
خمتلف أالفكار والفل�سفات والتيارات واحلركات
االجتماعية التي مير بتجارب معها ،فك أ�نه يف هذه

امل�سافة ،الفنية والفكرية التي يخلقها بني القارئ
وبني أالحداث وال�شخ�صيات وال�صور أ
والفكار التي
تتتاىل ،وتتناق�ض ،أ�مامه –ك أ�نه ،بهذا ،ميار�س أ�متع
�صفات الدميقراطية الفنية� ،إذ يجذب القارئ �إىل
التفكري و�إىل االختيار احلر بني أالفكار واملواقف
واحلاالت .وهو ،بهذا ،ي�صل �إىل عقل القارئ و�إىل
حتريك قدرات التفكري عنده ،عرب ا إلمتاع الفني.
على أ�ن اخليط أال�سا�س الذي مير عرب كل
التجارب مع هذه التيارات أ
والفكار هو :التفتي�ش
والنظمة أ
املحموم عن ال�سبل واملناهج أ
والفكار التي
ت�ضمن التقدم االجتماعي والتطور العلمي لبلدان
ال�شرق ،التي كان يرى أ�ن عليها أ�ن ت�ستعني بكل
منجزات الع�صر العلمية والفكرية دون أ�ن تفقد
روحها ا إلن�سانية ،مع �ضرورة تر�سيخ دميقراطية
حقيقية حترتم ا إلن�سان وترى فيه القيمة أال�سا�سية
للمجتمع.
هذا الهدف ،مل ي َر الريحاين ،يف تلك الفرتة،
ومل ي َر الحق ًا ،أ�ن منوذج الر أ��سمالية أالمريكية ميكن
أ�ن يو�صل البالد املتخلفة �إليه.
خالد يكتب يف خمطوطته�« :آه ،يا أ�مريكا،
يا من يحبها خالد ويكرهها على حد �سواء ،يا أ�م
الرخاء واالزدهار والتعا�سة الروحية� ،سوف ي أ�تي
ذلك الوقت ،و�سوف ترين حينذاك أ�ن ذهبك هو
غري حقيقي لي�س �إال ،و أ�ن �سنداتك املذهبة أالطراف
لي�ست �سوى أ�حكام باملوت .و أ�ن رب املال والرثوة
الذي تعبدين هو جثة مت ّوجة على كومة روث .ولكن
أ� ّنى لك أ�ن َت َر ْي هذا ا آلن ،ألنك ما زلت �إبان الفجر
الزائف ،تكافحني بفو�ضى وت�شوي�ش ،وتعبدين
ج ّثتك العمالقة واملطروحة فوق مزبلة ،وتلتهمني
أ�والدك الروحيني ،أ�جل ،أ�مريكا تعي�ش ا آلن يف الفجر
الكاذب» (�ص.)145
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كتب الريحاين ر ؤ�اه هذه يف مطلع القرن
املا�ضي!
ف�إذا أ�تيح له –ولنا -ا آلن أ�ن يكتبها من جديد،
فهل �سيعيد �صياغتها؟ أ�م يح ّور بع�ض كلماتها؟ أ�م
يرتكها كما كتبها ،يف زمانه ذاك ،عن زماننا هذا؟
 ...وبالرغم من أ�ن هذه الرواية حتفل بالكثري
من هذه ال�صياغات الفكرية للمواقف االجتماعية
والت أ�مالت ال�سيا�سية والر ؤ�ى امل�ستقبلية ،فهي تطرح

نف�سها (حتى بعد مرور  98عام ًا على ظهورها) كعمل
روائي متميز ،ومن نوع خا�ص ،مثري للجدل وللنقا�ش،
من حيث أ�نها �شكلت وت�شكل عم ًال فني ًا غني ًا جد ًا على
�صعيد الفن و�صعيد الفكر مع ًا.
ويف ظني ،أ�ن كتاب خالد كنوع أ�دبي مركب،
وريادي ،ال يزال يطرح علينا ،وعلى الرواية العربية،
وتاريخها ،أ��سئلته حتى يومنا هذا t
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حــــــــــــــوارات

�� �س� �م�ي�رة ق� �ع���وار

كلينث بروك�س

أ�ع ّد احلوار� :سمرية قعوار

التقيت

´ كلينث بروك�س أ�ول مرة �صيف عام  ،1983عندما كنت يف زيارة بحثية جلامعة ييل من
خالل منحة فولربايت .على بعد أ�متار من مكتبة املخطوطات ال�شهرية بايناكي جل�س رجل طاعن يف ال�سن
على مقعد حجري ينتظر با�ص �آخر النهار بعد أ�ن أ�غلقت املكتبة أ�بوابها .جل�ست بجواره منتظراً قدوم البا�ص.
كان مي�سك بكتاب يقربه �إىل نظارة �سميكة وك أ�ن الكتاب أ��صبح عد�سة ال�صقة لتلك النظارة .دفعني امل�شهد
دون أ�ي تكلف �إىل �إخراج كتاب أ�دفع به احلرج عن نف�سي على أالقل أل�صبح تلقائياً جزءاً من امل�شهد .وبعد ما
يقرب من �ساعة أ�و أ�كرث و�صل البا�ص� .صعد بروك�س �سلم البا�ص بكل ما تبقى لديه من قوة الثمانينيات من
العمر .تعمدت أ�ن أ�جل�س بجواره � .أس�لته هل أ�نت أال�ستاذ بروك�س؟ أ�جاب با إليجاب و� أس�لني بدوره عن ا�سمي
وعن بلدي .ع ّلق قائ ً
ال :رغم أ�ننا ( أ�مريكا) و�صلنا تاريخ امل�شكلة أالزلية مت أ�خرين ( أ�ي بعد بريطانيا)� ،إال أ�ن
ما أ�حدثناه من أ�ذى يفوق كثرياً أ��صحابنا (ا إلجنليز) الذين ثبتوا امل�شكلة التي �صنعوها على تاريخ اخلارطة
العاملي .وبدعابته املعهودة ا�سرت�سل قائ ً
ال �إن ما فعله أ��صحابنا يذكرين بالدعاية ال�شائعة التي تقوم بها �شركة
البا�صات امل�شهورة يف أ�مريكا .و أ�ود أ�ن ا�ست�سمح القارئ عذراً أ�ن أ�نقل كلمات بروك�س نف�سها با إلجنليزية:
«»Greyhound bus, leave the driving to us

´حممد �شاهني.
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ا�ستطرد قائ ًال اهلل أ�علم �إىل أ�ي تدهور �ست ؤ�دي
قيادة بلدنا لق�ضية بلدكم.
كان من الطبيعي أ�ن أ�فكر يف دعوته �إىل اجلامعة
أالردنية .ات�صلت مع م ؤ��س�سة فولربايت يف وا�شنطن
أ�عر�ض عليهم امل�شروع .أ�جاب ال�سيد هيوالك امل� ؤس�ول
عن برنامج الزيارات العلمية يف ال�شرق أالو�سط أ�نه ال
يوجد لديهم أ�ي حتفظات بل أ�نهم �سي�سعدون بزيارة
�شخ�صية يف مثل هذه القامة ،غري أ�ن بروك�س من
ناحيته ذكر يل أ�ن أ�يام �سفره وترحاله مل تعد قائمة
كما كانت أ�يام ال�شباب ،لكنه طلب مني أ�ن نتوا�صل
بعد عودتي �إىل أالردن.
وبعد �سنة ونيف من التوا�صل ،ح�ضر بروك�س
من خالل فولربايت �إىل أ
الردن بتاريخ 1984/4/29
ليق�ضي أ��سبوعني يحا�ضر طلبة ق�سم اللغة ا إلجنليزية
و�آدابها يف مو�ضوع النقد أالدبي .و� أس�ترك احلديث
عن هذه الزيارة التاريخية ملنا�سبة أ�خرى .لكني
أ�ود أ�ن أ�عرج ب�سرعة على بع�ض الذكريات ،أ�والها:
أ�ن رئي�س اجلامعة �آنذاك كان قد اعتذر عن ح�ضور
الغداء الذي أ�قامته اجلامعة على �شرف ال�ضيف
قبيل مقابلته ال�ضيف ب�ساعات .بعد املقابلة قرر
رئي�س اجلامعة جمدد ًا أ�ن يح�ضر الغداء .أ�ما نائب
الرئي�س أالكادميي الذي كان مبتهج ًا بح�ضور بروك�س
�إىل اجلامعة ،رمبا بحكم تخ�ص�صه القريب من
اهتمام بروك�س ،فقد طلب من بروك�س أ�ال يغ�ضب
من ترجمته بع�ض ًا من أ�عماله �إىل العربية دون �إذن
م�سبق .رد بروك�س قائ ًال �إنه ال يجني أ�رباح ًا من
الن�سخة ا إلجنليزية فكيف العربية؟ وقابل االعتذار
بال�شكر لنائب الرئي�س الذي ّ
جت�شم م�شقة الرتجمة.
طلبت من بروك�س أ�ن يعينني على قراءة ق�صيدة
�إليوت «الفتاة الباكية» وهي ق�صيدة جاء تركيبها
مكثف ًا معقد ًا فهي �صورة م�صغرة عن الق�صيدة

الطويلة أالخرى «�صورة �سيدة» .يكمن تعقيدها يف
دراميتها .على الفور أ�جاب بروك�س أ�ن ما يفعله �إليوت
يف هذه الق�صيدة �شبيه مبا يفعله خمرج �سينمائي
كفء من هوليوود! ال أ�عرف مدخل �صدق لهذه
الق�صيدة أ�بلغ من هذه املقارنة التي ميكن أ�ن ي�شعر
القارئ أ�نها تفتح أ�بواب الق�صيدة على م�صراعيها!
وعبارة �شبيهة �سمعتها منه هي أ�ن النقد مهما عال
� أش�نه �سيذهب ويبقى ال�شعر .واملعروف أ�ن كتابه فهم
ال�شعر  Understanding Poetryما زال يدر�س
كن�ص أ��سا�سي لطلبة الدرا�سات أالدبية يف خمتلف
اجلامعات �شرق ًا وغرب ًا.
أ�ما ما أ�ريد أ�ن أ�ذكره هنا ،ب�شكل خا�ص ،االنطباع
ا إليجابي الذي تركه طلبة الق�سم عن بروك�س.
يف أ�كرث من منا�سبة أ�كد بروك�س أ�ن الطلبة الذين
حا�ضرهم يف ق�سم اللغة ا إلجنليزية و�آدابها على
مدى أ��سبوعني هم من خرية الطلبة الذين قابلهم يف
حياته ،و�سمعته يذكر ذلك يف م ؤ�متر عقدته جامعة
مني عن �إليوت عام  .1988لو كان بروك�س ما زال
على قيد احلياة لكتبنا له نخربه أ�ن الق�سم الذي
ت�شرف طالبه باال�ستماع �إىل حما�ضراته قد ح�صل
على املرتبة أالوىل بني أ�ق�سام اجلامعات أالردنية يف
معيار اجلودة ،أ
ولكدنا له جتليات �شفافيته ال�صادقة
ور ؤ�يته الثاقبة.
قامت �سمرية قعوار ،طالبة من طالبات الق�سم
املتميزات ،ب�إعداد وحترير هذه املقابلة التي أ�جريت
مع أ�هم أ�ركان النقد اجلديد والذي ترك ب�صمة
نقدية بارزة يف تاريخ النقد أالدبي احلديث ما دعا
النقاد الحق ًا أ�ن ي�ص ّنفوه بـ The Father of New
 .Criticismوقد ازدهر هذا النقد يف أ�ربعينيات
وخم�سينيات القرن املا�ضي ،وميكننا القول أ�ن
البنيوية ن� أش�ت الحق ًا على أ�نقا�ضه.
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 vتبدو وك أ�نك تقلل من قيمة الثقافة واملجتمع
بالقيا�س �إىل الفن .هذا أ�مر ي�صعب قبوله يف
العامل الثالث يف مناطق مثل أالردن ،حيث ت�شغل
العالقة بني الثقافة واملجتمع القارئ كثريا .لعل
أالمر يختلف يف الغرب؟
 أ�ظن أ�نك حمقة يف طرح هذا ال� ؤس�ال� .إننانعي�ش يف عامل �شديد التخ�ص�ص يف أالدب أالجنلوـ
�ساك�سوين ،حيث ي�صعب علينا جميعا فعل كل �شيء
يف ا آلن نف�سه .ولقد جئت يف زمن �شعرت فيه أ�ن
التطابق مع الثقافة ،مع حياة الكاتب كخلفية ،كان
قويا �إىل درجة ت�صغري � أش�ن العمل الفني .ولهذا
فقد أ��صبت قدرا من ال�شهرة �إذا كنت �شهريا بالفعل
لكوين م�شغوال� ،إىل حد بعيد ،بالعمل الفني مبعزل
عن ال�سرية الذاتية والتاريخ الثقايف.
ومع ذلك ف�إنني يف احلقيقة �شديد االهتمام
بالتاريخ الثقايف ،وميكن أ�ن أ�دلل على ذلك بكوين من
جنوب الواليات املتحدة ،و أ�نا �شديد الوالء ملنطقتي،
وهي من أ�كرث مناطق أ�مريكا وعيا بثقافتها .ففي
احلقيقة أ�ننا خ�ضنا ،ملدة أ�ربع �سنوات ،حربا دموية
لكي نتمكن من االنف�صال عن الواليات املتحدة قبل
حوايل مائة وخم�سني عاما� .إنني مهتم كثريا بثقافة
اجلنوب ،وقد كتبت أ�كرث عن تلك الثقافة خالل
ال�سنوات أالخرية .لكن دعينا ن�ضع أالمر على النحو
التايل :ميكن للمرء أ�ن يكون مهتما أ��شد االهتمام
ب أ��شياء معينة ،وهو يف�ضل أ�ن يقوم بوظيفته بدال
من أ�ن يكتب عن أ��شياء أ�خرى خمتلفة .أ�ظن أ�نني
م�شغول جدا بتلك العالقة [بني الثقافة واملجتمع]،
كما ينبغي ألي امرئ من العامل الثالث ،أ�و أ�ي مكان
�آخر ،أ�ن يكون م�شغوال .لكن ما حدث يف الواليات
املتحدة ،يف الثالثينيات على �سبيل املثال ،وخ�صو�صا
يف زمن هيمنة الي�سار واملارك�سية ،هو حماولة جعل

أالدب �صنيعة برنامج �سيا�سي ،وال �شيء أ�كرث .أ�ي
ما ي�سمى روايات الطبقة العاملة التي ن�سي معظمها
لكونها ال متتلك أ�ية قيمة أ�دبية عابرة للزمن.
 vتق�صد أ�ن ال�شهرة التي نلتها كانت نتيجة لكونك
عملت يف زمن كان فيه النا�س م�شغولني بتلك
العالقة ..أ�ي أ�ن أالمر كان جمرد رد فعل؟
 هذا �صحيح� .إنه رد فعل� .إنني متعاطف مع أ�ي�شخ�ص يعمل بذلك الهاج�س .يف احلقيقة أ�ن لدي،
أ�نا وزوجتي� ،صديقا �شابا من امل�سي�سيبي يدير معهدا
ثقافيا جنوبيا ،وهو مهتم بالثقافة ال�شعبية ،وتطور
اللغة والتاريخ ،ونحن ن�شجعه ونطري اهتماماته.
 vومع ذلك تبدو معاديا للت�شديد على ال�سياق
الثقايف الذي ي�شكل خلفية عمل فني ما ،وال تف�ضل
ت أ�ويله على هذه اخللفية.
 بلى ،ألن ال�سياق الثقايف قد يكون مهمابالن�سبة لقطعة أ�دبية غري مهمة كما هو بالن�سبة
لقطعة أ�دبية �شديدة أالهمية .أ�ظن أ�ن ال�سياق الثقايف
مهم دائما .أ�ظن أ�نه معطى من املعطيات .لكنه ،هو
بذاته ،ال يدلك على قيمة قراءة العمل� ،إال �إذا رغبت
يف قراءته كن�ص دعائي ،أ�و كن�ص ذي لون حملي،
أ�و �شيء من هذا النوع .لكن يف تلك احلالة ،ف�إن
أالف�ضل أ�ن تقرئي ن�ص ًا تاريخي ًا خال�ص ًا أ�و �شيئ ًا عن
اجليولوجيا .لدينا ،على �سبيل املثال ،ويف الواليات
أالمريكية اجلنوبية ،قدرا هائال من أالعمال أالدبية
الرائعة امل�شبعة متاما بالتاريخ الثقايف :روايات
فوكرن� .إنه يخاطب الفرن�سي والياباين ،وكالهما
�سيكونان معجبني به ،رغم أ�نه مت�شبع مبادة لغته،
ببيئته وثقافته.
عندما قمت بتدري�س أ�دب فوكرن ،وقد د ّر�سته
يف جامعة ييل ،كنت أ�د ّر�سه كجزء من م�ساق �آخر.

 130العدد اخلام�س وال�سبعون

2009

املرات الوحيدة التي د ّر�ست فيها فوكرن كم�ساق خا�ص
كانت خالل ال�سنوات أالخرية يف ييل .وقد وجدت أ�ن
خم�سة وثمانني يف املائة من الطلبة احلا�ضرين مل
يكونوا من اجلنوب .لذا كان علي أ�ن أ��شرح كثريا،
خوفا من أ�ن تفوتهم القيمة أالدبية ألنهم قد ال
يعرفون ما يتكلم عنه .لو أ�نني د ّر�ست بلزاك ،وطلبتي
أالمريكان ال يعرفون �شيئا عن الثقافة الفرن�سية التي
ي�صدر عنها ،لكان علي أ�ن أ�جعلهم يتعلمون �شيئا،
يتعلمون الكثري� ،إن كان ذلك ممكنا ،لكي يتعرفوا
على القيم التي نرغب يف تقديرها حق قدرها.
 vهل كنت طري العود وقتها مبتهجا قليال
بخ�صو�ص ذلك؟ أ�ي عندما كنت من أ�ن�صار احلاجة
�إىل الت�شديد كثرياً على دليل ا إلثبات الداخلي
للعمل الفني ،لرمبا يف الوقت الذي كنت تقوم برد
الفعل على مدر�سة خمتلفة.
 بلى ،قد يكون االبتهاج تعبريا منا�سبا لو�صفالو�ضع .أ�توقع أ�ن يكون ذلك �صحيحا .عندما يتقدم
املرء يف العمر ،و أ�متنى أ�ن ي�صبح أ�كرث حكمة ،ف�إنه
ي�صبح أ�كرث ت�ساحما .ميكن أ�ي�ضا أ�ن نعرب عن أالمر
بطريقة أ�خرى ،فعندما يريد املرء ت�سجيل نقطة يف
مناخ �سجايل فمن املتوقع أ�ن يكون أ�كرث حدة ،و أ�ن
ي�شدد على نقاط بعينها؛ وهو أالمر الذي �ستخف
حدته فيما بعد .ويف احلقيقة أ�ن الكثري من تلك
النقاط قد مت ك�سبها ،ولي�س علينا أ�ن جنادل ب� أش�نها
مرة أ�خرى .ومن بني أال�شياء التي تدعو �إىل االبتهاج
حقا ما قاله أ��ستاذ يف جامعة فرجينيا ،هو �إيهرين
بري�س  ،Ehren Preisبخ�صو�ص ما كان يفعله عدد
منا .فقبل خم�سة ع�شر أ�و ع�شرين عاما قال الرجل:
«لي�س علينا أ�ن جنادل ب� أش�ن النقد اجلديد مرة
أ�خرى .فما هو جيد فيه قد مت امت�صا�صه ومتثله منا
جميعا».

يف الواقع ،ما يح�صل ا آلن هو أ�ننا نواجه رد
فعل حادا على النقد اجلديد الذي يقع يف اجتاه �آخر
متاما .لكن يف مقدوري العي�ش ب�سعادة جنبا �إىل جنب
مع امل ؤ�رخ الثقايف ألننا كلينا �ضروريان .با�ستطاعتي
ر ؤ�ية ذلك ونحن نكمل ،وال نناف�س ،بع�ضنا بع�ضا.
 vما هي وظيفة النقد أالدبي من وجهة نظرك؟
 ح�سنا ،أ�ظن أ�ن له وظائف عدة .و أ�نا � أس�لقيحما�ضرة العام املقبل ،حماوال تو�ضيح هذا أالمر.
لقد تكلمت عن املو�ضوع يف املا�ضي� .إنه مهم للغاية
يف ح�ضارتنا� .إنه مهم يف الغرب بخا�صة ،حيث
هيمنت علينا ا آلالت التي �صنعناها ،والتقنيات التي
أ�وجدناها ،ما جعل النوع والقيمة ا إلن�سانيني تعانيان
وتكابدان ب�شدة� .إن من بني وظائف أالدب ،كما
يبدو يل ،م�ساعدتنا على فهم ا إلن�سانية أ�كرث؛ و أ�نا
أ�عني أ��شياء تتجاوز الرتكيبة النف�سية ،أ�و الرتكيبتني
االجتماعية واالقت�صادية ،هذه أ��شياء مهمة طبعا
�إنني أ�عني الطريقة التي نرى بها نحن الب�شر ،الب�شر
جميعا ،العامل وندركه ونفكر به .ا آلن أ�ظن أ�نه لي�س
أالدب وحده ما يفعل ذلك .أ�فرت�ض أ�ن الفل�سفة
والدين ،ب�صورة ح�صرية ،وعلى أالقل يف املا�ضي،
كانا امل�صدر العظيم لذلك؛ لقد كانا يحميان
القيم أال�سا�سية ويعمالن على بث القيم ا إلن�سانية
العظيمة ،أ�ي القيم الكونية .بالت أ�كيد أ�ن أ
للدب دورا
يلعبه يف هذا ال� أش�ن ،لكنه قد ين�سى ب�سهولة .و�إذا
كان يف مقدوري أ�ن أ�قوم بتب�سيط أالمور �إىل درجة
ال�سخف ف�إن با إلمكان قول ما يلي� :إن العلم يوفر لنا
و�سائل العي�ش .و�إذا أ�ردنا أ�ن نقوم مبهمة ما ب�صورة
ناجعة ف�إنني أ�فرت�ض أ�ن با�ستطاعة العلم أ�ن يوفر لنا
ا آلالت ،واملعدات ،وحتى ا آلالت املعقدة التي متكننا
من القيام مبهمتنا تلك .وهذه بالطبع وظيفة مهمة
�إىل أ�بعد احلدود� .إننا نقدر العلم ب�سبب نظريته،
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نظريته اخلال�صة ،لكن ا إلن�سان العادي يقدر العلم
ألنه ي�ضع هذه ا آلالت بني يديه ،وهي تزوده بو�سائل
العي�ش .من ناحية أ�خرى ،ف�إن لدى أالدب الكثري مما
للن�سان العادي من أ�هداف وغايات عظيمة
يعطيه إ
يعي�ش بها.
 vهل يحدث أ�ن تتخوف أ�حيانا من أ�ن قرننا
الع�شرين أ��صبح موثقا أ�كرث ف أ�كرث �إىل روح آاللة؟
 بل �إنني �شديد التخوف .يف احلقيقة أ�ننيأ��شعر ب أ�كرث من ذلك .أ��شعر بالي أ��س و أ�نا أ�رى ما
يحدث يف معظم اجلامعات أالمريكية .لقد كف
العديد منها عن أ�ن يكون جامعة ،و أ��صبح ب�إمكاننا
القول �إنها جمرد مدار�س للتدريب .مدار�س التدريب
مهمة بال أ�ي �شك ،ونحن بحاجة �إليها .نحن بحاجة
�إىل مهند�سني من التخ�ص�صات كافة ،بحاجة �إىل
تقنيني .ومع ذلك ،ف�إننا بحاجة �إىل فح�ص الغايات،
�إىل أ�ن نرى أ�ي نوع من أالهداف ن�سعى �إليه ،و�إال
أ��صبحت احل�ضارة مثل رجل احلكاية الذي كان
يرتدي أ�ح�سن حلة ولكنه ال يعرف �إىل أ�ين يذهب،
أ�و كرجل لديه أ�جمل �سيارة ولكنه ال يعرف �إىل أ�ين
يقودها.
 vتقول �إنك ال تلتزم مبا يطلق عليه نظرية «الفن
للفن» و أ�نك ت ؤ�من أ�ن ت أ�مل الفن أالدبي يوفر لنا
معرفة ب أ�نف�سنا فيما يت�صل بالواقع كما يعرفه
الب�شر .هل يعني هذا أ�ن النقد أالدبي تخ�ص�ص له
عنا�صر ومعايري كونية؟
 أ�ظن أ�نه ميتلك تلك املعايري ،يف النهاية.ومن الوا�ضح أ�ن على كل ثقافة أ�ن تتو�صل �إىل تلك
املعايري بنف�سها؛ على كل ثقافة أ�ن ت�سعى �إىل �إجناز
ذلك بطريقتها اخلا�صة� .إن من ال�سخف احلديث
�إىل �شخ�ص عن جمال ال�شعر ا إلجنليزي �إذا مل يكن

ذلك ال�شخ�ص قادرا على القراءة با إلجنليزية ،كما
أ�ن من غري املجدي �إخباره عن الق�صائد أالروع يف
الفل�سفة ال�صينية �إذا مل يكن يتقن اللغة ال�صينية أ�و
أ�نه ال يجد ترجمات جيدة لتلك الق�صائد� ،إلخ.
�إ�ضافة �إىل ما �سبق ،ف�إن لدى كل ثقافة دعاواها
بنوع من احلدو�س اخلا�صة بالقيم الكونية .و أ�نا
أ�عتقد أ�ن تلك املعايري موجودة� .إذا مل تكن موجودة
ف�إنه يبدو يل أ�ن م�سعى الثقافة ،والثقافة الرفيعة
بخا�صة ،ذو طبيعة ن�سبية .و�سوف أ�فقد اهتمامي �إذا
كان أالمر كذلك .ل�ست مهتما كثريا باملو�ضة الرفيعة،
بالتغري يف املو�ضات� .إن كل مو�ضة ت�صبح بال �ضرورة
بعد خم�سني عاما ،بعد ع�شرة أ�عوام ،ويتم ا�ستبدالها
بغريها .أ�ظن أ�ن لها قيمة ثابتة .لكن بالت أ�كيد أ�ن أ�ية
ثقافة ال ت�ستطيع التو�صل ب�صورة أ�وتوماتيكية �إىل
و�صفة مب�سطة ،وي�صبح لتلك الو�صفة قيمة ثابتة.
أ�ظن أ�ن ت� .س� .إليوت تو�صل �إىل احلكم ال�صحيح،
أ�كرث من أ�ي �شخ�ص �آخر يف زماننا ،حني �شدد
على عدم وجود تقدم يف الفن .يف العلم ثمة تقدم.
ب�إمكاننا مالحظة أ�ننا نتقدم خطوة خطوة ،نبني
على ما �سبق .ثمة �إح�سا�س أ�ننا نتقدم تقنيا يف الفن
ونبني على ما حتقق تقنيا يف املا�ضي؛ وحتى يف أالدب
يح�صل ذلك ،لكن ذلك يبدو حمدودا للغاية.
لي�س �شك�سبري أ�ف�ضل من هومريو�س ألنه جاء
بعده ،ولي�س أ�ودن أ�ف�ضل من �شك�سبري ألنه جاء بعده
أ�ي�ضا .هذا كالم فارغ ال معنى له� .إن على املرء
أ�ن يرى الدائرة ،مركز الدائرة ولنفرت�ض ان تلك
الدائرة مكتملة ونحن ن أ�تي بال�ضرورة من مراحل
وثقافات خمتلفة ،ون�سعى �إىل االقرتاب أ�كرث ف أ�كرث
من ذلك املركز أال�سطوري .لكن أ�يا منا لن ي�صل �إىل
ذلك املركز .ومع هذا ف�إن امل� أس�لة لي�ست �سباقا أ�و
تناف�سا بني فرقاء خمتلفني .املهم هو كيف ي�ستطيع
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كل منتم لثقافة بعينها أ�ن يتو�صل �إىل �شيء معني
ميكن أ�ن نعده كونيا.
بهذا املعنى ،أ�ظن أ�نني أ�ختلف عن الكثريين
الذين ال أ�ومن مب�سعاهم يف الوقت احلا�ضر ،حيث
ميكن يل أ�ن أ�قول ،يف حدود معرفتي� ،إن احلركات
أالدبية أالخرية تبدو ن�سبية خال�صة .ح�سنا� ،إنني ال
أ�عرف عنها مبا يكفي لكي أ�حتدث بثقة حتى تبد أ� تلك
التيارات يف التعبري عن نف�سها بلغة مفهومة غري تلك
الرطانة التي تكتب بها ا آلن .ال أ��ستطيع أ�ن أ�فهم ما
يكتبون .لكن ما أ��ستطيع فهمه أ�نهم يقولون �إن اللغة
بال مرجع؛ �إنها ذات طبيعة تنا�صية .كل ق�صيدة
مبنية على أ�خرى ،وكل رواية تطلع من رواية قبلها.
ال ت� أس�ليني عن التفا�صيل ،عن حقيقة أ�ي �شيء .ال
عالقة للكلمات بالواقع� .إنها تت�صل ببع�ضها بع�ضا
ب�صورة اعتباطية.
 vأ�فرت�ض أ�نك تتحدث عن البنيوية.
 �إنني أ�حتدث بالفعل عن البنيوية ،خ�صو�صاعن التفكيكيني الذين يتخطون البنيوية ويبدو أ�نهم
يقولون �إن كل �شيء هو جمرد لعبة حمكمة مثرية
لالهتمام من ناحية معينة .لكنك ال تقرئني �شك�سبري
أ�و دانتي أ�و هومريو�س لكي تتحدثي �إىل النا�س عن
املرياث الثقايف الغربي .أ�نت ال تتعلمني من ه ؤ�الء،
أ�و تقرئينهم لتتعلمي �شيئا عن الب�شر و�صراعاتهم
مع أ�نف�سهم ومع بيئاتهم ومع جريانهم� .إنك بب�ساطة
تتعلمني �سياق العالقات اجلميلة بني الكلمات التي
ميكن أ�ن تت�شكل من خالل تغيري عالقاتها.
 vلكنك ال متيل �إىل وجهة النظر التي تقول
�إن ثقافتنا هي ما ميلي علينا طريقة نظرنا �إىل
الواقع بطريقة خمتلفة؟
 -ح�سنا ،أ�ظن أ�ن ثقافتي حتدد ،بالطبع� ،شكل

مقاربتي للقيم الكونية التي أ�عتقد أ�نها تقيم يف أ��سا�س
الواقع ،بل �إنها ت�شرط ذلك الواقع .لكن أ�ظن أ�نه �إذا
حدث وحددت تلك الثقافة طريقة نظري �إىل الواقع
ب�صورة تامة ف�إن �شخ�صني ينتمي أ�حدهما �إىل
ثقافتي والثاين �إىل ثقافتك لن يلتقيا أ�بدا ،فلو كانت
ثقافاتنا خمتلفة متاما عن بع�ضها بع�ضا ،وكانت
ر ؤ�يتنا للفنون وقيم احلياة م�شروطة متاما ب أ�نظمة
للميان بوجود
خمتلفة ،ف�إنني ال أ�رى أ�ية �إمكانية إ
أ�ر�ضية م�شرتكة .وهذا عن�صر �آخر من العنا�صر
التي ينطوي عليها أالدب .يبدو أالدب قوة عظيمة
دافعة من قوى الت�سامح� .إنه ي�ستطيع تو�سيع خيالنا،
وميكننا من و�ضع أ�نف�سنا مكان أ��شخا�ص من طبقة
خمتلفة أ�و زمن �آخر ،و أ�خريا من ثقافة خمتلفة،
ويكون يف مقدورنا النظر �إىل العامل بالطريقة التي
ينظرون بها �إىل العامل .و�إذا كان أالدب قوة حت�ضري
ومتدين ب أ�ي معنى من املعاين ،ف�إن لذلك مردودا
جيدا ،ونحن بب�ساطة يف أ��شد احلاجة �إليه .هذه،
على أ�ية حال ،فكرة قدمية ،قدمية .هذا ما كان ي ؤ�من
به نقاد أالدب ومنظروه ا إلجنليز يف القرن الثامن
ع�شر ،ولرمبا يف فرن�سا كذلك؛ أ�ي أ�ن من بني ف�ضائل
أالدب العظيمة أ�نه يعلم الب�شر فهم الب�شر ا آلخرين
ويجعلهم مت�ساحمني معهم.
 vيف بع�ض أالحيان أ�جد النا�س هنا ،على �سبيل
املثال ،م�شغولني مب�شكالت �ضاغطة لقد عانى
ه ؤ�الء النا�س كثريا وقد جرى اقتالعهم ،وهم
م�شدودون متاما �إىل ال�شعر الذي يتكلم عن
م أ��ساتهم �إىل احلد الذي يق�صي ال�شعر عن طبيعته
العامة ،وهو ما يجدونه حمبطا.
 هذا مفهوم على ال�صعيد ا إلن�ساين ،ولديحكايتي ال�شخ�صية أ�ي�ضا .فبو�صفي جنوبيا ف�إنني
أ��شعر بامللل أ�حيانا من �إح�سا�س أ��صدقائي ال�شماليني
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ب�صوابية ر ؤ�يتهم ،لكن با�ستطاعتي على أالقل فهمهم.
�إنه أ�مر يجمع النا�س على �صحته .من ال�صعب أ�ن
يكون عك�س ذلك .من جهة ثانية ،أ�نا ال أ�عتقد أ�ن
هذا يغري من الر ؤ�ية العامة التي تت�ضمن أالمل أ�ن
يوما ما �سي أ�تي تتح�سن فيه أالمور بحيث ن�صبح أ�قل
ذرائعية ،و أ�قل حدة وعدوانية يف �آرائنا .لكن �إذا
كنا نعي�ش يف زمن من ال�صراع يحطم القلوب ،ف�إن
احلدة واجلدل العنيف أ�مران متوقعان� .إن أالمريكان
هم أالقل متتعا بالف�ضيلة بهذا اخل�صو�ص .أ��ستطيع
أ�ن أ�حدثك عن ذلك� .إنهم أالقل ت�ساحما مبعنى من
املعاين ،و أ�نا أ�عتقد أ�ننا القوة العظمى أالكرث انعزاال
أ�نا أ�حب أ�مريكا و أ��شعر بانتمائي �إليها� .إننا نعتنق
عقلية اجلزيرة .هذا �صحيح ،نحن نعي�ش يف قارة
الربيطانيون م�شروطون منذ وقت طويل باعتناق
منظور عاملي� .إننا نرى أ�نف�سنا حمميني باملحيطات،
ومن ّثم ف�إنه لي�س مطلوبا منا االهتمام ببقية العامل.
وفج أ�ة ،ويا للده�شة ،وجدنا أ�نف�سنا قوة عاملية .ال
أ�حد أ�راد ذلك .ورغم أ�ن ال�شعب أالمريكي مل ي�شعر
بالفخر ف�إن الكل �سعداء مبا ح�صل .أ�ظن أ�ن ا إلن�سان
العادي يف ال�شارع ب أ�مريكا ال يرغب أ�ن يكون بلده قوة
عظمى .لقد تخلينا عن الفلبني بال�سرعة املمكنة،
وكان علينا أ�ن نغادر بورتوريكو أ�ي�ضا.
 vهل هذا هو الر أ�ي ال�سائد حقا؟ فما يق ِر ؤ�ه املرء
يف املجالت أالمريكية ،كالتامي ،العدد أالخري مثال
يدور حول ال�شعور باالبتهاج ،حيث يت أ�ثر املزاج
أالمريكي بال�شعور الوطني وا إلح�سا�س بالفخر ملا
ح�صل يف غرينادا´.

 ح�سنا ،هذا �شعور �صبياين غري نا�ضج و�إذاكان ب�إمكاين القول لنف�سي �إنني م�سي�س �إىل حد ما،
ف�إنني أ�عد ذلك نوعا من التفاخر والتبجح .ف أ�ن
ي�شعر املرء بالفخر لالنت�صار على غرينادا [ي�ضحك
�ضحكة خافتة] هو أ��شبه ما يكون ب�شخ�ص عمالق
ي�شعر بالفخر ألنه ي�ستطيع التغلب على قزم .أ�ظن
أ�ن �شعب غرينادا ،أ�متنى أ�ن أ�كون حمقا يف ذلك ،قد
حترر .لقد كان يف و�ضع �سيء جدا .من جهة أ�خرى
ف�إن ما و�صلنا م ؤ�خرا من غرينادا هو أ�نهم يف�ضلون
ما كانوا عليه يف املا�ضي .لكن ال أ�ظن أ�ن هذا �شيء
يتمتع بالعمق .لقد مت طبخ ما ح�صل يف �سياق حملة
�سيا�سية .كل واحد يريد أ�ن يلف نف�سه بالعلم يف هذا
الزمن ،ويبدو عمالقا وذا مكانة .أ�ظن أ�ن ال�شعب
أالمريكي أ�ف�ضل من ذلك حقا.
 vهل ميكن تطبيق أ�فكارك على الرواية ،كما
طبقتها على ال�شعر؟
 من الوا�ضح أ�ن م�شكالت احلديث عن ال�شعرتختلف عن تلك اخلا�صة بالرواية .الرواية أ�كرث
ارتباطا بالظرف املحيط بها بال�ضرورة� ،إذ تتوفر
م�ساحة وا�سعة يف هذا ال�شكل أالدبي ت�ستطيع فيها
أ�ن تطور أال�شياء بكثري من التف�صيل .أ�ما ال�شعر فهو
و�سط �شديد الكثافة .حتى الق�صيدة امللحمية تتمتع
بالكثافة �إىل احلد الذي ال تتمتع به الرواية .لكن أ�ظن
أ�ن املبادئ نف�سها ميكن تطبيقها عليهما يف النهاية.
�إن لدي اهتماما عظيما متناميا بالرواية؛ و أ�نا مهتم
ب�صورة خم�صو�صة بجمع �شيئني اثنني بد أ�نا بهما:
املحلي والثقايف� .إنني مهتم بالثقايف كما يتمثل يف

موال
´ا إل�شارة هنا �إىل غزو القوات أالمريكية جلزيرة غرينادا ال�صغرية يف املحيط الهادي وقلب نظام احلكم الي�ساري ،وتعيني حاكم ٍ
ألمريكا يف �صيف العام .1984
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رواية اجلنوب أالمريكي .يف احلقيقة أ�نني � أس�عطي
بع�ض املحا�ضرات يف ت�شرين ثاين املقبل عندما
أ�عود ،و�سوف تكون عن رواية اجلنوب ،والطريقة
التي عملت من خاللها على ا�ستخدام م�صادرها من
اللهجة اجلنوبية للتعبري عن املنطقة .لهذا أ�نا مهتم
أ��شد االهتمام بالرواية ،و أ�ظن أ�ن املبادئ نف�سها
ميكن تطبيقها عليها.
 vهل نقدك للجدل الذي أ�ثاره هارولد بلوم حول
الك ّتاب ،وما أ�ثاره �ستانلي في�ش حول القراء ،يعك�س
�شعورا من جانبك ب أ�ن النقد أالدبي يف أ�زمة؟
 أ�ظن أ�ن النقد أالدبي ،مبعنى من املعاين ،هوعلى الدوام يف أ�زمة� .إن امل�شكالت نف�سها توا�صل
الظهور ب أ��شكال خمتلفة ،وينبغي التعامل معها مرة
بعد مرة .أ�ظن أ�ن موقف في�ش ،لنبد أ� به أ�وال ،يقود
�إىل ن�سبية بال معنى� ،إذا كنت قد فهمت كتابه
أالخري؛ �إنه يوا�صل تغيري موقفه با�ستمرار .يبدو يل
أ�نه يقول يف كتابه أالخري� :إنك �إذا قمت بتعليم ف�صل
درا�سي ق�صائد من القرن ال�سابع ع�شر وكتبت قائمة
من أال�سماء غري املحددة على اللوح ،ف�سوف يكون
مبقدور هذه أال�سماء كتابة تلك الق�صائد التي � أس�لت
الطلبة أ�ن يبحثوا عنها .لقد أ�خربين أ�حدهم قبل
أ�يام أ�ن في�ش غري ر أ�يه مرة أ�خرى ،لكنني ال أ�عرف
املوقف الذي ا�ستقر عليه ا آلن .أ�ظن أ�نه روح معذبة
ال تهد أ�.
أ�ما بلوم ،فهو �شخ�ص ي�صعب علي اللحاق به.
أ�ظن أ�ن �آخر �شيء قاله وبدا يل مهما أ�نه و�صف
نف�سه ب أ�نه غنو�صي .ح�سنا� ،إن الغنو�صية هرطقة
عتيقة كنا نن�سبها �إىل امل�سيحية ،لكننا نعلم ا آلن
أ�نها تعود �إىل ما قبل ذلك .لقد كتب واحد من أ�ملع
فال�سفتنا ال�سيا�سيني يف الواليات املتحدة كتابا �إثر
كتاب يقول فيها �إن هذه الهرطقة العتيقة قد ظهرت

ثانية ب�صورة قوية م ؤ�ثرة يف زماننا .ويف وجهة نظره
ف�إن الغنو�صية تقول �إن العامل مل يخلق من قبل �إله
خيرّ  ،رغم أ�ن العامل خري بطبيعته .أ�ظن أ�ن على
ذلك الرجل أ�ن يتعلم كيف يتعامل مع نف�سه بخ�صو�ص
ذلك .ال� .إن عاملنا احلايل الذي نعي�ش فيه قد مت
�صنعه من قبل �شياطني �شريرة ،ومهمتنا ،مبا أ�ننا
ننطوي على ا إلله احلقيقي يف داخلنا ،تتمثل يف
�إعادة خلقه ،يف حتويله �إىل ما ينبغي أ�ن يكون عليه.
�إذا كانت تلك قوة دافعة فهذا يعني أ�ن الغنو�صي هو
�شخ�ص مثايل ،وهو ي ؤ�من ب أ�فكاره ب�صورة مطلقة وال
ي ؤ�من ب�صحة أ�فكار أ�ي �شخ�ص �آخر ،وهو مب�سك بقوة
مبقاليد ال�سلطة ألنك �إذا كنت ترغبني يف الق�ضاء
على عدد من الب�شر لت�صنعي ذلك العامل أالف�ضل،
ف�إنك بحاجة ،لكي حتققي ذلك� ،إىل هتلر أ�و �ستالني.
�إن هذا الرجل غنو�صي بال�ضرورة .ال أ�ق�صد القول
�إن امل�سكني هارولد بلوم هو �ستاليني أ�و مارك�سي.
وهو �سريجتف لو أ��صغى �إىل هذه الفكرة .لكنني أ�جد
كتابه أالخري مده�شا بالطريقة التي يقول فيها :ال
تفكروا أ
بالدب بو�صفه ينبثق من الت أ�مل؛ فهو كتابة،
�صراع� ،إنه يحاول القب�ض على �شيء� ،إدراك نف�سه،
يهيمن على امل�شهد .هذا هو ال�شيطان الغنو�صي
القدمي داخله� .إنني أ��صدقه عندما يقول « :أ�نا
غنو�صي يهودي» ،و أ�ظن أ�نه يعني بالغنو�صي اليهودي
حقيقة كونه يهوديا و أ�نه يعود �إىل الوثائق اليهودية
القدمية .ال أ�ظن أ�نه يق�صد أ�ي معنى �سيا�سي بذلك
على ا إلطالق .لكن أ�ظن أ�نه يرغب ب�شدة أ�ن ي�صنع
من كل �شاعر متمردا رومان�سيا� ،شخ�صا مثل بليك
أ�و �شيللي؛ أ�و أ�نه يرغب يف �إعادة خلق العامل و�إعادة
ت�شكيل نف�سيته ونف�سيات ا آلخرين .لكن أ�رجو أ�ن ال
تقويل الكثري ب� أش�ن تعليقاتي على بلوم وفي�ش� .إن
في�ش زميل �شاب �سابق يف جامعة ييل ،ويف احلقيقة
أ�نه عمل قارئا م�ساعدا معي ،وهو رجل المع بالفعل.
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بلوم يف احلقيقة زميل المع أ�ي�ضا .و أ�نا ال أ�رغب يف
�إيذاء م�شاعرهما ،أ�و الت�سبب يف أ�ي ظلم لهما� .إن يف
ذلك قدرا من الغدر.
�إن ما حدث هو ما يلي� :إن أ�ق�سام اللغة
ا إلجنليزية يف أ�مريكا ،ورمبا يف أ�ماكن أ�خرى من
العامل ،تعامل بو�صفها أ�ماكن بليدة ثقيلة الظل.
وهم لذلك يبحثون على الدوام عن �ضوء جديد ،أ�و
�سريك جديد ،أ�و العبني جدد� .إن في�ش م�شهور جدا،
وكونه جديدا يجعله يحا�ضر يف كل البالد وكل أ�نواع
أالماكن.
ما أ�ظنه هو ما يلي :عندما كنت أ�نا و أ�و�سنت
وارين ن ؤ�لف مقررات الدرا�سة ونحاول م�ساعدة
النا�س ،نحاول تعليم النا�س يف ف�صول الدرا�سة كيف
يقر ؤ�ون ،ف�إن ال�شيء الوحيد الذي كنا ن�صر عليه هو:
�إن ما عليك أ�ن تفعليه هو أ�ن ت�ستخدمي خيالك ،و أ�ن
ال تكوين حرفية .من ناحية أ�خرى ،عليك أ�ن تكوين
حذرة �إن قراءة ق�صيدة أ�مام ف�صل درا�سي �صعبة
للغاية ،وهي ت�شبه �إىل حد بعيد الذهاب �إىل مدينة
جمهولة حتت جنح الظالم .فلي�س هناك �إ�شارات
يف ال�شوارع .عليك أ�ن تتح�س�سي طريقك بنف�سك.
ويف حلظة من اللحظات ،ف�إن ال�شارع الذي تظنني
أ�نه �سيقودك �إىل املكان الذي تق�صدينه ينتهي بك
�إىل زقاق غري نافذ .لكن عليك أ�ن ال ت�ضربي ر أ��سك،
رغم ذلك ،باحلائط .عليك أ�ن تعودي أ�دراجك
وتقويل« :هذا حد�س �ضعيف ،ولن ينفع؛ علي التخلي
عنه .علي أ�ن أ�حت�س�س املكان و أ�رى ما �إذا كان ذلك
�سيقودين �إىل املكان ال�صحيح يف النهاية ».بكلمات
أ�خرى ،مل نقل أ�نا ووارين أ�بدا «عندما تقر أ� ق�صيدة،

�إن�س الثقافة واترك خيالك ي�سبح ».لقد قلنا دائما:
«ا�ستخدم خيالك ،لكن عليك أ�ن تخ�ضع للقواعد
واملعايري .قم بفح�صها ال على خلفية الثقافة متاما،
بل بالنظر �إىل �سياق الق�صيدة .هل ت�سمح بقية أ�بيات
الق�صيدة بهذا املعنى أ�و ذاك؟»
 vهل تق�صد أ�ن هناك معنى واحدا أ��سا�سيا للقراءة،
أ�م �سل�سلة عنقودية من املعاين؟
 هذا � ؤس�ال المع الذكاء حقا � ؤس�ال ت�صعب�إجابته .أ�عتقد ب�صورة مثالية أ�ن هناك �سياقا
متما�سكا واحدا ،معنى واحدا ،لكنني أ�ود القول �إن
هناك عددا كبريا من املعاين والظالل الفرقية.
وهذه املعاين الظلية ت�ضيف غنى �إىل القطعة أالدبية.
بكلمات أ�خرى ،ف�إنني أ�ميل �إىل القول �إن هناك
أ�مرين اثنني يبدوان متعار�ضني � أس�قول �إن هناك
معنى أ��سا�سيا واحدا للق�صيدة ،ومع ذلك أ�قول بالقوة
نف�سها ب أ�نه ال توجد ق�صيدتان ،أ�ق�صد أ�ن أ�ي ق�صيدة
�إذا قرئت مرتني ف�إنها لن متتلك املعنى نف�سه� .إنه
ألمر �شديد الغنى أ�نك عندما تتغريين كقارئة من
وقت آلخر ف�سوف جتدين أ��شياء خمتلفة يف قراءتك
الثانية والع�شرين للق�صيدة مل تكت�شفيها من قبل.
�سوف تن�سني الق�صيدة ،لكنها �ستنبثق طازجة مرة
ثانية بعد خم�س �سنوات .لذا ف�إنني ال أ�ريد القول
�إن با�ستطاعتك اقتالع قلب الغرابة والده�شة من
الق�صيدة ،لن ت�ستطيعي فعل ذلك .من جهة ثانية،
أ�ظن أ�نك ت�ستطيعني أ�ن تري هاذين ال�سبيلني أ�و
ال�سبل الثالثة للو�صول �إىل معنى الق�صيدة ،وال أ�ظن
أ�نها �ستكون متعار�ضة يف النهاية ،يف الوقت الذي
�سيبدو فيه معنى غبي فاقع حتاولني فر�ضه على
الق�صيدة متعار�ضا وغري مقنعt
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�أقـــــــــــــــوا�س

أ�ح� � � � �م � � � ��د زل� � ��ط
���ش��ع��ي��ب ح �ل �ي �ف��ي

الغرب وال�رشق يف الرواية:
احلي الالتيني
منوذجاً
أ�حمد زل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط

تنتمي رواية احلي الالتيني ل�سهيل �إدري�س �إىل الروايات التي تطرح مو�ضوعة أالنا
آ
والخر أ�و ال�شرق والغرب .فهي رواية ت�صور العالقة بني ال�شرق بعاداته وتقاليده ومعتقداته
وبني الغرب بتوجهاته ونظرته �إىل الفرد والعامل.
يح�صل بطل احلي الالتيني على منحة درا�سية
لنيل �شهادة الدكتوراه يف أالدب العربي من جامعة
ال�سوربون يف باري�س ،فينتقل من حي اخلندق الغميق
يف لبنان /ال�شرق �إىل احلي الالتيني يف باري�س/
الغرب ،وهذا االنتقال هو مبثابة انتقال ح�ضاري مير
فيه بطل الرواية وي�شكل حبكة الرواية.
حني ي�صل البطل �إىل باري�س ي�شعر ب أ�نه و�صل

عا�صمة التحرر ورف�ض القيود ،ولذلك فقد تخيل
أ�نه �سريوي ظم أ�ه اجلن�سي �سريع ًا .مير بطل الرواية
(وهو بال ا�سم ،ولعل ذلك عائد �إىل أ�ن البطل ميثل
حالة ،فهو �إذن لي�س بحاجة �إىل ا�سم) يف رحلة بحثه
عن املر أ�ة يف مراحل ثالث؛ ففي املرحلة أالوىل كان
البحث عن مطلق املر أ�ة ،فباري�س بلد اجلن�س ولذا
ف�إن ب�إمكانه أ�ن يلتقط أ�ي امر أ�ة من ال�شارع مبجرد
نزوله �إليه ،ولكنه ف�شل ف�ش ًال ذريع ًا.
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ثم دخل املرحلة الثانية وهي مرحل ا�صطياد
املر أ�ة ،ولكنه تعر�ض لل�سرقة من قبل �إحدى
املوم�سات ،وقد أ�ح�س با إلخفاق وا إلحباط العاطفي،
وتعر�ض للخوف والقلق واالغرتاب الذاتي واملكاين،
ومل ي�ستطع أ�ن يتكيف ال مع �شرقه امل�ستبد اململ وال
مع الغرب العبثي ،ألنه كان يتخيل أ�نه �سيجد يف باري�س
املر أ�ة العارية الظم أ�ى لالرتواء اجلن�سي بعد أ�ن ذاق
احلرمان واملنع والكبت ال�سيا�سي واالجتماعي يف
وطنه� ،إنه هروب من �شرق التقاليد وطقو�س اخلوف
والقهر �إىل غرب احلرية واللذة ال�شبقية.
ولكنه يف املرحلة الثالثة ،مرحلة احلب ،تعرف
على فتاة �شقراء يف مقتبل العمر ،ذات ج�سد فاتن
ووجه جذاب� ،إنها جانني مونرتو من أاللزا�س كانت
تقيم معه بالفندق الذي كان ي�سكنه .بد أ�ت العالقة
بابت�سامات ،ثم و�صلت �إىل مرحلة احلب الرومان�سي
الذي أ�عقبه االرتواء اجل�سدي .أ�حبا بع�ضهما بجنون
وق�ضيا أ�وقات ًا جميلة بني قاعات ال�سينما وم�سارح
باري�س ،وبني املقاهي واملطاعم ،وبني احلانات
واملراق�ص الليلية ،يتناق�شان يف موا�ضيع خمتلفة.
ي�ضطر بطل الرواية �إىل مغادرة باري�س للتوجه
�إىل بريوت ألن أ�مه مري�ضة .ومل ترق فكرة ال�سفر
جلانني ،ومع ذلك مل ت�ستطع أ�ن متنعه من ال�سفر
ما دامت أ�مه تلح على ر ؤ�يته قبل أ�ن تودع احلياة.
وبعد و�صوله �إىل بريوت ،أ�ح�س البطل بالغربة وامللل
وال�ضيق ب�سبب ابتعاده عن باري�س وحبيبته جانني
التي كانت تر�سل �إليه عدة ر�سائل وكان �آخرها
ر�سالة تخربه ب أ�نها حتمل يف أ�ح�شائها ابنهما ،وعليه
أ�ن يح�سم م� أس�لة بقائه يف بطنها ،كما عليه أ�ن يحدد
م�صري عالقتهما .وحتت �ضغوطات أ�مه و أ�خته،
ا�ضطر البطل أ�ن ينكر هذا املولود الذي قد يكون
ثمرة عالقتها مع خطيبها هرني الذي ف�ض بكارتها

يف بداية أالمر .ا�ست�سلمت جانني لرغبة ع�شيقها
ف أ�جرت عملية جراحية إل�سقاط اجلنني ،وعانت
يف ذلك املرارة أ
والمل ال�شديد وتدهورت �صحتها
و أ��صبحت بعد ذلك فقرية معدمة لي�س لها من
يعيلها ،وال عمل ي�ساعدها على مواجهة أ�عباء احلياة،
وال�سيما أ�نها مل تنه درا�ستها ومل حت�صل على �شهادة
من معهد ال�صحافة الذي كانت تدر�س فيه.
يف املقابل نتعرف على �صديق بطل الرواية
«ف ؤ�اد» ،ذلك ال�شاب ال�سوري القومي املتحم�س لق�ضايا
أ�مته العربية .له �صديقة ،تدعى فران�سواز ،تدافع
عن اال�ستعمار الفرن�سي ،لذلك يرف�ض ف ؤ�اد موقفها
العن�صري الذي ال ين�سجم مع حقوق ا إلن�سان وحق
ال�شعوب يف تقرير م�صريها وما دعت �إليها الثورة
الفرن�سية .لذلك ينهي ف ؤ�اد عالقته معها ،فهما
على طريف نقي�ض .فهو بحاجة �إىل امر أ�ة تدعمه يف
ن�ضاله وتقف �إىل جانبه.
عندما عاد بطل الرواية �إىل باري�س ،وبخه ف ؤ�اد
ألنه مل يلتزم باحلرية ومل يكن يف م�ستوى امل� ؤس�ولية،
كما عاتبته مذكرات جانني ور�سائلها التي اعتربت
نف�سها فيها عائق ًا كبري ًا أ�مام طموح هذا ال�شرقي
الذي ظفر ب�شهادة الدكتوراه ،وبحبها ال�صادق الذي
�ضحت من أ�جله لكي يدوم ويثمر ويبقى حي ًا طوال
حياتهما .أ�ما جانني ،فانتهى بها أالمر يف كهف
�سان جريمان ملعانقة أ�فكار �سارتر يف التحرر من
امل� ؤس�ولية واالن�سياق وراء االختيار الوجودي والبحث
عن امل�صري ا إلن�ساين املف�ضل .لقد فقدت الثقة يف
القيم وا إلن�سان ومعايري احلياة التي يقننها العقل
واملنطق ،ولذلك فقد رف�ضت عر�ض بطل الرواية
الزواج منها ،م ؤ�منة أ�ن هناك حواجز كثرية حتول
دون ارتباطهما.
مل ي�ستطع البطل أ�ن ين�سلخ عن �شرقه وجذوره
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وما ن� أش� عليه من أ�عراف وتقاليد ،وقد ا�ستوعبت
جانني هذا االختالف احل�ضاري جيد ًا ،على الرغم
من أ�ن ع�شيقها قرر أ�ن يتزوج منها بعد أ�ن عاتبه
�ضمريه احلي� .إنه �صراع بني القيم الروحية والقيم
املادية� ،صراع بني ال�شرق والغرب� ،صدام اجتماعي
و أ�خالقي وح�ضاري ،وهذا ما تعرب عنه جانني يف
مذكراتها �إىل ع�شيقها ال�شرقي بعد أ�ن رف�ضت الزواج
منه ب�سبب القيود االجتماعية والفكرية والعقائدية
بني ال�شرق والغرب .فيعود البطل �إىل بلده حام ًال
�شهادته ليبد أ� ن�ضاله الوطني والقومي ،ولتحقيق
طموحاته وتطلعاته بني أ�ح�ضان أ��سرته و�شعبه و أ�مته.
والرواية هنا تتنب أ� ب أ�فول احل�ضارة الغربية و�سطوع
احل�ضارة العربية.
كان للمر أ�ة ح�ضور بارز يف الرواية ،وقد
ا�ستطاعت أ�ن تكون رمز ًا ،فهي أ�كرث خ�صب ًا وغنى
لتعرب عن أ�فكار الرواية ،فهي مركب ح�ضاري ذو
أ�بعاد خمتلفة .هناك جانني �صديقة البطل التي
ت ؤ�من بحقوق ال�شعوب يف تقرير م�صائر ها ،وحتب
ال�شرق وتدافع عن العرب ،وتقدر احلب وامل� ؤس�ولية،
وف ّية و�صادقة يف عواطفها ومبادئها ،ت�ضحي بكل ما
لديها من أ�جل ا آلخرين .أ�ما فران�سواز ،حبيبة ف ؤ�اد،
فكانت مثقفة وواعية ذوقها الفني رفيع بيد أ�نها
كانت عن�صرية تدافع عن نف�سها اال�ستعمارية ،بينما
هناك على ال�صعيد ال�شرقي ناهدة ،التي متثل الفتاة
ال�شرقية امل ؤ�طرة �ضمن قالب ال ي�سمح لها بالتعبري عن
ر أ�يها ،تخاف على �شرفها وعفتها وج�سدها وترتعد
من وجود الرجل ،وتويل أ�همية كبرية للمعتقدات
أ
والنظمة االجتماعية املوروثة حتى حتافظ على
نف�سها ووجودها بني أ��سرتها وجمتمعها.
أ�ما أالم ،فقد كان ح�ضورها كثيف ًا يف الرواية،

فهي متثل ال�شرق بدفئه ،وقد كانت عالقة البطل
ب أ�مه ملتب�سة ،فهو من ناحية يطيعها ،ومن ناحية
أ�خرى يريد أ�ن تكون عالقتهما قائمة على احلوار
وفيها قدر كبري من احلرية .ولعلها بذلك متثل
ال�شرق بعالقاته وت�شابكاته .وقد مثلت أالم -جانني
�صراع ال�شرق والغرب .وقد انت�صر ال�شرق من خالل
�إ�سقاط اجلنني ،فاحلمل مثل التزاوج بني ال�شرق
والغرب ،ولكن عملية ا إلجها�ض ت�شي أ�ن هناك عوائق
كثرية ما زالت قائمة بني هذا التمازج.
�سرد الراوي اخلارجي العليم ب أ�حداث الرواية
م�ستخدم ًا �ضمري الغائب ،يعطيه حرية التعبري
عن دواخل ال�شخ�صيات ،والتحرك من �شخ�صية
�إىل أ�خرى لينقل معاناتها وجناحاتها و�إخفاقاتها،
حماو ًال قدر جهده أ�ن يكون حيادي ًا ومو�ضوعي ًا .وقد
كان بناء الرواية بناء تقليدي ًا ي�سري يف زمن �صاعد.
وقد امتدت أ�حداث الرواية على مدى ثالث �سنوات،
بيد أ�ن الرواية مل حتدد الزمن الذي جرت فيه
أ�حداث الرواية ،وذلك ألن الرواية تريد أ�ن يبقى
الزمن فيها مفتوح ًا .ويذكر أ�ن لغة احلوار يف الرواية
لغة ف�صيحة ،كون الرواية تب�شر بامل�شروع القومي.
تندرج رواية احلي الالتيني ل�سهيل �إدري�س
�ضمن الروايات الوجودية التي تركز على مقومني
أ��سا�سيني وهما :احلرية وامل� ؤس�ولية .أ�ي أ�ن هذه
الرواية ت�صور عبث ال�شخ�صيات وقلقها ومللها
وحتررها من القيود االجتماعية أ
والخالقية بحث ًا
عن ذواتها .ولكن تبقى احلرية عند البع�ض فو�ضى
وا�ستهتار مثل �صبحي وعدنان ،وعند البع�ض ا آلخر
م� ؤس�ولية ،كبطل الرواية وف ؤ�اد .وهي تتفق مع امل�شروع
القومي العربي� .إنها رواية ذهنية ت�صور العالقة بني
ال�شرق والغرب من خالل املر أ�ة كرمز فنيt
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معجم مو�سيقي
�شعيب حليفي

�صباح اخلري واملحبة �سي حممد برادة و�سي أ�حمد اليبوري،
هل ت�شكان يف حمبتي ووفائي لكما؟
اعتذار مت أ�خر للدم
انتهت �سنة أ�خرى وح َّل عام جديد ،جاء مثل قفزة بزانة مك�سورة  -بعدد قبائلنا  -و أ�نا
عاجز عن الكتابة والتفكري .مرت هذه املرة مبفاج آ�ت على غري العادة .بعد �شهر دي�سمرب الذي
اجتمع فيه عيد أال�ضحى وفاحت حمرم وال�سنة امليالدية اجلديدة والهجوم على أ�هالينا خالل
ثالثة أ��سابيع وافية يف قطاع غزة بفل�سطني .كما عرفت بالدنا زيادات يف عدد من أ��سعار النقل
والبنزين واحلليب ومواد أ�خرى أ��سا�سية ،و�شكوى الفنانني من ركود �سوق الفن باملغرب.
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جو بارد و أ�مطار ال تنقطع �إال لتعود م�صاحبة
لرعود تق�صف الفراغ الذي أ
امتل من حولنا ،وبروق
تهز أاليام وهي ورقة خفيفة عامرة بالعجز جعلتني
أ�قفز مثل عداء بدون رقم أ�و زانة .أ�م�شي فوق أ�ر�ض
حمرتقة .مل تعد حياتنا طبيعية وروتينية كما كانت،
كما أ��صبحت عنيفا� ،سريع الغ�ضب .بالت أ�كيد ج َّراء
ما جرى لدمنا الفل�سطيني وما يجري .أ�تتبع يوميا
قنوات أالخبار بحثا عن انت�صار أ�و انفراج و أ�نا عاجز
كل العجز مثل املاليني ال أ�ملك غري الغ�ضب والغ�ضب
والغ�ضب.
ـ م�سا ؤ�ك �سعيد يا �صديقي.هل هي �ضربة ي أ��س
و�إحباط مما يجري؟ أ�ت�ستطيع أ�حداث مثل هذه أ�ن
تغلب الروح وتك�سر تلك النوتة املو�سيقية التي ت�ضمن
التوازن؟
ـ بل �شيء �آخر -بداخلك -يهزم الروح ،ابحثْ
عنه يف نف�سك جتده.
أ�رمي يدي داخل نف�سي ،فال أ�جد �سوى حزن
أالنبياء املعتق وت أ�مالتهم يف حالنا؛ رماد �ساخن
لبكاء حارق و�صراخ مل يجف بعد.
ـ قال يل �صاحبي وهو متعجل :أ�ين أ�نت ذاهب؟
انتظر – قلت ُله – وال تتكلم .دعني أ�هبط �إىل
روحي ،أ�فت�ش عنها.ال�صوت كان �صوتي..به بحة
وطبقات أ��صوات ممحوة .مثل حواف تلك املائدة
التي ُو�ضع عليها الع�شاء أالخري .هناك رجل نوراين
يف الثالثة والثالثني من عمره حماط بحوارييه..
غد ُر اليهود يرتب�ص به.
خلفه ْ
تلم�ستُ وجه ُه احلزين ف�سرى � ؤس�ايل �إليه،
وكنت دوما تلتفتُ
نزلت النا�صرة واجلليل والقد�سَ ،
َ
نت
نحو دمنا الذي �ساح يف غزة ثم تعود لتلتفت َ و أ� َ
حزين �إىل كل جهات دمنا امل�سفوح ألننا م�سلمون ال
م�ست�سلمون.

كم عدد املظاهرات التي خرجنا فيها؟ال أ�عرف
ولكنها كلها حول �شيء فقدناه أ�و يف طريق فقده،
م�سريات كنا نودع خاللها كل �شيء حتى أ��صبح �س ُرينا
اليومي والعادي يف ال�شارع م�سرية لتوديع �شيء دون
أ�ن ندري.
أ�نا مثلكم ،أ�حتاج بعد كل معركة �إىل رواية
ق�صرية جدا ال تتجاوز �صفحاتها ظهرية يوم من أ�يام
ال�شتاء القدمية أ�و نوتة مو�سيقية خالدة أ�حياها كما
مل تكتب ،قبل أ�ن أ�عود �إىل �ساحات التخييل و�سواحل
أالبخرة.
نف�س ال�شيء بعد كل ن�ص أ�كتبه ..أ�حتاج �إىل
فرتة نقاهة ألتخل�ص من �آثاره ،ومن �ضرباته ،وكل
املفاو�ضات ال�سريعة مع املعاين ،وكل ذلك الفراغ
املتعمد الذي ي�سقط فيه من ي�سقط !
ها قد أ��صبح دمنا حميطا �سائال بني حميطني،
و�صرنا أ�مة بال دم نحن فقط ظاهرة �صوتية ننت�صر
يف املظاهرات واالحتجاجات ،فيما أ�نبياء اهلل الذين
اختارهم من أالطفال ميوتون يف غزة وهم يبت�سمون.
وغريهم يقول« :اقتلوا أالطفال واطرحوهم أ�ر�ضا
يخْ ُل لكم وجه العرب».
üüü
ترب�صوا بي بعدما حر�صتُ أ�ن يبقى ثوبي نظيفا
ونحن من�شي و�سط الوحل .كانوا على مييني و�شمايل
لليقاع بي .ولكنني كنتُ أ�ع�ض على
وقد هموا إ
م�صريي بكل ما أُ�وتيتُ .
نت راحل �إىل
قبل أ�ن أ�خرج ،قالت يل أ�مي :هل أ� َ
املدينة؟ ال تن�س يف طريقك غزة والنا�صرة والبيت.
لعيني ،من الربد والغدر .وقالت يل
ثم �سلمتني ُك ْحال َّ
خذ ُه يا ابني حتى تُد ِف َئ عينيك يا حممد.
ـ ا�سمي ُ�شعيب يا أ�مي !
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ابت�سمت و�صمتت لفرتة ثم أ�ردفت :أ�نت معجمي.
ْ
نت
انظر جيدا فالكحل أ��ضاء كل
ال�سبل�..س ُب ُلهم ..أ� َ
ُ
خطوة أ�خرى يف م�صريهم.
نت
نت ال�شبيه املطلق لهم؛و أ� َ
نت مثلهم.بل أ� َ
أ� َ
النف�س أالبدية التي ظلت تُعد للمعارك والفتوحات
وهي يف الكهف ،فن�سيت نف�سها حتى ا آلن.
�شعرتُ برغبة روحانية يف البكاء مثلكم.عدتُ
وجل�ستُ بالقرب منها ثم دفنتُ ر أ��سي ب�سرعة يف
ح�ضنها ،بل يف ثدييها اللذين ر�ضعتُ منهما عامني
كاملني .و�شرعتُ يف البكاء ،بكيتُ دموعا تتقطر
حارة ت�ساوي ما �شربتُه حليبا ،بكيتُ يا حممد القدر
الذي يغ�سل م�صرينا.
بكيت..قم والعب ا آلن وال
 قالت يل :يكفي ما َتن�س أ�ن حتفظ معجم املو�سيقى؟
 أ�ي معجم يا أ�مي؟ ال تلتفت كثريا ،وارحل فالطريق طويل �إىلنف�سك .هناك جتد جلودك ونعالك القدمية يف
الكهوف التي رهنها اهلل لك َ �.ستج ُد أالغاين التي
ر�سمت روحك عاليا .هناك دائما.
ْ
• يا أ�مي:ليتني كنتُ ...
علمتني أ�مي احلكي من خالل معجمها النهاري
وحكم ًا تف�سر التدبري اليومي للحياة
الذي كله أ�مثلة ِ
داخل البيت؛ وبالليل تروي لنا عن والدي مما �سمعته
من عماتي ون�ساء كثريات و�صلن �إىل أ�خباره –فهو
متكتم ال يروي �شيئا عن نف�سه  -كما تروي لنا عن
والدها احلاج راعا و�ساللته الربانية ورحالتهم
املعراجية من ربوات ال�ساقية احلمراء �إىل دمنات ثم
�سطات .أ�ما ال�شق ا آلخر من احلكايات فهي حكايات
تعود �إىل املتخيل أالمازيغي وال�شاوي.

يف الرابعة ع�شرة من عمري كنتُ قد ا�ستمعت
أ
وامتلتُ بها ،فالتج أ�ت �إىل قراءة
�إىل كل حكاياتها
أ�لف ليلة وليلة وم ؤ�لفات ق�ص�صية متداولة.ويف نف�س
جرب احلكي ليال ألخوتي مما �سمعته
ال�سنة بد أ�تُ أ� ُ
من أ�مي ومما قر أ�تُ ومن خيايل ،محُ َ ِّرفا و ُم�ضيفا
حتى ال أ�روي لهم ما �سمعوه حرفيا ،ك أ�ن أ�غيرِّ يف
أالحداث ،خ�صو�صا النهايات التي كنت أ�جيد
متطيطها بالت�شويق.
ا آلن أ�ريد أ�ن أ�كون ذلك الطفل الذي كنته يف
ال�ساد�سة من عمري ،نب ّي ًا كام ًال بدون خطايا �شعبه،
خالي ًا من النوايا الب�شرية؛�صفحة بي�ضاء تكتب عليها
أ�مي حكاياتها اجلميلة وي َو ِّقع عليها والدي.
أ�مي ...أ�نا ا آلن أ�حمل يف يدي اليمنى خبز
ال�شعري وبع�ض الزبيب .أ�توجه �إىل المَ ْ َ�س َّي ْد عند �سيدي
وفقيهي موالي أ�حمد ،ال�شيخ الوقور ،بوجهه امل�شع
نورا وبركة .أ�متنى ا آلن لو كان حيا الرمتيتُ على
يديه أ�قب ُل ُهما عمرا كامال ،فقيهي أالول الذي علمني
القر�آن الكرمي على لوح خ�شبي ُط َلي بال�صل�صال
و ُكتب بال�سمق.
ليتني كنتُ ا آلن مكانه بجلبابي أ�جل�س حيثُ
جل�س؛ أُ� َع ِّل ُم أالطفال ،على احل�صري أال�صفر ،ما
علمني يف نف�س أاللواح وبنف�س أالقالم الق�صبية
املربية ب أ�ناة وفن ،و أُ�ب�ص ُر أ�مامي نف�سي يف �صورة طفل
يف ال�ساد�سة من عمره ،لونه أ��سمر وعيناه جاحظتان
بالده�شة ،فيهما غفلة البدو ونوايا ربانية ،ويف جزء
جانبي ظليل -به كل الزخم الروحاين الذي حملته-
تختبئ تدابريي ال�شيطانية ملا نخرج أ�و نلعب أ�يام
و�شباكنا التقليدية املرتب�صة.
عطلنا نحمل فخاخنا ِ
ما زلت حتى ا آلن مع أ��ساتذتي ،وهم ال ي�شعرون،
أ�ح�س بنف�س ا إلح�سا�س أ�مامهم ،ذلك الطفل الذي
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يعتربهم أ�ولياء و أ�نبياء وجماهدين ،يحملون العلم
والوحي وامل�ستقبل ،ومازلت أ�حفظ أ��سماءهم واحدا
واحدا يف �شجرة روحي املورقة مبحبتهم من امل�سيد
�إىل مدر�سة ابن تا�شفني �إىل ثانوية ابن عباد �إىل
جامعتي الدار البي�ضاء والرباط ،كلما ر أ�يتُ واحدا
منهم يتحرك احلب يف قلبي وروحي وينتابني �شعور
جليل واطمئنان �سام.
• يوميات غزة بدون مو�سيقى
�إح�سا�س م�شرتك وعام ب أ�ننا نعي�ش نكبة أ�عنف
من تلك التي مرت علينا من قبل .وبالت أ�كيد�،ستربز
مفاهيم قوية تعرب عن واقعنا اجلديد ،تجَ ْ ُ
رف كل
الكلمات البائرة والتقييمات «املخدومة» بكل أال�صباغ
التي ُيراد بها تزييف ما نحن فيه .لي�س هناك تكرار،
وهي �إحدى معجزات كوننا.هناك تطور ي أ�خذ مُدَ دا
يف اجتاهات ما وبوترية معينة،ينتقل من مرحلة �إىل
أ�خرى.
توتر اجتماعي نتيجة الغالء يف عدد من أ��سعار
املواد أال�سا�سية رغم االنخفا�ض الهام يف �سعر
البرتول عامليا وحتقيق مداخيل هامة من مبيعات
الفو�سفات اخلام .أ��صبحت احلياة التي نعي�شها مثل
روايةبدون مو�سيقى ،مفتوحة يكتبها اجلميع ،ال
قانون فيها �سوى �شرط وحيد ُيلزم اجلميع ب أ�ال حق
ألحد يف كتابة النهاية ،فهي مرتوكة لل�شخ�صيات.
ثالثة أ��سابيع من احلرب على غزة كانت طويلة
وبئي�سة وغا�ضبة� .ضربة وعي أ�خرى قا�سية.
أال�سبوع أالول :الكنايات اجلريحة
يف �صبيحة يوم ال�سبت  27دي�سمرب ،ال�ساعة
ت�شري �إىل اخلام�سة �إال ربعا لب�ست جلبابي ال�صويف
وجواربي .أ�عدتُ الغطاء على أالطفال ،وكان الظالم
ورخيا .غ�سلتُ وجهي و أ�طرايف مباء
ما يزال ثقيال ِ

�ساخن ،ثم هبطتُ �إىل مكتبي .أ��شعلتُ املذياع ثم
أ�طف أ�ته أُل�شعل احلا�سوب ومن خالله �ش َّغلتُ موقعا
خا�صا بال�شيخ املقرئ عبد البا�سط عبد ال�صمد.
لدي رغبة منذ البارحة لال�ستماع �إىل �سورة يو�سف
ب�صوته الرخيم.
متددتُ على الكنبة وتناولتُ ديوانا �شعريا كنت
قر أ�ته يف ال�صيف املا�ضي بعنوان «ما الذي يرى املرء
حني يرى؟» لل�شاعر يواخيم �ساتوريو�س .مل أ��شعر
بالوقت ثم نه�ضت وتناولت رواية «امر أ�ة الن�سيان»
ملحمد برادة التي كنت قر أ�تها ثالث مرات من قبل..
أ�ما هذه املرة ،فعدتُ حتديدا �إىل �صفحات بعينها
كنتُ تركتُ بها عالمات مميزة .وهي تربو على
ثالثني �صفحة متفرقة.
كان يف نيتي هذا اليوم ،بعد تناول الفطور،
االختالء لكتابة يوميات �شهر دي�سمرب ،ويف ذهني
خطاطة عامة للبدء من ثالثة أ�فكار فقط ،وهي
عيد أال�ضحى وكيف ق�ضيته ثم فاحت حمرم و أ�خريا
أالمطار التي روت أ�رواحنا قبل أالر�ض.
ال أ�عرف ملاذا خطر ببايل أ�ن أ� ؤ�جل الكتابة �إىل
غاية يوم الثالثاء بعد الزوال .فلدي ثالث �ساعات
قبل اللقاء ب أ��صدقائي مبقهى ال�شاوية .و�ضعت القلم
بل خب أ�ته وجمعت أالوراق يف ملف خا�ص بها ثم
�صعدت �إىل الطابق أالول،دخلت يف الفرا�ش .متددت
يف ك�سل �إىل غاية الثامنة تقريبا ألقوم على �ضوء يوم
جديد هو يوم عطلة.
يف ذلك اليوم ،وقبل أ�ن أ�علم بخرب ق�صف غزة
جوا من طرف العدو ال�صهيوين ،ت�صفحتُ اجلرائد
املغربية ،وقد ت�ضمنت أ�خبارا عادية وق�صرية عن
الو�ضع االجتماعي املقلق �إىل جوار أ�خبار عدد من
الفنانني والفنانات و أ��سرارهم الثمينة !با إل�ضافة �إىل
حوادث من قبيل فتاة تطعن خطيبها ب�سكني حادة.
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مر أال�سبوع أالول وقد توقفت عن القراءة
والكتابة ،و�صرت مدمنا على متابعة أالخبار يف
القنوات العربية والدولية يف ال�صباح والظهرية
وامل�ساء .وفيه ا�ستكملت �إجراءات ُ�سلفة بنكية كنت
يف َأ� َم�س احلاجة �إليها ،بعدما مل أ�� أش� اللجوء �إىل
والدي أ�و غريه من أ��صدقائي.
أ�ح�س�ستُ ب أ�ن �إ�سرائيل ال ت�ضرب غزة فقط و�إمنا
تق�صف مليارا من امل�سلمني يف كل بقاع العامل .غزة
هي جمرد كناية تنوب عنا جميعا.
أال�سبوع الثاين :هم�س النهار
كنتُ أ�قول لنف�سي و أ��صدقائي �إن علينا أ�ن نبقى
أ�قوياء وال ن�ست�سلم لهذا الواقع؛ لذلك مل ن ؤ�جل
أ�ن�شطتنا الثقافية التي تربطنا بغرينا ،خ�صو�صا
و أ�ننا من خاللها ،نعرب عن ت�ضامننا مع �إخوتنا
هناك بغزة .كما نعرب يف املظاهرات التي �شاركنا
فيها بالدار البي�ضاء والرباط.
�سعيتُ حلمل أ�ي كتاب فلم أ�قدر ،كما �سعيت
حلمل القلم والكتابة فلم أ�قدر أ�ي�ضا وبقيتُ متابعا
–على غري عادتي – للتحليالت أ
والخبار يف كل
القنوات املمكنة.
جرائد هذا أال�سبوع مهتمة بزواج �سري لفنانة
�شعبية م�شهورة داخل املغرب وخارجه من رجل أ�عمال
جعلت منه اليومية املغربية
وبح�ضور بناتها ،وقد
ْ
مادة أ��سا�سية يف ال�صفحة أالوىل بعدد من ال�صور
ومقالة �شغلت حيزا كبريا.كما توا�صل جرائد أ�خرى
جمع عدد من أالخبار حول غزة واملجتمع واحلوادث
املتعلقة باملخدرات واجلن�س والقتل واملطر ،و�صحف
أ�خرى تق�ص أ�ثر ال�سادة الوزراء وتبحث يف مالب�سهم
وجيوبهم و أ�فكارهم.
يف هذا أال�سبوع انطلقت منذ خام�س يناير

حملة تلقي طلبات الت�سجيل ونقل القيد يف اللوائح
االنتخابية اخلا�صة با�ستحقاقات �شهر يونيو القادم.
أال�سبوع الثالث :تقرير ونهاية
ا�ستمرت املظاهرات أ
والمطار والزيادات يف
أال�سعار واخلالفات القاتلة بني أالدباء.كما ت�ستمر
ال�صحافة الوطنية يف ن�شر أ�حداث طريفة ومهمة عن
راق�صة مراك�شية تقتل زوجها ألجل عيون ع�شيقها
الرثي ،فيما �صفحات أ�خرى تُخ ُرب عن حوادث
مماثلة م�ستقاة حرفي ًا من ملفات ال�شرطة الق�ضائية
ومن قاعات املحاكم.
قر أ�تُ مقاال طريفا يف جر أ�ته وهو يف احلقيقة
بيان أ��صدرته النقابة الوطنية لل�صحافة باملغرب
بالدار البي�ضاء عقب ندوة يف مو�ضوع «الر�شوة
وال�صحافة» ،وهو يدق ناقو�س اخلطر حول �آفة
تف�شي الر�شوة باجل�سم ال�صحفي املكتوب وال�سمعي
الب�صري باملغرب.
أ�ما غزة ،ف�صامدة و�سط كل هذا وذاك وو�سط
اجتماعات �ضخمة وكثرية للر ؤ��ساء وامللوك أ
والمراء
العرب؛ لكن �إ�سرائيل تقرر توقيف حربها الغا�شمة
يوم �سابع ع�شر يناير ،بعد اثنني وع�شرين يوما خلفت
ا�ست�شهاد أ�زيد من � 1630شهيد و�إ�صابات ال حت�صى
يف �صفوف حوايل �ستة �آالف مواطن فل�سطيني.
و أ�نا جال�س �إىل جواره باملقهى ،وكانت أالمطار
قد بد أ�ت تعاود الهطول ،ك أ�منا تذكر �شيئا وقال يل
بغ�ضب وب�صوت فيه ت أ�نيب :ملاذا جل أ�ت �إىل �سلفة
من البنك؟ أ�نكرتُ و أ�نا أ�ت�ساءل عمن أ�خربه أ
بالمر؛
لكنه مل ي�صدقني وظل ُم�صرا على ت أ�نيبي وقال يل
كالما أ�دركتُ معه �إىل أ�ي حد كان غا�ضبا مني .قال
�إنه كان ينوي أ�ال يكلمني ،وكان علي أ�ن أ�عود �إليه
ال �إىل م ؤ��س�سة قادت العديد من زبنائها �إىل م آ�زق
حقيقية.
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ورغم ذلك بقيت ُم�صرا على �إنكاري.
• هل نكون مثل ما كنا؟
انتهت احلرب لت�ستمر حروب أ�خرى ،وقد
بقيت أ�ياما أُ� َخر متوج�سا قبل أ�ن أ�عود �إىل حياتي
الطبيعية:
 متابعة أ�خبار الظهرية أ�و امل�ساء يف القناةالثانية أ
والوىل؛ النوم يف الظهرية؛االطالع على
الربيد االليكرتوين والرد على الر�سائل كل يوم
�سبت فقط؛ مراقبة �صندوق الربيد بعد زوال كل يوم
ثالثاء،حيث ت�صلني الر�سائل واملجالت؛ االجتماع
الر�سمي أ
بال�صدقاء كل يوم ثالثاء ابتداء من ال�ساعة
ال�ساد�سة.
üüü
هل نكون مثل ما كنا أ�م أ�ن �شيئا �آخر انك�سر فينا
وتفتت.كل يوم نفقد حا�سة وجزءا من ذاكرتنا.
َ
ال ب أ��س .دخلتُ يف �صراع مع م� ؤس�ولني حمليني
ب�إدارات عمومية مبدينة �سطات لتورطهم يف عمليات
طلب ر�شاوى وبعدما أ��صبح �صيتهما �شائعا؛ وقد
تعطلت م�صالح العائلة ألين مل أ�� أش� الدخول يف هذا
النفق ،فكتبت حتقيقا يف هذا ال� أش�ن ن�شرته «اجلريدة
أالوىل» كما ُن�شر ب�صيغ خمتلفة يف �صحف أ�خرى.
أ�حد ال�صحفيني الذي كنت أ�عرفه ويعمل
بجريدة يومية يف ال�صفحة االجتماعية ،حينما كلمته
يف � أش�ن �إعداد مادة �إخبارية عن مو�ضوع الر�شوة
بهاتني امل ؤ��س�ستني  -بعدما قدمت له كل ما يثبت
ذلك  -قال يل �شارحا ،بتف�صيل وجهة نظره« :نحن
يف العادة نريد أ�خبارا مثرية .أ�ما ما تتحدث عنه،
ف أ�مر عادي و�شائع وال يعترب �شيئا جديد ًا».
قلت له :هل �ستنجز املطلوب لف�ضح الف�ساد أ�و

جزء منه على أالقل ،أ�م �ستجرب خطابا قدميا معي
يخفي زلة فيك .أ�م تريد أ�ن أ�كتب لك عن املو�سيقى
وامل�سرح وال�سهرات أال�سبوعية؟
رد علي ب أ�نه لن ين�شره وكفى .وفهمت بدوري
و�ضحكت و أ�نا أ�قول له ب أ�نني مل أ�طلب منه أ�ن ين�شر
يل خربا يف جريدة البايي�س اال�سبانية أ�و يف التاميز
�آبويا !!! ويف نف�س أال�سبوع تتبعتُ ال�صفحة التي
ي�شرف عليها وكنت أ�قر أ�ها كاملة ففهمت ملاذا ابتد أ�
ناقو�س اخلطر يدق.
عدتُ �إىل الكتابة يف ما هو اجتماعي ب أ��سماء
خطرت يل فكرة كتابة رواية ق�صرية
م�ستعارة ،كما
ْ
جدا  -وهو أ�مر يدخل يف �صميم عملي وحياتي .أ�ول
�شيء فكرت فيه اختيار مو�ضوع حول �شخ�صية مغربية
�شغلت من�صب أ�ول ناطق ر�سمي با�سم احلكومة
اخلام�سة والع�شرين امل�سماة حكومة التناوب من 14
مار�س � 1998إىل غاية �سبتمرب  ،2000أ�و يف مرحلة
أ�خرى وزيرا للتعليم يف احلكومة ال�سابعة والع�شرين
من نوفمرب � 2002إىل يونيو  ،2004ثم بعد خروجه
من احلكومة مت تعيينه مبا�شرة يف من�صب مدير عام
م ؤ��س�سة القر�ض العقاري وال�سياحي وهو من�صب
�سام أ�جره يتجاوز اخلم�سني مليون �سنتيم �شهريا.
ٍ
وقد اخرتت لهذا املحكي عنوان أ
«الزلية» انطالقا
من خطبه وت�صريحاته �إىل حواراته أالخرية ب�سبب
ما اتهم به من ا�ستغالل ملن�صبه يف تفويت عقارات
مهمة ب أ�ثمان بخ�سة .و أ�عرتف أ�ين كنت م�شدودا �إىل
ت�صريحاته وخطبه العجيبة التي كانت ت أ�تي يف قالب
أالزلية (ن�سبة �إىل �سيف بن ذي يزن)؛ كما كنت
قد تتبعت �سريته ملا كان ثوريا ليبرياليا وحداثيا يف
فرن�سا ،و أ�ثناء دخوله املغرب والتخطيط مل�شروعه
الكبري بالنقطة والفا�صلة ،والذي أ�و�صله �إىل ما هو
فيه ا آلن.
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حكاية واقعية جدا وطريفة لكن �إ�شكاال وحيدا
مينعني من كتابتها  -ا آلن على أالقل -وهو كيف أ�كون
مو�ضوعيا يف تخييل ما ال أ��ستطيع التكتم فيه،كما
أ�ن عددا من أ��صدقائي القدامى رمبا يفهمون أ�ن
«ال�سرد» حول �شخ�ص منهم قد ُيبلل �آخرين.
لهذه أال�سباب ومن أ�جلها تغا�ضيتُ عن الفكرة،
وقلت ملاذا ال أ�فكر يف مو�ضوع غري واقعي بل �سوريايل
وخيايل مائة باملائة درءا لكل ت أ�ويل مغر�ض ،خ�صو�صا
و أ�ن امل�شتغلني بال� أش�ن ال�سيا�سي بعد التحول الذي
عا�شوه كامال أ��صبحت لديهم ح�سا�سية مفرطة من
النقد ،وكل من ينتقدهم يعتربونه �إرهابيا وم�شاركا
يف م ؤ�امرة ذات أ�طراف متعددة .لهذا عدلت عن
«ا�ستغالل» أ�زليات �صاحبنا وما جرى له ولنا،
واجتهت �إىل املو�ضوع التايل.
• رواية ق�صرية جد ًا
احلكاية بب�ساطة تدور حول فرقة مو�سيقية
مغربية (و أ�عتقد ا آلن أ�نه ال أ�حد ميكنه أ�ن ي�شري
�إىل ب أ��صبعه) .فرقة مو�سيقية مغربية ذات طاقم
كبري أ�غلبهم من ال ُب�سطاء ،يحبون الطرب اجلميل،
وي�شتغلون ب آ�الت ب�سيطة ويدوية تفي بالغر�ض.
والرواية تقتفي أ�ثر الفرقة منذ اخلم�سينيات
من القرن املا�ضي ،فرتة ما قبل اال�ستقالل ،حيث
كانت تعمل على �إعداد أ�نا�شيد وطنية حما�سية
بكلمات ب�سيطة ووا�ضحة تبث يف املواطنني روح
املقاومة و�إ�شاعة وعي حترري .وفعال �ساهم هذا
الفن النبيل ب�شكل كبري يف هذا االجناز �إىل أ�ن نال
املغرب ا�ستقالله ،فبد أ�ت طموحات عدد من أالع�ضاء
يف ا إلعداد ل�سمفونية حلم جميل ،بينما كان أ�ع�ضاء
�آخرون لهم ر أ�ي �آخر ،ما أ��شعل فتيل ال�صراعات
التي أ�ثرت على الكلمات أ
والحلان ،ودفع مباي�سرتو

كبري و أ��سا�سي ومنظر الفرقة �إىل �إعالن االن�شقاق
والت أ��سي�س لفرقة مو�سيقية وطنية و�شعبية� ،إىل جانب
فنانني كبار ما جعل ال�سلطات احلاكمة تعتربهم من
اخلارجني عن الطاعة.
ماي�سرتو الفرقة الكبري ،أ��صدر برفقة زمالئه
جريدة تعرب عن ر ؤ�اهم الفنية وفيها حتذير للفنانني
من أالخطاء التي من املمكن أ�ن جتعل الفن اجلميل
للثراء ال�شخ�صي.كانت الفرقة
جتارة بائرة أ�و و�سيلة إ
ب أ�ع�ضائها أال�سا�سيني أ�و باملنخرطني واملتعاطفني مع
أ�غانيها من الب�سطاء ،يعي�شون على القليل وي�سكنون
يف بيوت �ضيقة ويتقا�سمون ما ميلكون ،يربطهم
احلب والت�ضامن .ورغم ذلك كان املاي�سرتو الكبري
يقول لهم« :ل�سنا مالئكة يف زمن تولد فيه ال�شياطني
عب
من أ�جل ال�ضجيج وتدمري اللحن الروحي» .وقد رَّ َ
عن جممل أ�فكاره يف ن�شيد خالد اختاره أ�ن يكون
ثوريا.
وا�صلت الفرقة ت أ�ليف كلمات ثورية ب أ�حلان
�صادقة أ�لهبت الوجدان ال�شعبي ما جعل ال�سلطات
احلاكمة تطارد أ�ع�ضاءها باالعتقال والنفي والت�ضييق
وملا مل ت�ستطع اجتثاثهم قتلت -يف ال�ستينيات-
املاي�سرتو كما قتلت غريه من الفنانني واملبدعني،
وتعر�ض الباقون لكل أ�نواع التعذيب والتنكيل والفرقة
للحظر .ورغم ذلك كان حب املغاربة للفرقة يتنامى
ب�شكل أ�رعب أ�عداء الفن وانت�شرت أالنا�شيد اخلالدة
التي بللت عط�ش الب�سطاء وروت أ�حالمهم بغد جميل
حقيقي غري مزيف.
بعد �سنوات أ�خرى ،أ�قدم أ�عداء هذا الفن على
اغتيال ماي�سرتو كبري �آخر دون أ�ن يجف النهر أ�و يي أ��س
النا�س .كما ا�ستمرت الفرقة و�سط هذه الظروف يف
ت أ�لقها ب�إمكانيات ب�سيطة ،وهي تتجذر وتت�سع يف
م�سرية ملحمية نادرة يف عامل الفن العربي.
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 دخول الهجيج وبداية التهرنني :والهجيج همقلة من االنتهازيني الذين دخلوا الفرقة املو�سيقية
يف حلظة رخاء �سيا�سي و أ�وهموا اجلميع ب أ�نهم
يدافعون عن احلداثة وتطوير الفن ب آ�الت جديدة.
ومن هنا ابتد أ�ت أالمور تتحول �شيئا ف�شيئا ،وبد أ�وا
ي�شكلون تيار ًا يتقوى يف ظل اخلالفات على الكلمات
أ�و أالحلان .ولعل حدث ًا طر أ� يف بداية الثمانينات،
ُطرد خالله مو�سيقيون من الفرقة ،كان حلظة
اخلطر أالوىل التي �ستظل جرحا م ؤ�مل ًا .ورغم ذلك
بقي عدد من أالوفياء يف الفرقة ي�صارعون ب أ�نا�شيد
�صادقة دون ا�ست�سالم �إىل ما يتهددهم من �ضربات
من داخل املجموعة ومن خارجها.
برزت تيارات ترعرعت يف حلظات
مر�ض،ف�شرعت تطالب ب أ�نا�شيد غريبة م�صحوبة
بالرق�ص وقلة احلياء ،مربرين ذلك ب أ�نها املو�ضة
التي ير�ضى عنها احلاكمون ..وقد ا�شتد الدفاع عن
هذه القيم يف الت�سعينيات من القرن املا�ضي ،كما
برزت ظاهرة غريبة ت�سمى باحلريك �إىل مدينة
الرباط� ،إذ َفر عدد من املو�سيقيني من الفرقة �إىل
العا�صمة و�سكنوا �إىل جوار دار املخزن ،كما �سكن
البع�ض بجوار ا إل�سطبالت ألداء مهمة النفخ باملزامري
أ�و بال�صفري للخيول أ�ثناء ورودها اليومي .وا�ستكماال
ل�سد كل الثغرات دفعوا بن�سائهم �إىل م�صاحبة ن�ساء
الدار واجلرناالت وامل�ست�شارات وباتوا يلجون الفنادق
الكربى ويح�ضرون أ�عياد امليالد وغريها ويرتدون
اجلالبيب وال�شوا�شي احلمراء ويحجون �إىل م�سجد
أ�هل فا�س كل جمعة وي�سهرون يف ق�صارة حممية يوم
ال�سبت.
�إنهم يف كل هذا ،ينتظرون من يذكرهم يف
اجتماعات وجمال�س دار املخزن وقد بات حلم
الدخول �إليها مطلبا م�ستعجالـ فالذكر بكلمة طيبة

ُت َي ِّ�سر لهم كل ُع�سر ومينحهم �شرف خدمة هذا
ال�شعب مع متمنياتهم أ�ن ي�صبح الواحد منهم
قون�صوا(قن�صال أ�و �سفريا) ،أ�و رئي�س جوق حملي ًا
أ�و جهوي ًا ،ومل ال ،وزيرا منتدبا أ�و وزيرا أ�وال �إذا كان
العطف كامال مكموال.
كل هذا كان يف �سياق التمهيد لكي ت�صبح الفرقة
املو�سيقية ُمهي أ�ة للمرحلة التالية ،وهو الف�صل أالخري
من هذه احلكاية العجيبة والتي أ��سميتها رواية
ق�صرية جدا .وقد حتول العديد منهم �إىل م�ست�شارين
جلرناالت و أ��سياد وحتول البع�ض ا آلخر �إىل خمربين
يخربون وي ؤ�دون وظائف كانت تهدم الفن اجلميل.
الف�صل أالخري ويبد أ� بيوم ربعطا�ش :يف نهاية
القرن املا�ضي ،والذي �صادف يوم  14مار�س (وقد
ي�صادف أ�ي�ضا أ�ي حدث �آخر) ،وقع �شيء أ��صبح
عقدة ذنب ال أ�حد يريد االعرتاف بها�،إنه اليوم الذي
و َّقعت فيه الفرقة املو�سيقية مع الدولة املغربية على
االندماج التدريجي �ضمن �صفوفها بحيث أ��صبحت
جوقا وطنيا تابعا ،و أ��صبح ألع�ضائها أال�سا�سيني من
م�سريي الفرقة أ�جر معلوم ونفقة جارية با إل�ضافة
�إىل أ�جر ال�ساعات ا إل�ضافية ومنحة املردودية
والوفاء واالعرتاف ،ف�ضال عن امتيازات أ�خرى من
قبيل امتالك رخ�ص �سيارات أ�جرة وحافالت وبواخر
و أ�را�ضي الدولة.
مهمة اجلوق املو�سيقي الوطني (وهو اال�سم
الفعلي الذي أ��صبح للفرقة) تكمن يف كونه ي ؤ�دي
–ت أ�ليفا وتلحينا و أ�داء– أ�غاين و أ�نا�شيد حتت
الطلب ومنذ ذلك التاريخ �صار م� ؤس�وال ً عن الطرب
والتطريب مبوا�صفات جديدة ،فكان أ�ن جهزت
الفرقة أ�غاين «وطنية» و أ�خرى يف املديح ،ورغم
كتبت
ذلك مل ي� أش� أ�حد أ�ن ي�صدق أ�ن فرقتهم التي ْ
أ�نا�شيدها –من قبل -بالدم قد دخلت مرحلة الغناء
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باجلالبيب الثقيلة وال�شوا�شي احلمراء (هو �شكل من
اللبا�س يعيق احلركة واجلذبة) ،و�سيت أ�كد هذا يف
الن�شيد ال�ساد�س ملا طردت الفرقة كل املت آ�مرين على
م�ستقبلها اجلديد ،وكل الراف�ضني للتوجه االندماجي
واحلداثي.
ها قد أ��صبح أ�ع�ضا ؤ�ها يف هذا الف�صل هرمني،
تعودوا على أ�كل اغريبة وكعوب الغزال وال�شهيوات
وعلى حياة النعمة ،ف�سكنوا الفيالت الوا�سعة جدا
وملكوا أالمالك واحلور العني وال ِو ْلدان التائبيني
والبواخر والعالقات و�شربوا �شرابا طيبا وباتت
أ�نا�شيدهم رطبة عادية تنزلق عليها أالحالم .أ�نا�شيد
هي « ْت َه ْرنني» مل ي�سمع به أ�حد من قبل.كما أ��صبح
عدد من أ�فراد الفرقة ي ؤ�دون �سهرات خ�صو�صية
ب أ�ثمان باهظة.
م� ؤس�وليات جديدة �ستعرفها الفرقة خ�صو�صا
حينما �صدر مر�سوم يحول اجلوق �إىل فرقة م�سرحية
تهتم ب�إن�شاء م�سرحيات غنائية يف حلقات ،ف أ�عدت
باملنا�سبة لل�شعب املغربي امل�سكني م�سرحيات عجيبة
و أ�خرى غريبة أ��شبعت املتفرجني �ضحكا حتى انه مت
ت�سجيل حاالت وفيات من ال�ضحك وكَثرُ ظهور الفتق
وعم
يف البطون و�ساد عجب كبري ال حت�صيه م ؤ�لفاتّ .
الرخاء على الفرقة التي كلما أ�ح�ست بخطر يتهدد
مواقعها اجلديدة يف الفن املغربي تدندن ب�صوت
خفي�ض ببع�ض أالنا�شيد القدمية ،قبل أ�ن تعود لتغني،
ب�صوت عال ،أ�غاين العهد اجليد الذي ر�سمته ومثلته
بارجتال.

قررتُ  -أ�نا امل ؤ�لف -أ�ن تبقى خامتة هذه الرواية
الق�صرية جدا ،مفتوحة ،مل أ�ترك لل�شخ�صيات
فر�صة اخلتم بل أ�عطيت الكلمة ل�شاب قال لهم يف
حلظة كانوا يدندنون فيها بنعيم املرحلة:
ـ يا أ�هل الفرقة ..ال�شعب املغربي املحب للفن
العظيم املطهر للروح واحلياة يقول �إنكم خنتم
أالمانة و أ�وجدمت نظرية متكاملة لتربير كل �شيء.
قاطعوه بن�شيد جديد خ�صوا به املرحلة :أ�نت
�شيوعي أ�و ا�شرتاكي قدمي حقود تريدنا أ�ن نعود �إىل
الفقر وال�سجن والبندير البايل .لن نتخلى عن عهدنا
اجلديد �آبنادم أ��سمع أ�نت واللي معاك ،لن نتخلى عن
العهد اجلديد.
üüü
يف اجتماع جمل�س احلكومة املغربية يوم ثامن
يناير برئا�سة ال�سيد الوزير أالول ،تدار�س املجل�س
خم�سة م�شاريع مرا�سيم يتعلق أالول منها بوقف
ا�ستيفاء ر�سم اال�سترياد املفرو�ض على بذور البطاط�س
والرابع مبنح �إعانات مالية لدعم أالغنية املغربية.
	�إىل ماذا ترمي من كل هذا ،تتحدث عنحكايات والدتك ورواية حممد برادة ثم تكتب رواية
ق�صرية جدا عن م�سار فرقة مو�سيقية من املغرب؟
 أ	�رمي �إىل ما أ�رمي .ال يهم هل �سيغري
هذا من �شيء ا آلن .لذلك ي ُهمني أ�ن أ�قول �إن رغبتي
جاحمة كي أ�حمل بني يدي قو�س أالموي و أ�نا مرفوع
الر أ��س أ��سري غري خائف أ�و مرتدد أ�قول ما أ�ريدt

 149العدد اخلام�س وال�سبعون

2009

مـراجـعــــــــــات

خ � �ل � �ي� ��ل ال� ��� �ش� �ي ��خ
م�� � � � � ��ي م� � �ظ� � �ف � ��ر
حم �م��د أالرن� � ��ا ؤ�وط

عبد الرحمن منيف 2008

ت أ�ليف :جمموعة من الباحثني
النا�شر :امل ؤ��س�سة العربية للدرا�سات والن�شر� 564( ،2008 ،صفحة)
مراجعة :خليل ال�شيخ

ال

يخرج الباحث عن دائرة ال�صواب حني يقرر أ�ن الروائي الراحل عبد الرحمن منيف ()2004 – 1933
كان واحداً بني عدد قليل من الروائيني العرب الذين �صدروا يف كل كتاباتهم عن م�شروع وا�ضح املعامل.
جاء م�شروع منيف الروائي ا�ستجابة لتحديات �شتى ،ظل ميتزج فيها ال�شخ�صي بالعام أ
والدبي بال�سيا�سي،
وبقي الروائي يربز من داخل املثقف الواعي ،املدافع عن ر�سالة ي ؤ�من بها.
تفتح وعي منيف يف هذه أال�سرة النجدية ،العراقية التي كانت تعي�ش يف عمان .ويوم بلغ عبدالرحمن �سن
اخلام�سة ع�شرة ،وقعت نكبة فل�سطني أالوىل ،وكان لتلك النكبة أالثر أالقوى يف ت�شكيل منظور منيف للعامل،
وقدر لعبدالرحمن منيف أ�ن يعي�ش ،طيلة حياته ،ما حل بهذه أالمة من هزائم وكوارث ،بع�ضها من �صنع
أ�عدائها والكثري مما �صنعته أ�يديها.
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ي�ضيء هذا الكتاب اجلاد الذي ي�شرتك يف
�صنعه ثمانية وع�شرون مثقف ًا وباحث ًا الكثري من
جوانب هذا امل�شروع الروائي ،الذي ظل �صاحبه يبني
معامله� ،ضمن متواليات روائية ت�سعى جميعها �إىل
الدفاع عن حق ا إلن�سان العربي يف احلياة يف جمتمع
يخلو من الظلم واال�ضطهاد والع�سف وينعم بالعدالة
والدميقراطية.
يف مقدمة هذا الكتاب ر�سالتان بعث بهما منيف
�إىل في�صل دراج ،متثالن ،على ما فيهما من ب�ساطة
و�إيجاز ،ما ظل منيف يدافع عنه طيلة حياته .يف
الر�سالة أالوىل يت�ساءل منيف:
«كيف ميكن أ�ن نحول الكلمة من جديد �إىل
طلقة� ،إىل قوة حماربة؟» ويف الثانية يقول �إن الدفاع
عن القيم ا إلن�سانية ا إليجابية ينبغي أ�ن يبقى الهم
الكبري الذي يق�ضي املرء عمره كله من أ�جله.
جتيء مقدمة في�صل د ّراج العميقة �إي�ضاح ًا
وبلورة لهاتني امل� أس�لتني ،مثلما جاءت كلمة حممود
دروي�ش التقاطا فني ًا رائع ًا لتربز املفارقة امل أ��ساوية
يف حياة منيف و�إبداعه ،الباحث عن العدالة يف عامل
ال عدالة فيه.
وزعت بحوث الكتاب ودرا�ساته وما فيه من
�شهادات على أ�ربعة أ�بواب هي:
.1

مرايا عبدالرحمن منيف املتعددة.

.2

العامل الروائي عند عبدالرحمن منيف.

.3

عندما ير�سم الكاتب.

 .4عبدالرحمن منيف يف �شهادة عادلة.
�شارك يف الباب أالول ثالثة نقاد ودار�سني هم:
�صربي حافظ وعبد الرزاق عيد وفي�صل د ّراج .وي�ضم
الباب ثالث درا�سات تقع يف مائة وب�ضع �صفحات.

تتبع �صربي حافظ تطور الكتابة الروائية عند
منيف ،وكانت درا�سته تف�سريية� ،شارحة ،متتلىء
بالتف�صيالت والتعليقات ،حري�صة على �إي�ضاح ما
ينطوي عليه أ�دب منيف الروائي من �سمات و�إ�شكاالت،
ويبدو أ�ن كونها قد كتبت للمتلقي الغربي ،هو الذي
جعلها تنحو هذا املنحنى الو�صفي التف�سريي.
أ�ما درا�سة عبدالرزاق عيد ،وهو من الدار�سني
املن�شغلني مب� أس�لة التنوير واحلداثة يف الفكر العربي،
فتتوجه �صوب نتاج منيف لتدر�س هذه امل� أس�لة وت�سعى
�إىل تعليلها .و�إن كان عيد يتّخذ من كتاب لوعة
الغياب الذي ر�سم فيه منيف لوعة موت أ��صدقائه من
املبدعني ،مدخ ًال اللتقاط الر ؤ�ى التنويرية ملنيف،
ليقوم بعد ذلك بالبحث عنها يف أ�عماله الروائية،
أ�ما في�صل د ّراج ،فيناق�ش يف درا�سته أ�طروحة نقدية
دقيقة هي الكتابة الروائية ك�سرية ذاتية .وهو ي�سعى
�إىل قراءة ال�سرية الذاتية ،وال�سرية الفكرية ،ومتو�ضع
كل منهما يف �إطار تخييلي يف كتابات منيف .
أ�ما الباب الثاين ،فقد �شارك فيه فريال غزول،
وماهر جرار ،ومينى العيد وح�سني الواد و�إيريك
غوتييه وماجدة حمود وحممد �شاهني ،ونا�صر
�صالح .ويقع الباب يف مائتني واثنتي ع�شرة �صفحة.
يتوقف الباحثون والنقاد يف هذا الباب عند
أ�ر�ض ال�سواد ،وحني تركنا اجل�سر والنهايات وعروة
الزمان الباهي ومدن امللح .وي�سعون الكت�شاف
أ�بعاد تلك الروايات ،وحتظى ثالثية أ�ر�ض ال�سواد،
وخما�سية مدن امللح بكثري من الرتكيز .وقد توقف
حممد �شاهني عند جدل املوت واحلياة ،بني مدن
امللح و�سرية مدينة ،وكانت وقفته الفتة يف هذه
املقارنة بني املدينة وال�صحراء ،ويف املزج بني الذات
واملو�ضوع ،ويف ذلك الت�سا ؤ�ل  -الفر�ضية التي تغوي
املرء يف ال�سري وراءها.
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يكت�سب الباب الثالث أ�هميته من زاويتني:
�إن�سانية وفنية ت�شكيلية ،بالنظر للعالقة احلميمة
التي ربطت بني عبدالرحمن منيف والفنان الت�شكيلي
ال�سوري املقيم يف برلني مروان ق�صاب با�شى .فقد
�سبق لعبدالرحمن منيف أ�ن أ��صدر عام  1996كتاب ًا
يتتبع فيه رحلة ق�صاب با�شي احلياتية والفنية.
أ�ما مقالة ق�صاب با�شي يف هذا الكتاب ،عندما
ير�سم الكاتب ،فقد كانت مقدمة الطبعة اخلا�صة من
�سرية مدينة التي أ��صدرها املركز الثقايف العربي،
عام  ،2001وهي طبعة ت�ضم ر�سومات لعبد الرحمن
منيف تتعلق بكتابه الذي يروي �سرية عمان على نحو
�آ�سر .وال تقل درا�سة �سونيا مي�شار أالتا�سي أ�همية
عن مقدمة با�شي ،ألنها ت�سعى من خالل درا�سة
العالقة بني منيف والفن احلديث كي تر�سم معامل
مرحلة مهمة تعيد فيها احلديث عن جربا ودوره يف
الفن العراقي احلديث ،لتتحدث عن فا�ضل العزاوي
وخملوقاته ،ولتتوقف أ�خري ًا عند ر�سومات منيف وما
مييز عامله الت�شكيلي.
أ�ما ال�شهادات يف الكتاب ،فعديدة ومتنوعة
وتتناول عبدالرحمن منيف من زوايا عدة ،لكن أ�كرث

هذه ال�شهادات تف�صي ًال هي �شهادة كرمي مروة ،التي
تنتهي بالقول:
« أ�همية عبدالرحمن منيف أال�سا�سية� ،إىل
جانب ما متيز به أ�دبه الروائي ،أ�نه كان �إن�سان ًا حر ًا.
كان يف كل �سلوكه ال�شخ�صي وال�سيا�سي حري�ص ًا
على ا�ستقالليته ،ولذلك مل يخ�ضع ل�ضغط هنا
و�إغراء هناك .مل يقاتل بغري �سالح النقد من موقعه
الدميقراطي امل�ستقل (�ص.»)482
و أ�خري ًا ،يف عامل الغرب أالكادميي هناك ما
ي�سمى  Festschriftوهي كلمة أ�ملانية انتقلت �إىل
اللغات أالوروبية تعني كتابات ذات طابع احتفايل،
تهدى ملبدع أ�و ألكادميي ،يف الغالب� ،إبان حياته.
وهي كتابات يقوم بها أ��صدقاء الباحث وتالميذه يف
منا�سبة من املنا�سبات .وهذا أالمر نادر احلدوث
أ
للكادمييني وللمبدعني العرب أ�ثناء حياتهم ،ألن
قاعدة «يحبونني ميت ًا» التي أ��شار �إليها دروي�ش،
�صارت هي القاعدة يف التعامل مع ا إلبداع و أ��صحابه.
و أ�ظن أ�نه �آن أالوان أ�ن نفطن �إىل االحتفاء با إلبداع
و أ�هله ،قبل أ�ن يرحلوا ،مع التنويه �إىل أ�ن هذا الكتاب
مهم و�سيكون من بني امل�صادر ال�ضرورية لفهم
عبدالرحمن منيف وعامله الروائيt
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الفن العربي احلديث
البحث عن هوية م�شرتكة
ت أ�ليف :ندى �شبوط
النا�شر� 203( :صفحة)
مراجعة :مي مظ ّفر
هل هناك ما ميكن أ�ن ن�سميه فنا عربيا ،ميتلك لغة ب�صرية حتتكم �إىل خ�صو�صيات جمالية
خمتلفة عن جماليات الفنون ا إل�سالمية؟ ومباذا تختلف الفنون العربية احلديثة عن فنون
الغرب التي ن�ش أ�ت على تقاليدها ؟
من هذا ال�س ؤ�ال ال�شائك ،تنطلق ندى �شبوط ،أال�ستاذ امل�ساعد يف جامعة نورث تك�سا�س يف
الواليات املتحدة أالمريكية ،لدى بحثها عن معامل حتدد �شخ�صية الفن العربي وهويته ،يف كتابها
املو�سوم :الفن العربي احلديث  -تكوين جماليات عربية Modern Arab Art-Formation of
 ،Arab Aestheticsال�صادر عن مطبعة جامعة فلوريدا .2007 ،والدرا�سة هي أ�طروحة الباحثة
التي نالت عليها الدكتوراه ب�إ�شراف الربوفي�سور أ�وليغ غرابار ،املتخ�ص�ص بالفنون والعمارة
ا إل�سالمية.
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�إن ال� ؤس�ال الذي ي�شكل منطلقا للبحث لي�س
حم�سوما كما قد يبدو من مو�ضوع الكتاب ،و�إمنا هو
مو�ضع جدل ال بني الفنانني ونقاد الفن العرب فقط،
و�إمنا بني م ؤ�رخي الفن والنقاد أالوربيني ،الذين
ينظرون �إىل الفنون الت�شكيلية العربية املعا�صرة
بتجاهل ألنها حم�ض تقليد لفنون الغرب .هناك
ر أ�يان ،أ�حدهما يرى أ�ن هذه الفنون هي تعديل
وحتوير لفنون ا إل�سالم يف الع�صر احلديث ،و أ�ن ثمة
جهود ًا إليجاد �صلة توافقية بني فنون ا إل�سالم وفنون
الغرب .أ�ما الر أ�ي الثاين فريى أ�ن هذه الفنون ال
عالقة لها بالرتاث الفني ا إل�سالمي ،و أ�نها انطلقت
بال جذور نتيجة احتكاك ال�شرق بالغرب.
للحاطة بهذا احلقل من القيم املتداخلة،
إ
املت أ�تية من حتوالت �سو�سيولوجية و�سيا�سية وفكرية
مرت بها املجتمعات العربية ،حتاول الباحثة خو�ض
غمار نتاج ثقايف عربي ميتد �إىل ما يزيد على
مائة عام ،ا�ستطاع خاللها أ�ن يحتل ال�صدارة يف
الن�شاطات ا إلبداعية والثقافية يف العامل العربي.
وهو عطاء مل يلق لغاية يومنا هذا العناية التي
ي�ستحقها من درا�سة منهجية وقراءة علمية ت�ستند
�إىل بحث ميداين وتق�ص دقيق ،ال من قبل الباحثني
العرب ،وهم ندرة ،وال من الباحثني غري العرب ،ففي
الوقت الذي ت�ستحوذ فيه درا�سات الفنون ا إل�سالمية
على اهتمام الباحثني املتخ�ص�صني يف العامل ،ينظر
م ؤ�رخو الفن يف الغرب �إىل الفنون الت�شكيلية احلديثة
يف العامل العربي على أ�نها جمرد نقل لرتاثهم
مب�ستويات متدنية .غري أ�ن التغيريات ال�سيا�سية
خالل احلقبتني أالخريتني والدعوة �إىل نظام عاملي
جديد ،أ�ثارت ق�ضايا جوهرية تتعلق بهوية ال�شعوب
وتراثها وح�ضاراتها ،كما أ�وجدت احلاجة �إىل ت�شجيع
مناذج من الدرا�سات النظرية اجلديدة ،التي ت�سعى

�إىل التقريب بني ثقافات العامل .ومع أ�ن هذا االنفتاح
و ّلد حروبا �إثنية و أ�ثار م� أس�لة الهويات املتعددة داخل
املجتمع الواحد ومن ثم الدعوة �إىل التجزيء ،ت أ�تي
درا�سة ندى �شبوط للبحث عن �سمة جامعة تتق�صى
مالحمها يف الفنون العربية احلديثة وت أ�كيد هويتها.
يف درا�ستها هذه ،التي ت�سعى �إىل ت أ��سي�س جمالية
عربية فنية ،تو�ضح الباحثة م� أس�لتني جتدهما
منف�صلتني بع�ضهما عن بع�ض ،وهما م�صطلح
الفن ا إل�سالمي ،بجمالياته املوروثة النابعة من
ثقافته املرتبطة بالعقيدة ،وم�صطلح الفن العربي
احلديث ،الذي هو نتاج م�سرية أالحداث ال�سيا�سية
والتغريات االجتماعية ،التي نقلت الفل�سفة اجلمالية
للفن من �إطارها الديني �إىل �إطارها الدنيوي .ففي
الوقت الذي ي�ستمر فيه البحث يف الفنون ا إل�سالمية
وجماليتها ،ال جتد الفنون العربية احلديثة لغاية
اليوم اهتماما جادا من قبل م ؤ�رخي الفن ونقاده يف
العامل .وترى الباحثة يف نهاية أالمر أ�ن امل�صطلحني
خمتلفان و�إن ا�شرتكا أ�حيانا يف بع�ض املالمح ،و أ�نهما
مرتبطان ومنف�صالن يف �آن واحد .فالفن العربي
وليد ع�صره املنفتح على احل�ضارة الغربية ،وهو
نتاج حياة القرن الع�شرين و�إجنازاته التكنولوجية،
وال يحتكم �إال �إىل ظروف تكوينه ومعايريه .كما أ�ن
العوامل التي أ��سهمت يف �صياغة أ��شكاله ترتبط
ارتباطا وثيقا بالوجود الفعلي للفنانني املبدعني يف
زمنهم ،أ
وبالطر ا إليديولوجية التي انعك�ست على
تطور العملية الفنية.
من منطلقها هذا ،ت�شرع ندى �شبوط بو�ضع
قاعدة لتاريخ الفن العربي احلديث ،م�ستندة �إىل ما
تو�صلت �إليه من معرفة ومعلومات عن الفنانني العرب
والتحدث �إليهم ،ومتابعة تطور احلركات الفنية يف
الدول العربية ،التي تعود الن� أش�ة الفعلية لفنونها
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املعا�صرة �إىل مطلع القرن الع�شرين ،أ�ي مع هيمنة
الغرب على ال�شرق واحتالل بلدانه .غري أ�ن الباحثة
تذهب �إىل أ�زمنة أ�بعد للبحث عن جذور العالقة
بني ال�شرق والغرب ،وتغلغل امل ؤ�ثرات الفنية يف كل
من امل�شرق واملغرب العربيني ،مع اختالف الظروف
ال�سيا�سية يف كل بلد من البلدان العربية ومدى �صلته
بالغرب .وهي بهذا ترجع بتاريخ التغلغل الغربي يف
حياة العرب وامل�سلمني �إىل القرن ال�سابع ع�شر ،من
خالل العالقات التجارية والبعثات التب�شريية وحركة
امل�ست�شرقني ،خا�صة يف لبنان وم�صر ،ف�ضال عن
العالقات التي كانت تربط الدولة العثمانية مبراكز
احل�ضارة أالوربية ،واالهتمام اخلا�ص الذي كان
ال�سالطني العثمانيون يولونه لفناين ع�صر النه�ضة.
على الرغم من هذه اجلذور التاريخية ،ف�إن
الوعي بالفنون أالوربية وال�سري يف نهجها مل يتبلور
�إال مع مطلع القرن الع�شرين ،مع هيمنة الغرب على
الدول العربية وتطور مناهج التعليم فيها على أ��س�س
حديثة .فقد كان من نتائج هذا التطور قيام معاهد
لتدري�س الفنون على أ��س�س جمالية غربية ،و�إدخال
درا�سة الفنون �ضمن البعثات الدرا�سية �إىل أ�وربا.
يف بداية أالمر ات�سم طابع هذه الفنون مبحاكاة
لفنون الغرب ،املمثلة ب أ�عمال امل�ست�شرقني ،بو�صفها
أ�على مكانة من املوروث الفني املحلي ،وهي بال
�شك قيم جاءت من خالل تنظري الباحثني الغربيني
ودرا�ساتهم التاريخية واجلمالية.
ولكن� ،سرعان ما بد أ� يظهر لدى املبدعني وعي
ب�ضرورة البحث عن جماليات خا�صة متيز عملهم
وتطبعه بطابع خمتلف .وهذا ما دفعهم �إىل البحث
عن تراثهم العريق واكت�شاف قيمه اجلمالية التي
كانت أال�سا�س يف نه�ضة احل�ضارة الغربية املعا�صرة.
فكان أ�ول عربي ي�ستفيد من تراث ح�ضارته هو حممود

خمتار الذي يعد رائد فن النحت العربي .كان خمتار
أ�ول طالب بعثة عربي يدر�س الفن يف باري�س بعد أ�ن
أ�نهى تعليمه يف مدر�سة الفنون يف القاهرة (ت أ��س�ست
�سنة  ،)1908و أ�ول من تنبه �إىل م� أس�لة اخل�صو�صية
يف الفن وا�ستلهام الرتاث الفرعوين لوادي النيل يف
أ�عماله النحتية املعا�صرة �سنة .1920
لكن أ�ربعينيات القرن الع�شرين ،ومطلع
اخلم�سينيات منه تعد املرحلة احلا�سمة يف نقل
الفنون العربية من كونها حم�ض تقليد لفنون
امل�ست�شرقني ،كما ترى �شبوط� ،إىل مرحلة احلداثة.
وهي مرحلة الوعي على الذات وتنامي فكرة القومية
العربية ،بو�صفها �سالحا ملجابهة الهيمنة الغربية.
مع هذا الوعي جاءت الدعوة �إىل تبني فكرة البحث
فجرت م� أس�لة اخل�صو�صية والهوية
الفني ،تلك التي ّ
يف الفن .كان رائد البحث عن خ�صو�صية فنية عربية
هو الفنان جواد �سليم الذي متخ�ض �سعيه ،با�ستلهام
الرتاث الفني لوادي الرافدين من جانب والرتاث
الفني ا إل�سالمي من جانب �آخر ،عن بلورة أ��سلوب
مميز دعاه �إىل ترويج فكرة البحث الفني وتكوين
جمموعات فنية قوامها فنانون عادوا �إىل أ�وطانهم
بعد الدرا�سة يف الغرب وتفتحوا على أال�ساليب
احلديثة يف التعبري الفني .لعل ا إلجناز الكبري جلواد
�سليم ،الذي أ�لف جماعة بغداد للفن احلديث مع
مطلع  ،1950والذي انقطع ب�سبب وفاته املبكرة،
تطور على يد زميله و�شريك أ�فكاره الفنان �شاكر
ح�سن �آل �سعيد ،الذي دفع بالتجربة �إىل مديات
وا�سعة من خالل تعمقه يف فل�سفات العامل اجلمالية
عامة وا إل�سالمية خا�صة ،والتي ا�ستغرقته �إىل حد
الت�صوف ،فا�ستنبط منها نظريات جمالية تتما�شى
مع جتربته العملية وتطبيقاتها.
تتابع �شبوط ثمار هذا البحث عن اخل�صو�صية
الفنية يف أ�عمال الفنانني املحدثني يف كل بلد عربي؛
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لت�صل يف نهاية املطاف �إىل احلرف العربي و�إدخاله
يف التكوين الفني ،لتعتمده ركيزة وعن�صرا جماليا
فنيا من � أش�نه أ�ن مييز الفن العربي احلديث .وقد
أ�فردت لهذه الظاهرة (احلروفية) ف�صال خا�صا يف
درا�ستها ،وتابعت فيه ا�ستخدامات احلرف العربي
منذ بدايته يف أ�واخر أالربعينيات من القرن الع�شرين
على يد مديحة عمر ،املقيمة �آنذاك يف وا�شنطن،
وجميل حمود يف باري�س ،لتقف بعد ذلك عند التجارب
الفنية الراقية التي طورت ا�ستخدام هذا العن�صر يف
أ��شكال فنية أ�خاذة بجمالها واملتميزة ب�شكلها .ثم
تتابع الباحثة تطور ا�ستخدام هذا العن�صر اجلمايل
يف جتارب عدة للفنانني على مدى احلقب ولغاية
الوقت احلا�ضر ،لي�س �آخرها �صناعة كتب فنية على
نهج املخطوطات ا إل�سالمية ب أ��ساليب حديثة ،تت�ضمن
ن�صو�صا أ�دبية أ�حيانا ،أ�و ت أ�تي خلوا منها يف أ�حيان
أ�خرى ،مبعاجلات فنية غاية يف التعقيد ،وهي أ�عمال
متكاملة والفتة �إىل حد كبري.

تخل�ص �شبوط يف نهاية بحثها �إىل أ�ن أالعمال
الت�شكيلية العربية احلديثة هي أ�عمال نابعة من
معارف وتقنيات أ�وربية و أ�مريكية ،قد تبدو يف
ظاهرها أ�نها ال تختلف عن أ�ي نتاج غربي .ولكن
املتبحر يف هذه أالعمال ،خا�صة العني املتمر�سة على
قراءة أالعمال الفنية العاملية ،بو�سعه أ�ن يالحظ
متيز هذه أالعمال التي تخفي خ�صو�صيتها وراء
توظيفها لهذه أال�ساليب والتقنيات واملعاجلة و�إ�ضفاء
الطابع ال�شخ�صي للفنان .وت�ضرب �شبوط مثال على
ذلك بقولها« :على أ�ي حال ،يخفي الفن العربي
احلديث هويته كما تخفي واجهة أ�ي مدينة عربية
حديثة هويتها ».على هذا أال�سا�س ،ونظرا ملا حققه
الفن العربي من �إجناز على مدى احلقب املا�ضية،
تطالب الباحثة ب�ضرورة �إدراج م�صطلح الفن العربي
احلديث �ضمن املو�سوعات والقوامي�س العاملية،
بو�صفه فنا قابال للتعريف والتمييزt
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اخلالفة العثمانية

التحديث واحلداثة يف القرن التا�سع ع�شر
ت أ�ليف� :إلرب أ�ورطايلي
النا�شر :دار قدم�س ،دم�شق � 389( ،2007صفحة)
مراجعة :حممد أالرنا ؤ�وط
يف ال�شهور أالخرية ازداد االهتمام بالعثمنة اجلديدة أ
(الردوغانية) التي ميكن اعتبارها
الطور الثالث لتحديث الدولة ،الذي ي أ�تي هذه املرة حتت �ضغط املطالب امللحة لالحتاد أالوروبي،
بعد الطور الثاين أ
(التاتوركي) ،الذي فهم التحديث باعتباره تغريباً لرتكيا يف ال�شكل (اللبا�س)،
وامل�ضمون (القانون) ،حتى تكون جزءاً من احل�ضارة الغربية .وبعد الطور أالول (العثماين)
الذي مل يدر�س كما يجب ،على الرغم من أ�هميته� ،سواء لرتكيا أ�و للدول أالخرى املنبثقة من
الدولة العثمانية التي انهارت يف نهاية .1918
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ويف الواقع أ�ن الطفرة اجلديدة للدرا�سات
الغربية عن الدولة العثمانية يف الن�صف الثاين
للقرن الع�شرين ،قد حملت ،فيما حملت ،الدرا�سة
القيمة الندر�سن ،التي بقيت عدة عقود مرجع ًا
للحداثة والتحديث يف أ�واخر الدولة العثمانية .ومع
هذه الطفرة جند أ�ن الدرا�سات الرتكية اجلديدة
أ�خذت تقبل بروح ومنهجية جديدة على درا�سة
الدولة العثمانية من خمتلف جوانبها ،ومن ذلك
احلداثة والتحديث يف القرن التا�سع ع�شر الذي
حتولت معه الدولة العثمانية من دولة �سلطانية ورثت
ما �سبقها من دول �إ�سالمية �إىل دولة ت أ�خذ بالقوانني
وامل ؤ��س�سات الغربية (الد�ستور والربملان �إلخ).
وعلى الرغم من أ�همية هذه التجربة الرائدة يف
العامل ا إل�سالمي ،التي �شارك فيها كتاب ومثقفون
من خمتلف القوميات يف الدولة العثمانية ( أ�تراك
وعرب و�شرك�س و أ�لبان الخ)� ،إال أ�ن االهتمام بها عند
العرب خالل القرن الع�شرين الذي عرف «حداثات»
و«حتديثات» خمتلفة ،مل يكن يف امل�ستوى املتوقع.
ورمبا يعود هذا �إىل التوتر الذي �شاب العالقات
العربية الرتكية بعد افرتاق الطرفني �إثر انهيار
الدولة العثمانية ،و�إىل طغيان ا إليديولوجية القومية
التي مل ت�شجع على االهتمام با إلرث امل�شرتك
(العثماين) ،ودرا�سة ما فيه من أ�فكار حداثية رائدة
وجهود م�شرتكة لتحديث الدولة العتيدة التي و�صلت
�إىل طريق م�سدود يف مطلع القرن التا�سع ع�شر.
ومن هنا ميكن القول �إن الكتاب اجلديد الذي
�صدر للم ؤ�رخ الرتكي أ�لرب أ�ورطايلي ا إلمرباطورية
يف أ�طول القرون ،الذي �صدر م ؤ�خر ًا يف العربية
بعنوان اخلالفة العثمانية :التحديث واحلداثة
يف القرن التا�سع ع�شر من ترجمة عبد القادر
عبداللي� ،إمنا يعترب حدث ًا ي�شري بدوره �إىل املفارقة

بني الطرفني املعنيني باملو�ضوع (العرب أ
والتراك).
فالكتاب لقي اهتمام ًا كبري ًا يف تركيا حتى أ�نه �صدر
يف  25طبعة يف � 25سنة ،بينما طبع الكتاب يف 500
ن�سخة يف اللغة العربية ومل يلق االهتمام املتوقع ،على
الرغم من أ�هميته .ورمبا ي ؤ��شر هذا يف حد ذاته
�إىل ما ي�شغل النخبة العربية التي تهتم أ�و تتعاطى
احلداثة والتحديث.
وتنبع أ�همية هذا الكتاب اجلديد من أ�نه يدر�س
مبقاربات جديدة جتربة احلداثة يف الدولة العثمانية
خالل القرن التا�سع ع�شر ،وبذلك ف�إنه قدم خلفية
�شاملة مو�ضوعية عن جتربة احلداثة وم آ�لها.
ونظر ًا ألن احلداثة مل تكن حداثة تركية ،كما
يعتقد ،بل هي حداثة عثمانية �شارك بها أ�فراد من
أ��صول قومية خمتلفة ( أ�تراك و أ�لبان و�شرك�س الخ)،
وا�ستفادت منها �شعوب خمتلفة كانت تك ّون الدولة
العثمانية أ
(التراك والعرب الخ) ،فقد حظي هذا
الكتاب باالهتمام يف الدول املنبثقة عن الدولة
العثمانية .وهكذا فقد ترجم حتى ا آلن �إىل اليونانية
وال�صربية واملجرية و أ�خري ًا �إىل اللغة العربية.
�إن النقطة أالوىل التي ينطلق منها امل ؤ�لف هي،
أ�ن احلداثة العثمانية ،لها جذورها يف القرن الثامن
ع�شر وحتى ما قبل ذلك .ومن هنا ،ف�إن ما حتقق
يف القرن التا�سع ع�شر مل ي أ�ت من فراغ ،كما يعتقد
عادة.
و أ�ما النقطة الثانية ،التي تعنينا أ�كرث ،فهي
أ�ن احلداثة العثمانية لي�ست تركية خال�صة بل هي
عثمانية� ،شارك يف �إطالقها أ�فراد من عدة قوميات
وا�ستفادت منها عدة �شعوب كانت �ضمن الدولة
العثمانية .وباال�ستناد �إىل ذلك يعترب امل ؤ�لف أ�ن
درا�سة احلداثة العثمانية مل تنته مع هذا الكتاب بل

 160العدد اخلام�س وال�سبعون

2009

هي تبد أ� به طاملا ميكن أ�ن يثري نقا�ش ًا مع امل ؤ�رخني
يف الدول املنبثقة عن الدولة العثمانية (من البو�سنة
يف ال�شمال و�إىل اليمن يف اجلنوب) ،وبالتايل يجب
أ�ن ي�ستكمل تاريخ هذه احلداثة باال�ستناد �إىل مراكز
الوثائق يف هذه الدول (ولي�س أالر�شيف العثماين
فقط) ،وبالتعاون فيما بني امل ؤ�رخني والباحثني يف
هذه الدول.
ويتوقف امل ؤ�لف يف النقطة الثالثة عند م آ�ل
احلداثة العثمانية .فقد أ�ثمرت هذه حداثة جديدة
مع اجلمهورية الكمالية ،مبعنى أ�ن ما جرى يف عهد
م�صطفى كمال كان ا�ستمرار ًا ملا بد أ� ولي�س قفز ًا يف
املجهول.
ومن الطبيعي أ�ن يخ�ص�ص امل ؤ�لف يف كتابه عن
احلداثة ف�ص ًال رئي�سي ًا عن العلمانية العثمانية ،وهو
الذي يعنينا هنا أ�كرث ألن هذه التجربة يف «دولة
اخلالفة» مل حتظ باالهتمام املتوقع .ويالحظ هنا
أ�ن املرتجم للكتاب قد أ�عطى لنف�سه احلق يف حتويل
العنوان من «ا إلمرباطورية العثمانية» ال�شائع يف
الدرا�سات التاريخية يف تركيا والعامل �إىل «اخلالفة
العثمانية» الذي يف�ضله بع�ض العرب أ�و بع�ض
امل�سلمني .أ
والمر أ�و الفرق هنا مهم ،ألن امل ؤ�لف أ�و�ضح
يف كتابه هذا ،أ�ن الدولة العثمانية كانت �إمرباطورية
تقوم على التعدد والت�سامح امل ؤ��س�سي كما متثلت يف
الربملان العثماين أالول يف  ،1876الذي هو جوهر
العلمانية العثمانية بر أ�يه ،ولي�س دولة خالفة ،على
الرغم من أ�ن ال�سلطان عبد احلميد الثاين (1876-
 )1908أ�طلق على نف�سه لقب «خليفة امل�سلمني وظل
اهلل على أ�ر�ضه» (�ص.)179
وفيما يتعلق بالعلمانية العثمانية ،التي هي أ�حد
جوانب جتربة احلداثة العثمانية ،ينطلق امل ؤ�لف من
مفهوم العلمانية نف�سه الذي يختلف من باحث �إىل

�آخر ومن طرف �إىل �آخر .وهكذا ي�سوق امل ؤ�لف من
يعترب أ�ن العلمانية هي «الت�سامح مع املجموعة املنتمية
�إىل أ�ي دين أ�و عقيدة» ،ومن يعترب العلمانية أ�نها
«نظام حقوقي ت�سيطر فيه مقايي�س حقوقية تعتمد
على م�صادر خارج الدين يف عملية تنظيم املجتمع»،
ومن يفهم العلمانية على أ�نها «نظام اجتماعي خا�ضع
أل�س�س حقوقية يرتبط فيها أ�نا�س خمتلفو أالديان»
لينتهي �إىل أ�ن العلمانية يف احلالة العثمانية هي
« أ��سا�س ًا الت�سامح مع الطوائف غري امل�سلمة».
وباال�ستناد �إىل ذلك ي�ستعر�ض امل ؤ�لف ما جرى
من تغريات كبرية يف جمال التعليم (الذي كان حبي�س
املدار�س الدينية حتى نهاية القرن الثامن ع�شر)،
ويف ا إلدارة خالل القرن التا�سع ع�شر ،لينتهي �إىل
أ�ن «ا إلمرباطورية العثمانية هي أ�كرب ا إلمرباطوريات
التي وجد فيها الت�سامح الديني منذ ا إلمرباطورية
الرومانية ،وهي الدولة التي مل يرتبط فيها هذا
الت�سامح ب�شخ�صية احلاكم أ�و الزمن بل غدا
م ؤ��س�ساتي ًا» (�ص.)175
ويف هذا ا إلطار ي�ستعر�ض امل ؤ�لف هنا املرا�سيم
ال�سلطانية والقرارات احلكومية التي �صدرت خالل
 1876 -1830على وجه اخل�صو�ص .فقد أ��صدر
ال�سلطان يف  1830مر�سوم ًا مبنح احلرية للعبيد ،كما
أ��صدر يف  1857مر�سوم ًا �آخر ًا بتحرمي جتارة العبيد.
ومع أ�ن املر�سوم ا�ستثنى من ذلك منطقة احلجاز
�إال أ�نه جوبه باعرتا�ض من �شريف مكة وعلمائها.
أ
والكرث من ذلك أ�ن �شريف مكة وعلمائها أ��صدروا
فتوى ي�صفون فيها هذه ا إل�صالحات (التنظيمات)
بـ «الكفر» .ومن ناحية أ�خرى ،فقد أ�كد اخلط
ال�سلطاين يف  1856على امل�ساواة بني امل�سلمني وغري
امل�سلمني ،وهي التي مل متر ب�سهولة .ففي طرابل�س
ال�شام هاجمت جمموعة من امل�سلمني جمموعة
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م�سيحيني حملوا تابوت ميتهم على أالكتاف مارين
و�سط ال�سوق ،اعتماد ًا على قانون امل�ساواة ،ولي�س
على حمار كما كانوا يفعلون يف ال�سابق (�ص.)98
ويف هذا ال�سياق كان د�ستور  ،1876وما متخ�ض
عنه من برملان ،نقطة انعطاف كربى يف الدولة
العثمانية بعد أ�كرث من خم�سة قرون على ت أ��سي�سها.
ومع أ�ن بع�ض رجال ا إل�صالح أ�رادوا أ�ن ي�سوقوا
الد�ستور /الربملان باعتباره ميثل ال�شورى يف ا إل�سالم،
ف�إن امل ؤ�لف يقول أ�ن امل ؤ��س�سات الد�ستورية اجلديدة
للدولة العثمانية ،ومنها الربملان ،ال عالقة لها مببد أ�
ال�شورى ،ولها خ�صو�صية تناق�ضها متام ًا .ويو�ضح
امل ؤ�لف هنا أ�نه على الرغم من الت أ�كيد يف الظاهر
أ�ن دين الدولة هو ا إل�سالم ،وعلى «خالفة» ال�سلطان
ف�إن الد�ستور كان يقوم على م�شاركة كل الرعايا من
كافة أالديان يف ا إلدارة عن طريق االنتخاب وت أ�مني
رقابة -ولو رمزية -على ال�سلطة التنفيذية بوا�سطة
أ�ع�ضاء ممثليهم ،و«هي املرة أالوىل التي كان يت�سلم
فيها غري امل�سلمني مهام من هذا النوع» (�ص.)183
�إن هذا «التوجه نحو العلمانية» ،كما ي�سميه
امل ؤ�لف ،كان �سبب ًا لنمو التناق�ض والتعقيد يف
جتربة احلداثة العثمانية .فقد حاولت ا إل�صالحات
(التنظيمات) التي جرت يف الدولة العثمانية خالل

القرن التا�سع ع�شر أ�ن حتمل ازدواجية �شبه �إ�سالمية
و�شبه غربية و أ�ن تنفذها .وهكذا مور�ست هذه
االزدواجية يف جمال التعليم ،حيث كان يفرت�ض،
كما يقول امل ؤ�لف ،أ�ن ت ؤ��س�س الدولة «نظام ًا تعليمي ًا
حمايد ًا ال يويل الفروق الدينية والعقائد اهتمام ًا»،
ولكن املدار�س الدينية ا�ستمرت �سواء لدى امل�سلمني
أ�و غري امل�سلمني.
ولكن هذا املفهوم للعلمانية العثمانية ،التي تقوم
كما هو وا�ضح على جت�سيد الت�سامح بني الطوائف
الدينية ،تطور الحق ًا يف عهد اجلمهورية الكمالية
لي أ�خذ بعد ًا «الئيكيا» وا�ضح ًا يف حتجيمه للدين
ذاته.
وعلى كل حال ،ف�إن م�سار وم آ�ل احلداثة العثمانية
مل يكتمل يف هذا الكتاب ،على الرغم من الطبعات
الـ  25التي �صدرت له ،حيث �إن بع�ض أالمور بقيت
مفتوحة حتتاج �إىل �إجابات .فامل ؤ�لف نف�سه ي�شدد
على أ�ن جتربة احلداثة العثمانية ال ميكن أ�ن تكتب
يف تركيا فقط وعلى يد أالتراك فقط ،بل البد أ�ن
ي�شارك يف كتابتها أ�ي�ض ًا امل ؤ�رخون يف الدول املنبثقة
عن الدولة العثمانية.
ومن امل أ�مول يف هذه احلالة أ�ن جتد هذه الدعوة
من ي�ستجيب لها يف املنطقة العربيةt
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