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«ا إبريل اأق�شى ال�شهور »...

الأ ر�س اليباب äƒ«dE G -

عندما كان هارولد ول�شون رئي�شاً للوزراء ي دورة لحقة فاج أا بريطانيا ،بل والعام
باأ�شره ،بتقدم ا�شتقالته بعد انق�شاء �شنتن فقط من وليته .وظل الأ مر مفاجئاً ا إى اأن
ا�شتذكر النا�س ما ح�شل معه بعيد وليته الأ وى .فعندما ر�شح نف�شه لولية ثانية بعد
انق�شاء مدة الولية الأ وى م يفز� .شئل فاأجاب باأن ال�شعب ل يريده ،ل اأكر ول اأقل .لكنه
عب عن اأ�شفه ل�شيء واحد وهو اأن اأحد م�شاريعه التي اأجزها ي وليته الأ وى كان بحاجة
ا إى عامن اآخرين ،ومنى لو اأنه فاز لينجز هذا ام�شروع الطموح الذي يتعلق ب�شبكة طرق
تربط اأجزاء متفرقة من البلد.
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عندما �صئل عن �صبب ا�صتقالته امفاجئة
اأجاب باأن ال�صعب منحه ثقته ثانية ،ما اأتاح
له فر�صة ا إجاز اآخر م�صاريعه الذي ظل معلق ًا
طيلة امدة التي �صبقت فوزه برئا�صة ثانية .امهم
ي امو�صوع اأن العاقة بن ال�صعب والرئي�س الذي
تفرزه �صناديق ااقراع وا�صحة ا لب�س فيها ،وكاأن
ول�صون يقول :ال�صعب ينتج رئي�ص ًا والرئي�س يعيد
ا إنتاج �صعبه� .صحيح اأن حزب الرئي�س امنتخب
ي�صار ا إليه على اأنه احاكم ،لكن هذا ا يجعل من
احزب ومر�صحه حاكم ًا اأوحَ دَ  ،وبامثل فامعار�صة
ا تعني جد ًا حول ا�صتحقاق الرئي�س امنتخب بعد
فوزه ،وا تعني العودة ا إى مرحلة ما قبل اانتخاب
للدخول ي نقا�س اا�صتحقاق وعدمه من جديد.
والعرف الذي يتبعه العام اأجمع هو اأن الفوز يعني
اح�صم ويجبّ ما قبله .وا إن وجدت معار�صة فاإنها
تكون ي ظل اأداء الفائز خال امدة التي مار�س
فيها ا�صتحقاقه .اأما اأن تقول امعار�صة ا إنها اأحق
بوجودها بدي ًا عن الفائز قبل اأن يبد أا عمله
فهذا غر مقبول ا عرفي ًا وا اأخاقي ًا حتى لو بدا
كام امعار�صة منطقي ًا ي طرحه .امعروف مث ًا
اأن بو�س اابن م يكن وجه ًا مقبو ًا على ااإطاق
حتى عند غالبية ال�صعب ااأ مريكي ،وكان يو�صف
باأنه يفتقد اأ دنى درجات الكارزما التي مكن اأن
يتمتع بها اأي رئي�س اأمريكي .وي عر�س مذكرات
بو�س اابن التي ن�صرت موؤخراً ،ذكر الكاتب اأن
�صجل بو�س ااأ كادمي ي جامعة ييل التي تخرج
منها يخلو من اأي تقديرات عالية با�صتثناء مادة
واحدة ح�صل فيها على تقدير (hóÑjh .(A
اأن هذه ال�صرة و�صلت م�صامع اأ�صتاذة اللغات
ااأ جنبية ي ييل التي ح�صل بو�س اابن ي مادتها

على هذا التقدير ،فردت بالقول «ا إنها منحت
التقدير امتميز للجامعة التي قبلت الطالب وا إنها
ô¶ædG ¢†¨H á©eÉ÷G iƒà°ùÃ ßØà– ¿CG äOGQCG
عن م�صتوى الطالب الذي �صدف واأن و�صل ا إى
جامعة مرموقة بطريقة اأو باأخرى» (طبع ًا هذه
مفارقة مثرة للجدل).
ي هذا ال�صياق ن�صتذكر كلمات باراك اأوباما
ي خطابه فور ا إعان فوزه بالرئا�صة الثانية« :لقد
ا�صتمعت ا إليكم ،واأفدت كثر ًا ما قلتم ،واليوم
�صاأعود ا إى البيت ااأ بي�س رئي�ص ًا اأف�صل� .صكر ًا
اأمريكا» .هذه كلمات ا بد من التوقف عندها
(بغ�س النظر عن �صيا�صة اأمريكا اخارجية التي
رما ا ير�صى عنها غر اأمريكا) .وبامقابل ،جد
كلمات الرئي�س مر�صي التي رددها ي اأكر من
منا�صبة وقال فيها ا إنه ي�صت�صر عدد ًا كبر ًا من
ام�صت�صارين لكنه يعود ي نهاية ااأ مر ا إى نف�صه
ليقرر ما يعتقد اأنه ي�صلح .كلمات مر�صي هذه
اأقرب ا إى كلمات بو�س اابن الذي قال ا إن من لي�س
معنا فهو لي�س منا؛ معنى اأن من ا يوافق معه فهو
مرفو�س ي راأيه .من الوا�صح اأن ول�صون واأوباما
يقفان ي جهة ومر�صي وبو�س اابن ي جهة اأخرى.
فالفريق ااأ ول يحاول حييد الذات احاكمة قدر
ام�صتطاع ،على عك�س الفريق ااآخر الذي يحاول
ا إعاء تلك الذات .مرجعية الفريق ااأ ول هي
اجماعة اأو امجتمع اأو ال�صعب ،ومرجعية الفريق
الثاي هي الذات الفردية.
ي هذا ال�صياق اأي�ص ًا بع�س ااأ مثلة من
الكتابات ااأ دبية امعروفة :أاوّلها من رواية الإخوة
كارامازوف ( (1880للروائي د�صتوف�صكي« :بينما
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كان متّا يرقد ي العربة التي تقله ا إى امق�صلة
ب�صبب تهمة ملفقة ،كان النا�س ي�صطفون على
جانبي الطريق ،كما جرت العادة م�صاهدة امنظر
الكئيب� .صمع متّا وهو م�صجى داخل العربة بكاء
اأطفال ،وت�صاءل عن ااأ مر .كانت ااإجابة :لعدم
توفر حليب يقتاتون به .اأعاد الت�صاوؤل :ماذا ا
يتوفر لهم حليب؟ اأ ن �صدور اأمهاتهم ا تقدر
على ا إعطاء احليب .ماذا ااأ مر هكذا؟ ااإجابة:
لعدم القدرة على توفر الغذاء لاأ مهات ب�صبب
الفقر .ثم ت�صاءل :ماذا �صواعد الن�صاء عاريات
و�صط الرد القار�س؟ ااإجابة :لعدم توفر امال
ل�صراء الازم ...ا إى اآخر ذلك .امهم اأن اآخر
كلماته قبيل و�صول رقبته ا إى ام�صنقة كانت :اأيها
ال�صادة ،لدي حلم! مثل هذا احلم نطق به مارتن
لوثر كنج عام 1968؛ حلم جمعي ي�صمو على
ذاتية الفرد!»

ومن خاله ،تذكر اأيها العابر هذا ال�صبيل اأن هذه
البقعة هي بريطانيا .وبعد اأ�صهر قليلة اقى بروك
حتفه وهو ي الثامنة والع�صرين ،ويقال ا إنه لو عا�س
طوي ًا اأ �صحى كيت�س ااآخر (ن�صبة ا إى ال�صاعر
الرومنتيكي العبقري الذي توي ي ال�صاد�صة
والع�صرين من العمر) .وقد ظلت جماهر ال�صعب
الريطاي حفظ هذه الق�صيدة عن ظهر قلب
مدة طويلة وكاأنها ن�صيد وطني.
هذه ااأ مثلة ،تنفي فكرة واية الفقيه (حتى
لو كان الواي �صن ّياً) التي عا�س بها قادة بلدان
الربيع العربي ال�صابقن والاحقن :كل على
طريقته والتي يبدو وكاأنهم ورّثوها لفقهاء جدد
من حيث ا يعلمون! وقد تنبه توما�س كارايل ي
القرن التا�صع ع�صر ا إى فكرة البطل الذات وفكرة
وبن اأن البطل لي�س فرد ًا بل روح ًا تتقم�س
البطولةّ ،
اجماعة ،وجماعة تتمثل الفرد .ومن ااأ مثلة التي
تعر�س ا إليها �صخ�صية النبي حمد عليه ال�صام
كمثل مثاي .وهل هناك اأبلغ من كلمات خلفه
اأبي بكر ال�صدّيق ر�صي اه عنه« :من كان يعبد
حمد ًا فاإن حمد ًا قد مات ،ومن كان يعبد اه
فاإن اه حيٌ ا موت».
ومن امعروف اأن التاريخ يحتفظ ب�صجله
اخالد من عر على نف�صه ي اجماعة ا إن �صح
التعبر ،ا من يحاول اختزال اجماعة اأو امجتمع
ي �صخ�صه .لهذا ال�صبب يخلّد التاريخ اأ�صماء
�صخ�صيات مثل لنكولن ومارتن لوثر كنج وغاندي
ونهرو وجيفارا وكثرين غرهم .وهذا ما يحيل
مفردة كارزما على �صبيل امثال �صفة خا�صة ي
الريادة والقيادة ،تتمثل ي اأنها موهبة اأو قوة

اأما امثل ااآخر فهو من رواية جورج ا إليوت
مدمار�س  .Middlemarchت�صنع الرواية من
القرية التي اتخذت ا�صمها عنوان ًا لها جتمع ًا
بريطاني ًا بكل اأطيافه؛ معنى اأن الرواية ا�صتطاعت
اأن ترقى محلية امجتمع الفكتوري ا إى �صمولية
جعلت القارئ يح�س اأنه اأمام �صورة جتمع كامل
بريفه ومدنه من خال تناول �صورة جتمع
قرية �صغرة .مثل اآخر :كتب ال�صاعر الريطاي
روبرت بروك  Rupert Brookeق�صيدة بعنوان
اجندي من على خط النار ي هولندا ي اأثناء
احرب العامية ااأ وى .يقول ي الق�صيدة التي
كان ي�صت�صرف فيها موته :ا إذا متُ هنا فلتتذكر يا
من مر بهذه البقعة التي حت�صن رفاتي اأن من
دفن هنا هو بريطاي تن�صم هواء بلده وعا�س فيه
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روحانية تتمتع بنوع من القدا�صة .وهي اأي�ص ًا
ميزة �صخ�صية تعطي الفرد تاأثر ًا اأو �صلطة على
اأكر عدد مكن من الب�صر ب�صبب ما يتوفر لدى
�صاحبها من قدرة غر عادية ي ميدان القيادة
امرموقة التي تت�صم بالتقدير وااحرام.
لقد حُ رم اأ�صحاب واية الفقيه ال�صابقون
والاحقون من �صفات الكارزما ما اأوقعهم
جميع ًا ي فخ التاريخ الذي ا يرحم .ولي�س من
امعقول اأن يتفوه ثاثة من اأولئك القادة بامفردات
نف�صها تقريب ًا وهم يواجهون ق�صر اأجلهم .قال
فقيه تون�س :اأنا اأفهمكم ااآن ،...وهي كلمات فقيه
م�صر نف�صها ،اأما فقيه ليبيا فقد قال من اأحاطوا
به ي اآخر حظات حياته :تعالوا نتفاهم .وكاأنهم
جميع ًا تكلموا من «كتاب اأخ�صر» واحد!
�صحوة هوؤاء الفقهاء ا مكن اأن تكون
�صبيهة ب�صحوة البطل الراجيدي ،اأ ن �صحوتهم
امتاأخرة جد ًا ا تثر ي اجمهور (ح�صب مفهوم
الراجيديا) م�صاعر ال�صفقة عليهم وعلينا وا
اخوف من ماأ�صاتهم؛ فقد عا�صوا ي قطيعة مع
�صعوبهم .هم لي�صوا من �صعوبهم معنى اارتباط
الع�صوي بن الفرد وامجتمع.
وال�صوؤال الراهن هو :ما الذي يكمن وراء
التخبط ي بلدان الربيع العربي على الرغم من
رحيل فقهاء تلك ااأ نظمة؟ ا�صتذكر �صخ�صي ًا
�صور �صخ�صيات الروائي ديكنز ي بع�س رواياته؛
تلك ال�صخ�صيات التي عا�صت مقموعة ثم حولت
ا إى �صخ�صيات قامعة عندما رفع عنها ح�صار
القمع .كثر ًا ما ي�صار ا إى التاأويل ال�صيكولوجي
كتف�صر لاأ مر ،وهو اأن تلك ال�صخ�صيات ا

تنجح ي ا�صتئ�صال اآثار القمع بعد اأن اأ�صبحت
حرة؛ معنى اأن عملية التطهر التي تتناولها
الراجيديا اليونانية ،وبعدها ال�صك�صبرية ،تظل
ناق�صة ب�صبب ااآثار ال�صلبية للقمع التي يف�صل
من كان مقموع ًا ي التخل�س منها فتظل عالقة
ب�صيكولوجيته حتى بعد فك اارتباط بن القمع
وامقموع ،على عك�س ال�صحوة الراجيدية.
واأكر ما يده�س امواطن ام�صري الب�صيط
هو اأن جربة ال�صجن التي م ّر بها الرئي�س،
م�صاف ًا ا إليها جارب القمع والتعذيب التي تعر�س
لها ا إخوان الرئي�س ،م ترك ذلك ااأ ثر الذي كان
من �صاأنه الو�صول به ا إى الرئا�صة بروؤية �صاملة
للتغير ا تقت�صر بركاتها على ف�صيل معن دون
بقية الف�صائل .ا إن توقعات امواطن ام�صري من
رئي�صه اأن ي�صل ا إى الرئا�صة وقد تطهر من اآثام
الظلم واأ�صحى يحمل حلم ًا �صام ًا مثل حلم متّا
ولوثر كنج و�صخ�صيات مدمار�س وغرهم من
ال�صخ�صيات الريادية التي ت�صبح قادرة على
تخطي جارب القمع والتعذيب التي عا�صتها ي
مرحلة زمنية �صابقة من حياتها ومن ثمّ ت�صبح
قادرة على العبور ا إى عام جديد ت�صنعه من
روؤيتها.
واأنا اأرى اأن اأحد ااأ �صباب الرئي�صية ي ااأ زمة
احالية (وهي اأزمة متعددة اجوانب با �صك)
يعود ا إى اأن اأجندة ال�صلطة م تُرا ِع بنية امرحلة
اجديدة واختاف التوجهات التي رافقت هذه
امرحلة؛ ا إذ اكتفى قادة احركة باأنهم و�صلوا ا إى
�صدة احكم عن طريق �صندوق ااقراع .هذا
طبع ًا ا يعيبهم وا يخالفهم فيه اأحد؛ ف�صندوق
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ااقراع هو الفي�صل ي كل دول العام امتح�صرة.
لكن الو�صول ا إى ال�صلطة من خال انتخابات
حرة نزيهة �صيء واا�صتمرار ي احفاظ على
النزاهة �صيء اآخر؛ ف�صندوق ااقراع لي�س واية
فقيه مع�صومة ،بل هو بداية مرحلة ا حتمل
التوقف ي حطة الفوز .وقد احظ فانون ي
�صتينيات القرن اما�صي اأن اأ�صعب مرحلة ي
الثورة هي امرحلة التي تلي الثورة مبا�صرة والتي
ت�صمى بااإجليزية ¿ƒµJ ÉÃQh ,aftermath
امرحلة التي ت�صبق انت�صار الثورة اأو�صح بكثر
من امرحلة التي تليها ،وهذا معروف ي ثورات
العام التي طاما تعرت ب�صبب ال�صبابية التي
تغطي ف�صاء الثورة بعد اخروج من النفق امظلم.
ويبقى ال�صوؤال الراهن :كيف ي�صتمر الثوار ال�صعب
بعد ااإطاحة بالدكتاتورين اأعداء ال�صعب؟

 ،allوقد ارتقى ال�صاعر مفردة
وجعلها تكت�صب تعبر ًا خا�ص ًا يتفوق على معناها
القامو�صي الدارج اماألوف الذي يتناول العاقة
الفردية بن عا�صقن واأ�صفى عليها معنى جماعي
يتخطى حتى ال�صمولية ا إى الكونية .وقد ردد هذا
القول باإعجاب �صفوة امفكرين وامثقفن وعلى
راأ�صهم ا إدوارد �صعيد ي خطابهم حول ن�صال
ال�صعوب ،اأما ما فعله الرئي�س مر�صي فكان عك�س
ذلك ماماً؛ ا إذ اأعاد معنى اموعد واللقاء ي تلك
امفردة ا إى مرجعها الغرامي ااأ ول وا إى بعدها
ااأ حادي عندما خاطب« ،باحبايب» ،جمهور
ف�صيله الذين وفدوا ا إى الق�صر اجمهوري
لتقدم التهاي منا�صبة ااإعان الد�صتوري الذي
اأ�صعل فتيل ااأ زمة عند فئات ال�صعب ااأ خرى
حظ بلقاء وموعد ماثلن.
امحتجة التي م َ

rendezvous

كان حَ ر ّي ًا من فاز ب�صلطة احكم اأن يتذكر
اأن ن�صال ف�صيله عر العقود الطويلة اما�صية
م يكن ي الدرجة ااأ وى ب�صبب امتناع ال�صلطة
احاكمة اآنذاك عن تطبيق ال�صريعة ااإ�صامية
بقدر ما هو ب�صبب القمع الذي كانت مار�صه
تلك ال�صلطة على جميع فئات ال�صعب با
ا�صتثناء .وهذا يعني بال�صرورة اأن اانت�صار
على �صلطة القمع هو انت�صار للجميعô£NCGh .
ما ي ااأ مر هو اختطاف اانت�صار اأو احتكاره
وحويله ا إى غنيمة ينعم بها ف�صيل دون بقية
الف�صائل ي امجتمع .ويح�صرنا ي هذا ال�صياق
قول ا إمي �صيزار ال�صاعر الدومنيكي امعروف
الذي اأكد ي كتابه مذكرات العودة ا إى الوطن
اأن الن�صر لي�س حكر ًا على فئة بل هو موعد
ولقاء للجميع Victory is a rendezvous for

وا يوجد ما يف�صر موقف ااإخوان ام�صلمن
الذي اأدى ا إى كل هذا اانق�صام ي ال�صارع
ام�صري ا إا اأن اجماعة م ت�صتجب بالقدر الكاي
ا إى رياح التغير التي ا بد واأن م�صر كان لها
ن�صيب منها؛ ا إذ ا إنها ا�صتمرت تعي�س ي فزع
نتيجة ما عانت من قمع عر ن�صف قرن ونيف
حال دون ت�صكّل روؤية جديدة للواقع والتغلب على
جربة اما�صي امريرة .ويبدو اأن الثورة التي كان
للجماعة ن�صيب كبر ي ا إحقاق ا إجازها ال�صخم
م تنجح ي عملية التطهّر من اآثام اما�صي التي
يبدو اأنها حولت ا إى ما ي�صبه عقدة الذنب.
ااأ زمة احقيقية ا إذن هي ي وعي اجماعة
الذي اختلطت فيه روا�صب اما�صي بب�صائر
احا�صر فجعل ااأ وى تهيمن على الروؤية عندهم
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وتولد لديهم �صك ًا يقف عائق ًا ي طرح الثقة
ي اأي فئة ا تنت�صب ا إى اجماعة ،اأو على راأي
مر�صي «احبايب» .وهكذا اأ�صبحت ال�صلطة
تقريب ًا عملية ا إق�صاء بالرغم من كل ما يبدو من
حاوات ام�صاحة واا�صر�صاء .وا يخفى علينا
اأن مثل هذه اممار�صة تذكر بت�صيّع جديد دون
علم اجماعة اأنف�صهم ،وكاأن ا إعدام ح�صن البنا
ورفاقه (جرمة لن يغفرها التاريخ من كان وراء
ذلك ال�صنيع الب�صع) اتخذ �صكل مقتل ااإمام
علي ،كرّم اه وجهه ،بطريقة اأو باأخرى خلف ًا
ذاكرة تهيمن على احا�صر وام�صتقبل وتاأ�صر من
يحياها ويحييها ي مربع ال�صفر الذي مكن اأن
نطلق عليه واية الفقيه؛ فكل ا�صتئثار بال�صلطة هو
نوع من اأنواع واية الفقيه ،ولي�س من قبيل امبالغة
اأن نقول ا إن عقدة الرجل ااأ بي�س ااأ وروبي الذي
اعتقد جازم ًا اأن اه اختاره حمل م�صعل اح�صارة
والتنوير دون غره من �صائر الب�صر ،وكاأنه و�صاية
اأبوية ،هي �صرب من �صروب الت�صيع .اأم تاأتِ
É¡Jôµah ájÉ°UƒdG GC óÑe ¢†aôd ôjÉæj 25 IQƒK
�صواء كانت قمعية فع ًا اأو �صلمية؟

اأوهموا ال�صعب باأن له عدو ًا يرب�س به وعليه اأن
ياأخذ احذر منه؛ معنى اأن ما هو غر روماي
عدو للرومان بال�صرورة .وقد اقت هذه الق�صيدة
هوى ي نف�س الروائي كوتزي الذي كتب رواية
بهذا العنوان ،كما اأن ا إدوارد �صعيد طلب اأن تقر أا
هذه الق�صيدة ي قدا�صه ،وفع ًا قراأتها ابنته على
روحه وهو م�صجّ ى.
لي�س من ال�صهل اأن يغر النا�س ما جذّر
ي نفو�صهم على مر الزمن ،وهذا ما يدعو
ا إى الثورة .فالثورة والتغير اأمران متازمان
بو�صلتهما الثقافة التي عرفها رموند وليمز على
َ
اأنها مط حياة �صامل ل�صعب ما ،واأنها �صرورة
ولي�صت ا إنتاج ًا جاهزاً ،واأنها «بنية �صعور» اأ�صبه
بوثيقة اجتماعية يعي�صها ويعاي�صها اجمهور ي
ال�صر والعانية ،وهي متفوقة على اأي بنية فكرية
Qƒ©°ûdG á«æH ¿ƒµJ ÉeóæYh .á«°SÉ«°S hCG á«eÓYE G hCG
هذه معطوبة فاإن عاجها ا يكون باأقل من ا إحال
بنية �صعور مغايرة جديدة حلّها تكون قادرة على
¬f C’ IÉfÉ©e ¬«a ôeCG ƒgh ,Üƒ£©ŸG ™bGƒdG ´ÓàbG
ا يتاأتى من خال لغة جريدية تظل بعيدة ي
تاأثرها عن ااإح�صا�س معاي�صة جديدة لواقع
.ójóL
ا إنّ ااأ زمة التي ت�صبب بها ااإعان الد�صتوري
الذي طلع به الرئي�س مر�صي على ال�صعب ام�صري
متاأثرة بغياب «بنية ال�صعور» امطلوبة .وقد عرف
هابرما�س الد�صتور ي �صياق حديثه عن م�صروع
الد�صتور ااأ وروبي الذي �صرع ااأ وروبيون بطرحه
بعد اأن حطت احرب العامية اأوزارها باأنه «وعي»
(اأو ا إح�صا�س) بداخل اجمهور ا «عِ ملة موحدة».

ا�صتذكر ي هذه امنا�صبة ق�صيدة كفاي،
ال�صاعر ااإ�صكندراي ،اليوناي ااأ �صل،
 É¡fGƒæYhي انتظار البابرة Waiting for the
 Barbariansومفادها اأن ال�صلطة الرومانية
احاكمة هياأت �صعبها اأ ن يعي�س ي قلق دائم
من غزاة يرابطون على حدود ااإمراطورية
ا�صتعداد ًا اجتياح الباد والعباد ي اأي حظة.
وتثبت ااأ يام بعد حن اأن برابرة احدود بدعة ا
وجود لها ا إا ي �صيكولوجية اأولئك احكام الذين
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وناحظ اأن هابرما�س يلتقي مع وليمز ي التاأكيد
على اأولوية ااهتمام بال�صعور عند اجمهور حول
ما يتلقى من اأجندة اأو د�صتور ،دون حاجة ما�صة
ا إى ااإمام بالتفا�صيل التي َجهد ال�صفوة من
امخت�صن ي و�صعها لتنظيم �صلطة العاقات ي
اموؤ�ص�صات ااجتماعية .وا بد هنا من ااإ�صارة
ا إى اأن من غر ااإن�صاف اأن تعيب امعار�صة على
الد�صتور اأنه ا مكن فهمه من امواطن ام�صري
الب�صيط؛ ا إذ من غر امعقول اأن ن�صتوعب الد�صتور
بالطريقة التي و�صع بها من اأ�صحاب اخرة،
بل يكفي اأن ي�صعر امواطن باأنّ الد�صتور ي ؤومّن
له العي�س الكرم وااأ من والكرامة واحرية وما
ا إى ذلك .ا إنه اأ�صبه ببو�صلة ن�صت�صعر بها الطريق
دون احاجة ا إى التعرف على مكونات البو�صلة
اأو تركيبها .واأقل ما يعني الوعي الداخلي هو اأن
ي�صعر امواطن باأن الد�صتور ا ي�صتثنيه من حقوق
امواطنة وواجباتها التي جمع امواطنن دون
مييز؛ فم�صروع الد�صتور ااأ وروبي الذي ما زال
م�صروع ًا يهدف بادئ ذي بدء ا إى خلق �صعور عند
ااأ وروبي باأنه جزء من اأوروبا متحدة مثل ما هو
ااأ مريكي جزء من وايات اأمريكية متحدة ،واأن
الوحدة ااأ وروبية من �صاأنها اأن منع �صبح احرب
التي ا�صتعلت نرانها ي حربن عاميتن .وعندما
اأبدت بع�س الدول ااأ وروبية حفظاتها وخاوفها
من وحدة اأمانيا اأجاب القادة ااأ مان باأن الوحدة
ااأ مانية تهدف ا إى عك�س تخوف البع�س من عودة
الفا�صية والنازية ،واأنها لبنة ي وحدة اأكر تكون
ح�صن ًا منع تكرار ويات احروب .باخت�صار،
على الد�صتور اأن ياأخذ بعن ااعتبار مراجعة
اما�صي وتقييمه من اأجل الو�صول ا إى حياة اأف�صل
ي ام�صتقبل.

لو اأردنا اأن ن�صنف ام�صتجيبن للد�صتور ي
م�صر ،فلرما قلنا ا إن هناك من تعامل مع الد�صتور
بنية ح�صنة اأمثال الرئي�س مر�صي وبع�س ااإخوان
ام�صلمن ،وهناك من تعامل معه بنية ح�صنة ودرجة
معقولة من الوعي ي امعار�صة ،وهناك من تعامل
معه بتطرف جاهل اأو بخبث اأ غرا�س �صخ�صية.
ولو �صدف اأن التقى اأ�صحاب النية اح�صنة من
اموؤيدين وامعار�صة فلرما قطعوا الطريق على
�صنف اآخر ا يريد خر ًا م�صر الثورة وا م�صر
الوطن ،ولرما حقنوا دماء ال�صهداء .وي جميع
ااأ حوال ،فام�صكلة اأكر من اأي ا�صتجابة من اأي
نوع قوبل بها الرئي�س امنتخب .وي اعتقادي ،فهي
تتعلق بتغييب ثقافة امفاهيم للمفردات التي يقوم
عليها اأي د�صتور كمرجعية اأ�صا�صية ي�صتقي منها
الد�صتور امعنى .ذكر رموند وليمز رائد الثقافة
اأن من بن امفردات التي ي�صعب تعريفها ي اللغة
ااإجليزية هي الثقافة .وقد جهد ي تعريف هذه
امفردة ي اأكر من مرجع .وناحظ كيف اأن
عدد ًا من كتب النقد وااأ دب والنظرية وال�صيا�صة
ي اأدبيات الغرب يت�صمن ي اجزء ااأ خر منها
قائمة بام�صطلحات لت�صاعد القارئ ي فهم هذه
ام�صطلحات التي ترد ي امن ،بغية احفاظ
على مرجعية فكرية منع اللب�س واارتباك .ولو
نظرنا ا إى الراث الفكري الغربي احديث على
ااأ قل ،لتبن لنا اأن جزء ًا كبر ًا من ال�صراع يقوم
حول العاقة ال�صائكة بن الذات ال�صخ�صية
 subjectivityوالذات اممو�صعة التي ت�صنعها
هذه الذات وي تعاملها مع العام .فعندما قر أا
البع�س ما ورد ي الد�صتور من ا إ�صارة ا إى الدولة
وامجتمع� ،صارعوا ي ربطه بد�صتور دولة عربية
تعنى «بااأ مر بامعروف والنهي عن امنكر» تقوم
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 ádhódGعلى رعايته من خال رقابة خا�صة يقوم
بها اأو�صياء على ال�صلوك اليومي الذي يرونه
منا�صب ًا اأ فراد امجتمع .وقد علق البع�س على
ما جاء ي الد�صتور بالن�صبة ل�صرورة امحافظة
على اأخاق ااأ �صرة وااأ جيال التي تعتني ااأ �صرة
بربيتها .وام�صكلة لي�صت ي ارتباطها بال�صريعة
ااإ�صامية ،كما يرى بع�س امعار�صن ،بل ي
اأنها تختزل واقع احياة امعي�س ا إى منظومة
من امعتقدات والنظريات ترى اأن الفروق بن
الرجال والن�صاء تعود ا إى حقيقة بيولوجية واأن
الفرق بن الب�صر يعود ا إى هذا امنطق نف�صه
ويدعى اأحيان ًا «ا إثن ّياً» .اأم ي�صرح برنارد لوي�س
ي اأكر من منا�صبة كان اآخرها عام  2003قبيل
غزو العراق باأن الدمقراطية ا ت�صلح للعرب
وكاأنهم من عرق ب�صري ختلف عن بقية الب�صز؟
�صدق ت�صوم�صكي عندما قال ا إن اأمريكا تريد
دمقراطية تنا�صبها .مثل هذا امنطلقƒg …òdG ،
اأي�ص ًا حويل للواقع ا إى ميتافيزيقا ،يقع خارج
حدود القيم الثقافية التي يتعامل بها ااإن�صان
بل وخارج ال�صرورة التي ت�صنع منها معنى.
ويتجلى هذا امنطلق ي م�صطلح يهيمن على
ما ن�صنع وما نفعل .وي�صار ا إليه بااإجليزية بـِ
(ôgƒL) essentialism hCG (iƒëa) essence
وا إى من ي�صرعه بـِ ( essentialistمن يدعو ا إى
.(ôgƒ÷G á«©Lôe
ورما يجدر بنا اأن نتوقف قلي ًا عند ماحظة
هابرما�س من اأن الد�صتور ا إح�صا�س داخلي يت�صكل
بطريقة �صعورية (اأكر منها فكرية) من حد�س
يرتبط ب�صمولية القول والفعل الذي ي�صدر من
خال ا إدارة احاكم ،وبالطريقة التي يتوجه بها

احاكم ي مار�صة �صلطته النظرية والفعلية ا إى
امحكوم (�صاأو�صح ذلك احقاً) .ي هذه احالة،
ا يهم امحكوم اأن يدخل ي التفا�صيل مع احاكم،
بل يهمه ما ينتجه احاكم من تاأثر خل�س على
امحكوم يجعله ي�صعر بقيمة التاأثر ومدى ا إخا�صه
اأو عدمه ،دون اأن يكون من ال�صروري اان�صغال
با إنتاج اأطروحة فكرية ت�صاند اأطروحة احاكم اأو
تناه�صها .فااأ طروحة ام�صاندة اأو امناه�صة فكري ًا
هي من اخت�صا�س �صفوة معينة ترى هي نف�صها
اأن مهمتها تفنيد القول بالقول وتنتج اأطروحة
اأو اأطروحات ترد بها على اأطروحة احاكم دون
اأن تلزم نف�صها باإح�صا�س ال�صعب كم�صدر فعلي؛
ا إذ ا إن لديها مرجعياتها الفكرية من م�صادر
امعرفة امختلفة ،تاريخية كانت اأو فل�صفية...
ا إى غر ذلك .من هنا ين�ص أا ا�صتق�صاء اجمهور
باإح�صا�صه الداخلي الذي يتفوق على امناظرة بن
اأطروحة احاكم واأطروحة ال�صفوة من اأ�صحاب
الفكر الذين يطلقون على اأنف�صهم امعار�صة.
وي حالة توفر الدمقراطية ما على الطرفن ا إا
ااحتكام ا إى ا�صتقالية ااإح�صا�س عند اجمهور
التي تتجلى ا إما ي الدعم اأو ي امعار�صة.
علينا اأن نتذكر اأن الثورات على مدى التاريخ
ولدت من رحم ااإح�صا�س عند اجمهور بالظلم
وغياب الدمقراطية والعدالة .ورما رفعت هذه
اجماهر �صعارات تتوافق مع ما تفكر به ال�صفوة،
لكن قوة هذه ال�صعارات تنبع من ااإح�صا�س بها
والتفاعل معها ي ميدان ااحتجاج ا من �صيغتها
اللغوية التي رما كانت ال�صفوة هي التي �صاغتها.
هل كان بااإمكان اأن نقدم الثورة الفرن�صية فقط
من خال اأفكار امتنورين العظام اأمثال رو�صو
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ومنت�صكو وغرهما بدون ااإح�صا�س الداخلي
للجمهور عند ال�صعور باجوع والظلم؟
ما من �صك ي اأن ام�صر الذي لقيه موؤخر ًا
حكام دول الربيع العربي يرجع ي الدرجة ااأ وى
ا إى الهوة ال�صحيقة بينهم وبن �صعوبهم ،وا إى
انطاقهم ي مار�صة ال�صلطة من ذات �صخ�صية
رف�صت اأن تقرب من ا إح�صا�س �صعوبها اأو حتى
اأن تتعرف عليه .يروي حمود دروي�س اأنه رف�س
عر�س الزعيم الفل�صطيني عليه قبول من�صب
وزير الثقافة ما اأثار حفيظة الزعيم الذي رد
على ال�صاعر بالقول :يا له (ال�صعب الفل�صطيني)
من �صعب جحود .فاأجابه حمود دروي�س على
الفور :عليك اأن تبحث عن �صعب اآخر.
هذا ،وقد علق ا إدوارد �صعيد على معاهدة
اأو�صلو باأن الزعيم الفل�صطيني عاد من امنفى
بعد عقود طويلة لي�صجن �صعبه ،ي حن اأن
منديا خرج من ال�صجن بعد ثاثن عام ًا ليحرر
�صعبه .وا بد اأن نتذكر ما قاله مبارك ي خطبة
له منا�صبة زيارته اأمانيا بعيد توليه ال�صلطة من
اأنه لوا عاقاته ال�صخ�صية مع دول اأوروبا جاع
ال�صعب ام�صري! على النقي�س من ذلك ،جد
ديغول يقول ا إنه من ال�صعب اأن جد زعيم ًا ير�صي
�صعب فرن�صا الذي لديه ما ينوف على مئتن و�صتة
واأربعن نوع ًا من ااأ جبان .وعندما تر�صح للرئا�صة
الثانية و�صع �صرطه ام�صبق وهو اأنه يقبل بالفوز
ا إذا ح�صل ي اانتخابات على ن�صبة ا تقل عن
�صتن بامئة.
فالفرق بن ال�صنفن امذكورين اأعاه من
اأ�صحاب ال�صلطة يعني ي اأب�صط معانيه اانتماء
ا إى ثقافتن :ا إحداهما عمادها الدمقراطية

واحرية وااأ خرى الهيمنة والت�صلط .وما ال�صراع
ال�صر�س ي امجتمع ا إا نتيجة التعار�س بن
الثقافتن.
وال�صوؤال الراهن هو :م�صر الثورة ،ا إى اأين؟
بادئ ذي بدء ،الثورة حدث لن يعود به التاريخ
ا إى الوراء مهما كانت امعوقات؛ فهي اأ�صبه باأثر
تاريخي وطد اأقدامه ي الزمن .لكنها لن ت�صتمر
بغر �صراع ي�صتمر بن قوتن متعار�صتن تتبنى
كل قوة منهما منظومة من ااعتقادات وااأ فكار
ا تلتقي مع نظرتها على اأي اأر�صية م�صركة.
فام�صكلة ااأ �صا�صية لي�صت كما تبدو ي ظاهرها بن
ف�صيل ااإخوان ومن لف لفهم من جهة وبن ف�صيل
امعار�صة من جهة اأخرى (�صاأحدث عن الف�صيل
الثالث كمنظور مكن اأن ين�صق عن الف�صيلن
احقاً) بقدر ما هي بن اما�صي واحا�صر.
ف�صيل اما�صي يعتقد اأن امكونات ااجتماعية
للمجتمع قد ت�صكلت ي اما�صي واأ�صبحت منظومة
وا�صحة .واأ نها كذلك ،اأ�صبحت مرجعية �صاكنة
تغني عن بديل م يحدث بعد .اأما الف�صيل ااآخر
فيعتقد اأن احا�صر ،ا اما�صي ،هو ام�صدر؛
فامكونات ااجتماعية �صرورة ي طور التكوين
اأ نها تت�صكل ي ااأ �صل من احياة التي نعي�صها ي
احا�صر ا من احياة التي ع�صناها ي اما�صي،
ويعتمد هذا الف�صيل ي اعتقاده على اأن الثورة
هي حول من اما�صي ا إى احا�صر الذي ا تكتمل
�صورته مجرد احدث .من هنا ياأتي احديث عن
الثورة على اأنها ا حدث مكتملة واأن التغير الذي
ي�صاحبها �صيء واا�صتمرار فيه �صيء اآخر .اأكر
مفارقة ي ال�صراع الذي ن�ص أا منذ اأن و�صل ذلك
الف�صيل ا إى ال�صلطة كثمرة من ثمار الثورة هو
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اأن الف�صيل احاكم ي�صع ي اأجندته اأو د�صتوره
اأن ي�صتبدل باحا�صر اما�صي من خال روؤيته
للما�صي على اأنه البديل للحا�صر .مثل هذه
اممار�صة هي التي تولد ردة الفعل العنيفة اأ نها
تنكر علينا جربة حياتنا التي نعي�صها فع ًا ي
احا�صر ،وتنكر علينا اجهد الدوؤوب امطلوب ي
البحث عن ال�صكل اجديد حياة اأف�صل ،وتنكر
علينا البحث عن التعبر عن هذا ال�صكل بلغة
جديدة ت�صتوعب التحول من حالة الديكتاتورية
ي اما�صي ا إى دمقراطية احا�صر .وعلينا اأن
ن�صتذكر جيد ًا اأن اانقابات الع�صكرية ي ن�صف
القرن اما�صي ،التي ادعى اأ�صحابها زور ًا وبهتان ًا
اأنها ثورات ،جلبت الويل والدمار على امجتمع
العربي اأ ن اأجندتها كانت معدة �صلف ًا وهي انتقال
ال�صلطة من ذلك الف�صيل احاكم ا إى ف�صيل
الع�صكر �صاحب اانقاب ذاته.

احا�صر وا�صتمرارها ي ام�صتقبل واأنها ي حالة
بحث م�صتمر عن �صكل وم�صمون جديدين .اأما
اما�صي فهو م�صمون م يعد قاب ًا لت�صكيل مغاير
خارج زمنه الذي حدد وجوده ،وما ياأخذه �صاحب
الف�صيل امذكور على اأن جربة الزمن احا�صر
منقو�صة هو ي حد ذاته ما يكوّن م�صدر القوة ي
حياتنا امعي�صة ،اأ ن ال�صعور بعدم اكتمال التجربة
هو الذي ي�صكل منطلق ًا للبحث ي �صبل نق�صها
والو�صول ا إى ما هو غر متوفر لدينا من معرفة
ا توفرها لنا التجربة بداية .ويتفق هذا مع روح
الثورة التي تفتح اآفاق ًا تدعونا لريادتها مجرد
وجودها كحدث .ثم من قال ا إن ما حدث ي
اما�صي معروفة اأ�صبابه وم�صبباته؟ هل بااإمكان
اأن نت�صور اما�صي فع ًا كما حدث ما دمنا مغيبن
عن زمن احدث وم�صرحه كما ياحظ وليمز؟
األي�صت هناك جوانب ي اما�صي من نوع اأو اآخر
تظل خفية ا مكن الو�صول ا إليها ب�صهولة وكثر ًا
ما ن�صتعن بالغيبيات لنماأ فراغ عدم معرفتنا
بها؟

لقد فات اأ�صحاب الف�صيل الذي اتخذ من
اما�صي منطلق ًا له اأن احياة التي نعي�صها ي
احا�صر هي الثورة وهي بطبيعتها ا تلتقي مع
احياة امعدّة لنا ،عاوة على اأن احياة امعدّة
لنا ي اما�صي جعلنا جرد اأدوات اأو ماحظن
اأو ناقلن لها ،اأما حياة احا�صر ،وهي با �صك
حمل �صدى اما�صي ،ولي�س �صفاته فاإنها تخلق
منا �صركاء اأو م�صاهمن فعالن ي تكوين التجربة
امعي�صة .واأهم من كل هذا وذاك اأن احياة
التي حدثت ي اما�صي غر قابلة للتغير الذي
ي�صاحب الثورة ،اأ ن ما م�صى وانق�صى ا مكن
ا إعادة حدوثه كما حدث اأو على ااأ قل مرة اأخرى.
واأب�صط مفهوم للثورة هو اأنها حدث ي احا�صر
ي فرة تاريخية حمل منظور وجودها ي

ولو عدنا ا إى الوراء بحث ًا عن اأ�صباب ااأ زمة
التي ن�صاأت مبا�صرة بعد اأن التقطت الثورة
áYÉªL hCG ¿GƒNE’G áYƒª› ¿CG ÉfóLƒd ,É¡°SÉØfCG
ااإخوان التي ان�صمت ا إى الثورة يوم ôjÉæj 28
حدثة ثق ًا نوعي ًا اعرف به اجميع قد غادرت
م�صرح الثورة مولية وجهها �صطر اما�صي ومطلة
على احا�صر ب�صيء من اا�صتحياء ،لذا كان
من الطبيعي اأن تن�ص أا اأزمة اأدت ا إى كل هذا
اان�صقاق ي ال�صارع ام�صري .وما يلفت النظر
فع ًا هو الطريقة التي عاجت بها ال�صلطة
ااإخوانية ااأ زمة؛ ا إذ ا إنها قدمت خطابها ي
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ا إنقاذ وطني جديد تتخذ من الثقافة اجادة
ااإيجابية منطلق ًا لها .وهي الثقافة التي بلور
مفاهيمها رواد الفكر اأمثال رموند وليمز وتري
ا إيجلتون و�صتيوارت هول وهومي بابا وغرهم.
ومن قبيل ااإن�صاف اأن نعرف بامكانة الرفيعة
التي و�صلت ا إليها الثقافة ي الراث الغربي على
يد اأمثال هوؤاء امفكرين ،ومن قبيل ااإن�صاف
اأي�ص ًا اأن نعرف مقابل ذلك باأن الثقافة مفهومها
ال�صامل امعقد ما زالت تتلم�س طريقها ي منظومة
الثقافة لدينا ،على الرغم من كل ما قدم عدد
من الرموز ي تراثنا من جهد ي و�صع الثقافة
على خارطة الفكر العربي .فالثقافة اجادة
ااإيجابية ترف�س من خال تعدديتها الثقافة
ااأ حادية ي واية الفقيه ،وهي اأي�ص ًا ا تقبل
ثقافة الهيمنة اا�صتهاكية وال�صلطة الذاتية
واأي ت�صلط من اأي نوع .وهي ي ا�صطاح رموند
وليمز «الثقافة ملك للجميع» ،عنوان مقالته
« ،»culture is commonالتي ذاع انت�صارها
بن العاملن ي هذا اميدان .فهي بامقابل ثقافة
اجماهر التي تعر عن مط حياتهم كما
 É¡fƒÑbGôjh É¡H ¿ƒ°ùëjh É¡fƒ°û«©jحدث اأو ًا ثم
يقيمونها بعد ذلك .ا جال ي مثل هذه الثقافة
اإقحام م�صلّمات جاهزة على جماهر ال�صعب
ومن ثم حرمانهم من مار�صة احق ي التجربة
امعي�صة التي تت�صكل عر ااإح�صا�س الداخلي،
ا من خال ما يفر�س �صلف ًا من واية موجهة
يقودها فكر ينبع من خارج اللحظة التاريخية
احا�صمة التي تنطلق منها الثورة ي احا�صر.

معر�س الدفاع عن الد�صتور داعية ا إى التوفيق
تارة وا إى ام�صاحة تارة اأخرى .وجميع امفردات
التي قدمتها تندرج ي منظومة ما اأ�صبح يعرف بـ
«الثقافة امهيمنة»؛ ام�صطلح الذي ذاع �صيته منذ
اأن نحته غرام�صي ،الفيل�صوف ااإيطاي امعروف.
ولو األقينا نظرة �صاملة على امرحلة التي اأعقبت
الثورة وخلّفت وراءها كل هذا اانق�صام ،فا إننا
�صنجد الو�صع القائم يلح علينا باأنه ا بد من
ظهور فئة من بن اموؤيدين وامعار�صن لل�صلطة
احاكمة ت�صتقل براأيها وتعيد الثورة ا إى احا�صر
الذي انبثقت منه لت�صتمر ي ام�صتقبل امنظور.
فئة متحررة من اان�صغال بااآثار ال�صلبية التي
خلفتها ي نفو�صهم ااأ نظمة الديكتاتورية عندما
�صامتهم �صوء العذاب؛ فئة تتعامل مع ال�صريعة
ااإ�صامية بعقانية تبن اأن ا خوف على ال�صريعة
ااإ�صامية من يخ�صون منها ،ورما يكون
اخوف عليها من يظهرون اخ�صية عليها .فهي،
ال�صريعة ااإ�صامية ،اأ�صبه ما قال هابرما�س عن
الد�صتور؛ ا إح�صا�س ي داخل اجمهور ،وهي هوية
اأمة م ت�صتطع حتى ااأ نظمة الديكتاتورية اأن تنال
منها؛ ا إذ كيف اأ ي نظام اأن يجابه ا إح�صا�س اأمة؟
نتوقع من هذه الفئة اأن تو�صح اأن ال�صريعة
ااإ�صامية لي�صت �صلعة لا�صتهاك .اأم
ت�صتخدمها ااأ نظمة الديكتاتورية كذلك من اأجل
ا إثارة الفتنة؟ اأم ي�صتخدمها اا�صتعمار للغر�س
نف�صه؟ ال�صريعة ااإ�صامية ي جملها هوية اأمة
تتجلى ي بنية ال�صعور ،ا ي رفع ال�صعار .تعريفها
هو تعريف الثقافة :مط حياة �صامل يف�صي ا إى
ج�صيد قيم معينة.
نتمنى على مثل هذه الفئة اأن ت�صبح جبهة

من هذا امنطلق ،ت�صبح الثقافة حامية الثورة
و�صريكة درب الدمقراطية واحرية ج�صدة
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ذلك اموعد واللقاء الذي نادى به �صيزار ،وحلم
به متّا �صاعة ال�صدة ،وروؤية كل امخل�صن لثورة
ااإنقاذ والتغير عبور ًا من اما�صي ا إى احا�صر
ومن ربيع يحمل معه ق�صوة ال�صتاء ا إى ربيع يتفتح
على ااأ حياء.
•••
وا ي�صعنا ي هذا ال�صياق ا إا اأن ن�صتذكر
مطلع ق�صيدة ا إليوت ،الأ ر�س اليباب ،التي ذاع
�صيتها والتي تركت اأثر ًا بالغ ًا على ربيع ال�صعر
العربي احديث .تبد أا الق�صيدة بذلك البيت
الذي اأ�صبح من حفوظات اأجيال متعاقبة تردده
ي منا�صبات ختلفة« :ا إبريل اأق�صى ال�صهور.»...
وقد اكت�صب هذا امطلع �صهرة خا�صة اأ ن ا إليوت
فاجاأنا مفهوم جديد عن الربيع يغاير توقعاتنا
اماألوفة وكاأن ا إليوت يتفق فن ّي ًا مع علماء اللغة
الذين نادوا ي بداية القرن اما�صي بظاهرة
اانزياح عن اماألوف (deviation from the
 )normي اأثناء ااإبداع اللغوي الذي يتفوق على
اا�صتعمال الدارج للغة ما يجعلها تتفتح على
اآفاق جديدة م تكن ي اح�صبان ب�صبب فرة
ال�صكون التي طالت على ا�صتعمالنا للغة وجعلتنا
نعي�س مع مفاهيمها ال�صاكنة اأو نتعاي�س معها على
ااأ قل.
لكن ا إليوت ا يبخل علينا ي ترير غلواء
الدّه�صة؛ ا إذ ا إنه يقدم ي امن نوع ًا من عقلنة
الده�صة ،مبين ًا اأن الق�صوة تاأتي من عملية
ا�صتنبات الكائنات التي ي�صهد الربيع عملية
وادتها من رحم ف�صل ال�صتاء الذي حمل بذورها
فرة من الزمن .وحاول الق�صيدة اأن توحي لنا
اأن اأي عملية وادة حمل معها ق�صوة.

ت�صور ا إليوت للربيع وق�صوته هنا يجعلنا
نفر�س ا إح�صا�صه مفهوم الثقافة ي اأ�صلها
وتاريخها كعملية ا�صتنبات قبل اأن يتحول مفهومها
من امملكة النباتية ا إى ملكة بني الب�صر ي
القرن التا�صع ع�صر ،بل واأكر من ذلك ،يجعلنا
نفر�س اأن ا إليوت كان حا�صر ًا ي ذهن رموند
وليمز عندما نحت ا�صطاحه «بنية ال�صعور»
كمفهوم للثقافة م�صر ًا ا إى اأن اأي بنية �صعور
جديدة ت�صاحبها ق�صوة ،وهي حل حل بنية
�صعور اأخرى مغايرة اأ نها عملية انتقال من حالة
معينة حياة معا�صة ا إى حالة اأخرى اأ�صبه مياد
جديد ا مكن اأن تتم دون ق�صوة.
وما من �صك ي اأن ق�صوة الربيع هذه ت�صتدعي
التاأمل .فلي�س من قبيل ال�صدفة اأن ي�صبح الربيع
ي اأكر من بلد عربي قا�صي ًا ا إى درجة جعلنا
نت�صاءل بده�صة عن غياب البهجة التي ت�صاحب
الربيع عادة وجعل منه ف�ص ًا تتجدد فيه احياة
وتوا�صل الن�صوء واارتقاء فيما بعد .وقد علّق
تري ا إيجلتون ،ناقد الثقافة ام�صهور ،على هذا
ااأ مر ،معل ًا اأ�صباب اخلل الذي ينتج عن عدم
ا�صتمرار �صرورة الدمقراطية التي تاأتي بها
�صناديق ااقراع بداية .هذا ما يقوله ا إيجلتون ي
 ¬HÉàcفكرة الثقافة:
ومن اأجل اأن يوؤمن �صاحب ال�صلطة ر�صا
اجمهور الذي اأو�صله ا إى �صدة احكم من خال
�صناديق ااقراع ،عليه اأن يتعرف عليهم بطريقة
ودية تتفوق ي تاأثرها على �صجات ااأ رقام
البيانية امتفوقة .وما اأن ال�صلطة احقيقية
تت�صمن ا�صتيعاب الوعي وتفاعله مع ااإح�صا�س
الداخلي ،فاإن هذا يعني اأن هذه ال�صلطة ت�صتمد
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وعاوة على ذلك ،فا يوجد �صكل معري ي�صر
غور ااإح�صا�س الداخلي وتعقيدات الوعي عند
ال�صعب اأبلغ من فن الثقافة ،بكل ما فيها من
ا إجاز رفيع(.(50

اأثرها البالغ علينا من الذات ااإن�صانية نف�صها
التي تتمثل ي �صتى اأوجه احرية واخ�صو�صية.
وا إذا كان ا بد للحاكم من اأن ينجح ي حكمه،
فعليه اأن يتفهم رغبات ال�صعب اخفية وما يحبه
رجاله ون�صاوؤه وما يعر�صون عنه دون اأن يركن ا إى
عادات ال�صعب ومار�صاتهم لعملية الت�صويت،
ودون اأن يعتمد اأي�ص ًا على الطموحات ااجتماعية
عند الناخبن .وا إذا كان مثل هذا احاكم اأن
يتعامل مع اأفراد ال�صعب من خال ا إح�صا�صهم
الداخلي ،فعليه اأن يت�صور حياتهم من خال
هذا ااإح�صا�س ]ا من خال �صناديق ااقراع[.

وبعد ،األي�س الربيع العربي ي ااأ قطار العربية
امختلفة من اأق�صى الف�صول؟ يبقى ال�صوؤال :هل
من اأمل؟ يختتم ا إليوت ق�صيدته بدعاء يحمل معه
تبا�صر ام�صتقبل ،لكنه دعاء يتم بلغة �صن�صكريتية
ا باللغات ااأ وروبية التي ت�صبب اأ�صحابها بالدمار
الذي خلفته احرب العامية ااأ وىu
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مـلــف الـعـــــدد

فـيـــ�ـصـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــل د ّراج
بـ ـ ــاتـ ـ ــريـ ـ ــك بـ ـ ــارنـ ـ ــدر
ن ـ ــاع ـ ــوم ت ـ� ـصــوم ـ� ـص ـكــي
ح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد �ـ ـ ـص ـ ــاه ـ ــن

الثقافة واحداثة الثقافية والراث
في�شل درّاج
ا إذا كان البحث الظاهري ي مو�شوع الثقافة يق�شي بالو�شول ا إى تعريف حدد لها،
وهو موجود على اأية حال ي اأدبيات كثرة ،فا إن البحث ام�شخ�س يقود ا إى اجاه مغاير؛
ذلك اأن الثقافة ل توجد ا إل ي �شيغة  :ثقافات؛ ا إذ لكل جتمع حدد ثقافة خا�شة به.
وبقدر ما يعزّز «التعريف العام» اللتبا�س الل�شيق بهذا امفهوم ،فا إن علقاته مع مفاهيم
جاورة ،مثل اح�شارة والآ يديولوجيا ،تزيده التبا�شاً ،الأ مر الذي يتجلّى ي �شيغ دارجة
مثل :حوار الثقافات ،وحوار اح�شارات ،وحوار الأ ديان ،التي تدور حول موا�شيع مت�شلة
ومنف�شلة معاً؛ ذلك اأن بن الثقافة واح�شارة علقة ،واأن بن الثقافة والدين علقة
اأخرى.
18
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مانع لها ،يتيح ااأ خذ به ا إدراك الظاهر �صغافه
بعيد ًا عن اخطاأ .غر اأن التحرر من التجريد
النظري ،وهو اأمر تفر�صه الوقائع امعي�صة ،يفتح
�صوؤال الثقافة على امجال الذي يجب اأن يقر أا فيه،
وهو :امجتمع .فحال اانفتاح على هذا امجال تقع
الثقافة على م�صمّيات متعددة اآيتها ام�صطلحات
التالية :الثقافة القومية؛ ذلك النعت امختلف
ام�صائر الذي يحيل على «روح ااأ مة» ،والثقافة
الوطنية الذي اأخذ به الراحل اأنور عبد املك وهو
يتحدث عن التحرر واا�صتعمار ي كتابه درا�شات
ي الثقافة الوطنية ،حي ًا ب�صكل اأ�صا�صي على
عملية التعليم ي زمن ال�صيطرة ااإجليزية على
م�صر ،واأ�صدر حمود اأمن العام وعبد العظيم،
منت�صف خم�صينيات القرن اما�صي ،كتابهما ي
الثقافة ام�شرية ،الذي قر أا ااأ دب ام�صري ي
عاقته بال�صيا�صة ،وبااآثار الناجة عن «ثقافة
رجعية» ا تاأتلف مع التحرر الوطني .وظهرت ي
بروت ،ي الفرة ذاتها ،جلة حظيت برواج ي
العام العربي عنوانها الثقافة الوطنية ,»g »àdG
تعريفاً ،ثقافة نقدية بناءة للعقول ال�صاحة .وكان
طه ح�صن قد �صبق اجميع ا إى امو�صوع ي كتابه
م�شتقبل الثقافة ي م�شر ،الذي عطف التعليم
على الدمقراطية ،واأوكل ا إى التعليم الدمقراطي
بناء جتمع حديث ،ي انتظار النظام النا�صري،
الذي مهّد م�صطلح «الثقافة العربية الوحدوية»،
حيث الثقافات القطرية ظاهرة مري�صة عار�صة،
 ...وواقع ااأ مر اأن مرونة مفهوم الثقافة ،اأو
ا�صتع�صاءه على التحديد ،ب�صكل اأدق ،ربط بينه
وبن ال�صياق التاريخي ،امحدد �صيا�صياً ،م�صوّغ ًا
م�صطلحات متعددة ،بدء ًا من الثقافة ال�صعوبية،

ولن يراجع االتبا�س حن تاأكيد اأن
اح�صارة هي القيم الثقافية ي ترجمتها امادية،
واأن الثقافة اأزاحت الدين عن موقعه ،ي ااأ زمنة
احديثة ،وا�صتبقت عنا�صر منه .وا إذا كان ااأ مر
كذلك ،وهو كذلك ب�صكل ن�صبي ،فما هو و�صع
الثقافات «ام�صتقرة» التي ا تتحوّل ا إى علم اأو
�صناعة؟ وما الفرق فيها بن الثقافة واح�صارة؟
ومع ااعراف باأن الثقافة ،وهي تعبر حديث،
قد احتلت موقع الدين ي ااأ زمنة احديثة ،فهل
ي الثقافات احديثة ،ااأ وروبية وااأ مريكية ب�صكل
خا�س ،ما حرّر كلي ًا من امنظور الديني؟
يزيد م�صطلح «التقدم الثقاي» امو�صوع
تعقيداً ،ب�صبب تعددية ام�صتويات التي حايث
التقدم والتي تعني ،ي التحديد ااأ خر ،اأن التقدّم
ا ي�صمل الظواهر ااجتماعية جميعاً؛ فالتقدّم ي
العلم والتقنية ا م�س ،دائماً ،امعتقد الديني،
يغر ،كثراً ،ق�صايا اللبا�س والعادات ،واآداب
وا ّ
الطعام وامائدة ،حال بع�س امجتمعات ااآ�صيوية.
واالتبا�س ي عاقته بالثقافة قائم ي امح�صلة
النهائية ي اأبعاد ثاثة :ا وجود لثقافة ي �صيغة
امفرد؛ فالثقافة ااإن�صانية هي ثقافة امجتمعات
مكتف بذاته
ٍ
ااإن�صانية ،وا وجود لكيان نقي
يدعى الثقافة ،ما دام الدين عن�صر ًا داخلي ًا ي
الثقافات جميعاً ،واأن الاوعي ااإن�صاي قدم
اجذور وا مكن التحرر منه ،ولي�س التقدم ا إا
فع ًا ا إن�صاني ًا ا متكافئ ام�صتويات ،يجعل اما�صي
وثقافته يباطنان احا�صر وثقافته معاً.

 .1قراءة ي تعريفات ختلفة
يوحي التعامل مع الثقافة ب�صيغة امفرد،
وهو اأمر م�صوّغ منطقياً ،بوجود تعريف جامع
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التي ترجمتها نزوعات معادية للقومية العربية،
و�صو ًا ا إى «ثقافة التبعية» ،التي قالت بها مدر�صة
التبعية ي اأمريكا الاتينية ،ي �صبعينيات القرن
اما�صي ،و�صهدت انت�صار ًا وا�صع ًا خارجها.

ال�صعبية والثقافة الراقية؛ ا إذ ااأ وى ثقافة موروثة
من ن�صيب اجميع ،بينما الثانية جال لفئة
لها اأ�صكال معينة من امو�صيقى والغناء والرق�س
والر�صم وااأ دب ،التي هي اخت�صا�س فئة تقف
خارج «امجموع» وا تقبل معايره .ومع ال�صطوة
امتزايدة لو�صائل ااإعام الب�صرية ال�صمعية
�صعدت الثقافة اجماهرية ،التي تاأخذ معيار
النجاح وال�صهرة واا�صتهاك الكمي ،دون اأن
تلتفت ا إى امعاير الفنية امو�صوعية؛ ذلك
اأنها تقيم رباط ًا وثيق ًا بن الثقافة والتجارة،
موؤكدة الثقافة عم ًا جارياً ،والتجارة ،رما،
فع ًا ثقافياً .وامنبوذ ،ي احالن ،هي «الثقافة
النقدية» ،التي كان لها �صياق معن ،ذات مرة ،ي
العام العربي وخارجه.

فتح ال�صياق التاريخي مفهوم الثقافة على
ا�صتعماات متعددة :مانع ًا عن امفهوم «اا�صتقال
الذاتي» امفر�س ،ومرهن ًا اأن الثقافة تقوم ي
اأحوال الب�صر ونزوعاتهم ال�صيا�صية وااآيديولوجية،
كما لو كان ي ال�صيا�صة وااآيديولوجيا مع ًا مرجع
ا غنى عنه لتعريف الثقافة والت�صرّف به .ا
غرابة ي اأن ي�صاف ا إى ام�صميات ال�صابقة تعبر:
الثقافة ال�صيا�صية ،الذي كانت تعنى به ااأ حزاب
ال�صيا�صية ذات مرة ،والثقافة ااآيديولوجية الذي
كان ،وا يزال ،رما ،اخت�صا�س النظم ال�صمولية،
التي حتفي بامفرد وتعاقب امتعدد.

تتعدد الثقافة وفق ًا للوظائف اموكلة ا إليها،
التي تنو�س بن جديد «روح ااأ مة» والثورة
ااجتماعية ،وتتعدد اجتماعي ًا ي عاقاتها
بفئات اجتماعية غر مت�صاوية ،تعتنق مبداأ:
ااأ على وااأ �صفل ،اأو القمة والقاع ،الذي هو من
اخت�صا�س علم ااجتماع الثقاي ،الذي يقر أا
اأ�صكال الثقافة ي امرافق ااجتماعية .كان عام
ااجتماع الفرن�صي ال�صهر بير بورديو قد حدث
ي كتابه بوؤ�س العام ،امرجم ا إى العربية ،عن
«امهمّ�صن الغرباء» ي امجتمع الفرن�صي ،الذين
ت�صعهم «هجرتهم» ي و�صع خارج عن القاعدة،
يق�صيهم عن «امجتمع الذين جاءوا منه» ،وا
يدرجهم ي امجتمع الذي وفدوا ا إليه ،منتهن
ا إى «هجنة ثقافية» ،بامعنى ال�صلبي ،تبعدهم
عن لغتهم ااأ وى وا تقربهم من لغة «جتمعهم
اجديد».

وا إذا قراأنا �صوؤال الثقافة ،ي عاقته بالفئات
والطبقات ااجتماعية ،نقف على الثنائيات
التالية :ثقافة العوام وثقافة النخبة ،حيث ااأ وى
هي ثقافة «القاع ااجتماعي»  ،الذي منعه فقره
عن التح�صيل العلمي ،وا إذ الثانية هي «ثقافة علية
القوم» امت�صدّرة اجتماعي ًا وثقافي ًا و�صيا�صياً.
فقد ا�صتكى «رجال الدين» ،اأو «ام�صايخ» ،ي عام
 ،1900ااأ ديب ام�صري حمد امويلحي ا إى اأبيه،
ا إثر ن�صره كتابه حديث عي�شى بن ه�شام ،وهو اأول
رواية عربية بامعنى احديث ،اأ ن «الولد العاق»
اأخذ بثقافة العوام ،التي تبيح امبالغة و«الكذب»،
اللذين هما ،كما اعتقدوا ،قوام الكتابة الروائية
التي بقيت «منبوذة» ي ااأ و�صاط الدينية حتى
اليوم .وقيا�ص ًا بثنائية ثقافة العوام/ثقافة النخبة
مكن احديث عن ثنائية اأخرى هي :الثقافة
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ا إ�صافة ا إى ما �صبق ،تتعدد الثقافة ي امجال
اخا�س بها ،قائلة بالثقافة الفنية ،التي تن�صرف
ا إليها فئات مي�صورة ،والثقافة اجمالية التي ميّز
بن القبيح واجميل ،والثقافة الفل�صفية ام�صدودة
ا إى ق�صايا الزمن والانهاية .كان ااأ ماي األفرد
فير قد راأى الثقافة خال�صة ي الفن والدين،
من حيث هما عامان م�صتقان ير�صيان العقل وا
يرتبطان م�صالح مادية ،خاف ًا لعام ااجتماع
الهنغاري ااأ �صل كارل مانهام ،امارك�صي
النقدي الذي ربط الثقافة باأغرا�س الطبقات
.á«YÉªàL’G

ك�صف عن وجوه الثقافة امتعددة ا إ .ب .تايلور
ي كتابه الثقافة البدائية ) )1871حن قال:
«ا إن الثقافة واح�صارة ،عندما توؤخذ معناها
ااإثنوغراي ااأ و�صع ،هي ذلك الكل امعقد الذي
ي�صمل امعرفة وااعتقاد والفن وااأ خاق والقانون
áÑ°ùàµe iôNCG äGOÉY hCG äÉ«fÉµeE G ájCGh äGOÉ©dGh
من ااإن�صان لكونه ع�صو ًا ي امجتمع» .يت�صمن
التعريف ،الذي اعتر رائد ًا ي جاله ،ما يدعوه
امارك�صيون البنية الفوقية ،من ناحية ،وااأ عراف
والعادات ااجتماعية ،من ناحية ثانية .لكنه
ين�صى ي احالن ،ااأ زمنة ااجتماعية اخا�صة
بالعنا�صر التي اأدرجها ي تعريفه ،كما لو كانت
القيم وااأ عراف وامعارف ا زمن لها .لذا تبدو
الثقافة ا حيّز لها؛ فهي ت�صمل مار�صات عملية،
مثل ااأ عراف والعادات ،وقيم ًا وت�صورات نظرية،
اآيتها امعرفة وااحتمال .تقرب الثقافة ،ي
تعريفها العام ،من مفهوم ااآيديولوجيا ،الذي
يتوزّع على الت�صوّرات النظرية وعلى اممار�صات
العملية امرتبطة بها.

اتكا ًء على ما �صبق ،مكن طرح �صوؤالن:
ا إذا كانت الثقافة ،ي ت�صوراتها امختلفة،
مرتبطة بالقومي والوطني وال�صيا�صي والروحي
واجماي ،...فما هو اموقع الذي ي ؤومّن لها
خ�صو�صيتها؟ وا إذا كان هناك من تعريف ،ن�صبي،
لها ،فما هو هذا التعريف؟
يدور ال�صوؤاان ي حقل الن�صبي وامجزوء،
اأ ن للثقافة وجوهها امتعددة ،واأ ن تعددية العقل
ت�صتنطق الثقافة باأ�صكال ختلفة :فللثقافة
ي العقل امتعدد ،والعقل متعدد تعريفاً ،كما
للظواهر جميعاً ،اأبعادها امتعددة ،التي تت�صمن
التاريخي والقيمي وااإ�صاري والطقو�صي ،ولهذا
تخت�صر الثقافة ،ي بع�س العقول ،ا إى �صكل
مدر�صي مكتوب ،ي�صاوي بن الثقافة والتح�صيل
امعري الر�صمي ،ي حن تقروؤهما عقول اأخرى ي
منظومة قيمية ،حتفي باحرية والذاتية احرة
والتفاعل احواري بن الب�صر وبام�صاواة امعطاة،
طبيعياً ،التي تتقول بب�صر حظوا باأق�صاط مت�صاوية
من العقل والقدرة على التفكر.

يتبقى ال�صوؤال الثاي :هل من تعريف مقنع
للثقافة ،وهل مكن اانتقال من عمومية «تايلور»
ا إى تعريف اأكر حديداً؟ لن يغادر اجواب
الن�صبية ال�صرورية الل�صيقة به ،اأ ن حال الثقافة
من امعي�س ااجتماعي وحدود تطوّره ،مرتبط،
لزوماً ،بااأ و�صاع ااقت�صادية وال�صيا�صية .و�صواء
كان النقد الذي يقع على تلك «العمومية» وا�صع ًا
اأو �صيقاً ،فاإن ا إمكانية جاوزه تظل حدودة .مع
ذلك ،مكن التقدم بالتعريف التاي :الثقافة
هي الت�صورات وامعاير والقيم التي ياأخذ بها
جتمع معن ،ي حياته اليومية ،وااقراحات
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العملية ال�صادرة عنها ،التي تعيد ا إنتاج العاقات
ااجتماعية ،وحدّد اآفاقها ونزوعاتها .وااأ �صا�صي
ي هذا التعريف امفر�س هو اجزء الثاي منه؛
ذلك اأن جزاأه ااأ ول تتقا�صمه ال�صعوب جميعاً ،ي
حن اأن ما ميّزها قائم ي الوقائع العملية امت�صلة
بها؛ فبع�س من الت�صورات حتفي بامعلوم وترى
ي م�صاءلة امجهول «هرطقة» ا إن م ت�صبغ على
الثبات اأبعاد ًا مقد�صة ،مقررة اأن الثابت الذي
ي�صتاأنف ما�صي ًا �صبقه جوهر للحقيقة اخال�صة،
منتهية ا إى تعين اما�صي زمن ًا وحيد ًا هو امتداد
لزمن مقد�س �صبقه ،وا إى ت�صويغ «الزهد» اأو
«الك�صل» ،الذي قد يعر على ما يرّره ي «فتوى
دينية» ،ا عاقة لها ،لزوماً ،بالدين.

 .2الثقافة والتاريخ
ا إذا كانت الثقافة ترجمة معي�س جتمعي
معن ،له ت�صوراته ووقائعه العملية ،التي حيل ي
ّ
التحديد ااأ خر على ااإنتاج وا إعادة ااإنتاج ،فا إن
كل تعريف للثقافة ،معزل عن �صياقها التاريخي،
يباطنه خلل �صروري .ويجب التذكر ،واحالة
هذه ،باأن كلمة الثقافة ظهرت ي اأوروبا ي القرن
الثامن ع�صر ،دون اأن يعني هذا ا إمكانية نقلها،
ب�صكل ميكانيكي ،ا إى جتمعات مغايرة م تع�س
جربة «الزمن ااأ وروبي» .كما يجب التذكر باأن
جذرها ااأ وروبي ،ام�صتق من «الزراعة» ،ا يعادل
ábÓY É¡d Gk QƒeCG »Yóà°ùj …òdG ,»Hô©dG ÉgQòL
بـ «الرمح» و�صقله ،كي يكون اأكر فاعلية .لذلك
م تظهر الكلمة ،ي اللغة العربية ،ا إا ي القرن
الع�صرين ،وكذلك كلمة امثقف التي جاءت لتقف،
ب�صكل قلق وم�صطرب ،ا إى جانب كلمة «الكاتب»،
امرتبطة ،تاريخياً ،عند العرب بال�صلطة.

كان الراحل ااإجليزي ،الناقد الثقاي
وااأ دبي رموند وليمز ،قد عرّف الثقافة بال�صكل
التاي« :الثقافة منهج ي احياة ،يخرق
á«YÉªàL’G äÉbÓ©dGh á«fÉ°ùfE’G äÉ°SQÉªŸG
جميعها» .ا�صتعاد ي تعريفه ،امتاأثر مارك�صية
ااإيطاي اأنطونيو غرام�صي ،ما قال به تايلور مع
ا إ�صافة دالة ترى ي «الثقافة» كلمة «ملعونة»؛ اأي
كلمة تتاأبى على التعريف ،اأو ا تتعرّف ا إا ا إذا
عطفت على «ااأ زمنة احديثة» التي �صكّلت مرحلة
حا�صمة نوعية ي التاريخ الب�صري.

م يعرف العرب ،ا إا حديثاً ،كلمة الثقافة ،اأ ن
بادهم م تعرف ال�صرورة التاريخية ااأ وروبية
التي خلقت الكلمة واأعطتها داات حددة ،وم
يعرفوا كلمة امثقف ب�صبب �صلطة متوارثة ،ت�صيطر
على امجتمع وتقف خارجه ،موؤكدة ذاتها م�صدر ًا
عرت البلدان
للحكمة وال�صواب والكتابةّ .
العربية ،ي احالن ،عن وجودها «خارج ااأ زمنة
احديثة» ،اأو عن انبهار متوارث بـ «اما�صي» ،يقمع
التاريخ ويكاد يلغيه ،لوا «التاريخ الكوي» ،الذي
فعل ي امجتمعات جميعاً.

ا إذا اعترنا الثقافة معاد ًا لطرائق احياة ي
امجتمعات امختلفة ،مكن تاأكيد اأمرين :ا وجود
للثقافة امجتمعية ا إا ي ا إطار ي ؤومّن لها التفاعل
وامجان�صة ،وا وجود للثقافة ا إا داخل تاريخ
جتمعي حدد ،يتاأثر بغره ويوؤثر ي غره ،دون
اأن يفقد ي احالن خ�صو�صيته ،بلغة عامة ،اأو
ميّزه ،بلغة نظرية اأكر دقة.

ي مذكراته الذاتية الأ يام حدّث طه ح�صن
عن «ثقافة ريفية» متوارثة ،ا يختلف حالها ،ي
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نهاية القرن التا�صع ع�صر ،عنه ي نهاية القرن
ال�صابع ع�صر ،متوقف ًا اأمام «م�صايخ الطريق»
وهيمنة ال�صعوذة والقدرية واجهل ،و�صرة عنرة
وال�صرة الهالية .ومع اأن ذلك ال�صلوك انطوى،
بالتاأكيد ،على �صكل معن من الثقافة ،فا وجود
مجتمع من دون ثقافة ت ؤومّن وحدته واأ�صكال
التوا�صل فيه؛ فقد ات�صمت تلك الثقافة ب�صيطرة
«دين م�صائخي» ،من ناحية ،وبوعي «ت�صليفي»؛
اأولوية ال�صلف على اخلف ،من ناحية ثانية .تنو�س
الثقافة الريفية ،بهذا امعنى ،ي ال�صكل الذي
و�صفه طه ح�صن ،بن ا إجال ال�صلف ،دون معرفة
تاريخهم ،ووعي ديني بريء ،يوؤمن وا ي�صائل.
يتك�صّ ف «ا�صتبعاد التاريخ» مرتن :امرة ااأ وى
ي ا إلغاء مفهوم «ال�صببية» ،اأ ن الوعي الريفي
يوؤمن وا يُ�صائل ،وامرة الثانية ي «ا�صتبعاد
اجديد» ،ب�صبب هيمنة ن�صق ثقاي وطيد ،يعرف
الكتاتيب ا امدر�صة ،ويعرف ال�صيخ ا «امعلّم»،
وا يعرف بالطبيب ويق ّر «حكاية عنرة» ،وا
يدري عن «الرواية» �صيئاً؛ ذلك اأنها جن�س اأدبي
حديث مرتبط مجتمع مغاير .اكتفى طه ح�صن
بـ «التو�صيف» ،تارك ًا «التحليل» ل�صامة مو�صى،
الذي ميّز ي كتابه ما هي النه�شة؟ بن امجتمع
الزراعي وامجتمع ال�صناعي؛ ا إذ ااأ ول يوؤمن
بالكلمة وا ميل ا إى ااختبار ،ويكتفي ما ورثه
وا ميل ا إى امقارنة ،وا إذ الثاي م�صدود ا إى
ااختبار وامقارنة وامقاي�صة ،وا إى حويل «الكلمة»
ا إى معرفة متطورة ،والعلم ا إى �صناعة ،مرهن ًا
امتغر والفكر الذي
ن�صبية امعرفة وف�صائل الزمن ّ
ويتغر فيه.
يغره ّ
ّ

الـث ـقــافــة وام ـج ـت ـمــع ) )1958عــاقــة الثقافة
بالتاريخ متخذ ًا من الثورة ال�صناعية مرجع ًا
لها .وامق�صود بالتاريخ ،اأو بالتاريخي ب�صكل
اأدق ،حوّات اجتماعية عميقة ،ت�صتقدم ظواهر
جديدة تعيد �صوغ حياة الب�صر وطريقة تفكرهم؛
ذلك اأن الثورة ال�صناعية اأعادت تنظيم عاقة
ااإن�صان بالزمن ،اعتماد ًا على معيار ااإنتاج
وااإنتاجية ،وتنظيم عاقته بامكان انطاق ًا من
دالة «ام�صنع» والطرق التي تف�صي ا إليه و�صكن
التجمعات العمالية وو�صائل امــوا�ـصــات التي
مدّه بامواد ااأ ولية وت�صتقبل منه امواد ام�صنعة،
غر اأن هذه ام�صانع ،معنى اجتماعي جديد،
هي التي جاءت بالنقابات ،وما �صدر عنها من
مطالب واحتجاجات ،اأ�صهمت ي توليد اأ�صكال
جديدة من الوعي ال�صيا�صي والوعي ااجتماعي،
و�صو ًا ا إى ااأ حــزاب وال�صحف العمالية ،وا إى
اأدب متميز امو�صوع دعي «الرواية الروليتارية».
لقد عـ ّـر جــديــد ال ـثــورة ال�صناعية عــن ثقافة
الف�صول امعري ،التي ت�صتولد من امعلوم جهو ًا
«تطوير التقنية» ،وعن ثقافة اقت�صادية موازية،
ماأخوذة باقت�صاد الوقت وتطوير ااإنتاج .اأف�صت
الثقافتان ،داخــل �ـصــروة واح ــدة ،ا إى «ثقافة
عمالية» حتج على احا�صر وتـقــرح تعديله.
فبعد اأن راأى العمال ي بريطانيا ،ي بداية الثورة
ال�صناعية ،ي ااآات عــدو ًا لهم وعملوا على
حطيمها ،اأدركوا من خال اممار�صة اجماعية،
اأن فقر حياتهم ياأتي من الذين ملكون ااآات
و�صيا�صاتهم ااقت�صادية.
تتعن الثقافة ،ي حدود امجتمع ال�صناعي،
ّ
فع ًا مركب ًا متحواً ،يت�صمن توليد ااأ فكار

تـ ـ أام ــل رم ــون ــد ول ـي ـمــز ي م ـقــدمــة كـتــابــه
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واختبارها واكت�صاف الطبيعة والربط بن ااأ فكار
امخترة وال�صناعة ،ااأ مر الذي وحّ د بن الثورتن
العلمية وال�صناعية ،وفتح اآفاق ًا جديدة لاقت�صاد
والدولة والقومية .لذا مكن القول :تعامل ااإن�صان
ثقافي ًا مع حاجاته ،واأمدّته حاجاته امتجددة
بثقافة جديدة ،وقادت وحدة الثقافة واحاجات،
ي تاأثرهما امتبادل ،ا إى ارتقاء ااإن�صان وتعميق
تناق�صاته ي اآن .وواقع ااأ مر اأن ااإن�صان مزيج
من الطبيعة والثقافة ،لكن ما يجعله ا إن�صان ًا يقوم
ح�صه ،ي ال�صروط ال�صوية ،على
ي ثقافته التي ّ
اقتحام الطبيعة وتروي�صها والت�صيّد عليها ،اتكا ًء
على وحدة ااإرادة وامعرفة والف�صول والعمل
والتنظيم واقت�صاد الوقت والطاقة ااإن�صانية.
هكذا ي�صبح التاريخ مراآة ارتقاء القيم ،وي�صبح
«ااإن�صان» فاع ًا ي التاريخ و�صانع ًا له ،و�صو ًا
ا إى الزمن التاريخي الذي تف�صح عنه اآثار مادية
غر م�صبوقة.

ااآي للكتاب ،حال الظواهر ااجتماعية جميعاً،
على تناق�س خا�س به ،اختلطت فيه الثقافة
بالت�صليع وامعرفة بالتجارة .غر اأن ااأ مر ا
يقوم ي الت�صليع ،وهو ظاهرة ا إن�صانية عامة ،بل
ي الداات ااجتماعية التي ينتجها ،والتي تعيد
تعريف الثقافة وتفر�س عليها اجاهات ختلفة.
فبعد �صعود ما عرف با�صم «ال�صحوة
ااإ�صامية» ،التي اأعقبها مبا�صرة ات�صاع جال
ااإعام ال�صمعي  -الب�صري ،امتوّج بالقنوات
الف�صائية امتقاطعة� ،صهد العام العربي ظاهرة
«الدعاة الدينين» ،الذين حوّلوا «الر�صالة الدينية»
ا إى �صلعة بن �صلع اأخرى؛ فقبل حديث «الداعية»
هناك ا إعان ل�صلعة معينة ،وبعد احديث ا إعان
يعن «احديث نف�صه»
جاري اآخر ،ااأ مر الذي ّ
ا إعان ًا جاري ًا بدوره .ومهما تكن ااأ غرا�س
امت�صلة باحديث الديني  -الدعاية ،وبع�صها
تهذيبي ومفيد ،فاإن هذا احديث  -ال�صلعة
يتقاطع مع الكتاب-ال�صلعة ،بامعنى الغربي،
ويختلف عنه ي اآن :يتقاطع معه وهو يجعل امادة
الدينية مي�صورة �صهلة التناول؛ فالكل يتعامل
مع التلفاز ،ويختلف عنه اأ ن الكتاب -ال�صلعة
متعدد ااأ غرا�س واموا�صيع ،ينطوي على الديني
ويتجاوزه ا إى ااأ دبي والفل�صفي وامعري ،واأ ن
هذه امعارف امتعددة قابلة لاختبار والتعين،
على خاف «احديث الديني» ،الذي ا يحتاج ا إى
.IQhô°†dÉH QÉÑàN’G

مهما يكن تعريف الثقافة ،فا إن معناها
التغر الذي ت�صنعه ي
ّ
ام�صخ�س ياأتي من
ويغرهم داخل
امجتمع ،والذي ي�صتدعي الب�صر ّ
تغر الثقافة والب�صر واحاجات
عملية مفتوحة ّ
ااإن�صانية .ولعل تاأمل العاقة بن ااآلة الطابعة
والكتاب ،وهو مو�صوع له اأدبياته الوا�صعة ،يك�صف
معنى الثقافة «كمنهج �صامل ي احياة» ،ي
حدوده ااأ كر ات�صاعاً .فبعد اأن كان الكتاب ،قبل
زمن اا�صتن�صاخ ااآي ،ملكية خا�صة �صيقة ،من
ن�صيب امي�صورين والنخب ااجتماعية ،جعلته
اآات الطباعة مي�صور ًا لـ «اجميع»؛ اأي حوّلته
ا إى �صلعة ،قانونها البيع وال�صراء ،وا إى م�صدر
�صهل لن�صر الثقافة وامعرفة .انطوى اا�صتن�صاخ

ا إن الفرق بن الكتاب  -ال�صلعة ،امتعدد
اموا�صيع ،واحديث الديني ام�صيطر ااأ حادي
امو�صوع ،هو الفرق بن ثقافة امجتمع احديث،
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الذي جاءت به الثورة ال�صناعية ،وثقافة امجتمع
التقليدي ،الذي ياأخذ الدين فيه موقع الثقافة،
ويديّن موا�صيع تبدو «م�صتقلة» عن الدين ،مثل
الفن وااقت�صاد وااأ دب ،و�صو ًا ا إى تلك الظاهرة
التي اأخذت مرة نعت «اأ�صلمة العلوم» .وهذا الفرق
هو الذي اأ�صار ا إليه عبد اه العروي وهو يتاأمل،
ب�صكل نقدي ،كلمة «العلماء» ،التي تعني ي امجتمع
العربي «علماء الدين» ،وهو اأمر ا�صتكى منه ،ي
بداية القرن الع�صرين ،الناقد ااأ دبي ال�صوري
ق�صطاكي احم�صي ،حن أاكّد اأن للغة ا�صتعماات
ختلفة ،تتجاوز تف�صر الن�س الديني والرجوع
ا إى م�صادره.

حتفي بالزمن وااإنتاجية وااكت�صاف وتطوّر
العلوم ،وثقافة امجتمع ما بعد ال�صناعي ،حيث
يخلي العمال امنتجون مواقعهم لـ «اآليات» تتجاوز
ااأ فراد .ومكن اتكا ًء على ما �صبق تاأكيد فكرتن
تقول اأواهما :ا إن التاريخ ااإن�صاي ح�صلة
م�صاريع ثقافية متناف�صة ،والثانية ا إن للثقافة دور ًا
ي تاأمن احاجات امادية .ترمي هاتان الفكرتان
ا إى التحرر من الت�صور امدر�صي للثقافة ،الذي
يح�صرها ي حيّز �صيّق بن القراءة والكتابة ،وا إى
تاأمل الثقافة ي اقراحاتها العملية ،التي تعرف
بالثقافات ااأ خرى وترى ي امقارنة بعد ًا بنّاءً،
ينقد الثقافة القائمة وي�صتق منها ثقافة جديدة.
فلقد هزم الرو�س اليابانين عام  ،1905كا�صفن
تفوق طرف و�صعف طرف اآخر .غر اأن اليابانين،
بعد ثاثة عقود ،اأنتجوا جي�ص ًا جديداً ،لعب دور ًا
حا�صم ًا ي احرب العامية الثانية .وم تكن �صن
ماوت�صي تونغ ،قبل عام  ،1948ا إا دولة زراعية
حا�صرة بااإرادات ااأ جنبية ،قبل اأن ينقلها
�صعار «القفزة الكرى ا إى ااأ مام» ،بعد عقد من
الزمن ،ا إى بداية مرحلة متطورة حا�صمة .ا يعود
التغر ،ي احالن ،ا إى قرار �صلطوي ،وا إن كان
ّ
فيه �صيء من ذلك ،ا إما يعود ا إى ثقافة جتمعية
جديدة ،ت�صمن اقراحات حويلية ،تلبي طموح
امجتمع وال�صلطة معاً ،اأو تلبي طموحات ال�صلطة
اأ نها تلبي احاجات امجتمعية.

ما العاقة بن الدين وثقافة ال�صوق؟ وما
العاقة بن العمل الفني ام�صتن�صخ اآلي ًا وال�صلعة؟
ياأتي اجواب ي امح�صلة ااأ خرة من درجة
تعن الثقافة الدينية
التطور ااجتماعي ،التي ّ
حاجة لها جمهورها الوا�صع ،ي �صرط معن،
وتعن الثقافة الفنية �صلعة لها م�صتهلك وا�صع،
ي �صرط اآخر .تعود مرة اأخرى كلمة «العلماء»
ي دالتيها امختلفتن ،كما اأ�صار العروي ،ميّزة
بن العلم والتقنية من ناحية والدين والثقافة
ال�صفهية من ناحية اأخرى .يتك�صّ ف التاريخ ي
الفرق بن احاجات الثقافية امجتمعية؛ ذلك اأن
الثقافات امختلفة تعني اختاف ًا تاريخياً .ومع اأن
اختاف الثقافات ي�صتدعي عنا�صر الدين والعرق
والطبقة احاكمة ام�صيطرة ،فاإنه ي�صتدعي اأو ًا
يغر منظور العام
التطور العلمي  -التقني ،الذي ّ
ومنظومة احاجات ،بل ا إن هذا التطور هو الذي
يف�صل بن امجتمعات ،ي ثقافاتها امختلفة .ولهذا
مكن احديث عن ثقافة امجتمع ال�صناعي ،التي

وعلى هذا ،فا إن احديث عن الثقافة العربية
امعا�صرة ا معنى له ا إا ي م�صاهماتها النظرية
امطالبة بالتحويل امجتمعي ،والقابلة للتطبيق
معاً ،وا إن كان ذلك ب�صكل ن�صبي .وثقافة كهذه
تنقد احا�صر وهي تتناول اما�صي ب�صكل نقدي،
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بااأ �صول» ،الذي ينقل الراتبية من جال الن�صر
ا إى جال ااأ زمنة؛ ا إذ الزمن ال�صابق اأف�صل من
الاحق ،وا إذ ي تواتر ااأ زمنة �صيء من الف�صاد.
وعلى خاف هذه الثقافة ،التي تنق�س احداثة
وتنق�صها احداثة ،فاإن لهذه ااأ خرة ن�صق ًا قيمي ًا
ومفهومي ًا ختلفاً ،ينطوي على امقوات التالية:
الفرد كقيمة ا إن�صانية حددة احقوق والواجبات،
ا يذوب ي اجماعة وا تذوب اجماعة فيه ،اأ ن
قدرته على التفكر منحه حق ام�صاءلة والرف�س
وااقراح .والفرد ،واحالة هذه ،قيمة ا إن�صانية
حداها احرية وام�صوؤولية ،وا إمكانية مبدعة بلغة
معينة اأو قوة منتجة بلغة اأخرى .كان هيغل قد
ا�صتق معنى امدينة من ا إن�صان يجمع بن احرية
وروح امناف�صة ،مقرب ًا من معنى احرية امنتجة،
حيث للفرد احر اأهداف يجب ا إجازها ،ومقرب ًا
من «روح ااأ مة» التي هي جمع من ااأ فراد ااأ حرار،
امقيّدين ا إى اأهداف يو�صع ا إجازها حريتهم.
وبداهة ،فاإن ااإمان بااإن�صان كقيمة حرة عاقلة
ااأ هداف هو الذي جاء بفكرة التقدم ،التي ت�صع
اأ�صل ااإن�صان ي م�صتقبله ،وتعلن اأن ما �صيجيء
به الب�صر خر من الذي جاء .ومع اأن ااأ �صا�س ي
هذا امنطق ماثل ي كلمة ام�صتقبل ،فا إن معناه
احقيقي ثا ٍو ي «نقد ااأ �صل» وا إعادة تقومه ،اأ ن
حرية اانفتاح على اما�صي تعني حرية اانفتاح
على ام�صتقبل ،ااأ مر الذي كان مرجع ًا ي توليد
فكرة «امدينة الفا�صلة» .بل ا إن �صغف تقييم
اما�صي هو ما جاء بـ «علم التاريخ» ي القرن
الثامن ع�صر (ي اأوروبا) .وبعيد ًا عن التخيّات
امتعددة التي حملها «ا إن�صان قرن التاريخ» ،والتي
اعراها اأكر من خلل ،فاإن البعد الثقاي فيها

وتتعامل نقدي ًا مع الت�صورات ااجتماعية القائلة
بـ «الثبات» وا إبقاء احا�صر على ما هو عليه ،وهي
ثقافة ما�صوية ،اأو ما�صوية  -تلفيقية ،ا تختلف
عن ثقافة مثقفن م�صتقلن من ال�صاأن العام.
وينبغي التذكر باأن الثقافة النقدية ،اأي الثقافة
احديثة ،تتناول امجزوء وامحدود وام�صخ�س
والقابل للتغير ،مثل  :احرام الوقت ،وتاأمن
حقوق امواطن ،ومعاقبة القفز فوق القانون
والعبث بامال العام ...،على خاف ثقافة امقوات
الكرى ،التي هي ثقافة �صلطوية بامتياز ،حتى لو
كانت لها �صعارات «�صاحة» ،مثل الوحدة العربية
وحرير فل�صطن؛ ذلك اأن الثقاي النقدي يبد أا
بااإن�صان وينتهي به ،ما دام ااإن�صان قيمة ي
ذاته ،وا إمكانية قابلة للتفتح والنمو واازدهار.

 .3الثقافة واحداثة
مهما تكن الفروق بن ثقافات امجتمعات
امختلفة ،فهي حيل ،منذ عقود عدة ،على ثاثة
م�صطلحات �صهرة هي :احداثة ،وما بعد
احداثة ،وما قبل احداثة ،دون اأن يعني هذا اأبد ًا
وجود فوارق باترة بن احداثي وما بعد احداثي،
وبن احداثي وما قبل احداثي ،ا ب�صبب م�صطلح
«الهجنة الثقافية» ،التي ت�صع �صلع جتمع متقدم
ي �صوق جتمع «معوّق التقدم» ،بل ب�صبب ال�صوق
العامية التي توحد امجتمعات جميعاً.
تنطوي الثقافة التقليدية ،ي اأ�صكالها
الوا�صحة البعيدة اجذور ،على ن�صق من
,OôØdG ¢ûª¡J »àdG ,áYÉª÷G :¬æjhÉæY º«gÉØŸG
,»JGòdG OÉ¡àL’G ô°UÉëj …òdG ´ÉªLE’Gh
والراتبية ال�صارمة ي «�صكلها ااأ بوي» ،و«اللواذ

26

العدد الثاي والثمانون 2012

مثل (ا إ�صافة ا إى اأمور اأخرى) ي ا إطاق امتخيّل
ااإن�صاي ،الذي جاء باجن�س الروائي وبالرواية
العلمية ورفع العلم ا إى م�صتوى عقيدة جديدة
ق�صرت ،احقاً ،ام�صافة بن ااإجاز العلمي
ّ
واخيال العلمي ،مثلما دلّ جول فرن ي رواياته،
التي غزت الف�صاء قبل غزوه ،وبلغت قاع البحر
قبل اخراع الغوا�صة وال�صفن العابرة للمحيطات.
وما ا �صك فيه اأن امنجز العلمي ،كما امتخيل
امرتبط ،ا ياأتلف مع «ثقافة ااإجماع» ،التي تاأتي
بقيم تهذيبية �صاحة ،دون اأن تكون فاعلة ي
«التجارب العلمية».

الثقافة ،ي امنظور احداثي ،قوة تو�صع
امجال الثقاي بو�صائل وموا�صيع غر ثقافية؛ اأي
باإنتاج مادي له اآثار ثقافية ،حال الفن ال�صينمائي
الذي هو مزيج ا إبداعي من التقنية وعلم اجمال.
ا�صتولد هذا الفن ظواهر اجتماعية  -فنية غر
م�صبوقة :اجمهور ال�صينمائي ،وال�صالة ،والنقد
ال�صينمائي ،وامجات ال�صينمائية ،واموؤالفة بن
امو�صيقى وال�صورة ،والتمثيل الذي حوّل ا إى
مهنة م�صتقلة بذاتها ،وتعين الفن ال�صينمائي ،ي
النهاية ،فن ًا دمقراطي ًا يوائم ااأ زمنة احديثة،
اأ نه ي�صتدعي مفهوم اجمهور ،ا مفهوم النخبة.
وتبدو احداثة الثقافية ،بهذا امعنى ،عاقة
اجتماعية فاعلة ،بعيد ًا عن منظور رومان�صي
عربي يختزلها ا إى كلمتن :ااإبداع ،وامبدع
(مفهوم اأدوني�س لل�صعر وغره).

تت�صمن «ثقافة العلم» ،التي تاأتي من مط
احياة وامناهج امدر�صية معاً ،قيم امقارنة
والتعلّم وال�صر من امعلوم ا إى امجهول ،و�صو ًا
ا إى «ثقافة احركة» ،ا إن �صح القول ،اأو ثقافة
النقد والنقد الذاتي؛ ذلك اأن امقارنة تعلّم،
بقدر ما اأن التعلّم ا إعادة اكت�صاف م�صتمرة للذات
وقدراتها .والتعلّم ،ي منظور ااإن�صان الذي
يعي�س ي جتمع حديث ،ا يخت�صر ا إى امدر�صة
«وامربي والكتب» ،بل ينطلق من عقل حر يوؤمن
بااختبار والقيا�س والنظر والتطبيق ،وا يعنيه
«العقل ال�صفهي» ي �صيء .ولذلك فا إن الكثر من
ااخراعات العلمية ،التي غرت ي جريات
احرب العامية الثانية ،جاء بها «علماء» م يذهبوا
ا إى اجامعة ،وم يكملوا ح�صيلهم العلمي ،كما
اأ�صار ااأ �صتاذ اأنطوان زحان ي كتابه ااأ خر
العلم وال�شيادة ،الذي اأظهر قيمة العلم ي قدرة
امجتمعات الراهنة على البقاء ،واأكد دور القيم
ااإن�صانية الفا�صلة ي تخليق ا إن�صان عاقل ،يعرف
معنى العلم وي�صهم ي ا إنتاجه.

ا إن الربط بن «قوة الثقافة» واآثارها
ااجتماعية هو الذي ي�صمح باإعطاء الثقافة
احديثة تعريف ًا وا�صحاً ،ب�صكل ن�صبي ،كي ت�صبح
القدرة على التدخل الفاعل ي امجالن الطبيعي
وااجتماعي .فالتدخل ي الطبيعة؛ اأي تروي�صها
وا�صتثمارها وفك األغازها ،هو ال�صمة ااأ كر
و�صوح ًا لاأ زمنة احديثة .وم تكن «ااأ فكار
اا�صراكية» ،مهما يكن اماآل الذي انتهت ا إليه،
ا إا �صورة حديثة للتدخل ي امجال ااجتماعي،
انطاق ًا من مفهوم «ام�صاواة» امرتبط بع�صر
التنوير ي اأوروبا .واتكا ًء على امفهوم ااأ خر
ظهرت اأ�صكال ختلفة من «الدمقراطية
احديثة»  ،مثلة بـااأ حزاب ،وامظاهرات،
والنقابات ،ومظاهر ا إبداعية ختلفة ي الر�صم
وال�صعر وامو�صيقى ...
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الثقافة قوة ،والقوة الثقافية تدخّ ل ا إبداعي
ي جاي الطبيعة وامجتمع ،وا إرادة ي حويل
امجتمع والطبيعة معاً .والثقافة احديثة حرير
للمتخيل ااإن�صاي من «امعطى امتوارث» ،واحتفال
بالف�صول امعري ،وتو�صيع للحاجات ااإن�صانية؛
ذلك اأن القول ا إن «التاريخ ارتقاء ي القيم»
�صحيح ماماً ،علم ًا باأن هذا اارتقاء ي�صدر عن
مار�صات ا إن�صانية م�صخ�صة تنقد قيم ًا قدمة
وتاأتي بقيم جديدة ،مع ااحتفاظ بالقيم الكونية،
التي تاأمر بااعراف بالعدالة واحرام القانون
وعدم العبث بحياة ااإن�صان ورغباته.

مقوات الوعي وااإلهام وااإبداع؛ فهو كائن
منتج بدوره ،وفق ًا للتطور ااجتماعي ،الذي
يعن معنى امثقف والثقافة وااإنتاج .رما يكون
ي هذه ااإ�صارة ما يدفع ا إى التمييز بن الثقافة
و«الفولكلور الثقاي» ،وهذا ااأ خر ازم ،ي
العقود ااأ خرة ،م�صاهمات ثقافية عربية «عالية
ال�صوت» ،لي�س اآخرها «ماأثور» حمد عابد
.…ôHÉ÷G

 .4الهوية والثقافة والراث
ي الهوية ما يف�صل بن قومية واأخرى ،على
م�صتوى ااأ عراف والعادات واللغة والتاريخ؛ ذلك
اأن �صروط تكوّن قومية معينة تختلف عن �صروط
تكوّن قومية اأخرى ،متكوّنة كانت اأو ناق�صة
التكوّن .وما كانت الثقافة قائمة ي تاريخ ت�صكّل
ااختاف والنظر ا إليه ،كانت الثقافة ،وا تزال،
مرجع الهوية ااأ �صا�صي� ،صريطة النظر ا إليها
كطريقة �صاملة ي احياة.

ومع اأن ا�صتكمال تعين مقوات احداثة
يف�صي ا إى القومية والدولة  -ااأ مة والعقد
ااجتماعي وامجتمع امدي ،... ،فا إن امقوات
احداثية جميع ًا ا توجد ا إا كعاقات اجتماعية
مرابطة ،تقبل بتبادلية امواقع؛ فا معنى
للحديث عن «مدر�صة حديثة» ا إا ا إذا اأخذت
مناهج حديثة ،تف�صل بن الباغة والتجريب،
وتف�صل اأكر بن العلم واميتافيزيقا .وا معنى
للحديث عن القومية ي جتمع يحتفظ بـ «الكلمة»
ويلغي الدمقراطية والقانون ،وا معنى للقومية،
ي الوعي احديث ،ا إا كعاقة تكتمل بالعلمانية
والدمقراطية وحقوق امواطنة ،وا إا اخت�صرت
ا إى �صكل باغي ،ي�صاوي بن الواقع والكلمات،
دون اأن يعي ،فعلياً ،معنى الطرفن.

ا إن هذا التعريف ال�صكوي ،ي عام متغر،
التغر ما يعيد ترتيب
حدود الفاعلية ،اأ نّ ي ّ
العاقات امندرجة ي الهوية ،اممتدة من اللغة
والوعي القومي ا إى اأ�صكال اللبا�س واممار�صات
الدينية .وواقع ااأ مر اأن �صوؤال الهويات غر
الغربية ،والعربية منها ،قد عرف ي الزمن
احديث وامعا�صر مرحلتن على ااأ قل؛ ففي
امرحلة ااأ وى ،التي ميّزت باا�صتعمار امبا�صر
واح�صور فوق اأر�س الوطن ،بدا «ااآخر» مهدِ داً،
واأيقظ هوية مهدَدة ،عليها اأن تدافع عن نف�صها
بجميع الو�صائل امتاحة .ولهذا كان على «ااأ نا»
اأن تتفح�س ا إمكانياتها واأن تتم�صك ما هو قدم

’ :iôNCG Iôe Éªgó«cCÉJ »¨Ñæj ¿GôeCG
تُخت�صر الثقافة ا إى ق�صية الوعي ودرجاته اأ نها
ي التحديد ااأ خر ،قوة منتجة تختلف فاعليتها
باختاف ال�صروط التاريخية ،وا يُقر أا امثقف
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وثابت فيها ،كي تكون واثقة بنف�صها وقادرة على
حدي «ااآخر» واانت�صار عليه.

«ام�صروع الثقاي الهوياتي» ا إا ا إن كان م�صروع ًا
تناف�صي ًا يقارن بن ا إمكانياته وعنا�صره واأحوال
م�صاريع مغايرة؛ ذلك اأن غياب امقارنة ير�صي
اأوهام ًا ذاتية حكم على «الهوية» باموات ،معتقدة
اأنها ت�صتنه�صها .وما مفهوم امقارنة ،على �صعيد
الهوية ،ا إا وعي ااأ �صباب التاريخية التي تن�صر
هوية وتهزم اأخرى ،حتى لو بدا مفهوم الهزمة
ي عاقته بالهوية ملتب�ص ًا يثر اارتباك .بل
مكن القول ،دون الدخول ي تفا�صيل كثرة:
يفر�س مفهوم «ااإحياء» ،مهما كان جاله ،على
الهوية اأن تعيد تنظيم عنا�صرها؛ اأي اأن تقوم
بنقد ذاتي ،واأن تاأخذ من الهويات امختلفة عنها
عنا�صر معيّنة مفيدة لها؛ ذلك اأن قوة الهوية
من تعددية العنا�صر امندرجة فيها ،بقدر ما اأن
دليل قوتها اعراف غرها بها ،واعرافها باأن
الهويات ااإن�صانية امختلفة مزيج من الوحدة
وااختاف .وعلى هذا ،فا إن اافرا�س القائل
بوجود اختافات �صاملة بن الهويات امختلفة،
تعبر عن وعي ا تاريخي ،بلغة مهذّبة ،اأو عن
«عماء مرغوب» ،بلغة اأخرى ،اأ نّ زعم ًا كهذا يقول
به «امنهزمون» ،الذين اأخفقوا ي امتاك ما ميّز
«ااآخر» ،قوة ع�صكرية كانت اأو ملب�ص ًا اأو �صكن ًا
اأو متع ًا باحياة .عندها ينتقل ت�صوّر الهوية
من «امقارنة» ا إى الكراهية ،ومن «مو�صوعية
ااختاف» ،الذي يف�صّ ره التاريخ ،ا إى هو�س
«الفرق ال�صامل» ،ال�صادر عن اآيديولوجيا فقرة
منقطعة عن التاريخ .وقد يكون ي «هو�س الفرق»
ما يرّر التخلّف ،ويجعل من اجهل نعمة ،ومن
الفقر ف�صيلة.

ومع اأن هذا الت�صور ،الذي واكب ع�صر
التنوير العربي ي الن�صف الثاي من القرن التا�صع
ع�صر والن�صف ااأ ول من القرن الع�صرين ،قد
احتفى باللغة والدين وا إمكانيات ااإن�صان العربي
«ام�صتيقظة» ،فا إن م�صروعه الوطني  -التحرري
جاء ببدايات هوية جديدة «قيد ااإجاز» ،تقر أا
العاقات جميعاً ،ما فيها اللغة والدين ،من وجهة
نظر وظيفتها الوطنية  -التحررية ،التي حتفظ
باموروث وترهّ نه .قال هذا ام�صروع ،امنفتح
على ام�صتقبل وعلى الفعل الازم ل�صياغته :ا إن
الهوية الفاعلة ت�صنع وا تورّث؛ ذلك اأن الهوية
اموروثة الثابتة انعكا�س لزمنها ،الذي عا�س مرة
وانتهى .فا إذا كان لكل زمن تاريخي حاجاته ،فاإن
احاجة امتجددة تق�صي بهوية متجددة ،تلبي
وقائع امعي�س ،قبل اأن تن�صاع ا إى ما جاء ي كتب
الراث .وب�صبب ذلك اأخذ ع�صر النه�صة مفهوم
ترهن الراث ،واأطلق ا إمكانية القراءة والتاأويل،
بعيد ًا عن فكر �صكوي ي�صيف الراث ا إى امعي�س،
دون اأن يعي دالة العاقتن معاً.
وااأ كيد اأن الثقافة ،كالراث ،قوة ،ا إذا م
التعامل معهما انطاق ًا من مفهوم احاجات
ااإن�صانية امتجددة .وااأ كيد اأي�ص ًا اأنهما قوة
م�صادة ،تخذل احاجات الفعلية وا تلبيها ،ا إذا
م التعامل معهما بفعل باغي ،يحتفي بالكلمات
وا يكرث بالوقائع ،بل ا إن ي ااحتفال بالكلمات
وتهمي�س الفعل والواقع ما يخلق منظور ًا وثوقي ًا
قريب ًا من اا�صتبداد .ولهذا ا معنى ما يدعى

ا إذا كان ال�صياق النه�صوي العربي ،الباحث
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عن اأفق منت�صر ،قد ربط وعي الهوية بالتهديد
اخارجي والر ّد امو�صوعي عليه ،فاإن ال�صياق
العربي امهزوم ،ي العقود الثاثة ااأ خرة من
القرن الع�صرين ،ا�صتعا�س عن وعي التهديد
باأوهام «اخ�صو�صية امطلقة» ،وفق ًا لوعي
�صكاي يلغي معنى الهوية وااآخر والتاريخ .من
هنا جاء اأن�صار اخ�صو�صية امطلقة برف�س كل
ما له عاقة بـ «الغرب امنت�صر» :رف�س العلم
والعقانية والدمقراطية ورف�س فكرة ام�صتقبل،
 ...ولعل هو�س اخ�صو�صية امطلقة ،وهو وهم
اآيديولوجي ا اأكر ،هو ي اأ�صا�صه اا�صتعادة
الفولكلورية للما�صي ،التي اأقنعت البع�س باأن
العودة ا إى «لبا�س ام�صلمن ااأ وائل» حاكاة
حياتهم ،وتاأمن ا�صتمرار الهوية ،علم ًا باأن
امطلوب ماثل ي القدرة على ااإجاز امادي،
وي التناف�س مع «ااآخر امختلف» والتفوق عليه.
ا إن اخت�صار التاريخ ا إى هوية فولكلورية ،قوامها
«اللبا�س والعبادات امجزوءة» مثّل ان�صحاب ًا
ما�س يختلف عن احا�صر
من التاريخ ولواذ ًا ٍ
اختاف ًا كاماً .الطريف اأن غاة اخ�صو�صية
امطلقة يطبقون ،با دراية ،امقوات اا�صت�صراقية
الكا�صيكية عن «العرب ام�صلمن» ،التي �صاوت،
وت�صاوي ،بن الغرب والدمقراطية وااحتفال
بالعلوم ،وبن ااإ�صام واا�صتبداد وا�صطهاد
امراأة وااغراب اجوهري عن العلم وامحاكمة
العلمية.

وغر حا�صر على ااإطاق .فا وجود للراث
ب�صيغة امفرد؛ فوجوده من الت�صور الثقاي
الذي ياأخذ به ،يرتقي وي�صبح فاع ًا ي ت�صوّر
عقاي يجي�س باحركة ،ويتخلّف وي�صوّغ التخلّف
ي ت�صوّر نقي�س .فكما اأن الهوية ا تطلب لذاتها،
فكذلك الراث ا يق�صد لذاته .فلماذا «اكت�صف»
عبد الرحمن الكواكبي ،وهو ال�صيخ ام�صلم امثقف،
هوية العرب ي نهاية القرن التا�صع ع�صر؟ وماذا
عزا حافظ ا إبراهيم ،ي كتابه لياي �شطيح
) )1906ا إى اللغة العربية قوة هائلة منقذة؟ م�س
ااأ ول �صعف العرب قيا�ص ًا بااأ تراك وغرهم،
وقر أا الثاي هوان ام�صرين ي زمن ااحتال
الريطاي .دخل الطرفان ا إى «عام الهوية» من
باب وعي ال�صعف الذاتي اأمام «ااآخر» و�صرورة
جاوزه ،بعيد ًا عن امنطق امتهافت الذي يخت�صر
الهوية ا إى «الفولكلور» واللواذ الوهمي باما�صي.
فلي�س امطلوب �صرد اأجاد اما�صي ،ا إما امطلوب
الوعي مدى «هوان العرب» ي احا�صر واأ�صبابه.
يجعل هذا من «احا�صر» الزمن الفعلي ل�صوؤال
الهوية؛ فهو الزمن الذي انتهى ا إليه اما�صي ،الذي
م يعد قائماً ،وهو الزمن الذي يتم اانطاق
منه ا إى ام�صتقبل ،الذي هو حا�صر وغائب ي
اآن .ي�صبح الراث ،ي هذا الت�صور ،مو�صوع ًا
من احا�صر ،بل ي�صبح احا�صر مرجع ًا لقراءة
الراث ،بد ًا من اأن يكون الراث مرجع ًا لقراءة
احا�صر؛ فخالد بن الوليد ،العبقرية الع�صكرية
النادرة ،جزء من التاريخ وحكاية معاً :ي�صبح
جزء ًا من التاريخ حن يكون له ي احا�صر امتداد
فعلي ينت�صب ا إليه ،ويتحوّل ا إى جرد حكاية حن
ي�صبح الرجوع امتكرر ا إليه تعوي�ص ًا «وهمياً» عن

ا إن الفرق بن الهوية الثقافية اما�صوية
وامغلقة ،التي ا ترى ي «ااآخر» ا إا اختافه،
والهوية كم�صروع ثقاي تناف�صي ،هو الذي يربك
معنى «الراث» ا إرباك ًا كاماً ،ويجعله حا�صر ًا
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هزائم احا�صر .وواقع ااأ مر اأن اان�صغال ال�صديد
بالهوية من اخت�صا�س امهزومن ،حال تقدي�س
اما�صي واانبهار به .وبقدر ما اأن اانت�صار،
الذي يرجم ذاته ي ا إخ�صاع خ�صومه ،مثّل
هوية امنت�صرين ،فاإن هوية امهزومن من جدّد
هزائمهم .بل مكن القول من جديد :ا إن �صنع
الهوية م�صروع ثقاي تناف�صي ،قوامه «اأنا» تقارن
ذاتها بـ «اآخر» ،وتعرّف نقدي فاعل على ا إمكانيات
الطرفن ،معرفة اأ�صباب ااختاف بينهما .وهذا
الفعل هو الذي يوؤ�ص�س معنى الهوية ومدّها
ب�صرعية تاريخية .نقف مرة اأخرى على الفرق بن
الثقافة كقوة ا إبداعية حررة ،والثقافة كموروث
�صكوي ل�صيق باا�صتبداد والعادات.

م�صت�صرقون عرب« ،العقل العربي»؛ ذلك اأن ااأ مر
كله مرتبط بتاريخ ت�صكّل ال�صلطات العربية ي
«ااأ زمنة احديثة» ،وبعاقاتها بالبنى ال�صلطوية
وباآثار التبعية ،وبالفرق بن امعي�س وامقال ،وبن
ااآيديولوجيات الوهمية والوقائع ام�صخ�صة.
اأما عاقتنا باحداثة وما بعد احداثة،
التي قدّم فيها بع�س امفكرين العرب ،م�صاهمات
نقدية امعة ،فيمكن اأن تخت�صر ا إى تعبر
وا�صح وغام�س مع ًا يقول :ا إن العرب حداثيون
با حداثة؛ حداثيون على م�صتوى اا�صتهاك
والرغبات اا�صتهاكية واخطاب امتعام الفارغ،
ومنقطعون عن احداثة على �صعيد ااإنتاج
واأ�صكال ال�صلطات احاكمة وام�صاهمة الفعلية
ي اح�صارة ااإن�صانية ،وعلى �صعيد التحرر من
ااغراب ااإن�صاي وا إجاز «التحقق ااإن�صاي»،
ولو ب�صكل جزوء.

نطرح ي النهاية �صوؤالن :ما هي هويتنا كعرب
وقد دخلنا ا إى عوام «ااأ لفية الثالثة»؟ األي�صت
عندنا مظاهر حداثية ترهن اأننا نعي�س كعرب
ي زمن احداثة وزمن ما بعد احداثة اأي�صاً؟
وال�صوؤاان م�صبعان باخطاأ .ترهن الوقائع امادية
امعي�صة ،على م�صتوى العلم والتكنولوجيا والدولة
وال�صلطة وحقوق التعبر وامواطنة ،اأن العرب
يعي�صون ،ظاهرياً ،ي القرن احادي والع�صرين،
واأنهم يعي�صون ،فعلياً ،على التخوم ااأ خرة
للع�صور الو�صطى .ولعل العودة ا إى اأحوال الف�صول
امعري والفل�صفي وال�صيا�صي ،الذي عا�صه العام
ااإجليزي ا�صحق نيوتن والفيل�صوف والفيزيائي
الفرن�صي رينيه ديكارت والفيل�صوف الهولندي
�صبينوزا ،تك�صف اغراب العرب عن التاريخ
الكوي؛ فهم يرف�صون التعامل النقدي احر مع
ق�صايا طرحت منذ قرون .ا عاقة لهذا ،طبعاً،
ما مكن اأن يدعوه م�صت�صرقون غربيون ،اأو

ا إن �صوؤال «ما هي هويتنا»؟ مهما تكن
مقا�صده� ،صكاي ،ا إن�صائي� ،صيق ااأ فق ،بعيد
عن ال�صوؤال ال�صروري :ما هي عنا�صر الهوية
التي نحتاج ا إليها كي ندخل ا إى القرن احادي
والع�صرين؟ وماذا عا�س العرب مظاهر احداثة
اخارجية ،وم يعي�صوا احداثة ي عاقاتها
امادية امعقدة ،التي تت�صمن ااقت�صاد وال�صيا�صة
واللغة اليومية... ،
تعرف الهوية الثقافية القابلة للحياة  ،ي
زمن العومة ،بااآخر امختلف وتناف�صه ،مدركة اأن
الذي ا يعي�س مع ااآخرين وا يناف�صهم ،ي عام
ا إن�صاي متعدد القيم ،ا هوية له ،اأ ن ااآخرين
ي�صكلون عاقة داخلية ي كل هوية باحثة عن

31

العدد الثاي والثمانون 2012

توؤكد اأن الهوية اخال�صة ام�صدودة ا إى النقاء ا
وجود لها ،ا إن م تكن تثر ال�صخرية ا اأكر.

اأفق .جعل هذه العاقة الثقافة والهوية ي حالة
وت�صر ا إعادة بنائهما
ّ
وتغر،
ا�صطراب و�صيولة ّ
فع ًا جتهد ًا ا ينق�صه ااإبداع والتعقيد ،ااأ مر
الذي اأطلق ي الدرا�صات النظرية ،تعابر
ختلفة :ال�صيا�صة الهوياتية ،و�صيا�صات �صنع
الهويات ،والهويات امتقاتلة ،والهويات الهجينة،

ا إن ااختاف الثقاي له قيمة اأخاقية،
وثقافية ،وتراثية� ،صريطة وجود وعي نقدي
حديث لاأ خاق والثقافة والراثu
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دور امثقفن وموؤ�س�سات امجتمع امدي
ي حوار اح�سارات والثقافات
باترِيك بارندر

≠

«النا�س ااآخرون ،احيوات ااأ خرى»
أُارْ�صُ ا لوغْ وِن ي روايتها ي�شار الظلم

أبن بع�س الأ �شباب التي ت�شتدعي ا إمعان النظر ي
�شاأحاول ي هذه الدرا�شة اأن ا ن
مفهوم «حوار اح�شارات» وفق اأفكار طرحها ا إدوارد �شعيد من بن اآخرين .و�شاأتناول دور
امثقَفن ي احوار الثقاي واأ�شر ا إ�شار ًة أاَوْجَ َز لوظيفة موؤ�ش�شات امجتمع امدي ي دعم هذا
احوار والرويج له .غر اأنني �شاأبد أا واأنتهي بر�شم �شورتن حوار اح�شارات ي الرواية
احديثة ،تنتهي الأ وى منهما بالف�شل بينما تنتهي الثانية بالنجاح .فالطرق التي يتخيَل
بها الروائيون احوار بن اح�شارات مكن اأن تقول لنا الكثر عن طبيعة احوار الثقاي
وا إمكانيّاته.
≠

نقلها ا إى العربية حمد ع�صفور عن ااأ �صل ااإجليزي:

»The Role of Intellectuals and Civil Society Institutions in the Dialogue of
Civilizations and Cultures«by Patrick Parrinder
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عن فيلدنغ باأنها ذات طبيعة ميتافيزيقية متعالية؛
باأنها «ااأ �صوات امئة» التي تنبعث من ااأ ر�س
وال�صماء .ولكن علينا اأن نقر أا هذا التعبر على
اأنه ا�صتعارة �صعرية مثِل �صيئ ًا اأقرب ا إى الواقع
املمو�س ،وهو تعليق العاقة ااإن�صانية ا إى اأجل
غر م�صمى ،ا إنْ م نقل ف�صلها امطلق .ولقد كان
من راأي كثر من نقّاد فور�صر اأن ما يقف حائ ًا
دون ام�صاحة بن فيلْدِ نْغ وعزيز هو التوتُرات
ال�صخ�صية بينهما ولي�س العاقات ال�صيا�صية
والتاريخية .ولكن ثمة نقاد �صواهم ،ومن اأحدثهم
حمد �صاهن ي كتابه ا إ .م .فور�شر و�شيا�شة
الإمبيالية )� ،)2004صدَدوا على اأن نهاية
موقف �صيا�صيٍ ا مكن جاهله.
تعر عن ٍ
الرواية ِ
واأنا اأرى اأن اختزال هذه ااأ �صوات التي لها هذا
القدر من احميمية ا إى �صيءٍ �صخ�صيٍ فقط اأمر
يثر اا�صتغراب.

-1-

هنالك ي رواية ا إ .م .فور�صر رحلة ا إى
� )1924) óæ¡dGصخ�صيَتان رئي�صتان ترزان
ب�صفتهما �صخ�صيَتن تنتميان ا إى فئة امثقَفن
وتقومان بوظيفة التعبر عن اأفكار الكاتب ،وهما
�صِ رِ ل فيلْدِ نْغ ،امدير ااإجليزي للكلية احكومية
ي ﭼانْدراﭘور ،والدكتور عزيز ،اجرّاح ام�صلم
ي م�صت�صفى امدينة .وال�صداقة التي جمعهما
عر�ص ٌة اأ حداث ا يتحكَمان بها ،وينتهي احوار
بينهما بامرارة والقطيعة .وي�صف فور�صر ي
ال�صفحات ااأ خرة معرك ًة �صيا�صية تتلوها حاول ٌة
للم�صاحة يُرى اأنها �صابقة اأ وانها ي الوقت
وامكان اللذين تقع فيهما ااأ حداث (وهي الهند
ي اأثناء احكم الريطاي) .وهذه هي الكلمات
التي كثر ًا ما اق ُتبِ�صَ ت والتي تنتهي بها الرواية:
قال فيلْدِ نْغ وهو يحت�صن عزيز ًا بكثر من
الودّ« :ماذا ا نكون اأ�صدقاء ااآن؟ هذا ما اأريده
اأنا ،وهو ما تريده اأنت».

يتَ�صل اخاف الذي ت�صوِره الفقرات
ال�صابقة مبا�صرة من الرواية م�صاألة ا�صتقال
الهند .فعزيز يتطلَع ا إى الوقت الذي «ت�صبح
الهند فيه أا َم ًة م�صتقلَة ،لي�س فيها غرباء من اأي
نوع! �صيكون الهندو�صي وام�صلم وال�صيخي وحد ًة
واحدة» ،ثم ي�صيف ا إن ذلك �صيعني «رَمْ يَ كلِ
ا إنكليزيٍ لَع ٍن ي البحر» ( .)324اأما فيلْدِ نْغ
في�صخر من هذا الطموح بقوله ا إن ذلك يعني
الهبوط م�صتوى ح�صار ٍة عظيم ٍة ا إى م�صتوى
اأمٍ حديثة من الدرجة الثانية مثل غواتيماا
وبلجيكا؛ ذلك اأن مثال ال�صيادة القومية مثا ٌل من
ُمثُل القرن التا�صع ع�صر التي فقدت بريقها ،وهو
هدف ا يليق ب َو َر َث ِة ااإمراطورية الهندية.
ٌ

ولكن اح�صانن م يكونا يريدان ذلك ،فقد
انحرف ك ّل منهما بعيد ًا عن ااآخر .وااأ ر�س م
تكن تريده ،فقد و�صعت اأمامهما �صخور ًا اأجرت
بخط منفرد .كذلك م
الراكبن على التقدم ّ
ترده امعابد والدبابة وال�صجن والق�صر والطيور
واجثث ودار ال�صيافة التي ظهرت للناظرين
بعد اأن خلّفوا الف�صحة وراءهم وراأوا مدينة ماو
حتهم :قالت ]هذه ااأ �صياء[ É¡fE G áÄŸG É¡JGƒ°UCÉH
م تكن تريدها« :ا ،لي�س ااآن» ،وقالت ال�صماء:
1
«ا ،لي�س هناك» .
وهنا ي�صوِر فيلْدِ نْغ القوى التي تفرِق عزيز ًا

من الوا�صح اأنَ فور�صر كان يعار�س
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ااإمريالية الريطانية .ومكننا ا إعطاوؤه ما
ي�صتحقُه من ثناء بالتاأكيد ،على اأن فيلْدِ نْغ
يق�صد التذكر بالراث اح�صاري الهندي ولي�س
الريطاي .واحديث الذي يجريه فيلْدِ نْغ يجريه
ي �صياق احوار بن ح�صارتن هما :اح�صارة
الهندية القدمة واح�صارة الريطانية احديثة،
ولي�س ي �صياق �صراعٍ �صيا�صيٍ فجّ  .ومع ذلك،
فاإنه عند هذه النقطة مثِل احكم ااإمرياي ي
الهند الواقعة حت حكم ااإجليز ،وي�صيب عزي ٌز
عندما ياحظ قدْ ر ًا من اا�صتعاء ي ماحظاته.
وما م يكن بو�صع اأيٍ منهما (وا فور�صر نف�صه)
اأن يعرفه هو اأن الريطانين �صيغادرون الهند بعد
عقدين من ن�صر الرواية بحيث تتحقَق روؤية عزيز،
واأن ا�صطرابات اا�صتقال الوطني �صت ؤودّي ا إى
ق�صمة �صبه القارَة ا إى جزاأين ،واأخر ًا ا إى ثاثة
اأجزاء ،تف�صلها حدو ٌد قومية ودينية .ورما يعزِ ز
هذا موقف فيلْدِ نْغ اأ ن عزيز ًا يحلم ب أا َم ٍة متعدِ دة
الثقافات توحِ د الهندو�س وام�صلمن وال�صيخ.

عن الريطانين ،واآ�صيا عن اأوروبا ،وال�صرق
عن الغرب ،على الرغم من اأن فور�صر ي�صوِر
التوتُرات الثقافية العميقة التي تف�صل الهندو�س
عن ام�صلمن ي الهند .وا إذا كان ثمة من حوا ٍر
بن ح�صارتن ي رحلة ا إى الهند ،فاإن اح�صارة
الهندية اأو «ال�صرقية» ت�صمل ثقافات ختلفة
واأديان ًا متباينة .واحقيقة من الناحية التاريخية
هي اأن الهند توحَ دت حت حكم ام�صلمن قبل
ُخ�صعها الريطانيون .و�صرى عما قليل اأن
اأن ي ِ
الفكرة القائلة ا إن اآ�صيا عموماً ،و�صبه القارَة
الهندية خ�صو�صاً ،ج ّزاأت ا إى ح�صارات تقوم
على ديانات متناحرة ،هي نتاج نظرة جديدة
اأعقبت احقبة ااإمريالية وا عاقة لها بقرون
من الهيمنة ااإ�صامية اأو الريطانية .اأما فور�صر
فا ي�صتبق هذه الفكرة وا ي ؤويِدها.
علينا قبل اأن ن�صع رحلة ا إى الهند ¿CG Ék ÑfÉL
ننتبه ا إى خ�صائ�س اأخرى للحوار بن اح�صارات
الذي ت�صوِره الرواية .فهذا احوار ا يتلقّى كثر ًا
من الدعم من موؤ�صَ �صات امجتمع امدي (على
النحو الذي كانت عليه) ي امناطق الريفية من
الهند الواقعة حت احكم الريطاي؛ ا إذ م
ي�ص أا فور�صر اأن ي�صوِر ا إحدى امدن الكرى ،وا
يقول لنا اأين در�س عزيز لي�صبح طبيباً .ولي�س ي
ﭼانْدراﭘور مُتحفٌ اأو مكتبة ،ولي�س فيها موؤ�صَ �صة
تعليمية ذات قيمة ما بعد امرحلة الثانوية (اأ ن
فور�صر ا يلتفت كثر ًا للكلِية احكومية) ،وا
ا إى اأي مكان �صوى البيوت اخا�صة التي مكن
لعزيز وفيلْدِ نْغ اأن يلتقيا فيها لقاءات اجتماعية.
اأما ال�صُ كّان ااإجليز ي امدينة فيعملون جميع ًا
ي خدمة ااإدارة اا�صتعمارية ،حيث ي�صعب و�صع

ومع ذلك ،فا إن احديث عن رحلة ا إى الهند
ي �صياق «حوار اح�صارات» (ولي�س ي �صياق
حوار الثقافات) يك�صف عن ال�صعوبات ،ا بل
التناق�صات ،الكامنة ي �صميم هذا امفهوم.
فعزيز م�صلمٌ ،وهو يقف ي نهاية الرواية ي موقف
امتحدِ ث عن اح�صارة الهندية ،ا ااإ�صامية.
وفكرتُه عن اح�صارة فكرة تتَ�صف بال�صمول
وجاوز الفوارق الدينية على الرغم من اأن بع�س
امثقَفن ي اأيامنا هذه ي�صتعملون هذا ام�صطلح
أ�صا�س دينيّ .
معنى امجتمعات القائمة على ا ٍ
وا ي�صكُ عزيز اأو فيلْدِ نْغ ي اأن الق�صيَة التي
تف�صل اأحدهما عن ااآخر ق�ص َي ٌة تف�صل الهنود
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اخط الفا�صل بن العاملن ي اخدمة امدنية
ِ
والع�صكرية .ولي�س هنالك من ا إقرار باأن الهنود
وااأ وروبين مت�صاوون اأمام القانون من الناحية
احرفية على ااأ ق ّل ا إ ّا ي قاعة امحكمة حيث
يوجد عد ٌد من امحامن والق�صاة الهنود.

نف�صه مثِان وجهتي نظر ختلفتن عن امثقَف
ي امجتمع .فعزيز ينتمي ا إى جماعة قومية عالية
الثقافة تنتمي ا إى ال�صُ كّان اخا�صعن حكم
َ�س يحمل
�صخ�س مهم ٌ
ٌ
ااأ جانب ،اأما فيلْدِ نْغ فهو
اأفكار ًا ا تتّفق واأفكار الطبقة احاكمة التي ا
ينتمي لها .لكن لي�س اأيٌ منهما مثقَف ًا بامعنى الذي
ينطبق على فور�صر نف�صه :فور�صر الروائي،
ال�صحفي ،امذيع ،امنافح القوي عن ِقيَمٍ و ُمثُلٍ ا
تخ�س طائف ًة بذاتها ،و�صاحب اخُطب الكثرة
ُ
اأمام اجماهر دفاع ًا عمّا يوؤمن به .وهذا يعني
اأن فور�صر كان ذا قوَة ثقافية ا ملكها عزيز اأو
فيلْدِ نْغ (ا إا بالقدر الذي مكن اعتبارهما ناطقن
روائي َْن باأفكاره) .وهذا اافتقار للقوَة لدى كلٍ
من عزيز وفيلْدِ نْغ يتَ�صل اأي�ص ًا بالبيئة الروائية
التي و�صعهما فور�صر فيها ،وهي الريف الهندي.
فﭽانْدراﭘور لي�صت دلهي اأو كلكتا ،وا هي لندن اأو
كَيم ْْرِج ،وعنوان الرواية رحلة ا إى الهند يوحي
من غر �صك باارحال بعيد ًا عن امركز الذي
تقع فيه العا�صمة ،التي هي م�صدر امكانة الفكرية
التي يحتلُها فور�صر .وما اأن الرواية تُظهِ ر حوار
اح�صارات ي �صياقٍ بعيد عن العا�صمة ،فا إنها،
ا إى ذلك احدّ ،تب�صِ ط ا إمكانيات احوار وتختزل
اأبعاده ،وجعله ي خامة امطاف �صيئ ًا ا يزيد على
ق�ص ًة عن عدم اان�صجام بن �صخ�صن.
كونه َ

وال�صفة الثانية للحوار ي رحلة ا إى الهند
تفاوتُه ال�صديد بن اللطف وااهتمام ام�صرك
ال�صك والغ�صب العارم من ناحية
من ناحية وبن ِ
اأخرى .وقد فتح فور�صر امجال لهذا التفاوت ي
حبكته الرئي�صة .ففيها تتَخذ فتاة ا إجليزية من
عزيز �صديق ًا ثم تتَهمه ظُ لم ًا وتع�صُ ف ًا محاولة
اغت�صابها .والغ�صب ي�صود الرواية من أاوَلها ا إى
اآخرها .ولئن انتهت معرك ٍة فا إنها بداأت تقريب ًا
بعزيز وهو ينتهر ال�صيدة مور ،الزائرة ااإجليزية،
معتقد ًا اأنها دخلت م�صجد ًا من غر اأن تخلع
حذاءها .لكن ما اأنها كانت قد خلعت حذاءها
فع ًا (وم يظهر ذلك اأ ن تنّورتها الطويلة اأخفت
قدميها) فا إن غ�صب عزيز �صرعان ما يتحوَل ا إى
حرَج ،ومن ثمَ ا إى احرام �صديد بعد اأن تزداد
.Qƒe Ió«°ùdÉH ¬àaô©e
ا تقت�صر �صفات عزيز على كونه طبيباً ،بل
هو اأي�ص ًا �صاحبُ ثقافة وا�صعة ،ويعجبه اأحيان ًا اأن
ين�صد ال�صعر باللغات الفار�صية أُ
واارْدية والعربية
اأمام نفرٍ من اأ�صدقائه الذين ي�صمّون حميد اه،
الذي تلقّى تعليمه ي جامعة كَيم ْْرِج .اأما فيلْدِ نْغ
فا يجد مثل هذه الرفقة امثقَفة بن جماعة
ااإجليز التي تعي�س ي ﭼانْدراﭘور ،لذا فا إنه يجد
نف�صه منبوذاً .ويجري و�صف ال�صخ�صيَتن على
اأنهما من «�صحايا النظام» ،ولكنهما ي الوقت

-2-

اأنتقل ااآن اإلقاء نظرة اأ�صمل على
ام�صطلحات ااأ �صا�صية الثاثة ي هذا البحث،
وهي« :امثقَفون» ،و«امدي» ،و«احوار» .فعندما
اأقول ا إن فور�صر تتمثَل فيه امكانة امرجعية
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للمثقَف (اأو ا إنه مثِل «امثقف العام» اأو امثقف
امنتمي ا إى امركز) ،فاإن ما يدور ي ذهني هو
امعاي الثاثة لكلمة امثقَف »àdG intellectual
�صجَ لها اموؤرخ الثقاي �صتيفان كوليني ي كتابه
الأ ذهان الغائبة  .)2006) 2فنحن نتحدَث عن
امثقَفن بامعنى ااجتماعي؛ اأي بو�صفهم طبق ًة
ذات م�صتوى تعليمي م�صرك ،تعمل ي مهنٍ معيَنة
(تُدعى اأحيان ًا امهن الليرالية اأو امهن التي
حتاج ا إى قدْ ر عالٍ من امعرفة) .كذلك يُ�صتخدم
ل�صخ�س له
ٍ
م�صطلح «امثقَف» معنى ذاتي و�صف ًا
�صفات عقلية مثل اان�صراف للدرا�صة ،والتجرُد
النقدي ،واا�صتعداد مناق�صة ااأ فكار العامة ،وما
ا إى ذلك .وهناك ثالث ًا امعنى الذي ي ؤويِده كوليني،
�صخ�س ح�صل على مكانة ثقافية
ٌ
وهو اأن امثقَف
معيَنة «ويعر�س على اماأ موقف ًا فكري ًا معرف ًا
به اأو منجز ًا فكر ّي ًا عند خاطبته جمهور غر
متخ�ص�س اأو�صع» 3 .وهذا يعني اأن امثقَفن يُعرَفون
ِ
موقف
بامكانة التي ح�صلوا عليها .ولي�س موقفُهم َ
الـمُعار�س بال�صرورة ا إن �صئنا ا�صتخدام ام�صطلح
الذي كان ا إ ْدوَارْد �صعيد ميل ا إليه كثراً؛ فواجبهم
هو التفكر والتعبر النقديَان ،وااأ هم من كلِ
ذلك التعميم اأو «النظر ا إى ااأ مور من زاوية نظر
اأو�صع» بح�صب تعبر كوليني ( .)62ويجدر بنا اأن
ن�صتهدي بهذه الوظيفة؛ وظيفة التعميم النقدي،
خارج احدود امهنية ال�صيقة ،ي حديثنا عن دور
امثقَف ي احوارات الثقافية.

ااآخرين بطبيعة احال .فدَ ْو ُر امثقَفن ،بح�صب
م�صطلحات كوليني ،هو امجادلة ي امحافل
العامة ،وهذا يعني اأو يجب اأن يعني اأن هدفهم
الطبيعي هو اانخراط ي احوار .اأ�صف ا إى ذلك
اأن احوار معناه الفل�صفي الكا�صيكي (الذي
�صرد امزيد عنه فيما بعد) منح ام�صاركن فيه
مكانتهم الثقافية .ووظيفة موؤ�ص�صات امجتمع
امدي هي توفر امحافل العامة التي جعل
احوار مكناً؛ تلك امحافل التي ناحظ غيابها
التام ي ﭼانْدراﭘور كما تُ�صوِرها رواية فور�صر.
وااآن �صاأعر�س موؤهاتي الثقافية عن طريق
التفكر النقدي حول م�صطلح «اح�صارة» من
حيث عاقته باحوار.
يك�صف التعريف الذي يورده قامو�س اأوك�صفُرد
للغة ااإنكليزية لكلمة ( civilizationاح�صارة)
غمو�س هذا ام�صطلح:
(More usually) Civilized conditi-on or state; a developed or advanced
state of human society; a particular st-age or a particular type of this.

امتح�صر؛ الو�صع
ِ
(امعنى ااأ �صيع) الو�صع
امتطوِر اأو امتقدِ م الذي و�صله امجتمع ااإن�صاي؛
معن من هذا الو�صع.
مرحلة معيَنة اأو مط َ
هل ينبغي اأن نتحدَث عن اح�صارة ب�صيغة
امفرد اأو اجمع؟ ا إن ثمة تقليد ًا له تاريخ طويل
كان احديث فيه يجري عن اح�صارة ب�صيغة
امفرد ب�صفتها اأعلى حالة و�صلها امجتمع الب�صري
بكامله .ومكننا ااآن اأن نقول ا إن اح�صارة

اخاف – ¢ù«d
َ
يت�صمَن التفك ُر النقديُ
بال�صرورة مع الراأي ال�صائد ي امجتمع على الرغم
من وجود ارتباط قويٍ بن امثقَفن وامعار�صة
 – á«°SÉ«°ùdGh á«YÉªàL’Gولكن مع امثقَفن
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ااإن�صانية ظاهرة كونية ت�صمل امعمورة كلّها .وقد
جعل ذلك الكتّاب ،ا �صيَما ي القرن الع�صرين،
ي ؤوكِدون الوحدة ااأ �صا�صية للح�صارة .فهذا جيْمز
هارْﭬي رو ِبنْ�صُ ن ،كاتب امقالة اخا�صة باح�صارة
ي طبعة �صنة  1957من امو�صوعة الريطانية،
مده�س من منجزات
ٌ
يقول ا إنها «ا إجا ٌز واح ٌد فري ٌد
النوع الب�صري» .وكان رو ِبنْ�صُ ن يكتب ب�صراحة
من وجهة نظر علمية علمانية «م تعد اح�صارة
فيها تُ�صتعمَل نقي�ص ًا للربرية والتوحُ �س واحياة
الريفية ،بل للموروث احيواي اخال�س لبني
الب�صر» .ولكن رو ِبنْ�صُ ن ي�صتعمل ام�صطلح ب�صيغة
اجمع لاإ �صارة ا إى مراحل معيَنة مرَت بها
اح�صارة ي اما�صي .والفكرة القائلة ا إن التاريخ
الب�صري يحدِ ثنا عن ن�صوء اح�صارات امتتابعة
و�صقوطها تعيدنا ا إى امعنى امقتب�س ااأ خر من
تعريفات القامو�س ،وهو «مرحلة معيَنة اأو مط
معن» من الو�صع ااإن�صاي امتقدِ م .والتمييز
َ
هنا يقوم ا إما على اأ�صا�س الت�صل�صل الزمني (اأي
على اأ�صا�س مرحلة تاريخية معيَنة) اأو على اأ�صا�س
ت�صنيفي (اأي بااإ�صارة ا إى النمط) ،مع التذكر
باأن هذا ااأ �صا�س الثاي يت�صمن ا إمكانية ظهور
ح�صارتن ختلفتن اأو اأكر ي الوقت نف�صه،
تكون لذلك ي و�صع مكِنها من التحاور .ما
الظروف التي قد جعل ذلك مكناً؟

عام اليوم الذي اأ�صبح كيان ًا واحداً .وكان
ي َ
امثال الذي يُعطى من وجهة النظر ااأ وروبية عن
اح�صارة ام�صتقلَة ،ح�صارة ااأ ْزتِك التي دمَرها
ااإ�صبان حال اتِ�صالهم بها ،اأو ح�صارة ال�صن
�صخ�س من اأمثال ماركو
ٌ
القدمة التي كان يزورها
ﭘولو مرَة اأو مرَتن ك َل قرن من الزمان .اأما حلم
امتح�صرة
ِ
عام يتكوَن من فدرالية من ال�صعوب
ٍَ
فلم ير�صَ خ ا إا ي اأواخر القرن التا�صع ع�صر،
واأخذ يتَ�صف ب�صفة ال�صرورة املحّ ة بعد اأن
أادَت ال�صراعات التي ن�صبت بن ااإمراطوريّات
ااأ وروبية ا إى حربن عاميَتن ي القرن الع�صرين.
وقد عُ دَت الثورتان ال�صيوعيَتان ي كلٍ من رو�صيا
وال�صن دلي ًا على وحدة اح�صارة احديثة
حتى عندما بدا اأن اح�صارة تنق�صم ا إى كيانن
م�صلَحن يهدِ د اأحدهما ااآخر بالدَمار .واأوجد
تاأ�صي�س ااأ م امتَحدة بعد انتهاء احرب العامية
الثانية موؤ�ص�صات مدنية مثل اليون�صكو ومنظمة
ال�صحة العامية اللتن اأريد لهما اأن تخدما هذه
اح�صارة العامية الواحدة.
وعندما انتهت احرب الباردة بن القوى
وااحاد ال�صوفييتي ي عام GóH 1989
الغربية ِ
وكاأن اانخراط ي نطام عامَ ي راأ�صماي واحد قد
حقَق .ولكن مقولة ح�صارة عامَ ية متَحدة اأخذت
تتعرَ�س للت�صكيك ب�صدقها ي هذه اللحظة
بالذات ،وي عقر دار الراأ�صمالية نف�صها؛ اأي
الوايات امتَحدة ااأ مريكية .فقد طوَر �صامْ ُيوِل
ﭖ .هَ ْن ِت ْنغ ُْن ي كتابه �شراع اح�شارات وا إعادة
ت�شكيل النظام العامَي ) ،)1996م�صطلح
«�صراع اح�صارات» الذي ُينْ�صَ بُ ا إى الباحث
ااأ مريكي برنارْد لوي�س امنتمي ا إى اجناح

وقت قريب اأن
كان من ام�صلَم به حتى ٍ
اح�صارات يجب اأن تكون منف�صلة ا إحداها عن
ااأ خرى ِل ُت َع َد كيانات م�صتقلَة بذاتها بحيث كان
التاأثر امتبادل بينها ي حدوده الدنيا .وبهذا
امعنى ،يجب اأن تنتمي اح�صارات امنف�صلة ا إى
اما�صي اأ ن �صرط اانف�صال الثقاي غدا م�صتحي ًا

38

العدد الثاي والثمانون 2012

اليميني واأوجد منه نظرية عن ال�صيا�صة العامَ ية.
واأظهرت اخارطة التي ت�صوِر اح�صارات التي
العام امعا�صر على
دعاها «اح�صارات الرئي�صة» َ
عام منق�صم ،ا على اأ�صا�س حدود �صيا�صية
اأنه َ ٌ
اأو اآيديولوجية ،بل على اأ�ص�س دينية .وميَز ما ا
يق ُل عن �صبع ح�صارات كرى تتعاي�س متمايزة
ا إحداها عن ااأ خرى تعايُ�ص ًا قلقاً ،وهي اح�صارة
الغربية (وهي ي واقع احال بروت�صتنتية
,á«eÓ°SE Gh ,á«°ùchOƒKQhCGh ,(á«HhQhCG á«µ«dƒKÉch
á«æ«J’ á«µjôeCGh ,á«fÉHÉjh ,á«æ«°Uh ,á«°Shóægh
(وهذه ااأ خرة تثر من الده�صة اأكر من
غرها) .وت�صاءل هَ ْن ِت ْنغ ُْن عن ا إمكان النظر ا إى
امناطق البوذية وتلك الواقعة جنوبي ال�صحراء
ااإفريقية الكرى على اأنها ح�صارات منف�صلة.
واأعطى العدا ُء امتنامي الذي اأبداه ااإ�صاميون
الراديكاليون نحو الغرب م�صداقية اأكر لنظرية
هَ ْن ِت ْنغ ُْن بعد تدمر مركز التجارة العامَ ي ي
 11اأيلول �صنة  .2001لكن �صرعان ما ر َد عدد
من امفكّرين على هذه النظرية ،ومنهم الرئي�س
ااإيراي ال�صابق حمد خامي الذي دعا ا إى
«حوار اح�صارات» ،ف�صارعت ااأ م ،وا �صيما
وكاات ااأ م امتَحدة ،ا إى قبول الفكرة ،وكانت
النتيجة اأن اأحداث  11اأيلول حدثت ي العام الذي
�صُ مِ ي ر�صم ّي ًا عام احوار بن اح�صارات.

العامية حتى عندما يبدو اأنهم ينكرونها .ومن
ااأ مثلة على ذلك فل�صفة هانْ�س كوكْلر الذي مكن
ااطاع على مقالته امعنونة «ااأ �ص�س الفل�صفية
حوار اح�صارات» ( )1997ي مواقع متعدِ دة
على ااإنرنت( .وا ينبغي اأن نن�صى اأن وجود
أ�صباب كثرة
ااإنرنت على نطاق عامي �صببٌ من ا ٍ
تدعو لاعتقاد باأننا نعي�س ي ح�صارة عامية
واحدة) .ي�صتعمل كوكْلر ي دفاعه عن احوار
الفكري م�صطلحات «اح�صارة» و«النظام
الثقاي» و«اجماعة الثقافية» ا�صتعما ًا يجعل من
اممكن اأن يح َل اأحدها حل ااآخر .وهو يدعو
ف�ص ًا عن ذلك ا إى احوار بن اح�صارات (اأو
اجماعات اأو النظم) انت�صار ًا «لقيمة احرية
الثقافية بو�صفها �صيئ ًا ي�صرك فيه الب�صر كافَة»:
«يجب النظر ا إى احرية الثقافية على اأنها ح ٌق
ي عا ٌم يكمُن ي اأ�صا�س تعريف ااإن�صان باأنه
ا إن�صا ٌ
4
كائنٌ عقاي» .وهنا جد اأن «احرية الثقافية»
و«حقوق ااإن�صان» و«الكينونة العقانية» اأمو ٌر
يُنظَ ر ا إليها على اأنها كيانات ا إن�صانية عامة مت ُد
ا إى ما بعد حدود اح�صارات امعيَنة التي يجري
حثُها على اانخراط ي احوار .ولكن ال�صحيح
اأي�ص ًا هو اأن اأفكار ًا مثل احرية الثقافية وحقوق
ااإن�صان والعقانية هي ي الواقع من مكوِنات
اح�صارة كما يعرِفها كوكْلر �صمن ّياً .هناك
ح�صارة �صامة ت�ص ُم اح�صارات وحتويها.

ما الذي يجعل ااأ م امتَحدة ت�صجِ ع فكرة
احوار بن اح�صارات بينما هي منظَ مة يقوم
وجودها على مقولة وجود ح�صارة عامية واحدة؟
�صا ِأبن اأن اأ�صحاب هذه الفكرة يتحا�صون التمييز
بن «اح�صارات» و«الثقافات» واأنهم يقيمون
فكرتهم على م�صلَمات اأ�صا�صية عن اح�صارة

هنا ن�صل ا إى النقطة التي يح�صن بنا
عندها اأن نتذكَر اأن مقولة هَ ْن ِت ْنغ ُْن ااأ �صلية
عن «�صراع اح�صارات» تعرَ�صت لقدْ ٍر كب ٍر من
الت�صفيه الذي ت�صتحقُه ،واأن امحاوات التي جرت
لتحويلها من ال�صراع للحوار اأو من التحري�س
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واخط أا الذي يقع فيه هَ ْن ِت ْنغ ُْن وم ؤويِدوه
والداعون ا إى احوار بن اح�صارات هو ا إما
اأنهم يتجاهلون الفرق بن اح�صارات والثقافات
عامدين اأو اأنهم يظنّون اأنه ا اأه ِميَة لهذا الفرق
بحيث مكن جاهله .لكن الثقافات ت�صكياتٌ
منف�صل ٌة ترتكز على نوع واحد اأو اأكر من العوامل
التي ت�صتبعد ك َل ما يختلف عنها كاللغة اأو الدين اأو
العرق اأو الطبقة اأو ااأ مة .والثقافة م�صطلح مكن
ا إطاقه على كيانات اأ�صغر فاأ�صغر .كذلك فا إن
الثقافة تف�صل الوحدات امختلفة ،اأما اح�صارة
فتوحِ دها .وفكرة اح�صارة تدَعي ال�صمولية
بطبيعتها .واح�صارات بطبيعتها ت�صعى للهيمنة
والتو�صع ،وهي تت�صمَن عادة اأنا�ص ًا يتكلَمون بلغات
ختلفة ،و�صلطات ا إقليمية وقومية منف�صلة،
وموؤ�ص�صات تنتمي ا إى معتقدات دينية ختلفة.
واأق�صى ما مكن اأن يحدث هو اأن ت�صود لغة معيَنة
لت�صبح لغة التفاهم ،واأن ي�صود دين واحد ونظم
تعليمية ومهنية مت�صابهة ي موا�صفاتها العامة،
وم�صتوى متجان�س من التكنولوجيا .وهذه النقطة
ااأ خرة ذات اأهمية بالغة اأ ن للتعليم والتكنولوجيا
ونظام احكم واموؤ�ص�صات امهنية والبروقراطية
من ااأ همية ما للدين ي تعريف اح�صارة.

على احرب للدعوة لل�صام ا تنجح ي ا إخفاء
ما فيها من تناق�صات داخلية .لي�س ثمَة من ينكر
النوايا اح�صنة الكامنة ي ا إحال احوار ح ّل
ال�صراع ،اأو ي ا إحال «طق احنك» حل «قرقعة
الر�صا�س» بتعبر ِونْ�صْ ُن ت�صر�صل ،ولكن النوايا
اح�صنة بحاجة ا إى دعمٍ من التفكر الوا�صح.
وقد هاجم ا إ ْدوَارْد �صعيد هَ ْن ِت ْنغ ُْن ي منا�صبات
متعدِ دة ،ا �صيَما ي مقالة ن�صرها بعد 9/11
مبا�صرة ،وفيها يرى اأنه ا مكن اأن يوجد تعار�س
بنيوي بن ح�صارتي ااإ�صام والغرب اأ ن امعرفة
ااإ�صامية كانت حا�صرة عند ا إن�صاء اأوروبا
احديثة .ويقول ا إن فكرة «�صراع اح�صارات» ما
هي ا إ ّا «حيلة للخداع» 5 .وقد كانت لهذه الفكرة
خا�صة ل�صعيد اأ ن خارطة هَ ْن ِت ْنغ ُْن
اأهمية �صخ�صية َ
ل�صراع اح�صارات حرِم التاقح الثقاي من اأيِ
نوع .ففي هذا العام امنق�صم على نحو �صارخ،
الذي يذكِرنا بت�صوير جورج اأو ْروِل اأ وقيانو�صيا
ويورا�صيا وا إي�صتا�صيا ي رواية áªK ¢ù«d ,1984
من مكانٍ م�صلمٍ اأمريكيٍ اأو م�صيحيٍ عربيّ ؛ ا إذ
يقرب ك ٌل منهما اقراب ًا خطر ًا من اأن ي�صبح
العد ّو الذي يعي�س بيننا .اأما ي مناطق اأخرى من
العام ،فا إن ت�صنيف هَ ْن ِت ْنغ ُْن القائم على اأ�صا�س
َ
الدين من �صاأنه اأن يهن �صعوب ًا بكاملها (اليونان
العام
مث ًا بت�صميمها العميق اأ ن ُت َع َد جزء ًا من َ
الغربي ،ولي�س من اأوروبا ال�صُ افية) ،واأن متدح
جماعات �صيا�صية رجعية مثل بع�س ااإرهابين
ااإ�صامين ،والقوميّن الهندو�س ،وام�صيحيّن
الذين وُلدوا من جديد .والدعوة ا إى احوار بن
اأنا�س كهوؤاء لي�صت اأو�صح الطرق التي مكن اأن
ت ؤودّي ا إى عام موحَ د يعي�س ب�صام.

ثمّة ي كلِ ح�صارة متقدِ مة نظام اجتماعيٌ
معقَد يف�صل احكّام عن امحكومن ،والعاملن
ي القوّات الع�صكرية عن احياة امدنية ،بحيث
يتوافر جا ٌل لن�صوء موؤ�صَ �صات امجتمع امدي.
وتتَ�صل بهذه اموؤ�صَ �صات ُمثُل اح ِريَة الثقافية
وحقوق ااإن�صان والعقانية التي اأ�صار لها هان�س
كوكْلر .واأيُ حوار يجري ي غياب مفاهيم
اأ�صا�صية كاح ِريَة والعدالة يكون حوار ًا ا معنى
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له  -اأ�صبه مباراة ي ال�صراخ – مع اأن ال�صراخ
على من يقف ي اجهة ااأ خرى يحتاج ا إى قدْ ر
من ااإدراك ما هو عقاي وحقّاي مهما بلغ من
خط أا هذا ااإدراك .واحوار ي اأف�صل حااته
هو اانخراط ي نقا�س فل�صفي بن وجهتي نظرٍ
متعار�صتن ،وهو ما اأ�صبح على اأيدي �صقراط
واأفاطون اأحد ااأ �صكال الكا�صيكية للتجربة
التعليمية .واحوار الفل�صفي الذي أادّى ا إى ن�صوء
ااأ كادمية ااأ فاطونية وا إى ن�صوء اجامعات
ااإ�صامية واجامعات احديثة ي نهاية امطاف،
التح�صر؛ ذلك اأن
ُ
هو بح ّد ذاته عملي ٌة تخلق
وجود احوار بحدِ ذاته دليل على اح�صارة،
ويكون ام�صاركون فيه م�صاركن ي اح�صارة ما
دام احوار قائماً .فاحوار ،خاف ًا للمحادثة ،ا
متح�صرٍ وبربري اأ ن احوار
ِ
مكن اأن يح�صل بن
يت�صمَن الت�صليم بالت�صاوي بن امتحاورين على
الرغم من اأن هذا الت�صاوي قد يكون موؤقت ًا يحكمه
العرف .لذلك فاإن «احوار بن اح�صارات» يعني
و�صل ح�صارة باأخرى ،ويفر�س هذا الو�صل منذ
البداية .اأما ي ح�صارتنا العامية احديثة ،حيث
ملك كل هذه ااأ مور ام�صركة ،فاإن القول ا إن
ااختاف ي الدين مث ًا يرقى ا إى درجة الف�صل
بن اح�صارات �صربٌ من التعمية اأو احنن ا إى
ي ولي�س ح�صار ّياً.
اما�صي؛ ذلك اأن ااختاف ثقا ٌ
لكن مع ذلك ي�صح القول ا إن التفكر ي طبيعة
احوار بن اح�صارات عظيم الفائدة عندما
نتناول احوار بن الثقافات وااأ ديان.

�صكَ لدينا ي اأن اح�صارات ،ا الثقافات ،هي
التي تن�ص أا بينها العاقات عندما جد اأننا ا إزاء
جتمعات تعي�س على كواكب اأخرى لها اأنواع
اأخرى من اأ�صكال احياة الذكية التي يقال ا إن
رحات الف�صاء تكت�صفها.
والروايات العلمية نو ٌع اأدبيٌ يروق لعامَة
القرّاء ،وله قيمة تعليمية عالية ي اأف�صل حااته.
فمع اأن العوام التي ت�صوّرها هذه الروايات
مُغرق ٌة ي اخيال والبعد عن الواقع ،فا إنها قد
ت�صيء جوانب من عامنا اماألوف من زاوي ِة نظرٍ
غر ماألوفة .والنتائج ،بح�صب كلمات امنظِ ر
ااأ دبي داركو �صوﭬن ،غريبة وذات طبيعة معرفية.
فالروايات العلمية تخاطب ف�صول القرّاء ،وميلهم
الطبيعي نحو ما يثر العجب ،ولكن الف�صول ينعك�س
علينا اأي�ص ًا من حيث كونه يخرنا عن اأنف�صنا
باأمو ٍر م نكن نعرفها .وعندما يت�صمن عام
ااأ حداث ال�صفر ي الف�صاء؛ فاإن بو�صعنا اأن ندعو
هذا ال�صفر عملية تعلُم من عوام اأخرى ،وهذه
عملية ا تنف�صل عن احوار بن اح�صارات مهما
كان ال�صياق .ثم ا إن هذه العوام ا يخلقها الروائي
�صات بن
ٍ
من فراغ اأ ن اأيَ رواية علمية تت�صمَن
ح�صارات تتَ�صل ،ولو من بعيد ،بطبيعة احوار بن
ٍ
الثقافات على ااأ ر�س وم�صكات هذا احوار.
6
ت�صيع ي الروايات العلمية ااأ ليغوري
ال�صيا�صية من اأنواع ختلفة .وما اأن الروائيّن
ااأ مريكين كانوا يهيمنون على هذا اجن�س
ااأ دبي ي اجانب ااأ كر من القرن الع�صرين،
حداث مثل ا�صتيطان
فا إن الت�صوير ال�صائه اأ ٍ
الوايات الغربية ،واحرب الباردة ،واحرب
الفيتنامية ،ومعظم امواجهات بن ااإمريالية
ااأ مريكية والت�صدُد ااإ�صامي ،قد جرى على نحو

-3-

تع ُد الروايات العلمية ،من بن ااأ نواع ااأ دبية
قاطبة ،اأكرها اهتمام ًا باحوار بن اح�صارات،
واأي�ص ًا باحروب فيما بينها مع ااأ �صف .وا
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وا�صع .ويتَ�صف بع�س هذا ااأ دب باأنه ذو طبيعة
ع�صكرية تثر الفزع بينما يقدِ م لنا كتّاب اآخرون
كتابات يبدو اأنها نق ٌد راديكاي للوايات امتَحدة
ااأ مريكية و�صيا�صتها .غر اأن ثمة نقطة يتَفق
عليها معظم كتّاب الروايات العلمية التي ت�صور
ال�صفر بن الكواكب ،وهي اأن ااأ ر�س التي كثر ًا
ما يطلق عليها اا�صم الاتيني «ترا» Terra
يجب عليها اأن تتَحد لتتمكَن الب�صرية من امغامرة
بالذهاب ا إى الف�صاء .وااأ �صخا�س ااآدميّون
الذين ت�صوِرهم هذه الروايات مثِلون ترا وا
يعرون عن وائهم
مثِلون اأقوام ًا معيَنة ،وكثر ًا ما ِ
احاد اأكر من العوام الذكية التي تنتمي لها
ّ
ترا .ويكون هوؤاء ااأ �صخا�س ب�صر ًا تركوا ااأ ر�س
وا ت�صاورهم نيَة العودة ،على فر�س ا إمكانية
العودة ،اأ ن كثر ًا من كتّاب الق�ص�س العلمية
يتن َباأون بحدوث نكبات بيئية �صتجعل كوكبنا غر
قابل لل�صُ كنى.

امتحدة .وتتحدَث رواية ي�شار الظلم عن كيفية
ا إقناع ح�صارة م تكن معروفة �صابق ًا تقع ي كوكب
غيثِن باان�صمام ا إى اإكْيومِ ن.
وما يحدث هو اأن اح�صارات التي تعي�س ي
الكون الذي تخ َي َل ْت ُه لوغْ وِن كلها ح�صارات من
�صنع اأ�صباه الب�صر ،اأ ن العوام اماأهولة جرى
زرعها عن طريق التجريب من كوكب واحد ا�صمه
هن ي اما�صي ال�صحيق .ولكلِ ف�صيل ب�صري
�صفاتُه اخا�صة التي يتميَز بها عن �صواه .واأ�ص ُد
ااختافات غراب ًة ي كوكب غيثن اأن اأفراده من
�صفات جن�صي ًة
ٍ
جن�س واحد ،لكن يتَخذ بع�صهم
(قد تكون ذكري ًة اأو اأنثوية) ي فرات معلومة
هي فرات احمّى اجن�صية .اأما فيما عداها
اخا�صيَة التي يتَ�صف بها
ِ
فا إنهم خنثيّون .وهذه
اخا�صيَة التي ي�صعب
ِ
الغيثنيّون هي بالذات
مبعوث اأو �صفر من اإكْيومِ ن،
ٍ
على جِ نْلي أاَيْ  ،أاوَلِ
قبولُها .لذا فا إن عزلته على كوكب غيثِن عزل ٌة
تا َم ٌة اأ نه جاء ا إى ذلك الكوكب من غر رفيق.
عام
و�صيا�ص ُة اإكْيومِ ن هي الدخول ي حوا ٍر مع اأيِ َ
مبعوث واحدٍ اأ ن وجود امبعوث
ٍ
جديد باإر�صال
الفرد ا مكن اأن يُفهم على اأنه ي�صكِل تهديداً،
العام
والنتيجة هي اأن هذا اح�صور لن يغر َ
�صيغر امبعوث اأي�صاً ،وهو ما ا
اجديد فقط ،بل ّ
العام.
يق ُل اأهمي ًة عن تغير ذلك َ

اأما فيما يتعلَق باحوار بن اح�صارات،
فا إن اأهم اأنواع الق�ص�س العلمية هو ذلك النوع
الذي ي�صوِر ق�صة ااتِ�صال ااأ وَل الذي تن�ص أا
فيه عاقة بن بني الب�صر اأو اأ�صباه الب�صر ونوع
اآخر من الكائنات الف�صائية الذكية م يكن
معروف ًا من قبل؛ كائنات قد تكون طيِبة امع�صر
اأو �صديدة العدوانية .و�صاأتناول بالتحليل مثا ًا
ق�صة ااتِ�صال ااأ وَل؛ اأق�صد
معروف ًا ي�صوِر َ
 ájGhQي�شار الظلم ) )1969للكاتبة ااأ مريكية
أُارْ�صُ ا لوغْ وِن .وي هذه الرواية التي تقع اأحداثُها
ي ام�صتقبل غر امنظور تكون ااأ ر�س ع�صو ًا ي
جامعة العوام امعروفة اأو اإكْيومِ ن ،وهي جامعة
م�صامة تذكِرنا من بع�س النواحي منظمة ااأ م

حالف �صعب ،لكنه ي
ٍ
الق�صة م َو
تُ�صوِر َ
النهاية وثيق ،بن جِ نْلي أاَيْ ورئي�س وزراء كارْهايْد
(اأحد القومن امتناف�صن ي غيثِن) ،وا�صمه
الكامل هو ثرِم هارْث رِم ا إ ْر ا إ�صْ راﭬِن .ويبدو
اأن عاقتهما ي البداية تقودهما نحو الكارثة؛

42

العدد الثاي والثمانون 2012

ذلك اأن ملك كارهايد امت�صلط يُقيل ا إ�صْ راﭬِن
من من�صبه وي�صمه باخيانة ،فيهرب ا إى �صعب
اأورغورين؛ اأعدا ِء قومه .وعندما يزور جِ نْلي أاَيْ
اأورغورين ،يُلقَى عليه القب�س ويُ�صجن ي مع�صكر
لاأ �صغال ال�صاقَة يذكِرنا ب�صجون �صايبريا .ثم
ينقذه ا إ�صْ راﭬِن من ال�صجن وم�صي ااثنان
ي رحلة خطرة عر طبقة الثلج القطبية ا إى
حدود كارهايد حيث ما يزال ا إ�صْ راﭬِن مو�صوم ًا
باخيانة ،لذا فا إن حرّا�س احدود ُيرْدونه
قتياً .ومع ذلك ،فا إن مغامرتهما ت�صبح اأ�صبه
بااأ �صطورة ،وينجح جِ نْلي أاَيْ اأ �صباب ا تهمُنا
هنا ي ا إقناع ااأ مَتن باموافقة على اان�صمام ا إى
اإكْيومِ ن.

 «اأنت امبعوث جِ ْري أاَيْ ؟» «نعم...كنتُ مع ابنك ي ااأ �صهر التي�صبقت وفاته ،وكنتُ معه حينما تُوي .وقد جئتُك
باليوميّات التي كان يكتبها ،وا إذا اأردتَ اأخرتك
عن اأي �صيء من اأحداث تلك ااأ يّام».
م يظهر اأيُ تعبر على وجه ال�صيخ .م يكن
من ال�صهل التاأثر على ما فيه من هدوء .ولكن
ال�صابَ حرَك فجاأة مبتعد ًا عن الظ ّل ووقف ي
امكان ام�صيء بن النافذة وامدفاأة حيث ينت�صر
�صو ٌء كالح ،وقال بلهجة قا�صية« :ما يزال النا�س
ي ا إهْ رِ نْرانْغ ي�صمّونه ا إ�صْ راﭬِن اخائن».
هنا نظر اللورد ال�صيخ نحو ال�صبي ثم نحوي
وقال« :هذا هو �صْ روﭬي هارْث ،حفيدي ووريث
ا إ�صْ راﭬِن».

تنتهي الرواية بجنلي وهو يزور البيت الريفي
الذي خلَفه ا إ�صْ راﭬِن ليتابع حياته ال�صيا�صية ي
ا إهْ رنْرانْغ ،عا�صمة كارهايد .ويع ُد ا إ�صْ راﭬِن واحد ًا
من عدد قليل من «امثقَفن» على كوكب غيثِن،
لذلك فا إنه خاف ًا لزمائه ال�صكّاكن �صيقي
امعرة عن النوايا
ااأ فق ،يتقبَل اأقوال امبعوث ِ
اح�صنة على اأنها �صادقة .اأما ااآخرون فينظرون
ا إى الزائر على اأنه ا إما كاذب اأو جا�صو�س .اأما
ااآن فا إن ا إ�صْ راﭬِن متوفّى ،وام�صهد ااأ خر هو
تتبن فيه ا إمكانيّات احوار بن اح�صارات
الذي َ
على اأف�صل وجه:

كنتُ اأعرف جيِد ًا اأن الزواج من «امحارم»
لي�س حرَم ًا هنا .لكن غرابة الو�صع بالن�صبة ي
اأنا القادم من ترا (ااأ ر�س) وغرابة ااإح�صا�س
بروح �صديقي وهي ت�ص ّع من وجه ذلك ال�صبي
امتجهِم القا�صي اأخر�صتني برهة من الزمن.
وعندما تكلَمتُ كان �صوتي يرتع�س« :يجب اأن
يراجع املك .م يكن ثرِم خائناً .وماذا يهم
اا�صم الذي يطلقه عليه احمقى؟»
فهز اللورد ال�صيخ راأ�صه وقال على مهل
وب�صوت هادئ« :بل يهمّ ».

كان ا إ�صﭭانْ�س هارث رِم ا إر ا إ�صْ راﭬِن رج ًا
نقر�س
ٌ
متقدِ م ًا ي ال�صنّ تعدّى ال�صبعن ،اأقعده
اأ�صاب ِو ْركَه .وكان يجل�س على كر�صيِه امتحرِك
ا إى جانب امدفاأة .وكان وجهه عري�ص ًا اأذبله
الزمن ف�صار كال�صخرة التي نحتتها مياه ال�صيل.
كان وجه ًا هادئاً ،هادئ ًا ا إى حدٍ يثر الرهبة.

وهنا ت�صاءل �صْ روﭬي« :اأنت وهو عرما ثلوج
غوبرين معاً؟»
 «نعم».فقال ال�صيخ ا إ�صﭭانْ�س بهدوء �صديد« :اأو ُد
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اأن اأ�صمع هذه احكاية يا ح�صرة امبعوث» .لكن
«ها اأخرتنا
ال�صبي ،ابن ثرِم ،قال متلعثماًّ :
ها اأخرتنا عن العوام ااأ خرى
كيف مات؟ ّ
بن النجوم؛ عن ااأ نواع ااأ خرى من الب�صر ،عن
7
احيوات ااأ خرى؟»

يُ�صار ا إى ا إ�صﭭان�س هارث على اأنه «�صيخ» وا إى
�صروﭬي على اأنه �صبي واأنه «ابن ابنه» .وا إذا
�صئنا الدقَة ،فا إن ااأ �صماء ام�صتعملة كان يجب اأن
تخلو من ااإ�صارة ا إى جن�س ام�صمّى .اأ�صف ا إى
ذلك اأن �صروﭬي جاء نتيجة لعاقة �صِ فاح بن
ا إ�صْ راﭬِن «واأخيه» ااأ كر! وهنا تعتمد الفقرة على
مكان عامة ااإ�صافة ( 8وهو اأمر قد يظهر ي
الكتابة ،ولكنه ا يظهر ي الكام) ،وذلك اأ ن
كلمات ا إ�صﭭان�س ا مثِلها عبارة my son’s son
الطبيعية باللغة ااإنكليزية ،بل عبارة ’my sons
 ،sonالتي ت�صر ا إى احياة اجن�صية للغيثِنين
وكذلك ا إى عاقة ال�صفاح 9 .فالرجمة الدقيقة
أُاوى متطلَبات احوار بن اح�صارات والثقافات.
كذلك مكن القول ا إن من اأهمّ وظائف موؤ�صّ �صات
امجتمع امدي وظيف ًة تتعرَ�س لاإ همال ال�صديد،
وهي احر�س على اح�صول على ترجمات موثوقة
ون�صرها و�صمان و�صولها للراغبن ي ااطاع
عليها.

يكت�صب هذا اللقاء ااأ خر بن جنلي وعائلة
ا إ�صْ راﭬِن اأهميته من �صياقه الر�صمي اموؤ�صَ �صي،
على الرغم من اأن ال�صداقة احميمة بن جنلي
وا إ�صْ راﭬِن ن�صاأت عندما جمعتهما ال�صدفة
ب�صفتهما منبوذين هاربن يعران امنطقة
امغطّ اة بالثلوج .فقد ح�صل جِ نْلي أاَيْ على
مكانة دبلوما�صية معرف بها؛ ا إذ يدعى ااآن
«�صعادة امبعوث» ،والبيوت الريفية هي اموؤ�ص�صة
ااجتماعية الرئي�صة ي كارهايد؛ امملكة القائمة
على نظام ا إقطاعي را�صخ .وهذا ااإح�صا�س
باانتماء ااأ ر�صتقراطي ي هذا ام�صهد �صيء م
َي َر ُه جنلي �صابق ًا ي غيثِن .هنا يتحدَث ااأ �صخا�س
بو�صفهم اأفراد ًا ولكنهم يتحدَثون وفق ًا اأ دوارهم
الثابتة ي نظام اجتماعي ثابت را�صخ منذ وقت
طويل.

ولكن ،مهما بلغ من ا إتقان امرجمن ،فا إننا
لن نتمكَن من حا�صي ا إمكانية �صوء الفهم .فعندما
يتكلَم �صروﭬي غا�صب ًا عن «ا إ�صْ راﭬِن اخائن»،
فا إننا نتذكَر الت�صحيات التي قدَمها ا إ�صْ راﭬِن
نتيجة ا إمانه بر�صالة امبعوث ،ولكننا نتذكَر اأي�ص ًا
اأمثلة عديدة من التوتُر والغ�صب و�صوء الفهم
امتبادل ي مراحل �صابقة من الرواية ،واأن جاوز
هذه ااأ مور تطلَب اأعلى درجات ال�صدق الفكري
وامرور محنة العذاب اج�صدي امتمثِلة ي عبور
الطبقة اجليدية؛ ا إذ م يكن ل�صداقتهما اأن
تتعمَق ا إا ببطء �صديد ونتيجة لتجارب موؤمة .اأما
بعد وفاة ا إ�صْ راﭬِن ،فا إن من غر الوا�صح اأن هذه

و أاوَل ما يلفت انتباه القارئ �صعوبة
الرجمة ،كما يح�صل ي اأيِ حوار بن الثقافات
اأو اح�صارات .فاللورد ال�صيخ� ،صاأنه ي ذلك
�صاأن الغيثنين جميعهم ،غر قادر على لفظ
ا�صم امبعوث لفظ ًا �صليماً ،ومن هنا جاءت
«جري أاَيْ » .اأما جنلي
تهجئة اا�صم على هيئة ْ
من جانبه ،فا إنه غر قادر على جاوز ا�صتغرابه
لطبيعة العاقات اجن�صية ي غيثِن .وتعجز
اللغة ال�صردية عن ت�صجيل هذا اا�صتغراب؛ ا إذ
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ال�صداقة �صيكون لها اأث ٌر دائم مهما كان من جاح
�صيا�صي يبدو اأنه يلوح ي ااأ فق .قد تن�صم غيثِن
ا إى ا إكيومن ،ولكنها تبقى عام ًا بعيداً ،ول�صنا نعلم
ا إن كان قد حقَق اأيُ قدْ ٍر من التفاهم احقيقي
بن الطرفن .فقد جاء امبعوث ا إى كوكب غيثِن
و�صيغادره ،وا يبدو اأن ا إ�صْ راﭬِن �صيكون له خليفة
�صيا�صي .وهذا هو ال�صبب الذي يجعل �صروﭬي
ال�صاب ،الذي ا تظهر �صخ�صيَته ا ّإا ي ال�صفحات
ااأ خرة من الرواية ،يحت ُل ذلك اموقع احا�صم
اخا�صية
ِ
ي خامة الرواية .فهو الذي يج�صِ د
اجوهرية التي مكن للمثقَفن اأن ي�صهموا بها
ي حوار اح�صارات؛ اأق�صد خا�صية الف�صول ،اأو
الرغبة العارمة والت�صميم على قبول ااآخرين،
وعلى التعلُم والتعرُف على ما يقع خارج بيئتنا
ال�صيقة امحدودة ااأ فق.

ا إى العا�صمة وطغيانها اأ ن فيها على ااأ قل �صك ًا
اأرحب من اأ�صكال احياة .وهذا هو ال�صبب الذي
يجعل ك َل �صيء يعتمد ي نهاية امطاف على «ذلك
ال�صبي امتجهِم القا�صي القادم من الريف»،
الذي تظهر فيه عائم من روح ا إ�صْ راﭬِن ،والذي
يعر انفجاره الفجائيُ عن حاجته للح�صول على
ِ
امعرفة التي لدى جِ نْلي أاَيْ عمّا يعنيه كون امرء
مواطن ًا عام ّياً.
تتيح النهاية التي و�صعتْها لوغوِن ي ااأ رياف
البعيدة التي ت�صبه ﭼانْدراﭘور للكاتبة اأن تقدِ م لنا
�صيغة مب�صَ طة من حوار اح�صارات ،اأ ن �صروﭬي
لي�س من فئة امثقَفن ،وق�صارى ما مكن اأن نقوله
عنه هو اأنه متَجه نحو حياة الفكر والثقافة .وهو
لن يهد أا حتى يتعلَم عن «العوام ااأ خرى» وعن
«ااأ نواع ااأ خرى من الب�صر» ،وعن «احيوات
ااأ خرى» .وهو يج�صِ د اندفاع ال�صباب عند
اكت�صاف متعة امعرفة ،ونحن نعلم اأن عزلة غيثِن
�صتنتهي ب�صبب وجود اأنا�س مثله يكرون على ذلك
الكوكب .و�صتتحوَل تلك اح�صارة الفريدة لتكون
جزء ًا من ح�صارة اأو�صع .ولكن حوار اح�صارات
ي خامة رواية ي�شار الظلم اأمر ينتمي ا إى
عام ام�صتقبل ،وهو معنى اآخر حوار �صارف على
قدّر لها اأن تتحوَل ا إى ثقافة
نهايته .فثقافة غيثن ِ
اأخرى ،ولي�س اأن تكون ح�صارة منف�صلة ا تعنيها
ح�صارات اأخرى ي مناطق اأخرى .فلي�س من
طبيعة امثقَفن ي اأي ح�صارة اأن يكتفوا بالبقاء
معزولن عن عوام الب�صر ااأ خرى جاهلن ما
فيها .ا ب ّد لهم من اح�صول على امعرفة ،وهم
ينخرطون ي احوار اأ ن من غر امعقول اأن
يتحا�صوه ما دام متاح ًا لهمu

ينظر جنلي ا إى زيارته ا إى موطن طفولة
�صديقه على اأنها واجب وعلى اأنها اأقرب ا إى
الرحلة الروحية .فقد اأتى ليقدِ م لعائلة ا إ�صْ راﭬِن
وق�صة
اأ�صياء تع ُد ح ّق ًا لهم :ق�صة وفاة قريبهمَ ،
الرحلة ااأ �صطورية ،واليوميّات التي تت�صكَل
منها تَرِ َك ُتهُ .ولو كانت هذه ااأ �صياء كلَ ما طلبه
م�صيفوه منه ما كان لديه ما ي�صكو منه ،ولكن
زيارته كانت �صتع ُد فا�صلة؛ ا إذ كانت �صتخلو من
احوار اأ ن ما كان �صيهم العائلة هو فقدان ااأ ب
واابن .و�صيكون عمق ا إح�صا�صهم بالفجيعة اأمر ًا
مفهوماً ،ولكنه �صيبدو من يقع خارج الدائرة
�صعور ًا �صخ�ص ّي ًا مبالغ ًا فيه .و�صيكون فوق كل ذلك
اأمر ًا اأقلَ ما ي�صتحقُه ا إ�صْ راﭬِن الذي �صحّ ى
بحياته من اأجل جنلي ور�صالته .وينبغي اأن ن�صعر
باأن ا إ�صْ راﭬِنكان ح ّق ًا عندما هجر بيته وذهب
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الهـ ـ ــوامـ�س
 -1ااقتبا�س (بااإنحليزية) ماأخوذ من طبعة بنغون ( .317¢U ,(1961وااقتبا�صات الاحقة من الرواية
�صت�صر ا إى رقم ال�صفحة ي امن.
2- Stefan Collini, Absent Minds: Intellectuals in Britain (Oxford: Oxford
University Press, 2007).

 .7 ¢U ,»æ«dƒc ÜÉàc ô¶fG -3و�صرد بقية ااإحاات ا إى �صفحات الكتاب ي امن.
”4- Hans Köchler, “Philosophical Foundations of Civilizational Dialogue
[1997], http://hanskoechler.com/civ-dial.htm
5- Edward W. Said, “The Clash of Ignorance” [2001],
http://www.thenation.com/doc/20011022/said

 allegory …Qƒ¨«d C’G -6اأ�صلوب ي الكتابة يعر فيه الكاتب عن ااأ فكار امجرَدة بوا�صطة �صور ج�صَ دة من
حيوانات اأو ب�صر .والفرق بن الرمز وااأ ليغوري هو اأن الرمز متعدِ د الداات ،بينما يكون معنى ال�صورة
ااأ ليغورية واحد ًا ي الغالب.
7- Ursula K. LeGuin, The Left Hand of Darkness (London: Panther, 1973),
p.202.

 -8قد ا تكون الـعامة امق�صودة ،وهي الـ  ،apostropheعامة ا إ�صافة فع ًا معناها النحوي العربي ،ولكن
الفكرة تتَ�صح ا إذا كتبنا «هذا ابن ابني» و«هذا ابن ابنيّ » ،حيث نق�صد من «ابني» ااأ وى امفرد ومن «ابنيّ »
الثانية امثنّى .وامثنّى ا يفهم ي اجملة العربية الثانية ا ّإا بالتحريك .لكن يبقى اأن نفهم اأن لغة الغيثِنين
تخلو من عامات التذكر والتاأنيث .وقد تتَ�صح الفكرة اأكر ا إذا قلنا ا إن امق�صود ي احالتن هو احفيد،
وا إن والدي احفيد ي هذه احالة «اأخَ وان»؛ معنى اأنهما اأخ واأخت جيز عادات الغيثنين زواجهما.
 -9العبارتان ااإنكليزيتان متطابقتان لفظ ًا ختلفتان معنى.

46

العدد الثاي والثمانون 2012

من غزة ...انطباعات

≠

ناعوم ت�شوم�شكي
حتى ليلة واحدة ي ال�شجن تكفي لتذوُق كُنه ما يعنيه اأن يكون امرء حت ال�شيطرة
الكاملة لقوة خارجية ما .ول يحتاج امرء ا إى اأكر من يوم واحد ي غزة لي�شرع ي تقدير ما
تعنيه حاولة البقاء على قيد احياة ي اأكب �شجن مفتوح ي العام ،حيث ما يزال مليون
ون�شف امليون من النا�س ،ي اأكر امناطق اكتظاظاً بال�شكان ي العام ،مو�شوعاً م�شتمراً
للإ رهاب الع�شوائي والوح�شي ،والعقاب التع�شفي بل مييز ،وبل غاية �شوى ا إهانتهم
وا إذللهم ،وحقيق الهدف الأ بعد امتمثل ي �شمان �شحق اآمال الفل�شطينين بقدوم غد
اأف�شل ،وا إجها�س الدعم الكوي لإجاز حل دبلوما�شي ي�شمن لهم هذه احقوق.
≠

نقلها ا إى العربية عاء الدين اأبو زينة عن ااأ �صل ااإجليزي:
»Impression of Gaza by Naom Chomsky«.
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وقد ج�صدت �صدة التزام القيادة ااإ�صرائيلية
بهذه الغايات با هوادة عندما حذرت هذه
القيادة من اأنها �صوف ُ«جَنّ » ا إذا نالت احقوق
الفل�صطينية اعراف ًا حدود ًا ي ااأ م امتحدة.
ولي�س هذا منعطف ًا جديداً ،وا إما يتجذر التهديد
بـ«اجنون» ي اأطروحات حكومات حزب العمل ي
اخم�صينيات ،ا إى جانب «عقدة �صم�صون» ذات
ال�صلة� :صوف نهدم جدران امعبد ا إذا عرها
اأحد .ومع اأن ذلك كان تهديد ًا اأجوف ي تلك
ااأ وقات ،فا إنه م يعد كذلك اليوم.

عمله كمحامٍ �صارك ي امهمة ام�صتحيلة امتمثلة
ي حاولة حماية احقوق ااأ �صا�صية ي ظل نظام
قانوي م ت�صميمه ل�صمان ف�صل امهمة ،وا إى
جربته ال�صخ�صية باعتباره فل�صطيني ًا �صامداً،
ي�صاهد وطنه وهو يتحول ا إى �صجن على اأيدي
حتلن وح�صين ي�صتطيعون فعل كل �صيء ،لكنه
ي�صتطيع «التحمل» بطريقة ما.
وااآن ،اأ�صبح الو�صع اأ�صو أا بكثر منذ كتب
�صحادة مذكراته .كانت اتفاقات اأو�صلو ،التي
احتفي بها بكثر من ااأ بّهة ي العام ób ,1993
قررت اأن قطاع غزة وال�صفة الغربية هما كيان
ا إقليمي واحد .وبحلول ذلك الوقت ،كانت الوايات
امتحدة ااأ مريكية وا إ�صرائيل قد و�صعتا مُ�صبق ًا
برناجهما لف�صل امنطقتن عن بع�صهما البع�س
ب�صكل كامل ،بغية تعطيل التو�صل ا إى ت�صوية
دبلوما�صية ومعاقبة العرب ي امنطقتن.

كما اأن ااإذال امق�صود وامبيّت لي�س جديد ًا
بدوره ،ولو اأنه يتخذ اأ�صكا ًا جديدة با�صتمرار.
فقبل ثاثن عاماً ،قدّم قادة �صيا�صيون،
من فيهم بع�س من اأبرز ال�صقور ،رواية
مف�صلة مريعة حول كيفية ا إ�صاءة ام�صتوطنن
للفل�صطينين بانتظام ،وباأكر الطرق و�صاعة،
وهم يتمتعون باح�صانة و�صمان ااإفات التام
من العقاب .وكتب امحلل الع�صكري-ال�صيا�صي
البارز يورام بري  Yoram Periبا�صمئزاز بالغ
اأن مهمة اجي�س لي�صت الدفاع عن الدولة ،وا إما
«غمط حقوق ااأ برياء مجرد اأنهم عرب («زنوج»،
«مهاجرون رعاع») يعي�صون ي ااأ ر�س التي وعدنا
اه بها».

ومع ذلك ،اأ�صبح عقاب �صكان غزة اأكر
حدة ي كانون الثاي (يناير) من العام ,2006
عندما ارتكب الغزيّون جرمة كرى :لقد �صوتوا
«بالطريقة اخطاأ» ي اأول انتخابات حرة جري
ي العام العربي ،فانتخبوا حما�س .وي طريقة
للتعبر عن «ت�صوفهما العاطفي للدمقراطية»
قامت الوايات امتحدة ااأ مريكية وا إ�صرائيل،
بدعم من ااحاد ااأ وروبي امدجّ ن ،بفر�س
ح�صار وح�صي على الفور ،م�صحوب ًا ب�صن هجمات
ع�صكرية مكثفة .كما جاأت الوايات امتحدة
ااأ مريكية ا إى ا إعمال ا إجراء معياري ت�صتخدمه
عندما ينتخب بع�س ال�صكان الع�صاة احكومة
اخطاأ ،وهو ا إعداد انقاب ع�صكري من اأجل
ا�صتعادة النظام.

وقد م اختيار �صكان غزة ب�صكل خا�س لتلقّي
العقاب القا�صي .ويكاد يكون �صرب ًا من �صروب
امعجزات اأن يتمكن النا�س فيها من ااحتفاظ
مثل هذا الوجود .اأما كيف يفعلون ذلك ،فهو ما
و�صفه رجا �صحادة ي مذكراته البليغة التي كتبها
قبل ثاثن عاماً ،الطريق الثالث ،وام�صتندة ا إى
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بل لقد ارتكب �صكان غزة جرمة اأكر
بكثر بعد �صنة من ذلك حن اأحبطوا حاولة
اانقاب ،وهو ما اأف�صى ا إى ت�صعيد حاد ي
اح�صار والهجمات الع�صكرية .ثم توجت هذه
اجهود ي �صتاء  ،2009/2008بعملية الر�صا�س
ام�صبوب ،التي كانت واحد ًا من اا�صتعرا�صات
ااأ كر جبن ًا و�صرا�صة للقوة الع�صكرية ي الذاكرة
احديثة ،عندما م ا إخ�صاع ال�صكان امدنين
العزل ،امحا�صرين الذين ا ملكون اأي و�صيلة
للهرب ،لهجوم ا هوادة فيه من جانب ا إحدى اأكر
منظومات العام الع�صكرية تقدماً ،بااعتماد على
ااأ �صلحة ااأ مريكية وبحماية الوايات امتحدة
ااأ مريكية الدبلوما�صية .وثمة �صهادة عيان على
امذبحة« ،الواأد» ح�صب كلماتهما ،قدمها الطبيبان
الرويجيان ال�صجاعان اللذان عما ي ام�صت�صفى
الرئي�صي ي غزة خال الهجوم اخاي من
ال�صفقة ،ماد�س جيلرت وا إريك فو�صّ ه ،ي كتابهما
 ¢ûgóŸGعيون ي غزة.

احالة؛ �صواريخ حلية ال�صنع تُطلق من غزة.
وكما هو احال عادة ،تفتقر هذه الذريعة ا إى اأي
م�صداقية .ففي العام  ،2008عقدت هدنة بن
ا إ�صرائيل وحما�س .وتق ّر احكومة ااإ�صرائيلية
ر�صمي ًا باأن حما�س قد راعتها ب�صكل كامل.
وم تطلق حما�س ولو �صاروخ ًا واحد ًا ا إى اأن
خرقت ا إ�صرائيل الهدنة حت غطاء اانتخابات
ااأ مريكية ي  4ت�صرين الثاي (نوفمر) ,2008
حن قامت بغزو غزة على اأ�صا�س اأ�صباب �صخيفة،
وقتلت �صتة من اأع�صاء حركة حما�س .وقد تلقت
احكومة ااإ�صرائيلية ن�صائح من كبار م�صوؤوي
ا�صتخباراتها باأنه مكن جديد الهدنة من خال
تخفيف اح�صار ااإجرامي وا إنهاء الهجمات
الع�صكرية .لكن حكومة ا إيهود اأومرت ،الذي
يعتقد باأنه من احمائم ،رف�صت هذه اخيارات،
مف�صلة اللجوء ا إى ميزتها الن�صبية الكبرة ي
توظيف العنف :عملية الر�صا�س ام�صبوب .ويقوم
مراجعة هذه احقائق ااأ �صا�صية مرة اأخرى
حلل ال�صيا�صة اخارجية جروم �صلير ي العدد
ااأ خر من جلة الأ من الدوي ال�صادرة عن
معهد التكنولوجيا ي جامعة هارفارد.

وم ي�صتطع الرئي�س امنتخب اأوباما اأن يقول
ولو كلمة واحدة� ،صوى تكرار تعاطفه العميق
مع ااأ طفال حت الهجوم ي بلدة �صديروت
ااإ�صرائيلية .وم ا إنهاء الهجوم امخطط له
بعناية ،حتى ي�صتطيع القول عند ذاك ا إن ااآن
هو الوقت امنا�صب للتطلع ا إى ااأ مام ولي�س ا إى
الوراء ،معت�صم ًا باماذ الذي عادة ما يركن ا إليه
امجرمون.

وقام بتحليل مط الق�صف ي عملية
الر�صا�س ام�صبوب ،ابن غزة راجي ال�صوراي،
نا�صط حقوق ااإن�صان وا�صع ااطاع الذي يحظى
بااحرام على ام�صتوى الدوي .وهو يبن كيف
اأن الق�صف تركز على �صمال القطاع ،م�صتهدف ًا
امدنين العزل ي امناطق ااأ كر كثافة �صكانية،
با اأي ذريعة ع�صكرية مكن تخيلها .ورما كان
الهدف ،كما يقول ،هو دفع ال�صكان امفزوعن
ا إى اجنوب ،بالقرب من احدود ام�صرية .لكن

بطبيعة احال ،كانت ثمة ذرائع ،ودائم ًا ما
تكون .وكانت الذريعة امخبوءة امعتادة ،التي يتم
ا�صتخراجها عند احاجة ،هي «ااأ من» ي هذه
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اآي راز .وقد األقي القب�س على قاتل الطالبة ،وهو
�صمعون يفراح ،لكنه �صرعان ما اأطلق �صراحه
بكفالة عندما قررت امحكمة اأن «اجرمة لي�صت
قا�صية ما فيه الكفاية» بحيث ت�صتدعي احتجازه.
وعلق القا�صي باأن يفراح ق�صد تخويف الفتاة
وا إ�صابتها بال�صدمة باإطاق ر�صا�صه عليها ي
باحة امدر�صة ،وم يق�صد قتلها ،وهكذا ،فا إن
«هذه لي�صت حالة �صخ�س جرم يجب اأن يعاقب،
ويُردع ،ويتعلم در�ص ًا من خال �صجنه» .ثم حكم
على يفراح بعقوبة ال�صجن �صبعة اأ�صهر مع وقف
التنفيذ ،ي حن �صرع ام�صتوطنون بالغناء والرق�س
ي قاعة امحكمة ،ثم �صاد ال�صمت امعتاد .فبعد
كل �صيء ،هذا هو الروتن ال�صائد.

ال�صامدين ثبتوا ي امكان ،على الرغم من الكم
الهائل من ااإرهاب ااأ مريكي-ااإ�صرائيلي.
ورما كان ثمة هدف اآخر ،هو الدفع بهم ا إى
ما وراء تلك احدود .وبالعودة ا إى ااأ يام ااأ وى
لا�صتعمار ال�صهيوي ،كان يقال ا إنه لي�س للعرب
�صبب حقيقي ليكونوا ي فل�صطن ،بل مكنهم
اأن يكونوا �صعيدين بامقدار نف�صه ي مكان اآخر،
ويجب عليهم اأن يرحلوا ،وبتعبر اأكر تهذيب ًا
«ترحيلهم» ،كما يقرح احمائم .وي�صكل هذا
بالتاأكيد قلق ًا م�صر ،ورما يكون �صبب ًا ي عدم
فتح م�صر احدود بحرية للمدنين ،اأو حتى
للمواد التي م�س احاجة ا إليها ب�صكل يائ�س.
وياحظ ال�صوراي وغره من ام�صادر
امطلعة اأن ان�صباط ال�صامدين يخفي برميل
بارود رما ينفجر ي اأي وقت ،ب�صكل غر متوقع،
كما فعلت اانتفا�صة ااأ وى ي غزة ي العام
 ،1989بعد �صنوات من القمع الوح�صي الذي م
ير اأي انتباه اأو اهتمام.

وهذا هو واقع احال؛ فبينما اأطلق �صراح
يفراح ،ذكرت ال�صحف ااإ�صرائيلية اأن دورية
تابعة للجي�س اأطلقت النار ي �صاحة مدر�صة على
اأواد تراوح اأعمارهم بن áæ°S 12 h äGƒæ°S 6
ي خيم لاجئن غرب ال�صفة ،ما اأ�صفر عن
ا إ�صابة خم�صة اأطفال ،وزعمت الدورية اأنها اأرادت
«تخويفهم» فقط .وم تكن هناك اأي اتهامات ،وم
ي�صتقطب احدث اأي اهتمام مرة اأخرى .كان فقط
جرد حلقة اأخرى ي برنامج «ااأ مية كعقاب»،
ح�صبما ذكرت ال�صحافة ااإ�صرائيلية ،ما ي
ذلك ا إغاق امدار�س ،وا�صتخدام قنابل الغاز،
و�صرب الطلبة باأعقاب البنادق ،ومنع و�صول
ام�صاعدة الطبية لل�صحايا .اأما خارج امدار�س،
في�صود حُ كم اأكر وح�صية ،ازداد وح�صية خال
اانتفا�صة باأوامر من وزير الدفاع ا إ�صحق رابن،
الذي حظي بااإطراء بو�صفه حمامة اأخرى.

ومجرد ذكر واحدة فقط من عدد ا يح�صى
من احاات ،قبل وقت ق�صر من انداع
اانتفا�صة ،كانت فتاة فل�صطينية ،انت�صار
العطار ،قد قتلت بالر�صا�س ي باحة مدر�صة على
يد مقيم ي م�صتوطنة يهودية قريبة .وكان واحد ًا
من عدة اآاف من ااإ�صرائيلين الذين جُ لبوا ا إى
غزة ،ي انتهاك للقانون الدوي ،وبحماية ح�صور
ع�صكري �صخم ،م�صتولن على الكثر من ااأ را�صي
وامياه ال�صحيحة ي القطاع ،ليعي�صوا «ببذخ ي
 22م�صتوطنة ي و�صط  1.4مليون فل�صطيني من
امعوزين» ،كما و�صف اجرمة امفكر ااإ�صرائيلي
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كان انطباعي ااأ وي ،بعد زيارة غزة عدة
اأيام ،هو الده�صة ،لي�س فقط من القدرة على
اا�صتمرار ي احياة ،وا إما اأي�ص ًا من روح احما�س
واحيوية ال�صائدة بن ال�صباب ،وخا�صة ي
اجامعة ،حيث ق�صيت الكثر من وقتي ي موؤمر
دوي .لكن امرء ي�صتطيع اأن يلتقط هناك اأي�ص ًا
عامات على ا إمكانية اأن ي�صبح ال�صغط اأكر
كثر ًا من القدرة على حمله .وت�صر التقارير
ا إى وجود م�صاعر ا إحباط متاأججة لدى ال�صباب
امدركن حقيقة اأن ام�صتقبل لن ينطوي لهم
على �صيء م�صيء ي ظل ااحتال ااأ مريكي-
ااإ�صرائيلي .ثمة فقط مقدار ت�صتطيع اأن تتحمله
احيوانات امح�صورة ي قف�س ،ثم رما يحدث
الثوران ،ورما يتخذ اأ�صكا ًا ب�صعة ،على نحو يقدم
فر�صة لاعتذارين ااإ�صرائيلين والغربين حتى
يعطوا اأنف�صهم احق ي ا إدانة النا�س «امتخلفن
ثقافياً» كما اأو�صح ميت رومني بتب�صر.

وبال�صدفة اأو بغرها ،كان هذا عندما كثّفت
ا إ�صرائيل ح�صارها البحري ،دافعة بقوارب
ال�صيد نحو ال�صاطئ ،ا إى ثاثة اأميال اأو اأقل ي
هذه ااأ وقات.
وقد م ا إحباط كل ااآفاق والفر�س امحتملة ي
العام  ،1948عندما ترتب على القطاع ا�صتيعاب
طوفان من الاجئن الفل�صطينين الذين فرّوا
بدافع الرعب اأو طردوا بالقوة ما اأ�صبح
ا إ�صرائيل ،وجرى ا إبعادهم ي بع�س احاات بعد
اأ�صهر من وقف ا إطاق النار ر�صمياً.
وي الواقع ،ظل طردهم م�صتمر ًا حتى بعد
اأربع �صنوات من الهدنة ،كما ورد ي �صحيفة
هاآرت�س ي  ،2008/12/25ي درا�صة متب�صرة
 Beni Tziper ÈjõJ »æ«H ÉgóYCGعن تاريخ
ع�صقان ااإ�صرائيلية حتى زمن الكنعانين .ي
العام  ،1953كما يقول ،كان هناك «اعتقاد �صائد
باأن من ال�صروري تطهر امنطقة من العرب».
وكان اا�صم ااأ �صلي ،امجدل ،قد جرى «تهويده»
بالفعل لي�صبح ع�صقان اليوم ،ي مار�صة
ا إ�صرائيلية مطية.

لغزة مامح جتمع موذجي ي العام
الثالث ،مع وجود جيوب ثراء حاطة بفقر
مدقع ب�صع .لكنها لي�صت «متخلفة» مع ذلك .ا إنها
«متقدمة بطريقة م�صاعفة» ،وهي كذلك بطريقة
بالغة امنهجية با�صتعارة تعبر �صارة روي،
ااأ كادمية البارزة امتخ�ص�صة ي �صاأن غزة .كان
مكن لقطاع غزة اأن ي�صبح منطقة مزدهرة على
�صاحل البحر امتو�صط ،بزراعة غنية ،و�صناعة
�صيد اأ�صماك مزدهرة ،و�صواطئ رائعة ،وكما
اكت�صف منذ عقد من الزمان ،اآفاق وا�صعة جيدة
ا�صتثمار ا إمدادات الغاز الطبيعي داخل مياهها
ااإقليمية.

كان ذلك ي العام  ،1953عندما م يكن ثمة
ا إماح من اأي نوع ا إى وجود �صرورة ع�صكرية .وكان
تزير نف�صه قد ولد ي العام ¿Éc Éªæ«Hh ,1953
م�صي ي بقايا القطاع العربي القدم ،فكر باأنه
«من ال�صعب عليّ  ،من ال�صعب حقاً ،اأن اأدرك اأنه
بينما كان والداي يحتفان مولدي ،كان يجري
حميل اأ�صخا�س اآخرين ي ال�صاحنات وطردهم
من ديارهم».
ثم وجهت فتوحات ا إ�صرائيل ي العام 1967
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وما تاها �صربات اأخرى للفل�صطينين .وجاءت
اجرائم الفظيعة التي �صبق ذكرها والتي ت�صتمر
حتى يومنا هذا.

بطبقة امياه اجوفية قد ت�صبح قريب ًا «غر قابلة
لاإ �صاح» ،واأنه من دون اتخاذ ا إجراءات عاجية
ب�صرعة ،فا إن غزة مكن اأن ت�صبح بحلول اأيار
)« 2020 (ƒjÉeمكان ًا غر �صالح للعي�س».

ومن ال�صهل روؤية ااآثار والعامات ،حتى
ي زيارة ق�صرة .فبينما كنت جال�ص ًا ي فندق
بالقرب من ال�صاطئ ،كنت اأ�صمع نران امدافع
الر�صا�صة من الزوارق احربية ااإ�صرائيلية وهي
تطرد ال�صيادين من مياه غزة ااإقليمية نحو
ال�صاطئ ،بحيث يُجرون على ا�صطياد ال�صمك
ي امياه �صديدة التلوث ب�صبب الرف�س ااأ مريكي
ااإ�صرائيلي ال�صماح باإعادة بناء �صبكات ال�صرف
ال�صحي ومرافق الطاقة امدمرة.

وت�صمح ا إ�صرائيل بدخول اخر�صانة م�صاريع
ااأ ونروا ،ولكن لي�س للغزيّن امنخرطن ي
احتياجات ا إعادة ااإعمار ال�صخمة .وتقبع امعدات
الثقيلة امحدودة ي معظمها خاملة متبطلة،
اأ ن ا إ�صرائيل ا ت�صمح بدخول امواد الازمة
اإ�صاحها .وكل هذا جزء من الرنامج العام
الذي و�صفه ام�صوؤول ااإ�صرائيلي دوف في�صغا�س
 ،Dov Weisglassوهو م�صت�صار لرئي�س الوزراء
ا إيهود اأومرت ،بعد ف�صل الفل�صطينين ي اتباع
ااأ وامر ي انتخابات العام  2006بقوله« :ا إن
الفكرة هي ا إعا�صة الفل�صطينين بنظام حمية
غذائية ،لكن لي�س ا إى درجة جعلهم موتون من
اجوع» .وا يبدو هذا جيداً.

وكانت اتفاقيات اأو�صلو قد و�صعت خطط ًا
لبناء اثنتن من حطات حلية امياه ،وهي
�صرورة ي هذه امنطقة القاحلة .وم بناء واحدة،
وهي من�صاأة متقدمة ،ي ا إ�صرائيل .اأما الثانية فهي
ي خان يون�س ،ي جنوب قطاع غزة .وقد اأو�صح
ي امهند�س ام�صوؤول عن حاولة اح�صول على
امياه ال�صاحة لل�صرب لل�صكان اأنه م ت�صميم
هذه امن�صاأة بحيث ا مكنها ا�صتخدام مياه
البحر ،وا إما يجب اأن تعتمد على امياه اجوفية،
وهي عملية اأق ّل كلفة ،لكنها ت�صتنزف امزيد من
طبقة امياه اجوفية ال�صحيحة اأ�صاً ،وتكفل
حدوث م�صاكل حادة ي ام�صتقبل .وحتى مع ذلك،
يبقى اماء هنا حدود ًا للغاية .وكانت وكالة ااأ م
امتحدة اإغاثة وت�صغيل الاجئن الفل�صطينين
(ااأ ونروا) ،التي تهتم ب�صوؤون الاجئن (ولكن
لي�س ب�صوؤون �صكان غزة ااآخرين) قد اأ�صدرت
موؤخر ًا تقرير ًا يحذر من اأن ااأ �صرار التي حقت

وي احقيقة ،يجري اتباع تلك اخطة بدقة.
وقد قدمت �صارة روي اأدلة كثرة على ذلك ي
درا�صتها العلمية .وموؤخراً ،وبعد عدة �صنوات من
اجهد ،جحت منظمة حقوق ااإن�صان ااإ�صرائيلية
«غي�صا»  Gishaي اح�صول على حكم من امحكمة
ياأمر احكومة بااإفراج عن �صجاتها التي ت�صم
تف�صيات خطط نظام احمية الغذائية ،وكيف
يتم تنفيذها .ويلخ�س ال�صحفي جوناثان كوك
امقيم ي ا إ�صرائيل هذه اخطط ،كما يلي« :قدم
م�صوؤولو ال�صحة ح�صابات عن احد ااأ دنى لعدد
ال�صعرات احرارية التي يحتاجها �صكان غزة
البالغ عددهم  1.5مليون ن�صمة لتجنب ااإ�صابة
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ب�صوء التغذية .ثم مت ترجمة ااأ رقام ا إى
اأحمال �صاحنات الطعام التي كان يفر�س اأن
ت�صمح ا إ�صرائيل بدخولها كل يوم� 67 ...صاحنة
ي امتو�صط فقط -اأي اأقل بكثر من ن�صف احد
ااأ دنى امطلوب -هي التي تدخل غزة يومياً،
بامقارنة مع اأكر من � 400صاحنة كانت تدخل
القطاع يومي ًا قبل اأن يبد أا اح�صار» .وحتى هذا
التقدير يبدو �صخي ًا اأكر من الازم ،كما يقول
م�صوؤولو ااإغاثة ي ااأ م امتحدة.

�صتانفورد ،هاله ما �صاهده ،غزة باأنها «�صيء
اأ�صبه مختر مراقبة غياب الكرامة» ،وهي حالة
لها اآثار «مدمرة» على عنا�صر العي�س اج�صدية،
والعقلية ،وااجتماعية« .ا إن امراقبة ام�صتمرة
من اجو ،والعقاب اجماعي من خال اح�صار
والعزل ،واقتحام امنازل ،واعرا�س اات�صاات،
والقيود امفرو�صة على الذين يحاولون ال�صفر اأو
الزواج اأو العمل ،جعل من ال�صعب اأن يعي�س امرء
حياة كرمة ي غزة» .يجب تعليم العرب اأن ا
يرفعوا روؤو�صهم.

وكانت نتيجة فر�س نظام احمية الغذائية،
كما ياحظ الباحث ي �صوؤون ال�صرق ااأ و�صط
خوان كول ،اأن «حواي ع�صرة ي امئة من ااأ طفال
الفل�صطينين ي غزة حت �صن � 5صنوات توقف
موهم ب�صبب �صوء التغذية ...وبااإ�صافة ا إى
ذلك ،اأ�صبحت ااإ�صابة بفقر الدم وا�صعة
اانت�صار ،وهي توؤثر على اأكر من ثلثي الر�صع،
 %58.6hمن طلبة امدار�س ،واأكر من ثلث
الن�صاء احوامل» .ا إن الوايات امتحدة ااأ مريكية
وا إ�صرائيل تريدان �صمان اأن ا يتوفر للغزين اأكر
من جرد البقاء على قيد احياة.

كانت ثمة اآمال باأن حكومة مر�صي اجديدة
ي م�صر ،ااأ قل عبودية اإ�صرائيل من ديكتاتورية
مبارك امدعومة من الغرب� ،صوف تفتح معر
رفح ،امنفذ الوحيد ا إى اخارج ل�صكان غزة
امحا�صرين ،الذي ا يخ�صع لل�صيطرة ااإ�صرائيلية
امبا�صرة .وكان هناك افتتاح طفيف ،ولكن لي�س
كثراً .وتكتب ال�صحفية ليلى احداد اأن ا إعادة فتح
امعر ي ظل مر�صي «هو جرد عودة ا إى الو�صع
القائم ي ال�صنوات اما�صية :مكن للفل�صطينين
الذين يحملون بطاقة هوية غزة اموافق عليها
ا إ�صرائيلي ًا فقط ا�صتخدام معر رفح» ،ما يعني
ا�صتثناء عدد كبر من الفل�صطينين ،من فيهم
اأ�صرة احداد ،حيث متلك اأحد الزوجن فقط
.ábÉ£H

وياحظ راجي ال�صوراي اأي�صاً« :اأن ما
يجب اأن يظل ماث ًا ي البال ،هو اأن ااحتال
وااإغاق امحكم ي�صكان هجوم ًا م�صتمر ًا على
الكرامة ااإن�صانية لل�صعب ي غزة ب�صكل خا�س،
وكل الفل�صطينين ب�صكل عام .ا إنه امتهان منهجي،
وا إذال ،وعزل ،وجزئة لل�صعب الفل�صطيني».
وتوؤكد هذا اا�صتنتاج العديد من ام�صادر ااأ خرى.
ففي واحدة من امجات الطبية الرائدة ي العام،
جلة لن�شيت ،ي�صف طبيب زائر من جامعة

وبااإ�صافة ا إى ذلك ،كما ت�صيف احداد،
فا إن «امعر ا يوؤدي ا إى ال�صفة الغربية ،كما ا
ي�صمح مرور الب�صائع ،التي يقت�صر دخولها على
امعابر التي ت�صيطر عليها ا إ�صرائيل وتخ�صع حظر
مواد البناء و�صلع الت�صدير» .وا يغر معر رفح
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امقيد من حقيقة اأن «غزة ما تزال حت اح�صار
البحري واجوي اخانق ،وت�صتمر ي البقاء
مغلقة ومعزولة عن اأر�صدة الفل�صطينين الثقافية
وااقت�صادية وااأ كادمية ي بقية (ااأ را�صي
امحتلة) ،ي انتهاك التزامات الوايات امتحدة
ااأ مريكية وا إ�صرائيل موجب اتفاقات اأو�صلو».
وتظهر اآثار ذلك على نحو موؤم؛ ففي
م�صت�صفى خان يون�س ،ي�صف امدير ،وهو اأي�ص ًا
رئي�س ق�صم اجراحة ،بغ�صب وعاطفة جيا�صة
كيف اأن ااأ دوية تع ّز للتخفيف من معاناة امر�صى،
وكذلك امعدات اجراحية الب�صيطة ،ما يرك
ااأ طباء وامر�صى يكابدون العذاب با حول وا
قوة .وتقدم الق�ص�س ال�صخ�صية احية ا إ�صافة
�صافية ا إى م�صاعر اا�صمئزاز العام يح�صها
امرء من فح�س ااحتال القا�صي .ومن ااأ مثلة
�صهادة امراأة �صابة اأحبطها اأن والدها ،الذي
كان ليفتخر باأنها اأول امراأة ي خيم لاجئن
ح�صل على �صهادة عليا ،قد «وافته امنية بعد 6
�صهور من م�صارعة ال�صرطان عن عمر ناهز 60
عاماً» .وكان ااحتال ااإ�صرائيلي قد رف�س منحه

ت�صريح ًا للذهاب ا إى ام�صت�صفيات ااإ�صرائيلية
لتلقي العاج .وهي تقول عن ذلك« :كان علي
تعليق درا�صتي وعملي وحياتي ،والبقاء ا إى جانب
�صريره .كنا جل�س هناك جميعاً ،من فينا اأخي
الطبيب واأختي ال�صيدانية ،عاجزين ويائ�صن
ونحن نرقب معاناته .وقد مات خال اح�صار
الاا إن�صاي على قطاع غزة ي �صيف العام 2006
ي ظل وجود فر�س حدودة جد ًا لتلقي اخدمة
ال�صحية .اأعتقد اأن ال�صعور بالعجز والياأ�س هو
اأكر ام�صاعر التي مكن اأن يخترها ااإن�صان
قتاً .ا إنه يقتل الروح ويك�صر القلب .رما مكنك
حاربة ااحتال ،لكنه ا مكنك حاربة �صعورك
باأنك عاجز ،بل ا إنه ا مكنك حتى التخل�س من
هذا ال�صعور».
ا إذن ،ثمة اا�صمئزاز من فح�س اموقف،
مقرون ًا بال�صعور بالذنب :ا إن ي حدود قدرتنا
اأن جلب هذه امعاناة ا إى نهايتها ،واأن نتيح
لل�صامدين فر�صة التمتع بحياة ال�صام والكرامة
التي ي�صتحقونهاu

ماحظة :زار ناعوم ت�صوم�صكي قطاع غزة ي الفرة بن  30h 25ت�صرين ااأ ول (اأكتوبر) ،2012 ،واأر�صل لنا هذه
امقالة بعيد زيارته.
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الثقافة
بن امفهوم و�سرورة التجربة
حمد �شاهن

يحت ّل هذا العنوان حيزاً وا�شعاً يحتدم فيه اللقاء بن الثقافة والعام الذي نعي�س فيه،
ويوحي ا إلينا اأن هذا اللقاء ل يتم ا إل بن طرفن بينهما علقة تك�شف عن اأبعاد بعيدة ي
حياتنا نتعرف عليها من خلل ديناميكية الأ خذ والعطاء التي ت�شل اأحياناً ا إى حد النزاع
وال�شراع على مقدرات احياة التي نعي�شها .رما هذا ما يجعلنا نكرر يومياً كلمة ثقافة
) )cultureكبيان ب�شيط مب�شط لأ نف�شنا يعلل مال نقدر على تعليله وتبيره وفل�شفته ي
الظرف الآ ي الذي نواجه فيه اأمراً يكاد يحرنا ي مظهره اأو ي خبه اأو ي الثنن معاً،
وهو اأن الثقافة اأ�شبحت مفهوماً �شائعاً ومتداولً.
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ولو اأردنا اأن ن�صتنبت (واا�صتنبات هو
الرحم الذي ن�صاأت منه وفيه الثقافة عندما كان
ا�صتنباتها من داخل حياة النبات واحيوان قبل
انتقاله لي�صمل عقل ااإن�صان من اأجل ال�صعي
ا إى الك�صف عن امزيد من معرفة تري حياتنا)
عنوان ًا بدي ًا اأقل عمومية واأكر و�صوح ًا لقلنا
الثقافة والهيمنة اأو هيمنة الثقافة اأو الثقافة
امهيمنة (ظلت الثقافة بداية حتفظة با�صتقاقها
كا�صم ا ك�صفة ا إى �صبعينيات القرن اما�صي).

هذا اأن هذه امجموعة تعي�س بالو�صيلتن مع ًا حتى
لو اأ�صبحت الثقافة الو�صيلة ال�صلمية ي التعامل
لتتحكم ي اموقف .وي جميع احاات ،حتفظ
امعادلة بوجود طرفن ،اأحدهما مهيمن وااآخر
مهيمَن عليه ،يعي�صان ي حالة ت�صبه ام�صاحة
اأو امهادنة ب�صبب الر�صا اأو القناعة التي يوفرها
الطرف امهيمن من خال الثقافة للتعامل مع
الطرف ااآخر.
والت�صاوؤل الذي يرز هنا يدور حول طبيعة
الر�صا والقبول الذي ت�صنعه الهيمنة .ثمّة من
يقبل بالو�صع با مقاومة؛ ا إذ ت�صبح الهيمنة جزء ًا
من وعيه وي�صبح هو نف�صه و�صي ًا على الهيمنة
عندما مار�صها على نف�صه دون حاجة للطرف
ااآخر؛ �صاحب الهيمنة اأ�صاً .وهناك من يظل
حتفظ ًا ب�صيء من ن�صاطه الذي يحمل ي طياته
بذور امقاومة حتى لو كانت امقاومة بالقوة .وي
هذا ال�صياق اأود اأن اأقدم مث ًا على ال�صنف ااأ ول
قد يبدو عار�ص ًا بالن�صبة لاأ مثلة التي ا ح�صر لها
ي تاريخ الهيمنة ،لكنه مكن اأن يقدم تو�صيح ًا
لاأ مر .قبل �صنوات ظهر مواطن عراقي على
التلفاز العراقي ي�صيح ملء فيه معار�ص ًا وجود
ااأ مريكان ي العراق ويطالب برحيلهم ،واختتم
�صيحته قائاً ،والكام طبع ًا من�صوب ا إليه« :فكما
قال برمر ا اأحد يقبل اأن يكون وطنه حت ًا من
قوة اأجنبية»!

من امعروف اأن غرام�صي ،العام ااإيطاي،
هو الذي نحت اا�صطاح بعد اأن كان قد ا�صتعاره
من لينن ،ويعني ي اأ�صله اليوناي هيمنة دولة
على اأخرى خ�صو�ص ًا �صمن الكونفدرالية ،واا�صم
هو هيجيمون ((hegemonist) hCG (hegemon
ومعناه امت�صلط.
ورما تقت�صي ال�صرورة التعرف على بنية
الثقافة والهيمنة؛ فهي ي اأب�صط �صورها ت�صم
جموعة ي امجتمع تتميز بالقيادة التي جعلها
تكت�صب �صلطتها احكومية ي الدولة .كيف
تتعامل هذه امجموعة مع بقية امجموعات من
ال�صعب وهي امعادية لها والتي ا تعرف بها اأ�ص ًا
بل وتتمنى اأن تكون تلك امجموعات ي عداد
امفقودين؟ ثمّة و�صيلتان لهذا التعامل :ااأ وى
قوة ال�صاح التقليدية وااأ خرى �صلطة ااإقناع .ا
ت�صتبدل هذه امجموعة و�صيلة باأخرى؛ معنى اأنها
لو تبنت �صلطة ااإقناع فهذا ا يعني ا إلغاء القوة
ت�صر نف�صها وفق امثل
التقليدية ااأ خرى؛ ا إذ ا إنها ّ
القائل «بال�صلم ا إذا ما ا�صتطاعت ا إى ذلك �صبي ًا
وبقوة ال�صاح ا إذا ما ا�صتوجب ااأ مر ذلك» .ويعني

رما م ينجح برمر ع�صكري ًا ي احتال
العراق وفق اخطة التي و�صعتها اأمريكا ،لكنه
يبدو اأنه جح ثقافي ًا عندما جعل ذلك امواطن
ينوب عنه من حيث ا يدري .وا يخفى علينا اأن
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من بن ااأ مور التي اأعاقت معاجة اموقف ي
العراق عر ال�صنوات اما�صية وجعلته ي�صر ي
هذا التعقيد الذي م ي�صبق له مثيل ي التاريخ
احديث هو اأن الهيمنة الثقافية ااأ مريكية �صارت
جنب ًا ا إى جنب مع قوة ال�صاح.

ال�شت�شراق ) )1978الذي يلخ�س مار�صة
الغرب �صبل هيمنة الثقافة على ال�صرق �صمن
تقاليد الثقافة ي الغرب .اأما كتابه الثقافة
والإمبيالية فهو يقدم اا�صراتيجية نف�صها
ي اجاه اآخر يكمل ي واقع ااأ مر ااجاه الذي
يعر�صه ال�شت�شراق ،وبامعادلة ذاتها تقريباً،
معادلة القوة وامعرفة؛ ا إذ يو�صح لنا كيف اأن
الغرب ي�صتخدم ثقافته نف�صها كثقافة ختارة
ومتميزة وعالية ومتعالية ليبن اأن ثقافته امنيعة
امتعالية ثقافة متلك �صفات التفوق على ااأ م
ااأ خرى الدونية وثقافاتها.

و�صفوة القول هي اأن اجماعة القيادية
�صاحبة ال�صلطة والنفوذ ي الدولة ا تنوي التخلي
عن هيمنتها من خال ام�صاحة ،بل لديها رغبة
جاحة ي اأن ت�صتمر هيمنتها عر التاريخ ،ولكن
لي�س بالو�صائل التقليدية التي اأ�صبحت خارج
التاريخ ،بعد اأن تعقدت بنية الدولة وتطورت
اأ�صاليب الدمقراطية الرمانية ي القرن
الع�صرين .واأ�صحى االتفاف على الثقافة اأو
ا�صتخدامها اأداة �صلمية للهيمنة.

وقبل ا إدوارد �صعيدّ ،بن �صديقه رموند وليمز
اأن ثقافة ال�صفوة التي نادى بها كبار ااأ دباء ،من
ماثيو اآرنولد ي منت�صف القرن التا�صع ع�صر
مرور ًا با إليوت وليف�س ي القرن الع�صرين ،هي
ثقافة منقو�صة اأ نها ت�صتثني الثقافة العامة.
واأكد ي منا�صبات عدة ي نقا�صه اأن الثقافة �صاأن
عام ا ي�صتقيم معه ت�صنيفها ا إى عام ا قيمة له
وا إى خا�س له القيمة كلها .فالثقافة كما و�صح ي
 ¬HÉàcالثقافة وامجتمع مط حياة �صامل .وتعد
خلَف
م�صاهمة وليمز م�صاهمة رائدة نهج عليها ا َ
اأمثال مايكل هول الذي اأوفى امو�صوع حقه من
خال اممار�صات العملية التي قام بها هو وزماوؤه
ي مركز الدرا�صات الثقافية مدينة برمنجهام،
حيث نالت الدرا�صات الثقافية حظها ااأ وفر على
مدى �صنوات ومازال تاأثرها م�صتمر ًا ي البحث
والتنقيب عن اأهمية الثقافة واأبعادها وتقاطعاتها
مع ختلف اأنواع امعرفة وحياتنا اليومية.

حظى هيمنة الثقافة بحظ وافر من ااهتمام
لدى كبار امثقفن ي الغرب؛ ا إذ اأ�صبحت ترتبط
ي فاعليتها باآيديولوجيات اجماعات امختلفة ي
امجتمع التي حولت بتلك ااآيديولوجيات ا إى ثقافة
مهيمنة كاأداة تتحكم بها تلك اجماعة الرائدة
امهيمنة ب�صلطتها ي امجتمع باأ�صره .ويعني ذلك
اأن هيمنة الثقافة اأ�صبحت ا�صراتيجية فعالة
تنظم عاقة احاكم بال�صعب متخطية العاقة
التقليدية التي كانت �صابق ًا �صائدة عندما كانت
بنية امجتمع بب�صاطتها حتمل القمع بالعنف.
تنبه ا إدوارد �صعيد ،على �صبيل امثال ،واحظ
كيف قدم ام�صت�صرقون قراءتهم اخا�صة لثقافة
ال�صرق لي�صتنبتوا واقع ًا معين ًا مد اا�صتعمار بقوة
امعرفة التي من �صاأنها ي النهاية اأن حافظ
على �صرورة اا�صتعمار .هذا ما جاء به كتاب

وا يخفى علينا اأن الثقافة ،وما يتفرع
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عنها ،اأ�صبحت اأمر ًا معقد ًا ي الغرب وحط
اأنظار الباحثن وامهتمن بهذا ال�صاأن .فعندما
طلع علينا غرام�صي باأطروحته م ينطلق من
فراغ ،بل من تاريخ اأوروبي معقد بد أا بهيمنة
QÉª©à°S’G ºK á«dÉª°SCGôdG ºK ´É£bE’G ºK ájOƒÑ©dG
مرور ًا بحربن عاميتن ا إى اأن و�صل العام بعد
غرام�صي ا إى العومة التي اأعادت تاريخ الهيمنة
ب�صكل جديد قدم ،وكاأن غرام�صي ا إذن يتتبع هذا
التاريخ ليكت�صف القا�صم ام�صرك ااأ عظم فيه
وحول الغرب من هيمنة تقليدية بقوة ال�صاح
ا إى ما مكن اأن ن�صميه هذه ااأ يام هيمنة ناعمة
اأو ا إى ما يتم�صى مع امثل القائل «كلمة حق يراد
بها باطل» .ا�صتبدل الغرب بامثل الدارج «احرب
خدعة» قو ًا موازي ًا هو :الثقافة خدعة اأي�صاً!

غرام�صي ووليمز (�صاأتعر�س احق ًا ا إى نقاط
ااختاف بن ااثنن) .فثقافة الهيمنة تدور
رحاها ي ملعب مط احياة امعي�صة الذي يختاره
وليمز و�صف ًا للثقافة ،ومزيد من التو�صيح هذا هو
وليمز ي تناوله �صاأن الثقافة:
يرى وليمز اأن الثقافة و�صف لنمط معن
�صامل من احياة يعر عن معان وقيم معينة،
لي�س فقط ي جال الفن والتعلم ،بل اأي�ص ًا ي
اموؤ�ص�صات وال�صلوك العام .ويعني ذلك اأن الثقافة
ي الدرجة ااأ وى مط حياة معي�صة .ا إنها لي�صت
مفاهيم جاهزة ،اأو منتج ًا (,kGõgÉL (product
بل هي عملية اأو �صرورة (ÓN óbh .(process
التعريف بااإجليزية طبع ًا من اأي فعل ليكون
مط احياة مفتوح ًا على الزمن؛ فاحياة امعي�صة
ا يحدها زمن .كذلك نبه وليمز على اأن الفن
من اأدب ومو�صيقى ونحت وما �صابه ذلك لي�س ما
ي�صكل الثقافة كما ي�صاع ي احديث عن الثقافة،
على الرغم من اأن وليمز يعرف باأن الفن عن�صر
هام ي تكوين الثقافة التي ي�صمل مداها ااأ و�صع
الفن وغره من العنا�صر امكونة للثقافة ،كما
�صاأو�صح احقاً .يوؤكد هذا التعريف بداية اأن
مط احياة امعي�س هو امنطلق الذي تن�صط فيه
الثقافة .وخر مرادف لهذا امنطلق هو ما ي�صميه
ا إدوارد �صعيد «العام» ي كتابه العام ،والن�س،
والناقد؛ ا إذ ا إن ا إدوارد �صعيد ا يختلف عن رموند
وليمز ي اعتقاده اأن العام الذي ي�صكله امجتمع
ويت�صكل منه ثم يتمثله الن�س ومثله من جديد
هو الركيزة لكل عنا�صر فاعليات الثقافة والطاقة
.á«fÉ°ùfE’G

ا بد من اأن غرام�صي ا�صتعر�س تاريخ اأوروبا
امليء بالهيمنة عندما �صجنه مو�صوليني ،وتو�صل
ا إى نقطة حول هامّة على يد الثقافة تتلخ�س ي
اأن الثقافة ت�صكل قوة مكن اأن ت�صبح طيعة ي
يد ال�صلطة احاكمة ا�صتغالها كاأداة بديلة عن
اأداة الت�صلط التقليدية .فبد ًا من ااعتداء على
حياة النا�س ومقدراتهم ون�صب العداء ال�صافر
ي وجههم ،مكن للثقافة اأن تكون وا�صطة خر
(بالن�صبة للطرف ااأ قوى على ااأ قل) حتى لو بدت
اآلية م�صطنعة بن احاكم وامحكوم؛ اأي اأ�صبح
بااإمكان ااعتداء على مط حياتهم والتعامل مع
هذا النمط ما خفي وما ظهر من اأ�صاليب ت�صنع
ي النهاية نوع ًا من الت�صالح ي�صمح باا�صتمرار
ي احياة للطرفن حتى لو ا�صتمر العداء امتبادل
خفي ًا ومتخفي ًا ي وعي الطرفن اأو ي اوعيهما.
من هنا جد كل هذا القدْ ر من التاقي بن
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وا إذا كان هذا امنطلق يوحي اأن الزمن احا�صر
هو حور مط احياة امعي�س ،فماذا عن اما�صي
ومط احياة التي عا�صها ال�صلف؟ عندما يرحل
الذين عا�صوا الثقافة ي فرة زمنية حددة فاإنهم
يركون وراءهم ما ي�صميه وليمز ثقافة الوثيقة
اأو الثقافة امدوّنة )(documentary culture
التي تغطي حيز ًا وا�صع ًا متد من اأرقى درجات
الفن ا إى احقائق امتعلقة بااأ زياء .ومثل هذا
النوع من الثقافة ما مكن اأن ن�صميه �صاهد ًا على
الع�صر بدون �صاهد حقيقي على قيد احياة ،وهو
اأقرب م�صتويات الثقافة ا إى مط احياة امعي�س.
وا يعني هذا اأبد ًا اأن امقارنة بن هذا ام�صتوى من
الثقافة وثقافة احياة امعي�صة �صرورية؛ ا إذ يكفي
اأن هذه الثقافة تلتحق م�صتوى الثقافة الذي ورد
ي التعريف اأعاه من خال تفعيله ي الزمن
احا�صر مع بقية عنا�صر الثقافة امفعّلة .وكيف
ذلك؟

حتل مرتبة عليا ي الثقافة ااأ كادمية مقارنة
بالثقافة ال�صعبية .ورما تكون امفردة ااأ خرى
«الن�س» ي عنوان ا إدوارد �صعيد هي التي تندرج
حتها الثقافة التوثيقية وامختارات الراثية؛ ا إذ
ت�صلنا من خال ن�س يخلّفه ال�صلف لنا .اأما
امرادفة ااأ خرة ي العنوان فهي ت�صر ا إى من
يتوى اختيار الن�صو�س وقراءتها؛ ا إى الناقد اأو
القارئ اأو ا إلينا ب�صكل عام .وعلينا اأن نتذكر اأن
اختيار ن�صو�س الثقافة الراثية ا يكون ع�صوائياً،
بل يخ�صع لنوع من الدرا�صة تك�صف لنا الن�صو�س
التي حمل معاي وقيم ًا توؤهلها اأ ن ت�صتمر ي
احتال مكانة خا�صة �صمن مط احياة حا�صر ًا
الذي �صبق واأن عا�صته ما�صياً؛ معنى اأن اختيار
الن�صو�س يق�صي بقدر ااإمكان النظرة الكهنوتية
التي مجد اما�صي وتراثه مجرد اأنه تراث ،وابد
من قراءة الن�صو�س من جديد لنتبن ما مكن
ا إق�صاوؤه وما مكن ا�صتبقاوؤه ما فيه من قدرة
خاقة قادرة على اا�صتمرارية ،اأو ما فيه من
قيمة تاريخية على ااأ قل .وناحظ اأن مراكز
الراث وامكتبات كثر ًا ما تُقبل على اقتناء
الراث دون ااهتمام الكاي بدرا�صته ومعرفة ما
ي�صتحق اأولوية خا�صة ،وناحظ ي الوقت ذاته
اأن ااإقبال على اقتناء الراث ا يوازيه اهتمام
بت�صجيع الباحثن على درا�صة هذا الراث لك�صف
النقاب عما ي�صتحق من ا إظهار ودرا�صة وعناية
.á°UÉN

ثمّة م�صتوى اآخر من الثقافة ي�صار ا إليه بثقافة
اموروث امختارة؛ بعنا�صر من الراث اخترت
لت�صكّل الثقافة؛ معنى اأن الثقافة ا ت�صمل كل
الراث بل ت�صمل ما يروقنا منه (selective
 ،)traditionويجمع هذا ام�صتوى بن ثقافة
الوثيقة وم�صتوى اآخر من الثقافة يدعى الثقافة
امثال ( )idealالتي تظل بعيدة امنال ي واقع
احياة امعي�صة التي اأ�صار ا إليها اآرنولد على اأنها
اأف�صل ما قدّم فكر ًا وكتابة ،وتبعه احق ًا ا إليوت
وليف�س ،نقاد ثقافة ال�صفوة .ومثل هذا ام�صتوى
من الثقافة ما يعرف بالقيمة امطلقة لاإ ن�صان
التي م تعد حظى بتلك ااأ همية ي اأفق الثقافة
امعا�صرة الوا�صع ،مع اأنها كانت ا إى عهد قريب

ما من �صك ي اأن معرفتنا ما�صينا وما�صي
غرنا يقرب مفهوم الثقافة ا إلينا ،حتى لو بقي
هذا امفهوم من خال هذه امعرفة منقو�صاً.
فااأ عمال اخيالية والفكرية تت�صمن خزون ًا من
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التحديد ماذج الثقافة التي توؤول عملية الدرا�صة
ا إى اكت�صافها كمدخل رئي�س للتعرف على تقاطع
هذه النماذج وتفاعاتها داخل مط احياة امعي�س
الــذي ت�صكل ج ــزء ًا ا ينف�صل عنه .وتبن لنا
هذه النماذج وجود عنا�صر ي الثقافة لي�صت ي
متناولنا حتى لو توفرت لدينا دراية ما له عاقة
بالثقافة ما�صي ًا وحا�صراً.

امعاي والقيم ،الظاهرة منها وامخفية ،لنمط
احياة التي ت�صل ا إلينا عن طريق اموروث ما فيه
من ثقافة مثالية وتوثيقية ون�صو�س ختارة.
عند تناول هذا اموروث بالدرا�صة ،يت�صح لنا
مط احياة اخا�س الذي هو مو�صع اهتمامنا،
وا يتم هذا مجرد امقارنة بن احا�صر واما�صي
اأو بن امثاي والتوثيقي ،بل من خال التعرف
ا إى اأ�صكال التغير ،وهذا يجعلنا قادرين على
اكت�صاف قوانن عامة معينة اأو توجهات توؤهلنا
لفهم اأوفى للتطور الذي يح�صل داخل امجتمع
ب�صكل عام ومن ثم ما ي�صاحب هذا التطور ي
ميدان الثقافة ،ما يدلل على العاقة الع�صوية
بن امجتمع والثقافة التي تظل بحاجة ا إى امزيد
من التحليل والدرا�صة مواكبة التعرف على ما
يطر أا على امجتمع من تغير يتقاطع مع الثقافة
ي جميع مراحل العاقة الفعّالة بن الطرفن.

كذلك حتم علينا الدرا�صة هنا اأن يلتقي
الفكر مع مط احياة امعي�صة لنخل�س ا إى
التعرف على منظومة ( )organizationال�صلوك
وامواقف التي حكم امعاي والقيم التي يتكون
منها النمط اخا�س ال�صامل حياة ال�صخ�صية
ااجتماعية وموذج الثقافة ( اأو ماذجها) الذي
يتج�صم ي منظومة ال�صلوك وامواقف.
ومزيد من اارتياح ،هذه بع�س العبارات
التي اأوردها هنا على ل�صان بع�س امهتمن ب�صاأن
الثقافة .رما ما زال البع�س منا ي�صتذكر قو ًا
اأ�صبح ماأثور ًا ي الذاكرة اجمعية ااأ ردنية قاله
�صعد جمعة ،رئي�س وزراء اأردي �صابق ،وهو ثقافة
«جتمع الكراهية» .اأما حمود دروي�س فقد ذكر
على م�صمعي «ثقافة التطاول» .اأما عبارة عبد
الرحمن منيف فهي «ثقافة رخوة» ،وي �صياق
النقا�س حول اانتخابات ام�صرية حذر ح�صن
نافعة ي لقاء تلفزيوي من «ثقافة النفاق» التي
جعل النا�س يتقربون من امر�صح قبل تر�صحه
وبعد فوزه .وااأ مثلة على مثل هذه النماذج ا
ح�صر لها؛ ا إذ اأ�صبحت رديفة الثقافة وم�صطلحها
اأ�صبه بعبارة «افتح يا �صم�صم» .العبارات امذكورة
وما �صابهها تلتقي مع تعريف وليمز للثقافة؛ ا إذ

وا يفوتنا ي هذا ال�صياق اأن نتذكر اأن
ختارات اموروث الثقاي تقع �صمن ا إطار امتغر
ا الثابت .فااأ جيال امتعاقبة «ا تتكلم اللغة
نف�صها تقريباً» ،كما يوؤكد لنا وليمز .عندما يحمل
جيل الكثر من مط احياة جيل �صابق له ،فا إنه
ا يبقي ما يحمل على حاله؛ ا إذ ا إنه ي�صتجيب
موروث جيل �صبقه بطريقة ختلفة تتاأثر طبع ًا
ما ا�صتجد على مط حياته.
تك�صف لنا الدرا�صة التحليلية للثقافة ما
ي�صبه «ال ـعــاقــة الـعـ�ـصــو» ( )organismبن
امجتمع اأو العام والثقافة ،اأو ما مكن اأن ن�صميه
الن�س .ويتجلى ذلك فيما ي�صميه وليمز موذج
الثقافة ( ،)pattern of cultureاأو على وجه
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تتقاطع وتن�صط لت�صف مط ًا خا�ص ًا باحياة
امعي�صة؛ معنى اأن ال�صخ�صية ااجتماعية اأ�صحت
تعي�س حياة ملوؤها الكره والتطاول واميوعة (ي
امواقف) والنفاق.

اكت�صاف البعد ااأ �صا�صي الذي اأغفله اأولئك الرواد
ااأ وائل وهو «الثقافة وامجتمع» ،عنوان كتابه الذي
اأ�ص�س احق ًا درا�صة رائدة ي ميدان الثقافة لعدد
من النقاد وامفكرين اأمثال ا إدوارد �صعيد وتري
ا إيجلتون ومايكل هول وهومي بابا وغرهم .واأكد
ي وليمز ي رده اأنه كان ابد من تقدم مرادفات
جديدة وم�صطلحات ختلفة تقدم م�صروعه،
وهذا ما دعاه ا إى اأن يوؤلف مراجع ي الثقافة
بجانب كتبه امعروفة التي تتناول تقدم الثقافة
ب�صيء من التف�صيل.

فبد ًا من اأن ننعت ال�صخ�صية ااجتماعية
بنمط من ااأ ماط امذكورة جتمعة اأو متفرعة،
نكتفي بالقول «ثقافة» قول يتكرر ي حياتنا
اليومية با�صتمرار ا إى درجة ي�صبح معها مط ًا
ي حد ذاته يرافق احياة الفعلية امعي�صة ،وهذا
يجعلنا نخل�س ا إى القول ا إن الثقافة اأ�صحت
دالة .لكنها لي�صت دالة رمزية لغوية كالتي جاء
بها دي �صو�صر ي بدايات القرن اما�صي واأ�ص�س
ال�صكانيون الرو�س ي الع�صرينيات مدر�صتهم
عليها احق ًا وتبعهم النقاد اجدد ي ااأ ربعينيات،
ثم جاءت البنيوية ي ال�صتينيات ونادت باللغة
كنظام له بنيته اللغوية.

وي ختام ت�صاوؤي طرحت عليه جانب ًا من
قراءتي لذلك ام�صطلح الذي نحته ،وهو «بنية
ال�صعور» ،معلق ًا اأن م�صطلحه ابد واأنه جاء وي
ذهنه تلك ام�صطلحات التاأ�صي�صية التي قدمها
langueh ,signiiedh signiier :»gh Ò°Sƒ°S
perform-h competenceh ,äQÉÑd paroleh
 anceلت�صوم�صكي .واأول قراءة ا�صطاح وليمز
هي اأنه جعل اللغة وامجتمع يتقاطعان ويتداخان
ي مرادفتن :ااأ وى «بنية» التي توحي بداية
ببنية اللغة لكنها �صرعان ما تكت�صب بنية بديلة
وهي بنية امجتمع اأو احياة امعي�صة لتوؤ�ص�س بنية
مركبة تري بنية اللغة ااأ حادية التي كان وليمز
يرى فيها نق�ص ًا عَ مِ ل على ا�صتكماله با إحال
كلمة «�صعور» حل كلمة لغة .وبذلك نقل وليمز
نظريات اللغوين نقلة نوعية مجرد ا�صتبدال
عر وليمز عن ر�صاه عندما
مرادفة باأخرى .وقد ّ
التفت ا إى �صتيفن هيث الذي كان من بن الكوكبة
التي دعته ا إى مقهى جاور لكلية دارون على نهر
الكام احتفاء بامنا�صبة امذكورة ،وعلّق مازحاً :هل
ما زالت بنية ال�صعور عندكم متهمة بالغمو�س؟

وي اآخر لقاء ي مع رموند وليمز عقب
حا�صرته التذكارية التي األقاها بعيد تقاعده
امبكر عام  ،1983طرحت عليه ت�صا ؤو ًا كان يجول
ي خاطري منذ اأن التقيت به اأول مرة عام 1968
ي بيت باتريك بارندر ،اأحد طابه النجباء الذين
تتلمذوا على يديه� .صاألت رموند وليمز عما ا إذا
كان م�صروعه حول الثقافة نابع ًا من رغبة قوية
ي تاأ�صي�س م�صروع مناه�س م�صروع علماء اللغة
وفا�صفتها اأمثال دي �صو�صر ودريدا وبارت مرور ًا
بالبنيوين الذين وجهوا انتباههم ا إى داات اللغة
وا إ�صاراتها ورموزها .اأجاب باأن م�صروعه كان
مكم ًا اأكر منه حدي ًا للذين توقفوا عند ال�صكل
ي اللغة وامقومات اللغوية لهذا ال�صكل ،واأنه حاول
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ومكننا اأن نوؤول بنية ال�صعور هذه بداية على
اأنها اأ�صبه مواز ما يعرف ي البنيوية بالنظام
اللغوي الذي يحكم اللغة والذي يتطلب منا تق�صي
هذا النظام للتعرف على النمط اللغوي الذي من
خاله يتم تفعيل اللغة داخل نظامها اللغوي .لكنّ
هناك فرق ًا اأ�صا�صي ًا بن ما ينتهي ا إليه تق�صينا
لبنية ال�صعور وبن ما ن�صل ا إليه من نتيجة ي
التعرف على نظام اللغة .فالتعرف على بنية
ال�صعور يف�صي بنا ا إى فهم للمعاي والقيم التي
حكم عاقات ااأ فراد واجماعات ي جتمع ما
والتي توؤدي ي النهاية ا إى فهم اأف�صل للثقافة
التي يعي�صها ويعاي�صها امجتمع كنمط حياة �صامل
تق�صي
غر مكت�صب من جهة خارجية .ويحتاج ّ
بنية ال�صعور ا إى عاملن رئي�صين :وجود طرف
يعي�س ذلك النمط اخا�س باحياة اأواً ،ثم توفر
حلل حايد ومو�صوعي ياحظ عاقات ااأ فراد
واجماعات وهي تتفاعل داخل امجتمع لتك�صف
لنا ي النهاية ما كان خافي ًا علينا على الرغم من
كل ما يتوفر لدينا من معرفة بها ()known؛ ا إذ
ا إن اجانب اأو اجوانب امعروفة تظل منقو�صة
وتظل بحاجة ا إى التعرف على ما هو ٍ
خاف
عنا لكنه ي الوقت ذاته قابل للتعرف عليه
).(knowable

من جتمع الكراهية ا إى جتمع النفاق الذي
اأ�صار ا إليه ح�صن نافعة تندرج حت بنية ال�صعور
وتفاعاتها ،هكذا ينقلنا وليمز ،ي تعريفه
للثقافة وي م�صطلحه الذي ا يقل ي تق�صفه
اللغوي عن التعريف امذكور بل يو�صله ا إى اأق�صى
درجات التكثيف ،ا إى اان�صغال ما م�س حياتنا
فع ًا بد ًا من اان�صغال بتدريبات لغوية جريدية
منف�صلة عن العام الرحب الذي ندور ي رحاه
والذي نحن فيه الفاعلون ( .)agentsمن هنا م
يهمل وليمز دور الفاعل ي ا�صتقبال ما هو جديد
ي ميدان الثقافة .واأكر ما يتجلى هذا الدور ي
تعامله مع غرام�صي.
ا ينكر وليمز اأهمية هيمنة الثقافة التي
تقدم بها غرام�صي ا إى العام وا�صتخدام الثقافة
من احاكم �صاحب ال�صلطة كقوة توفيقية يتعامل
بها مع من يحكم بدي ًا للعنف اأو قوة ال�صاح ،وا
ينكر ااأ �صاليب التي ي�صتخدمها احاكم من اأجل
الو�صول ا إى نوع من الر�صية يقبل بها الطرف
امحكوم الذي مار�س عليه الهيمنة .لكن وليمز
يرى اأن الهيمنة ا تبقى على حالها ،واأن عاقة
الر�صية بن احاكم امهيمن وامحكوم تظل
مهددة بامقاومة من جانب امحكوم حتى ي حالة
جاحها.

ي�صر وليمز ا إى بنية ال�صعور على اأنها ثقافة
فرة زمنية ،وهو بهذا يذكرنا بتعريفه ااآنف
الذكر للثقافة كنمط حياة �صامل اأ فراد وجماعات
فرة زمنية حددة ي مكان معن .واأهم ما ي
هذه ااإ�صارة هو عاقة ال�صعور امعي�س التي تربط
بن اأفراد امجتمع وجماعاته ي الفرة الزمنية
امعينة .فجميع ماذج الثقافة ام�صار ا إليها اأعاه

فالثقافة التي يعي�صها امحكوم متلك نوعن
من ثقافة امقاومة؛ ااأ ول ما هو باقٍ من ح�صيلة
الثقافة امعي�صة ي الزمن اما�صي والذي يتحدى
الزمن والظروف ال�صعبة وهو ما يطلق عليه
) ،)residualوااآخر ما يرز م�صتجد ًا ي حا�صر
الزمن امعي�س (¿CG õª«dh iôj .(emergent
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ثقافة الهيمنة ا تخلو من الق�صور؛ فهي من
جهة متلك الهيمنة ومار�صها ،وي الوقت نف�صه
جابه مقاومة تختبئ ي ثقافة امهيمن عليه؛
معنى اأن الهيمنة التي مار�صها طرف تعي�س ي
حالة �صمت جنب ًا ا إى جنب مع امقاومة التي
يت�صلح بها الطرف ااآخر .ومرد هذا الق�صور
ا إى اعتقاد وليمز بوجود نوع من التعاي�س (حتى
لو بدا متناق�صاً) بن ااأ مل والياأ�س ،بن الوهم
والواقع ،يح�صنا على البحث عن طريقة جديدة
لروؤية ااأ �صياء ،ومن ثم على البحث ام�صاحب
عن طريقة جديدة لكتابتها .فثمّة دائم ًا ما هو
خاف علينا ي العاقات بن الب�صر من جهة
ٍ
وعاقة الب�صر مع العام الذي يعي�صون فيه من
جهة اأخرى .فالهيمنة التي تق�صاها غرام�صي ي
اأبعادها اجديدة على �صبيل امثال لي�صت جرد
و�صيلة حري�س �صاذجة ( )manipulationذات
بعد اأحادي ،بل هي اأي�ص ًا حرك للمقاومة اأو
للمجابهة ا يكون التعرف عليه �صهاً .وهذا يجعل
ال�صراع ( )conlictي�صتمر ا إى ما ا نهاية
(م�صطلح وليمز .(Long Revolution

ااإجليز والهنود اأ�صدقاء؟ وي كل مرة تتوفر
فيها الفر�صة لتحقيق هذا اماأرب ،يبتعد الطرفان
ي نهاية اللقاء بع�صهما عن بع�س ا إى اأن تن�ص أا
الهوة الكبرة ،كما يو�صح م�صهد الكهوف .تقول
زوجة اأحد احكام ااإجليز ا إنه ا مانع من اأن
يتم التقارب بن ااإجليز والهنود� ،صريطة اأن
يظل الود ( )intimacyمغيباً .وامعروف اأن
فور�صر وجه نقد ًا اذع ًا ي اأكر من منا�صبة
ا إى اموؤ�ص�صة اا�صتعمارية التي تهتم ي مدار�صها
 (public schools) á«ª°SôdGبالربية البدنية
للعاملن ي ااإمراطورية وتنمية عقولهم،
وتغفل ااهتمام بعواطفهم .من هنا األح هذا
اموقف على فور�صر اأن ينحت م�صطلح القلوب
اجاحدة ) )undeveloped heartsبهدف
الت�صهر بالقيم وامعاي التي يتبناها العاملون ي
ااإمراطورية والتاأكيد على م�صدر ف�صلهم.
ون�صمع �صكوى ال�صخ�صيات الهندية ي
الرواية مطالبة احكام بااعراف م�صاعرهم
قبل كل �صيء ا إذا كان ابد من حقيق ال�صداقة
بن احاكم وامحكوم .لكن ما يطالب به الهنود
يظل فر�صية ي ظل م�صاعر الكره من الطرف
احاكم؛ ا إذ يكفي اأن نتذكر ما تقوله زوجة اأحد
احكام التي تعمل مر�صة من اأنه ا فرق بن اأن
موت هندي ي ردهة التمري�س التي تعمل فيها
واأن موت حيوان.

ويبدو اأن فور�صر ،الروائي الريطاي
امعروف ،كان يدرك مام ًا مثل هذا ال�صراع
واأمده الطويل عندما جعل روايته ام�صهورة رحلة
ا إى الهند ) )1924حمل نبوءة رحيل ااإجليز
عن الهند نتيجة اخلل الذي تق�صى فور�صر اأمره
ي بنية ال�صعور عند احكام ااإجليز .فالرواية
باأكملها تدور حول ما بدا ي بداية الرواية فر�صية
توفيقية ت�صاحية لو حققت لتحررت الهند من
واقع الهيمنة ،وهذا هو الت�صاوؤل الفر�صي الذي
تنطلق منه الرواية :هل بااإمكان اأن ي�صبح

ويرى فور�صر اأن الهيمنة تولد الكره الذي
ي�صعب ا�صتئ�صاله اأو ا إق�صاوؤه على ااأ قل عندما
يتجذر ي وجدان ال�صعب لي�صبح بنية �صعورية
ي النمط اخا�س حياة ال�صعب .فقد اأعقبت
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وقوع عزيز ي ال�صجن زور ًا وبهتان ًا �صيحات من
ال�صخ�صيات الهندية تعر عن كرههم لاآ خر.
وي ظل هذا النمط من مار�صة الهيمنة وم�صاعر
الكره التي اأدت ا إى تاأبن ال�صداقة وا إى ف�صلها
ي ّم ال�صمل بن الطرفن ،يخرج فور�صر
علينا بنهاية جدلية اأثارت العديد من القراءات
اجدلية ،وخ�صو�ص ًا قراءة ا إدوارد �صعيد التي
يرى فيها اأن فور�صر ختم روايته بنغمة ت�صاوؤمية
ا�صتعمارية ،مع اأنها فع ًا غر ذلك ماماً .وقبل
امزيد من التعليق على اخامة ،هذا ن�صها:

ا نكون اأ�صدقاء من ااآن؟ ا إن هذا ما اأريده اأنا،
وهذا ما تريده اأنت».
غر اأن اجواديْن م يكونا يريدان ذلك،
فا�صتدارا متباعدين .وااأ ر�س م تكن تريده،
فاأر�صلت �صخور ًا ا ي�صتطيع راكبا اجوادين ا إا اأن
مرا بها كل واحدٍ على انفراد .وامعابد ،والركة،
وال�صجن ،والق�صر ،والطيور ،والرم ،وام�صيفة
التي تراءت لهما عندما خرجا من الثغرة وراأيا
ما حتهما؛ كل هذه ااأ �صياء م تكن تريد ذلك،
وقالت باأ�صواتها العديدة« :كا ،لي�س ااآن».
وقالت ال�صماء« :كا ،لي�س هناك» (.(485-484

«الهند اأمة! يا له من مجيد! ا إنها الوافد
ااأ خر ا إى ع�صبة اأم القرن التا�صع ع�صر
النكراء! ا إنها ت�صر مرنحة ،ي هذه ال�صاعة من
العام ،لتحتل مقعدها! هي ،تلك التي م يكن لها
من نظر �صوى ااإمراطورية الرومانية امقد�صة،
�صوف تقف مع غواتيماا على قدم ام�صاواة ،ورما
مع بلجيكا! و�صخر فيلدنغ ثانية .واأخذ عزيز يهتز
ي اجاهات ختلفة ،وقد ملكته ثورة عاتية،
غر مدرك ما ينبغي اأن يعمل .و�صاح« :لي�صقط
ااإجليز على كل حال .هذا موؤكد .اغربوا عنا يا
�صادة ،و�صاعفوا �صرعتكم .ا إننا قد نكره بع�صنا
البع�س ،ولكن كراهيتنا لكم ا يفوقها �صيء.
فا إن م اأرغمكم اأنا على الرحيل ،ف�صيفعل ذلك
اأحمد ،اأو �صيفعله كرم .و�صوف نتخل�س منكم
حتى وا إن م�صت خم�صمئة �صنة م�صاعفة خم�صن
مرة .اأجل� ،صوف نلقي بكل ا إجليزي لعن ا إى
البحر ،وعندئذ» -واجه بجواده نحوه منفعاً-
«وعندئذ» ،واأنهى كامه وهو يكاد يقبله «�صوف
ن�صبح اأنت واأنا �صديقن».

وا إنه من قبيل امفارقة اأن ينعت ا إدوارد �صعيد
هذه اخامة باأنها مثل الراأي اا�صتعماري الذي
يرف�س ام�صاحة ،ي حن اأن الرواية مجملها
مثل نوع ًا من اا�صت�صراق ااإيجابي امناه�س
لا�صت�صراق ال�صلبي الذي تناوله ا إدوارد �صعيد
بالنقد ال�صديد ي كتابه ال�شت�شراقócCG óbh .
هذه القراءة �صديق ا إدوارد �صعيد الناقد باتريك
بارندر ي كتابه الأ مة والرواية الذي �صدر عن
مطبعة جامعة اأك�صفورد ،وذكر اأن ا�صت�صراق
فور�صر الذي توحيه الرواية ي�صر ي اجاه
ا إيجابي يناه�س اا�صت�صراق ااأ وروبي الذي تناوله
.ó«©°S OQGhOE G
ولو ا�صتذكرنا م�صطلحات غرام�صي ووليمز
ومقواتهما حول الثقافة خل�صنا ا إى اأن الرحلة
ا إى الهند تقدم اأموذج ًا رائع ًا على ف�صل م�صروع
الهيمنة الثقافية الذي تبناه اا�صتعمار الغربي.
ومكن القول ا إن هذا ام�صروع يناه�س اأدبيات
الهيمنة الثقافية ااأ وروبية التي ا ح�صر لها والتي

فقال ااآخر ،وهو م�صك به ي حرارة« :وم
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زينت على �صبيل امثال احتال الهند ،بل و�صنعت
منه قناع ًا لب�صه امواطنون الهنود بقناعتهم باأنه
وجه احقيقة الذي �صوّقه عليهم احاكم لي�صتمر
ي مط احتاله.

بعد ما يقرب من �صتة اأعوام من ظهور الرواية،
وجعلنا ن�صتذكر اأي�ص ًا كلمات غاندي ي خطاب
له ي اأثناء حملته« :اأحييك يا موطني الهند»،
وكاأن الراوي ي اخامة امذكورة ا�صت�صرف �صوت
غاندي ويردد الكلمات نف�صها.
مثل هذا الت�صور عند فور�صر يقدم تو�صيح ًا
اآخر لبنية ال�صعور ،وهو اجمع بن ااأ مل والياأ�س،
ي ثنائية الدور ي التجربة امعي�صة ،الذي ي�صم
مكاني ًا الهُنا ( )hereوالهناك ( )thereو زماني ًا
ااآن ( ،)then) ó©H Éª«ah (nowوهذا يخلق
التناوب امعقد بن امعنى وواقع احال الذي ن�صر
ا إليه بكلمة واحدة (ثقافة) كلما ع ّز علينا فهم
هذا الواقع والبحث عن معنى لهu

ولو اأردنا اأن نقدم عنوان ًا فرعي ًا لرواية
فور�صر لقلنا على �صبيل امثال ورما با إيحاء
مواز لرواية ديكنز حكاية مدينتن ،ا إنها «حكاية
ثقافتن».
وكما ذكرت اأعاه ،فالرواية حمل ي طياتها
نبوءة ا�صتقال الهند ،وناحظ اأن ميزة هذه
النبوءة ت�صل ذروتها ي اخامة اجدلية التي
جعلنا ن�صتذكر مقاومة غاندي ال�صلمية التي بداأت

امـ�ش ـ ـ ــادر
 -1ي .م .فور�صر ،الرحلة ا إى الهند ،ترجمة عز الدين ا إ�صماعيل ،دار النه�صة ام�صرية ،القاهرة.1957 ،
2- Seidl, editor, About Raymond Williams, London: Routledge, 2010.
3- Williams, Raymond, Culture and Society, London: Chatto and Windus,
1958.
4- ----- »Third Generation«, News form Nowhere, February, 1969.
5- ----- Politics and Letters: Intervies with New Left Review, London: Verso,
1979.

65

العدد الثاي والثمانون 2012

لوحة للفنان فوؤاد كامل ((1960
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درا�ســـــات

فـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ�ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل درّاج
ريـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــارد م ـ ـيـ ــر

تقدم
ل �شيء يربط ،ظاهرياً ،بن ا إدوارد �شعيد واأنطونيو غرام�شي؛ فالأ ول فل�شطيني
انتهى ا إى الوليات امتحدة الأ مريكية ،والثاي ا إيطاي ولد ي ا إيطاليا ومات فيها.
والأ ول اخت�س بالأ دب امقارن ومار�س حياة جامعية ،والثاي قائد عماي دخل ال�شجن
مبكراً واأهلكته حياة ال�شجن بعد اأحد ع�شر عاماً .وا إذا كان من �شلة بن هاتن
ال�شخ�شيتن ،فهي قائمة ي الوقوف اأمام جربة الظلم وال�شتبداد ،على الرغم من
اختلف كا�شح بن �شهيونية ت�شادر حقوق الب�شر وتطردهم من اأر�شهم ،وفا�شية
تقد�س «امرجع ال�شلطوي الوحيد» وترف�س ام�شاواة بن الب�شر.
ولعل العلقة بن ال�شهيونية والفا�شية هي التي قادت غرام�شي ا إى حياة
مقاومة ،واأقنعت �شعيداً بالقراب من فكره؛ ذلك اأن ي امقاومة اعرافاً با إن�شان
فاعل ي�شتطيع اأن ينتزع حريته .ل غرابة ي اأن يتقا�شم الطرفان مبد أا الفكر امفيد،
الذي ير�شد اأ�شكال القهر ويرد عليه باقراحات تق�شي مواجهته .ول غرابة اأي�شاً
ي اأن ي�شع الأ �شتاذ اجامعي والقائد العماي كثراً من الإح�شا�س ي لغتيهما ،لأ ن
اللغة احري�شة على ا إيقاع �شكلي متثل ا إى القامو�س قبل اأن ي�شر�شد بغره،
تر�شي «اآلت فكرية» ول تثر ي الإح�شا�س الإن�شاي �شيئاً.
م تاأتِ «لغة الفكر والإح�شا�س» من «عمق الخت�شا�س» ،ول من مناجاة ذات
مكتفية بذاتها ،وا إما جاءت من النفتاح على الب�شر� ،شواء ارتبط ذلك بـ «البطل
ال�شعبي – الوطني» ،بلغة غرام�شي ،اأو بح�شد ب�شري يتطلع ا إى امعرفة دعاه ا إدوارد
�شعيد «اجمهور» .اعتماداً على تاأمل حياة ام�شطهدين وتاأكيد حقهم ي احياة ،اأطلق
ا إدوارد �شرخته :اجهر باحق ي مواجهة ال�شلطة ،حيث ال�شلطة «الظامة» جملة
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اأجهزة تلوي عنق الإن�شان وتُ�شمت فكره وتعوّق ج�شده ،وحيث احق �شوت مايز
اخر من ال�شر وال�شحيح من الزائف ويفرق بن املمو�س وال�شوت الت�شلطي الذي
ي�شاوي بن احق والقوة ،ويخرع واقعاً وهمياً «�شعيداً» يوزعه على اجميع.
ق�شد �شعيد ،وهو يتحدث عن اجمهور ،كتلة ب�شرية متحاورة حلم باحق
وبتحقيق احاجات الإن�شانية ،ل ت�شكل مرتبة ول توؤمن بامراتب؛ ا إذ امثقف ا�شتطالة
للجمهور ،يتفوق الأ ول باللغة والثاي بقوة التجربة احياتية .ي مقابل فكرة
تق�شر ام�شافة بن «امثقف الهاوي» والإن�شان العادي ،كان غرام�شي
اجمهور ،التي ّ
قد جاء مفهوم «فل�شفة الباك�شي�س»؛ تلك الفل�شفة امتنامية القائمة ي احا�شر
وام�شتقبل ،التي ي�شحح فيها اجمهور اأفكار «امثقفن» بقدر ما يقوم امثقفون ،الذين
يدافعون عن �شلطة احق ،بتخلي�شها من اأوهامها واأبعادها التقليدية ،اأو من تلك
«الأ وهام» التي دعاها غرام�شي «اميتافيزيقا».
ما دفع ا إدوارد �شعيد ا إى غرام�شي ،الذي احتفى باح�س ال�شعبي العام ،هو الذي
دفعه ا إى قراءة فرانت�س فانون ،الذي راأى دور امثقف ي بناء الأ مة .م يكن �شعيد
ين�شاع ا إى «النظرية» ول ا إى تعاليم امفكرين الكبار ،بل كان يفت�س ي تاأملتهم عن
عنا�شر ت�شعفه على بناء �شحيح مفهوم «احق» مدركاً اأن ا إحقاق احق معركة عملية،
ل ياأخذ فيها امثقف موقع «القائد» اأو «الواعظ» اأو «اخطيب» ،بل موقع «التلميذ
النجيب» الذي يتعلم من الآ خرين ويعلم الآ خرين.
«ي حياة امثقفن �شي من حياة الر�شل» ،هذا ما قال به ا إدوارد �شعيد .لي�شت
الر�شالة امق�شودة ا إل مواجهة الكذب باحقيقة والدعوة ا إى ا إن�شان له حقوق ي
احياة ل يجوز ا�شتلبها.
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ا إدوارد �سعيد
والتقوي�ض النقدي لا�ستعمار

اأنطونيو غرام�شي وا إدوارد �شعيد :ا إ�شكالن ختلفان
في�شل درّاج

حيل كتابات ا إدوارد �شعيد ،اأكر من مرة ،على امارك�شي الإيطاي اأنطونيو غرام�شي،
ما يجعل الأ خر مرجعاً من مراجعه الفكرية .غر اأن �شعيداً ،امفكّر الطليق ،تعامل مع
الثوري الإيطاي بطريقة خا�شة به؛ فهو ي�شيفه ا إى مراجع اأخرى ،قريبة منه وبعيدة
عنه ي اآن ،منتهياً ا إى ا إ�شكال فكري «�شعيدي» ،ا إن �شح القول .منع عن غرام�شي ا�شتقلله
الذاتي ،ويحوّله ا إى عن�شر بن عنا�شر فكرية اأخرى .ولهذا لن يكون �شعيد معنياً مفاهيم
غرام�شية اأ�شا�شية ،مثل امثقّف اجمعي وفل�شفة الباك�شي�س وحرب امواقع؛ ذلك اأنّ هذه
امفاهيم ،مثل غرها ،مرتبطة با إ�شكال �شيا�شي قوامه الثورة ال�شراكية.
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والهيمنة الثقافية -ال�صيا�صية ،وفل�صفة الراك�صي�س
التي هي اأثر حوار «امارك�صية العامية» مع «اح�س
ال�صعبي»؛ ا إذ الثاي ينقد ي ااأ وى جريدها ،وا إذ
ااأ وى تنقد ي الثاي وجوهه اميتافيزيقية).(1
وهذا اموقف ،ام�صغول باا�صراكية الدمقراطية
ومناه�صة ال�صتالينية ،وهو �صيا�صي ي امبتد أا
وامنتهى ،كان بعيد ًا البعد كلّه عن لقاء ا إدوارد
�صعيد باأنطونيو غرام�صي .فاإذا كانت الثورة ،من
حيث كونها فع ًا جماعياً ،عنا�صره امارك�صية
والطبقة العاملة واحزب الثوري ،هي ما ربط
بن امارك�صي ااإيطاي وامنتمن ا إليه ،فاإن «ثورة
مغايرة» اأخرى ا�صتدعته ا إى درا�صات �صعيد،
قوامها عن�صران اأ�صا�صيان هما :جربة فل�صطيني
عربي ي اأو�صاط اأكادمية اأمريكية ترمي «الغريب
النموذجي» بالكراهية ،وتدرجه ي عملية جاهزة
حدودها ااإلغاء وااخراع .فااخراع ا يتحقق
ا إ ّا بعد ا إلغاء امو�صوع الذي ّم اخراعه ،حيث
وامتع�صب
ّ
ال�صرقي والعربي وام�صلم وام�صتبد
وامتخلّف مرايا لكائن جاهز وحيد ،وحيث
الفل�صطيني ،الذي قاتل «روّاد اح�صارة» وا يزال
يقاتلهم ي فل�صطن� ،صورة عن ال�صرقي القدم
بامتياز .اأما العن�صر الثاي ،وهو يج�صّ ر ام�صافة
بن التجربة الوجودية والتجربة ااأ كادمية،
فيتمثل ي «اأكادمي غريب» يرف�س دوائر
اأكادمية ثقافية ،ت�صلّع التزوير وتختزل امعرفة
ي مهنة تناوئ ااأ خاق واحقيقة .اتك أا �صعيد
على ثورة ذاتية ،وم�صّ ك بذاته الثائرة وهو يقر أا
غرام�صي ،كما لو كان ي كتابات ااأ خر ما يف�صح
عن هواج�س �صعيد ،اأو كاأن ي هواج�س ااأ خر ما
ي�صتنطق غرام�صي وي�صع على ل�صانه ما يقبل به
الفل�صطيني امغرب وير�صيه.

بعيد ًا عن هواج�س �صعيد وا�صراتيجيته
الثقافية ،اأخذ الفل�صطيني الراحل من كاتب دفاتر
ال�شجن ،وهو امارك�صي ااأ مع ي القرن الع�صرين،
ما احتاج ا إليه ،اأو ظنّ اأنه يحتاجه ،وذلك ي
مفارقة ،تليق ب�صعيد ،جعله يحتفي بغرام�صي
وا يلتفت ا إى مارك�س ا إا ا إذا دعت ال�صرورة؛
كاأن يعطفه على اأدباء وم�صت�صرقن «اخرعوا
ال�صرق» ،كما فعل ي كتابه ال�شت�شراق .وم
يكن �صعيد ،الذي ان�صغل بق�صايا نظرية خا�صة
به ،يخفي مفارقته اأو يحجبها ،حن كان يعلن
عن تاأثره الفكري مارك�صين مثل رموند وليمز
وفالر بنيامن وجورج لوكات�س ،دون الرجوع ا إى
مارك�س ،امرجع ااأ �صا�صي لكل هوؤاء .يعود هذا،
رما ،ا إى اخت�صا�صه ااأ دبي ،الذي ي�صتدعي
اآورباخ وا يحتاج ا إى لينن ،ويعود اأو ًا ا إى جربة
تتطر من «امركزية ااأ وروبية» ي
ثقافية ذاتيةّ ،
م�صتقاتها امختلفة.

غرام�شي ي مراآة التاأمل الذاتي
�صكّل غرام�صي للمارك�صين عامة ،ولاأ وروبين
منهم خا�صة ،مرجع ًا نظرياً� -صيا�صياً ،يحيل
على ا�صراتيجية ثورية ،تغاير «مط الوجود
ال�صتاليني» ،ي حظة ،وتتفق مع «الطريق ااأ وروبي
ا إى اا�صراكية» ،ي حظة اأخرى .وهذا ما جعل
غرام�صي ،ي الثلث ااأ خر من القرن اما�صي،
عنوان ًا لـ «امارك�صية الغربية» ،التي اأرادت اأن
تنقطع عن «ديكتاتورية الروليتاريا» .حلمت هذه
امارك�صية ،التي هزمتها هزمة النموذج الذي
رف�صته ،بـ «اأرب غر راأ�صماي» ،اتكا ًء على ت�صوّر
غرام�صيّ لا�صراكية ،قوامه :حرب امواقع،
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ي�صر �صعيد ي مقدّمة كتابه ال�شت�شراق ا إى
غرام�صي ي ال�صطور التالية:

الت�صوّر« ،اأزمة ذاتية» و�صبل جاوز ااأ زمة وحرير
عقدتها ،م�صتدعية ،بال�صرورة� ،صرورتن:
اأواهما ال�صرورة الثقافية التي �صكّلت مثقف ًا
يدعى ا إدوارد �صعيد ،وثانيتهما ،اأو�صع من ااأ وى
واأبعد تاريخاً ،هي ال�صرورة الثقافية ااإمريالية
التي وعاها «امثقّف ال�صرقي» ومرّد عليها ي اآن.
يوؤ�ص�س غرام�صي ،واحالة هذه ،بعد ًا منهجياً،
اآيته «قائمة اجرد منذ البداية»؛ اأي اا�صتهال
بالوعي بال�صرورة التاريخية التي ت�صعف امثقف
الفل�صطيني امغرب على اكت�صاف ذاته ،مثلما
ي�صتدعي مفهوم ًا ي�صيء «الذات» وي�صرح تكوّنها
ومرّدها :هو مفهوم الهيمنة الثقافية التي لعبت
دور ًا «بالغ القوة ي حياة جميع ال�صرقين».
فالفكرة القائلة ا إنّ «ال�صرق ا يوجد ي ذاته»،
التي هي جوهر امعرفة اا�صت�صراقية ،م تكن
قادرة على الفعل واا�صتمرارية من دون الهيمنة
التي تقنع ال�صرقي اموجود بعدم وجوده .ومع اأن
الهيمنة هي ،ي التحديد ااأ خر ،جملة موؤ�ص�صات
الهيمنة التي تتجاوز ااأ فراد ،فقد توقّف �صعيد،
حدد ًا بتجربته اجامعية ،اأمام امثقفن الذين
تنتجهم وتعيد ا إنتاجهم جدد ًا موؤ�ص�صات الهيمنة.
هكذا اأف�صى «اجرد» ،بامعنى الغرام�صي الذي
يبد أا بالدولة وينتهي بها ،ا إى مفهوم الهيمنة الذي
ينطوي على مفهوم امثقف الذي يتحدّد موقفه
من اأجهزة الهيمنة؛ اأي موقفه من الدولة.

يقول غرام�صي ي دفاتر ال�شجن« :ا إن
نقطة انطاق ااإعداد النقدي هي وعي امرء
ما هو عليه حقاً« ،مدرك ًا ذاته» بو�صفها نتاج ًا
لل�صرورة التاريخية حتّى اللحظة الراهنة،
التي تخلّف فيك اآثار ًا ا ح�صر لها ،دون اأن
ترك قائمة جرد (بيان ًا مف�صاً) بها» .وترك
الرجمة ااإجليزية الوحيدة التي ي متناولنا
عبارة غرام�صي بااإيطالية على هذه ال�صورة
دوما �صبب وا�صح ،ي حن اأن ن�س غرام�صي
بااإيطالية يختتم بااإ�صافة التالية« :ولذلك فا إنه
من ال�صروري مام ًا اأن يتم و�صع قائمة اجرد
هذه منذ البداية» ...ومن نواح عديدة ،فقد كانت
درا�صتي عن اا�صت�صراق حاولة جرد ااآثار التي
تركتها عليّ  ،اأنا الذات ال�صرقية ،تلك الثقافة
التي كانت �صيطرتها عام ًا بالغ القوة ي حياة
جميع ال�صرقين).(2
يعطف ا إدوارد �صعيد «قائمة اجرد منذ
البداية» على «ذات �صرقية» ،عانت طوي ًا من
اآثار ثقافة ا�صت�صراقية .اإنّه ت أامّل ذاتي ،قائم على
جربة معي�صة ،ي�صع «ااأ نا» ي مواجهة «ااآخر»،
اأو يرى ذاته «اآخر» ،ي مواجهة «اأنا» مغايرة،
وذلك ي حقل اأكادمي ،يخرع «الذات ال�صرقية»
ويلغيها ي اآن .وما «قائمة اجرد» امق�صودة ا إا
ا إعادة ااعتبار ا إى الذات املغاة التي تق�صي،
لزوماً ،با إعادة النظر ي ثقافة متحزّبة ،هي مزيج
من الكراهية والعن�صرية والتنميط ااآيديولوجي
امتوارث .ت�صيء �صطور غرام�صي ،ي هذا

ا غرابة ،ا إذن ،ي اأنْ يظهر ا�صم غرام�صي،
اأكر من مرّة ،ي الف�صل ااأ ول من كتاب �شور
امثقف ،حيث ياأخذ �صعيد ،با حفّظ ،بالتعريف
الغرام�صي للمثقف وي ؤوكّد �صاحيته ي احا�صر
وام�صتقبل معاً .وما يقبل به �صعيد قائم ي
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اأنّ ااأ طروحة الثانية ا تكتمل ا إ ّا باأخرى� ،صادرة
عن «امثقف البديل» الذي يرف�س «الراأ�صماي»
وامثقف الذي يلبي حاجاته ،منادي ًا بثقافة جديدة
تتبادل امواقع مع �صيا�صية جديدة .وما «ااإ�صاح
الثقاي  -ااأ خاقي» ،الذي ا تكون الهيمنة
البديلة ا إا به ،ا إ ّا اأداة الثقافة اجديدة وقوامها،
بامعنى الغرام�صي ،التي هي �صورة اأخرى عن
.Iójó÷G á°SÉ«°ùdG

اأطروحتن ،تتلخ�س ااأ وى منهما ي مقولة
غرام�صي التي ي�صت�صهد بها �صعيد ي مطلع كتابه:
«ا إن كل النا�س مثقفون ،ولكن لي�س لهم كلّهم اأن
ي ؤودّوا وظيفة امثقف وامجتمع» .يتجلّى ااأ �صا�س،
هنا ،ي وظيفة امثقف ااجتماعية التي تنطوي،
نظر ًا وعماً ،على توليد حركة جتمعية وا إقامة
بنية ثقافية تن�صئ احركة ومدّها باإ�صارات
م�صتقبلية .تعرف ااأ طروحة بت�صاوي الب�صر؛ فكل
النا�س مثقفون وا إن كان بع�صهم اأكر ثقافة من
البع�س ااآخر ،ااأ مر الذي ي�صع ي ااأ طروحة
تعبر «امثقفن الكبار» الذين ي�صتطيعون ،بف�صل
ثقافتهم ،اأن ي�صوغوا اأفكار ًا ا ي�صتطيع غرهم
اأن ياأتي بها .ا ي�صرح �صعيد فكر غرام�صي الداعي
ا إى مثقف ختلف بقدر ما ي�صرح ااأ �صباب التي
دعته ا إى تبني «�صورة امثقف» لديه .وتقول
ااأ طروحة الثانية« :ا إن منظم ااأ عمال الراأ�صماي
يخلق ا إى جانبه التقني ال�صناعي ،وااخت�صا�صي
ي ااقت�صاد ال�صيا�صي ،وم�صوؤولن اإن�صاء
ثقافة جديدة اأو نظام قانوي جديد ...وما ا إى
ذلك») .(3يتحدّد امثقف ،ي �صكله الراأ�صماي،
بالوظيفة التي توكلها ا إليه اموؤ�ص�صات الراأ�صمالية،
وهو ما يُق�صي كلي ًا امثقف عن �صورته الرومان�صية
ام�صدودة ا إى الوحي وااإلهام والتفرّد الكلي وي�صقه
من �صروط اجتماعية متجدّدة تظل ال�صلطة،
قدمة كانت اأو حديثة ،مرجعها ااأ �صا�صي .تقول
اأفكار غرام�صي مقولة «امثقف» ،التي مايز
العمل الذهني ن�صبي ًا عن العمل الع�صلي ،وتقول
اأي�ص ًا مقولة «�صكل امثقف» ،التي تنزع عن امثقف
جوهر ًا ثابت ًا مزعوم ًا وتربطه بتاريخ اجتماعي ا
يف�صل بن موقع امثقف وال�صرورة ااإنتاجية .بيد

اأخذ �صعيد بتعريف غرام�صي ال�صهر ،الذي
يق�صّ م امثقفن ا إى �صكلن هما :امثقف التقليدي
وامثقف الع�صوي .ااأ ول ،وهو اأقرب ا إى الثبات،
يزاول مهن ًا متوارثة ،مثل القا�صي وامعلّم وااإداري
ورجل الدين ،على خاف الثاي ،الذي يرتبط
مبا�صرة بطبقات اأو موؤ�ص�صات جارية ت�صتخدم
امثقفن لتنظيم م�صاحها وتوطيد مواقعها
و�صيطرتها .وما اأنّ الطبقات ا توجد فرادى،
بل ي �صراعها الطبقي ،فا إنّ هذا ال�صراع يرك
اآثاره على امثقفن ،وفق ًا ل�صروط متعددة ،تنتج
مثقفن ي�صاوون بن ال�صلطة وامعرفة ،واآخرين
يندرجون ي م�صاريع ثقافية � -صيا�صية تنق�س
ام�صيطر� ،صيا�ص ًة وثقاف ًة وقيماً .ولعل هذا ال�صراع
الذي يعرف ال�صدة وااعتدال والراخي هو الذي
يعطي امثقفن الع�صوين �صماتهم اخا�صة؛
فهم «دائمو التنقل ،دائمو ال�صكل ،على عك�س
امعلّمن والكهنة» ،كما يقول �صعيد)á¡LGƒe ¿E G .(4
ال�صلطوي ببديل م�صتقبلي هي ي اأ�صا�س مفاهيم
الهيمنة وحرب امواقع وامثقف اجمعي واحزب
ال�صيوعي ،عند اأنطونيو غرام�صي ،وهي ي اأ�صا�س
فكرة امثقف الذي يواجه ال�صلطة باحق ،عند
.ó«©°S OQGhOE G
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ما هو خارج الن�س ،وهكذا .(6)»...ا إن انغاق
امخت�س ي اأ�صئلة �صيّقة منعزلة عن احياة
قاد ا إى مقارنة �صعيد ااحرافين بالكهنة ،اأ نّ
الطرفن يدوران حول اخت�صا�صيهما وينظران
ا إى امعي�س اليومي من وجهة نظر ااخت�صا�س.
يرد �صعيد على هذا الت�صوّر ،م�صتلهم ًا غرام�صي،
قائ ًا معه بدنيوية الظواهر ااجتماعية ،حيث
اجديد يزيح القدم عن مواقعه ،وامعري يق�صي
بتعددية ااأ �صئلة والتاأويات ،واحياتي يكاثر
موا�صيع امعرفة ويربط بن امعارف امختلفة .بل
ا إن �صعيداً ،وهو يواجه ااأ كادمي الطقو�صي امغلق
بالدنيوي ،يذكّر بامجتمع امدي عند غرام�صي،
الذي تاأخذ فيه الن�صو�س وااأ فكار والفل�صفات
قوة حقيقية عن طريق التوزيع واانت�صار� ،صائرة
ا إى هيمنة على عام «اح�س العام»؛ فالن�صو�س
ا ت ؤووّل من وجهة نظر ااخت�صا�س وامخت�صن
فقط ،بل اأي�ص ًا من وجهة نظر اجمهور الذي
ت�صل ا إليه الن�صو�س ،وا�صع ًا كان اأو هام�صي
اح�صور .غر اأن ا�صتدعاء اجمهور امحتل ا
يلبي من حاجات ااأ كادمية امغلقة �صيئاً؛ ذلك
اأن ما خارج ااأ كادمي يرف�س اأن يرى ي ت�صارلز
ديكنز مبدع ًا متطهّر ًا فقط ،منقطع ًا عن ااأ �صئلة
.á«°SÉ«°ùdG

ا إتكا ًء على مبد أا «اجرد من البداية» اأو
اا�صتهال بالوعي ،نق�س �صعيد ال�صيا�صة الثقافية
التي تنتج الع�صوي ي اموؤ�ص�صات ااأ مريكية ،كما
ي غرها ،ونقد امثقف ااحراي ،الذي يرى
امعرفة من وجهة نظر اأ�صحاب ال�صلطة ،وندّد
معارف ااخت�صا�س ال�صلطوي التي ت�صل العقل
وحرّ�س على اخ�صوع واامتثال .والوا�صح
ي خطابه ،امتميّز بنرة غا�صبة ،هو التنديد
بالهيمنة الثقافية ااإمريالية ،داخل الوايات
امتحدة ااأ مريكية وخارجها ،والعمل على
توليد هيمنة بديلة ،ن�صبها غرام�صي ا إى فل�صفة
الراك�صي�س ،التي ت�صالح نقدي ًا بن الثقافة
العامية والثقافة ال�صعبية ،واأرادها �صعيد تعدّدية
ثقافية متعومة ،قوامها احوار وام�صاواة والتكامل.
نقد �صعيد ال�صيا�صة الثقافية التي ت�صتبدل باأ�صئلة
اجمهور اأ�صئلة ال�صلطة ،ي درا�صته «معار�صون،
جماهر ،دوائر وجماعة» ،التي ظهرت ي كتاب
 ¬fGƒæY »YÉªLثقافة ما بعد احداثة� ،صارك
فيه اآخرون مثل هابرما�س وفريدريك جيم�صون
وغرهما) .(5بيّنت هذه الدرا�صة اأثر ال�صلطة
الريغانية ي ااأ كادميات ،واأثر ااأ خرة ي تثبيت
مناهج تف�صل بن امعرفة وامجتمع .فالدرا�صة
ااأ كادمية ،ي اأفقها الريغاي امتوالد ،تف�صل بن
امعارف امختلفة ف�ص ًا جامداً ،وتف�صل كل حقل
معري عن حيطه ااجتماعي ،بعد اأن حتفي
بثبات كل حقل ودمومته ،منتهية ا إى معارف
كهنوتية ام�صمون توهم با إجابات نهائية عن اأ�صئلة
ا �صرورة لتجديدها .ندّد �صعيد دائم ًا بتجزئ
امعرفة الذي يف�صل «اخيال عن الفكر والثقافة
عن ال�صلطة والتاريخ عن ال�صكل ،والن�س عن كل

اتكا ًء على تعار�س الهيمنة القائمة والهيمنة
البديلة ،كان على �صعيد اأن ينقد ي ال�صيا�صات
الثقافية الطقو�صية اأكادمييها امخت�صن ،حيث
امفرد ا معنى له ،اأ ن ااخت�صا�س يفر�س ماثل
امنهج واللغة والغر�س .ي�صهد على التماثل عام
امثقفن امحرفن ،الذين ياأخذون بلغة منف�صلة
عن لغة «القارئ العام» ،حيث اانف�صال اللغوي
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نق�س �صعيد ،ي كتابه �شور امثقف ،امثقف
ااحراي مقولة امثقف الهاوي ،الذي ينادي
بحوارية امعارف وي�صائل معارفه من وجهة
نظر «اجمهور» ،ومبد أا اأخاقي يزهد بامنفعة
ويحتفي بـ «ال�صمر» الاّمكافاأ .وهذا ما ين�صر ي
 ¬HÉàcالعام ،الن�س ،الناقد ،مقولة غرام�صي عن
وظيفة امثقف ااجتماعية ،التي تنظر ا إى امجتمع
امدي وتو�صيع ا إمكانياته ،وتنق�س ااحتكار ي
وجهيه ال�صلطوي وامعري .فبما اأنّ «كل النا�س
مثقفون» ،اأ نهم يتو�صلون امعرفة ي كل ما يقومون
به ،فا إن ي خراتهم ما يحاور ااحراي امغلق
الهارب من احوار .بل ا إن ي مقولة امثقف الهاوي
ما يوحّ د بن الب�صر جميعاً ،خت�صن كانوا ،مثل
اللغوي ت�صوم�صكي الذي يعالج ق�صايا �صيا�صية ،اأو
غر خت�صن ،مثل «القارئ العام» الذي ي�صتطيع
اأن يحاور اللغوي وال�صيا�صي معاً .ولع ّل مقولة
ح�س امثقف على توزيع
امثقف الهاوي ،التي ّ
امعرفة ون�صرها وتو�صيعها باأ�صكال ختلفة ،هي
التعبر ااأ دق عن العاقة بن امثقف وامجتمع
امدي ،من حيث هما عاقتان دنيويتان تنكران
اانغاق .وواقع ااأ مر اأن ي العاقتن ما يف�صح
عن التعدّد الدنيوي؛ ذلك اأن الهاوي هو الذي
يقف على تخوم حقول متنوعة ،مثلما اأن امدي
هو ما يعر عن حاجات ا إن�صانية متعددة الوجوه.
وعلى هذا ،فاإن مقوات الهاوي وامدي الدنيوي
والتعدّدي هي مرايا للحداثة وااأ زمنة احديثة،
على خاف ااخت�صا�صي امغلق وامجتمع
امتجان�س ،وااحتكار امتعاي ،الذي ي�صتاأنف،
مظاهر حداثية ،ا إرث ااأ زمنة القدمة.

تعبر عن م�صافة معرفية ،من ناحية ،وا إ�صارة ا إى
ق�صايا ا تتوزع على الطرفن ،من ناحية ثانية.
ا غرابة ،ا إذن ،ي اأن يقر أا امثقف ااحراي
مو�صوعه من وجهة نظر ااخت�صا�س ،واأن ا
يقرب «القارئ العام» من موا�صيع خت�صة
ا عاقة له بها .ولهذا ا يعرف امخت�س بـ
«مواطن» ا اخت�صا�س له ،ويق�صر ااعراف
على اآخر ،يقا�صمه موا�صيعه ولغته امغلقة .ومع
اأن ي ت�صنيم ااخت�صا�س ما يرئ ااأ كادمي
يحط من
من �صبهة ال�صيا�صة؛ ا إذ ي ال�صيا�صة ما ّ
قدر ااخت�صا�س بالن�صبة له ،ويق�صر ااعراف
على اآخر ،يقا�صمه موا�صيعه ولغته امغلقة ،ويعبث
بحياده ،فاإن ال�صيا�صة حايث احياد امزعوم
وتت�صابك معه ل�صببن :فااأ كادمي ،الذي يقول
ب�صلطة امعرفة ،ي�صع معرفته ي متناول امراجع
ال�صلطوية ،م�صاوي ًا بن ال�صلطة وامنفعة ،منتق ًا
من تق�صيم العمل التقني ا إى تق�صيم العمل
ااجتماعي الذي يعطي ال�صلطة امعرفية ا إى
طرف اجتماعي ومنعها عن اآخر .اأما ال�صبب
الثاي فيظهر ي احتكار امعرفة الذي يوطّ د هيمنة
اآيديولوجية �صلطوية توحّ د بن امعرفة اتخاذ
القرار وعدم امعرفة وواجب اامتثال واخ�صوع.
بنا ًء على هذا ،ي�صبح امثقف ااحراي ،الذي
يف�صل بن امعرفة واجمهور ،مثقف ًا ع�صوي ًا
يقف ا إى جانب �صلطة قائمة �صد �صلطة عزاء،
يعر
اأو حتملة ،هي اجمهور الذي ا �صلطة لهّ .
�صعيد عن زيف احياد امعري ي كتابه العام،
الن�س ،الناقد ،فيقول« :ا إن اأطروحة غرام�صي
هي اأن جميع امثقفن هم فعلي ًا مثقفون ع�صويون
ا إى حد ما ،حتى وا إن بدوا ا عاقة لهم بق�صية
�صيا�صية.(7)»...

يوؤ�ص�س امثقف ااحراي ،على نقي�س امثقف
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الهاوي ،عمله على وحدة ال�صلطة وامعرفة ،التي
جعل ال�صلطة عاقة داخلية ي مهنته ،وجعل
مهنته ا إجابات معرفية متحزّبة على ق�صايا
�صلطوية .وعن هذه الوحدة �صدر ن�صق متوالد
من ااهتمام ااأ كادمي ،مثل :حاربة ال�صيوعية،
وتزييف ااإ�صام ،واخراع «احقائق ال�صهيونية».
هاجم �صعيد هذه «احقائق» ،كما هاجم غرها
من «احقائق» اا�صت�صراقية ،اأ نّها «تقوم ي
امح�صلة بوظيفة الروؤية العامية ام�صلّحة بقوة
ّ
�صيا�صية هائلة لي�س من ال�صهل ت�صريفها حت
افتة ااإب�صتمولوجيا .(8)»...وا إذا كان ي احق،
الذي يدافع عنه �صعيد ،ما ي�صتنكر هذه «ال�صناعة
ااأ كادمية» ،فا إن ي جهاز غرام�صي النظري ما
ي�صرح ااأ �صباب التي تعطي ال�صناعة الكاذبة
�صكل احق واحقيقة .ي�صبح فكر غرام�صي ،بهذا
امعنى ،درب ًا ا إى «التعرّف الذاتي» ،من ناحية؛ ا إذ
على من تعلّم ي اأو�صاط اأكادمية احرافية اأن
يكت�صف اآثارها عليه ،واقراح ًا مقاومة الزيف
ااأ كادمي ،من ناحية ثانية .ولع ّل مفهوم امقاومة،
الذي يحايث مفهوم الهيمنة الغرام�صي ،هو الذي
جعل �صعيد ًا يرف�س «قدرية فوكو» ،الفيل�صوف
الذي اكتفى بت�صريح اآليات ال�صلطة القمعية ،دون
اأن يعنى بق�صايا مواجهتها.

دالة اأجهزة الدولة الهيمنية التي حيل لزوم ًا
على م�صروع احزب ال�صيوعي ،ا من حيث
هو مقولة اجتماعية ،بل بو�صفه تنظيم ًا نوعي ًا
يريد اأن يوؤ�صّ �س دولة جديدة .فا معنى للحزب
اجديد ،وهو تعبر عن امثقف اجمعي ،ا إ ّا ي
�صعيه ا إى ا إزاحة دولة قدمة ،وا معنى للدولة،
قدمة كانت اأو حديثة ،ا إا ي ما ملكه من اأجهزة
للهيمنة التي حدّد مواقع امثقفن ووظائفهم.
تطلّع غرام�صي ،ي احالتن ،ا إى وظائف امثقف
امحتملة ي امجتمعات امعا�صرة (راأ�صمالية كانت
اأو غر راأ�صمالية) ،حاو ًا ت�صحيح نظرية الدولة
وا إكمالها ،التي اختزلت ي امارك�صية التقليدية ا إى
�صيغة ب�صيطة قوامها :الدولة -القوة ،ام�صتندة
ا إى العنف وااإكراه ا اأكر .وواقع ااأ مر ،اأن
هذه امارك�صية ااختزالية ،التي واجهت �صوري ًا
ديكتاتورية الرجوازية بديكتاتورية الطبقة
العاملة ،م تتوقف كثر ًا اأمام الثورة الرجوازية
الدمقراطية التي ت�صكّل ،تاريخياً ،مرحلة من
مراحل ا إجاز الثورة اا�صراكية .اتكا ًء على هذا
الت�صوّر ،وهو �صيا�صي ي جوهره ،ربط غرام�صي
بن الفا�صية ااإيطالية والثورة الدمقراطية
امعوّقة ،تاريخياً ،ي ا إيطاليا ،م�صتق ًا �صوؤال
الهيمنة الثقافية ،مثل �صوؤال امثقفن بال�صرورة،
من «ام�صاألة اجنوبية» التي تك�صف عن عدم تكاف ؤو
التطوّر بن ال�صمال واجنوب ااإيطالين.

احتل مو�صوع امثقفن عند غرام�صي ،منذ
فرة مبكّرة ،مكان ًا وا�صع ًا ي جهده النظري
امميّز ،متطلّع ًا ا إى تعميق مفهوم الدولة وا إي�صاح
بع�س وجود التطوّر التاريخي لل�صعب ااإيطاي.
كان يهج�س ،وهو القائد ال�صيا�صي ،بتحديد

در�س غرام�صي ي الدفر ااأ ول من دفاتر
ال�شجن ،محور ًا جهده حول الو�صع ااإيطاي،
عدم تكاف ؤو التطوّر ي التحوّات ال�صيا�صية والثقافية
التي جعل من اجنوب ،معوق التطوّر ،م�صتعمرة
داخلية ل�صمال ا إيطاي �صناعي اأكر منه تطوّراً.

غرام�شي والثقافة البديلة
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ا يف�صّ ر اختاف امثقف التقليدي عن امثقف
احديث باختاف طبائعهما ،كما لو كان ي
كل منهما جوهر ختلف عن ااآخر ،بل بدرجة
التطوّر الراأ�صماي .لذا كان امثقف التقليدي
العن�صر امنظّ م ي جتمعات ذات قاعدة
فاحية وحرفية ،تنتجه الطبقة ام�صيطرة كي
ينظّ م الدولة والتجارة والق�صاء والتعليم ،خاف ًا
للمجتمع ال�صناعي الذي ا�صتولد اأماط ًا جديدة
من امثقفن :الكادر التقني وامخت�س ي العلوم
التطبيقية ،واجهاز الذي ي ؤومّن الهيمنة وااإدارة.
وواقع ااأ مر اأن غرام�صي ،وهو يت أامّل دور امثقف
ي امجتمع ال�صناعي ،قام بتو�صيع تعريف امثقف
تو�صيع ًا غر م�صبوق ،فجعل من امثقفن جمهور ًا
متميّز ًا تخرق وظيفته التنظيمية جميع ف�صاءات
احياة ااجتماعية ،كاأن يكتب« :ا يحيل معنى
امثقف فقط ا إى تلك الفئات ااجتماعية التي
تدعى تقليدي ًا بامثقفن بل يحيل ،بعامة ،ا إى كل
اجمهور ااجتماعي الذي مار�س وظائف التنظيم
بامعنى العام� :صواء كان ذلك ي ميدان ااإنتاج،
اأو الثقافة ،اأو ااإدارة العامة») .(11وعلى هذا ،فاإن
حديد موقع امثقف يتجاوز ااآيديولوجيا والبنى
ويتعن اأو ًا ما هو خا�س ي مط ااإنتاج
الفوقيةّ ،
والقوى امنتجة احديثة؛ اأي جهاز ااإنتاج .وهذا
ااإ�صكال يق�صي كلي ًا «امعيار الداخلي» ي تعريف
امثقف بو�صفه حام ًا للوعي واحقيقة وااأ فكار،
وينظر ا إليه ي وجوده ااجتماعي الذي يتك�صّ ف ي
تق�صيم العمل وي عملية ال�صراع الطبقي ،وهي
عملية �صيا�صية تخرق ميادين العمل ي تق�صيماته
امختلفة .ولعل هذا ااإ�صكال هو الذي منع عن
امثقف الع�صوي للطبقة العاملة ،الذي �صي�صبح

اأو�صلته هذه الدرا�صة ا إى النتيجة التالية« :مكن
قراءة عاقة امدينة /الريف ،ال�صمال /اجنوب،
ي اأ�صكالها الثقافية») ،(9التي اأف�صت بدورها ا إى
نتيجة احقة اأكر اأهمية لا�صراتيجية ال�صيا�صية
تقول :يعك�س التطوّر الثقاي الامتكافئ اختاف ًا
ي بنى فئات امثقفن يتجلّى ي عدم تناظر
عاقتهم بالدولة .ولهذا ي�صيطر ي اجنوب،
الذي م يعرف تقريب ًا التطور الراأ�صماي ،موذج
تقليدي من امثقفن ،مثل امحامي ،اأو مثل هوؤاء
الذي يج�صّ رون ام�صافة بن اجماهر الفاحية
وكبار ااإقطاعين عن طريق جهاز الدولة .ولعل
ان�صداد «امثقف اجنوبي» اأو «التقليدي» ا إى
الدولة هو الذي جعل معظم امثقفن التقليدين
يعملون ي جهاز الدولة البروقراطي� ،صواء
كانوا معلّمن اأو ق�صاو�صة اأو موظفن ،م�صكّلن
درع ًا اآيديولوجياً ،مرن ًا ومقاوم ًا ي اآن ،يرّر
مار�صات الدولة امختلفة وي�صوّغها) .(10على
خاف ذلك ،وب�صبب تقدّم ال�صمال ال�صناعي،
فا إن النموذج ام�صيطر فيه هو امثقف احديث؛
اأي امثقف التقني العامل ي ام�صنع ،الذي يربط
بن اجماهر العماليّة والطبقة الراأ�صمالية .ا
يعني هذا اأبد ًا اأن امثقف احديث يعيد ،ي �صرط
ختلف ،ا إنتاج دور امثقف الريفي ،وا ّإما يعني اأن
امثقف احديث ،اأو امديني ،يخ�صع ،ب�صبب اموقع
الذي يعمل فيه ،اآثار ال�صراع الطبقي امتجدّدة،
التي ت�صهم ي �صياغة موقفه من الدولة .فالعاقة
بن اجماهر العماليّة والدولة ي ال�صمال ا
تتحقّق بوا�صطة فئات من امثقفن ،بل عن طريق
التنظيمات النقابية وااأ حزاب ال�صيا�صية وجملة
عاقات امجتمع امدي ،التي ترك اآثارها على
امثقفن.
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امثقف الذي يواجه ال�صلطة باحقيقة عند ا إدوارد
�صعيد� ،صفة «امفكّر بذاته» ،ويجعل منه امثقف
ال�صيا�صي للطبقة العاملة .وهذا يعني اأنّ امثقف
ي ذاته ا يحوّل طبقة خا�صعة ا إى اأخرى قائدة
وم�صيطرة ومهيمنة؛ فالذي ينجز هذا العمل هو
«ااأ مر اجديد»؛ اأي احزب ال�صيا�صي الطليعي
الذي ي�صمح بقراءة جديدة لوظائف امثقفن.
يدور ا إ�صكال غرام�صي كلّه حول العاقة بن
امثقف والدولة ،اأو حول امثقف البديل والن�صال
الطبقي من اأجل م�صروع �صيا�صي بديل .مع ذلك،
فا إن غرام�صي ،وهو يقر أا عاقة امثقف /الطبقة،
ا يقيم تناظر ًا بن الرجوازية والطبقة العاملة؛
ذلك اأن امثقف ي عاقته بالرجوازية يلعب
دور ًا مبا�صر ًا ي تكوينها الطبقي ،ي حن اأن
دوره ي احالة الثانية حدّد ب�صرورة �صيا�صية
اأكر ات�صاع ًا ت�صعى ا إى التنظيم ال�صيا�صي للطبقة
العاملة ،الذي تتوحّ د فيه ااإدارة الواعية والعفوية
.á«Ñ©°ûdG

ذلك اأن ااخت�صا�س ي موقع ااإنتاج ا منع عن
امثقف امخت�س ت�صورات �صيا�صية تعيد ا إنتاج
عملية ااإنتاج اأو تقرح بدائل لها .وب�صبب ذلك،
يكون امثقف احديث عند غرام�صي مزيج ًا من
«خت�س و�صيا�صي» ،يذهب من «التكنيك -العمل
ا إى التكنيك -العلم وا إى الت�صور ااإن�صاي
التاريخي ،الذي من دونه يبقى امرء خت�ص ًا وا
ي�صبح قائداً») .(12تتخذ مفاهيم غرام�صي كلّها
امف�صل
من الدولة مرجع ًا لها ،ما يجعل احديث ّ
عن امثقف حديث ًا عن الدولة ،كما لو كانت دفاتر
ال�شجن ،التي تنفتح على �صوؤال امثقف ،ترى ي
ال�صوؤال ااأ خر مدخ ًا ا إى حديث اأو�صع واأكر
اأهمية؛ هو احديث عن الدولة.
ا إذا كان �صوؤال امثقف عاقة داخلية ي �صوؤال
الدولة ،فاإن ما يربط بينهما ،ب�صكل ا متكافئ،
هو وظيفة امثقف ااجتماعية التي تنطوي،
ي وجوهها امختلفة ،على وحدة ااخت�صا�س
وال�صيا�صة ،من حيث هي وظيفة هيمنية .ا إن وظيفة
الهيمنة الطبقية ،التي ت�صتدعي ااآيديولوجيا ي
�صكليها النظري والعملي ،هي التي تقود غرام�صي
ا إى اانقطاع عن الت�صوّر امثاي ،الذي ي�صاوي
بن الوهم وااآيديولوجيا ،الذي طوّره اآلتو�صر
احق ًا ي درا�صته عن «الدولة واأجهزة الدولة
ااآيديولوجية» .فقد ربط غرام�صي الوجوه الواعية
ي ااآيديولوجيا بوجوهها الاواعية التي تتك�صّ ف،
مادياً ،ي اممار�صات وامعاير الثقافية ،حقّقة،
حت اأ�صكال ختلفة ،التوحيد ااجتماعي ،كما لو
كانت ماط ًا طبقياً ،ا وجود للرابط ااجتماعي
من دونه .تنزع ااآيديولوجيا ،ي هذا التحديد،
ا إى تعميم ت�صور طبقي للعام على اممار�صات

على الرغم من تو�صيع غر م�صبوق مقولة
امثقف احديث ،مثل حديثه عن مثقفن واأ�صباه
مثقفن ،فاإن ااأ �صا�صي ي اجتهاد غرام�صي،
الذي م يكتمل ،هو فكرة امثقف كـ «منظّ م» ،وهو
ما ي�صاوي ،اأو يقرّب تقريب ًا كبراً ،بن موظفي
اأجهزة الدولة وامثقفن ،بامعنى ال�صيّق؛ ذلك اأن
الطرفن ينجزان وظيفة خا�صعة ،دورها تاأمن
الهيمنة ااجتماعية وال�صيا�صية للرجوازية.
وهذا يعني اأن تو�صيع تعريف امثقف ،وا�صح ًا
كان اأو ي�صوبه اا�صطراب ،ا يختل�س من امثقف
وظيفته ااجتماعية ،التي ميّزه عن غره من
امنتجن ،القائمة على التنظيم وااإقناع وااإدارة؛
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ااجتماعية امختلفة ،يتجلى ،ب�صكل وا�صح اأو
م�صمر ،ي جاات الفن واحقوق واحياة
ااقت�صادية وي جميع جليات احياة الفردية
واجماعية .ي هذه احدود ،التي تنزع ا إى
توحيد امجتمع امدي وجان�صته ،تتخذ الهيمنة
«�صكل تنظيم اجماهر» ،الذي يواجه اأ�صكال
تنظيم اأخرى تدعو ا إى الثبات واا�صتقرار.

اأتاح تاأمل الفوردية ،ن�صبة ا إى ااقت�صادي
ااأ مريكي فورد ،من حيث هي تنظيم معقلن
للنظام ااإنتاجي وامجتمع ،اأ نطونيو غرام�صي
اأن يرى العاقة بن الهيمنة والبنية التحتية؛ اأي
ام�صانع ،بدي ًا عن ت�صور تب�صيطي يقرن الهيمنة
بالبنية الفوقية ا اأكر .فهذه ام�صانع ،التي
حجب اا�صتغال امتزايد ب�صعار العقلنة وا إعادة
التنظيم ت�صتولد جهاز ًا هيمني ًا خا�ص ًا يكر�س
القيم الداعية ا إى الفاعلية واان�صباط ،منتهي ًا
ا إى وحدة منهج العمل ومط احياة ،كما لو كان
على العامل اأن متثل ا إى اآيديولوجيا نظرية عملية
ت�صاوي بن خارج ام�صنع وداخله .وبهذا امعنى،
ي�صبح العمل ااإنتاجي حاكم ًا لطرق التفكر
والتعامل مع ق�صايا «احياة» ،وت�صر «الفوردية»
منهج ًا ي العمل والثقافة ،ا إن م ت�صبح الثقافة
عاقة اقت�صادية وعاقة ي ااقت�صاد ،تطرد
)(14
�صوؤال ال�صيا�صة وا حتاج ا إليه.

يت�صمن �صوؤال الهيمنة �صوؤال امجتمع امدي
الذي يعار�س امجتمع ال�صيا�صي ويوافقه؛ اأي
الدولة ،ااأ مر الذي يجعل امجتمع امدي حيز ًا
لل�صراع بن الهيمنة القائمة والهيمنة البديلة.
ولهذا ،يقدم غرام�صي اأطروحتن اأ�صا�صيتن.
تقول ااأ وى :ا إن تاأمن الهيمنة ال�صيا�صية ،وهي
وجه اآخر للهيمنة ااآيديولوجية� ،صرط للو�صول
ا إى ال�صلطة .وتقول الثانية :ا إن �صكل ال�صلطة ،اأو
م�صمونها� ،صورة عن �صكل الو�صول ا إليها .وهو ي
هذا يرمي ا إى دولة دمقراطية جديدة تقوم على
ااإقناع ،ا على ال�صيطرة القهرية .فالدولة ي
منظوره ،ا مكن ا إرجاعها ا إى اأجهزتها القمعية،
بل تت�صمن جملة من موؤ�ص�صات امجتمع امدي
مثل :الكنائ�س ،وامدار�س ،والنقابات ... ،ا إلخ.
وهو ما ي�صع ي اجتهاده النظري ،لزوماً ،نظرية
عن اأجهزة الدولة امهيمنة ،منتهي ًا ا إى طرح
�صوؤال امدر�صة واللغة والفن والثقافة ب�صكل عام،
من وجهة نظر جميع الفئات ااجتماعية ،التي
تتوجه ا إليها اا�صراتيجية الهيمنية اجديدة).(13
لذا يتحدث غرام�صي عن «الهيمنة ااأ خاقية-
ال�صيا�صية» التي ا مكن اخت�صارها ي الهيمنة
ااقت�صادية ،وا ي م�صالح الطبقة ام�صيطرة.

اتكا ًء على وحدة منهج العمل ومط احياة،
تتحول الهيمنة ،ديالكتيكياً ،ا إى اأداة قمع منظم،
داخل ام�صنع وخارجه ،ملغية دالة «اح�صارة
التقنية» ،التي تب�صر �صكاني ًا بـ«التقدم»،
وم�صتعيدة عبودية قدمة ي �صكل جديد .وي�صتطيع
قارئ غرام�صي اأن يلم�س عاقة وا�صحة بن
وظيفة «اخبر التقني» ،الذي ينظم «عقانياً»
ا إنتاج ام�صنع احديث ،و«اجهاز الكهنوتي» ي
الدولة ااإقطاعية؛ فقد حلل غرام�صي ،وهو يبحث
عن معنى امثقف ي الدولة ااإقطاعية ،الدور
القمعي للجهاز الثقاي الكن�صي امهيمن الذي كان
يقوم بوظيفتن :وظيفة قمعية �صادرة عن احتكار
الكهنة جملة العلوم وامعارف والت�صريعات
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الناقد وهو يتحدث عن دور امثقفن ااجتماعي،
نا�صياً ،اأو متنا�صياً ،ام�صافة الفا�صلة بن الطرفن.
ففي الوقت الذي ين�صرف فيه غرام�صي ا إى
مو�صوع امثقف ،مام�ص ًا تخوم ال�صغف ،باحث ًا عما
يدعوه «امثقف ال�صيا�صي للطبقة العاملة» ،حيث
امثقف ي�صاوي انحيازه الطبقي ،ينتقد جوليان
بندا امثقفن ب�صبب «ااأ هواء ال�صيا�صية» التي
تفر�س انحياز ًا هو جوهر خيانتهم ،وهو الذي
ي�صوه الدور «امحايد» الذي عليهم التم�صك به.
كاأن يقول بندا« :م يكتفوا باتخاذ جانب ااأ هواء
وح�صب ( ...بل) ا إنهم اأتاحوا لها ،عن رغبة ،اأن
تخالط اأعمالهم كفنانن ،ورجال تعليم ،وفا�صفة،
واأن تكون جوهر عملهم وت�صم منتجاتهم جميعاً.
واحق اأنه م يكن هنالك اأبد ًا مثل هذه الكرة من
ااأ عمال ال�صيا�صية بن تلك التي يفر�س اأن تكون
مراآة للفكر غر امتميز») ،(16بل ا إن بندا م يُخْ ِف
قط مقته ال�صديد لا�صراكية والطبقة العاملة
وما يرتبط بهما ،م�صاوي ًا بن «الطبقات العاملة»
ون�صر الكراهية ي امجتمع.

ما يخدم م�صالح الدولة ااإقطاعية ،ووظيفة
اجتماعية تتوجه ا إى الطبقات اخا�صعة التي
ترى ي الدين ورجاله مرجع ًا طوعي ًا لها ،تن�صاع
له وتقبل با إر�صاداته .كانت الوظيفة ااأ وى التي
يتبادل فيها القمع والهيمنة امواقع ،اأثر ًا للعاقة
بن الكني�صة ،التي تنتج طوائف امثقفن ،وجهاز
الدولة ااإقطاعية ،لكنها كانت ،اأو ًا نتيجة
لهيمنة الكني�صة ااآيديولوجية (15).تف�صر هذه
اماحظات تداخل اآليات القمع والهيمنة ي مط
احياة ااأ مريكي ،حيث اموؤ�ص�صات ااقت�صادية
»àdG á«eÓYE’G Iõ¡L C’G ôµà– á«°SÉ«°ùdGh
تخرق امجتمع امدي وت�صيطر عليه .لن تكون
قطاعات امهم�صن ،غر اممثَلن ،العاجزين،
äÉYÉ£b ’E G ,É¡d Ék Jƒ°U ¿ƒµj ¿CG ó«©°S OGQCG »àdG
«امحرومن» من اأجهزة ا إعامية مطابقة ،والتي
يقع عليها �صيل امعلومات ال�صادرة عن الدوائر
ااحرافية.

غرام�شي و�شعيد :اختلف زاوية الروؤية

اأراد �صعيد ي �صياق ثقاي حددّ ،احى
فيه امثقف اأمام ااأ كادمي ،اأن يعيد للمثقفن
دورهم ااجتماعي ،متكئ ًا على غرام�صي ،بقدر
ما اأراد ،ي ال�صياق ذاته ،اأن يذكر بتاريخ خيانة
امثقفن ذاهب ًا ا إى بندا دون اأن يرى الفرق بن
منظّ ر �صيوعي ومثقف فرن�صي معاد لل�صيوعية.
رما اأراد �صعيد ،ي هذا الت�صور ،الذي يثر
الكثر من الف�صول ،اأن يعلن عن مقاربات �صديدة
الذاتية تتيح له اأن ينتقل حر ًا من مفكر ا إى اآخر
بعيد ًا عن امقاي�صات اماألوفة ،ولعل هذه الذاتية
اجاحة ،التي ت�صع «الذات ال�صرقية» ومقوات

ا منع ا إحاات ا إدوارد �صعيد امتكررة ا إى
اأنطونيو غرام�صي قارئ الطرفن من اأن يطرح
كثر ًا من ااأ �صئلة ،اأ ن لكل منهما ا إ�صكا ًا خا�ص ًا
به ا يتقاطع مع ااآخر ا إا ي حيز حدود .مكن
تاأمل هذا احيز ،ي م�صتوى اأول منه ،اعتماد ًا على
ماحظات ثاث ت�صيء ااختاف اجوهري بن
الطرفن :تتمثل اماحظة ااأ وى ي خلط �صعيد
الغريب بن غرام�صي وجوليان بندا �صاحب كتاب
خيانة امثقفن ،حتى حن ي�صتدعيهما ب�صكل
متمايز ي كتابيه� :شور امثقفh ،العام ،الن�س،
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امعرفة ي حقل واحد ،هي التي ت�صيء ،رما،
ا إعجاب �صعيد ال�صديد بجان باتي�صتا فيكو الذي
قال بالدنيوي والتاريخي وباإمكان الب�صر معرفة
ما ي�صنعونه وال�صيطرة عليه .وما يثر الت�صاوؤل
ي هذا امجال قائم ي اجاهن :اأولهما اأن
خطاب فيكو ،امحدد بزمانه ،م يكن متحرر ًا
من ااأ �صاطر واميتافيزيقا؛ فقد راأى اأن معرفة
الطبيعة وال�صيطرة عليها �صاأنان من �صوؤون اه،
طاما اأنها خلق ا إلهي ا عاقة للب�صر به ،وثانيهما
اأن ما جاء به فيكو م جاوزه وتطويره ي فل�صفات
كانت وهيغل ومارك�س ،ما يجعل من «امو�صوعي
ااإيطاي» حظة من حظات ع�صر التنوير
ااأ وروبي ،ا ذروة له.

اأرواح امثقفن ،ا وظائفهم ،ي جتمع راأ�صماي
متقدم .وبداهة فا إن �صعيداً ،الذي ا تنق�صه
الرومان�صية اأبداً ،يتعاى على الطبقات ،ويظل،
ب�صبب «ذاته ال�صرقية» ،منغم�ص ًا ي «جرده الذاتي»
وي �صيا�صة مطابقة لها .وهذا احوار ال�صعب
بن الرومان�صية وال�صيا�صة قاده ي �شور امثقف
ا إى حديث طويل عن «اجمهور» الذي يحتاج ا إى
امثقف ويحتاج ااأ خر ا إليه؛ ذلك اأن كل ر�صالة
حتاج ا إى من ي�صتقبلها .بيد اأن على مقولة
اجمهور ،التي تطرد مقولة الطبقة وا تطردها
كلياً ،اأن تف�صح عن ذاتها ي حقل عام ع�صي
على التحديد عنا�صره من امعوزين وامحرومن
وغر ام�صموعن وغر اممثلن والعاجزين .وحقل
كهذا يائم ي عموميته مثقف ًا اأخاقي ًا ا يرتاح
ا إى مقوات الطبقة وال�صراع الطبقي وحرب
امواقع ،ويرتاح ا إى مقوات احق واحقيقة.

لن يختلف ااأ مر ي موقف �صعيد من مارك�س،
الذي حرر النظر ا إى العام امادي من وجهه
اميتافيزيقي متجاوز ًا كلي ًا فيكو الذي احتفظ
«ت�صوره الدنيوي» بكثر من الفولكلور ،مثلما اأ�صار
الفيل�صوف اآرن�صت بلوخ .وواقع ااأ مر اأن اانت�صاب،
حتى لو كان جزئياً ،ا إى فكر اأنطونيو غرام�صي،
يق�صي بو�صع ااأ خر ي �صل�صلته النظرية
ال�صيا�صية التي حتقب مارك�س وا إجلز ولينن
وابريوا وغرهم ،وهو ما ا يكرث له �صعيد،
م�صر ًا غرام�صي
مق�صي ًا ما �صاء وقاب ًا ما يريدّ ،
ا إى مثقف نقدي بن مثقفن اآخرين .ولهذا فاإن
�صعيداً ،وهو قارئ متاز لغرام�صي ،لن يلتفت ا إى
النقد الذي وجهه ااأ خر ا إى جوليان بندا« :ا إن
بندا ،مثل كروت�صي ،يعاين وظيفة امثقفن دون
اأن ينظر ا إى و�صعهم الطبقي .(17)»...امق�صود
بذلك اأن بندا ،مثل غره ،ي�صتبدل بـ«الطبقي»
ااإن�صاي وبـ«التحديد ال�صيا�صي» رومان�صية تب�صر

ي مقابل خطاب غرام�صي امحدد ودقيق
التحديد ،بنى �صعيد خطاب ًا اآخر ي�صتلهم غرام�صي
ويتحرر منه ،ي�صتبدل بامثقف الع�صوي امثقف
الهاوي وبالطبقة العاملة اجمهور وبالثورة
اا�صراكية الدفاع عن احق .والوا�صح ي هذه
امقوات الثاث هو مقولة «امثقف الهاوي»،
التي ت�صتمد خ�صو�صيتها من عمومية امقولتن
امجاورتن لها ،ما يجعل منها �صوت ًا اأخاقي ًا
كوني ًا يدافع عن ام�صطهدين ي جميع اأرجاء
العام .اتكا ًء على هذه العمومية ااأ خاقية ،التي
توغل ي مجيد امر�صل وترى اجمهور ام�صتقبل
ي كل مكان ،يتحول امثقف ا إى ذات مفردة
�صديدة الفرادة ،وت�صبح فرديته امطلقة ،التي
ت�صله بااأ نبياء� ،صرط وظيفته الثقافية ااإن�صانية.
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يكون ا إدوارد �صعيد ،واحالة هذه ،نقي�ص ًا للمثقف
اجمعي الذي اأراده غرام�صي ،وبدي ًا عنه ي
اآنٍ ؛ نقي�ص ًا له ب�صبب فردية جاحة ت�صع امثقف
الهاوي فوق غره ،وبدي ًا عنه اأ ن ي قوله ما
يعر عن تطلعات جميع امحتاجن ا إى احق
واحقيقة .وي هذا القِران ال�صعيد بن الفردية
الر�صولية والقدرة على ااإعان عن احق ،تطرد
«الق�صدية الر�صولية» ،ا إن �صح القول ،ال�صرورة
ال�صيا�صية ،مهما كان �صكلها وم�صمونها ،طاما اأن
امثقف الهاوي قوّام على امثقف اجمعي وبديل
عنه ،وطاما اأن «قول احق» اأكر قوة و�صابة من
«قول ال�صلطة».

مرتبطة مقا�صد امثقف واأخاقياته .وال�صوؤال
هنا :ا إذا كانت حرب امواقع ت�صكل عاقة داخلية
ي مفهوم الهيمنة ،مثلما ّبن اأندريه توزل،
فما هي اأدوات ا إدوارد �صعيد التي توحّ د بن
امفهومن؟) (18يظل اجواب م�صتحياً ،طاما اأن
حرب امواقع ا�صراتيجية كفاحية جماعية ،طويلة
ااأ مد ،ا تتعلق بااأ فراد.
ت�صدر ااأ �صئلة كلها ،كما اأ�صرنا ،عن الفرق
بن ا إ�صكال غرام�صي وا إ�صكال �صعيد .كان ااأ ول
م�صغو ًا با�صراتيجية الثورة اا�صراكية ي «غرب»
راأ�صماي متقدم له تقاليد دمقراطية ،يختلف عن
«�صرق» يغايره ي ااجاهن ،بينما انطلق الثاي
من جربة اأكادمية ذاتية �صاءلت اأكادمين
غربين ،ين�صرون ،قدم ًا وحديثاً ،معرفة ت�صوه
ال�صرق وت�صوّغ ال�صيطرة عليه .م يرد �صعيد الذي
اأنكر اأبد ًا الهويات امغلقة ،على التحزب الغربي
بتحزب اآيديولوجي �صرقي ،بل رد عليه بثقافة
ا إن�صانية ا مركز لها ،تعرف بكل جهد ثقاي
يرف�س الراتب ويقول م�صاواة الب�صر .وي هذا
امنظور ،الذي يحتفي باإن�صانية جديدة حتملة،
كان �صعيد ي�صتاأنف ثقافة ع�صر التنوير ااأ وروبية
الكا�صيكية ،كما لو كان مثقف ًا من القرن الثامن
ع�صر يعي�س ي القرن الع�صرين ،مع ا إ�صافة نوعية
حا�صمة :فاإذا كان التنويري ااأ وروبي الكا�صيكي
قد �صاوى بن ااإن�صاي وااأ وروبي ا غر ،فقد �صاء
…hÉ°ùj ¿CG ,á«HhQh C’G ájõcôŸÉH Oóf …òdG ó«©°S
بن ال�صعوب جميعاً .كان طبيعياً ،ي منظور عابر
للثقافات واللغات وال�صعوب ،اأن يدرج �صعيد ي
خطابه ام�صاهمات التي تنطلق من ااإن�صان ،وهي
ي اأ�صلها مقولة برجوازية تنويرية.

ولعل ي كلمات �صعيد امتواترة عن احق
واحقيقة والعدل ،التي ماأ كتابه �شور امثقف
خا�صة ،ما يك�صف عن خطاب اأخاقي ا ياأتلف
ÜÉ£N GC óàÑe ƒg …òdG ,»°SÉ«°ùdG ÜÉ£ÿG ™e
غرام�صي ونهايته ،وا يتفق مع ت�صور مادي
تاريخي ،ي�صتق امثقف من تاريخ اجتماعي حدد
يربط بن وظائف امثقفن والطبقات ااجتماعية.
يذوب مفهوم �صعيد عن الهيمنة ،منطقياً ،ي
اأثر اليوتوبيا ،ب�صبب ااأ داة امفردة التي توكل
ا إى ذاتها الدفاع عن احقيقة .فا إذا كان حديث
غرام�صي ام�صغول بـ «غزو» امجتمع امدي،
يعطف ،نظري ًا وعملياً ،على اأجهزة تنظيمية
تكافح جتمعة من اأجل هيمنة بديلة ،فا إن �صعيد ًا
يختزل اأجهزة الهيمنة امغايرة ي ذات مفردة،
مثل «الامثلن» الذين ا متلكون ثقافة امثقف
وباغته .وبهذا امعنى ،يكون التحويل ال�صيا�صي
امجتمعي �صرط ًا اإجاز الهيمنة البديلة ااأ وى
(ام�صروع احزبي) ،بينما تظل الهيمنة الثانية

82

العدد الثاي والثمانون 2012

مقا�صد �صاحب ال�صرة وغاياته ،الذي تقرر
فرديته اجاحة مكان ااآخرين واحيز ام�صموح
لهم باحتاله .ولهذا ،ا يح�صر غرام�صي ،معنى
حقيقي ،ي ن�صو�س �صعيد ااأ �صا�صية مثل الثقافة
والإمبياليةh ,ال�شت�شراقh ,العام ،الن�س،
الناقد؛ فما يح�صر هو ظله الذي هم�س ل�صعيد،
ذات مرة ،بجملة �صريعة اقت هوى ي نف�صه،
ج�صّ دها ي �صرة ذاتية فكرية ،تعلن اأن على
«ام�صطهدين» اأن يكتبوا ،اأحراراً ،التاريخ اخا�س
uº¡H

تت�صم جملة غرام�صي «اجرد منذ البداية»
التي ا�صتهل بها كتاب ال�شت�شراق á°UÉN á«ªgCÉH
ي م�صار �صعيد الثقاي ،مكن تلخي�صها بال�صكل
التاي :حتوي كتابات �صعيد النظرية امتعددة
على بعدين غر متكافئن؛ يتجلى اأحدهما ي
درا�صات اأدبية امعة ،ويتمثل ثانيهما ي �صرة
ذاتية فكرية تتدخل ي �صياغة ااأ �صئلة ااأ دبية
وا إجاباتها .والبعد الثاي هو الذي اأتاح اأ نطونيو
غرام�صي اأن يت�صلل ا إى كتابات �صعيد ،كي يكون
حا�صر ًا وغائب ًا معاً ،طاما اأن قوله كله حكوم
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الأ دب العامي بعد غوته

≠

رينهارد مير

ي الفرة الأ خرة ،تكت�شب فكرة «الأ دب العامي»  ،Weltliteraturالتي ابتكرها غوته ي
العام � ،1827شعبية مطردة ي اأو�شاط ام�شتغلن بالأ دب ،الذين يذهبون ا إى اعتبار الأ دب
العامي حقل تناف�شهم الأ �شا�شي وال�شروري .ويبدو اأن ذلك «الأ دب العامي» الذي كان
بالن�شبة لغوته �شيئاً م�شتقبلياً ،مُ�شت�شرَفاً ،دائراً ي الأ فق وينبغي العمل باجاهه ،اأ�شبح
اليوم حقيقة واقعة.
≠ نقلها ا إى العربية عاء الدين اأبو زينة عن ااأ �صل ااإجليزي:
Reinhard Meyer -Kalkus, »Literature beyond Goethe«, in: Cultural Mobility, editor

Stephen Greenblatt, Cambridge: Cambridge University Press (2009).
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ومكن اتخاذ برلن مثا ًا على ذلك ،وكذلك
باري�س اأو لندن اأو نيويورك ي جوانب اأخرى.
وم يعد الراغب ي كتابة دليل عن برلن ااأ دبية
يق�صر نف�صه على تعقب اموؤلفن
ي�صتطيع اأن ُ
ااأ مان ،وا إما يرتب عليه اأي�ص ًا اأن ياأخذ ي
اعتباره موؤلفن يكتبون بالعربية ،والرو�صية،
وااإجليزية ،والفرن�صية ،وال�صويدية واللغات
ااأ خرى ،ومن بن هوؤاء احائز على جائزة
نوبل لاآ داب ا إمري كرت�صز ,Imre Kertész
الذي يكتب بلغته الهنغارية ااأ م ،وكذلك هو حال
اموؤلفن ال�صورين ،وااإيرانين ،وااأ كراد الذين
يكتبون اأعمالهم بااأ مانية ،والذين حققوا ح�صور ًا
ي اأمانيا ،لكنهم يظلون غر معروفن ن�صبي ًا ي
بلدانهم ااأ �صلية.

اأا يقدم مفهوم «ااأ دب العامي» درا�صات
اأدبية جتاز احدود القومية تتجاوز علوم اللغة
امنف�صلة امحددة بلغة مُفردة اأو عائلة لغوية
معينة؟
ثمة مفارقة ي هذه ال�صعبية التي يتمتع بها
م�صطلح غوته اليوم؛ فقد فهمه مبتكره ب�صكل
خا�س به ،يختلف عن فهمنا الراهن له .ويعرّف
معجم مفردات ميتزلر ااأ دبي ي العام 1990
«ااأ دب العامي» باأنه «حا�صل جمع اأدب كل
ال�صعوب وااأ زمان» ،وهو «�صجل مجمل ...ااأ عمال
ااأ دبية التي ت�صكل جموع هذا ااأ دب الكلي،
والتي يُنظر ا إليها باعتبارها عابرة للزمن ومتمتعة
ب�صاحية كونية» .وم يكن ي ذهن غوته ،عندما
طرح مفهومه ،اأيٌ من هذين امعنين ،وا إما جلب
با�صتخدامه للم�صطلح (الذي ذكره نحو خم�س
ع�صرة مرة) ،من دون تقدم اأي تعريف ح�صري
�صامل اأو تف�صر منهجي له ،اأفكار ًا اأدبية وا�صحة
ليحملها ،وجح ي و�صع هذه ااأ فكار مو�صع
.á°SQÉªŸG

وهكذا ،م يعد ي�صلح ااآن ذلك النمط من
امعرفة ااأ دبية التي ت�صع تركيزها على دولة
واحدة اأو منطقة خ�صو�صة ولغتها اأو عائلتها
اللغوية .وي�صبح اأ�صعب على نحو م�صطرد
عزل اموؤلفن بن�صبتهم ا إى ثقافة واحدة ودولة
واحدة؛ فهم يعي�صون ويكتبون ي الف�صاءات بن
هذه ااأ م والثقافات .وا يعي�س اأولئك الذين
يكتبون اأعمالهم بواحدة من لغات التوا�صل
الكوي العظيمة (مثل ااإجليزية اأو الفرن�صية
اأو ااإ�صبانية اأو العربية) بن الثقافات فح�صب،
وا إما يخاطبون قرّا ًء يعي�صون خارج اأقاليمهم
ومواطنهم ااأ �صلية ،مثل الهنود والباك�صتانين
والبنغال ي لندن ،وال�صينين ي نيويورك،
وااأ فارقة ال�صمالين ي فرن�صا .وقد ا�صتطاع
كثر من هوؤاء التاأثر ي ا إحداث تغير لغوي،
واأن يكتبوا بلغات لي�صت لغتهم ااأ م ،اأو التي ت�صكل
بالن�صبة لهم لغة أا ّم ًا ثانية.

-1-

ي كانون الثاي (يناير)  1827حدث غوته
للمرة ااأ وى عن ااأ دب العامي مع �صكرتره
ونا�صخه يوهان بير ا إيكرمان .كان يعمل ي ذلك
الوقت على الطبعة ااأ حدث من مطبوعة عن
الفن والع�شور القدمة über Kunst und
 ،Altertumوهي جلة اأ�صرف على حريرها
منذ العام  ،1816وا�صتنفدت الكثر من طاقاته
حتى وفاته ي العام  .1832ورما �صكلت هذه
امجلة اآخر مغامراته ااأ دبية امعروفة .واأ�صبح
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يُنظر ا إليها اأخر ًا على اأنها جزء مكمّل اآخر
اأعماله .وكان اأن ظهرت مقاربات تاأويلية ي هذا
ال�صياق تاأخذ ي اعتبارها فكرة ااأ دب العامي،
خا�صة تلك التي اأجزها خت�صون موؤهلون ي
ااأ دب ،مثل هندريك برو�س Hendrik Birus
واآن بوننكامب .Anne Bohnenkamp

ااأ مان اأن ننظر فيما وراء حدود حيطنا ال�صيق
اخا�س ،فا إن ااأ مر بطبيعة احال رما ينتهي بنا
ب�صهولة ونحن نتمرغ ي الغطر�صة امتحذلقة .هذا
هو ال�صبب ي اأنني اأ�صغل نف�صي بااأ م ااأ خرى،
واأن�صح ااآخرين بفعل ال�صيء نف�صه .م يعد ااأ دب
الوطني اليوم على ما كان عليه ،ويبدو فجر حقبة
ااأ دب العامي اأنه يبزغ ااآن ،وعلى كل �صخ�س اأن
يفعل ما مكنه لت�صريع و�صول هذه احقبة».

وي العام  ،1827قر أا غوته ي الدورية
 á«°ùfôØdGالكوكب  ،Le Globeمراجعة �صافية
لرواية �صينية من ع�صر �صالة مينغ ،كانت قد
�صدرت ت ّو ًا ي ترجمة فرن�صية بعنوان :ابنا العم
 ،les deux cousinesثم اأف�صح بعدها عن
اأفكاره حول ااأ دب العامي اإيكرمان:

وي العادة ،يُ�صت�صهد بهذه اماحظة ااأ خرة
ب�صبب ا إيجازها وباغتها ،لكنه ا ينبغي للمرء اأن
ي�صتعملها با تدقيق .فحتى مع معار�صته ان�صغال
امرء ال�صيق وامحدود باأدبه الوطني فقط ،يبقى
من غر الوا�صح ما الذي عناه غوته مام ًا بقوله:
«م يعد ااأ دب الوطني اليوم على ما كان عليه».

«رواية �صينية؟ قلت )ا إيكرمان) ،ا ب ّد من اأن
تكون بالغة الغرابة»« ،لي�صت غريبة جد ًا كما قد
يتوقع امرء» ،قال غوتة« .ا إن النا�س فيها يفكرون،
ويت�صرفون ،وي�صعرون بالطريقة نف�صها كما نفعل
نحن تقريباً ،وي�صعر امرء �صريع ًا باأنهم اأرواح
م�صابهة �صقيقة ،وا إما بفارق واحد؛ اأن كل �صيء
لديهم اأو�صح ،واأنقى ،واأكر اأخاقية»« ...ولكن»،
قلت« :اأا مكن اأن تكون هذه الرواية ال�صينية
واحدة من اأكر رواياتهم جودة؟» اأبداً ،قال غوته.
«ا إن لدى ال�صينين ااآاف منها ،والتي كانت
لديهم عندما كان اأ�صافنا ما يزالون يتجولون ي
الغابات» .وا�صتمر غوته« :ا إنني اأدرك اأكر واأكر
اأن ذلك ااأ دب هو ا إرث ااإن�صانية ام�صرك ،ويقوم
با إن�صائه ي كل مكان وعر الزمان امئات فوق
امئات من النا�س .رما يجعله �صخ�س اأف�صل قلي ًا
من اآخر ،ويقيم على القمة فرة اأطول قلي ًا من
غره ،لكن هذا هو كل �صيء .وا إذا م ن�صتطع نحن

وي احقيقة ،كان كري�صتوف مارتن فياند
 Christoph Martin Wielandقد ا�صتعمل
م�صطلح «ااأ دب العامي» اأول مرة قبل ذلك
بع�صرين �صنة ،معانٍ رقّمها بخط يده على
الهوام�س ،معرّف ًا ا إياه باأنه «مرادف يعني اأنّ امرء
اأ�صبح متعلم ًا وم�صيّ�ص ًا وحَ �صَ ن ااطاع» .وقد
مكن غوته من حمل هذا التعريف والبناء عليه،
اأ ن ا�صتخدامه اخا�س للكلمة كانت له «�صلة
قليلة بامفاهيم امثالية ،مثل :النظرة العامية،
وتاريخ العام ،وروح العام ،ونفْ�س العام» كما
قدمها كل من كانط ،وهردر ،و�صيلينغ ،وهيغل.
وكان ا�صتخدامه اأقرب ا إى مفهوم «مواطن
العام» ( Weltbürgerبد ًا من مواطن امدينة
اأو الدولة) ،ومن التبادل العامي (باعتباره نقي�س
التبادل امحلي) .وكان غوته مهتم ًا بالت�صامي
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على ما هو خا�س ،اأو حلي اأو وطني فقط ،من
خال جاوز اارتكا�س على الذات والتمركز
حولها ،و�صرورة اانعتاق ما �صمّاه «الغطر�صة
امتحذلقة» .وقد كتب ي وقت مبكر ،ي العام
« :1801رما يخل�س امرء �صريع ًا ا إى ااعتقاد
باأنه ا يوجد �صيء من قبيل الفن الوطني والعِلم
الوطني .ينتمي كاهما ،مثل كل �صيء له قيمة
حقيقية ،ا إى كل العام ،ومكن ترويجهما فقط
من خال التفاعل احر والعام بن ااأ حياء ،مع
االتزام بذلك اجزء الذي يبقى ،وامعروف لدينا
من اما�صي».

احتفيا باأمانيا ما قبل احديثة ،وبال�صخ�صيات
ال�صامقة ي ااأ عمال الدرامية مثل غوت�س فون
برلي�صنغن hCG Götz von Berlichingen
فاو�صت  .Faustوكان من وجههوا مواهبهم
نحو هذه ام�صاعي الثقافية-ال�صيا�صية امبتكرة،
جيل الرومان�صين من اأمثال فاخيرودر ،وتيك،
ونوفالي�س ،وفيما بعد جاكوب غرم ،والدرا�صات
ااأ مانية النا�صئة ،ولكن مع نزوع وطنية �صوفينية
مناه�صة للفرن�صية .وخال احقبة النابليونية،
اأ�صبحت منظورات هوؤاء ت�صيق باطراد لتركز
على الثقافة ام�صيحية-اجرمانية ،وعلى الع�صور
الكاثوليكية الو�صطى ي حقيقة ااأ مر .واأ�صبح
النموذج الرئي�صي هو «الفن النيو-جرماي،
الدين-وطني» .ورما يكون غوته قد قاوم النزعة
الرومان�صية امحافظة بحما�صة ،اأ نه كان يدرك
مام ًا حقيقة اأن عمله امبكر �صكل بذرة حفزة
لتطورها .وي معار�صة للرومان�صين ،اأ�صبح
ي�ص ّر ااآن على تاأ�صي�س تو�صيع كوي لنطاق
ااأ مة الثقاي ،من اأجل التغلب على التحديق ي
القدَ مَ ن« :ا إنني اأدرك اأكر واأكر اأن ذلك ااأ دب
هو ا إرث ااإن�صانية ام�صرك ،ويقوم با إن�صائه ي كل
مكان وعر الزمان امئات فوق امئات من النا�س».
هذه هي كلماته اإيكرمان.

من ااأ �صاليب التاأويلية التي حظى
بااحرام ،ثمة الت�صاوؤل عمن اأو ما الذي يتوجه
ا إليه بيان ما� ،صواء كان بيان ًا منطوق ًا اأو غر
معلن .وكانت ماحظة غوته ،ي احقيقة� ،صمة
جدلية انفعالية معينة ،م�صممة لغاية ا�صتدراج
نقا�س .كان م�صتا ًء من ااجاهات التي كان قد
احظها لدى الرومان�صين منذ العام ,1800
والتي كانت تعبراتها ما تزال حا�صرة بقوة بعد
عقدين من ذلك ،والتي �صكلت ،بالتحديد� ،صورة
زائفة ما كان هو وهردر  Herderقد عرا عليه
ي �صبابهما بينما كانا ي�صعيان ا إى اكت�صاف
ااأ دلة على وجود «ااأ �صلوب والفن ااأ مانين»،
عنوان عملهما امن�صور ي العام  .1773وي �صياق
رف�صهما الواعي لثقافة ع�صرهما امتاأثرة كثر ًا
بالباط الفرن�صي وامثقفن الفرن�صين ،قاما
بجمع اأ�صياء مثل ااأ غاي الفلكلورية ااإلزا�صية
(ن�صبة اإقليم ااإلزا�س بفرن�صا) اأو كما اأ�صماها
هردر ،ااأ غاي الوطنية ،اأو ا�صت�صهدا ما اعتراه،
خط ًأا ،عمارة «اأمانية» لكاتدرائية �صرا�صبورغ ،اأو

مع تقدمه ي ال�صن ،اأ�صبح اهتمام غوته
بالنتاج ااأ دبي امعا�صر اأ وروبا غر ااأ مانية اأكر
حيوية بكثر ،وخا�صة موؤلفن مثل اللورد بايرون،
واألي�صاندرو مانزوي ،بااإ�صافة ا إى ال�صعر امنتج
باللغات امختلفة ي بلدان وحقب ختلفة ،من ذلك
الذي كان يُن�صر ب�صكل متزايد خال فرة حياته.
وقد حملت اأ�صعاره اخا�صة ب�صمة تلك ااأ �صعار.
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بفرع معري خ�صو�س ،هي ام�صامن التي
ك�صف عنها اأخر ًا هندريك برو�س Hendrik
 .Birusو�صيبدو اأن غوته طور مفهومه بالتحاور
مع موؤ�ص�صي ااأ دب امقارن ي فرن�صا .وهو ما
اأ�صبح بف�صل النجاحات التي حققها الت�صريح
امقارن وامورفولوجيا امقارنة ي العلوم الطبيعية
واللغويات ،م�صطلح «ااأ دب امقارن» الذي �صاع
بحلول العام  .1800وكانت الكتب تظهر بعناوين
مثل« :اميثولوجيا امقارنة» ،و«التاريخ امقارن»
عام ااأ دب
 .Histoire comparéeكما درَ�س ِ
اأبيل-فرن�صوا م�صاق ًا ي ااأ دب امقارن ي جامعة
ال�صوربون ي العام  ،1827ون�صر اموؤرخ والناقد
ااأ دبي جان-جاك اأمبري كتابه تاريخ مقارن
للفنون والآ داب histoire comparative des
 .arts et de la littératureوم يكن «ااأ دب
امقارن» يجمع ويقارِن مجرد امقارنة ،وا إما ق�صد
ا إى ا إقامة بناء ثقاي-تاريخي للعاقات العائلية
عر الزمان وامكان (على �صبيل امثال بن ااأ دب
النوردي-ااأ ماي وبن ااأ دب ااإغريقي) وكذلك
من اأجل خلق فل�صفة فنية لاأ دب.

وكان عمله الديوان الغربي ال�شرقي
عبارة عن حوار متخيل مع حافظ ،ال�صاعر
الفار�صي من القرن الرابع ع�صر .وكان حوار اآخر،
مع ال�صعر ال�صيني ،هو ااأ �صا�س لق�صيدة «كتاب
�صيني-اأماي عن الف�صول وال�صاعات» (.(1827
وقد �صم كتابه عن الفن والع�شور القدمة
 ،über Kunst und Altertumترجمات من
ال�صربية ،والفار�صية ،وااإغريقية احديثة¿Éch .
هذا ال�صعر متعدد اللغات بالن�صبة لغوته مثابة
العام الكوي»؛ معنى اأنه تعبر عن
«�صعر َ
اخا�صية ال�صعرية احا�صرة ي كل ال�صعوب،
والتي مكن اأن تنجم «حيثما ت�صرق ال�صم�س».
لكن هذا ال�صعر العامي لي�س امكافئ لاأ دب
العامي .فوفق ًا له ،يحقق ال�صعر العامي؛ هذه
امكانة اأو ًا عندما تتم ترجمته ونقله ا إى خارج
م�صهده اللغوي اخا�س ،بحيث يتم جعله متاح ًا
للعام .وقد انعقدت مقارنة ،م�صوّغة ،مع كتاب
هيغل حا�شرات ي فل�شفة تاريخ العام.
فتمام ًا كما حقق الروح ال�صعبية اجمعية ،اأو
الروح الوطنية ،وعيها بذاتها اأو ًا من خال الروح
العامية ،فاإن هذه ااأ خرة حقق نف�صها فقط من
خال تنوع الروح ال�صعبية .كما ي�صبح ال�صعر
الوطني اأي�ص ًا (اأي �صعر العام) جزء ًا من ااأ دب
العامي ،عندما يكون قد تُرجم ووُزع حتى يتجاوز
مكانه الذي كان �صيبقى حدود ااأ فق بغر ذلك،
وهو اأي�ص ًا ال�صبب ي اأن «ااأ دب العامي» ياأتي
ا إى الوجود باعتباره امجموع الكوراي اأ �صوات
العام.
)(1819

وقد اطلع غوته على هذه اجداات الفرن�صية
اأ�صا�ص ًا من جلة الكوكب « ،Le Globeامجلة
الفل�صفية وااأ دبية» التي تاأ�ص�صت ي العام
 ،1824والتي اأبقته مطلعاً ،لي�س على ال�صوؤون
ااأ دبية فح�صب ،وا إما على امناق�صات واجداات
اجارية ي حقل العلوم الطبيعية اأي�صاً .وكانت
جلة الكوكب بالن�صبة ا إليه م�صدر ًا ا ين�صب
للتحفيز الفكري .وعندما ن�صرت هذه الدورية
مراجعة اأ عماله الدرامية امرجمة ا إى الفرن�صية
(امقبات الدرامية لغوته) ،قام برجمة هذه

-2-

تاريخياً ،ينطوي م�صطلح «ااأ دب العامي»
على م�صامن بحثية متخ�ص�صة ومرتبطة
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امراجعة واقتب�صها ي عمله عن الفن والع�شور
القدمة .وي امقابل ،قر أا هو مراجعة لكتابه
امذكور ي الكوكب اأي�صاً .وكانت لغوته �صات
�صخ�صية مع الاعبن الرئي�صين ي حركة ااأ دب
امقارن ،ت�صبه عاقته مع امفكر ااأ دبي وامرجم
واموؤرخ توما�س كارايل ,Thomas Carlyle
الذي كتب �صرة حياة �صيلر ºLôJh Schiller
حكايات للرومان�صين ااأ مان.

مفهوم غوته لـ«ااأ دب العامي» متاأ�ص�ص ًا على هذا
الفهم امتبادل ،على ا إدراك الكيفيات التي يُفهم
بها العمل وا إعادة حويل هذه الكيفيات ،وعلى
الرجمات الراجعة ا إى الثقافة ااأ �صلية التي
و�صلت ا إى ااآخرين عر الرجمة .وهو ما مكن
اأن يف�صي كله ا إى ا إحداث تغيرات ي فهم امرء
.¬°ùØæd
م يكن فهم غوته لـ«ااأ دب العامي» يعني
اأر�صيف ًا لكل �صيء كان قد كتب ،وا كامل اموؤلفات
العظيمة التي جاوزت ثقافاتها الوطنية ،وا إما
كان بااأ حرى «�صك ًا من التوا�صل ااأ دبي العامي
الذي م يتحقق بعد» .وكان اعبوه الرئي�صيون هم:
الكتاب ،والنقاد ااأ دبيون ،وامرجمون ،وبائعو
الكتب ،ونا�صرو ال�صحف ،وكل الذين ي�صاركون
ي ا إعام الراأي العام عن ال�صعوب والثقافات
ااأ خرى .وكانت وا�صطة هذا «التبادل الفكري
احر» هي :امجات ،والكتب ،وامرا�صات،
والرجمات ،والرحات ،واللقاءات بن الكتاب،
بااإ�صافة ا إى �صوق كتاب تت�صع با�صتمرار .وكتب
غوته اأن «ااأ م ت�صبح اأقرب ا إى بع�صها البع�س
من خال الريد ال�صريع وال�صفن البخارية،
وكذلك من خال الدوريات :اليومية وااأ �صبوعية
وال�صهرية».

هنا ،كان يظهر ي داخل �صياق التبادل
الثقاي بن ااأ دب ااأ ماي-الفرن�صي وااأ ماي-
ااإجليزي ،تطور حا�صم ي مفهوم ااأ دب العامي
بالتحديد ،هو ااعراف امتبادل بن ُكتّاب
امناطق امختلفة ،الذي م يعد يتكون من فهمك
ااآخرين وفق خ�صو�صياتهم ،بل وحتى غرابتهم،
فح�صب ،وا إما اأي�ص ًا من فهم الكيفية التي يقدّرك
بها هوؤاء ااآخرون .وعندما ياألف امرء كيفية فهم
ااآخرين له ،فاإنه �صوف ي�صل ا إى فهم ي�صاع ُد ي
ا إ�صاح ذاته وتعديلها .وكان هذا على ااأ قل هو
يخ�س ااأ دب العامي الذي �صوف
اأمل غوته فيما ّ
ينجم ي ام�صتقبل .وقد انده�س لدى معرفته اأنه
اأ�صبح يُعتر رومان�صي ًا وفُهم عمله فاو�شت على
اأنه ملحمة رومان�صية منذ ن�صر كتاب مدام دي
�صتال امعنون من اأمانيا ي فرن�صا (ºK ,(1813
ي ا إجلرا ( .)1814وكان كلما اأ�صبح اأكر تاآلف ًا
مع فهم اخارج له هو نف�صه ،قلت حدة معار�صته
للرومان�صين ااأ مان .وقال غوته اإيكرمان ا إنه
يرى من اجيد وامنا�صب «اأن التفاعل احيوي
القائم ااآن بن الفرن�صين وااإجليز وااأ مان
يتيح لنا اأن ي�صحح بع�صنا ااآخر» .كان ذلك اأمر ًا
 15) IóFÉØdG º«¶Yموز/يوليو ¿Éch .(1817
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ي مراجعة لرجمة توما�س كارايل ااإجليزية
لبع�س الق�ص�س ااأ مانية ،و�صف غوته ،باألفاظ
يوتوبية تقريباً ،هذا «التاأمل والتذوق امتبادل»
اأ دب العام .ا ي�صتطيع امرء اأن يتوقع اأن ين�ص أا
�صام عام بطبيعة احال ،لكنه ي�صتطيع اأن يتوقع
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اأن ت�صبح تداعيات ال�صراع احتمي اأقل حدة ،واأن
ت�صبح احرب اأقل فظاعة ،واأن ينطوي الن�صر
على قدر اأقل من الروح ااحتفالية ...ا إن خ�صائ�س
ااأ مة هي مثل لغتها وعملتها.ا إنها ت�صهل التفاعل
الب�صري ،بل ا إنها جعله مكن ًا بطريقة مثالية ي
احقيقة� .صوف ي�صبح الت�صامح احقيقي كوني ًا
فقط عندما تذهب خ�صو�صيات ااأ مة والفرد دون
اأن يلحظها اأحد ،وحن يوؤمن النا�س باأن ال�صيء
الذي ينطوي على قيمة حقيقية �صوف ميز نف�صه
بانتمائه ا إى اجن�س الب�صري كله».

م يعالج ااأ مر باأي طريقة منهجية ،اأ ن قراءته
باللغات ااأ جنبية كانت حدودة ب�صكل طبيعي.
لكنه كان مقتنع ًا باأنه ا إذا مكنت «ااأ م ااأ جود
وااأ ف�صل» من التعاون ،فاإن اأوروبا ت�صتطيع اأن
تعمل عندئذ كقوة موجهة للتنوير والت�صامح،
حتى «اأبعد زاوية ي العام» .وقد اأ�صار ا إى حقيقة
اأن التوا�صل اأ�صبح اأ�صهل ،واموا�صات اأ�صرع،
وا إى حدوث «ن�صاط متو�صع ي نطاقات العمل
والتجارة» .وهكذا «يرغب العقل اأي�ص ًا ي النهاية
باانخراط ي التبادل احر لاأ فكار ،ب�صكل اأو
باآخر».

غر اأن هذا ااإمان الليراي بالتقدم
والتعليم تعر�س للنقد ال�صديد موؤخراً .كيف مكن
اأ حد اأن يفر�س الت�صامح الكوي وحبة ال�صلم،
ي ع�صر م تكن فيه الكولنيالية ااأ وروبية ي
اأمريكا ال�صمالية واجنوبية ،وي ا إفريقيا واآ�صيا،
اأقل دموية من اأي وقت م�صى؟ وكتب �صديقه
كا ْنتْ�صْ لَر مولر  Kanzler Müllerي الطبعة
ااأ خرة من كتاب عن الفن والع�شور القدمة
ي العام  ،1832اأن غوته كان ي احقيقة بالغ
التاأثر باحقبة النابليونية؛ بح�صيلة احروب
ااأ وروبية الدموية؛ بتهدئة «ااأ حقاد الوطنية»
وبتوحيد «ال�صعب ااأ ماي ي كونفدرالية جديدة
تعي�س ب�صام» .لقد اآمن مولر وغوته بـ«تقدم
التعليم الكوي» من حيث «تاأثره على الدوائر
ااأ �صغر وااأ و�صع من متلقيه امعا�صرين ،حتى ي
اأبعد زاوية من زوايا العام».

وبعد نحو ع�صرين عام ًا من ذلك ،ي العام
� ،1848صوف يعود «البيان ال�صيوعي» لكارل
مارك�س ا إى هذه الفكرة امت�صلة بالظروف
اجديدة للنقل ،واات�صاات ،وااإنتاج .ومام ًا
كما تتم اا�صتعا�صة عن و�صائل ااإنتاج الوطنية
والتعاونية ااأ قدم بـ «تفاعل وا�صع النطاق واعتماد
متبادل بن ااأ م» ،فاإن النتاج الفكري �صيختر
اأي�ص ًا عملية التجرد من اجن�صية القومية« .ا إن
النتاجات الفكرية لاأ م امفردة ت�صبح ملكية
م�صركة ،كما ت�صبح اأحادية اجانب و�صيق
ااأ فق القومي ،اأمرين م�صتحيلن باطراد .هناك
من ااأ ماط الوطنية وامحلية العديدة من ااأ دب،
ما يتخذ �صكل اأدب عامي» .وقد راأى مارك�س
ام�صامن اليوتوبية مفهوم ااأ دب العامي ،وتنب أا
بزمن �صيظهر فيه –على نحو مكافئ لل�صوق
العامية -اأدبٌ يتجاوز احدود الوطنية ال�صيقة؛
اأي :اأدب عامي يتجاوز حدود الوطن� ،صيحل حل
«احاجات القدمة التي كانت ت�صبعها النتاجات
الوطنية».

لقد تاأثرت نظرة غوته هنا بالتاأكيد ما كان
يحدث ي اأوروبا ي ذلك الوقت ،وقد تبنى بهذا
امعنى توجه الثقافة ااأ وروبية .ومع ذلك ،فا إنه
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كثر ًا ما جرى ا إغفال الفروقات امهمة بن
فكرتي غوته ومارك�س عن ااأ دب العامي .فعلى
العك�س من مارك�س� ،صعر غوته باأنها �صتكون
هناك ي ام�صتقبل جموعة ختلفة من ااأ م
التي ميز نف�صها عن ااأ م ااأ خرى باللغة،
والثقافة ،وااإرث .وي احقيقة� ،صكلت تلك
الفروقات متطلب ًا م�صبق ًا لظهور اأي اأدب عامي:
«ا إن خ�صائ�س ااأ مة هي مثل لغتها وعملتها ،ا إنها
ت�صهل التفاعل الب�صري ،بل ا إنها جعله مكن ًا
بطريقة مثالية ي احقيقة» ،وي �صوء هذا الفهم،
تنبغي قراءة ت�صريح غوته امذكور اإيكرمان« :لي�س
لاأ دب الوطني الكثر من ااأ همية اليوم .ا إن فجر
حقبة ااأ دب العامي يبزغ» .وقد تلونت هذه العبارة
معار�صته للرومان�صين ذوي العقليات القومية
التوجه ،وقد ت�صمنت عن�صر ًا واحد ًا فقط من
عنا�صر موقفه من ااأ دب العامي .ا إنه م ي�صتطع
تخيل «اأدب عامي» من دون ااأ طوار التاريخية
للثقافات ااأ دبية الوطنية امتنوعة .وكما اأو�صح ي
حزيران (يونيو)  ،1827فاإن ال�صعر يكون «عامي ًا
ومثر ًا لاهتمام ا إى الدرجة التي ي�صبح معها
وطنياً» .وبالن�صبة ا إليه ،م يكن «ااأ دب العامي»
يعني ااأ دب الكوي اخاي من كدارة ااإرث
الثقاي ،وا إما هو بااأ حرى اأدب تنعك�س فيه كل
تلك اخ�صو�صيات اللغوية والثقافية وال�صخ�صية
للموؤلف ي منظورات اأجنبية ،وهي تنعك�س فيه
بطرق ا ح�صر لها .ووفق ًا لغوته ،فقد ظهرت
اخ�صائ�س الكونية ااإن�صانية عر و�صيط
اجن�صية الوطنية وال�صخ�صية التي عملت على
الربط بن تقاليد العام ااأ دبية امنف�صلة.

وااأ دب الوطني اأزعجت ام�صتغلن بالثقافة وااأ دب،
الذين يفهمون فكرة ااأ دب الوطني وغايته نف�صها
باعتبارهما فكرة وغاية عتيقتي الطراز على نحو
بائ�س ،ويف�صلون بقوة اعتبار فكرة غوته عن
ااأ دب العامي جرد «خردة» .وي اجزء ااأ خر
من هذه امقالة ،ينبغي اأن اأ�صر ا إى اأن اأطروحات
غوته ،ي هذه احقبة ام�صتمرة من �صيادة مط
الدول-ااأ م ،لي�صت قوية ال�صلة فح�صب ،وا إما
اأي�ص ًا تتمتع بقوة تاأويلية حقيقية ،مع ااعراف
كذلك بوجود نزعات تتجاوز احدود القومية
على نحو متزايد ،ت�صم اعبن جدد ًا وحقول
ن�صاط جديدة ،م يعد بالو�صع مواءمتها مع فكرة
غوته الثنائية عن ااأ دب الوطني وااأ دب العامي.
وهكذا ،كان غوته العامة ااإر�صادية التي ت�صر
ا إى الطريق الذاهبة فيما وراء ا إرثه امفاهيمي.
-4-

لادب
تكمن امفارقة ي فهم غوته أ
العامي ي ت�صكله ي حظة من التاريخ،
عندما كان حقل الفيلولوجيا (علم
فقه اللغة) يظهر ي اأوروبا �صمن ا إطار
الثقافات الوطنية ااأ وروبية ام�صتقبلة.
ومع وجود بع�س ااأ تباع القائل اموالن،
مثل هريخ هاينِه Heinrich Heine
وكارل مارك�س  ،Karl Marxاأ�صبح لغوته
خ�صومه اأي�صاً ،مثل الكاره للفرن�صين
فولفغانغ منت�صل …òdG ,Wolfgang Menzel
ثار على حاولة «تدمر ااأ دب الوطني ال�صعيف
واا�صتعا�صة عنه بااأ دب العامي» .وقد حظي
اعرا�س منت�صل بالتاأييد ي نهاية امطاف .وي

هذه ااأ طروحة عن تداخل ااأ دب العامي
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القرن التا�صع ع�صر ،خفت مفهوم ااأ دب العامي
اأمام تقدم الدرا�صات ااأ دبية ي اأمانيا والدول
ااأ خرى؛ على �صبيل امثال ،كتاب غوتفريد
غرفينو�س  ,Gottfried Gervinusتاريخ
الأ دب الوطني 5) ,جلدات,(1842-1835 ،
اأو كتاب ويليام �صرر  William Schererتاريخ
الأ دب الأ ماي ) .)1883وي بلد مزق مثل
اأمانيا ،عوّ�س ااأ دب ال�صدمة التي تر�صخت ي
ال�صعور العام بفعل الو�صع ال�صيا�صي ال�صائد.
وكانت الذروة الثقافية التي حققتها اأمانيا فيما
يُدعى حقبة غوته ،حقق ااآن تتمتها ال�صيا�صية ي
الدولة-ااأ مة ااأ مانية .وهذا ما روج له ،على ااأ قل،
غرفينو�س ي عمله اموؤلف من خم�صة جلدات.
وم يكن الفيلولوجيون ااأ مان وحيدين ي اعتناق
امنظور القومي الذي جلبوه ا إى ااأ دب؛ فقد اأمكن
ماحظة مواقف م�صابهة ي البلدان امجاورة.
لقد اأ�صبح ااأ دب العامي� ،صواء ي داخل اأمانيا اأو
ي خارجها ،عام ًا لتعميق الثقة القومية بالنف�س،
ب�صورها التاريخية امخ�صو�صة ،واأ�صاطرها
اموؤ�صِ �صة ،وبتمجيد ما اأطلق عليه كري�صتيان مير
 Christian Meierا�صم «امُدرك» ،اأو «الوعي»
القومي  ،Könnensbewusstseinاأو عقلية
«مكننا اأن نفعل» ،وغالب ًا على ح�صاب جران
الدولة امبا�صرين.

خلقت «احا�صنة (البدئية) لت�صكيل تعددية م
يكن اأحد ليت�صورها من قبل ي الثقافات ااأ دبية
الوطنية» .م تكن ثمة ثقافات اأدبية وطنية قائمة
مكت�صفة ومدجة ي ااأ دب العامي من خال
الرجمات ،والنقد ،والتواريخ ااأ دبية .لكن
�صروط ت�صنيع ااأ دب اجديدة العابرة للحدود
نف�صها خلقت اأو ًا احاجة ا إى وجود تقليد وطني
خا�س بالبلد نف�صه .وبعد وفاة غوته ،ت�صاعفت
الثقافات ااأ دبية الوطنية ي اأوروبا والعام على
حد �صواء ،من دول البلقان ا إى كوبا ا إى فيتنام.
ورما يكون امثال ااأ بلغ على ذلك هو تطور كل
من ااأ دب الت�صيكي ،وال�صلوفيني ،والبلغاري،
والروماي ي القرن التا�صع ع�صر .وقد طور
الكتاب والفيلولوجيون ي تلك البلدان لغاتهم
ااأ دبية اخا�صة ،ي عملية رف�س واع لاأ دب
ااأ وروبي الغربي امهيمن منذ وقت طويل ،ومن
اأجل التناف�س مع التجليات ااأ دبية التي يعر�صها
جرانهم امبا�صرين .وقد عر�س بندكت اأندر�صن
ي كتابه جتمعات متخيلة :تاأملت ي اأ�شل
القومية وانت�شارها ) ،)1983تطورات متوازية
ي كل من ا�صكندنافيا ،واأمريكا الاتينية ،واآ�صيا.
وتك�صف ااأ مثلة امعا�صرة من ااأ دب الفل�صطيني،
والكردي ،والتتاري الركي ،والبو�صني ،وكذلك
اأدب الدول ااإفريقية امختلفة ،حقيقة اأنّ ت�صكل
الثقافات ااأ دبية الوطنية لي�س عملية ناجزة باأي
طريقة؛ معنى وجود ثقافات لها لغاتها ال�صعرية
اخا�صة التي تعر بها عن جربة معي�صة زاخرة
بال�صور وااأ �صاطر التاريخية.

كان فهم غوته لظهور اأدب عامي متطور
ت�صخي�ص ًا دقيقاً؛ معنى حقق ظهور م�صرك
للتوا�صل ااأ دبي الكوي وااأ دب القومي معاً .وي
احقيقة ،كانت العاقة امتغرة بن ال�صعوب
والثقافات ،بفعل الرجمات وااعراف امتبادل
من خال التفاعل والتبادل امطردين ،هي التي

- 5-

وعلى الدرا�صات ااأ دبية التي تتجاوز احدود
القومية اأن تفح�س ااأ �صكال امختلفة من هذا
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ال�صعود ام�صرك للتوا�صل بن ااأ دب الكوي
وااأ دب الوطني ،مركزة خا�صة على حقول العمل
غر امح�صورة ي احدود الوطنية التي تتجلى
اأكر من اأي وقت م�صى ي ع�صرنا الراهن .ولن
تكون مثل هذه النظرة جرد تتمة للموروثات
ااأ دبية الثقافية القائمة اأ�صاً ،وذات ال�صبغة
الوطنية الطاغية ،وا إما ينبغي اأن تكون �صيئ ًا
اآخر:اأن تغر منظور امرء ا إى ما ظل حتى ااآن
منطقة ماألوفة .ا إنها �صتفهم ااأ دب ااأ ماي ،على
�صبيل امثال ،باعتباره جزء ًا مكون ًا من ااأ دب
ااأ وروبي ،بينما ترى ي الوقت نف�صه جليات
ام�صاهاة ،والتفاعل ،والتناف�س ،وا�صتقبال امنتج،
وتقبّل اأدب الدول امجاورة باعتبارها اأمور ًا بناءة
للعملية برمتها من دون ا إغفال العنا�صر اللغوية
امتعددة بطبيعة احال .وي احقيقة ،خ�صع
ا�صتقبال ااأ دب ااأ ماي ي فرن�صا وا إجلرا والعك�س
منذ القرن التا�صع ع�صر لبحث جاد ن�صبياً .وااآن،
اأ�صبح العمل يتعلق بدرا�صة كيفية تداخل عوامل
التفاعل «فيلولوجياً» كما و�صفها اممثل الرئي�صي
لفكرة «التقاطعات التاريخية» ي فرن�صا ،ميكائيل
.Michael Werner ôfÒa

والثالث ع�صر ،والترعم ااأ ول اأ دب ما يزال يعمل
حت تاأثر تديّن الع�صور الو�صيطة وامجتمع
الهرمي .وبطبيعة احال ،ينبغي اأن يحذر امرء
من ا إ�صقاط التطورات الوطنية الاحقة على
بدايات اأدب معن.
مثل هذه الطريقة ،مكن للتاأريخ الذي
يتجاوز احدود الوطنية لاأ دب اأن ي�صاعدنا ي
تغير نظرتنا ا إى اما�صي ،بينما ن�صتجيب ي
الوقت نف�صه ا إى حا�صر يظل دائم التغر هو
نف�صه ،ولظواهر م يعد بالو�صع ا�صتيعابها ي
م�صطلحات ااأ دب الوطني وااأ دب العامي .واأود
هنا تلخي�س الفكرة ي ثاث اأطروحات تعالج:
 (1امدى الذي تعر�صه امرونة واحركة الثقافية
ي �صبكات العاقة التي تتجاوز القوميات.
 (2النطاق ال�صيا�صي ،واللغة ،والتقاليد باعتبارها
ا إحداثيات لر�صد احراك الثقاي.
 (3امهمة امخ�صو�صة للم�صتغلن بدرا�صة ااأ دب.
 .1اليوم ،يجري توحيد ثقافات العام
من خال التكنولوجيا ،وااقت�صاد ،والتجارة،
وال�صبكات ال�صيا�صية .لكننا نختر بالتزامن اأي�ص ًا
–وعلى نحو مده�س– مقاومة غريبة لهذا التوجه
من جانب ااأ م ،بل ا إننا ن�صهد انبعاث ًا جديد ًا
ي كثر من مناطق العام ل�صيا�صات العناية
بام�صلحة الوطنية؛ اأي عملية ا إعادة تاأميم.
وهكذا ،فا إن فكرة يورغن هيرما�س Jürgen
 Hebermasعن «دفع (م�صتمر) باجاه خف�س
النزعة القومية» ااأ مر الذي من �صاأنه اأن «يعبد
الطريق اقت�صادي ًا باجاه جتمع عامي»� ،صوف
تبقى ي الوقت احاي جرد يوتوبيا.

ا إن اأي تاأريخ لاأ دب يتجاوز حدود الوطن
لن يركز فقط على تلك احقب التي يعمل
فيها ااأ دب عمل العربة اإيقاظ الوعي القومي.
لكنه �صيت�صمن اأي�ص ًا فح�ص ًا �صافي ًا للمراحل
التاأ�صي�صية والتح�صر امطول خلق اأدب وطني
حقيقي؛ معنى اأنه لن يُعنى فقط بظهور الثقافات
ااأ دبية ااأ وروبية امختلفة ومايُزها عن الثقافة
امدر�صية التي تهيمن عليها الاتينية ،وا إما
بالعودة ا إى زمن اأبعد ،ا إى القرنن الثاي ع�صر
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ولكن ،اأي نوع من امحاذير ينطوي عليه ذلك
فيما يتعلق مفهوم احراك الثقاي كما يناق�صه
حالي ًا اأ�صحاب الدرا�صات الثقافية؟ يفر�س
الكثر من هوؤاء وجود تطور غائي يف�صي ا إى
«حول من ال�صكون ا إى احركة ،من التموقُع ا إى
�صده ،ومن اخ�صو�صية امكانية ا إى خ�صو�صية
مت�صعة» .وقد يبدو اأن هذه الغائية حقق حلم
ال�صائح العامي ،الذي ي�صتطيع ،بوجود تذكرة
طائرة ي يده ،اأن يلتقي باأنا�س اآخرين ي اأي
وقت ي اأي جزء من العام (تقريباً) ،لكن تكون
له قليل �صلة معظم �صكان الكوكب ،وخا�صة من
هم ي «اجنوب» ،الذين يظلون خا�صعن للفقر
بااإ�صافة ا إى القهر والقمع.

كلها جنب ًا ا إى جنب ي «امدن العامية» .ويعتقد
كثر من امراقبن اأن �صعف الدولة القومية من
خال هذه العملية بالتحديد ،على ام�صتويات التي
تتجاوز احدود الوطنية وااإقليمية وامحلية ،هو
الذي اأف�صى ا إى عودة �صيا�صات ا إعادة التاأميم ي
الكثر من الدول ،حتى ي داخل ااحاد ااأ وروبي
.¬°ùØf
على اأي حال ،ا يبدو العام الذي نعي�س
فيه ،وا إن اأ�صبح اأكر ب�صاطة ،يتحول باجاه
ثقافة عابرة للقوميات ،كما يعتقد ع�صاق
التنقل وا إمكانية التحرك .ا إننا ،ي واقع ااأ مر،
�صهود على التوتر اموؤم ،واماأ�صاوي ي كثر من
ااأ حيان ،القائم بن التجرد من القومية وبن
عودة تاأميم ااأ مة؛ بن التجرد من ااأ قلمة وبن
تر�صيخ ااأ قلمة؛ بن خلق احدود التي تف�صل بن
الثقافات وا إزالتها ،ومكننا اأن ناأمل فقط ا إمكانية
احتواء هذه التوترات الثقافية با إدراك اأن الطبيعة
املزمة للد�صاتر وااتفاقيات الدولية تخلق اأفق ًا
للعمل ال�صيا�صي.
 .2عندما يوؤخذان معاً ،ا إى جانب ال�صك
الوجودي ام�صاحب ،ف�صيبدو بالتحديد اأن ذلك
امزيج ااأ كر قوة من الثقافات والهجرة ،ومن
تداخل ااقت�صادات وتقنية امعلومات الكونية،
هو الذي يخلق احاجة ا إى التعريف الوا�صح
للجماعات ااجتماعية ،وا إى تو�صُ ل الهويات
ال�صيا�صية والدينية التي يبدو اأنها ما تزال
متما�صكة .هذا هو التف�صر الوحيد لت�صبث النا�س
بالراث باطراد؛ هذه الظاهرة التي من اممكن
ماحظتها ي كل مكان .ولي�صت هذه التقاليد،
بالتاأكيد� ،صوى عمليات مو م�صتمرة ومثرة
للجدل .ا إنها ي الغالب خائط غريبة من امحلي

ا ي�صتطيع امرء اأن يتحدث بيقن عن اأي نوع
من التطورات الثقافية �صيتحدث ي العقود القادمة
عن تهجن متزايد للثقافات ،كما تنب أا ا إريك
اأويرباخ وكلود ليفي�-صراو�س (ولو انطاق ًا من
اأجندات ختلفة) ،وعن تفريق متزايد م�صحوب
بتوتر حتمي بن الثقافات .رما �صن�صهد حقق
هاتن العمليتن امتعار�صتن ،لكن امرتبطتن من
خال تفتت متزايد للثقافة الداخلية ،يكون اأبعد
كثر ًا من ت�صور غوته .وقد ظهرت ،نتيجة للهجرة
والتغر ي اأماط احياة ،قوى قوية طاردة من
امركز حت م�صتوى فهم الذات الوطنية من
خال امحددات الدينية ،والعرقية ،وحددات
هوية اجماعة ااأ خرى .ولنتاأمل ،بب�صاطة،
كيف اأن اجماعات التي ا تنح�صر ي احدود
ااإقليمية اممثلة للطبقة امتو�صطة ،وجماعات
الطبقة الدنيا امرتبطة ا إقليمي ًا بقوة ،واجماعات
¢û«©J ,á«bôY hCG á«æjO É¡fƒµH áaô©ŸG á«°ûeÉ¡dG

95

العدد الثاي والثمانون 2012

وااأ جنبي ،لكن بو�صع امرء اأن يقدر مدى احراك
الثقاي فقط بااإبقاء على ااأ ثقال اموازنة ماثلة
ي البال؛ بالتحديد ،كيفيات ا�صتقبال الراث
وتغذية اللغات امخ�صو�صة ،بااإ�صافة ا إى ال�صياق
ال�صيا�صي امخ�صو�س .وغالب ًا ما يجري ابتذال
فكرة احراك الثقاي ،ل�صوء احظ ،بتجاهل
هذه العوامل الثاثة امهمة :عملية ا إعادة تاأويل
الراث ،والدور امحدِ د للغة ب�صيا�صتها البنيوية
ودااتها التاريخية ،وعاقات القوة ال�صيا�صية
وااجتماعية ي الزمن امخ�صو�س .واأنا اأ�صمي
هذه العوامل «ا إحداثيات» احراك الثقاي.
و�صيتطلب ااأ مر مقالة اأخرى كاملة ل�صرح هذه
ااإحداثيات وتف�صرها .ا إننا نتحدث هنا عن
كميات ثابتة وغر متفارقة ،لكنها وا�صحة مام ًا
من حيث مهمتها التعريفية لكل اأ�صكال احراك
الثقاي .كما تتيح ااإحداثيات امذكورة اأي�ص ًا
للدرا�صات الثقافية اأن ترتبط ثانية مناهج
التاريخ ااجتماعي وال�صيا�صي ،وبحقول كانت قد
ناأت بنف�صها عنها ي ال�صنوات القليلة اما�صية،
ح�صابها اخا�س.

 .3ا إن ام�صتغلن بااأ دب ي�صبحون خت�صن
عندما يتعلق ااأ مر بالعمليات امنخرطة ي ا إعادة
تاأويل الرموز اللغوية التقليدية ومناطق امعنى،
�صواء كانت ذات طبائع اأدبية اأو دينية اأو وطنية
اأو ا إثنية .وهذا ما كان كل من وولر بنيامن
 ،Walter Benjaminواأبي فاربرغ Aby
 ،Warburgوا إيريك اأويرباخ Eric Auerbach
(وكلهم ينطلقون من مواقف متفارقة) وغرهم
قد تركوه لنا ليكون مهمة الدرا�صات ااأ دبية
والثقافية ،وبالتحديد؛ التحقيق ي الكيفية التي
جري وفقها ا إعادة ت�صكيل الراث وتنميطه ي
اأوقات ااأ زمات .ا إن كل حا�صر هو الذي يقوم
با�صتك�صاف ما�صيه اخا�س ،ويعر على قواه
امحركة التي ي�صتخدمها من اأجل و�صع نف�صه ي
ام�صتقبل .ويجد ااأ دب قوته ،بالتحديد ،ي الفهم
امنتج للتقاليد واللغات .ومكن فهم ااأ دب على
اأنه نظام خ�صو�س للتاأويل الثقاي ،با�صتخدام
ااأ �صكال الرمزية ،وامناطق عر-الوطنية للمعنى
من اأجل تاأويل خرات النا�س وت�صرفاتهم.
وهكذا ،وعلى العك�س من الفل�صفة والدين،
على �صبيل امثال ،يقوم ااأ دب بتح�صيد العاطفة
واخيال (وهو تاأكيد ينبغي اأن يبقى هنا على
ام�صتوى التجريدي) .ا مكن باأي طريقة اأن تاأتي
رموز اأنظمة التاأويل ااأ دبي فقط من ثقافة امرء
اخا�صة .ا إن هذه الرموز تعر احدود ،كقاعدة،
وتدور وتتوزع على ام�صتوى الكوي .لكن احراك
الثقاي ي�صتجيب اأو ًا معنى تاريخي حدد عندما
ي�صتطيع امرء اأن يربط ،عقلياً ،بن طوبوغرافيا
امجال ال�صيا�صي وبن الداات التاريخية للغة
خ�صو�صة ،وعمليات تكون التقاليد .هذا هو

ا إننا نختر ،بطبيعة احال ،كيف تقوم ثقافة
ااإعام الدوي بخلط التقاليد واللغات ،وبخلق
مناطق افرا�صية ب�صرعة هائلة ،كما لو اأنها
ت�صتطيع اأن تخلق وت�صيف ا إى حتويات قلبها
من خزان ا ين�صب من اللبنات الثقافية .لكنه
ا ينبغي للمرء اأن يبالغ ي تقدير اأهمية ااإعام
ي فهم النا�س اأ نف�صهم ،اأ ن هذا الفهم عادة ما
تغذيه م�صادر متجذرة بعمق من امعنى والرمزية
اللتن يتم بهما تاأويل ال�صلوك واخرة.
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منظور امهاجرين العرب ي اأمريكا الاتينية،
والعرب من اجيل الثاي اأو الثالث من يعي�صون
ااآن بن الثقافات .و�صوف يبدو اأدب هوؤاء مثا ًا
على نوع غرائبي من الامكانية ،وعلى اانف�صال
بن امواطنة ااأ �صلية واجن�صية ،الذي ي�صم حيوات
الكثر من الكتاب ي عام اليوم .ا إن اأدبهم يتجاوز
حدود ااأ دب العامي والوطني .ا إنه حرفي ًا «اأدب
با ا إقامة ثابتة» (اأومار ا إيتي) .لكن امرء �صوف
ي�صلل هذه الامكانية ي حقيقة ااأ مر ا إذا ف�صل
ي ا إدراك الكيفية التي يخلق بها هوؤاء اموؤلفون
التنا�س
ّ
اأماكن منظوراتهم اخا�صة من خال
وعاقتهم بالراث .ا إن هذا النوع من الفهم امنتج
لاآ داب العربية ،والفار�صية ،والركية ،اأو لاآ داب
ااإ�صبانية ،والرتغالية ،وااأ جلو-اأمريكية ،هو ما
يعطي اأي ا�صتقبال من هذا القبيل قوة فرا�صته
وا�صتبطانه امخ�صو�صن .وعادة يكون لدى باحثي
ااأ دب امتمر�صن ي التاريخ والعارفن بالتقاليد
امتفارقة ما يقولونه اأكر من جرد التاأكيد
بب�صاطة على وجوب العثور على مثال للتهجن
واانتقال الثقافين .ومكن ا�صتخدام اموؤمر
امذكور مثا ًا على الدرا�صات غر امح�صورة ي
حدود الوطن ،اأو بتعبر اأكر دقة ،الدرا�صات
ااأ دبية التي تتجاوز حدود ااإقليم ،التي تتقاطع مع
احقول الفيلولوجية الفرعية ،بينما تظل حتفظة
بااأ دوات امخ�صو�صة حرفة الفيلولوجيّ .

ما نعنيه عندما نقول ا إن ام�صتغلن بااأ دب،
كام�صتغلن بالثقافة ،يكونون مدربن ب�صكل خا�س
على تاأطر مو�صوعاتهم ي �صياقاتها ،وا�صعن
ا إياها ي داخل اأو�صاطها التاريخية وااجتماعية
من اأجل ك�صف وظائفها ومعانيها وعر�صها .وقد
�صمى ا إيريك اأويرباخ ذلك« :امنظورية التاريخية»
É¡«dE G ô¶fh ,historical perspectivism
باعتبارها من امنجزات ااأ �صا�صية لاإ ن�صانيات
ي القرن التا�صع ع�صر .ا إنها احركة الثقافية ي
داخل �صياق اللغة ،وامجال ال�صيا�صي ،والراث،
هي التي ينبغي اأن ت�صكل ااأ جندة امنهجية اأ ي
درا�صة اأدبية تتجاوز احدود الوطنية.
-6-

ي كانون ااأ ول (دي�صمر)  ،2004عقد كل
عام جامعة بوت�صدام ي اللغات الرومان�صية
من ِ
اأومار ا إيتي  ،Ottmar Etteوعامِ ة جامعة
برلن ي الدرا�صات العربية فريدريكه بانيفيك
 Friederike Pannewickموؤمر ًا حول ااأ دب
العربي-ااأ مريكي الاتيني؛ «عرب ااأ مريكتن:
اأدب با ا إقامة ثابتة» .وكان ا إعطاء اموؤمر عنوان ًا
ا إجليزي ًا اأمر ًا طبيعياً ،حتى بالن�صبة لباحث ي
اللغات الرومان�صية .فباأي �صيء غر ااإجليزية
,¿ƒ«æ«JÓdG ¿ƒ«µjôe C’Gh ,Üô©dG ´É£à°SG
وااأ وروبيون التوا�صل مع بع�صهم البع�س اليوم؟
ا إن ا إحدى �صمات ااأ دب العامي هي اأن لغات قليلة
فقط هي التي توؤدي وظيفة الناقات للفهم الكوي.
وتقع ااأ مانية ،ل�صوء احظ ،ب�صكل متناق�س بن
القلة امختارة (على النقي�س من توقعات غوته).
وكان مو�صوع هذا اموؤمر هو ر�صد العاقة بن
اأدب اأمريكا الاتينية وااأ دب العربي ،خا�صة من

ينبغي على علماء ااأ دب اأن يركزوا انتباههم
على هذه ال�صبكة من ال�صكك احديدية للحراك
الثقاي اجديد ،حتى لو اأنهم ك�صبوا خرتهم ي
منطقة معينة خ�صو�صة من ااأ دب كما ينبغي
اأن يكون متوقع ًا ب�صكل طبيعي .ا إنهم �صي�صتطيعون
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ااأ دب العامي« .ي كل ااأ حوال ...م يعد موطننا
الفيلولوجي هو ااأ مة بعد ااآن ،وا إما الكرة
ااأ ر�صية .وما ا �صك فيه اأن ام�صعى ااأ غلى الذي
ا غنى عنه للفل�صفة ،ما يزال لغة ااأ مة وثقافتها،
لكن ذلك ي�صبح فعااً ،اأو ًا وقبل كل �صيء ،بقدر
انف�صالك عنه ،وجاوزك اإيّاه ،وتغلبك عليه»u

العثور على ا�صتخدام منا�صب للتغرات ي
هذا احقل ،فقط ،ا إذا ا�صتطاعوا تطوير �صعور
بالو�صائج احا�صرة على م�صتوى العام كلّه.
وكان ا إيريك اأويرباخ ،عام ااأ دب الرومان�صي
الذي عا�س منفي ًا اأو ًا ي ا إ�صتانبول ثم ي اأمريكا،
هو ااأ ب اموؤ�ص�س للفيلولوجيا امعا�صرة مفهوم
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حـــــــوارات

حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ــدوي ـ ـ ـ ـ ــري

حوار مع عز الدين اأبو العي�ض
اأجرى احـوار:
مـحـم ـ ـ ـ ــد الدويري
نروي ي هذه الزاوية ق�شة طبيب فل�شطيني عانى هو وعائلته حياة الحتلل والدمار؛
ق�شة خ�شارة اأب وماأ�شاة ا إن�شان اأمت به م�شيبة �شربت فلذات كبده؛ ق�شة ا إن�شان ا�شتبدل
بالكراهية الدّافعية ال�شلم والوئام .بعيون الأ ب يتكلم تارة ،ويفرح ب�شهيدات مزقت
اأج�شادهن اآلة احرب الإ�شرائيلية تارة اأخرى .ا إنها ق�شة مكافح خرج من معاناة ليت�شلم
�شهادته بتفوق من جامعة هارفارد وخلفه العلم الفل�شطيني؛ ق�شة اأب نق�س اأ�شماء بناته
من ذهب .ق�شة ا إن�شان اأراد احرية والكرامة للطفل الفل�شطيني ،والدعم للفتاة وامراأة
العربية امبدعة التي تعاي ظروفاً اجتماعية �شعبة .ي كتابه «لن اأكره» يعزف للقارئ
ق�شته؛ لي�س باأنامله ،وا إما م�شاعره واأحا�شي�شه ال�شادقة.
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ف ـقــد ب ـنــاتــه الـ ـث ــلث ي ق ـ� ـشــف اإ� ـشــرائ ـي ـلــي م ـنــزلــه ي غ ــزة.
الطبيب اأبو العي�س« :اأق�شمْت اأن ل اأكره ،مت�شلّحاً با إماي باه».
ذكـ ـ ــرى ب ـي ـ� ـشــان وم ـ ـي ــار واآي ـ ـ ــة ت ـن ـب ـعــث ك ــل ي ـ ــوم م ــن جــديــد.
رحلة طبيب من غزة على طريق ال�شلم
والكرامة والإن�شانية
على الرغم من الفاجعة التي اأمت به
با�صت�صهاد بناته الثاث بق�صف من الدبابات
ااإ�صرائيلية ي عملية الر�صا�س ام�صبوب عام
 2009على منزله ي قطاع غزة ،تراه مفعم ًا
بااأ مل ،ي�صعى لن�صر م�صاعر احب وال�صام ونبذ
الكراهية والعداء اأ ي كان .هو طبيب فل�صطيني،
و«للمفارقة» عمل ي عدد من ام�صت�صفيات
ااإ�صرائيلية.
ا إنه الدكتور عز الدين اأبو العي�س ،اأ�صتاذ
ال�صحة العامة ي جامعة تورنتو ي كندا ،الذي
حل موؤخر ًا �صيف ًا على منتدى الد�صتور ليوقع
 ¬HÉàcلن اأكره ،رحلة طبيب من غزة على طريق
ال�صام والكرامة وااإن�صانية.

تلتها باأ�صهر ال�صربة الثانية با�صت�صهاد بناته
الثاث .وي�صيف« :كيف لك اأن ترى اأج�صادهن
مزقة ومقطوعة الراأ�س وقد دمرت حياتهن
اله�صة بالكامل؟ فكيف لك اأن ا تكره؟ كيف
تتحا�صى الغ�صب؟»
«لقد اأق�صمت اأن ا اأكره ،وحا�صيت الغ�صب،
مت�صلح ًا باإماي باه وحكمته ،فما اأخذ مني
لن يعود ،لكني كطبيب �صاأحرك قدم ًا ا إى النور
مدفوع ًا باأرواح من فقدت اأ حقق لهن العدل».
جزرة بحق اأطفال...

يقول الدكتور اأبو العي�س ي كتابه الذي ياأ�صر
قارئه« :كم اأمنى لو ا�صتطاع والداي وزوجتي
وبناتي الثاث العودة ا إى احياة ،ولو ليوم واحد،
لروا اأن الدم امراق لبناتي م ي�صع �صدى ،واأ وؤكد
لهم اأن ذكراهم تنبعث كل يوم من جديد».

وبعيون ترقرق فيها الدموع وبنف�س ملوؤها
العزمة وم�صاعر ااأ بوة ال�صادقة والطبيب
الروؤوف ،يقول اأبو العي�س ا إنه كان ياعب اأطفاله
داخل امنزل قبل الق�صف ،وما اأن غادر غرفة
البنات ودخل ال�صالة حتى �صمع دوي انفجار ،وما
اأن عاد حتى وقعت امجزرة ،ف�صارع لاطمئنان
على بناته اللواتي حولن ا إى اأ�صاء و�صط بركة
دماء وغبار مت�صاعد ،وما هي �صوى حظات حتى
ا�صتهدف البيت بقذيفة ثانية جرحت اآخرين من
عائلته.

ي �صهور قليلة واجه اأبو العي�س واأ�صرته ماأ�صاة
تنوء بحملها اجبال كما ذكر ي كتابه؛ فقد كانت
ال�صربة ااأ وى فقدان زوجته مر�س ال�صرطان،

ا�صت�صهدت جراء الق�صف ال�صقيقات بي�صان
) 15) QÉ«eh (kÉeÉY 20عاماً) واآية ((kÉeÉY14
وابنة عمهن نور (14عاماً) ،كما اأ�صيبت ابنتا
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«كم اأمنى لو ا�شتطاع والــداي وزوجتي وبناتي الثلث العودة
ا إى احـيــاة ،ولــو لـيــوم واحــد ،لــروا اأن الــدم امــراق لبناتي م
ي�شع �شدى ،ولأ وؤكد لهم اأن ذكراهم تنبعث كل يوم من جديد».
الطبيب �صذى ورفاه واأ�صيب �صقيقه عطا ورائدة
ابنة �صقيقه نا�صر بجراح متو�صطة وخطرة.
لن اأكره ...نبذ للكراهية ودعوة لل�صام
ي كتابه لن اأكره ،يج�صد الطبيب الفل�صطيني
اأبو العي�س معاي ال�صام والدعوة ا إى امحبة
واحوار مع ااآخر ونبذ العنف والكراهية؛ فبد ًا
من الثاأر لبناته (بي�صان وميار واآية) وابنة اأخيه
نور واا�صت�صام للكراهية ،فقد اآثر نبذ الكراهية
وج�صد من خال ق�صة ال�صهيدات معاناة اآاف
ااأ �صر الفل�صطينية التي عانت القتل والدمار
والت�صريد على يد اآلة احرب ااإ�صرائيلية التي ا
ترحم �صغر ًا وا كبراً.
يقول اأبو العي�س ا إن ما يريده ااإ�صرائيليون من
ال�صعب الفل�صطيني هو فقدان ال�صواب والت�صرف
ب�صاعة ا بل ب�صاعات من الغ�صب نتيجة القتل
والت�صريد ،ما يوؤدي ا إى امزيد من اانتقام والقتل
وااإجرام ،ا إا اأنه يوؤكد اأن ال�صعب الفل�صطيني
اأراد العي�س بكرامة واحرام ،مطالب ًا باأن تكون
اأي ردة فعل على الت�صرفات ااإ�صرائيلية مدرو�صة
ا ع�صوائية لكي ت�صتخدم ل�صاحنا ا علينا.
وي�صيف« :غالب ًا ما نغ�صب ثم نتاأ�صف على
ذلك» .وي�صت�صهد بقول الر�صول� ،صلى اه عليه
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و�صلم( :لي�س ال�صديد بال�صرعة ،ا إما ال�صديد
الذي ملك نف�صه عند الغ�صب) .وي�صتطرد:
«علينا اأن نغ�صب على واقعنا وا نقبل بالظلم
واحرمان واا�صطهاد كما علينا توجيه طاقة
الغ�صب بالرد احكيم».
وحول كتاب لن اأكره ،يقول اأبو العي�س:
«�صاألوي :اأا تكره؟ ف�صاألت :اأكره من؟» ،وي�صيف:
«الطرف ااآخر ي�صعى اأ ن نكون كارهن له،
وبالتاي ي�صوق فكرة اأننا نكرههم» .ويبن« :لن
اأكره؛ لكي ا نعطي ااإ�صرائيلين فر�صة �صدنا
ك�صعب مكافح ي�صعى للح�صول على حقوقه
ام�صروعة».
ويو�صح اأبو العي�س اأن كتاب لن اأكره ádÉ°SQ
ا إن�صانية للعام لتبن م�صوؤوليتنا امملوءة بااأ مل
والثورة على عام موبوء بالظلم والعنف واخوف
وامر�س؛ فنحن ا نقبل اأن نكون �صحية اأ كر من
.Iôe
 ÜÉàc ó©jhلن اأكره من بن اأف�صل ع�صرة كتب
بيعت ي كندا �صمن ق�صم ال�صِ ر الذاتية .وقد ترجم
الكتاب ا إى اللغات العربية والفرن�صية وااأ مانية
وااإ�صبانية وااإيطالية والرتغالية والركية
وااإندوني�صية والعرية ،وحظي مراجعات العديد
من النقاد وال�صيا�صين وااإعامين.
العدد الثاي والثمانون 2012

«ك ـ ـي ـ ــف ل ـ ــك اأن ت ـ ـ ــرى أاج ـ ـ� ـ ـش ـ ــاده ـ ــن م ـ ــزق ـ ــة ومـ ـقـ ـط ــوع ــة
الـ ـ ـ ــر أا�ـ ـ ـ ــس وقـ ـ ـ ــد دم ـ ـ ـ ـ ــرت ح ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــن ال ـ ـه ـ ـ� ـ ـشـ ــة بـ ــال ـ ـكـ ــامـ ــل؟
فـ ـكـ ـي ــف ل ـ ــك اأن ل ت ـ ـ ـك ـ ــره؟ ك ـ ـيـ ــف تـ ـتـ ـح ــا�ـ ـش ــى الـ ـغـ ـ�ـ ـش ــب؟
لقد اأق�شمت اأن ل أاكــره وحا�شيت الغ�شب ،مت�شلحاً با إماي
باه وحكمته؛ فما اأخذ مني لن يعود ،لكني كطبيب �شاأحرك
قدماً ا إى النور مدفوعاً باأرواح من فقدت لأ حقق لهن العدل».
موؤ�ش�شة بنات من اأجل احياة
اأ�ص�س اأبو العي�س موؤ�ص�صة «بنات من اأجل
احياة» تكرم ًا لذكرى ال�صهيدات ،ويقول عنها:
«هي موؤ�ص�صة مكر�صة لتح�صن و�صع الن�صاء
ودورهن ،ا إ�صافة ا إى خلق �صوت ذي م�صداقية ي
ال�صرق ااأ و�صط ب�صاأن الق�صايا التي توؤثر على حياة
الفتيات والن�صاء» ،مو�صح ًا اأن اأي تعوي�س مادي
من اجانب ااإ�صرائيلي �صيكر�س ل�صالح خدمات
اموؤ�ص�صة واأن�صطتها ،وخا�صة اأنه رفع ق�صية �صد
احكومة ااإ�صرائيلية جراء تلك اجرمة.
وتنطلق فكرة اموؤ�ص�صة كما يبن اأبو العي�س
من اأن بناته كنَ مفعمات بااأ حام والطموحات
عندما قتلن ،وي�صيف :لي�س كل الن�صاء ي امجتمع
الفل�صطيني اأو منطقتنا حررات كما كانت بناتي،
ول�صْ نَ جميعهن متلكن الدعم ااأ �صري اأو امادي
لتحقيق طموحاتهن ،وهذا اأمر ا بد من تغيره.
وي�صيف اأبو العي�س :ا بد لكل فتاة فل�صطينية
اأو ي اأي مكان اآخر قادرة على اح�صول على
حظها من التعليم ،اأن ت�صعى للتغير ،ويقول:

«�صتوفر اموؤ�ص�صة امنح للمدار�س الثانوية والتعليم
اجامعي ،و�صتمنح اجوائز للفتيات امتميزات
اللواتي ا�صتطعن حقيق التميز والنجاح بالرغم
من الظروف ال�صعبة امحيطة بهن ،كما �صتختر
اموؤ�ص�صة الرامج واخدمات القائمة اختيار
ااأ ف�صل للفتيات».
ويوؤكد اأبو العي�س اأن احياة علمته اأن ااأ حام
قريبة للواقع واأن حقيقها �صهل باجهد والتعب،
م�صيفاً« :اأ�صتطيع اأن اأحقق كل ما بو�صعي بجهد
ومتابعة ،ا إا اأن ااأ مر الوحيد الذي ا اأ�صتطيع
حقيقه هو اأن اأرجع بناتي للحياة مرة اأخرى».
ويبن اأبو العي�س «اأن ااأ م العربية هي البطلة
احقيقية ،واأن الف�صل ه� ،صبحانه وتعاى،
ومن ثم لاأ م العربية ،وخا�صة الفل�صطينية ،التي
اأجبت القادة العظام للحفاظ على الق�صية
الفل�صطينية» .ويختتم اأبو العي�س حديثه« :بي�صان
وميار واآية ...ارحن ب�صام .اأنن عائ�صات
وموجودات .اأرواحكن الريئة ودمكن الطاهر م
تذهب �صدى»u
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ي ح�رة الغياب

ق ـ ـ� ـ ـص ـ ـط ـ ـن ـ ـطـ ــن زري ـ ـ ـ ــق

تقدم
ثلثة كتب ت�شيء للقارئ �شخ�شية ق�شطنطن زريق؛ اأولها :الوعي القومي,
الذي كتبه �شاباً ،وقر أا فيه القومية من منظور ا إن�شاي – اأخلقي ،يلتب�س بالنظام
والن�شباط ومكارم الأ خلق .والكتاب الثاي ،الذي األزمه ا إعادة تاأمل الفكر
القومي ،عالج فيه «النكبة» وتاأمل فيه اأ�شباب هزمة العرب اأمام ام�شروع ال�شهيوي
ل ا إى معنى التخلف و«التقدم» .اأما الثالث ،وهو اأهم كتبه واأحد
عام  ،1948حي ً
الكتب العربية الأ كر اأهمية ي القرن الع�شرين ،فماثل ي نحن والتاريخ ),(1958
الذي راأى ي القومية علقة حداثية ي جملة من العلقات واممار�شات احداثية
حت�شد فيها الدمقراطية وامجتمع امدي وحقوق امواطنة والتحرر من «النبهار
باما�شي» ،موؤكداً اأن العرب ،اليوم ،ل يدركون الفرق بن اما�شي والتاريخ.
قاده ماآل الفكرة القومية ي نهاية حياته ،وبعد حول «النكبة الأ وى» ا إى
م�شل�شل من النكبات امتلحقة ،ا إى منظور مت�شائم ،يطالب بـ «قومية» تعرف
بالإن�شان وبحقوقه قبل ذهابها ا إى بلغة فارغة.
التحرير
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نحو ثقافة عربية اأف�سل

≠

ق�شطنطن زريق
ي �شبيل ثقافة عربية اأف�شل ،ل ب ّد لنا من اأن نر�شم اخطوط الكبى للمجتمع
العربي الأ ف�شل الذي نريده .فهذه امحاولة �شرورية لتو�شيح الغاية وحديد ال�شبل
ا إليها .ولذا فاأجمل �شفات امجتمع العربي امن�شود ب�شفتن هما ،ي نظري� ،شاملتان
اأ�شا�شيتان:
اأولهما :اأنه جتمع قادر على البقاء .فامجتمع الإن�شاي احا�شر منق�شم على
ذاته ،قد تو�شل بف�شل اجهد العقلي امتتابع خلل الع�شور ا إى حقيق قدرة مادية
هائلة .ولكن الأ طماع والأ هواء الب�شرية ظلت ،ي الأ كر ،على ما كانت عليه .وهي
اليوم ت�شتخدم هذه القدرة امادية الفائقة ي �شبيل التحكم وال�شتئثار؛ حكم اأفراد
وجماعات باأفراد وبجماعات اأخرى ،طبقات كانت هذه وتلك اأو طوائف اأو �شعوباً.
وغدت بع�س امجتمعات ي خطر؛ خطر ا�شتئثار امجتمعات الأ قوى مواردها،
وتوجيه مقدراتها ،وا�شتغللها لأ غرا�س خارجة عن ذاتها .وقد يقوى هذا اخطر
اأحياناً في�شبح خطر زوالها كمجتمعات ذات �شفات معينة وحقوق ي احياة احرة
الكرمة.
وامجتمع العربي احا�شر حاط باأخطار من هذه الأ نواع امختلفة .فهو يعاي
�شنوفاً من ال�شتئثار وال�شتغلل تنزلها به جتمعات اأقوى منه مادياً وعقلياً،
وهو معرّ�س ب�شفة خا�شة لأ طماع ال�شهيونية امتحفزة التي اغت�شبت جزءاً ثميناً
من اأر�شه ،فاأجلت اأهله عنه وعمدت ا إى ا إحكام قواعدها فيه ،متطلعة ا إى الأ جزاء
الأ خرى بعن ملوؤها ال�شهوة ،ومع ّد ًة العدة لغت�شابات جديدة ي ام�شتقبل القريب
≠

جلة الآ داب ،العدد الرابع ،ني�صان (ا إبريل)  ،1954ال�صنة الثانية.
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والبعيد .فمن �شرورات امجتمع العربي ،ا إذا اأراد اأن يكون اأ�شلح واأف�شل ،بل ا إذا رام
جرد البقاء ،اأن يكون قادراً على حماية ذاته من هذه الأ خطار ،واأن يولد ي نف�شه
امناعة امادية وامعنوية ليتقي اأي هجوم جديد ،والقوة الن�شالية لي�شتعيد ما فقد من
ا إرثه القومي وليتحرر من �شروب ال�شتغلل التي يخ�شع لها الآ ن.
ولكي يتمكن من حماية نف�شه و�شمان بقائه ،يجب عليه اأن يح�شن ا�شتغلل
موارده .وقد اأنعم اه عليه موارد غزيرة تتناف�س امجتمعات الأ قوى ي ال�شيطرة
عليها .وهي كفيلة ،ا إذا توافرت له القدرة على ا�شتثمارها وح�شن الت�شرف بعوائدها،
باأن جهزه التجهيز ال�شروري ل�شيانة كيانه .وهذا التجهيز ل يكون مادياً فح�شب،
لأ ن ا�شتغلل هذه اموارد يفر�س نوعاً من التطور العقلي والتما�شك الجتماعي،
يكوّن بذاته اأداة فعالة لدفع اخطر واحفاظ على النف�س.
على اأن القدرة على البقاء لي�شت ي ذاتها الغاية امن�شودة ،ول تكفي لتكوين
جتمع عربي اأف�شل اأو فا�شل .فلكم قام ي التاريخ من جتمعات ا�شتطاعت اأن
حافظ على نف�شها اأجيا ًل عديدة ،بل مكنت من ب�شط نفوذها ومد �شلطانها ،ولكنها
عجزت عن اأن تتميز عن �شواها ميزاً ذاتياً جوهرياً .ولذا فال�شفة الثانية والأ هم
للمجتمع العربي امن�شود هي اأن ي�شمو فوق جرد القدرة على البقاء ،فيغدو م�شتحقاً
للبقاء وحرياً به.
قد يقول البع�س ا إن ا�شتحقاق البقاء اأمر ل يحتمل اجدل؛ فلقد جاهدت �شعوب
الب�شرية وقادتها جهاداً م�شتمراً لكي ي�شبح حق كل �شعب ي احياة وال�شتقلل
والتقدم مبد أاً معرفاً به ،وها هي النظم الدولية جاهر بهذا احق ،وها هي ال�شعوب
امتخلفة ت�شتند ا إليه للتحرر من قيودها وت�شلم مقدراتها .اأجل ،لي�س ي هذا من
�شك على �شعيد امبد أا العام والقانون .ولكن ثمة �شعيداً اأعلى يجب اأن تو�شع
الق�شية عليه؛ األ وهو مقدرة جتمع ما على ح�شن ا�شتخدام هذا احق بام�شاهمة ي
تنمية القيم الإن�شانية ،وهي غاية احياة ومق�شد الوجود .ا إن التاريخ حكم عدْل ا إذا
ا�شتنطقناه اأعلمنا ا إى اأي حد كان كل �شعب من ال�شعوب ي اما�شي حرياً بالبقاء ،بل
ا إى اأي درجة ل يزال باقياً فينا فعلً ،لأ ن جوهر امدنيّة احا�شرة ا إما هو خل�شة
العنا�شر الباقية ي امدنيات ال�شالفة.
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ول�شتحقاق البقاء ،بهذا امعنى الأ خر ،مقيا�شان رئي�شيان :اأولهما مقدار ما
يوفر امجتمع لأ فراده من كرامة .والكرامة ت�شدر عن احرية؛ احرية من اخوف:
خوف اجوع ،وامر�س؛ واحرية من امتحكم� :شواء اأكان امتحكم من اأبناء امجتمع
اأم من خارجه؛ واحرية من الوهم ،وال�شهوة ،وحب الأ ثرة .فهذا امقيا�س يقت�شينا
اأن ننظر ي م�شتوى ال�شعب امادي ،ومقدار تخل�شه من �شلطة الطبيعة ،ومتعه
بنعم اح�شارة ،وتغلب اأفراده على الأ مرا�س والأ وبئة وميزهم بال�شحة اج�شدية،
وانت�شار امعرفة بينهم ،وحررهم من الظلم والتع�شف وال�شتئثار .ووراء هذا كله
اعراف امجتمع بكرامة ال�شخ�شية الإن�شانية ،و�شعيه لتحقيق هذه الكرامة لأ فراده
وجماعاته .ولعلنا ا إذا نظرنا ا إى امجتمعات الإن�شانية على �شوء هذا العتبار ،ووزنّاها
بهذا اميزان ،اأمكننا اأن نتبن مدى ا�شتحقاقها للبقاء واأهليتها للحياة.
اأما امقيا�س الثاي ،فهو مقدار م�شاهمة امجتمع ي اح�شارة الإن�شانية .وما
هذه اح�شارة �شوى نتاج اجهد الإن�شاي لكت�شاف احق وتوفر اخر واجمال.
وامجتمعات الإن�شانية تختلف ي نوع م�شاهمتها ي هذا النتاج .فهي تظهر على م�شرح
التاريخ وم�شي ،ول يبقى منها ا إل ما تبدع وتعطي .لذا فا إن هذه ام�شاهمة منها لي�شت
مقيا�شاً لأ هليتها للبقاء فح�شب ،بل هي كذلك ،كما قلت ،مقيا�س مدى بقائها الفعلي؛
لعدد اخيوط التي حاكتها ي ن�شيج امدنية الإن�شانية ،ولقيمة هذه اخيوط.
هاتان ال�شفتان العامتان -القدرة على البقاء ،وا�شتحقاق البقاء -تنطويان على
جميع امعاي التي نتطلع ا إليها ي جتمعنا العربي امن�شود .وا إي ا إذا جابهت احقائق
عارية �شريحة خرجت بنتيجة تهزي من اأعماقي ،هي �شكّي مقدرة جتمعنا هذا
على البقاء ،بل �شكّي با�شتحقاقه للبقاء .اأقول هذا دون النظر ا إى العوامل التاريخية
التي اأدت ا إى و�شع امجتمع احا�شر ،ودون اأن اأحاول تعليل الأ مور بردها ا إى اأ�شبابها
وعواملها .اأقوله تقريراً لواقع مهما كانت مقدماته ومكوناته .اأقوله لننتبه اأخراً
من التخدر الذي اعتدنا اأن نركن ا إليه ،فنجابه اخطر على حقيقته ونتبن الفارق
اج�شيم بن ما نحن عليه وما يجب اأن نكون .اأقوله وا إن كنت اأعلم اأن البع�س �شيثور
عليه ،ويرى فيه تثبيطاً للهمم ،وا إ�شعافاً لإمان الأ مة بنف�شها .اأقوله لأ ن النكبة
التي منينا بها – النكبة التي م نعِها بع ُد حق الوعي -تفر�س علينا ،قبل كل �شيء،
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ال�شراحة ي جابهة الواقع ،واجراأة على اأن نرى ذاتنا كما نحن واأن ندين اأنف�شنا
قبل اأن يديننا الآ خرون.
•••
والآ ن ،بعد اأن ر�شمنا �شورة عامة للمجتمع امن�شود ،لنت�شاءل ما هو نوع الثقافة
التي يتميز بها هذا امجتمع .ا إن احياة الإن�شانية وحدة مرابطة الأ جزاء مت�شابكة
القوى .والثقافة تتفاعل وعوامل احياة الأ خرى ،موؤثرة فيها ومتاأثرة بها .فهي،
ا إذا �شح جوهرها و�شفا كيانها ،عاملٌ فعال ي خلق امجتمع اجديد .وهذا امجتمع
يعمل بدوره ،ما له من حيوية �شيا�شية واقت�شادية واجتماعية ،ي تنمية الثقافة
وتوفر ثمارها .وكما ر�شمنا اخطوط الكبى للمجتمع امن�شود ،فلنحاول اأن نت�شور
ال�شفات العامة للثقافة التي ميزه؛ الثقافة الناجة عنه الفاعلة فيه.
تتميز هذه الثقافة اأو ًل باأ�شا�شها ال�شعبي الوا�شع .ول اأخال اأن هذا يحتاج ا إى
كثر من الإي�شاح والتبيان .فلقد م�شى الزمن الذي كانت فيه الثقافة ح�شورة
بفئة حدودة من الب�شر ،بينما تعي�س اجمهرة الغالبة ي ظلم من اجهل دام�س.
ا إن الأ �شا�س ال�شعبي اأ�شبح واجباً ،لأ ن امجتمع احديث قد اعرف للمواطن والإن�شان،
كل مواطن وكل ا إن�شان ،بحقه ال�شريح ي التعلم والتثقف .ن�شت على هذا د�شاتر
الأ م وقوانينها ،واأعلن ي وثائق حقوق امواطن والإن�شان ،بعد اأن جاهدت ي �شبيله
اأجيال من امفكرين وام�شلحن ومن جماهر ال�شعوب امختلفة .وهو حق م�شتق من
العراف بقدر ال�شخ�شية الإن�شانية ،وكرامتها ام�شتمدة من حررها .فمن واجب
امجتمع اأن يوؤهل اأفراده لتحقيق هذا التحرر وتلك الكرامة ،بف�شح امجال لهم للتعلم
وام�شاركة ي امراث الثقاي.
والأ �شا�س ال�شعبي الوا�شع �شروري كذلك ل�شمان بقاء امجتمع وتقدمه .فامجتمع
يحتاج ،ي �شبيل البقاء والتقدم ،ا إى ح�شن ا�شتغلل موارده وتنظيم ذاته .وقد يعتقد
البع�س اأن ا�شتغلل اموارد ياأتي عن طريق ا إدخال الآ لة احديثة .على اأن هذه الآ لة
تظل عاجزة ا إذا م يكن وراءها من يح�شن ا�شتخدامها .لذا كان للعن�شر الب�شري امقام
الأ ول ي العمل الإنتاجي ،ونحن اليوم نرى الأ م تتمايز بدرجة رقي اخت�شا�شييها
وعمالها ،وما لهم من اأثر ي ا إنتاجها القومي.
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ثم ا إن امجتمع يحتاج ا إى تنظيم منافع هذه اموارد لتاأتي باأكب فائدة مكنة،
وا إى �شبط علقات اأفراده وجماعاته بع�شهم ببع�س .ولقد اأثبتت التجربة الإن�شانية
اأن خر تنظيم للكيان الجتماعي هو الأ �شلوب الدمقراطي .على اأن هذا التنظيم
يقت�شي من عامة اأفراد الأ مة قدراً من الثقافة ي�شمح لهم بح�شن اختيار احاكم،
ونقده ،وردعه عند القت�شاء .وعندما ل يتوفر هذا الأ �شا�س ال�شعبي الوا�شع امتن،
نرى النظام الدمقراطي يخفق ي بلوغ غايته وحقيق قابلياته.
وهذا الأ �شا�س نف�شه �شروري لنمو الثقافة .فالإنتاج الثقاي هو ح�شيلة جهد
اموهوبن اجادين من النا�س .واموهوبون ل ينح�شرون ي طبقة معينة ،بل يبزون
من ختلف طبقات امجتمع لو اأتيح لهم امجال للظهور .ول يكون النتاج الثقاي حياً
متجدداً متزايداً ا إل ا إذا غذي بامواهب واجهود التي تن�شب فيه من منابع امجتمع
امختلفة ،فتقوي فعاليته وتو�شع اأثره وتزيد من قيمته ورونقه.
هذه هي ال�شفة الأ وى للثقافة ي امجتمع العربي امن�شود .اأما الثانية فقد
اأ�شرنا ا إليها با إيجاز ي معر�س حديثنا عن الأ وى ،ولكن ل بد من توجيه النظر ا إليها
بالذات وب�شطها ب�شيء من التف�شيل .وهي اأن هذه الثقافة تتجاوب وحاجات امجتمع.
فحَ مَلتُها ،من اأدباء وعلماء وفل�شفة ورجال تنظيم وحكم ،يح�شون هذه احاجات،
بل يحيونها ،وياأتي ا إنتاجهم ملبياً لها .ورجل الثقافة احق ،مهما جرد عن حيطه،
ل مجتمع معن ،واأن
وعني بام�شاكل الإن�شانية اخال�شة ،لبد من اأن يبقى مت�ش ً
ل فعا ًل ي تطور امجتمع وتقدمه.
يكون لهذا امجتمع اأثره فيه ،واأن يكون هو عام ً
لبد له من اأن ي�شارك اأبناء جتمعه اآلمهم واآمالهم ،واأن يبن لهم بطريقته اخا�شة
�شبل اخل�س ومناهج التقدم.
ويهمني اأن األفت النظر هنا ا إى نوع معن من الثقافة له �شلة وثيقة بحاجات
امجتمع ،وهو الثقافة العملية والخت�شا�شية .وا إذ اأفعل ذلك ،يت�شع معنى الثقافة
هنا ،لي�شمل ،كما ي�شمل ي مناحي اأخرى من هذا احديث ،الربية والتعليم .ولقد
ذكرت اأن امجتمع العربي امن�شود جتمع له القدرة على البقاء ،واأن هذه القدرة
مرتبطة بح�شن ا�شتغلله موارده .فهو ينكب على اموارد م�شتثمراً ا إياها اأف�شل
ا�شتثمار لكي ي�شمن و�شائل الدفاع عن نف�شه؛ ا إذ ا إنه حاط مجتمعات قد �شبقته
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ي هذا ام�شمار ،فجهزت بذلك قوة تهدده ا إن م يقابلها ما ماثلها اأو يفوقها .وهو
يقوم بهذا ال�شتثمار اأي�شاً ليكفل الو�شائل امادية ال�شرورية لرفع م�شتوى اأفراده
وتلبية حاجاتهم ي ال�شحة والتعليم واأ�شباب العي�س.
هذا ال�شتثمار يقت�شي من امنظمن له والعاملن فيه ثقافة اخت�شا�شية مكنهم
من فهم الطبيعة وال�شيطرة عليها .وهذه الثقافة على درجات ختلفة تبد أا من
الثقافة العملية الب�شيطة التي يحتاج ا إليها الفلح ي زراعته ،والعامل ي �شناعته،
ومتد ا إى الثقافة الخت�شا�شية امعقدة التي توؤهل �شاحبها للإ ن�شاء والإبداع
والتنظيم .ول ريب ي اأن هذه الثقافة الخت�شا�شية هي اأهم عامل ي ا إعداد القوة
امادية التي يتطلبها امجتمع للحفاظ على كيانه وح�شن هذا الكيان.
والإعداد ل يقوم على ا�شتثمار اموارد فح�شب ،بل اأي�شاً على ح�شن توزيع خراتها،
وعلى �شحة تنظيم العلقات القائمة ي امجتمع .وهذا اأي�شاً يقت�شي معرفة
اخت�شا�شية ي القت�شاد وال�شحة والق�شاء والإدارة والربية و�شواها من وجوه
الن�شاط الجتماعي .فلقد غدا كل من هذه الوجوه مو�شوع علم ،بل علوم معقدة،
ويجب األ يُقبل عليه ا إل من اأعد له عدته وت�شلح بامعرفة التي مكنه من الوقوف
على اأ�شراره و�شبطها وتوجيهها ا إى الغاية ال�شحيحة.
واأ�شر هنا ب�شفة خا�شة ا إى ناحيتن من نواحي الثقافة الخت�شا�شية ال�شرورية
لل�شتثمار والتنظيم ،واأثرها ي حياة امجتمع .الأ وى اأنها تهيء الفرد اأو امواطن
لعمل منتج .وهذا العمل ،علوة على ما فيه من فائدة للمجتمع ،يعزز كرامة الفرد،
ويطمئنه ا إى اأن امجتمع بحاجة ا إليه ،وا إى اأنه يقوم بعمل مفيد له ول�شواه .فلي�س
اأثقل على النف�س ،واأ�شد ا إيلماً ،واأبعث على الياأ�س وفقدان الكرامة ،من اأن ي�شعر
امرء باأن جتمعه ي غنى عنه ،واأن الثقافة التي تثقف بها ل توؤهله لعمل ي�شمن
عي�شه اأو يفيد الآ خرين .ول �شك ي اأن اأكرنا قد م�س هذا ال�شعور عند الكثرين
من اجتازوا الدرا�شة الثانوية اأو اجامعية عندنا ،واكت�شفوا بالختبار امرير بُعد
ال�شقة بن عدتهم الثقافية وحاجات بلدهم.
اأما الناحية الثانية فهي اأن امجتمعات احديثة تقوم ي اأكرها على هذه الثقافة
الخت�شا�شية وتتناف�س فيما بينها ي القدرة على ا�شتثمار الطبيعة ودقة تنظيم
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احياة الجتماعية؛ فهما م�شدر القوة ،ومبعث قابليات التقدم .وهي تنفق الأ موال
الطائلة وتقوم بالت�شحيات العظيمة لتعزيز العلوم التطبيقية� ،شواء ما تن�شئه من
معاهد التعليم الفني بدرجاته امختلفة اأو ما تقيمه من موؤ�ش�شات البحث والتنقيب
ي �شتى نواحي الإنتاج والتنظيم .وا إن امتتبع لتطور الربية والتعليم ي البلد
الغربية ليلحظ مدى الإقبال امتزايد على امعاهد الفنية والخت�شا�شية ،وما تبذله
ل ا إى جهيز امجتمع بالفنين
الدولة واجماعات اخا�شة لدعم هذه امعاهد تو�ش ً
القادرين على ا�شتثمار موارده ،وتنظيم �شوؤونه .وقد اأ�شبحت كل ناحية من نواحي
احياة القت�شادية والجتماعية مو�شوع اخت�شا�س ،بل اخت�شا�شات ،تقت�شي فنين
من ختلف الأ نواع ل�شبطها وتنظيمها ،ومن واجب ال�شلطات القائمة على �شوؤون
الربية ا إعداد هوؤلء الفنين وا إخراجهم خدمة امجتمع.
اأما موؤ�ش�شات البحث فحدث عنها ول حرج .فهي تزيد وتت�شع يوماً بعد يوم:
ترعاها احكومات ،وال�شناعات ،والوقفيات اخا�شة ،والأ فراد واجماعات العارفون
قدر البحث واأثره ي حياة الأ م .كل ذلك ا إماناً من القائمن على الأ مر ،ومن
الراأي العام عموماً ،باأن امعرفة العملية الخت�شا�شية امراكمة هي ال�شبيل الوحيد
للتقدم ي ا�شتثمار الطبيعة وتنظيم امجتمع .ولي�س من ال�شروري دوماً اأن تاأتي
ل ي البحث
هذه اموؤ�ش�شات بنتائج عملية �شريعة؛ فقد ت�شلك ي بع�س الأ حيان �شب ً
بعيدة عن احاجة املحة ،فل يخ�شى القائمون على اأمرها ،بل يظلون يغذونها بامال
والرجال ،لتيقنهم من اأن البحث عن احقيقة لن يخطئ ي النهاية ،بل �شيوؤدي حتماً
ا إى زيادة ي القدرة والوعي ،وا إمكانات التقدم.
وهذا يوؤدي بنا ا إى ال�شفة الثالثة للثقافة التي يجب اأن نتطلع ا إليها ي امجتمع
العربي امن�شود ،وهي اأن هذه الثقافة تقوم على الإمان بالعقل وباحقيقة التي
يك�شف عنها .فالعقل هو القوة امحققة امنتظمة امراكمة امكونة للتقليد الإيجابي
ام�شتمر ي اح�شارة الب�شرية .العقل عدو الوهم والنخداع ،والتع�شب واخداع .ا إنه
ل يفت أا يجوب الآ فاق �شعياً وراء امجهول ،حتى يك�شف عنه ويجلوه للعيان .ا إنه ل يكل
عن نقد ذاته و�شواه ا إى اأن يقف على احقيقة .ا إنه بطبيعته منتظم وناظم ،يتدرج
خطوة فخطوة ،ويربط حلقات امعرفة بع�شها ببع�س .قد يخطئ ي بع�س الأ حيان
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اأو ينحرف ،ولكنه قمن باكت�شاف ال�شلل والعودة ا إى الطريق ال�شوي .وجهده جهد
مراكم يعزز اللحق منه ال�شابق ويغذيه ويدفع به ا إى الأ مام.
من اأجل هذه ال�شفات الذاتية كان العقل ،كما قلت ،الناظم لعقد النتاج اح�شاري
الب�شري ،والقوة الباعثة على التقدم ال�شحيح .والثقافة التي نن�شد يجب اأن تكون
ثقافة حرم العقل وتخ�شع له ،وتوؤمن به ،وت�شر على هديه ي اكت�شاف احقيقة،
والتعلق بها دون �شواها ،وقبول اأحكامها مهما كانت قا�شية .فهذا هو ال�شبيل الوحيد
للتقدم احقيقي .وعليه ،يجب اأن تتم�شى ثقافتنا امرجوة مع هذه ال�شفة ا إذا اأردناها
خلقة مجتمع حي خلق.
ثقافة حية ّ
اأما ال�شفة الرابعة لهذه الثقافة فهي تاأ�شلها ما�شيها الإيجابي .فكل ثقافة حية
وحدة مرابطة �شمن وحدة الثقافة الإن�شانية ال�شاملة ،وهي متاز عن �شواها بنوع
تطلعها ا إى احقيقة وتب�شرها ا إياها ،وما تبدعه من اأ�شكال خر وجمال .فحري بها
اأن تظل واعية ما�شيها ،م�شتمدة من هذا اما�شي القوة والإمان ،ومنمية الإرث الذي
ل بعد جيل.
يتناقله جتمعها جي ً
على اأن ا إمانها هذا ينبغي اأن ل يوؤدي بها ا إى النخداع ،لأ ن ا إمانها بالعقل
واحقيقة اأ�شد واأقوى .وهي تقبل اأحكام هذين على ما�شيها ،قبولها لأ حكامهما على
حا�شرها .لذا ل تتم�شك ا إل ما يجوز امتحان العقل؛ اأي ما هو بدوره من نتاج
العقل .فالعقل يغتبط بالعقل ويتحد فيه ،ويكره كل ما عداه .لذا قلت ا إن ثقافتنا
امن�شودة متاأ�شلة ما�شيها الإيجابي؛ اأي ما ي ذلك اما�شي من نتاج عقلي ،ومن
ا إبداع جماي واأدبي وروحي .وتاأ�شلها هذا ل يفيد معنى التع�شب ،لأ ن هذا امعنى
يبدده فعل العقل احي الذي فر�شنا اأنه منبثّ ي طيات هذه الثقافة وباعث لها .ول
يعني ذلك التلفت الدائم ا إى الوراء ،لأ ن الثقافة احية ثقافة متطلعة ا إى الأ مام،
جوابة للآ فاق ،مغامرة ي ميادين العقل والروح ،ل تاأخذ من اما�شي ا إل ما يوحي
وي�شند� ،شاأنها ي هذا �شاأن الثقافة اما�شية ذاتها ،التي ا إما مت وازدهرت عندما
غامرت واقتحمت ،و�شعت ا إى احق حيث كان .فلما قعدت عن هذا ال�شعي ،واكتفت ما
اأنتجت ،وغلب فيها احرف على الروح والن�س على العقل� ،شعفت وانحلت واأ�شبحت
ل ي �شعف امجتمع وانحلله.
عام ً
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وهكذا تكون الثقافة امن�شودة متفتحة خر ما اأنتجه الإن�شان خلل جهاده
التاريخي .وبذا تتم لها �شفة اأخرى من �شفاتها الأ �شا�شية .فلئن كانت لكل ثقافة
ميزاتها اخا�شة ووحدتها ،فا إن الثقافات كلها تلتقي ي ثقافة ا إن�شانية �شاملة؛ ذلك
اأن وراء امواطن وابن امجتمع الإن�شان بذاته الأ �شيلة؛ الإن�شان بتلم�شه احقيقة
وانحرافه عنها ،بت�شاميه ا إى الأ على واجذابه ا إى الأ دنى ،با إمانه وخوفه واطمئنانه
وقلقه ،باأمه واأمله وحزنه وفرحه ،بتجبه وانك�شاره ،بجماله وقبحه ،با إمكاناته
وحدوده .هذا الإن�شان قد جاهد الطبيعة ،وجاهد نف�شه بظروف واأ�شكال واأزمنة
ختلفة ،فتولدت عن هذا اجهاد قيم جمالية تتمثل ي الرائع من الأ دب والت�شوير
والنحت وامو�شيقى و�شواها من فنون التعبر ،وقيم عقلية تبدو ي ما اكت�شف من
حقائق الوجود وي النتظام العقلي اموؤدي ا إى هذا الكت�شاف ،وقيم خلقية تتج�شم
ي ما ت�شامى ا إليه من مراقي اخر ،وما حقق منه فرداً وجموعاً ،وقيم روحية ي
ت�شاوؤله عن نف�شه وعن مبدعه وي تعط�شه ا إى اه يخافه اأو ًل ثم يلج أا ا إى رحمته
وغفرانه ،ويجد خل�شه ي ت�شليم نف�شه ا إليه والركون ا إى حبته ال�شاملة التي ل
تدانيها حبة.
ا إن الثقافة امن�شودة لتحر�س على هذه القيم ،وت�شعى ا إى مثلها وتنميتها دون
تردد اأو خ�شية لأ نها تعي اأنها توؤلف ي جموعها خل�شة اح�شارة الإن�شانية ،ولي�س
للثقافة احية الفاعلة اأن تنكفئ على نف�شها ،وتنكم�س ي �شدفها ،وتقطع �شلتها
بالباقي الفاعل من هذه اح�شارة .ا إنها ا إن فعلت ذلك اختنقت وخنقت معها جتمعها،
فلم يبق هذا امجتمع وم يكن م�شتحقاً للبقاء.
على اأن هذا التفتح للح�شارة الإن�شانية لي�س �شوى خطوة لعمل الثقافة احية
احقيقي ،وهو م�شاهمتها الفعلية ي هذه اح�شارة .ا إن هذه ام�شاهمة هي ال�شفة
امميزة الأ خرة للثقافة امرجوة ،التي تتم بنتيجة ال�شفات اخم�س ال�شابقة التي
ذكرناها ،وبها تبلغ الثقافة غايتها وتوؤدي ر�شالتها.
والإنتاج اح�شاري هو اأبداً من عمل الأ فراد؛ اأولئك الذين يوؤهلهم للإ بداع
ا�شتعدادهم الفطري وجهادهم العقلي والروحي .فعلى امجتمع اأن يكت�شف هوؤلء
اموهوبن ويرعاهم ،ويف�شح لهم جال الإنتاج .ا إن وراء كل ح�شارة قلة مبدعة من
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النا�س؛ قلة تتميز عن الكرة ل بامال ،اأو اجاه ،اأو القوة امادية ،اأو الزعامة ال�شعبية،
بل بال�شتحقاق الذاتي :طبيعة وك�شباً؛ قلة حقق القيم وتعممها ي امجتمع ،قلة
تعمل ل لذاتها بل للغر ،قلة ل تتعاى ول تتجب ،بل حب وتخل�س وتعطي ،قلة
متاآلفة ،متعارفة ،منها تنطلق قوى التقدم وجاري النبعاث ،وم�شادر اخلق
والإبداع.
لقد اأ�شبح من نافلة القول اأنْ نردد اأن اأثر اأي جتمع ا إن�شاي هو ي قيمة ا إنتاجه
اح�شاري؛ فالتاريخ اأبلغ �شاهد على ذلك .ولكن هذه احقيقة م تتاأ�شل بعد ي
نفو�شنا ،وم تنبث ي كياننا .على اأننا نبغي اأن نتلم�س الطريق ا إى جتمع عربي
اأف�شل .فلنثق باأن ف�شل هذا امجتمع يكون بن�شبة ما نحقق من هذا الإنتاج ،يوؤديه
اموهوبون اجادون من اأبنائنا ،فيخلدون ويخلندون ،ويبقون ويبقى معهم جتمعنا،
على تعدد ال�شنن والأ جيال ،غذا ًء دائماً وكنزاً متزايداً للإ ن�شانية جمعاء.
•••
والآ ن ،بعد اأن محنا اخطوط الكبى للمجتمع العربي الأ ف�شل ،وتاأملنا ال�شفات
التي تتميز بها ثقافته ،بقي علينا اأن نتبن اخطى امقت�شاة والواجبات امفرو�شة
لتكوين هذه الثقافة امن�شودة للمجتمع العربي امن�شود.
من هذه الواجبات ما هو ملقى على عاتق الدولة واأرباب احكم ،ومنها ما يتعلق
بال�شعب عموماً ،ومنها ما يُ�شاأل عنه رجال الثقافة ب�شفة خا�شة.
اأما الدولة ومن دار ي فلكها الأ على من القائمن على احكم اأو الطامعن فيه
فواجبهم الأ ول �شيانة حرمة الثقافة؛ ا إذ الثقافة اأنبل واأرفع واأقد�س من اأن تكون
و�شيلة لغاية العقل ،والروح ،وال�شخ�شية الإن�شانية امنطوية على ا إمكانات احرية
وام�شوؤولية والكرامة ،هذه هي غاية الغايات :ل ُمتهن بل حرم ،ل ت�شتخدم بل
تخدم ،ل ت�شتباح بل يركع على عتبتها .ا إن احاكم اأو ال�شيا�شي الذي يتخذ من الربية
ل لتحقيق غر�س �شخ�شي اأو حزبي،
والتعليم ،اأو اأي �شاأن اآخر من �شوؤون الثقافة� ،شبي ً
كاأن ي�شعى لت�شليم مهمة التعليم من هو غر جدير بها ،اأو ل�شتغلل امدار�س لتمكن
نفوذه وحاربة اأعدائه ،اأو لإثارة الطلب ي �شبيل غاية حزبية اأو مطمع حلي،
اأو كاأن يعمد لبتياع الأ قلم من اأجل �شهرة ،اأو لت�شخر امواهب وحقرها ...،ا إن
116

العدد الثاي والثمانون 2012

مثل هذا احاكم اأو ال�شيا�شي ليطعن اأمته ي ال�شميم ،ويقو�س �شرح بنائها با إهانته
جوهر الفكر والثقافة ،وتدني�شه حرمة العقل والروح .تعالت هذه القيم عن اأن تكون
مطية لطامع ،اأو األعوبة بيد عابث �شاخر ،و�شاء فاأل اأمة ينحط اأرباب ال�شاأن فيها ا إى
هذا الدرْك!
ولنا ي تاريخنا العربي اأ�شوة ح�شنة؛ فهو مليء باخبار التجلة والرعاية التي كان
يبذلها اخلفاء لأ رباب العلم وموؤ�ش�شاته.
وينتج عن هذا العتبار واجب الدولة الثاي ،وهو بذل امال وتوفر الو�شائل
لن�شر الثقافة ال�شحيحة وتو�شيع اأ�شا�شها ال�شعبي .ول نكران اأن اأكر الدول العربية
ت�شعى اليوم جهدها ،حت �شغط الراأي العام امتزايد ،للقيام بهذا الواجب ما تن�شئ
من مدار�س ابتدائية وثانوية وما تخ�ش�س من اأموال ي �شبيل التعليم العام .غر اأن
هذا التعليم ل يزال عاجزاً عن تلبية حاجات الأ مة .فهو ،ي اأكره ،تلقن وح�شو من
امعلم ونقل وترديد من الطالب .يقر بعيوبه الأ �شا�شية رجال الدولة والقائمون على
�شوؤون التعليم والراأي العام ،ولكن جهود الإ�شلح ما فتئت بطيئة حاطة بالأ �شواك
والعراقيل.
لي�س هنا جال التب�شط ي نواحي الإ�شلح الواجب لأ هداف تعليمنا ونظمه
ل ا إى ا إن�شاء الثقافة امرجوة .ولكني اأ�شر ا إ�شارة عابرة ،ا إى ثلث
ومناهجه تو�ش ً
من هذه النواحي اعتبها رئي�شية؛ الأ وى :تعزيز التعليم امهني والخت�شا�شي
على ختلف درجاته .فلقد ذكرنا اأن ي مقدمة حاجات امجتمع العربي للمحافظة
على كيانه والتقدم نحو غدٍ اأف�شل تنمية موارده الطبيعية وح�شن تنظيمها و�شبط
�شوؤونه القت�شادية والجتماعية .ووا�شح اأنه ل ي�شتطيع توفر هذه احاجات با إخراج
امئات والأ لوف من ال�شبان وال�شابات العاجزين عن القيام بعمل ا إنتاجي ،وباتباع
نظم تعليمية ت�شجع القروي على هجرة قريته ،وتدفع به وبامدي ا إى �شلوك �شبيل
التوظف اأو هجرة الوطن .ونحن اليوم نعي�س ي ع�شر يقوم على التكتيك والفنون
العملية ،فكيف مكننا اأن نقف ي وجه اأعداء جهزين اأحدث جهاز وم�شلحن اأنفذ
�شلح ،ا إذا م نولد القوة التكتيكية الكافية ل�شتثمار مواردنا و�شبط �شوؤوننا ،على
فلوجز موؤكداً
اأدق ما تفر�شه احياة احديثة؟ ا إن الكلم ليطول ي هذا امو�شوع ،أ
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اأنه جرم قومي ي حق الأ جيال احا�شرة وامقبلة اأن م�شي ي ما نحن عليه عموماً
ي البلد العربية من تعليم نظري غر متجاوب وحاجات حياتنا ي الإنتاج والتنظيم
و�شون الكيان.
اأما الناحية الثانية ي ا إ�شلح مناهج هذا التعليم ،ليتحول عن ح�شو الذاكرة
وتلقن امعلومات ،ا إى تقوية امدارك العقلية بال�شتنتاج وال�شتقراء ،والتن�شئة على
ال�شتقلل الفكري وتقدير القيم الأ خلقية ،وتنمية ال�شخ�شية الذاتية واح�س
بالكرامة القومية والإن�شانية ،فهي اأن هذا الإ�شلح يقت�شي تبديل مفاهيمنا ي هذا
ل اأ�شا�شياً من التلقن ا إى التعليم ،ومن التعليم ا إى الربية؛ الربية
اميدان تبدي ً
الفعلية ،ل النفعالية ،امنمية ل�شخ�شية الفرد وامواطن ا إماء من�شجماً متزايداً.
على اأن هذا كله مرتبط بالناحية الثالثة ،وهي اأهم هذه النواحي ،بل نقطة
انطلق اأي ا إ�شلح .واأعني بها ا إعداد امعلم ال�شالح .فرفع م�شتوى الربية لت�شبح
اأداة فعالة ي تكوين الثقافة امن�شودة منوط اآخر الأ مر بامعلم .النظم وامناهج لها
اأهميتها ،ولكن امعلم هو العامل الب�شري الذي يحولها مادة حية حيية اأو ميتة
قتالة .ومن العبث اأن ن�شعى ا إى تكوين الوحدة القومية عن طريق توحيد النظم
وامناهج والمتحانات وال�شهادات ا إذا نحن م نوجد امعلم البناء ال�شاعر بتبعته،
القادر على القيام بها .وا إيجاد هذا امعلم ل يكون بح�شن ا إعداده فح�شب ،بل اأي�شاً باأن
ن�شمن له عي�شاً كرماً ،وحرمة مادية واأدبية؛ ا إذ كيف ينتظر منه اأن ين�شئ اجيل
على الكرامة واحرام القيم ا إذا م يكن هو نف�شه م�شوناً مكرماً؟
ولننتقل الآ ن ا إى واجب ثالث من واجبات الدولة ي �شبيل تكوين الثقافة التي
و�شفنا ،وهو ا إن�شاء موؤ�ش�شات البحث والتنقيب ورعايتها وتعزيز �شاأنها .فلقد اأ�شبح
وا�شحاً لكل ذي ب�شر اأن الأ م ل تكون ارجالً ،وامجتمعات ل تنظم اعتباطاً ،بل وراء
كل ناحية من نواحي الإن�شاء والتنظيم ال�شحيحن ذخرة علمية جمع باجهد
ام�شتمر ،امرعي من حيطه ،امتاآلف امتعاون ي داخله ،امحمي من ال�شيا�شات امحلية
والتقلبات العار�شة.
وا إن نظرة �شريعة ا إى الأ م امتحفزة ي الغرب وال�شرق وا إى ال�شهيونية ي
اجنوب لتظهر باأجلى بيان ما تبذله هذه امجتمعات من و�شائل مادية ومن رعاية
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اأدبية لدعم البحث العلمي� ،شواء اأكان موجهاً ا إى حل م�شاكل عملية ملحة يجابهها
امجتمع اأم كان حراً طليقاً ل يبغي �شوى اكت�شاف احقيقة وتنمية الذخرة العلمية
القومية والإن�شانية .احق اأن من يقف منا على مبلغ هذا البذل وعلى النتائج التي
يوؤدي ا إليها لي�شغر واأمته ي عن نف�شه ولرتعد فرقاً من حالة ال�شعف التي هو فيها
بالن�شبة ا إى القوة الهائلة امتمثلة ي هذه الذخرة العلمية امتزايدة.
ومن واجبات الدولة كذلك رعاية اموهوبن من اأبنائها؛ اكت�شافهم ومهيد �شبل
التثقف لهم ،وا إمدادهم بالو�شائل امادية والأ دبية امي�شرة للإ نتاج والإبداع .ولقد
ذكرنا اأن الإنتاج اح�شاري هو ،اآخر الأ مر ،ا إبداع فردي تقوم به القلة امختارة من
اأبناء امجتمع.
ولقد م�شى الوقت الذي كان فيه زاد العلماء خبزاً وماءً ،واأ�شبح طريق الإعداد
ل �شائكاً ومتطلبات الإنتاج الفكري كثرة عزيزة امنال .كذلك م يعد
العلمي طوي ً
من امعتقد اأن الأ ديب ل مكنه اأن ياأتي بالروائع ا إل ا إذا افتقر و�شقي و�شارع ظروف
الزمان وحاجاته .ولعل من اأقوى اأ�شباب �شاآلة الإنتاج الثقاي ي امجتمع العربي
احا�شر اأن رجاله ل ي�شتطيعون اأن يتفرغوا له ،بل ي�شطرون ا إى ك�شب معا�شهم من
اأعمال اأخرى ت�شتاأثر بن�شاطهم ووقتهم واأع�شابهم ول ترك لهم مت�شعاً للن�شراف
ا إى العمل ال�شامي الذي هياأتهم الطبيعة له.
ولعل البع�س يت�شاءل :ما هي واجبات احكومات العربية ي تنمية العلقات
الثقافية ي داخل هذا امجتمع مهيداً خلق الثقافة امرجوة؟ واجواب عندي اأن
احكومات ت�شتطيع اأن تكون اأعظم فعالية واأقوى اأثراً ي التوفيق بن �شيا�شاتها
التعليمية ،ودعم الت�شال بن رجال الثقافة ي البلد العربية .ولكن عملها ي هذا
اميدان الأ خر ل يتعدى بذل الو�شائل امادية وال�شبل العملية لتعزيز هذا الت�شال.
اأما الأ �شل والأ �شا�س فهو العمل على تهيئة رجال الثقافة ال�شحيحة ي كل من
البلد العربية .فا إذا وجد هوؤلء فا إنهم �شيتعارفون حتماً ويتعاونون ،لأ ن العقل يفرح
بلقاء العقل ،والروح ت�شعى ا إى الروح ،والثقافة اخال�شة ل تعدم طريقاً للو�شول
والت�شال.
هذه بع�س واجبات الدولة واأرباب احكم .اأما ال�شعب فواجبه ،من جهة ،اأن يردع
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ذوي ال�شلطة والطامعن فيها عن ا�شتغلل �شوؤون الثقافة ماآربهم اخا�شة ويحثهم
على �شيانة حرمتها ،ومن جهة ثانية اأن ي�شاند جهودهم وجهود الدولة ب�شفة عامة
لن�شر التعليم وتعزيز الفكر والأ دب والفن .فقلد غدت اأعباء دولنا العربية ي هذه
اميادين ثقيلة تنوء بها موازناتها وو�شائلها ،فا إذا م يقبل اأبناء ال�شعب على ام�شاركة
ي حملها �شواء عن طريق تاأدية حق الدولة من ال�شرائب اأو عن طريق الن�شاط
اخا�س اخارج عن النطاق احكومي ،فا إن �شر القافلة �شيكون بطيئاً وبلوغ امحجة
ع�شراً .ونخ�س بالذكر هنا الأ غنياء امو�شرين القادرين على البذل والإمداد .قد
يكون بن اأغنيائنا من تبعوا من مالهم اخا�س لإن�شاء مدار�س ،ولكن هوؤلء قلة
�شئيلة بالن�شبة ا إى جموع هذه الطبقة ي امجتمع العربي وا إمكاناتها .ث َم هل كان
بينهم من اأن�ش أا كر�شياً ي جامعة ،اأو مكن بع�س اموهوبن من ا إعداد اأنف�شهم وا إكمال
تخ�ش�شهم للإ بداع كل منهم ي حقله ،اأو قدم جائزة حرية بالذكر لتن�شيط ناحية
من نواحي الأ دب اأو الفن ،اأو فكر ي تاأ�شي�س معهد للبحث مهما كان حدود النطاق؟
من منهم وقف ما ًل ي�شتثمر ي هذه اأو اأمثالها من وجوه ت�شجيع الثقافة وتنميتها؟
لقد اآن الوقت لي�شعر ذوو الراء منا اأن ثراءهم وديعة ي اأيديهم يجب عليهم اأداوؤها
للمجتمع ،واأن للثقافة ن�شيبها الوافر ي هذا الأ داء.
بقي اأخراً ،ول اأقول اآخراً ،واجب رجال الثقافة اأنف�شهم ،وهو واجب عظيم لأ ن
الأ مر يت�شل بهم اأولً ،ولأ نه حك جدارتهم حمل هذا اللقب واحتلل هذه امرتبة
الرفيعة .وهم ام�شوؤولون الأ ولون عن حفظ الأ مانة واأداء الر�شالة .فا إذا طالبنا
اأرباب احكم واأبناء ال�شعب بحماية الثقافة و�شيانة حرمتها ،فحري بنا اأن نطلب
هذا من رجال الثقافة اأنف�شهم ،واأن ننتظر منهم اأن يكونوا اأكر حر�شاً من غرهم
على امحافظة على هذه الوديعة و�شمان ا�شتقللها وموها .فا إذا هم ا�شتخدموا ما
يحملون من ثقافة لتحقيق ماأرب اأو خدمة غر�س ،خانوا ر�شالتهم وم يحق لهم اأن
يدعوا �شواهم ا إى احرامها .وا إذا تبذلوا واأهرقوا كرامتهم بن اأيدي اأرباب ال�شلطة
واجاه ،كانوا هم اأقوى الهادمن ل�شرح الثقافة الذي ي�شعى جتمعهم لإقامته،
و�شاع اأي اأثر نافع كان يرجى منهم« .وجه الر�شيد ا إى مالك بن اأن�س ،رحمه اه،
لياأتيه فيحدثه ،فقال مالك ا إن العلم يوؤتى ،ف�شار الر�شيد ا إى منزله فا�شتند معه ا إى
اجدار فقال :يا اأمر اموؤمنن ،من ا إجلل اه تعاى ا إجلل العلم ،فقام وجل�س بن
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يديه .وبعث ا إى �شفيان بن عيينة فاأتاه وقعد بن يديه وحدثه ،فقال الر�شيد بعد
ذلك :يا مالك ،توا�شعنا لعلمك فانتفعنا به وتوا�شع لنا علم �شفيان فلم ننتفع به».
ا إن حفظ امثقفن لكرامتهم وكرامة الثقافة التي مثلونها يقوم على مبلغ
ا إخل�شهم لهذه الثقافة .لقد قلنا ا إنّ من حق امثقفن على امجتمع اأن ي�شمن لهم
عي�شاً مر�شياً ،ولكن من حق امجتمع عليهم ،بل من حق الثقافة ذاتها ،اأن يخل�شوا
ل لتجارة ،اأو اأداة جر مغنم ،اأو و�شيلة لك�شب نفوذ .الثقافة
لها؛ فل تكون لهم �شبي ً
ال�شحيحة تقت�شي النقاء من �شوائب ال�شهوة والأ ثرة ،والتطهر من اأدران التع�شب
والتخاذل .امثقف احق يقول مع الإمام الغزاي« :طلبنا العلم لغر اه ،فاأبى اأن
يكون ا إل ه» .الثقافة ال�شافية الوا�شعة كامحبة التي حدث عنها بول�س الر�شول:
«تتاأنى وترفق ،ل ح�شد ،ل تتفاخر ول تنتفخ ،ل تقبح ول تطلب ما لنف�شها ،ل
حقد ول تظن ال�شوء ،ل تفرح بالإثم بل تفرح باحق ،حتمل كل �شيء وت�شدق كل
�شيء وترجو كل �شيء وتب�شر كل �شيء ،ا إنها ل ت�شقط اأبداً».
ومن حق الثقافة على امثقفن اجد ي طلبها وال�شعي احثيث ل�شتكمالها .هذه
حقيقة اأولية تغيب عن ذهن مدعي الثقافة عندنا .ما اأ�شد ك�شلهم ،وما اأرخ�س الوقت
عندهم ،ي حن اأن الثقافة تتطلب اجد ام�شتمر واجهاد العقلي الدائم لتظل حية
نامية.
بهذه اجهود ام�شركة امتاآلفة تبذلها الدولة وال�شعب وامثقفون اأنف�شهم تتولد
الثقافة التي يتميز بها ،بل ين�ش أا عنها امجتمع العربي الأ ف�شل .اأجل! ا إن �شبيل
امجتمع العربي الأ ف�شل هو الثقافة :الثقافة امنبثة ي �شفوف ال�شعب ،امتجاوبة
وحاجات امجتمع ،القائمة على احرام احق ،امتاأ�شلة ي ما�شيها الإيجابي ،ام�شاركة
ي اح�شارة الإن�شانية ،وامعطية لهذه اح�شارة .بهذا النوع من الثقافة احية
الفعالة يتكون امجتمع العربي احي الفعال ،امجتمع العربي القادر على البقاء،
ل ي الإرث الإن�شاي ام�شرك.
احري بالبقاء ،الباقي فع ً
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اأقـــــــوا�ض

زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ــزع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــي

الن�ض
قراءة ّ
ي �سوء مرجعياته امعرفية
زياد الزعبي

ن�صاً؟
كيف نقر أا ّ
هذا �شوؤال مكن اأن يفهم فهماً اأولياً �شاذجاً ،ومكن اأن يكون �شوؤا ًل حورياً رئي�شاً
ل لدللت مثل تعبراً عن واحدة من اأكر الإ�شكاليات امطروحة ي الدر�س النقدي
حام ً
والأ دبي احديث.
وهي ا إ�شكالية مكن اأن تذهب ي اجاهن:
الأ ول يتناول النّ�س ونظريات تكوينه والبحث ي طبيعته.
والثاي يتناول كيفية القراءة والتف�شر (نظرية التلقي).
وبهذا الت�شعيب جد اأنف�شنا مدفوعن للوقوف عند النَ�س:
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بو�صفه نقطة انتهاء ونقطة ابتداء ي اآن
معاً .نقطة انتهاء من حيث كونه منتج ًا اكتمل
ت�صكيله وامتلك وجود ًا م�صتق ًا عن مبدعه/
منتجه ،ونقطة ابتداء بو�صفه امو�صوع الذي يبد أا
به وفيه عمل القارئ اأو فعل التاأويل ،ما يعني
اأن النّ�س مثل النقطة التي يتقاطع فيها فعا
الكتابة والقراءة ا إنتاج ًا وتاأوياً .وهذا اأمر يجعل
ااإجابة عن �صوؤالنا :كيف نقر أا ن�صاً؟ ا إجابة تبد أا
من النهاية ،وت�صرط من ثمّ مرجعية معرفية
كافية لفهم عملية ا إنتاج النّ�س ابتداءً.
واأود هنا اأن اأ�صتعمل م�صطلح «امرجعيات
امعرفية» لاإ �صارة ا إى العنا�صر امكونة للن�س
وام�صرطة لقراءته ،واأعني بها كل الطبقات
امتعددة وامختلفة من البنى امعرفية امتج�صدة
ي الن�س ،وال�صابقة ي وجودها اجزئي عليه،
وكذلك �صبيهها اأو مثيلها عند القارئ .وهذه
امرجعيات ام�صركة بن الن�س والقارئ هي التي
جعل فعل القراءة فني ًا وجمالي ًا اأمر ًا مكناً.
وهذا ما تتحدث عنه نظريات القراءة اأو التلقي
امعا�صرة ،وبخا�صة مدر�صة كون�صتا�س ااأ مانية.
وهو ما تناوله من َقبْل ت� .س .ا إليوت ي مقالته
«الراث واموهبة الفردية».
ا إن الن�صو�س ا تتخلق ا إا من ن�صو�س �صابقة
) ,…Gôa ÜhôKQƒf ô¶æjت�شريح النقد(É¡fCG Éªc ,
ا ت�صدر عن ذات مفردة هي ذات اموؤلف ،بل
عن ا إرثه الثقاي وامعري بكل طبقاته واأبعاده،
كما توؤكد ذلك النظريات النقدية احديثة،
والت�صورات ال�صائبة التي اأبداها النقاد وااأ دباء
القدماء ي ختلف الثقافات ،لذا فاإن القارئ

ا ي�صتطيع اأن يحاور الن�س ا إا ما متلكه من
مرجعيات ثقافية ومعرفية مكنه من البحث عن
مغازيه اأو معانيه ،اأو جعله قادر ًا على منحه ا إياها
من خال فعل القراءة اأو التاأويل الذي ي�صعى ا إى
الك�صف عن امعنى اأو امغزى ا�صتناد ًا ا إى اآلياته
اخا�صة به .وهو ما يذهب ا إليه ا إيكو حن يرى اأن
التاأويل ي�صتند ا إى جمل امرجعيات امعرفية التي
متلكها القارئ.
ا إنتاج النّ�س وا إعادة ا إنتاجه
ن�س ،يحتاج ا إى �صبكة
ا إن ا إنتاج النّ�س ،اأيّ ٍ
من البنى امعرفية التي ح�صلها الكاتب/امنتج
واختزنها ي ذاكرته ،وقام بتنظيمها على نحو
معن بحيث ي�صتطيع تفعيلها وا�صتخدامها ي
ن�صه ي ا إطار جموعة من ال�صرورات
ا إنتاج ّ
ال�صيكولوجية امتوا�صجة مع العمليات ااإجرائية
الازمة اإنتاج النّ�س .فكل ن�س يتكون من:
بنى لغوية ت�صرط امعرفة باللغة ي علومها
وعنا�صرها امختلفة :امفردات والراكيب
والداات والقواعد ،وال�صيغ امقرنة بالبنى
الثقافية ،وبنى معرفية تت�صكل من طبقات متعددة
تت�صمن ااإرث الثقاي للفرد امبدع بكل مكوناته،
بغ�س النظر عن احقل امعري الذي تنتمي ا إليه.
لذا ،فاإن مقولة اأن الن�س بنية ف�صيف�صائية ت�صخي�س
ل�صورته امنجزة ،وو�صف لطبيعته التكوينية ،كما
يظهر مث ًا عند باختن وجوليا كر�صتيفا.
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واأدركنا اأن مكوناته اماثلة اأمامنا حيل دون
توقف على م�صادره امتحققة اأو امفر�صة ا إحالة
�صطحية بينة اأو ا إحالة عميقة خفية؛ معنى اأن
الن�س الراهن يت�صمن اأو يحيل على ن�صو�س اأو
اأحداث اأو ق�ص�س اأو اأ�صاطر اأو �صخ�صيات...
اأو غر ذلك .وهذه ااإحاات مثل ابتدا ًء عن�صر
تكوين اأ�صا�ص ًا للن�س يوؤ�صر على فاعلية اموؤلف
ي ا إنتاجه ،ويوؤ�صر ي الوقت نف�صه على عملية
تلقيه واآلياتها؛ ذلك اأ ن الدالة ي الن�س الراهن
مرتبة على معنى يقع خارجه ،وهذا ما يحدث
عملية تعالق داي بن الن�س الراهن وما يحيل
عليه ،ويجعل عملية فهمه تتوقف على الو�صول
ا إى داات الن�صو�س امحال عليها اأو مغازيها،
واكت�صاف طبيعة عاقاتها بالن�س الراهن .وا
�صك ي اأن هذه العملية ذات عاقة ببنية الن�س
من جانب ،وباآليات تلقيه من جانب اآخر؛ فالن�س
امتاأ�ص�س على جموعة من الن�صو�س اأو ااأ حداث
ن�ص ًا غام�ص ًا
اأو ااإ�صارات الثقافية ،ي�صبح ّ
حتاج ًا ا إى فك �صفراته ،اأو ا إزالة ا�صتكاله،
بلغة حازم القرطاجني ،اأو الوقوف على كيفيات
التنا�س فيه ،بلغة النقد احديث .ومثل هذا
الغمو�س النابع من ااإحاات على ما يقع خارجه
ي�صرط لفهمه الوقوف على هذه العنا�صر وا إدراك
دااتها وطبيعة عاقاتها بالن�س الراهن .وهذا
ما تعاجه الدرا�صات امتعلقة بالتنا�س ،ونظريات
التلقي ،وال�صيميائيات التي تتداخل بعمق مع
«التاأويل» الذي ي�صتند ا إليها ي �صعيه للو�صول ا إى
امعنى اأو امغزى الذي ت�صكله مكونات الن�س بكل
اأجزائها ومرجعياتها .والقراءة ،على اأي منهج
اعتمدت ،تتطلب معرفة مرجعية لهذه امكونات
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مكن من الدخول ا إليه وحاورته وتفكيكه وا إعادة
.¬Ñ«côJ
ولعل معاينة بع�س ماذج من الن�صو�س
تو�صح امق�صود من الطرح النظري ال�صابق؛ ففي
ن�س امعري :
و�صهيل كوجنة احب ي اللو ن
وقلب امحب ي اخفقان
م�صتبد ًا كاأنه الفار�س امعلم
يب ــدو معار�س الفر�صان
ي�صرع اللمــح ي احمرار كما
ت�صرع ي اللمح مقلة الغ�صبان
�صرجته دما �صيوف ااأ عادي
فبكت رحم ــة له ال�صعريان
جد �صبكة معقدة من البنى امعرفية التي
امتلكها ال�صاعر واختزنها وا�صتطاع من خالها
اأن ينتج ن�ص ًا جديد ًا خا�ص ًا به .واأول ما نتوقف
عنده اللغة من حيث هي امادة التي ت�صكل الن�س
بها وفيها .فال�صاعر ي�صتخدم اللغة ا�صتخدام ًا
يدل على �صيطرة حكمة على قواعدها و�صورها
وجلياتها الباغية والدالية ،لكن ااأ مر الذي
ي�صتوقف القارئ هو امحمول الداي الذي ا مكن
الو�صول ا إليه ا إا معرفة كل ما يحيل عليه الن�س
من اأ�صاطر ومعارف ثقافية :اأ�صطورة �صهيل ي
العام العلوي ،والفار�س امعلم ي التاريخ الثقاي
العربي ،وقتل �صهيل ،وبكاء ال�صعرين...
وا إن نحن وقفنا عند ن�س اأمل دنقل�س:
«�صرحان ا يت�صلم مفاتيح القد�س ( بكائيات)
ااإ�صحاح ااأ ول
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عائدون /واأ�صغر ا إخوتهم (ذو العيون
احزينة)
يتقلب ي اجب /اأجمل ا إخوتهم ا يعود/
وعجوز هي القد�س( ي�صتعل الراأ�س �صيباً)
ت�صم القمي�س فتبي�س اأعينها بالبكاء
وا تخلع الثوب حتى يجيء لها نب أا عن فتاها
البعيد»
اأدركنا اأن فهم الن�س يتوقف على معرفة ما
يحيل عليه ،بدء ًا بالعنوان وامفردات التي ت�صكله
والتي تبدو عامات رمزية ت�صتح�صر �صل�صلة
من العنا�صر :التاريخية والدينية وال�صخ�صيات
وااأ ماكن التي يعاد بناوؤها لتعر عن حال راهنة
تتعلق با�صم �صخ�س (�صرحان) ومكان (القد�س)،
ولت�صكل ن�ص ًا جديد ًا معر ًا عن روؤية ا وجود لها
خارجه ،كما تنفك عن العنا�صر اجزئية التي
تكونه .ودون مرجعيات معرفية مكّن من فهم
ااأ جزاء ،العنا�صر امكونة للن�س ،لن ي�صتطيع
القارئ ا إيجاد �صبيل للولوج ا إليه ،ودون امتاك
قدرة على معاجة مكن من ا إدراك ال�صورة الكلية
اجديدة للن�س ،لن يكت�صف البنية اجمالية
.¬d á«d’ódGh
ولعل جدارية حمود دروي�س مثل النموذج
اجامع للمرجعيات امعرفية امكونة للن�س
وام�صرطة لقراءته ،فقد حلت فيها اأعظم ااأ عمال
ااإن�صانية التي تاأملت جدلية احياة واموت� ،صواء
اأكانت ذات م�صادر اأ�صطورية اأم اأدبية اأم دينية،
وغدت جزء ًا من مكوناتها ،وهو ااأ مر الذي
منحها بنية فكرية وفنية ،وعمق ًا واأبعاد ًا جاوز

العنا�صر اجزئية التي تتكون منها ،لتغدو بوؤرة
جتمع فيها التجارب وااأ عمال ااإن�صانية امعرة
عن جدلية احياة واموت :ملحمة جلجام�س,
واأ�صاطر ام�صرين ،واليونان ،والكنعانين،
والعرانين التي حل فيها ،وتعود لتنبثق منها
مرة اأخرى .وهذا يعني اأننا اأمام «ن�س» يحتوي
كل تلك الن�صو�س ويذوبها ي اأر�صه لتتجلى ي
موجود جديد له �صماته ووجوده اخا�س به؛ ا إنه
«جدارية حمود دروي�س» التي تعاين احياة ي
اموت ،وتنت�صر لفن احياة ،وكذلك حياة الفن.
ي اجدارية ا إحاات على قابيل ،واأيوب،
واأوزيري�س ،وعناة ،وجلجام�س ،والفينيق،
واجامعة ،ولوط ،ونرج�س ،وام�صيح ،وطرفة،
وامعري ،واخيام ،وهرو�صيما ،والوجودين،
وفيها كذلك ن�صو�س مقتب�صة غر قليلة من هذا
ااإرث ااإن�صاي كله؛ فثمة ن�صو�س كاملة ماأخوذة
من �صفر اجامعة ون�صيد ااإن�صاد ،واأخرى من
ملحمة جلجام�س ،ومن امعري وعمر اخيام،
ومن م�صادر اأخرى عديدة ،وهو ما يجعل من
اجدارية ن�ص ًا يعتمد ي مكوناته على ح�صد
كبر من الن�صو�س ال�صابقة التي ح�صر ي �صور
عديدة من اأ�صكال التنا�س :اخفي والظاهر.
فهذا ن�س اأ�صبه بلوحة �صخمة من الف�صيف�صاء
جتمع فيها بعناية فائقة كل العنا�صر وامكونات
التي ت�صهم ي ت�صكيلها ت�صكيا فني ًا مهند�ص ًا
مهارة فنية مده�صة .وهذا يجعل عملية قراءتها
اأو فهمها م�صروطة بالوقوف على ما حيل عليه،
وهو اأمر ع�صر على اأكر القارئن؛ ا إذ يتعن
عليهم اأن متلكوا من امرجعيات امعرفية ما
مكّنهم من اقتفاء خطى «البناء» التي ت�صرب ي
كل ااجاهات.

127

العدد الثاي والثمانون 2012

فاإذا وقف القارىء اأمام هذا اجزء من
الن�س الذي يخاطب فيه انكيدو البطل ي ملحمة
جلجام�س:
ظلمتك حينما قاومت فيك الوح�س
بامراأة �صقتك حليبها ،فاأن�صت
وا�صت�صلمت للب�صري .اأنكيدو
ترفق بي وعد من حيث مت
لعلنا جد اجواب ،فمن اأنا وحدي؟
فا إن عليه لي�س فقط اأن يعرف الن�س امحال
عليه ،وهو ملحمة جلجام�س ،بل ينبغي كذلك
ا إدراك مغزى الن�س ااأ ول ،واكت�صاف الطريقة
التي انحل فيها ي الن�س الراهن ي �صبيل
الو�صول ا إى �صكل من اأ�صكال التوا�صل مع الن�س
اجديد ،وفهم امعاي اأو امغازي امحتملة فيه.
فااإحالة ي الن�س ت�صبح العن�صر احا�صم ي
الدخول ا إى عامه وا إيجاد ال�صبل ا إى تاأويله.
و امقطع ااآتي ي اجدارية:
كلما ازداد علمي /تعاظم همي /فما اأور�صليم
وما العر�س؟
 /ا �صيء يبقى على حاله/
للوادة وقت /وللموت وقت /ولل�صمت وقت/
وللنطق وقت /وللحرب وقت /ولل�صلح وقت/
وللوقت وقت  /وا �صيء يبقى على حاله /...كل
نهر �صي�صربه البحر  /والبحر لي�س ماآ ن.....
يبدو ب�صيط ًا ي بنيته وا إيقاعه ورما ي
حمواته الدالية ذات ااأ بعاد الوجودية ،لكن
معرفتنا بكون هذا امقطع منقو ًا نق ًا �صبه حري
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ي معظم اأجزائه من �صفر اجامعة ي التوراة
يجعلنا نعيد قراءتنا للن�س ،ونعاود حاورة
مرجعيات ال�صاعر امعرفية امتعددة الطبقات
وام�صادر التي مكنته من بناء ن�س ذي طبيعة
ف�صيف�صائية معقدة حتاج ا إى قدرة ومهارة
ي الركيب الذي يجعل من جموع امكعبات
الف�صيف�صائية لوحة جديدة تن�صب ل�صاحبها ،ولي�س
مجموع ااأ جزاء التي ت�صكلت منها.
وعمل ال�صاعر اأو الفنان هنا ا يقع ،كما
ظن بع�صهم ،ي باب ال�صرقة .الباب امفتوح على
ات�صاعه ي تاريخ الثقافة العربية ،وبخا�صة حن
يتعلق ااأ مر بال�صعراء الكبار الذين �صكلوا عامات
�صامقة مثلت حدي ًا �صادم ًا لاإ طار امحافظ الذي
عا�صوا فيه ،وتعالوا عليه ما امتلكوا من قدرات
وروؤى متجاوزة لل�صائد واماألوف ،دفع كثرين
للتطاول عليهم من باب يدخل منه من �صاء ،وهو
باب ااتهام بال�صرقة ،وحال امتنبي مع خ�صومه
اأموذج على هذا؛ فقد تا�صى اخ�صوم ،وظل
امتنبي حا�صر ًا ي�صمع ااأ �صم كلماته ،ويرى
ااأ عمى اآياته.
ا إن فعل القراءة امرتب على ااإحاات ا يتم
ابتدا ًء ا إا من حديد ااإحالة وم�صدرها ،وفهم
الن�س اأو اموقف اأو احالة امحال عليها ،ثم العودة
ا إى معاينتها ي الن�س الراهن ،واكت�صاف كيفية
حلولها اأو انحالها فيه ،والوظيفة التي مكن اأن
توؤديها فيه من خال عملية التفاعل الناجمة عن
انف�صالها عن �صياقه التاريخي الثقاي ودخولها
ي ن�صي ثقاي تاريخي جديد.
لقد ا�صت�صهدت هنا بن�صو�س �صعرية ح�صب،
العدد الثاي والثمانون 2012

لكن هذا امدخل «قراءة الن�س ي �صوء مرجعياته
امعرفية» لي�س مق�صور ًا على ال�صعر ،بل ي�صلح ي
حاورة الن�س ،اأي ن�س ،اأدبي ًا كان اأو ا إباغي ًا
عادياً ،طوي ًا كان اأو ق�صراً؛ فثمة عناوين
ا إخبارية اأو اأدبية مبنية على ن�س اأو حدث ،اأو
�صخ�صية ...يقرن فهمها ما حيل عليه ،وهذا
ما تعاجه اليوم الدرا�صات التي تقر أا العناوين
ي �صوء منهج نقدي معن ،كامنهج ال�صيميائي
مثاً.
ا إن مواجهة القارئ مثل هذه الن�صو�س
وحاولته قراءتها وا�صتيعابها اأو ا إعادة ا إنتاجها
تتطلب منه امتاك طبقات معرفية متعددة
ختزنة ي الذاكرة ي�صتطيع ا�صرجاعها وتوظيفها
ي �صبيل فهم الن�س .وهذا يعني اأن امرجعيات
امعرفية التي ت�صكل الن�س ابتدا ًء من عمليات

تفاعلها وا�صتخدامها و�صروراتها يجب اأن تتقاطع
مع مرجعيات القارئ ،لكي يتم فعل القراءة .وا إذا
م يتوافر مثل هذا التقاطع ي امرجعية بن الن�س
امنتج والقارئ ،فا إن الن�س �صيبدو غام�ص ًا مغلقاً،
لكنه ي احقيقة لي�س غام�ص ًا وا مغلق ًا ي نف�صه،
بل ا إن ام�صكل هنا يكمن ي ام�صافة الفا�صلة بن
الذاكرة وامرجعيات التي تكون الن�س ،وذاكرة
القارئ ومرجعياته امعرفية.
ومكن النظر بناء على ما �صبق ا إى عمليتي
الكتابة/القراءة وااإنتاج /ا إعادةااإنتاج ،بو�صفهما
ن�صاطن ،جمع بينهما عاقات وخ�صائ�س
عديدة م�صركة ،ما يتطلب بال�صرورة جموعة
من عمليات التقاطع والتاقي بن امبدع والقارئ
عر الن�س اجامع بينهما .وا إذا م يحدث مثل
هذا اللقاء ،ظل الن�س لغز ًا اأمام القارئu
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فـــــنـون

عـ ـ ـ ـ ــدنـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ــدانـ ـ ـ ــات

موجز ي تاريخ ال�سينما
عدنان مدانات

قيل ي ال�شينما ا إنها �شناعة وفكر وفن .وقيل اأي�شا ا إن تاريخ ال�شينما العامي هو تاريخ
ال�شراع بن ال�شينما باعتبارها �شناعة وال�شينما باعتبارها فناً وفكراً ا إن�شاي النزعة.
على جبهة ال�شناعة ،احتدم ال�شراع ول يزال يحتدم بن �شينما الإنتاج ال�شخم بتقنياته
باهظة الكلفة وبن �شينما اأفلم الكلفة الب�شيطة واموازنة امنخف�شة .ودار ال�شراع ويدور
على جبهة الفن بن �شينما اجماليات و�شينما الرفيه القائم على احركة والت�شويق .اأما
على جبهة الفكر ،فقد قام ال�شراع بن ال�شينما التي تعك�س الواقع ب�شدق وتت�شمن قيماً
ا إن�شانية وال�شينما التي تقدم واقعاً زائفاً م�شطنعاً وتكر�س ال�شخ�شية الفردية على ح�شاب
القيم الجتماعية الإن�شانية.
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ج�صد هذا ال�صراع بن ال�صينما �صناع ًة
وال�صينما فن ًا من خال اممار�صة العملية والنظرية
ب�صكل ملمو�س ،وحدد من خال ال�صراع بن
ال�صينما ااأ مريكية وال�صينما ي باقي اأرجاء العام.
وا إى حد ما يجوز اعتبار هذا ال�صراع اممتد على
مدى القرن الع�صرين وحتى ااآن� ،صك ًا مبكر ًا من
اأ�صكال ال�صراع �صد الهيمنة ااأ مريكية ،اأو ما بات
ي�صطلح على و�صفه ي زمننا احاي بالعومة ،ي
عنا�صرها الثاثة :ال�صناعة ،والفكر ،والفن.
على مدى القرن الع�صرين ،وبدء ًا من العقد
الثاي منه ،وعر فرات زمنية ختلفة ،كان
اموؤ�صر ااأ و�صح تعبر ًا عن هذا ال�صراع بجبهاته
الثاث هو بروز التيارات وامدار�س ال�صينمائية
امختلفة ي بع�س اأرجاء العام ،اأحيان ًا من
منطلقات فنية جمالية ،واأحيان ًا من منطلقات
فكرية وطنية ،واأحيان ًا اأخرى من منطلقات
�صيا�صية .وهي تيارات ومدار�س ،على اختاف
دوافعها وظروفها التاريخية واجاهاتها ،كانت
ت�صب ي جرى واحد ي نهاية امطاف ،ويتاأثر
واحدها بااآخر ،وتتفاعل فيما بينها.

جمعت كل تلك التيارات وامدار�س ال�صينمائية
ما بن النظرية والتطبيق ي اآن واحد .ي بع�س
ااأ حيان ،كان للتطبيق �صبق ااأ قدمية ،وي اأحيان
اأخرى كانت البداية تنطلق من النظرية .وي
كل ااأ حوال تبقى الكتابات النظرية والبيانات
التي كانت ت�صدرها جماعات �صينمائية ام�صدر
ااأ هم للتعرف على مبادئ تلك التيارات وامدار�س
ال�صينمائية ،وهي التي منحها ا�صمها الر�صمي.
منذ العقد الثاي من القرن الع�صرين توالت
التيارات وامدار�س ال�صينمائية .ونذكر هنا ،على
�صبيل امثال ا اح�صر ،بع�س اأهم هذه التيارات
ájÒÑ©àdG á°SQóŸG :á«FÉªæ«°ùdG ¢SQGóŸGh
ااأ مانية ،وال�صينما الثورية ال�صوفييتية ،والواقعية
ال�صعرية الفرن�صية ،و«ال�صينما احرة» اأو الواقعية
ااجتماعية الريطانية ،واموجة اجديدة ي
ال�صينما الفرن�صية وما انبثق عنها من نظرية
«�صينما اموؤلف» ،والواقعية ااإيطالية اجديدة،
وال�صينما ال�صيا�صية ااإيطالية ،و«�صينما نوفو» اأو
ال�صينما الرازيلية اجديدة ،وال�صينما امبا�صرة
اأو «�صينما احقيقة» (ي ال�صينما الفرن�صية
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áYÉªLh ,Iójó÷G á«fÉŸ C’G Éªæ«°ùdGh ,(á°UÉN
«الدوغما» الدماركية.
هذه كلها اأ�صماء لتيارات ومدار�س وحركات
�صينمائية ذات من�ص أا جماي وفكري ،انت�صرت
ي العام وكان لها دور كبر ي تاأكيد اارتباط
الكبر بن ال�صينما والواقع .ومع ذلك فمعظم هذه
التيارات اكت�صبت طابع ًا قومي ًا خا�ص ًا بالبلدان
التي انبثقت منها وارتبطت بق�صاياها وم�صاكلها
ااجتماعية وااإن�صانية .وهي كلها تقف ،بهذه
الدرجة اأو تلك ،موقف ًا مناق�ص ًا اأو حتى مناه�ص ًا
لتيار ال�صينما ااأ مريكية امهيمن على اأ�صواق
العر�س ال�صينمائية ي العام والذي ا�صطلح على
.ájOƒ«dƒ¡dG Éªæ«°ùdÉH ¬à«ª°ùJ
كانت «التعبرية» ااأ مانية هي امدر�صة
ااأ وى اأو التيار ااأ ول ي تاريخ ال�صينما العامي.
عك�صت هذه امدر�صة الفنية بداية النف�صية
اجماعية ااأ مانية ما بن عامي 1933h 1903
التي ا�صتدت اأزمتها بعد هزمة اأمانيا ي احرب
العامية ااأ وى� .صملت التعبرية كل اأنواع الفنون،
لكن تاأثرها على ال�صينما ااأ مانية بد أا منذ عام

134

( 1919مع فيلم :مق�صورة الدكتور كاليغاري).
ما ميز ال�صينما التعبرية من الناحية الفنية
اا�صتعا�صة عن الت�صوير الواقعي بالت�صوير
اموؤ�صلب ،حيث الديكورات مبالغ فيها وتعتمد
على اخطوط والزوايا احادة ،وحيث ااإ�صاءة
�صديدة التباين تغلب فيها الظلمة على النور،
بهدف التعبر عن احياة الداخلية ام�صطربة.
وي «التعبرية» ا�صتعي�س عن التنا�صق اجماي
بالتنافر الب�صري ،ي زمن باتت الفو�صوية فيه
تهدد النظام ااجتماعي.
ي ع�صرينات القرن اما�صي اأي�ص ًا ظهرت
ال�صينما الثورية ي رو�صيا اا�صراكية على يد
خرجن كبار مثل �صرغي ايزن�صتاين وف�صيفولد
بودوفكن ودزيغا فرتوف ،وقد اأر�صت اأ�ص�س
ال�صينما ال�صيا�صية التي و�صعت ال�صينما ي خدمة
النظام الثوري اجديد .ولكن ف�صل خرجيها
ااأ �صا�صي كان اكت�صاف اأو تطوير و�صائل التعبر
ال�صينمائية ،وخا�صة امونتاج الذي م التعامل
معه ي البداية على اأنه و�صيلة التعبر ال�صينمائية
.á«°ù«FôdG
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ي الثاثينات برزت ال�صينما ال�صعرية ي
فرن�صا .وكان اموؤرخ ال�صينمائي جورج �صادول
هو الذي اأطلق تعبر «ال�صينما ال�صعرية» لي�صف
به جموعة ااأ فام التي اأنتجت ي اأوا�صط
الثاثينات وااأ ربعينات والتي كانت تعالج
موا�صيع م�صتمدة من واقع احياة ااجتماعية
واليومية ،ولكن بروح �صعرية .من اأبرز مثلي
هذا التيار امخرج مار�صيل كارنيه ،الذي تعاون
ي عدد من اأفامه مع ال�صاعر جاك بريفيه .ومن
اأ�صهر اأفامه التي كتب ن�صها جاك بريفيه فيلم
«اأطفال اجنة» .كما ا�صتهر امخرج رينيه كلر
باأفامه الواقعية ال�صعرية ،ومنها فيلم «حت
�صطوح باري�س».
وي اأواخر ااأ ربعينات بداأت تتبلور ي ال�صينما
الريطانية حركة ا إنتاج وا�صعة اأ فام تعنى
م�صاكل الواقع وااإن�صان �صميت تيار الواقعية
ااجتماعية اأو «ال�صينما احرة» .وكان امخرج
ليند�صي اأندر�صون هو الذي بلور هذا ام�صطلح ي
كتاباته النقدية والتحليلية اأ فام زمائه .طالب
خرجو اأفام هذا التيار بالقطيعة مع موذج

احياة ام�صطنعة امزيفة التي تقدمها ال�صينما
الهوليودية ،وحقيق �صينما بريطانية تعر عن
اموقف ال�صخ�صي للمخرج من ااإن�صان و امجتمع
وم�صاكل احياة اليومية .ومن اأ�صهر اأفام ذلك
التيار فيلم «انظر خلفك بغ�صب» و«وحدة عدّائي
ام�صافات الطويلة».
ي اأوا�صط ااأ ربعينات ظهرت مدر�صة
الواقعية اجديدة ي ال�صينما ااإيطالية التي كان
لها تاأثر كبر على ال�صينما العامية .عاجت
هذه ال�صينما م�صاكل امجتمع وااإن�صان ااإيطاي
وق�صاياه ي فرة ما بعد هزمة ا إيطاليا ي احرب
العامية الثانية .وكان اأهم ما جاءت به من جديد
اأ�صلوبي ًا هو الت�صوير ي ااأ ماكن الطبيعية خارج
اا�صتوديو وا�صتخدام مثلن غر حرفن،
كما ي الفيلم ال�صهر «�صارق الدراجة» للمخرج
فيتوريو دي �صيكا .وكان اأول اأفام هذه امدر�صة
فيلم «روما مدينة مفتوحة» للمخرج روبرتو
رو�صيليني .واتخذت هذه امدر�صة �صك ًا اأكر
حديد ًا ي ال�صتينات من خال موجة ال�صينما
ال�صيا�صية ااإيطالية ،التي من اأ�صهر روادها
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امخرج فران�صي�صكو روزي �صاحب فيلم «ااأ يدي
فوق امدينة» .وي حن يعتر الكثرون اأن اأي
فيلم هو فيلم �صيا�صي بالنتيجة ،وبهذا القدر اأو
ذاك ،فاإن خرجي ال�صينما ال�صيا�صية ااإيطالين
¬JGòH ºFÉb »æa ´ƒf á«°SÉ«°ùdG Éªæ«°ùdG ¿CG GƒàÑKCG
وله موا�صفاته اخا�صة به �صواء من حيث اختيار
اموا�صيع ذات ال�صلة امبا�صرة بال�صيا�صة(مثاً،
فيلم «ق�صية ماتيه» لفران�صي�صكو روزي امخ�ص�س
كلي ًا لدرا�صة ا إ�صكالية ق�صية النفط عامياً ،علم ًا
باأن الفيلم مبني على وقائع حقيقية كلياً) ،اأو
من حيث امنهج الفيلمي الذي يبني الرواية بقوة
الوثائق.

ااجتماعي .ما ميز ال�صينما ااأ مريكية ب�صكل عام
و اأ�صا�صي كان ت�صنيف ااأ فام وفق اأنواع (مثاً:
ااأ فام البولي�صية ،واأفام التحري اخا�س،
واأفام الرعب ،واأفام اخيال العلمي ،واأفام
الغرب ااأ مريكي ،وااأ فام اا�صتعرا�صية) ،وكل
نوع منها ذو مط حدد البناء الدرامي .وقد م
تطوير هذه ااأ نواع الفيلمية لتبقى حافظة على
قوة اجذب اجماهرية .وكل هذه ااأ نواع ،تنتمي
ي ح�صلتها النهائية ا إى امدر�صة ال�صينمائية
الهوليودية ذاتها باأ�صاليبها ااإخراجية القائمة
على احركة اخارجية والت�صويق والرفيه
.á«bÓN C’Gh ájôµØdG É¡àdÉ°SôHh

م تفرز ال�صينما ااأ مريكية عر تاريخها
الطويل ام�صبع بااأ فام ال�صهرة اأية تيارات اأو
مدار�س �صينمائية ذات منطلقات و طموحات فنية
جمالية اأو فكرية خا�صة ،لكنها اأفرزت خرجن
اأفراد ًا موهوبن ميزوا بروؤيتهم التقدمية
ومواقفهم اانتقادية �صواء لاآ يديولوجيا ال�صائدة
وموؤ�ص�صات ال�صلطة وال�صركات الكرى اأو للف�صاد

ا إنّ �صيادة ااأ نواع الفيلمية ي ال�صينما
ااأ مريكية ذات البناء النمطي ا تعني ،بال�صرورة،
اأن ااأ فام ااأ مريكية جميعها كانت مت�صابهة
من حيث ام�صمون والطرح الفكري .فال�صينما
IOó©àeh Gk óL ájôK áYÉæ°U êÉàf »g á«µjôe C’G
ااإمكانيات ،ومن ثمّ فهي متعددة الفر�س ،وهذا
ما �صمح لبع�س امخرجن الكبار ،على مدى تاريخ
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ال�صينما ااأ مريكية الطويل ،من ملكون توجهات
فكرية وا�صحة ،با إنتاج اأفام تنتمي ا إى ااأ نواع
ال�صينمائية ال�صائدة ،لكنها تت�صمن فكر ًا م�صتق ًا
وموقف ًا معار�صاً .ومن النماذج ال�صارخة على
الفكر ام�صتقل واموقف امعار�س ،موذج فيلم
«وقت الظهرة» (عرف اأي�ص ًا ي ااأ دبيات العربية
بعنوان «الظهرة العالية» اأو «قطار الظهر»)
للمخرج فريد زينمان ،وهو فيلم ،ا إ�صافة ا إى اأنه
يربط زمن احكاية بزمن الفيلم ،فهو م�صنوع
على طريقة اأفام «الوي�صرن» ،ولكنه ي م�صمونه
النهائي فيلم يت�صمن موقف ًا �صيا�صي ًا عر حكاية
عن �صريف بلدة يتخلى �صكانها اجبناء عن دعمه
ويجد نف�صه وحيد ًا ي مواجهة جرمن قادمن
لقتله ،وهذه احكاية كانت ذات طابع رمزي
وا�صح للدالة على ااأ زمة التي عا�صها فنانو
هوليود الي�صاريون اللذين تخلى عنهم اجميع وم
يدافع عنهم اأحد عندما تعر�صوا لا�صطهاد ي
الفرة اماكارثية ال�صهرة .كما اأن �صيادة ااأ نواع
الفيلمية م منع ظهور خرجن متميزين لهم

اأ�صلوبهم اخا�س ومواقفهم الفكرية اخا�صة،
مثل امخرج وودي اأان ااأ قرب من بن امخرجن
ااأ مريكين للتيارات ال�صينمائية ااأ وروبية ومنها
«�صينما اموؤلف».
لكن احديث هنا ا يدور حول اجهود الفردية
مخرجن اأمريكين كبار ،على كرة عددهم ،بل
عن تيارات ومدار�س �صينمائية فكرية اأو فنية.
مقابل تلك التيارات وامدار�س واحركات
الفكرية الفنية ال�صينمائية التي عمت العام وتاأثر
بها حتى بع�س كبار امخرجن ااأ مريكين ،كانت
«ال�صينما ام�صتقلة» احركة ال�صينمائية ااأ مريكية
الوحيدة التي خرجت عن طوق �صناعة ال�صينما
ااأ مريكية اخا�صعة ل�صيطرة كرى ا�صتوديوهات
هوليود .لكن «ال�صينما ااأ مريكية ام�صتقلة» م تن�ص أا
على اأ�صا�س فكري اأو جماي وم تتاأ�ص�س كحركة
وا�صحة ااأ هداف يقودها جمع �صينمائين متاآلف
الروؤية.
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من القرن الع�صرين عندما �صدر ي العام 1946

قرار ق�صائي موجب قانون منع ااحتكار ،يجر
ا�صتوديوهات هوليود الكرى على بيع دور العر�س
التي ملكها ،ما ت�صبب ي تقلي�س اأرباحها
ا إى حد كبر .وكان من نتائج هذا القرار ظهور
نظام امنتج ام�صتقل الذي يتكفل بكل عمليات
الفيلم ااإنتاجية ومن ثم ت�صليمه للموزعن ودور
العر�س .كانت بدايات ااإنتاج ام�صتقل تعتمد على
ا إنتاج ااأ فام موازنة منخف�صة .وقد �صجع جاح
ااأ فام ام�صتقلة جاري ًا ونقدي ًا خرجن اآخرين
على ال�صر ي هذا الطريق .ومن امخرجن الكبار
الذين عملوا �صمن هذا النظام ب�صكل مبكر
امخرج �صتانلي كرامر وامخرج اوتو برمنغر،
á«bÓNCGh á«YÉªàLG ÉjÉ°†b É÷ÉY ¿ÉæK’Gh
حادة .عالج كرامر ق�صايا العن�صرية ،وعالج
برمنغر م�صاكل ااإدمان وااغت�صاب واانتحار
وال�صذوذ اجن�صي .هكذا اأدى نظام ااإنتاج
ام�صتقل بال�صرورة وب�صكل تلقائي ا إى ا إنتاج اأفام
«م�صتقلة» من الناحية الفكرية عاجت موا�صيع
م�س الواقع وام�صاكل الفعلية .وم تخل اأفام
اأولئك امخرجن من تاأثر بالتيارات ال�صينمائية
ااأ وروبية ،وعلى ااأ خ�س باموجة اجديدة ي
فرن�صا وبتيار «�صينما احقيقة» وتيار «�صينما
اموؤلف».
كانت ال�صينما ام�صتقلة تقوم على نوعن من
النظام ااإنتاجي .النوع ااأ ول ي�صتند ا إى نظام
امنتج امنفذ بتمويل من �صركات ااإنتاج الكرى،
وهو نظام اأ�صبح �صائع ًا ي ال�صينما ااأ مريكية،
والعامية ب�صكل عام ،اأما النوع الثاي في�صتند
ا إى نظام ااإنتاج ام�صتقل ل�صركات ا إنتاج �صغرة
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م�صتقلة مالي ًا وتنظيمي ًا عن ال�صركات الكرى،
اأو ي�صتند ا إى جهد خرج فرد يتدبر بطريقة اأو
باأخرى كلفة ا إنتاج فيلمه.
انبثق عن النوع الثاي من «ال�صينما ام�صتقلة»
تيار جديد ي ال�صينما ااأ مريكية اأكر ا�صتقالية
�صواء من حيث النظام ااإنتاجي اأو من حيث
حرية اختيار اموا�صيع التي تغو�س ي قاع امجتمع
اأو تعالج ق�صايا �صديدة اجراأة وتت�صمن الكثر
من الفكر اانتقادي وحرية جريب ااأ �صاليب
الفنية احداثية التي تعك�س بدورها مرد ًا على
ااأ �صكال ال�صينمائية ال�صائدة ،عرف على نطاق
وا�صع با�صم «�صينما ااأ ندرغراوند» اأو «�صينما ما
حت ااأ ر�س» .وهي �صينما تعك�س ي جانب من
جوانبها الوجه التقدمي ااإن�صاي لل�صينمائين
ااأ مريكين ،مثلها ي ذلك مثل بع�س اأفام
ال�صينما ام�صتقلة ال�صابقة عليها .ومع اأن «�صينما
ااأ ندرغراوند» م ت�صتطع اأن تناف�س ال�صينما
ال�صائدة جاري ًا و�صعبياً ،فقد حقق لها اعراف
خارجي وداخلي بتميزها ونالت جاح ًا نقدياً.
•••
وفيما يخ�س ال�صينما العربية ،ن�صر ا إى اأن
ال�صينمائين العرب من جيل ال�صباب الطموح
م يتخلفوا عن ركب زمائهم ال�صينمائين من
دول العام امختلفة؛ فقد �صعوا لتاأ�صي�س جمعات
�صينمائية مناه�صة لل�صينما التجارية ال�صائدة
امبنية وفق موا�صفات ال�صينما الهوليودية ،ولكن
م�صتوى تقني حري متخلف نوع ًا ما.
كان التجمع ال�صينمائي العربي ااأ ول هو
«جماعة ال�صينما اجديدة» ي م�صر التي اأعلنت
العدد الثاي والثمانون 2012

عن نف�صها عر بيان طموح يوؤكد ربط ال�صينما
بحركة الواقع .ومع اأن الفيلمن الروائين الطويلن
اللذين اأنتجتهما اجماعة م يكونا م�صتوى
الطموح ،فا إن جموعة من ااأ فام التي حققها
بع�س اأهم اأع�صاء اجماعة ،الذين حافظوا على
مبادئهم ال�صينمائية والفكرية و�صاروا على نهج
طروحات جماعة ال�صينما اجديدة� ،صكلت الوجه
ام�صيء لل�صينما ام�صرية ي حقبة الثمانينات من
القرن الع�صرين وحتى ااآن.
وا إى حد كبر ،مكن اعتبار حركة «ال�صينما
البديلة» التي انطلقت من دم�صق ي ربيع عام

 1972امتداد ًا لطموحات «جماعة ال�صينما
اجديدة» ،وخا�صة اأن الكثرين من اأع�صاء تلك
احركة كانوا من ام�صاركن الن�صطاء ي حركة
ال�صينما البديلة .اأما ااإ�صافة التي جاءت بها
حركة ال�صينما البديلة ،بالعاقة مع طروحات
جماعة ال�صينما اجديدة ي م�صر التي اأكدت
عاقة ال�صينما بالواقع ،فكانت التاأكيد على
اأن هذه العاقة مع الواقع يجب اأن ت�صتفيد
من امنهج الت�صجيلي ي ال�صينما ومن جارب
ال�صينما ال�صيا�صية العامية كي ت�صل ا إى النتيجة
uIƒLôŸG
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النا�شر :دار ال�شروق ،القاهرة (� 266) ,(2012شفحة)
ت أاليف :حمد ح�شنن هيكل
يع ّد هذا الكتاب اجزء الثالث من موؤلفات الكاتب وال�شحفي ام�شري امرموق حمد
ح�شنن هيكل عن مبارك وزمانه ،بعد اأن �شبقه اجزء الأ ول مبارك وزمانه :من امن�شة
ا إى اميدان واجزء الثاي مبارك وزمانه :ماذا جرى ي م�شر ولها؟ وقد �شدر ي طبعته
الأ وى �شنة  2012عن دار ال�شروق ي القاهرة .ويحتوي هذا الكتاب على مقالت وحوارات
ن�شرت ي ال�شحف ام�شرية :ال�شروق وام�شري اليوم والأ هرام والتحرير والأ خبار ،وثلثة
حوارات تلفزيونية اأجرت اأولها منى ال�شاذي ي برنامج العا�شرة م�شاء ليلة �شقوط مبارك
ي  ،2011/2/11واأجرى الثاي حمود �شعد ي التلفزيون ام�شري ي  ،2011/2/19واأجرى
الثالث الفنان عمرو واكد ي  .2012/3/21والكتاب ي (� )266شفحة من القطع امتو�شط.
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تدور هذه احوارات على اأحداث ثورة 25
 2011 ôjÉæjي م�صر ،بدء ًا من 2011/2/1
حتى فراير (�صباط)  .2012اأما مو�صوعات

هذه احوارات فت�صمل ما يلي:
 -1حليل الأ و�شاع ال�شيا�شية والقت�شادية
وال�شراتيجية ي عهد الرئي�س ال�شابق حمد
ح�شني مبارك
يتناول هيكل ي حواراته حليل هذه ااأ و�صاع
منذ حرب اأكتوبر  1973حينما اعتقدت القيادة
ال�صيا�صية ام�صرية اأن اخا�س بيد الوايات
امتحدة ااأ مريكية .فقد اأ�صبح للوايات امتحدة
ااأ مريكية ي م�صر من النفوذ اأكر ما ينبغي.
والتزمت م�صر باأن حربها ي اأكتوبر 1973
هي اآخر احروب ،وتعهدت باأن التزاماتها ا إزاء
ا إ�صرائيل والوايات امتحدة ااأ مريكية ت�صبق اأي
التزامات دولية اأخرى وقعت عليها من قبل ،ما
ي ذلك التزاماتها مع الدول العربية ال�صقيقة.

وبذلك عزلت م�صر نف�صها عن حيطها العربي
وعن اأمتها العربية .وتبن ذلك بو�صوح ي الغزو
ااإ�صرائيلي للبنان ي �صنوات h1982 h1978
 ،2006وي العدوان اجوي ااإ�صرائيلي على
تون�س وال�صودان وغزة .واأدت هذه االتزامات
ا إى احد من قدرات م�صر الع�صكرية ،ا�صيما
بعد اأن اجهت ا إى الوايات امتحدة ااأ مريكية
لت�صليح قواتها ام�صلحة باأ�صلحة اأمريكية .وا
يقدم هذا ال�صاح ا إا وفق مبد أا اأمريكي معروف
موؤداه اأن ا إ�صرائيل يجب اأن يكون لها تفوق كامل
على اجيو�س العربية جتمعة .وهذا يقت�صي اأن
ا ير�صل ا إى م�صر اأي نوع من ااأ �صلحة ا توافق
عليه ا إ�صرائيل.
ومنذ توقيع اتفاقية ال�صام ام�صرية-
ااإ�صرائيلية �صنة  ،1979تلقت م�صر ام�صاعدات
امالية وااقت�صادية ال�صنوية من الوايات امتحدة
ااأ مريكية موافقة الكونغر�س ،وا�صرت ال�صاح
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ااأ مريكي موافقة البنتاغون (وزارة الدفاع)،
بينما ظلت وزارة اخارجية ااأ مريكية تتوى
عملية تطويع القيادة ام�صرية .لقد و�صعت م�صر
نف�صها ،على حد تعبر هيكل ،ي قف�س حديدي
ا ت�صتطيع اخروج منه ،ورفعت �صعار «م�صر اأو ًا
واأخراً» لتوؤكد عزلتها التامة عن العام.
يرى هيكل اأن حروب ا إ�صرائيل مع م�صر لن
تنتهي ،اأ ن م�صر موقعها وم�صوؤولياتها وجربتها
واأمنها حتاج ا إى جي�س قوي .ولي�س �صحيح ًا اأن
اأمن م�صر داخل حدودها ،كما كان يقول الرئي�س
مبارك؛ فاأمن م�صر يبد أا من اأول منابع نهر
النيل ،وهو مرتبط ارتباط ًا وثيق ًا باأمن الباد
.É¡©«ªL á«Hô©dG
يكتف مبارك بذلك ،بل تهاون ي م�صاألة
م ِ
مياه النيل ،حتى اأ�صبحت م�صر تاأخذ من بحرة
نا�صر عند ال�صد العاي مثلي ما ي�صل ا إليها من
مياه منابع النيل ،وحرك الفتنة الطائفية ي
م�صر ،وتعاون مع ا إ�صرائيل حتى و�صفه قادتها
باأنه كنز ا�صراتيجي لها .وم يردد طوال حكمه
ي تزوير ا إرادة ال�صعب ي اانتخابات النيابية
واا�صتفتاءات ال�صعبية .ووا�صل انتهاك حقوق
ااإن�صان با إبرام اتفاقيات اأمنية مع الوايات
امتحدة ااأ مريكية لتعذيب اأ�صخا�س ح�صابها،
وتواط أا ي اأعمال �صرية لتحقيق غايات مالية غر
م�صروعة ت�صر ب�صمعة م�صر واأمنها القومي.
واعتدى مبارك على روح النظام اجمهوري
ببقائه ي الرئا�صة ثاثن �صنة ،وتعديل الد�صتور
ام�صري لل�صماح بتوريث ال�صلطة ابنه جمال .كما
ت�صرف ي موارد الباد وثرواتها كما لو كانت
ملك ًا �صخ�صي ًا له.
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اأما الف�صاد اماي وااإداري ي عهد مبارك
فقد جلى ي ملف اخ�صخ�صة ،وي ملف مليك
ااأ را�صي ما ي�صبه النهب ،وفق ًا لقوانن �صدرت
عن جل�س ال�صعب .وبذلك كان الف�صاد اماي
وااإداري مقنن ًا وفق ام�صالح ال�صخ�صية .وت�صر
تقارير احاد البنوك ال�صوي�صرية واحكومة
ال�صوي�صرية ا إى وجود ( )512مليون فرنك
�صوي�صري لت�صعة اأ�صخا�س من عائلة مبارك .وبلغ
حجم الدين العام الداخلي ي م�صر ( )200مليار
 ،2011 áæ°S Q’hOبينما بلغ حجم الدين العام
 )36) »LQÉÿGمليار دوار ،وبلغ حجم العجز
ي اموازنة العامة لل�صنة امالية Ée 2012/2011
بن ( )35)h (30مليار دوار.
وبلغ عدد العاطلن عن العمل ي م�صر ي
 2011 áæ°Sما بن ( )20)h (17مليون عاطل.
ويعزو هيكل تراكم الديون على م�صر ا إى الف�صاد
اماي وااإداري وا إى ت�صدير م�صر الغاز ا إى
ا إ�صرائيل باأقل من �صعره ي م�صر نف�صها.
 -2مراحل �شقوط نظام مبارك
يرى هيكل اأن الثورة الكاملة مر بثاث
مراحل :اأواها «حالة ثورة» تتمثل ي معاناة
القلق من اأحوال الوطن و�صعف الثقة م�صتقبله،
وال�صعور باأن اأموره ا تتفق مع اآمال �صعبه ،واأن
التغير مطلب ملح .ويرافق ذلك كله غ�صب
عارم وا�صتفزاز متوا�صل م�صاعر النا�س .ومثل
هذه امرحلة حالة م�صر ي عهد حمد ح�صني
مبارك التي و�صفها هيكل ي حليله ال�صابق حيث
حالفت عنا�صر امال وال�صلطة لقمع اأي معار�صة
لنظام احكم اأو نقد له بالنار واحديد.
وثاي هذه امراحل «حدث الثورة»؛ اأي
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اللحظة التي يقع فيها اانفجار� ،صوا ًء بتخطيط
دقيق وحكم اأو مفاجاأة على غر انتظار.
وهذا ما حدث ي م�صر ي Éeh 2011 ôjÉæj 25
تاه .وتت�صمن �صفحات هذا الكتاب و�صف ًا لهذه
احالة وحلي ًا لها واقراحات حلول لاأ خطاء
التي ارتكبت خالها .ففي يوم  26يناير قطعت
اات�صاات ااإلكرونية ي الباد و�صقطت
الوزارة .وي يوم  27يناير اأعلن ر�صمي ًا عن
التخلي عن فكرة توريث ال�صلطة جمال مبارك.
وي  28يناير غاب رئي�س اجمهورية عن ام�صرح
ال�صيا�صي وغدا عاجز ًا عن اتخاذ قرار .وي اليوم
التاي اأعلنت حالة الطوارئ وان�صحاب قوات ااأ من
من ال�صوارع ونزول القوات ام�صلحة لفر�س حظر
التجول ،واأ�صبح اجي�س وال�صعب ي ال�صوارع.
وحاول مبارك ا�صرداد ال�صلطة بااعتماد على
اجي�س ،ولكن اجي�س رف�س ااأ وامر ب�صرب
ال�صعب .و�صاق هيكل امررات موقف اجي�س
م�صيد ًا موقفه الوطني هذا ،ومعتر ًا ا إياه رمز ًا
ل�صيادة الوطن ،مهمته حماية حدود الوطن
وحماية ال�صرعية موجب اأحكام الد�صتور .وغاب
اجهاز ااأ مني عن القيام بواجباته يومن كاملن
باأمر من وزير الداخلية حبيب العادي.
خرج ال�صعب ام�صري كله ي ااأ يام الع�صرة
ااأ وى من �صهر فراير (�صباط)  2011يطالب
باإ�صقاط النظام وااإطاحة بالرئي�س حمد ح�صني
مبارك .ووقفت قيادة القوات ام�صلحة ام�صرية
موقف احائر بن �صلطة م تعد ملك �صرعية
ا إ�صدار اأمر ا إليها ومواقع لل�صرعية لي�صت لها
�صلطة �صيا�صية .ولكن مبارك وحكومته ا يريدان
الرحيل ،وحاول عزل الثورة عن العام وقمعها
دون اأن ينجح ي ذلك.

ي هذه ااأ يام الع�صرة التي �صبقت تنازل
مبارك عن رئا�صة اجمهورية ،اقرح هيكل
خروج مبارك من رئا�صة الدولة وابتعاده عن
ال�صاحة ،وا إعان القوات ام�صلحة م�صوؤوليتها عن
حماية ال�صعب واالتزام بكامل مطالبه ،وا إعان
قيام جل�س قانوي يتوى ال�صرائع والقواعد وما
ي�صلح من الد�صتور القائم ،وقيام جل�س اأ مناء
ال�صعب بتمثيل لل�صباب ،وا إعان فرة انتقالية
كافية حوار جاد ،وت�صكيل حكومة قوية ت�صم من
يعرفون احقائق وال�صباب.
 -3ما بعد �شقوط مبارك :امرحلة
النتقالية
عاد هيكل بعد ا�صتقالة مبارك ي
 2011/2/11يقرح قيام جل�س اأ مناء الدولة
والد�صتور من الكفاءات اموجودة ي الباد ،وقيام
جل�س للحقوق ي�صم امحكمة الد�صتورية العليا
وجل�س الدولة ،وتاأليف وزارة قوية.
عر هيكل عن م�صاعره ال�صخ�صية من
وقد ّ
الثورة ام�صرية ي  2011/2/19بقوله« :من
 25يناير حتى اليوم ،اأنا متفائل بحذر .وكنت ي
اا�صبوع ااأ ول متفائ ًا با حدود ،ثم بداأت اأ�صفق
واأ�صتوعب .واأول ما حاول اأن ت�صتوعب هو حجم
ما حدث ومعناه وقيمته .ثم تكون قلق ًا اأ ن هذا
اأخطر من اأن ي�صدق ي هذا امناخ الذي نحن
فيه ...فنحن نقوم بثورة ي هذا البلد ،وهذا البلد
م يكن م�صتعد ًا لها ،وكل قواه م تكن م�صتعدة لها،
ونتيجة هذا اأن البلد كله مفاج أا ما جرى ،ويحاول
اأن ي�صتوعب ،ويحاول اأن ي�صتعد» .ويوا�صل حديثه
بقوله« :ت�صتطيع اأن تقول ا إنه بعد  11فراير ظهر
اأمل كبر جداً ،لكن ا إذا ت�صورت اأن الثورة هي
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فعل يتم بتنحية رجل اأو با إخراجه فاأنت خطئ،
واأي اأحد يت�صور هذا خطئ؛ فالثورة عملية
م�صتمرة ،معنى اأنك تريد اأن تنتقل من و�صع
ا إى و�صع ،ولي�س من جرد رجل لرجل ،فالثورة
عملية تغير اأ�صمل كثر ًا جد ًا من جرد اخا�س
من رجل».
وما ج أا مبارك ا إى �صرم ال�صيخ ازداد هيكل
قلق ًا على الثورة .فقد خ�صي ات�صال مبارك بقوى
خارجية تنتظر التدخل الع�صكري ي م�صر ،مع
وجود وزارة برئا�صة اأحمد �صفيق؛ اأحد اأعوان
مبارك .كما كان يخ�صى اأن ي�صتغل الراف�صون
خروج مبارك هذا الو�صع مثلما ت�صتغله ا إ�صرائيل.
وزاد قلقه بقول رئي�س الوزراء عن الثورة ا إنها
حركة ،وقول غره ا إنها انتفا�صة اأو احتجاج اأو
مظاهرة ،موؤكد ًا �صرورة الت�صليم باأنها ثورة .كما
كان يخ�صى من قيام ثورة م�صادة ي اأثناء وجود
مبارك ي �صرم ال�صيخ .وللتخل�س ما �صماه هيكل
«جيب �صرم ال�صيخ» ،اقرح ت�صكيل حكمة خا�صة
محا�صبة مبارك ورجال عهده من الفا�صدين،
واأن تعلن احقائق كاملة عنهم ،معرفة الذين
كتبوا القوانن والذين وجهوا ااأ مور.
ما بد أا الر�صح لرئا�صة اجمهورية ي اآذار/
 ،2011 ¢SQÉeاأعرب هيكل عن راأيه ي امر�صحن
باأنهم متقدمون ي ال�صن ،وا�صيما عمرو مو�صى
وحمد الرادعي ،واأنهما من ال�صلك الدبلوما�صي،
وق�صيا معظم عمرهما خارج م�صر .واأكد اأن هذا
ااإجراء بانتخاب جل�س لل�صعب وجل�س �صورى
ورئي�س للباد قبل و�صع د�صتور للباد ا إجراء
غر �صليم وله عواقب خطرة على الباد .وكان
من الواجب البدء بو�صع د�صتور للباد «لي�س به
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ا إجبار ،بل ياأتي من اختيار كل النا�س لتن�صىء
وطن ًا للتعاي�س ام�صرك» .وا بد من اأن ت�صرك
جميع القوى الوطنية ي و�صعه وترت�صيه.
حاول هيكل اأن ي�صع اأهداف ًا عامة للثورة ي
م�صر ،وهي :حقيق احرية ،والدمقراطية،
وكفاءة ااأ داء ،وعدالة التوزيع ،و�صيادة القانون،
وجديد احياة ي كل �صيء ،واات�صاق مع التاريخ
القومي ومع الع�صر الذي نعي�س فيه.
وتناول مرار ًا ي حواراته م�صاألة دور حمد
ح�صني مبارك ي حرب اأكتوبر  ،1973واحديث
عن ال�صربة اجوية وت�صويرها على اأنها العامل
احا�صم ي تلك احرب ،واأبان اأن الق�صد ي
الرويج لدور مبارك ا إ�صفاء �صرعية على نظام
حكمه .وعر�س ب�صيء من التف�صيل مراحل حرب
اأكتوبر وامخططن لها مثل :الفريق حمد فوزي
وعبد امنعم ريا�س وام�صر اأحمد ا إ�صماعيل.
واأو�صح اأن دور حمد ح�صني مبارك و�صاح اجو
ام�صري كان حدود ًا جداً.
وبعد تنازل مبارك عن ال�صلطة اقرح هيكل
من جديد فرة انتقالية مدة �صنتن ،اإقامة
دولة قادرة على تلبية �صرورات مواطنيها ي
حياتهم اليومية من ااأ من ا إى الغذاء ،على قمتها
�صلطة ترتب وتدير موؤلفة من موؤ�ص�صات ورئا�صة
دولة وجل�س لاأ من الوطني وجل�س وزراء
وجل�س اأو�صع اأ مناء الدولة والد�صتور ،وتوفر
حياة �صيا�صية حرك كل ااأ طراف وااأ فكار
وتخلق قيادتها اجديدة ،وو�صع د�صتور بااإرادة
احرة ل�صعب حر ،وا إجراء انتخابات نيابية تعيد
النب�س ا إى النظام ال�صيا�صي ،وانتخابات لرئا�صة
اجمهورية تقوم بواجبات ال�صرعية اجديدة.
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اقرح هيكل هذه ااإجراءات اأ نه كان يدرك
اأن ي م�صر ثورة با قيادة موحدة ،وبدون فكرة
مر�صدة يعتمد عليها كمرجعية؛ اأي فكرة جامعة،
وهي عاجزة عن ا إقامة نظامها ،ولي�س اأمامها
بديل ا إا اأن تعهد ا إى القوات ام�صلحة اأن ت�صبح
اأمينة على ال�صرعية ،وقد انطلقت كل ام�صاكل
امراكمة وامحبو�صة من عقالها بعد انفتاح اأبواب
ااأ مل بالثورة.
اأما عنا�صر الثورة ،ي تقدير هيكل ،فهي
ثاثة :ال�صباب واماين من ورائهم ،واجي�س
الذي مثله امجل�س ااأ على للقوات ام�صلحة الذي
م تكليفه ب�صرعية ال�صلطة ي الباد عهدة واأمانة،
وااأ حزاب والقوى ال�صيا�صية التي دخلت ي معركة
علنية اأو �صامتة مع بع�صها .ودخل ال�صباب ي
احتكاك اأو �صدام مع القوات ام�صلحة ،لفقدان
ثقتهم بامجل�س ااأ على وبالقوى ال�صيا�صية .يعزو
هيكل هذا اخاف بن عنا�صر الثورة الثاثة
ا إى رغبة ال�صباب ي ااإ�صراع ي حقيق التغير
امرجو ،وا إى اعتقاد امجل�س الع�صكري باأنه اأجز
امطلوب منه وهو ا إيقاف عملية التوريث ،واأنه
يقوم بدور احامي للثورة .ويعتقد ال�صباب اأن
امجل�س ااأ على غر قادر على القيام مهامه وغدا
عقبة ي طريق الثورة .وال�صباب هوؤاء ينتظمون
ي ما يربو على ( )240جماعة ،ويعتقدون اأن ي
و�صعهم تغير العام باأ�صره.
اأما العن�صر الثالث ي الثورة فهو القوى
وااأ حزاب ال�صيا�صية القدمة واجديدة .وهي
ثاثة اأنواع :اأحزاب قدمة ن�صاأت قبل ôjÉæj 25
 ،2011واأحزاب جديدة حت ااإن�صاء ،وااإخوان
ام�صلمون الذين كانوا قبل  25يناير ي حالة كمون
وي حالة ح�صد.

يرى هيكل اأن امرحلة اانتقالية ي الثورة
ام�صرية �صادها اارتباك ي التفكر والتخطيط
والعمل ،ما اأعطى التيار ااإ�صامي الفر�صة لكي
يتقدم على غره من القوى وااأ حزاب ال�صيا�صية.
ويعتقد اأن ااإخوان ام�صلمن قد يخطئون وقد
ي�صيبون ،ومن حقهم ذلك اأ نهم م مار�صوا
ال�صلطة ،وا يجوز الرب�س بهم ومني الف�صل
لهم ،اأ ن ذلك �صار بالوطن قبل �صرره بااإخوان.
ويرى اأن �صوء الفهم لطبيعة امرحلة اانتقالية،
و�صوء فهم ا إدارتها ،و�صوء ت�صرف ااأ طراف
الثاثة فيها :ال�صباب واجي�س وااأ حزاب� ،صاهم
ي اارتباك الذي طغى عليها .فامظاهرات
تطالب بت�صليم ال�صلطة للمدنين ،وامجل�س ااأ على
يرد باأنه �صوف ي�صلمها ي اموعد امقرر ،وترتفع
ااأ �صوات ب�صقوط حكم الع�صكر ،وتت�صبب مباراة
كرة قدم ي مذابح بن اأن�صار نادين ثم تنتهي
بح�صار وزارة الداخلية وحاولة اقتحامها،
واأحزاب �صيا�صية تت�صادم.
يرف�س هيكل اأن تكون ميدان التحرير ي
القاهرة �صرعية ،مثلما يرف�س م�صطلح «الربيع
العربي» ورعاية «جل�س التعاون اخليجي» لربيع
احرية ،اأو رعاية البنتاغون له ،ويدين التدخل
ااأ جنبي ي �صوريا مثلما اأدان تدخل حلف �صمال
ااأ طل�صي ي ليبيا.
اأما امرحلة الثالثة من الثورة ام�صرية التي
ي�صميها هيكل «فعل الثورة» حينما «يتم انهيار
القدم وقيام البديل ،ويتقدم من مثل الثورة
ويتحمل م�صوؤولية هند�صة روؤاه وت�صوراته ،وي�صع
ااأ �ص�س ،ويقيم ااأ عمدة لبناء قوي يتحمل مطالبه،
ويت�صع اأ �صواقه» ،فلم ياأت موعدها بعدu

147

العدد الثاي والثمانون 2012

موقف الولة والعلماء والأ عيان والإقطاعين
ي فل�سطن من ام�روع ال�سهيوي
)(1914-1856
مراجعة:عا�شم ال�شهابي
النا�شر :اموؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�شر ،بروت )� 564) ,(2012شفحة)

تاأليف :نائلة الوعري

 Qó°Uحديثاً كتاب بعنوان موقف الولة والعلماء والأ عيان والإقطاعين ي فل�شطن
من ام�شروع ال�شهيوي خلل الفرة  ،1914-1856عن اموؤ�ش�شة العربية للدرا�شات

والن�شر .والكتاب من تاأليف الدكتورة الباحثة نائلة الوعري ،وهو مثل اأطروحة الباحثة
التي نالت عليها درجة الدكتوراة من اجامعة اللبنانية ،با إ�شراف اموؤرخ اللبناي الأ �شتاذ
الدكتور ح�شان احلق.
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كتب ااأ �صتاذ احاق ،ي مقدمة الكتاب،
كلمات معرة خاطب ًا كل عربي يعرف القراءة
والكتابة ،قائاً :اأمنى من «اأمة اقراأ» اأن تقر أا
التاريخ ،وت�صتفيد منه ،لئا ي�صيع منا التاريخ
واحا�صر وام�صتقبل .واحقيقة ال�صاطعة تظهر
من يقر أا هذا الكتاب ،اأن جمل وقائع الكتاب
التاريخية مكن اأن تنطبق اأي�ص ًا على حا�صرنا
ومواقفنا ال�صيا�صية جاه ما يحدث فيما تبقى من
فل�صطن .وما يوؤ�صف له اأن معظم هذه ااأ حداث
يعاد تكرارها مرة ثانية وثالثة دون اأن نتعلم منها
اأن نكون حذرين من �صبكات الغدر وااحتيال
ومن ن�صيج اموؤمرات التي تهدف ا إى �صلب ما
تبقى من ااأ را�صي الفل�صطينية وا�صتيطانها،
وطرد �صكانها ااأ �صلين العرب .وبالتاأكيد يتاأم
�صمر كل عربي واعٍ وقلبه ،من اأن معظم ال�صعوب
العربية ،وخا�صة ام�صوؤولن منهم ،م يتعلموا
�صيئ ًا من درو�س التاريخ ،وم ياأخذوا العرة من
ال�صيا�صات وااأ حداث التي مرت بها بادهم
ي اما�صي القريب ،وهي ال�صيا�صات وااأ حداث
نف�صها التي ا تزال تتكرر ي اأيامنا احالية دون
اأن ن�صتطيع وقف تنفيذها .وهذا يوؤكد اأن الغالبية
ا تقر أا تاريخنا اأو تقروؤه ب�صورة عاجلة دون
تدقيق ومحي�س .ومن هنا قامت اموؤلفة بو�صع
هذا الكتاب اأمام القارئ العربي ،ليعرف اأن اأر�س
فل�صطن م ت�صرق من العرب بن ع�صية و�صحاها،
وا إما انتزعت بالتدريج ،وقطعة بعد اأخرى من
خال اتفاقيات �صيا�صية م�صبوهة وم�صاريع خفية
أرا�س بالتزوير وااحتيال .وفيما
و�صفقات �صراء ا ٍ
يلي ن�صتعر�س اأهم مو�صوعات الكتاب:

م�شمون الكتاب
يحتوي الكتاب على معلومات تاريخية قيمة
موثقة مئات امراجع العثمانية وااأ جنبية ،التي
قامت اموؤلفة بفح�صها بدقة وبراعة معرفة
خفاياها ،وتو�صيح اأهدافها الرامية احتال
فل�صطن ،وا إقامة دولة لليهود فيها .ومتد اأحداث
الكتاب التاريخية خال فرة زمنية ت�صل ا إى
�صتن عام ًا ( .)1914-1856وقد اأبدعت
اموؤلفة متابعة ام�صل�صل التاريخي اأ حداث
اأظهرت ،ب�صورة وا�صحة ،كيف بد أا ام�صروع
ال�صهيوي امنظم منذ منت�صف القرن التا�صع
ع�صر يخطط لا�صتيطان ي فل�صطن ،وكيف عمل
بكافة الو�صائل امتاحة واخفية ل�صلب ااأ را�صي
الفل�صطينية من اأ�صحابها ،وطرد �صكانها ا إى
امجهول .وقد ّم معظم هذه ااأ حداث م�صاعدة
عدد من الدول ااأ وروبية التي كانت ت�صغط على
اأوي ااأ مر العثمانين ي اأثناء وايتهم على باد
ال�صام.
اجتهدت الدكتورة الوعري ،فق�صّ مت الكتاب
ا إى خم�صة ف�صول رئي�صة� ،صمل الف�صل ااأ ول
اجذور ااأ وى للم�صروع ال�صهيوي خال
 ،1986-1831 äGƒæ°ùdGو�صمل الف�صل الثاي
موقف ال�صدة ال�صلطنية العثمانية (الواة) من
ام�صروع ال�صهيوي ،و�صمل الف�صل الثالث درا�صة
موقف العلماء ام�صلمن من ام�صروع ال�صهيوي
خال الفرة  ،1914-1856واأما الف�صل
الرابع فدر�س موقف ااأ عيان العرب من ام�صروع
ال�صهيوي ي اأثناء الفرة نف�صها ،وجاء الف�صل
اخام�س كخامة يبحث موقف ااإقطاعين العرب
جاه ام�صروع ال�صهيوي.
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ويظهر من حتوى الكتاب اأن الباحثة �صرفت
عدة �صنوات من البحث والتنقيب ي مراكز
ااأ ر�صيف وامخطوطات :العثماي والريطاي
والفل�صطيني والعربي ،وال�صحف العربية ،وخا�صة
مركز امخطوطات ي اجامعة ااأ ردنية ،حيث
اطلعت على �صجات امحاكم ال�صرعية اموجودة
فيه لكل من مدن القد�س وحيفا ونابل�س ويافا،
ونتيجة هذا اجهد الكبر ا�صتطاعت الوعري
اح�صول على معلومات نادرة م ي�صبق اأن ن�صرت
حول مو�صوع الكتاب.

موقف الدولة العثمانية ودورها
بينت اموؤلفة بو�صوح ي بحثها اأن احكومة
العثمانية كانت على دراية تامة ودرجة عالية من
ااإدراك بخفايا اأهداف اموؤ�ص�صات ال�صهيونية
وام�صيحية ااأ جنبية وخطرها على م�صتقبل
فل�صطن وااأ ماكن امقد�صة فيها ،وخا�صة
ي القد�س ال�صريف .لذلك اأ�صدرت الكثر
من القوانن والفرمانات وااإجراءات التي
نظمت ملك ااأ جانب ااأ ماك وااأ را�صي ي
فل�صطن ،وذلك ي حاولة منها لل�صيطرة على
زحف اموؤ�ص�صات ال�صهيونية ي بناء م�صروعها
اا�صتعماري اا�صتيطاي ي فل�صطن .كما قامت
الدولة العثمانية م�صاعدة ااأ هاي ي التم�صك
باأرا�صيهم ،ومنع بيعها ا إى ال�صما�صرة والعماء،
ونظمت جباية ال�صرائب وتق�صيم امراكم
منها على الفاحن ،وعملت على توفر ااأ من
واا�صتقرار منع هجرة اأ�صحاب ااأ را�صي .ومن
امهم ااإ�صارة هنا ا إى اأنه م ا إ�صدار نظام اجفتلك
الذي ي�صمح للدولة العثمانية اأن ت�صجل ااأ را�صي
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ام�صتهدفة لل�صراء من احركة ال�صهيونية با�صم
ال�صلطان ،وتركها بيد امزراعن مقابل دفع ر�صوم
.ájõeQ
ويظهر اأن الظروف ااقت�صادية والع�صكرية
ال�صعبة التي اأحاطت بحكم ال�صلطان عبد
احميد الثاي ،م ت�صاعد على وقف نفوذ احركة
ال�صهيونية اأو منع ا�صتماك ااأ را�صي ي فل�صطن،
كمااأنعدمقدرةالدولةالعثمانيةعلى �صداجيو�س
الرو�صية على حدودها ال�صمالية اأ�صعف موقفها،
وجعلها تتهاون ي ا إعطاء الت�صاريح امحدودة
اإقامة ام�صروعات اا�صتيطانية لاأ جانب اليهود.
وت�صر ااأ حداث اأن الدولة العثمانية حاولت اأي�ص ًا
العمل ب�صيا�صة امهادنة وامراوغة وك�صب الوقت
لت�صتطيع تقوية جبهتها الداخلية وجي�صها ل�صد
ال�صغوط عليها لا�صت�صام ا إى خططات الدول
العظمى واحركة ال�صهيونية.
وما يذكر هنا اأن الدولة العثمانية بداأت
 1856 òæeباإ�صدار مرا�صيم وقرارات توؤكد
على ام�صاواة بن ام�صلمن وغر ام�صلمن ،وهذا
التطور �صاهم على انت�صار الت�صامح مع الطوائف
غر ام�صلمة ،ولكنه اأي�ص ًا �صاعد احركات
ال�صهيونية والتب�صرية على حرية العمل اأكر
ي ااأ را�صي امقد�صة (اخلفة العثمانية،
التحديث واحداثة قي القرن التا�شع ع�شر,
تاأليف ا إلر اأورطايلي ،النا�صر :دار قدمو�س،
دم�صق.(2007 ،
وما يوؤكد اأ�صلوب امراوغة وااحتيال الذي
حكم العاقات العثمانية-اليهودية خال تلك
الفرة ،بينت اموؤلفة اأنه خال فرة حكم ال�صلطان
العدد الثاي والثمانون 2012

عبد العزيز مت اموافقة لليهودي الفرن�صي �صارل
نير ( )1870على ا�صتئجار قطعة اأر�س م�صاحتها
 2600دوم من اأرا�صي قرية يازور القريبة من
يافا ،اإقامة مدر�صة زراعية لليهود والعرب ،ولكن
امدر�صة �صرعان ما حولت ا إى اأول م�صتوطنة
�صهيونية ي ال�صاحل الفل�صطيني ،واأخذت تتو�صع
على ح�صاب ااأ را�صي العربية امحيطة بها.
كما ا�صتطاعت عدة �صخ�صيات يهودية اأجنبية
اح�صول على موافقات من ال�صلطات العثمانية
على �صراء عدة قطع من ااأ را�صي الفل�صطينية
اإقامة م�صتعمرات يهودية عليها ،ومنها �صراء
 14000دوم من اأرا�صي قرية ال�صجرة التابعة
لق�صاء طريا.
وي امح�صلة ،كانت �صيا�صة الدولة العثمانية
جاه ام�صروع ال�صهيوي مت�صددة اأحيان ًا وتعتمد
على موقف احاكم امحلي العثماي ،كما
حدث مع مت�صرف القد�س عبد الروؤوف با�صا
) ،(1889-1877الذي بذل جهود ًا كبرة منع
�صراء اليهود اأرا�صي ي القد�س ،واأحيان ًا مت�صاهلة
عندما قام خلفه ر�صاد با�صا ((1890-1889
بت�صهيل معامات �صراء ااأ را�صي لليهود ،ما
اأثار �صكان القد�س ،فطالبوا احكومة امركزية ي
ا إ�صطنبول بالتدخل منع بيع العقارات وااأ را�صي
لليهود ،وهذا ما حدث لفرة ق�صرة باأمر الباب
العاي.

ال�شلطان عبد احميد الثاي
) (1908-1876

جح زعيم احركة ال�صهيونية هرتزل ي
ااجتماع اأخر ًا مع ال�صلطان عبد احميد عام

 1901بعد عدة حاوات فا�صلة ،وعر�س عليه
ا إغراءات مالية كبرة ،وهي ت�صديد كافة ديون
الدولة العثمانية ا إذا وافق على ال�صماح لليهود
باا�صتيطان ي ااأ را�صي الفل�صطينية ،ولكن
ال�صلطان عبد احميد رف�س ،واأجابه بالتاي:
ا اأقدر اأن اأبيع ولو قدم ًا واحد ًا من الباد،
اأ نها لي�صت ي ،بل ل�صعبي .لقد ح�صل �صعبي على
هذه ااإمراطورية با إراقة دمائهم ،وقد غذوها
فيما بعد بدمائهم ،و�صوف نغطيها بدمائنا قبل
اأن ن�صمح اأ حد باغت�صابها منا ...ا اأ�صتطيع اأبد ًا
اأن اأعطي اأحد ًا اأي جزء منها .ليحتفظ اليهود
مايينهم .فا إذا ق�صمت ااإمراطورية فقد
يح�صل اليهود على فل�صطن بدون مقابل ،لكنها
لن تق�صم ا إا على جثثنا ،ولن نقبل بت�صريحنا اأ ي
غر�س كان(�س.(138
وبالرغم من موقف ال�صلطان عبد احميد
امعار�س ب�صدة للم�صروع ال�صهيوي ي فل�صطن،
فقد اأ�صارت اموؤلفة ا إى اأن احركة ال�صهوينة
مكنت من النفاذ والتاأثر على امجتمع العثماي
É¡©jQÉ°ûe ¢†©H ôjôªàd »Ñ©°ûdGh »ª°SôdG
á«YGQõdG äGôª©à°ùŸG áeÉbE G á°UÉNh ,ájQÉª©à°S’G
وال�صكنية ي فل�صطن ،وقد �صاعدتها ي ذلك الدول
ااأ وروبية العظمى التي كانت توا�صل ال�صغوط
ال�صيا�صية على الدولة العثمانية خال الفرة
 .1914-1860وذكرت اموؤلفة كيف ا�صتطاع
امليونر اليهودي الريطاي ال�صر مونتفيوري
اح�صول على مر�صوم �صلطاي ب�صراء قطعة اأر�س
من اأجل ا إقامة م�صت�صفى مر�صى اجذام ،ومن
ثم م حويل قطعة ااأ ر�س لبناء اأول م�صتوطنة
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�صهيونية �صكنية ا تزال تعرف با�صم مونتفيوري
ي القد�س .كما ا�صتطاعت امنظمات ام�صيحية
التب�صرية خال الفرة الزمنية نف�صها فتح
العديد من امدار�س والكليات اجامعية ي امدن
ال�صامية مثل القد�س ويافا وبروت ،وي مقدمتها
الكلية ال�صورية الروت�صتانتية التي اأ�صبحت فيما
بعد اجامعة ااأ مريكية ي بروت.
وامعروف اأن احركة ال�صهيونية �صجعت
حكومة ااحاد والرقي على خلع ال�صلطان عبد
احميد ،وتن�صيب ال�صلطان حمد ر�صاد مكانه،
الذي حاول متابعة �صيا�صة �صلفه ،بدون جاح،
بعدم اموافقة على ا إقامة وطن قومي لليهود ي
فل�صطن.

م ـ ــوق ـ ــف ع ـ ـل ـ ـمـ ــاء ال ـ ــدي ـ ــن والأ ع ـ ـ ـيـ ـ ــان
والإقطاعين ودورهم
بينت الباحثة ي كتابها اأن علماء الدين من
خطباء وق�صاة ،وكذلك ااأ عيان وامثقفن والفقهاء
ي امقاطعات الفل�صطينية ،اأدركوا منذ البداية
خطورة ام�صروع ال�صهيوي ،وقاموا مقاومته
عر احديث عنه ي امنابر واجوامع ،وبكتابة
العرائ�س وااحتجاجات والن�صر ي ال�صحف �صد
ام�صروع ال�صهيوي .و�صاعد العلماء وااأ عيان ي
القيام بدورهم ي احياة العامة انت�صار النه�صة
العلمية والفكرية التي واكبت تلك الفرة .وكان
موقفهم من ام�صروع ال�صهيوي على درجة عالية
من ااأ همية ،اأ نهم مثلون اأهل الراأي وامعرفة،
وي�صتطيعون ا�صت�صراف ام�صتقبل ،ولهم القدرة
على متابعة التطورات ال�صيا�صية وااطاع على
اأدبيات احركة ال�صهيونية واأفكارها ،ونتائج
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اموؤمرات ال�صهيونية وتقارير القنا�صل والبعثات
ااأ ثرية والعلمية .ومع ذلك ،اأ�صارت اموؤلفة ا إى
قلة الدرا�صات العربية اجادة التي كتبت خال
تلك الفرة احرجة حول اأهداف ام�صروع
ال�صهيوي اا�صتعماري ي فل�صطن ،كما بينت
اموؤلفة اأن ال�صخ�صيات والقوى ال�صعبية العربية
ي فل�صطن م تنظم �صفوفها جيداً ،وم توحد
اأن�صطتها وخططها بامقدار الكاي مجابهة تغلغل
احركة ال�صهوينة وعمائها ،وم ت�صتطع منع
م�صرة ا إقامة ام�صتوطنات ي فل�صطن اأو ت�صريب
أرا�س زراعية هامة من عدد
�صفقات بيع قطع ا ٍ
قليل من العماء وال�صما�صرة الذين خانوا وطنهم
اأو الذين م ااحتيال عليهم مقابل ا إقرا�صهم امال
ومن ثم �صراء اأرا�صيهم.
وكمثال للحراك ال�صعبي الفل�صطيني ،رفع
العلماء وامثقفون ي لواءَي عكا ونابل�س عري�صة
�صديدة اللهجة ا إى ال�صدة ال�صلطانية ((1890
ا إزاء ما يجري على اأرا�صيهما من جاوزات
وحايات تعمل على ت�صريب ااأ را�صي وا إدخال
امهاجرين وبناء ام�صتوطنات اليهودية ،وطالبوا
اأوي ااأ مر منع بيع ااأ را�صي ا إى ااأ جانب .وكذلك
رفعت عري�صة موقعة من خم�صمئة �صخ�صية
مقد�صية ( )1891ا إى ال�صدة ال�صلطانية ،تدعو
الدولة ا إى �صرورة ااإ�صراع ي وقف الهجرة
واا�صتيطان ومنع ت�صريب ااأ را�صي للحركة
ال�صهيونية .وبنا ًء على هذه العري�صة ،اأ�صدر
الباب العاي اأوامره ا إى حاكم القد�س ب�صرورة
منع بيع ااأ را�صي لليهود من فيهم حملة اجن�صية
العثمانية ،كما اأر�صلت من حيفا � 57صخ�صية
عربية فل�صطينية برقية ا إى واي بروت يحتجون
العدد الثاي والثمانون 2012

فيها على بيع احكومة ااأ را�صي العربية ي بي�صان،
وكان اأكراموقعن من العرب ام�صيحين ت�صامن ًا
مع ا إخوانهم ام�صلمن ي الت�صدي لعمليات بيع
ااأ را�صي وت�صريبها لليهود.
وكانت ااجتماعات وامهرجانات وام�صرات
ال�صعبية التي تعقد ي ام�صاجد واميادين
العامة وام�صافات والدواوين ي امدن والقرى
الفل�صطينية من الو�صائل التي عر فيها العلماء
وامثقفون والعامة الفل�صطينيون عن مواقفهم
امعار�صة لفكرة ام�صروع ال�صهيوي حا�صر ًا
وم�صتقباً ،وطالبوا بوقف الهجرة اليهودية ومنع
ا إقامة ام�صتعمرات وبيع ااأ را�صي ا إى ال�صخ�صيات
اليهودية ،ومنها بالذات م�صروع امليونر اليهودي
الفرن�صي ااأ �صفر الذي كان يحاول �صراء اأرا�صي
اجفتلك ال�صلطاي ي حو�س احولة وم�صاحتها
) )900000دوم ،و�صهل بي�صان وم�صاحته
) )800000دوم ،اإقامة م�صتعمرات زراعية
عليها ،وهو ما م احق ًا م�صاعدة واي بروت
العثماي.
وركزت اموؤلفة على موقف ااإقطاعين
العرب ،ومن اأ�صهرهم ااأ خوان �صر�صق من
بروت ،اللذان ا�صتطاعا اأو ًا �صراء مئات ااآاف
من الدومات الزراعية ،ومنها اأرا�صي �صهل مرج
ابن عامر وت�صم ( )230000دوم ،من الدولة
العثمانية عن طريق امزاد ،وبتقدم الر�صوة ا إى
واي دم�صق را�صد با�صا ( ،)1869كذلك مكن
ااأ خوان �صر�صق احق ًا من �صراء قطع كبرة
من ااأ را�صي الواقعة بن عكا وبي�صان ما جعل
م�صاحة جمل ااأ را�صي التي بحوزتهم ت�صل
ا إى ( )800000دوم .وقد قام اآل �صر�صق فيما

بعد خال الفرة (™«ªL ™«ÑH (1928–1901
ما ملكون من ااأ را�صي الفل�صطينية ا إى اليهود،
وكانت نتيجة بيع هذه ااأ را�صي الزراعية تهجر
 28 ¿Éµ°Sقرية فل�صطينية ي عام  1948ا إى
لبنان .وقام عدد اآخر من ااإقطاعين اللبنانين،
ومنهم اأنطوان التيان و�صليم ك�صار عام
) )100000) ™«ÑH ,(1878دوم من قرية ملب�س
العربية بالقرب من يافا ا إى امنظمة ال�صهيونية
التي اأقامت عليها اأول م�صتعمرة يهودية على اأر�س
فل�صطن با�صم بتاح تكفا.
وعلى اجانب ااآخر ،اعتقد عدد قليل من
ااأ عيان الفل�صطينين اأن اأف�صل و�صيلة لوقف
ن�صاط احركة ال�صهيونية اأن يقوموا بالتعاون
والتفاهم مع �صخ�صيات يهودية من اأجل تنظيم
اا�صتيطان اليهودي ي القد�س وفل�صطن ،وا إقامة
م�صاريع م�صركة ،واأن يتعلم اليهود اللغة العربية
ليندجوا مع ال�صكان امحلين ،ولكنهم ما لبثوا
اأن اكت�صفوا عدم احرام اليهود اأ ي اتفاق
معهم ،واأن احركة ال�صهيونية اأخذت ت�صق �صف
امقاومة العربية وتزيد اخافات بن الزعامات
الفل�صطينية امحلية ،فتحولوا مرة ثانية معار�صة
ام�صروع ال�صهيوي.
موقف الولة ي الدولة العثمانية
ت�صر الباحثة ا إى اأن الق�صم ااأ كر من
الواة ي الدولة العثمانية ،وخا�صة ي دم�صق
وبروت و�صيدا والقد�س ،وقفوا بحزم �صد
ام�صروع اا�صتعماري ال�صهيوي ي فل�صطن،
كما عملوا قدر ا إمكانياتهم ااإدارية على منع بيع
ااأ را�صي الزراعية ا إى ااأ جانب اليهود من اأجل
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تنفيذ ام�صروعات التي مهد ا�صتيطان اليهود ي
فل�صطن .ولكن مع ذلك مكنت �صخ�صيات يهودية
من اح�صول على م�صاحات وا�صعة من ااأ را�صي،
بر�صوة بع�س الواة بامال ،واأحيان ًا با�صتعمال
و�صائل امراوغة وااحتيال ،وم�صاندة قنا�صل
الدول العظمى ومثليها ،وخا�صة ي اأثناء فرة
حكومة ااحاد والرقي ،ما جعل بع�س الواة
مطية م�صاعدة اليهود ي �صراء م�صاحات وا�صعة
من ااأ را�صي الزراعية اخ�صبة التابعة للواءَي
عكا ونابل�س التي كانت بحوزة عائات لبنانية من
اآل �صر�صق وتويني والري�س .وقد م �صراء �صهل
مرج ابن عامر الذي تقارب م�صاحة اأر�صه ن�صف
مليون دوم ،كما مت م�صاعدة ام�صتثمر اليهودي
الفرن�صي ااأ �صفر ي �صراء اأرا�صي حو�س احولة
من الدولة العثمانية.
احكم ام�شري لبلد ال�شام )(1841-1832
من �صوء الطالع اأن حكم اجي�س ام�صري
الق�صر الذي �صاد ي باد ال�صام ،ومنها
فل�صطن� ،صاهم ،رما عن غر ق�صد ،ي
م�صاعدة الدول اا�صتعمارية ي ا إقامة نواة ام�صروع
ال�صهيوي ي فل�صطن ،وذلك ب�صبب ال�صراع
بن الدولة العثمانية واحاكم ام�صري حمد
علي با�صا لل�صيطرة على باد ال�صام .واأعلن
احاكم ام�صري ،اإر�صاء الدول اا�صتعمارية
والكنائ�س ام�صيحية الغربية ،اأنه لن يفرق بعد
ااآن بن امذاهب الدينية والطوائف ،و�صي�صمن
اأمن جميع ال�صكان امقيمن ي امناطق ،ما عزز
ن�صاط احركة ال�صهيونية وا�صتغالها حالة
اانفتاح وعدم اا�صتقرار ي امنطقة .وكانت
النتيجة اأن ا�صتطاعت احركة ال�صهيونية �صراء
بع�س ااأ را�صي وا إح�صار مهاجرين يهود وا إقامة
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م�صتعمرات �صكنية وزراعية عليها بحجة تطوير
امناطق الفل�صطينية وا إقامة ال�صعائر الدينية ا
اأكر .واحقيقة اأن معظم ااأ را�صي ال�صاحة
للزراعة كانت م�صتغلة ب�صورة جيدة من
الفل�صطينين ولي�صت بحاجة للتطوير كما ادعت
امنظمات ال�صهيونية.
اخل�شة
مثل كتاب اموؤلفة الوعري ثروة هائلة
من امعلومات التاريخية اموثقة عن ااأ حداث
التي مرت بها فل�صطن خال الفرة الزمنية
) )1914-1856والتي �صهدت بدايات الغزو
اا�صتعماري ال�صهيوي لفل�صطن .ويبن الكتاب
مدى ترابط العاقات وام�صالح بن ال�صهيونية
العامية والدول ااأ وروبية اا�صتعمارية التي كانت
ت�صعى لتق�صيم الدولة العثمانية ووراثتها ،وتعمل
ي الوقت ذاته على ا إقامة وطن قومي لليهود
ي فل�صطن .ويظهر الكتاب اأ�صاليب ااحتيال
وامراوغة والتزوير التي طبعت اأعمال احركة
ال�صهيونية وت�صرفاتها من اأجل ا�صتعمار
ااأ را�صي الفل�صطينية ،واا�صتيطان فيها ،وتهجر
اأهلها بحجة اأنها اأر�س اميعاد التي منحها اه
لليهود .ويعترالكتاب مرجع ًا هام ًا لكل قارئ يريد
معرفة حقائق تاريخ ال�صراع ام�صتمر حتى يومنا
هذا حول احتال فل�صطن وتهويد بيت امقد�س،
وليعرف القارئ العربي اأي�ص ًا اأن الظروف
وااأ حداث التي �صادت ي تلك احقبة من تاريخ
باد ال�صام م ت�صاعد الفل�صطينين والعرب على
ا إقامة جبهة قوية متحدة مقاومة م�صروع احركة
ال�صهيونية ي فل�صطن منذ بدايته ي مطلع
القرن التا�صع ع�صرu
العدد الثاي والثمانون 2012

بئر احداثة  ,امو�سيقى والرمز ي اأدب

جرا ا إبراهيم جرا
مراجعة:خليل ال�شيخ

النا�شر :اموؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�شر ،بروت )� 300) ,(2012شفحة)

تاأليف� :شمر فوزي حاج
حظيت كتابات جبا ا إبراهيم جبا ( )1994-1920بالكثر من الهتمام النقدي،
وظلّت اأعماله ال�شرديّة ،على وجه اخ�شو�س ،نقطة يتجمّع حولها النقاد والباحثون
وامثقفون لأ �شباب عديدة ،منها اأنّ �شخ�شيّات جبا الروائية تنتمي ا إى عام امثقفن،
وت�شعى لبلورة اأزمتهم وطرح روؤاهم جاه احياة ،وهي �شخ�شيات غر قادرة على التوافق مع
ثقافتها التقليدية ،فجلّها متلك لغة اأوروبية ،يطّ لع من خللها على اآداب الغرب وفل�شفته
وح�شارته .اأ�شف ا إى ذلك أانّها غر قادرة على التوافق الكلّي مع الغرب ،نظراً لعدم التوافق
بن ال�شيا�شي والثقاي .لهذا ترى البطل الروائي ي اأعمال جبا� ،شواء اأكان يدعى جميل
فران اأم وديع ع�شاف اأم وليد م�شعود اأم نائل عمران ،يرف�س اجانب ال�شتعماري ي اح�شارة
الغربية وي�شعى لبلورة هويّته ي �شوء هذا الإ�شكال.
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كما اأنّ البطل الروائي ي كتابات جرا
الروائية متاز باأنه ذو مواهب متعددة ،قادر على
امجابهة ،ينطوي على حزن عميق ونهم للحياة.
اأما امراأة امقابلة له ،فهي تواأمه ي مقدرتها على
اانغما�س ي احب واخروج على اموا�صعات
اماألوفة كاجمع بن ااأ نوثة الطاغية والثقافة
الوا�صعة واجمال .وكل ذلك يتجلّى ي بنية روائية
معقّدة جمع بن الب�صاطة والتعقيد وام�صادفة
والتخطيط الروائي امحكم ي ا إطار بنى روائية
�صردية مزج بن جربة جرا احياتية وثقافته
.á«Yƒ°SƒŸG
ي�صمّي �صمر فوزي حاج كتابه بئر احداثة,
وهي ت�صمية تنبثق من �صرة جرا الذاتيّة البئر
الأ وى ))1987التي توقف جرا فيها عند
طفولته من حيث هي «البئر اأو العن التي مدّي
بالكثر من الن�صغ ما يتنامى ي ذهني من نبت
اخيال» .ا تقت�صر بئر احداثة على امو�صيقى
والرمز؛ فالدرا�صة تطوّف ي جوانب تاريخيّة
ودينيّة ومعرفية تطواف ًا وا�صع ًا يقوم على التو�صع
غر ال�صروري ي �صياق درا�صة نقدية ت�صعى
لقراءة مو�صوعن حددين ي اأدب جرا .فقد
توقفت الدرا�صة ي الف�صل ااأ ول عند الكليّة
العربية ي القد�س واأفردت لها قرابة خم�س
وخم�صن �صفحة ،وهو ما ي�صكّل درا�صة م�صتقلة
مام ًا عن الكتاب ،كما مكن اأن ت�صكل مقدمة
للكثرين من تخرجوا ي الكليّة كاإح�صان عبا�س
اأو حمود ال�صمرة .وعلى الرغم من اجهد
الذي بذله الباحث وما قدمه من معلومات ،فا إنّ
قدرة الف�صل على ا إ�صاءة ما اأراد ا إ�صاءته تبقى
حدودة.
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وهو ما ي�صري على الف�صل الثاي «الطائفة
ال�صريانية ي القرنن التا�صع ع�صر والع�صرين».
�صحيح اأنّ الف�صل ق�صر ا إذا قورن بالف�صل
ااأ ول؛ فهو يقع ي قرابة ع�صر �صفحات ،ا إا اأنّ
مو�صعَة �صمر فوزي حاج جرا ي ا إطار كهذا،
َ
تظ ّل م�صاألة خافيّة؛ فقد كان مكن للباحث
اخت�صارها وبلورة اأبعادها الفاعلة ي الف�صل
الرابع ،اأما حديث الكتاب عن ترجمات جرا
وتاأثراتها ي الرواية العربية امعا�صرة ،فهو ف�صل
مهم ومفيد وغنيّ بامقارنات وال�صواهد وااأ مثلة
الدالة ،لكنه هو ااآخر يتمتع با�صتقالية تكاد
جعله منب ّت ًا عما �صبقه ،وعما �صيليه ،وبخا�صة اأنّ
الباحث يكاد يجعل ن�صاط جرا الرجمي امتداد ًا
ما قام به علماء ال�صريان ي حقل الرجمة ي
الع�صرين ااأ موي والعبا�صي .وهذا غر �صحيح؛
تعر عن
فاحق اأنّ ا إبداعات جرا و ترجماتهّ ،
�صلته بالع�صر اأكر ما تعك�س �صلته بالطائفة
التي حدّر منها .وقد اأ�صار كثر من الباحثن
ا إى الدور الطليعي الذي قامت به ترجمات جرا
ي عامي ال�صعر والفنون ،وا إى تاأثرها الوا�صع
ي حركة احداثة العربية ،وهي م�صائل تناولها
الباحث على نحو و�صفي ،من غر اأن نتبن
تاأثرها ي امو�صيقى والرمز عند جرا.
وا إذا كانت هذه الف�صول حت ّل ن�صف الكتاب،
فا إنّ امو�صيقى والرمز ي�صكان الن�صف الباقي
منه .يتناول اموؤلف م�صاألة امو�صيقى ي اأدب جرا
الروائي ،حاو ًا ا إظهار ريادة جرا ي هذا امجال
ي ااأ دب العربي؛ ذلك اأن ال�شفينة hالبحث عن
وليد م�شعود ت�صكان موذج ًا طليعي ًا ما ي�صميه
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الباحث الرواية امو�صيقية .فامو�صيقى ي اأعمال
جرا ت ؤودّي وظيفتن بح�صب الكتاب :ااأ وى تقنية
«تنب�س الذاكرة وتقدّم اا�صرجاعات» ،والثانية
دالية وتف�صرية للن�س« ،ت�صاهم ي ك�صف
الن�س وتعطي معلومات عن
الثيمة التي يحملها ّ
ال�صخ�صيات» .وا إذا كان الف�صل يت�صم بالراء
امعري ويحفل بامقارنات الدقيقة ،فاإنه ي�صكو
من غياب التنظيم امنهجي؛ فهو اأقرب ا إى
ال�صياحة النقدية منه ا إى التحليل امنهجي الذي
يناق�س تطور امو�صيقى ي اأعمال جرا ويح�صر
مرجعياتها بدقة ويناق�س داات هذا اح�صور
ورمزيته وعاقته بالبنية� .صحيح اأننا نعر على

كثر من هذا ،لكننا جده متفرق ًا غر حكوم
ب�صياق نقدي دقيق.
اأما الف�صل اخام�س ،فهو اأكر ف�صول
الكتاب ا إحكاماً؛ فهو يت�صم بالدقة والتحليل
والعر�س الوا�صح وي�صدر عن باحث يعرف الرموز
ام�صيحية ودااتها وفرادة توظيف جرا لها .وهو
يقت�صر على الرموز ي �صرد جرا ،اأما حديثه
عن الرمز ي �صعر جرا فقد ميز بال�صرعة وجاء
نافر ًا ي �صياق داات الرمز عند جرا.
ا إننا اأمام درا�صة متعة وجادة ومفيدة ،لكنّ
الكتاب يتو�صّ ع ي جوانب كان تو�صّ عه فيها من
لزوم ما ا يلزمu
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�ساح حزيّن
ا إ�ساءات على الأ دب الإ�رائيلي احديث
مراجعة :اإبراهيم خليل
 :ô°TÉædGاموؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�شر ،بروت )� 224) (2012شفحة)

ت أاليف� :شلح حز ّين

ا إ�شاءاتٌ على الأ دبِ الإ�شرائيليّ احديث هو عنوان الكتاب اجديد الذي �شدر عن
اموؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�شر ي بروت ) (2012بعناية :وليد اأبو بكر وحزامة حبايب،
للديب ال�شحفي الراحل �شلح حزين ( .)2009-1946و�شلح حزين ،مثلما هو معروف،
أ
كاتبٌ  ،واأديبٌ  ،در ََ�س الأ دَبَ الإجليزيّ  ،وعَم َل لوقت غر ق�شر ي الكويت ،ي جالت
ال�شحافة امقروءة ،والدوْريّات ،ومنها جلة العربي ال�شهرة .وترجم عن اللغة الإجليزية
تترجماتٍ متعددة ،ومن اأبرز ترجماته رواية جوزيف كونراد قلب الظلم Heart of Dar-
 knessورواية هورا�س مكوي ا إنهم يقتلون اجياد ،األي�س كذلك؟ They Shoot Horses,
 ،Don’t Theyوله �شرة ذاتية بعنوان غ�شان قلبي �شدرت بعد رحيله ي العام  2010عن
من�شورات اأوغاريت ي رام اه.
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واأ�صهم ي التعريف بااأ دب ااإ�صرائيلي من
مقاات
ٍ
وجهة النظر العربية ،فن�صر ي ذلك
ودرا�صات ،كُتبَ اأكرُها ليقدم ي ندوات ،اأو
ٍ
موؤمرات دولية ،ونُ�صر بع�صها ي ال�صحف،
وامجات ،وبع�صها ي كتب ت�صم اأوراق هذا
اموؤمر اأو ذاك ،كالكتاب الذي وُ�صم بعنوان
الق�شية الفل�شطينية ي  40عاماً ،ال�صادر عن
مركز درا�صات الوحدة العربية ي بروت عام
.1989
ي�صعُبُ جمعُها،
وهذه ااأ �صتاتُ  ،با ري ٍْبْ ،
وتبويبها ،ي كتاب ،ا إا اأنَ ااأ ديبن وليد اأبو بكر،
وحزامة حبايب ،حمَا م�صقة الغاية التي ين�صدان،
ولها ين َْريان ،وم يقت�صرا على اجمْع ،والرتيب،
والتبويب؛ ا إذ ا�صطرّا اأي�ص ًا للمراجعة اأ كر من
غر�س .فهي درا�صاتٌ حتاج ،اأواً ،ا�صتبعاد ما
هو متك ّر ٌر منها ،وتقريب ااأ �صباه ،والنظائر ،التي
تنا�صب الدمْ ج ي ف�صول متما�صِ كَة ،وهذا �صيء
بالهن ،وا بالي�صر ،وااأ م ُر ااآخر الذي
لي�س ّ
�صرب
ا يق ّل ُ�صعوبة عن الذي �صبق ،هو ا إيجاد ٍ
منَ الت�صل�صل الذي تتيحُ ه الدرا�صات ،على الرغم
من اأن ك ّل درا�صة منها تتم ّت ُع ببنية مُ�صْ تقلة عن
.iôN C’G äÉ°SGQódG
وهكذا ا�صتوى الكتابُ (�224صفحة) ي
مقدمةٍ ،ومَ دْ خل عن م�صطلح ااأ دب ااإ�صرائيلي،
وما بينه وبن نظرائه من ام�صطلحات من ت�صابهٍ ،
اأو اختاف ،وت�صعة ف�صول ،بع�صها يتطرَق
بالعر�س ،والتحليل ،اإ�صكالية عامّة ي هذا
خا�صة باأديب
ااأ دب ،وبع�صها يتناول ا إ�صكالية ّ
واحدٍ من ااأ دباء ااإ�صرائيلين ،كيهودا عميحاي،

اأو عامو�س عوز ،اأو �صمر نقا�س (يهودي عراقي).
وقد �صمَ الباحثان لهاتيك الف�صول ف�ص ًا عن
َ ájGhQعرَب�شْ ك ) )1986اأ نطون �صما�س ،امولود
ي قرية ف�صُ وطة اجليلية عام É¡Ñàc óbh ,1950
بالعريّة.
و أايًا كانَ ااأ مرُ ،فا إنَ ااأ دب العري ،واليهودي،
وال�صهيوي ،وااإ�صرائيلي ،حظي باهتمامات
الباحثن ،وتعزى لغ�صان كنفاي ((1972-1936
امحاواتُ ااأ وى ا�صتق�صاء مظاهر هذا ااأ دَب،
وما فيه من الغطر�صة ،والعن�صرية ،وقد اأطلق
على هذا ااأ دب ا�صم ااأ دب ال�صهيوي(,(1968
تاه ،فيما نَحْ �صبُ  ،كتاب ا إبراهيم بحراوي
امو�صوم بعنوان اأ�شواء على الأ دب ال�شهيوي
امعا�شر (دار الهال ،م�صر ( .((1972ومّ ن
كتب ي هذا ااأ دب ،وعنه ،جودت ال�صعد الذي
�صنف كتاب ًا بعنوان ماثل :الأ دب ال�شهيوي
بن الإرث والواقع )ÜÉgƒdG óÑY ô°ûfh ,(1981
وهْ بَ اه كتاب ًا اآخر بعنوان :ال�شتيطان ي الأ دب
ال�شهيوي ) ,(1983وعن ااأ دب ال�صهيوي بن
حربن كتب ا إبراهيم البحراوي كتاب ًا اآخر ظهر
ْ
من�صور ًا ي العام  .1977وعن �شخ�شية العربي
ي الأ دب العبي ن�صر اأنطوان �صلحت كتاب ًا مكثف ًا
ي �صفحات قليلة ( ،)1986ومنها كتابُ م�شر
ي الأ دب العبي احديث لزين العابدين اأبو
خ�صرة(با تاريخ) .ومنها «�صخ�صية العربيّ
ي ق�ص�س ااأ طفال العريّة» ،وهو بحث من�صور
ي الآ داب اللبنانية (ع � 10-9صبتمر (اأيلول)
 ،)2009ومنها البحث الذي عر�س فيه د .اأحمد
العري»
حماد «ال�صخ�صية العربية ي ااأ دب ْ
ي موؤمر «ااأ دب وامجتمع» امنعقد بجامعة عن

159

العدد الثاي والثمانون 2012

�صم�س ي القاهرة ي ني�صان (ا إبريل) .2003
ومنها كتاب �صالح عياري امو�صوم بعنوان ي
ال�شعر العبي امعا�شر (طا�س للن�صر والتوزيع،
دم�صق ،ط ،)1987 ,1وبديعة اأمن هي ااأ خرى
اأ�صْ همت ي هذا بكتاب الأ �ش�س الآ يديولوجية ي
الأ دب ال�شهيوي ).(1988
هذه العناوين تطرحُ  -با َري ٍْب  -ا إ�صكاليَة
عرَ�س لها �صاح حزين عر�ص ًا وافي ًا يجيبُ فيه
عن ال�صوؤال :ما ام�صطلحُ امنا�صب لو�صف هذا
ااأ دب؟ اأهو العري ،اأم ال�صهيوي ،اأم اليهودي،
اأم ااإ�صرائيلي؟ جواب ًا عن هذا الت�صاوؤل يوؤكد
اموؤلف اأنّ ام�صطلح امنا�صب هو م�صطلح ااأ دب
ااإ�صرائيلي؛ فهو اأوفى دالة ،واأكر دقة ،من
غره .حُ جَ ت ُه ي ذلك اأنّ هذا ااأ دب ينطوي على
اأعمال م تكتب بالعرية ،ومن هنا ا مندوحة لنا
من ا�صتبعاد م�صطلح ااأ دب العري ،واأ نَ بع�س
هذا ااأ دب مثلُ وجهة النظر ااإ�صْ رائيلية ،على
الرغم من اأن كتابه علمانيون ،اأو ا يعدّون يهوداً،
اأ نهم ولدوا من أامّهات غر يهوديات ،فلذلك ا
ب ّد من اق�صاء م�صطلح ااأ دب اليهودي .وبع�س
هذا ااأ دب ا يخلو من ان�صقاق عن م�صامن
الفكر ال�صهيوي ،ومثل خروج ًا على هذا الفكر،
وانتقاد ًا للمُمار�صة ال�صهيونية ،وتبع ًا لذلك ا بد
من جاوز م�صطلح ااأ دب ال�صهيوي ،وتخطيه
اآخر ،هو م�صطلحُ ااأ دب ااإ�صرائيلي ،الذي ابتد أا
ظهو ُر ُه ي زمن مُبكّر؛ اأي منذ ظهور حاييم نحمان
بياليك ،الذي توي عام .1917
ومن الافت للنظر اأنَ ااإ�صرائيلين ات�صفوا
بلوْنٍ منَ اح�صا�صية امفرطة جاه ااأ دب الذي

160

ا مثل ي حتواه النظرة امنحازة للفكرة
ااإ�صرائيلية القائمة على تف�صيل العن�صر اليهودي
على غره؛ العربي وغر العربي ،وب�صفة خا�ص ٍة
جلت هذه اح�صا�صية بتطرف جاه ااأ دباء
ااإ�صرائيلين الذي حاولوا اأن ي�صوروا بقليل من
امو�صوعية ااعتداءات على العرب ي قراهم،
ومدنهم ،وعمليات ااإبادة التي رافقت ما ي�صمى
حرب اا�صتقال بام�صطلح ااإ�صرائيلي .فعلى
�صبيل امثال ،اأثارت رواية خربة خزعة QÉgõ«d
�صيمان�صكي الكثر من ال�صخْ ط ي ااأ و�صاط
الر�صمية ،اأ نّ الكاتب يُ�صوّر ب�صاعة اممار�صات
التي رافقت تلك احرب .وقد اأثارتْ رواية يهو�صاع
 ¿Gƒæ©H áeƒ°SƒŸGي مُواجهة الغابة Ók KÉ‡ ’k óL
اأ نّ الكاتب ي�صلط فيها ال�صوء على تدمر ا إحدى
القرى العربية فيما راح امُعْتدون يتنزهون على
�صاطئ البحر بدم بارد ،وكاأنَ �صيئ ًا م يحدث.
وقوبلت رواية اعرافات عربي طيّب للكاتب يورام
كانيوك بعا�صفة من اانتقاد اأ نّ اموؤلف الذي
اختار لها بط ًا من اأب عربيّ و أا ّم يهوديّة ،يدوّنُ
اعرافاته م�صر ًا لبَ�صاعَ ة ر ّد الفعل ااإ�صرائيلي،
زيف امقوات ااإ�صرائيلية ،م َُرْهن ًا على
موؤكد ًا َ
اأنّ ا إ�صرائيل قامَ تْ على اأباطيل لي�س فيها من
احقيقة ا إا العَ�صْ ف ،وم�صادرة ااأ را�صي ،والقتل،
والتعذيب ،وااعتقال ،مّ ا يدف ُع ببطل الرواية
(عزوري) ي �صحو ِة �صمر للهجرة ا إى خارج
ما يعرف باأر�س اميعاد .وي�صلط اموؤلف ال�صوء
على روايات ليائيل ديان ،التي تكتب بااإجليزية،
ويهودا عميحاي ،وعلى ما فيها من �صعور عميق
ببوؤ�س الفكر ال�صهيوي القائم على اا�صتخفاف
بااآخر.
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وهذا ،بالطبع ،مهّد ب�صورة من ال�صور
للف�صل الثاي من ا إ�صاءات �صاح حزين على
يقف فيه
ااأ دب ااإ�صرائيلي ،وهو الف�صل الذي ُ
ا إزاء م�صاألة ي غاية ااأ همية ،وهي �صورة العربي
ي ااأ دب ااإ�صرائيلي ،وهي ال�صور ُة التي �صَ بَقَ
لبع�س الدار�صن اأنْ اأ�صاروا ا إليها ،وتناولوها
بالدرا�صة .ومن ذلك الكتابُ الذي و�صعته ريزا
العبي
دومب بعنوان �شورة العربي ي الأ دَبِ ْ
) (1948-1911وترجمه عارف توفيق عطاري،
و�صدر عن دار اجليل ي عمان .كذلك الكتاب
الذي و�صعه غام مزعل بعنوان �شخ�شية العربي
ي الأ دب العبي احديث (º¶©e »Øa .(1986
الروايات التي تناولها �صاح حزين �صور ٌة مَطيّة
ثابتة ا تتغر؛ فالعربي بدويٌ دائماً ،ومتخلفٌ ،
وبدائيّ  ،وعدْ وايٌ ،وااإجْ رامُ �صجية مغرو�صة فيه،
وا تغيبُ هذه ال�صورة حتى عن الروايات التي
يتعاطف فيها موؤلفوها مع الفل�صطينين؛ فرواية
يورام كينيوك امذكورة ا ت�صذ عن هذه القاعدة.
بع�س الكتاب ي ذلك ،من بينهم
وقد غاى ُ
الروائي عامو�س كينان ،والروائي عامو�س عوز،
والروائي ذو ااأ ْ�صل العراقيّ �صمر نقا�س.
وبع�س الكتاب ااإ�صرائيلين تنبَهوا ما ي�صميه
ُ
اموؤلف ال�صعور ااآثم جاه الفل�صطينين؛ فاهتموا
بالفل�صطيني العائد ،اأيْ  :الفل�صطيني الذي عاد ا إى
ف�ص ًا
ؤلف لهوؤاء ْ
قريته بعد اللجوء ،وقد اأفرد امو ُ
مُ�صْ تق ًا تناول فيه بع�س الكتّاب الذين تطرقوا
لهذا ،كالكاتب اأهارون ميغد ي ق�صة الكنز
التي يقف بنا فيها ا إزا َء فل�صطينيّ عاد ا إى قريته
ليكت�صف اأنّ منزله الذي طرد منه تقيم فيه اأ�صرة
يهوديّة ،فيفكر باغت�صاب امراأة .ويرى اموؤلف

�صاح حزين ي ذلك رمز ًا للثاأر مَ نْ اأخذوا
بيْته ،وا�صتولوا على كنْزه؛ فهو يهمّ باغت�صاب
تلك اليهودية ي دفاعٍ ا �صعوريٍ عن الذات .ونحو
ذلك ي�صعر امُجنَد ااإ�صرائيلي بالندم بعد اأن قام
بقتل ااأ �صرى ي ق�صة �صميان�صكي الأ �شر .وي
ق�صة لعامو�س عوز ،يجد اموؤلف ي ظهور عزيز،
حنّة ،بطلة الرواية،
وخليل ،وهما عربيّانَ ِ ،
ي كابو�س يتكرَر ،ويحرمُها من النوم ،تعبر ًا
عن الندم ،وال�صعور بااإثم؛ فهي ،وميخائيل،
م�صوؤوان عن نكبة ر�صيد �صحادة ،وعائلته ،بعد
اأن ُّهجّ را ق�صْ راً ،واأقامتْ ي البيت الذي اأقاموهُ،
وعمّروهُ ،منذ زمن .اأما رواية الطريق ا إى عن
حارود لعامو�س كينان ،فتنظر لاأ مْ ر منْ زاوي ٍة
تهدف بقواه
بانقاب فا�صيٍ يَ�صْ ُ
ٍ
اأخرى؛ ا إذ تتنب أا
ج َل ال�صكان امقيمن ي فل�صطن من يهودٍ وعرب.
ويرى ااأ ديب �صاح حزين ي انت�صار الفا�صية،
ها هنا ،تعبر ًا عن ازْورار الكاتب كينان ،و�صيقه
ال�صديد ،بال�صعارات التي قامتْ عليها الدولة
العرية؛ فهي �صعاراتٌ ليْ�صت خلو ًا من العدالة
ْ
ح�صْ ب ،بل توؤدي ا إى الطغيان.
ولي�س اأدلَ على زيف تلك ال�صعارات من
جوء ااإ�صرائيلين ا إى قتل ااأ �صرى من العرب
ام�صرين ،وغر ام�صرين ،وذلك �صيء يفنّد
بقوّة ما يدعيه ااإ�صرائيليون من حر�س على حقوق
ااإن�صان ،ومن مزاعم يكرّرونها عن مراعاتهم
لقوانن احرب .فاموؤلف ي�صر لق�ص�س ق�صرة،
وروايات ،يزهو فيها امجندون ااإ�صرائيليون
ٍ
بفعلتهم ال�صنيعة ،وهي التخل�س من ااأ �صرى
بقتلهم .فاإحدى الق�ص�س التي ي�صر ا إليها �صاح
حزين وهي بعنوان الث ْغرَة للكاتب ااإ�صرائيلي

161

العدد الثاي والثمانون 2012

�صمر نقا�س ،تدور حول ما جرى ي حرب �صيناء
عام  1967وفيها يطلبُ اأحد القادة من امُجنَد
�صادوق قتل ااأ �صر ام�صري عبد الفتاح ،على
الرغم من اأنّ قواعد اا�صتباك ،ي تلك اللحظة،
ا ت�صوغ لهما القيام بذلك .وعندما يردَد �صادوق
ي تنفيذ ااأ مر ،لعدم قناعت ِه به ،يقوم القائ ُد نف�صه
بذلك ،على الرغم من اأن ال�صابط ااأ �صر جريحٌ،
َ
وللجرحى ي احرب ظروف ت�صتدعي العاج
عو�ص ًا عن الت�صفية .وم�صاهد ا إذال ااأ �صرى،
وتعذيبهم ،كثرة ي الق�ص�س ااإ�صرائيلي؛ جد
ذلك ي ق�صة مباراة ي ال�شباحة وق�صة الأ �شر
ليزهار �صيمان�صكي ،وغرها ما اأ�صار ا إليه
اموؤلف ،اأو م ي�صر .ويتابع �صاح حزين ت�صليط
ال�صوء على ااأ دب ااإ�صرائيلي ،فيخ�ص�س ف�ص ًا
لل�صاعر يهودا عميحاي الذي ق�صى نحبه ي 24
�صبتمر (اأيلول) من العام hóëj …òdG Éªa ,2000
باموؤلف لتخ�صي�س ف�صل م�صتقل لهذا ال�صاعر
الذي ينعته نعت ًا ا يخلو من طرافة ،وتهكّم ،وهو
«رئي�س اأركان ال�صعر ااإ�صرائيلي احديث»؟
من امعروف اأن عميحاي من مواليد اأمانيا
عام  ،1924وقد هاجر منها ا إى فل�صطن �صنة
 ,1936وظهرت بواكر �صعره ي اأربعينيات القرن
ت�صف عن تاأثره ب�صعراء
اما�صي ،وهي بواكر ّ
منهم هولدرلن ،وريلكه ،وهما اأمانيان ،وت� .س.
ا إليوت .وي بداياته يتجلّى اأي�ص ًا ااأ ثر الوجودي
الفل�صفي .ومعروف اأي�ص ًا اأنه �صاعر من جيل
الباماخ ،وهو اجيل الذي اأوغل ي ت�صْ يي�س ااأ دب،
و ََ�صيَقَ أادَبا ؤو ُه اأفق ال ّروؤية ااأ دبية لتنح�صر ي
ال�صعي اإقامة الدولة العريّة على اأر�س فل�صطن.
وي �صعْره الكثر من التماثات التي جمع بن
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العادي وااأ �صطوري ،على الرغم من اأنَ اموؤلف
يوؤكد ،ي غر حفظ ،اأن اميثولوجيا عنده ا تعني
�صيئ ًا �صوى التوراة .ولهذا يت�صم �صعرُه بالكثر من
اح�صو الذي غايته الربط بن ثقافة «ا إ�صرائيل
اجديدة» وااإرث اليهودي .ومن اأجل ذلك ،جدُه
يغو�س عميق ًا للنب�س ي تراث
ي بع�س ق�صائده ُ
املك �صاوؤول ،وهو اأول ملوك العرانين .اأما عن
نظرته للقد�س ،على �صبيل امثال ،فا تختلف
عن نظرة اأي ا إ�صْ رائيليٍ َي ُعدّها ا إرث ًا يهودي ًا منذ
ااأ زل ،وهو ي ذلك ا يختلف عن اأولئك الذين
روايات ،وق�ص�ص ًا جري بع�س حوادثها ي
ٍ
كتبوا
القد�س .وهو ال�صيء الذي �صبق للموؤلف اأن اأو�صحه
بالتف�صيل ي الف�صل امو�صوم بعنوان «القد�س ي
الكتابة ااإ�صرائيلية» .لقد جلت �صوفينية عميحاي
ب�صف ٍة افتة ي �صعره الذي كتبهُ ،ون�صرهُ ،ي اأثناء
اانتفا�صة الفل�صطينية �ص ّد ااحتال؛ فال�صبان
الذين ير�صقون جنوده باحجارة اآثمون ي راأيهِ،
و�صريرون:
ا إنهم يقذفونني باحجارة
قذفوا ي  1936وي 1939
قذفوا ي 1988 h1948
اأ�صرار يَقذفونَ واأخيار يُقذفون
اآثمون يَقذفونَ واأخيار يُقذفون.
ومّ ا ي�صوغ تخ�صي�س اموؤلف لعميحاي ف�ص ًا
ي الكتاب أانّه من اأكر ال�صعراء ااإ�صرائيلين �صهرة
ي الع�صر احديث ،وقد ترجم الكثر من �صعره
للغات عدة ،منها ااإجليزية .ون�صرت مقابات
تعرف به وب�صرته وباأعماله الغزيرة ،عاوة على
ْ�س الندم ،وال�صعور
اأنه ي اأواخر اأيامه اأ�صا َب ُه بع ُ
عر عنْ هذا بقوله ا إنه كانَ ي اما�صي
بااإثم ،وقد ّ َ
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يتحدث ب�صوت اجماعة ااإ�صرائيلية؛ اأي� :صمر
«النحْ نُ » ،واأما ق�صائده ااأ خرة ،فيغلب عليها
اخا�س؛ �صوتُ ااأ نا.
ّ
�صوْته
ومثلما عُ ني �صاح حزين بعميحاي ،عني
بالكاتب ااإ�صرائيلي ذي ااأ �صل العراقي �صمر
نقا�س؛ فعلى الرغم من اأنه اأ�صار لبع�س ق�ص�صه،
ورواياته ،ي الف�صول امتقدّمة من الكتاب ،جده
يخ�ص�س له ثاثة ف�صول متتابعة مثل ي الواقع
مقاات ثاث ًا نُ�صرتْ اآحاداً .واأما عامو�س عوز
ٍ
فقد خ�ص�س له ف�ص ًا واحد ًا تناول فيه روايته-
 IÒ°ùdGحكاية حبٍ وظلمة ال�صادرة بالعرية
عام  2003وامرجمة للغة ااإجليزية عام
 .2005وقد جلى ي هذا الكتاب امتزاج ثاثة
اأنواع كتابيّة ،هي :التاريخ ،وال�صرة ،والرواية.
فهي �صرة اأ نّ البطل فيها هو الكاتب نف�صه ،وهي
تاريخية اأ نها ا تخلو من احوادث التي رافقت
وادة البطل ي فل�صطن ،مع ما يتخلل ذلك من
حكايات �صَ مِ عَها عن موطنهم ااأ �صلي قبل اأن
يهاجروا ا إى فل�صطن .فهو على وفْق روؤية �صاح
حزين يحاول اأن يجمع بن ت�صويره ماأ�صاة البطل
وماأ�صاة ال�صعب اليهودي بتعبره .وهذا يُ�صوّغ
الدمْ ج الواعي ،وامق�صود ،بن اأدب ال�صرة الذاتية
وامتخيل الروائي .بيْدَ اأن هذا امُتخيَلَ ا يخلو،
وفقا لراأي اموؤلف ،من حيُز جاه الفل�صطينين؛
فملخ�س ال�صرة التي تقع ي نيف وáëØ°U 500
ا َيعْدو التاأكيد على اأنَ الفل�صطينين ا حقوق لهم
ي فل�صطن ،وا حقوق لهم ي العودة ا إى الديار
التي اأخرجوا منها .ومن امفارقات العجيبة اأنّ
عامو�س عوز يتعاطف مع اليهود الباقن ي الباد
يتعاطف مع الاجئن الفل�صطينين
ُ
العربية ،وا

ت�صلحُ لاإ قامة فيها .واأما
امقيمن ي خيمات ا ْ
التاريخُ  ،فرى اموؤلف اأنّ هذه ال�صرة ،بتقاطعها
مع احوادث ،ت�صْ همُ كغرها من ن�صو�س ااأ دَب
ااإ�صرائيلي ،ي تزييف التاريخ .فروايته ما حدثَ ،
وجرى ي العام  ،1948رواي ٌة ا تتجاوز الرواية
الر�صمية الزائفة التي تدّعي اأن الدول العربية
هاجمَتْ ا إ�صرائيل ،واأن ا إ�صرائيل انت�صرتْ على
هاتيك الدول ،واأنَ الفل�صطينين غادروا بادهم
محْ �س ا إرادتهمْ  ،ودون �صغوط.
واأيا كانَ ااأ مْ رُ ،فا إنّ بع�س ما يثر �صهية
القارئ لهذا الكتاب ،ف�ص ًا عمّا �صَ بَق ذ ْك ُرهُ،
اأنه يلتفت لرواية عرب�شك ي ف�صل خا�س ،هو
الف�صل ااأ خر ،وهي رواية عرية لكاتب عربي
هو اأنطون �صمّا�س ،فيها الكثر ما له �صلة وثيقة
العري ،وبحياة الفل�صطينين ي اجليل
بااأ د َِب ْ
ي الباد ،وما يواجهونه يوم ّي ًا من قهْر،
�صما ّ
ي�صل ح َد التع�صف .و�صاح حزيّن ،بتناوله لهذه
الرواية ،ها هنا ،يحقّقُ مزية ا إ�صافية لكتابه هذا،
بالنظر للوَجْ ه ااآخر لقطعة النقود .فحتى تكتمل
بن ااأ دبن العربي
مقابات ْ َ
ٍ
الروؤية ،ا ب ّد من
وااإ�صرائيلي .وتقومُ هذه الرواية على حبْكة
طريفة ،ونادرة؛ فالبطل هو الكاتب ،لكنه ين�صطر
على م�صتوى امُتخيّل ا إى اثنن :اأحدهما يكتب
الن�صف اخا�س من نزحوا ،و�صُ ردوا (اأنطون
جري�س �صما�س) والثاي يكتب عن الذين َ�صمدوا،
وظلوا ي اجليل (اأنطون حنا �صما�س) .ومن هذا
ْ�س الكاتب حوادث جرت
امزيج امُتناغم جلّى عر ُ
ي العام  1936واأخرى ي العام  1948ي ن�صَ ق
ترا�ص ُل فيه ال�صرة ،والتاريخ ،وال�صرْد الروائي.
َفهْو ،على �صبيل امثال ،ا يفوته اأنْ ي�صف طريقة
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ااإ�صرائيلين ي احتال قريته (ف�صّ وطة) عام
ي�صف طريقتهم ي تنفيذ امَذابح،
 1948مثلما ُ
ومنها :جزرة �صرا و�صاتيا ي لبنان عام
 .1982وقد اأثارتْ الرواية عند ظهورها بالعرية
عام  1986جد ًا عنيف ًا ي أاوْ�صاط ااإ�صرائيلينَ،
باب من اأهمِ ها :اأنَ الكاتب ك�صر ااحتكار
اأ �صْ ٍ
اليهودي للغة العرية؛ فها هو ذا كاتبٌ عربيٌ من
عريّة اأنيقة ،ورفيعة.
فل�صطن يكتبُ رواية بلغة ْ
تعر
و�صببٌ اآخر هو اأنَ الف�صائحَ  ،والفظائعَ ،التي ِ ُ
عنها الرواية ا تخاطبُ القارئ العربي امُنحاز
للفل�صطينين ،مثلما هي احال ي رواية امت�شائل
اإميل حبيبي ،بلْ تخاطبُ القارئ ااإ�صرائيلي ،وي
ذلك ما فيه من كدَ ٍر َم َّ�س بال�صورة التي حاولُ
ا إ�صرائيل اادّعا َء أانَها �صافيَة �صفا َء البلّور.
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و�صفو ُة القول هي اأنّ ي كتاب �صاح
حزيّن الكث َر منَ امامح التي نراها ي ااأ دب
ااإ�صرائيليّ  ،بعد اأنْ �صلَط الراحل ال�صوء عليها،
كا�صف ًا ما فيها من زوايا ظليلة ،و�صراديبَ ُمعْتمة،
يظنها الكثرون خافية عن ااأ نظار ،فجا َء �صاح
حزين ليجلو عنها الغمو�س ُبعَيدَ رحيل ِه ((2009
ولوا اجهْد الكبر ،وال َعمَل ال�صبور ،الدوؤوب،
الذي أابْداه ااأ ديبان وليد اأبو بكر ،وحزامة
حبايب ،ما كان الكتابُ بن اأيدينا ااآن نقروؤه،
و َننْت ِف ُع ما فيه ،وتقروؤه معنا ااأ جيالُ القادمة.
فال�صكر امو�صول لهما على ما اأ�صْ دياه من خدمة
جلّى لراثنا ااأ دبيّ احديث ،وللموؤلف الراحل،
واآثارهu

العدد الثاي والثمانون 2012

الفكر اليهودي الإق�سائي:
جوهر �سوفيني متعال معجون بالكراهية
قراءة ي كتاب ا إ�شرائيل �شاحاك
«تاريخ اليهود وديانتهم :عبء  3000عام»
مراجعة:علء الدين أابو زينة
النا�شر :دار كنعان للدرا�شات والن�شر ،بروت )� 220) ,(2012شفحة)

تاأليف :ا إ�شرائيل �شاحاك
من منطلقات تتاخم الدوغمائية ،نظر العقل العربي ال�شائد بعن الريبة ا إى اأي جهد
عربي ي اجاه تاأ�شي�س حقل للدرا�شات العبية .وراأى البع�س ي تعلُم لغة العد ّو وا�شتك�شاف
ل من اأ�شكال التطبيع الثقاي ،واعرافاً له بكينونة معرفية .وحدث اآخرون
اأدبياتها �شك ً
عن «تطبُع ثقاي» ،حذرين من احتمال التعر�س غر امق�شود لغزو اخطاب النقي�س
والتاأثر به .ورما رغب البع�س الآ خر ي جنب ام�شا�س بالتقاطعات اللهوتية بن الرواية
التوراتية والرواية الإ�شلمية .وهكذا ،وبا�شتثناء قب�شة من التحريات اخجولة ي الأ دب
العبي ،م ي�شتغل العرب جد ّياً على درا�شة امنظومة الفكرية ال�شهيونية ،وهو ما كان
لي�شاعد ي تاأ�شي�س خطاب موازِن م�س احاجة ا إليه.
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لكنه رما كان من ح�صن الطالع اأن ينه�س
مهمة تفكيك اخطاب ااإق�صائي اليهودي
اأ�صخا�س يهود مّ ن تغلبَت فيهم امو�صوعية
والنظرات ااإن�صانية على العمى العُ�صبويّ
الذي اأ�ص�س للم�صروع اا�صتيطاي ااإق�صائي
ي فل�صطن .ومتاز مداخات هوؤاء الباحثن
اليهود بامعرفة الكاملة مكونات العقل اليهودي
واأ�صراره ،وا إمكانية الو�صول ا إى كافة ام�صادر
واحقائق ،باعتبارهم «داخلين» ،كما اأنّ من
ال�صعب على اموؤ�ص�صة ال�صهيونية اتهامهم
بااإق�صائية والعدوانية و«معاداة ال�صامية» ما
داموا لي�صوا من «ااأ غيار» ولو اأنها ت�صفهم اأحيان ًا
باأنهم يهود كارهون للذات.
وا إذن ،ي �صوء كل هذا الفقر امعري العربي
بعمل العقل اليهودي ،ت�صكل ترجمة كتاب ا إ�صرائيل
�صاحاك التاريخ اليهودي ،الديانة اليهودية:
عبء  3000عام ا إى العربية ا�صتب�صار ًا بالغ
ااأ همية ي عقل «ااآخر» العدائي والغام�س .وهو
وثيقة قوية ااإ�صاءة ي مو�صوعها بكل امقايي�س،
اأنتجها مفكر بارز ومنتقد مر –ويهودي «داخلي»-
عن ااأ �صل العقائدي ل�صلوك اأبناء جلدته من
اليهود .وكان ا إ�صرائيل �صاحاك قد ولد ي وار�صو
ي العام  ،1933واأم�صى جزء ًا من طفولته ي
مع�صكرات ااعتقال ي بيل�صن ،ثم هاجر ا إى
فل�صطن ي العام  .1945وقد ن�ص أا وترعرع ي
ا إ�صرائيل ،وخدم ي اجي�س ااإ�صرائيلي ،واأ�صبح
اأ�صتاذ ًا ي الكيمياء .ومثل كل ااإ�صرائيلين ،اأ�صبح
يجيد اللغة العرية ،كما تعود اأي�ص ًا على امناخات
ااأ خاقية الغرائبية للمجتمع ااإ�صرائيلي،
حيث ذلك امزيج من الغطر�صة امعجبة بذاتها،
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واخداع ،وااعتقاد ال�صلف باأحقية الذات،
واعتناق اازدواجية والنفاق.
ومع ذلك ،وعلى العك�س من مواطنيه
ااإ�صرائيلين ،ظل الروفي�صور �صاحاك بالغ
التوج�س من هذا اجو الغريب .وي حن ينظر
مواطنوه ااإ�صرائيليون واأبناء دينه بتعالٍ ا إى
ااأ غيار اأنف�صهم الذين يعتمدون عليهم ي الدعم
ااقت�صادي والع�صكري والدبلوما�صي ،ويرون اأنهم
اأغبى كثر ًا من تخمن ما يفكر به اليهود ا إزاءهم
ويقولونه عنهم من وراء ظهورهم ويخططون
لانقاب عليهم عندما ي�صتطيعون ،فا إنه ي�صعر
بالقلق من هذه الثقة امفرطة ي الذات .وهو
يتذكر اأن الرومان عرفوا ذلك ،فقاموا بغزو القد�س
ونهبها وو�صعوا نهاية لوجود الطائفة اليهودية ي
فل�صطن .ويتذكر اأن ااأ مان خمنوا ذلك ،ولذلك
اأ�صبح اأجر ًا بال�صخرة ي مع�صكر اعتقال اأماي.
وهو يدرك اأن موا�صلة مواطنيه اليهود الت�صرف
على هذا النحو ،كما فعلوا دائماً� ،صي�صعهم حتم ًا
ي ماأزق خطر ما ،مرة اأخرى.
ولدى مطالعة ما يك�صفه �صاحاك عن الكراهية
امتاأ�صلة ي التعاليم الدينية اليهودية ،يتعمق
ال�صعور بااأ �صى لدى روؤية ال�صعب الفل�صطيني
امكافح وهو يتعر�س لكل هذا الفي�س امركز من
العداء والكراهية ااأ �صيلة والعقائدية للب�صرية
جمعاء .وي هذا ال�صياق ،يفكر امرء مدى ال�صميّة
التي ا بد من اأن تنطوي عليها هذه النزوع ام�صتلة
من تراث طويل متوارث على مر اأجيال .وعلى
�صبيل امثال ،كان اموؤرخ الروماي تا�صيتو�س قد
احظ قبل  19قرن ًا من ااآن اأن اليهود فريدون
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من نوعهم بن �صعوب العام ي كراهيتهم
ال�صديدة جميع ال�صعوب ااأ خرى واحتقارهم لها.
وكان تا�صيتو�س يكرر وح�صب ما كان قد اكت�صفه
العديد من الدار�صن ااآخرين قبله .وي ال�صنوات
الـ 1900التالية ،تو�صل حققون اآخرون ا إى
ا�صتنتاجات ماثلة عن هذا النزوع اليهودي
ال�صوفيني امتاأ�صل ،ا إما من درا�صة كتابات اليهود
الدينية ،اأو من درا�صة �صلوكهم النمطي جاه غر
.Oƒ¡«dG
وكان من اأبرز هوؤاء ام�صلح مارتن لوثر
 ،Martin Lutherالذي كتب ي العام :1543
«اأا يقول تلمودهم ،واأا يكتب حاخاماتهم اأنه
ا حرج ي القتل ا إذا قتل اليهودي غر يهودي،
لكنها تكون خطيئة ا إذا قتل اأخاه اليهودي؟ واأنه ا
خطيئة ي اأن ا ير اليهودي بق�صمه لغر اليهودي،
واأن نهب غر اليهودي و�صرقته ،كما يفعل اليهود
بالربا ،لي�صت اأقل من طق�س مقد�س؟ يعتقدون
اأنهم ا مكن اأن يكونوا ق�صاة علينا وا خطئن
ي حقنا ،اأ نهم قدي�صون نبيلون وختونون ،ي
حن اأننا نحن اأغيار ملعونون .ا إنهم �صادة العام،
ونحن خدم لهم ...نعم ،موا�صيهم.»...
واأكد لوثر« :ا إذا اعتقد اأحد ما اأن ما اأقوله
اأكر من الازم ،فا إنني ا اأقول الكثر ،وا إما
القليل جداً ،اأ نني اأرى ي كتاباتهم كيف يلعنوننا
نحن ااأ غيار ،ويتمنون لنا جميع ًا ال�صر ي
مدار�صهم و�صلواتهم».
وقد رد اليهود على لوثر كما ردوا على
ااآخرين قبله وبعده ،فازدروه باعتبار اأنه جرد
«كاره» اآخر ،معمي بالتع�صب الديني .واليوم ،ما

يزال هذا هو الرد اليهودي النمطي على كل من
يقول اأو يكتب عنهم �صيئ ًا من غر الثناء امفرط ي
التملق .وعندما كتب ااإعامي الريطاي وليام
كا�س  ،William Cashمرا�صل �صحيفة ديلي
تلغراف اللندنية ي لو�س اأجيلو�س ،ي مقال عن
احقيقة الب�صيطة القائلة ا إن امديرين التنفيذين
ي �صناعة ااأ فام ي هوليوود هم جميع ًا من
اليهود تقريباً� ،صرخ اليهود ي وجهه« ،الكاره»!
و�صارعوا ا إى ا إنكار ما رواه من حقيقة .وعندما
كرر اممثل ال�صهر مارلون براندو ي وقت احق
هذه احقيقة نف�صها ،هوجم هو اأي�ص ًا باعتباره
«معادي ًا لل�صامية».
على وجه اخ�صو�س ،ي�صعر ااأ �صتاذ �صاحاك
بالقلق من �صلوك اأولئك من اأبناء �صعبه الذين
ينتمون ا إى الفكرة «اليهودية» وتعاليمها .وهو
لي�س واحد ًا من هوؤاء ،ولذلك ي�صتطيع اأن ينظر
بدرجة من امو�صوعية ي خليط من اخرافات،
وال�صوفينية اليهودية ،وكراهية غر اليهود ،التي
ت�صكل الدين اليهودي وكتاباته امقد�صة .وهو
ينظر بعن ااأ �صف ا إى هذه التعاليم اليهودية
التقليدية ،لي�س ب�صبب اخطر اماثل ي ا إمكانية
قدوم مارتن لوثر جديد ي�صتطيع ك�صفها وعر�صها
لغر اليهود وح�صب ،وا إما اأي�ص ًا ب�صبب التاأثر بالغ
ال�صرر روحياً ،الذي اأوقعته هذه التعاليم باليهود
اأنف�صهم .وعن عام اليهودية ي اأوروبا الو�صيطة،
وعام «الغيتو» والقرى اليهودية اانعزالية ي
Oƒ¡«dG ÜÉàµdG É¡«dE G Ò°ûj »àdG á«bô°ûdG ÉHhQhCG
احديثون مزاجات بهيجة باعتبارها عامَ ًا من
التقاليد الفريدة والورع ،يقول �صاحاك« :لقد كان
عام ًا غارق ًا ي اأكر اخرافات والتع�صب واجهل
بوؤ�ص ًا وخ�صة.»...
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وي�صت�صهد �صاحاك بعدد من احاات امحددة
حول الطرق التي وظفتها امرجعيات الدينية
اليهودية اإبقاء قطعانها حت ال�صيطرة .وب�صكل
عام ،علّم احاخامات اليهود ا إخوانهم اليهود اأن
جرانهم من غر اليهود اأجا�س روحي ًا واأخاقياً،
واأنهم دون الب�صر ،وم�صتوى يناظر حيوانات.
ويجري التاأكيد امبيت على ا إبقاء هذه
التعاليم حية ي اأو�صاط «الها�صادم» (الكلمة
العرية لو�صف «الورعن») .وي�صر �صاحاك ا إى
اأن ااأ طروحة امركزية لعقيدة «الورعن» هي اأن
اليهود فقط هم الكائنات الب�صرية ،واأن الكون
خلق لهم وحدهم .اأما غر اليهود ،فقد خُ لِقوا
لي�صتخدمهم اليهود فقط .وعلى الرغم من اأن
هذا التعليم عن دونية غر اليهود وا ب�صريتهم
يظهر �صريح ًا ووا�صح ًا لدى اليهود ااأ رثوذوك�س
املتحن وزائغي النظرات من ذوي القلن�صوات
ال�صوداء الذين مكن اأن يراهم امرء ي معاقل
اليهود مثل مدينة نيويورك ،فا إنه ياأتي من
�صميم التقاليد اليهودية ،ويحظى بالقبول لدى
جميع اليهود الورعن .وهو ،على �صبيل امثال،
اأحد الركائز امحددة لع�صبة الدفاع اليهودية
 Jewish Defense Leagueالتي ورد ذكرها
ي كتيب ع�صوية تلك امجموعة.
ومن امحبط ل�صاحاك ب�صكل خا�س ،ذلك
اخداع الذكي الذي يوظفه اليهود اإخفاء الطبيعة
احقيقية لليهودية عن جرانهم من غر اليهود.
وهو ينتقد ب�صدة ت�صريحات قادة الها�صادم
ام�صعورة امتعط�صة للدماء وحذيراتهم �صد
العرب .وفيما يتعلق بقناع الورع الزائف الذي يخفي
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عن عيون غر اليهود عقيدة «الورعن»احاقدة،
يكتب �صاحاك« :امخادع الرئي�صي ي هذه احالة،
كان مارتن بوبر ¬dÉªYCG ¿EÉa .Martin Buber
العديدة التي تبجل احركة الها�صيدية ككل
(ب�صمنها الهاباد) ا ت�صر وا اأدنى ا إ�صارة ا إى
امناهج احقيقية للها�صيدية امتعلقة بغر اليهود.
وجرمة اخداع ت�صبح اأعظم اأ ن مدائحة
للها�صيدية ن�صرت اأول مرة ي اأمانيا ا إبان مرحلة
�صعود القومية ااأ مانية وتوي النازية للحكم».
 )1965-1875) ôHƒH ¿Échقد روج للها�صادم
ي اأمانيا خال �صعود اا�صراكين القومين
ي الواقع ،حتى العام  ،1938عندما غادرا إى فل�صطن -ويعتر �صاحاك جهود بوبر ،على
الرغم من طبيعتها امراوغة ،م�صوؤولة جزئي ًا على
ااأ قل عن ردة فعل اا�صراكية القومية ااأ مانية
�صد اليهود (�س.(75
وثمة مثال اآخر ي�صوقه �صاحاك على الت�صليل
اليهودي ،الذي يتعلق باأ�صل الكلمة اليدي�صية التي
تدل على فتاة غر يهودية� ،صي�صكا .وي�صت�صهد
بكتاب �صعبي باللغة ااإجليزية «متع اليدي�صية»
( The Joys of Yiddishنيويورك,(1968 ،
كتبه ليو رو�صن  ،Leo Rostenالذي يقول
لقرائه ا إن  Shiksaتاأتي من الكلمة العرية
 sheqetzالتي معناها «معيب» .blemish
ويكتب �صاحاك« :وهي كذبة فا�صحة ،كما يعرف
كل من يتكلم العرية .ويعرّف قامو�س جدو
العري -ااإجليزي احديث ،امن�صور ي
ا إ�صرائيل ،وب�صكل �صحيح ،كلمة Éªc sheqetz
يلي« :حيوان قذر؛ خلوق كريه ،بائ�س؛ فتى
جامح ،فتى غر يهودي�( »...س.(73
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وياحظ ي كل مكان ي الكتاب اأن �صاحاك
يكتب بعاطفة جيا�صة .ومن الوا�صح اأنه ي�صعر باأن
حرير اليهود ي كل مكان من قيود خرافاتهم
الكارهة للب�صر ،وحرير �صيا�صة الدولة ااإ�صرائيلية
على وجه اخ�صو�س من التاأثر اخانق لليهودية،
هي م�صائل حا�صمة ا إى اأق�صى احدود .وهو
يركز انتباهنا خ�صو�ص ًا على الكراهية الكامنة
ي اليهودية ،م�صت�صهد ًا بعدد من الكتابات الدينية
.ájOƒ¡«dG

والزنا) .ويجب على امحاكم الدينية اليهودية
وال�صلطات امدنية معاقبة كل من تثبت ا إدانته
بقتل يهودي ،حتى خارج ال�صياق امعتاد لفر�س
العدالة( ...اأما) حن يكون ال�صحية غر يهودي،
فيختلف الو�صع كلياً .فاليهودي الذي يقتل غر
يهودي مذنب فقط بخطيئة �صد قانون ال�صماء،
وا تعاقبه اأي حكمة (دنيوية) .اأما الت�صبب غر
امبا�صر موت غر اليهودي فلي�س خطيئة على
ااإطاق» (�س.(158

وي الف�صل امعنون« :القوانن امعادية لغر
اليهود» ،يكتب �صاحاك:

ثم يذكر لنا �صاحاك ا إجابة اأحد احاخامات
على جندي ا إ�صرائيلي �صاأله عما ا إذا كان من
الائق قتل الن�صاء العربيات وااأ واد العرب .وي
ا إجابته ،يقتب�س احاخام من التلمود« :اأف�صل
غر اليهود ،اقتله! اأف�صل الثعابن ،ه�صم راأ�صها!»
).(163¢U

« ...ا إن ال�صريعة »gh ,Halakhah
النظام الق�صائي لليهودية الكا�صيكية مثلما
مار�صه جميع اليهود منذ القرن التا�صع حتى
نهاية القرن الثامن ع�صر وما يزال باقي ًا حتى
اليوم على �صكل اليهودية ااأ رثوذوك�صية ،ي�صتند
اأ�صا�ص ًا على التلمود البابلي .ومع ذلك ،وب�صبب
�صعوبة ااختافات القانونية امدونة ي التلمود
وتعقيدها ،اأ�صحى من ال�صروري و�صع ت�صريعات
تلمودية مكن التعامل بها ب�صهولة اأكر( ...وقد)
اكت�صب بع�صها �صلطة عظيمة ،وهي ما ي�صتخدم
ب�صكل وا�صع حالياً ...والقانون ااأ جدر بااعتماد
وااأ و�صع ا�صتخدام ًا حتى ااآن هو Arukh
�(»...Shulhanس .(157
ثم ي�صت�صهد بتعاليم هذا القانون اخا�صة
بالقتل وااإبادة اجماعية ،فيقتب�س منه:
«موجب الدين اليهودي ،يعتر قتل اليهودي
جرمة كرى وواحدة من اأ�صو أا ثاث خطايا
)¿ÉKh C’G IOÉÑY Éªg ¿ÉjôN C’G ¿ÉàÄ«£ÿG

ولكن ،كيف مكن اليهود من ااإبقاء على
التعاليم من هذا النوع خفية عن غر اليهود
الذين يعي�صون معهم؟ احقيقة اأنهم م يكونوا
قادرين على حقيق ذلك دائماً .وم يكن لوثر
هو الباحث ام�صيحي الوحيد الذي تعلم العرية،
وتعمق ي التلمود ،وروعه ما �صاهده فيه .ي
بع�س ااأ حيان ،ا�صتطاع اليهود ر�صوة ال�صلطات
ام�صيحية للتغا�صي عن مثل هذه ااأ �صياء ،لكن
اأواخر الع�صور �صهدت عمليات حظر وحرق
لاأ دب التلمودي باأمر من الباباوات وااأ �صاقفة
الغا�صبن .وعلى ااأ ثر ،طور اليهود نظام ًا ذكي ًا
مزدوج ًا م�صك الدفاتر بق�صد التحايل على هذا
«اا�صطهاد» .فكانوا يعدلون اأو يحذفون امقاطع
ام�صيئة من طبعات التلمود اجديدة ،وي�صدرون
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خا�صات اأخرى منف�صلة -ال�صهو التلمودي ،اأو
«هي�صرونوت �صا�س» بالعرية –كان يجري تعميمها
خل�صة بن احاخامات .وي ا إ�صرائيل اليوم ،ي�صود
�صعور بالغطر�صة ا إى حد اا�صتغناء عن معظم
هذا اخداع ،ويعيد اليهود ا إدراج امقاطع التي
كانت ُحذف �صابق ًا اأو تعدل ي الطبعات ااأ حدث
من التلمود اأو «�صلحان اأروخ» ي �صكلها ااأ �صلي،
لكنهم ما يزالون يتعاملون بحذر مع الرجمات
ا إى اللغات غر اليهودية.
بطبيعة احال ،يكاد تلخي�س كتاب الدكتور
�صاحاك يكون م�صتحياً ،اأ نّ كل �صطر فيه
يقدم معلومة جديدة بالغة ااإدها�س .وهو يف�صر
بو�صوح كيف تقوم الدولة العرية ااحتالية
ي فل�صطن با�صتخا�س قوانينها القمعية �صد
ال�صعب الفل�صطيني امحتل من التعاليم التلمودية
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امنطوية على كل هذا القدر من التمييز العن�صري
ااإجرامي الفا�صح .وباجرائه على تفكيك
التعاليم الدينية التوراتية والتلمودية اليهودية
نف�صها وتعريتها ،ي�صتحق �صاحاك و�صف ا إدوارد
�صعيد له ي مقدمة الكتاب�« :صاحاك رجل خارق
ال�صجاعة ينبغي تبجيله خدماته لاإ ن�صانية...
ا إنني على يقن من اأن ما يقوله ي كتاب تاريخ
اليهود وديانتهم �صوف يكون م�صدر ًا لعدم ارتياح
قرائه العرب اأي�صاً .واأنا متاأكد من اأنه �صيقول ا إنه
�صعيد بذلك».
وي احقيقة ،يبقى ا إ�صرائيل �صاحاك �صخ�صية
نادرة من داخل الطائفة اليهودية ،وي�صكل كتابه
الكا�صف مو�صوع قراءة اأ�صا�صي وكثيف ااإنارة
لكل من هو معني بفهم العقل اليهودي وجلياته
ال�صلوكية ااإق�صائية ي فل�صطن امحتلةu
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لن اأكره
من فو�سى الذات ا إى تنظيم العام
مراجعة:وليد عبد احي
النا�شر :دار بلومزبري ،موؤ�ش�شة قطر للن�شر )� 196) ,(2012شفحة)

تاأليف :عز الدين اأبو العي�س
خل�شت الدرا�شة التي ن�شرتها اليون�شكو واأ�شرف عليها العام «كانريل» ي منت�شف
القرن اما�شي حول «كيف ترى ال�شعوب بع�شها» ( (How Nations See Each Otherا إى
اأن تاريخ العلقة بن ال�شعوب هو العامل الرئي�شي ي ت�شكيل نظرة كل منها للآ خر.
وا إذا علمنا اأن تاريخ العاقات العربية
اليهودية ا ينطوي ا إا على �صفحات من ال�صراع
الدامي ،فاإن اأفكار الدكتور عزالدين اأبو العي�س
التي بثها ي كتابه لن اأكره ( )2012ت�صكل حاولة
�صاقة اإعادة ت�صكيل منظومة القيم ال�صيا�صية ي

امنطقة العربية؛ ا إذ يدعو ك ًا من العرب واليهود
ا إى منظومة جديدة ترى اأن «العنف ا جدوى
منه ،وم�صيعة للوقت واحياة واموارد ،وهناك
طريقة واحدة اإزالة احاجز وهي اأن نعي�س
 ،)165¢U)kÉ©eواأن ن�صيان اما�صي لي�س احل
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الوحيد؛ ا إذ ا بد من ا إيجاد طرق م�صي بها مع ًا
ا إى ااأ مام(�س ،)40واأن امر�س الذي يوؤثر على
عاقاتنا هو جهل كل منا بااآخر»(�س.(192
ويبدو ي كتاب الدكتور اأبو العي�س اأن اخط
الفا�صل بن «حب الوطن» وبن حب ااإن�صان
ااآخر اأو بن القدرة على جاوز اأم الظلم وبن
الياأ�س من عدل ااآخر ا مكن روؤيته ا إا بب�صرة
ثاقبة ا ت�صت�صلم للواقع اأيا كانت درجة ق�صوته،
وهو اأمر يجعل القارئ لكتاب لن اأكره ô©°ûà°ùj
م�صحة بوذية اأو طاوية تتوارى بن مفردات
الكاتب ،وتبدو وكاأنها تفارق تراث العاقات
العربية اليهودية ،الو�صعي منها واموحى به كن�س
مقد�س.

زادتها بنية ن�صقه ااجتماعي ال�صغر بوؤ�صاً؛ فمن
اأم تعاي ق�صوة زوج انحاز لزوجة اأخرى غرها ،بل
وانحاز اأ بنائه من تلك الزوجة ااأ خرى ،ا إى اأخت
ر�صيعة قتلها اأخوه خط أا عندما قفز فوقها ،ا إى
اأخ ا يعرف حتى ال�صاعة م�صره بعد اأن التحق
ب�صفوف منظمة فل�صطينية ،ثم موت ااأ ب بعد اأن
تخرج عزالدين من كلية الطب بفرة ق�صرة فلم
يتمتع بفرحة ااأ ب بهذا ااإجاز ،ليتبع ذلك كله
مقتل بناته الثاث ووفاة زوجته.
جاوز عز الدين كل هذا و�صق طريقه لي�صبح
طبيب ًا مرموق ًا ي جال العقم ،بعد اأن تنقل
بن اجامعات ي ا إيطاليا والقاهرة وال�صعودية
وبلجيكيا وهارفارد وكندا ،وم�صت�صفيات اأمرا�س
الن�صاء ي لندن وم�صت�صفيات «�صوروكا» و«�صيبا»
با إ�صرائيل ،وذهب ا إى اأفغان�صتان وباك�صتان وكندا
كطبيب يعمل مع موؤ�ص�صات دولية.

نحن اأمام طبيب فل�صطيني طغى على اأغلب
مراحل حياته القهر والفقر والت�صرد ،وعا�س
بع�س من بوؤ�صه �صنعته قوات
طفولة بائ�صةٌ ،
ااحتال ااإ�صرائيلي التي قتلت بناته الثاث
وبع�س اأقاربه بقذيفة مدفعية ،وعانى من �صعوبة
التنقل بن مقار عمله كطبيب يعمل ي م�صت�صفيات
ا إ�صرائيلية وبن بيته ي قطاع غزة ،بل وعانى من
اجرافات التي هدمت بيته واأقامت مكانه مزرعة
ل�صارون ي قريته «هوج» ،ومن فرات انتظار
طويلة على احواجز الع�صكرية وعلى امعابر بن
فل�صطن ودول اجوار ي م�صر اأحيان ًا وااأ ردن
اأحيان ًا اأخرى ،اأو عند انتقاله ا إى اأماكن عمله ي
مراحل �صبابه ااأ وى عند ااإ�صرائيلين ي اأعمال
البناء وحظائر الدجاج.

كل تلك امعاناة جاوزها الطبيب الفل�صطيني
واأقام عاقات ودية مع ااأ طباء ااإ�صرائيلين ،وزار
بيت باراك واأومرت واأخذ معهما �صور ًا تذكارية،
واأقام عاقات �صداقة مع مذيعن ي بع�س
القنوات التلفزيونية ااإ�صرائيلية التي كان لبع�س
منها دور ي م�صاعدته على الهروب من جحيم
الق�صف امدفعي ااإ�صرائيلي على بيته ي معارك
عام  2008ي قطاع عزة ،بل ا إنه اأر�صل بع�س بناته
ا إى مع�صكرات «ااإبداع من اأجل ال�صام» الذي
تديره موؤ�ص�صات اأمريكية وا إ�صرائيلية وفل�صطينية
لزرع اأفكار ال�صام ي اأذهان مرتاديها.

لكن ق�صوة مرحلة الطفولة لعز الدين م تكن
مقت�صرة على ما تفعله �صلطات ااحتال ،بل

وبامقابل ،فا إن الطبيب عز الدين ينتقد
العمليات التي كان يقوم بها الفل�صطينيون ويبدي
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«ا�صمئزاز ًا من امراأة ذهبت لتفجر نف�صها ي
م�صت�صفى ا إ�صرائيلي» ،كما ا يخفي ما يرى اأنه
«ا�صتجوابات قا�صية ونظرات حايدة من �صرطة
حما�س ال�صارمي الوجوه الذين يركونك حرق
حت ال�صم�س» ،بل يرى اأن �صواريخ امقاومة ي
قطاع غزة هي «عمل �صبه انتحاري» نظر ًا ما
يرتب عليها من خ�صائر ب�صرية كبرة.
لكنه يت�صاءل غر مرة عن جدوى ا�صتمرار
ال�صراع ،وي�صتغرب من اأن �صوره مع باراك واأومرت
وهما يبت�صمان ا تت�صق مع «م�صوؤوليتهما عن اموت
والدمار خارج نوافذ بيته» ي غزة(�س.(147
ا إن الر�صالة التي تت�صمنها فقرات عديدة
ي كتاب عزالدين تدور حول «جاوز النزاع
احاي» ،وكاأنه يذكرنا بفكرة امعادل ااأ خاقي
للحرب التي طرحها نورمان اأجيل .لكن التدقيق
ي تفا�صيل حياة الكاتب طبق ًا ما ورد ي �صفحات
كتابه امختلفة ت�صر ا إى رومان�صية �صيا�صية (اأو
يلب�س نظارة وردية كما يقول ي �سáWôØe (107
اأفرزتها ثنائية عميقة ي اوعيه؛ فهو ي�صعى
لتنظيم الفو�صى التي حوله وترتيبها نتيجة
للفو�صى التي يختزنها ي اوعيه من مرحلة
الطفولة .ا إنه ينظم العام ا�صتناد ًا لفو�صى داخله
تركتها ب�صمات البوؤ�س العميقة ي مرحلة الطفولة
امبكرة .ا إن ق�صوة ن�صقه ااجتماعي دفعته للبحث
عن اطمئنان عند ااآخر .ولندقق ي الفقرة
التالية من كتابه ا إذ يقول:
«امر�صى ااإ�صرائيليون ا يعنيهم كوي طبيب ًا
فل�صطينياً ...والفل�صطينيون ا يعنيهم اأن اأعمل
ي ا إ�صرائيل ،ما يعنيهم هو البحث عن ااأ من...

ومع ذلك ،فاأنا ما زلت اأقابل اأ�صخا�ص ًا ي�صدمهم
اأن طبيب ًا فل�صطيني ًا يعالج امر�صى اليهود؛ فهناك
افرا�س اأننا نكره بع�صنا ،واأن كل جانب يرغب
ي موت ااآخر ،واأنا متاأكد من اأن تلك ام�صاعر
موجودة بن بع�س النا�س ،لكن ح�صب جربتي
لي�صت تقريب ًا بالعدد الذي يوحي به اخطاب
ال�صيا�صي» .ا إن م�صمون عبارات الكاتب ا ت�صتقيم
مع مئات ا�صتطاعات الراأي للطرفن التي تدل
على كراهية عميقة و�صور ذهنية �صلبية يحتفظ
بها كل منهما لاآ خر ،بل ا إن م�صمون ااإنتاج
ااأ دبي والفني والن�صو�س الدينية التي تعر عن
وجدان القطاع ااأ كر من الطرفن ا تت�صمن تلك
ال�صحنة الرومان�صية التي تعز على وجدان الدكتور
عز الدين .ا إن التطلع حالة الرفانا البوذية لدى
الدكتور عز الدين تخت�صرها عباراته التالية التي
ي�صر فيها خ�صارته لبيته فيقول« :م ت�صتدرجني
اخ�صارة واحنن ا إى اما�صي ،بل تعلمت بد ًا
من ذلك اأن اأوجه اهتمامي ا إى الدرا�صة من اأجل
النجاة» ،ا إن الكاتب ي�صعى «للعثور على طريقة
تعر الفو�صى»(�س .)23وتتداخل لدى الدكتور
الطبيب اأبو العي�س �صورة اخلل ااجتماعي
ب�صورة اخلل البيولوجي؛ فراه ي�صقط ميكانيكية
العاج البيولوجي على اخلل ااجتماعي الذي
ا يقبل اانتظام بطريقة ميكانيكية ،فهو يريد
انتظام ال�صراع ال�صيا�صي وااجتماعي و�صكونه
كما لو كان خل ًا بيولوجياً .ا إن تخ�ص�صه ي اأمرا�س
العقم جعله اأ�صر ًا لفكرة عاج العقم حتى لو
كان عقم ًا اجتماعياً ،وليته يدقق ي م�صر دعوة
الفيل�صوف كانت «لل�صام الدائم»؛ فقد قتل اأكر
من  300مليون فرد منذ دعوته هذهu
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اأطل�ض فل�سطن 1948
مراجعة:كايد أابو �شبحة /يحيى الفرحان
النا�شر :جمعية اأر�س فل�شطن ،لندن )� 428) ,(2004شفحة)
تاأليف� :شلمان اأبو �شتة
يتكون الأ طل�س من جز أايْن ،يت�شمن اجزء الأ ول مراجعة عامة ،وي�شمل ثلثة
ف�شول؛ الف�شل الأ ول ا�شتعرا�س لتاريخ فل�شطن (�س ،)10-1والف�شل الثاي اأر�س
فل�شطن و�شكانها (�س ،)55-11ي حن تناول الف�شل الثالث النكبة الفل�شطينية
(�س )100-56وانتهى هذا اجزء من الأ طل�س بقائمة امراجع العلمية التي اعتمد عليها
اموؤلف ي ا إعداده.
وي�صكل اجزء الثاي ااأ طل�س بامفهوم
الكارتوغراي ،ويبد أا اجزء الثاي ماحظات
فنيةعلىااأ طل�س(�س)102-101ثم دليلااأ طل�س
(ااأ طل�س امر�صد) (�سäÉëØ°U ºK ,(103-102
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مر�صد ااأ طل�س بثاثة فهار�س؛ ااأ ول فهر�س القرى
) )392-390¢Uوالثاي فهر�س امعام ااأ ر�صية
البارزة (ااأ ماكن الدينية ،واموارد امائية ،وامباي
 .)395-392¢U) (áeÉ©dGويت�صمن الفهر�س
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الثالث ااأ ماكن ي فل�صطن (�س,(428-396
كما يحتوي ااأ طل�س على (á©HQCGh ’k hóL (49
اأ�صكال ،وقائمة بال�صور اجوية للمدن الرئي�صة
الفل�صطينية التقطت عام  ،1918بااإ�صافة ا إى
áæjóŸ iôNCG ájƒL IQƒ°Uh ÉaÉj áæjóŸ ájƒL IQƒ°U
�صفا عمرو ملتقطة عام  .1917وقد ح�صل اموؤلف
على ال�صور اجوية القدمة ( )1918-1917من
ميونيخ (اأمانيا) حيث التقط تلك ال�صور �صاح
اجو ااأ ماي ،ي حن ارتكزت جميع خرائط
ااأ طل�س و�صوره على ال�صور اجوية التي التقطها
�صاح اجو الريطاي لفل�صطن ي الفرة
بن عامي  .1946h 1945لذلك مثل ال�صور
اجوية تلك حالة الاند�صكيب الفل�صطيني ع�صية
احتالها من ال�صهاينة عام  ،1948وانتهاء
احرب العامية ااأ وى ،ووعد بلفور (.(1917
تناول موؤلف ااأ طل�س ي الف�صل التاريخي
فرة اانتداب الريطاي على فل�صطن
) )1948-1920م�صفوع ًا بخرائط ملونة متقنة
وجداول تبن اأعداد ال�صكان للدولة العرية
والدولة الفل�صطينية ي خطة التق�صيم منت�صف
عام  ،1948وكذلك م�صاحات ااأ را�صي واأعداد
القرى ي خطة التق�صيم بن العرب الفل�صطينين
واليهود .بعدها مت مناق�صة حدود فل�صطن
من نهر ااأ ردن ي ال�صرق حتى البحر امتو�صط
ي الغرب؛ ا إذ ناق�س اموؤلف حدود فل�صطن
مع م�صر منذ �صدور فرمان ال�صلطان الركي
عام ( )1841اموجه ا إى حمد علي با�صا،
ب�صاأن احدود ام�صرية مع فل�صطن واتفاقية
 ،1906/10/1وخارطة احد ال�صيا�صي امرفقة به.
وقد م تثبيت احد ال�صيا�صي الدوي بن م�صر
وفل�صطن/ا إ�صرائيل ي معاهدة كامب ديفيد

) .)1979/3/26كذلك ا�صتعر�س اموؤلف احدود
بن فل�صطن و�صوريا ولبنان مو�صحة بخرائط
طوبوغرافية منطقة خط احدود ال�صيا�صية
والقرى الذي م حديده ي �صباط Gk ÒNCGh .1922
ناق�س احدود بن فل�صطن وااأ ردن ،وقد رافقت
هذه امناق�صة جموعة من اخرائط امتقنة
وال�صور اجوية للمناطق احدودية ،مع ا إبراز
لاأ را�صي التي اأحقت بااأ ردن ،وااأ را�صي التي
اأحقت باإ�صرائيل /فل�صطن على جانبي احدود
ي وادي عربة ،وااأ را�صي التي اأحقت بااأ ردن
ي منطقة خزان الرموك /نهر الرموك وبع�س
اأجزاء من نهر ااأ ردن ،وقد م تثبيت تلك احدود
ي اتفاقية وادي عربة عام  1994بن ااأ ردن
وا إ�صرائيل.
تناول الف�صل الثاي من ااأ طل�س ااأ ر�س
وال�صكان ي فل�صطن حتى نهاية ااأ ربعينيات من
القرن اما�صي ،وذلك ا�صتناد ًا ا إى التعدادات
ال�صكانية امتوفرة؛ ا إذ ناق�س تطور �صكان فل�صطن
منذ عام  1922حتى عام 1946؛ العرب واليهود،
والزيادة ال�صريعة ي اأعداد اليهود ب�صبب
الهجرة ا إى فل�صطن .فقد ارتفع عددهم من
 83790عام  1922ا إى  583327عام ,1946
وبلغ عدد امهاجرين اليهود ا إى فل�صطن ااأ وج
اأعوام ,(42359) 1934h ,(30327) 1933
OQhCGh .(29727) 1936h ,(61854) 1935h
اموؤلف ت�صنيف ًا ا�صتعماات ااأ را�صي وملكيتها
ي فل�صطن( :اأرا�صي املك  )Mulkواأرا�صي
الدولة (مري) وااأ را�صي الوقف وااأ را�صي
امروكة وااأ را�صي اموات غر امطورة .وقد اأورد
اموؤلف خارطة للمناطق ااإدارية وم�صاحاتها
) )15 ,1.2 á£jôNوجدو ًا كبر ًا يت�صمن
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جميع قرى فل�صطن واأعداد ال�صكان العرب
واليهود وم�صاحات ااأ را�صي امملوكة للعرب وتلك
امملوكة لليهود ،وااأ را�صي احكومية .وترافق
اجدول خارطة (خريطة ôFGhódÉH (21¢U ,2.2
الن�صبية تبن ملكية ااأ را�صي ي القرى وامدن
الفل�صطينية بنا ًء على تعداد عام áWQÉNh ,1945
 )22¢U ,2.3 á£jôN) iôNCGتبن الركيب
ااأ خر لل�صكان العرب واليهود ي امدن والقرى
الفل�صطينية ،وخارطة (خريطة ,(24¢U ,2.4
تو�صح ام�صتوطنات اليهودية (õcGôŸGh (1945
العمرانية الفل�صطينية ،وامراكز التي يختلط فيها
.Oƒ¡«dGh Üô©dG ¿Éµ°ùdG
وقد اأورد اموؤلف جدو ًا (�س )28يبن
امنظمات اليهودية التي كانت تعمل ي فل�صطن
ي فرة اانتداب الريطاي ((1948-1920
وم�صاريفها باجنية الفل�صطيني ي ام�صتوطنات
وااأ ن�صطة امختلفة ك�صراء ااأ را�صي وغرها .وكان
اجنية الفل�صطيني يعادل ,»µjôeCG Q’hO 4.03
كما اأورد جدو ًا اآخر (�س )29يبن قوانن
ااأ را�صي ي الفرة نف�صها .وانتهى هذا الف�صل
بنماذج من اخرائط الطوبوغرافية وال�صور
اجوية لعدد من امدن الفل�صطينية؛ ا إذ ت�صمنت
ال�صفحات ( )39-35خم�س لوحات طوبوغرافية
تغطي القد�س الكرى مقيا�س 10000:1
(ام�صاحة الفل�صطينية ،)1945 ،وتظهر ي اللوحة
ااأ وى (�س )35قرى لفتا ودير يا�صن وال�صرفة
وبن مزميل (اجزء ال�صرقي من عن كارم)،
وهي قرى على ااأ طراف الغربية للقد�س .ويظهر
ي اللوحة الثانية (�س )36الن�صف الغربي من
القد�س القدمة ،ومعظم مدينة القد�س ،كما
يظهر واحد من اأرقى اأحياء القد�س اآنذاك ،وهو
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 .Talbiya á«ÑdÉ£dGويظهر ي اللوحة الثالثة
) )37¢Uاجزء ال�صرقي من القد�س القدمة
واحرم القد�صي ال�صريف ،و�صلوان والطور
والعيزرية والعي�صاوية وحي وادي اجوز وحي باب
الزاهرة .اأما اللوحة الرابعة (�سô¡¶àa (38
فيها قرى بيت �صفافا و�صرفات وحي القطمون
الراقي غربي القد�س .ويظهر ي اللوحة ااأ خرة
اجزء اجنوبي من القد�س و�صلوان وجبل امكر،
واأبرز ااأ حياء التي تظهر فيها حي البقعة الراقي
ي القد�س ،وقرية �صور باهر.
وتت�صمن ال�صفحتان  41h 40خطط ًا
تف�صيلي ًا للقد�س القدمة ( )1948واحرم
ال�صريف .وقد اأورد اموؤلف ي ال�صفحات
 44-42ثاث لوحات طوبوغرافية مدينة حيفا
(مقيا�س  ،10000:1طبع ام�صاحة الفل�صطينية،
عام  .)1945ووردت ي ال�صفحة (áWQÉN (45
ت�صويرية (�صور جوية وخطط) مدينة عكا
) ،)1953-1945و�صورة جوية التقطت عام
 1918يظهر فيها م�صجد اأحمد اجزار .وي
ال�صفحة  46اأورد اموؤلف خارطة طوبوغرافية
(مقيا�س  ،10000:1طبع ام�صاحة الفل�صطينية،
 ،)1944و�صورة جوية للمدينة التقطت ي 29
كانون ااأ ول عام  ،)1917وت�صمنت ال�صفحة
 48خارطة طوبوغرافية (مقيا�س ,10000:1
طبع ام�صاحة الفل�صطينية )1942 ،مدينة اللد،
و�صور ًا جوية للمدينة اأخذت عام  .1918ومن
الافت للنظر وجود خططات طوبوغرافية
تف�صيلية كانت تنتجها ام�صاحة الفل�صطينية؛
مثال ذلك :امخطط الطوبوغراي مدينة الرملة
(مقيا�س  ،2500:1طبع ام�صاحة الفل�صطينية،
 ،)1947و�صورة جوية للمدينة التقطت بتاريخ
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 31اأيار ،ال�صاعة ال�صابعة �صباح ًا (�س .)48وي
ال�صفحة  49ظهر خطط طوبوغراي مدينة
النا�صرة (مقيا�س  ،5000:1طبع ام�صاحة
الفل�صطينية .)1946 ،وجميع امخططات اآنفة
الذكر من م�صتوى علمي وفني رفيع ما يدل
على تقدم ام�صاحة الطوبوغرافية الفل�صطينية
اآنذاك .وت�صمنت ال�صفحتان  51h 50خارطتن
طوبوغرافيتن مدينة �صفا عمرو ومدينة �صفد
(مقيا�س  )20000:1و�صور ًا جوية .وت�صمنت
ال�صفحتان  53h 52لوحتن طوبوغرافيتن
مدينتي طريا (مقيا�س á©LGôe ,20000:1
ام�صاحة الفل�صطينية ،)1942 ،وبي�صان (مقيا�س
 ،20000:1مراجعة ام�صاحة الفل�صطينية،
 ،)1943ا إ�صافة ا إى �صور جوية للمدينتن
التقطت عام  .1918واختتم اموؤلف هذا الف�صل
بخرائط ت�صويرية ( )1945متقنة مدينة بئر
ال�صبع و�صورة جوية التقطت عام  1918للمدينة
نف�صها ،وخارطة ت�صويرية مدينتي امجدل
وع�صقان (.(1945
تناول اموؤلف ي الف�صل الثالث (اأي ف�صل
 )The Nakba áÑµædGبخرائط تف�صيلية من
م�صتوى رفيع فني ًا وعلمي ًا عمليات احتال ااأ را�صي
الفل�صطينية من اليهود ي العام  .1948فقد ّبن
ااأ را�صي التي ا�صتملكها اليهود قبل عام 1948
والتي م احتالها حتى  30اآذار OQhCGh ,1948
خارطة تبن ااأ را�صي التي م احتالها حتى تاريخ
 .1948 QÉjCG 16ثم مت ا إ�صافة �صل�صلة اأخرى من
اخرائط التي تبن ااأ را�صي التي احتلها اليهود
حتى  11حزيران  ،1948وحتى  18موز ,1948
وحتى  24ت�صرين ااأ ول  ،1948وحتى  31ت�صرين
ااأ ول  ،1948حيث م احتال اأرا�صي اجليل

الفل�صطيني خال اأ�صبوع ( 25ت�صرين ااأ ول
وحتى  31ت�صرين ااأ ول من عام  )1948ومن ثمّ
احتال ال�صمال الفل�صطيني .وقد اأفرد اموؤلف
خارطتن للمراحل النهائية احتال ااأ را�صي
الفل�صطينية باجاه اجنوب؛ اأي باجاه بئر ال�صبع
وحتى اأم الر�صرا�س (ا إيات فيما بعد) وعلى راأ�س
خليج العقبة ما ي ذلك النقب الفل�صطيني.
وقد رافق تلك اخرائط جدول (�س )61يبن
اأ�صماء العمليات الع�صكرية التي قام بها اليهود
وااأ را�صي التي م احتالها ،ا إ�صافة ا إى جدول
مف�صل (�س ،64-62جدول  )302وثق فيه
جرائم احرب التي قام بها اليهود ي القرى
وامدن الفل�صطينية ،وتواريخ تلك اجرائم،
والع�صابات التي قامت بها كالهاجانا ،واخ�صائر
ي ااأ رواح وامنازل التي هدمت ،واأعداد اجرحى
من الرجال والن�صاء وااأ طفال وال�صيوخ ،وعمليات
النهب التي رافقتها وحرق امنازل وحرق ااأ فراد
وتفجر امباي وغرها.
وقد اأ�صهب اموؤلف ي تناول اتفاقيات الهدنة
بن ا إ�صرائيل من جهة وااأ ردن وم�صر ولبنان
و�صوريا من جهة اأخرى ،مقرونة بعدد من
اخرائط التف�صيلية (�س .)70-65وكانت تلك
ااتفاقيات واخرائط امرافقة لها معقدة ،وكانت
ااأ كر تعقيد ًا تلك ااتفاقية مع ااأ ردن ب�صبب
طول احدود (650كم) ،وارتفاع كثافة ال�صكان
والقرى على جانبي خطوط وقف ا إطاق النار عام
ô£«°ùj ¿Éc …òdG »bGô©dG ¢û«÷G Iƒbh ,1948
على القطاع ال�صماي من جبهة القتال مع اليهود،
كما ر�صمت خرائط تف�صيلية للمناطق منزوعة
ال�صاح ي القد�س ،والقطاعات من ااأ را�صي على
احدود ال�صمالية لل�صفة الغربية التي م التنازل
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عنها ي امفاو�صات التي ا�صتمرت حتى اآذار
 ،1949وااأ را�صي التي ا تتبع اأ حد ي منطقة
قرى اللطرون وعموا�س ويالو التي م تدمرها بعد
احتال ال�صفة الغربية عام  .1967وت�صمن هذا
الف�صل القرى احدودية التي م تق�صيمها على
طول حدود ال�صفة الغربية ،والقرى التي اأ�صبحت
داخل خط وقف ا إطاق النار (اأي ي ا إ�صرائيل)
والقرى التي اأ�صحت خارج خط وقف ا إطاق النار
ي منطقة القد�س (بن �صور باهر و�صلوان)،
ومنطقة اللطرون (من قرية بدر�س �صما ًا وحتى
قرية قطنة جنوباً�/صرقاً) ،بااإ�صافة ا إى خرائط
تبن خط وقف ا إطاق النار ،وتغر تبعة ااأ را�صي
ي قطاع غزة ،وعلى طول خط احدود بن
�صوريا وا إ�صرائيل وخ�صو�ص ًا امنطقة بن بحرتي
احولة (قبل جفيفها طبعاً) وطريا و�صماي
بحرة احولة وحتى نهاية احدود ال�صورية-
ااإ�صرائيلية .واأخر ًا ر�صمت خارطة تبن ت�صنيف
القرى الفل�صطينية وام�صتوطنات اليهودية بالن�صبة
ا إى خط وقف ا إطاق النار عام áWQÉNh ,1948
اأخرى تبن و�صعية القرى الفل�صطينية بالن�صبة
حدود التق�صيم (دولة عربية ودولة يهودية)
عام  ،1947وخط وقف ا إطاق النار عام 1949
(مع تو�صيح حدود القرى الفل�صطينية ،وحدود
امناطق ااإدارية الفل�صطينية) من حيث :القرى
التي م تهجر �صكانها ق�صر ًا عام  1948والقرى
التي م تدمرها عام  ،1967والقرى التي م
تهجر �صكانها عام ó©H ÉgQÉªYE G ó«YCGh 1948
عام  ،1948والقرى التي بقيت وا�صتمرت بعد
عام  ،1948والقرى التي م التعرف ا إليها حديث ًا
بعد عام  ،1948والقرى التي م يتم التعرف ا إليها
حديث ًا بعد عام  ،1948والقرى وامواقع امتعددة
التي م تهجر �صكانها مرار ًا ي منطقة بئر
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ال�صبع والنقب ،مع ا إظهار للم�صتوطنات اليهودية
وتوزيعها ي فل�صطن.
وثّق الباحث بعدها �صج ًا كام ًا للقرى وامدن
الفل�صطينية عام  ،1948ت�صمن اأ�صماء القرى
وامدن والتاريخ الذي م فيه التهجر ل�صكانها
واأ�صبابه ،واأعداد ال�صكان الفل�صطينين عام
 1948وم�صاحات القرى بالدوم ونوع العمليات
الع�صكرية ااإ�صرائيلية وامدافعن عن هذه القرى
وامدن وامذابح التي تعر�صت لها ،ووجه التدمر
الذي تعر�صت له هذه القرى وامدن .كما قدم
اموؤلف �صج ًا بعدد الاجئن عام OóYh ,1948
الاجئن الكلي عام  .1998بعدها ناق�س اموؤلف
القرى والبلدات التي بقي منها بع�س ال�صكان ي
فل�صطن بعد تهجر الفل�صطينين عام ,1948
وبع�س هوؤاء عادوا ا إى قراهم وبلداتهم بعد
عدة اأيام ،ا إا اأن ااإ�صرائيلين اأ�صكنوهم ي
مواقع اأخرى ي بلداتهم وقراهم ولي�س ي بيوتهم
ااأ �صلية .ففي عام  1948كان يوجد ي فل�صطن
 1303مواقع (قرية/بلدة) فيها áæWƒà°ùe 183
يهودية ،وقد و�صل عدد القرى /البلدات التي
وقعت حت ااحتال ال�صهيوي ( )1948حواي
 774قرية /بلدة .وقد بقي ال�صكان ي /ájôb 99
بلدة ي ا إ�صرائيل بعد قيامها عام Éª«a ,1948
 675 ¿Éµ°S ôLÉgقرية /بلدة ( (%87اآنذاك
) ،)87¢Uوقد اأورد اموؤلف خارطة تبن توزيع
ال�صكان الفل�صطينين واليهود ي فل�صطن امحتلة
عام  ،1998حيث اأو�صح مناطق تركز ال�صكان
اليهود ،وامناطق ختلطة ال�صكان العرب واليهود،
ومناطق تركز ال�صكان الفل�صطينين ،وخارطة
اأخرى تبن ال�صكان الفل�صطينين بعد الهجرة
عام  :1948ي ال�صفة الغربية وااأ ردن و�صوريا
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ولبنان ،وغزة ،والذين بقوا ي فل�صطن ,1948
وجموع الذين هاجروا ا إى الدول العربية والدول
.á«ÑæL C’G
اأو�صح اموؤلف ال�صورة ما بعد كارثة ,1948
ومط اانت�صار وال�صتات الفل�صطيني؛ اأي بعد
التخل�س من ال�صكان ااأ �صلين الفل�صطينين
من خال خطة التطهر العرقي التي و�صعها
ال�صهيوي يو�صف وتز عام áÄ«g ¢ù«FQ) 1940
الران�صفر وعمليات م�صادرة ااأ را�صي
الفل�صطينية) والتي كانت توؤكد على �صرورة
تهجر الفل�صطينين من فل�صطن ا إى الدول
العربية امجاورة ،وعدم بقاء قرية اأو قبيلة
عربية ي فل�صطن ،وتطبيق عقيدة بن غوريون
التي تن�س على تدمر ال�صعب الفل�صطيني
وثقافته وح�صارته ،وتغير معام الاند �صكيب
الطبيعي لفل�صطن ك�صرط اأ�صا�صي اإقامة الدولة
العرية على بقايا الدولة الفل�صطينية وال�صعب
الفل�صطيني ي فل�صطن (�س .)89وقد و�صع
اموؤلف خارطة تبن م�صقط راأ�س الاجئن اأو
موطنهم ي فل�صطن /ا إ�صرائيل ،وخارطة تبن
اأماكن امخيمات الفل�صطينية وتوزيعها ي ال�صتات،
وقد اأورد اموؤلف اأي�ص ًا خارطتن ااأ وى تبن توزع
�صكان قرية بيت ح�صر الفل�صطينية ،والثانية
انت�صار �صكان الرملة ي ال�صتات بعد التهجر عام
 .)91¢U) 1948واختتم اموؤلف هذا اجزء من
ااأ طل�س بخارطة تبن ااجاهات التي �صلكها
الاجئون الفل�صطينيون اإبّان التطهر العرقي ي
فل�صطن عام 1948؛ اأي باجاه ال�صفة الغربية
وااأ ردن وغزة و�صوريا ولبنان .واختتم اموؤلف

هذا الف�صل (واجزء من ااأ طل�س) بخارطة
قيمة تبن القرى التي م تهجر �صكانها والقرى
اموجودة حالي ًا والبلدات الفل�صطينية ،وامناطق
 2000 áæ°S á«æÑŸGمن فل�صطن /ا إ�صرائيل .وتبن
هذه اخارطة اأن حواي  %90من اأرا�صي القرى
والبلدات الفل�صطينية ا تزال اأرا�صي ف�صاء غر
م�صتغلة .بااإ�صافة ا إى ما �صبق ،اأفرد اموؤلف
 )95¢U) áëØ°Uاإحدى ع�صرة بلدة /مدينة
فل�صطينية تبن ام�صاحات امبنية من تلك البلدان/
امدن عام  ،1948وحدودها عام  ،1948وامناطق
امبنية وتطورها حتى عام  ،1998وحدود مو
امدن الفل�صطينية حتى عام .1998
وقد جاء ا إخراج اخرائط الت�صويرية
متقناً ،وكتابة ااأ �صماء اجغرافية وا�صحة جداً.
وي النهاية ،ت�صمن ااأ طل�س فهر�ص ًا اأ �صماء
القرى والبلدات الفل�صطينية يو�صح ا�صم القرية
وال�صفحة وااإحداثيات (مثال ,(Grid C-5
وفهر�ص ًا بامعام ااأ ر�صية الرئي�صة ي فل�صطن
) )1948يو�صح اأي�ص ًا ا�صم امعلم وال�صفحة
وااإحداثيات ،واأخر ًا فهر�ص ًا باأ�صماء ااأ مكنة،
 Place Name Indexيو�صح فيه ا�صم امكان
وال�صفحة وااإحداثيات.
وبذلك فا إن هذا ااأ طل�س ي�صكل عم ًا علمي ًا
دقيق ًا وموثق ًا وفني ًا لفل�صطن قبل عام ,1948
اأر�ص ًا و�صكان ًا وعمران ًا وموارد ،ليقدم وثيقة
علمية دقيقة تبن اأن فل�صطن قبل  1948كانت
ماأهولة بال�صكان وتنت�صر فوق اأر�صها العديد من
امدن والقرى العامرةu
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