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خر نا والآ الأ
بحث م�شتمر عن اأفق ح�شاري جديد

ابتداًء من نهاية القرن الثامن ع�شر، حني و�شل نابلي�ن  خر  وقف العرب على �ش�رة الآ

زهر. فر�شم لنف�شه �ش�رة العدو الذي ل يقيم وزناً حلرية  اإىل م�شر، ودخل جن�ده اإىل �شاحة الأ

خرين. لكن نابلي�ن مل ياأت بجن�ده فقط، بل ا�شطحب معه العلماء وجلب معه املطبعة، وه�  الآ

العلم  الذي ميتلك ق�ة  خر،  املزدوجة للآ ال�ش�رة  اأمام تلك  الذي وقف حائراً  العربي  اأربك  ما 

وق�ة املدفع.

يتك�صف هذا الرتباك يف اأكرث من �صبب: اأولها، 

اأّن الغازي، اأو امل�صتعمر، مل ميثل قوًة عدوانيًة خارجية 

ذلك  املهزومني،  َبَهر  مبا  اأي�صًا  معه  جاء  بل  فقط، 

احلربية  �صفنه  لول  ينت�صر  اأن  باإمكانه  يكن  مل  اأنه 

ل�صفوف  ال�صديد  الن�صباط  وذلك  ومدفعيتها، 

جي�صه الذي عّب عن النظام والت�صور العلمي للعامل. 

اململوكي  اأن  لحظ  حني  نابليون  اإليه  اأ�صار  ما  وهذا 

يعرف  ل  لكنه  الفرن�صي،  �صجاعة من اجلندي  اأكرث 

يف  وهذا  خري،  الأ يعرفه  الذي  والنظام  الن�صباط 

ال�صجاعة  على  النظام  بانت�صار  �صمح  ما  اعتقاده 

البدائية.

»بفتنة  ُيدعى  فيما  اإذًا،  ول  الأ العن�صر  يتمّثل 

املنت�صر  اإىل  ينجذب  املهزوم  التي جتعل  املنت�صر«، 

نه تغلب عليه، وينجذب  وينفر منه يف اآن: ينفر منه لأ

اأن  املهزوم  ي�صتطع  مل  الذي  تقدمه  ب�صبب  اإليه 

الفتتاحيــــة
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يحققه. والوا�صح يف هذا كله اأمران: اأولهما، النزوع 

ابن  بلغة  اأو مطاولته،  وتقليده  املنت�صر  اإىل حماكاة 

خلدون، وثانيهما، مراجعة الذات التي فر�صت على 

�صباب التي اأف�صت اإىل هزميته.  املهزوم اأن يتاأمل الأ

دفع  الذي  هو  املحاكاة،  اأي  ول،  الأ العن�صر  ولعل 

ثقافة  على  النفتاح  اإىل  عامة  التنويريني  باملثقفني 

اأن  فبعد  اإىل خلقها يف جمتمعاتهم.  والدعوة  خر  الآ

راأ�س  على  كان  حني  باري�س،  الطهطاوي  رفاعة  زار 

فرن�صا،  اإىل  با�صا  علي  حممد  اأر�صلها  علمية  بعثة 

يف  بريز  الإ تخلي�س  ال�صهري  كتابه  يف  خبته  اأوجز 

تلخي�س باريز. ومع اأن الطهطاوي كان حري�صًا على 

اأعجبته  فقد  باإ�صالمه،  وفخورًا  كله،  احلر�س  دينه 

وجوٌه كثريٌة من احلياة الفرن�صية، فتحدث عن اآداب 

الطعام، ونظر باإعجاب �صديد اإىل القت�صاد اللغوي، 

عن  بعيدٍة  متوالدٍة  بجمل  العربي  يقوله  ما  اإن  اإذ 

الدقة، ي�صوغه الفرن�صي بجمل قليلة وا�صحة حمددة. 

الطهطاوي  ال�صيخ  اجنذب  فقد  هذا  اإىل  واإ�صافة 

�صيا�صية  ب�صلطة  نادت  التي  مونتي�صكو  اأفكار  اإىل 

املحكومني  وتعلم  احلاكم  وظائف  تعنّي  عقالنية 

ال�صيا�صي  املفهوم  هذا  ولعل  وواجباتهم.  حقوقهم 

املواطنة،  مفهوم  اإىل  الطهطاوي  اأو�صل  الذي  هو 

اإن�صان له حقوق وعليه واجبات. وهو  الذي يبداأ من 

الثقايف  باملعنى  الوطن،  من  يبداأ  اأي�صًا  جعله  الذي 

املذهب.  اأو  العرق  من  ل  والتاريخي،  واجلغرايف 

فقد  املرتبك،  الوعي  فكرة  من  وانطالقًا  ذلك،  مع 

املجتمع  حياة  من  كثرية  اأ�صياء  الطهطاوي  رف�س 

اأعجب  حني  اأكب  ب�صكل  ارتباكه  وتك�صف  الفرن�صي، 

مب�صيحيني فرن�صيني يت�صرفون كما لو كانوا م�صلمني. 

التنويريني  من  كغريه  الطهطاوي،  اأن  مر،  الأ وواقع 

املعايري  ن�صبي،  ب�صكل  ولو  جانبًا،  و�صع  الالحقني، 

الكوين  مبفهوم  واأخذ  والوطنية،  والقومية  الدينية 

ن اهلل اأعطى الب�صر حظوظًا  والكونية، فالعقل كوين لأ

نها  ن�صانية كونية لأ مت�صاوية من العقل. والثقافات الإ

الغرب  اأن  فمثلما  املعرفة،  وتتبادل  وتتكامل  تتحاور 

حق  فمن  مرة،  ذات  �صالمية  الإ احل�صارة  من  اأفاد 

يف  وروبية  الأ احل�صارة  من  ي�صتفيدوا  اأن  امل�صلمني 

زمن اآخر.

ما  خر  الآ من  الطهطاوي  موقف  يف  كان  واإذا 

املوروث  اليقني  من  اخلروج  اأي  الرتباك،  يت�صمن 

لدى  تزايد  الرتباك  هذا  فاإن  جديدة،  اأ�صئلة  اإىل 

اأن  مفكرين لحقني مثل �صالمة مو�صى الذي اعتقد 

املجتمعات  من  غريه  مثل  امل�صري،  املجتمع  ذهاب 

وروبي ياأخذ بيده  العربية، اإىل املجتمع ال�صناعي الأ

ي�صاأل  الدارويني مل  كليًا. لكن هذا  اإىل زمن حديث 

نف�صه، ب�صبب ارتباكه ال�صديد، عن ال�صروط الفعلية 

الع�صر  اإىل  الدخول  من  املجتمعات  مّكنت  التي 

الغفلة  من  يقرتب  الذي  الرتباك  وهذا  ال�صناعي. 

هو الذي جعله يدير حديثًا جمردًا بني رذائل املجتمع 

الزراعي املت�صم بالركود والنغالق وتكفري اجلديد، 

بفكرة  املاأخوذ  املتطور  املتغري  ال�صناعي  واملجتمع 

حكام  الأ عن  البتعاد  اأجل  ومن  نتاج.  والإ الزمن 

تتهم مو�صى، مثل  اأن  التي ميكن  الب�صيطة اجلاهزة 

تاأمل  باأفكار غربية، ينبغي  غريه، بالتبعية والتب�صري 

�صباب التي دفعت املفكر الغيور اإىل ما ب�ّصر به، فهو  الأ

خر اإل ب�صبب ال�صروط البائ�صة التي  مل ينجذب اإىل الآ

نا. وبداهًة فاإن اأحكام مو�صى املت�صرعة  تعي�س فيها الأ

يتاأمل  مل  فهو  التاريخي،  وعيه  يف  نق�س  اإىل  ُترد 

ال�صناعي  املجتمع  اأنتجت  التي  التاريخية  ال�صروط 

نتاج  لإ ال�صرورية  ال�صروط  يتاأمل  ومل  البيطاين، 

مر  الأ وواقع  غريه.  يحاكي  عربي  �صناعي  جمتمع 

اأن �صالمة مو�صى، مثل غريه من التنويريني، وقع يف 

اأوهام الفكر والتمنيات التي جتعل املثقف يتكلم عن 

اإليه.  تف�صي  التي  العملية  ال�صبل  يتب�صر  الهدف ول 
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ومهما تكن حدود الوهم واحلقيقة يف خطاب �صالمة 

مو�صى، فقد لزم هذا اخلطاب جميع املثقفني العرب 

الذين حلموا، ول زالوا يحلمون مبجتمع عربي يتحرر 

بالتاريخ  الوعي  هو  هوؤلء  بني  والفرق  تخلفه.  من 

والعملي.  النظري  بني  واخللط  به،  الوعي  عدم  اأو 

طه  نقراأ  اأن  ميكن  طروحتني  الأ هاتني  من  انطالقًا 

ل  خر،  والآ نا  الأ بني  طوياًل  حوارًا  يدير  وهو  ح�صني 

خر بل احتجاجًا على الواقع امل�صري الذي  �صغفًا بالآ

باأكرثية اجتماعية  تعبث  ت�صو�صه نخبة حاكمة  كانت 

زريق،  ق�صطنطني  لدى  مر  الأ يختلف  ولن  جاهلة. 

املفكر القومي ال�صهري، الذي اأراد اأن يرد على جبوت 

القومي  بالوعي  تتحقق  »اأنا« عربية موحدة  ب�  خر  الآ

والوحدة العربية. وكذلك حال علي عبد الرازق الذي 

يوؤّمن احلرية والعدالة وامل�صاواة ويلبي  اإ�صالمًا  اأراد 

حاجات الع�صر.

�صا�صي يف هذا كله، اأن املثقف العربي  بيد اأن الأ

املاأزوم مل يتاأمل اأزمته الداخلية اأو تخلفه ب�صكل اأدق 

خر اإليه، ورف�صه حماولة حماكاته  اإل ب�صبب قدوم الآ

تقدمي  على  قادرًا  يكن  مل  املثقف  هذا  اإن  بل  معًا. 

واأخذ  خر  الآ ثقافة  على  انفتح  نه  لأ اإل  مقرتحاته، 

نا املغلقة ل تكت�صف  منها مفاهيم كثرية، مبينًا اأن الأ

اخلارج،  من  ك�صرت  اإذا  اإل  متا�صكها  اأو  ه�صا�صتها 

وحاولت الرد عليه.

مل ي�صتطع طه ح�صني الفخور مب�صر الفرعونية 

دب  والأ العربية  للغة  يكّن  كان  والذي  واملتو�صطية، 

�صكالية اإل  العربي احرتامًا كبريًا، اأن ي�صوغ اأفكاره الإ

بف�صل ما تعلمه من الثقافة الفرن�صية. فمن العبث كل 

العبث اأن نقراأ كتابه يف ال�صعر اجلاهلي دون اأن ندرك 

ما ا�صتفاده من اأفكار ديكارت التي ت�صتبدل باليقني 

املوروث �صكًا مفتوحًا، وباملعرفة التامة املغلقة معرفة 

متنامية ل �صبيل اإىل اإغالقها. كما اأن من العبث اأن 

التي  معًا  واملووؤودة  واجلادة  الكبرية  م�صاهمته  نقراأ 

و�صعها يف كتابه م�شتقبل الثقافة يف م�شر من دون 

اأن نقف على تاأثره ال�صديد بالبنامج التعليمي الذي 

و�صعته الثورة الفرن�صية واأعيد تنقيحه وتطويره اأكرث 

خر ل تخت�صر  نا والآ من مرة. وعلى هذا فاإن �صيغة الأ

اجلافة  العقول  لدى  اإل  وال�صر  اخلري  ثنائية  اإىل 

جزٌر  ن�صانية  الإ املجتمعات  اأن  تعتقد  التي  واملغلقة 

مكتفية بذاتها من دون حوار اأو ات�صال. ف�صواٌء كان 

خر اأو ال�صتفادة منه فاإن  طه ح�صني يطالب بتقليد الآ

املقولت التي اأتى بها يف م�شتقبل الثقافة يف م�شر، 

مقولت كونية حتتاج اإليها جميع ال�صعوب التي ترغب 

باحلياة. فقد اأراد طه ح�صني يف كتابه اأن يربط بني 

التعليم والدميقراطية، معتقدًا  اأ�صا�صيتني:  عالقتني 

مية  اأن التعليم يف نظام م�صتبد هو �صكل مقّنع من الأ

ن اجلاهل البيء،  مية خطرًا، لأ اإنه اأكرث من الأ بل 

بعيد عن التبجح واملباهاة، كما اأن الدميقراطية يف 

جمتمع جاهل تكّر�س تلك الثقافة القدمية التي فيها 

ومن خاللها، جتثم النخب فوق الرعية ب�صكل �صرعي 

خر  اأو غري �صرعي. ولهذا فاإن عالقة طه ح�صني بالآ

ل ينبغي اأن تقراأ فقط من خالل دعواه املتو�صطية اأو 

حماكاة اأوروبا، بل اأي�صًا من خالل مو�صوعية العالقة 

بني الدميقراطية والتعليم.

ويف جميع احلالت، فاإن هذا املجدد الذي حظي 

اأعداوؤه  به  ر�صي  الذي  العربي  دب  الأ عميد  بلقب 

وحمبوه اأي�صًا، مل يكن له اأن يبلغ ما بلغه لول املنهج 

والثقافة  الفرن�صية  الثقافة  بني  وجمعه  الديكارتي 

وهذا  الروماين.  احلقوق  علم  اإىل  و�صوًل  اليونانية 

ما جعل ثقافته حتت�صد باأكرث من اآخر: فرن�صي واآخر 

خر ل يحّدْد  يوناين واآخر روماين ... غري اأن معنى الآ

والفهم  بامل�صوؤولية  اإن حظيت  التي  نا  الأ باجتهاد  اإل 
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واأنكرت وجوهًا  خر  الآ اأخذت ف�صائل هذا  دراك  والإ

اأخرى، والتي اإن كانت خاملة جاهلة وجهولة، رف�صت 

خر متوهمة اأنها متتلك احلقيقة. وعلى الرغم من  الآ

ح�صني،  طه  ب�  ينددون  ل  والتخلف  اجلهل  دعاة  اأن 

الفكر  مراجع  عن  تختلف  ل  الفكرية  مراجعه  فاإن 

القومي وغريه، فالفكر القومي كما و�صعه ق�صطنطني 

ممكنًا  يكن  مل  وغريهما  احل�صري  و�صاطع  زريق 

القومية احلديثة  فكار  بالأ ال�صديد  تاأثرهما  من دون 

والفرن�صيني وغريهم  ملان  الأ الفال�صفة  التي �صاغها 

زريق  ق�صطنطني  اأعطى  فقد  ال�صرتاكية.  دعاة  من 

نا بذاتها  الأ �صيئًا خمتلفًا كليًا انطالقًا من اعرتاف 

متميز  حوار  اإقامة  على  والعمل  خر  بالآ واعرتافها 

ت�صورات  عن  بعيدًا  حداثيًا  قوميًا  فكرًا  بينهما، 

اأن للعربي جوهرًا يختلف عن غريه.  عقيمة توهمت 

والتي ل  بذاتها  املكتفية  العربية  البالغة  كانت  واإذا 

خر �صيئًا قد وحدت يف النهاية  تريد اأن تتعلم من الآ

زريق،  ق�صطنطني  فاإن  وال�صتبداد،  القومية  بني 

املوؤرخ العقالين الذي در�س نظريات التاريخ العربية 

والغربية، اأدرك اأن الوعي القومي من حيث هو وعي 

العالقات احلداثية:  اإل بجملة من  ي�صتوي  حديث ل 

الدميقراطية، املجتمع املدين، العرتاف املتبادل بني 

احلاكم واملحكوم، دولة الد�صتور ...الخ.

والعرتاف  خر،  الآ على  احلقيقي  التعرف  اإن 

�صباب املتعددة التي اأف�صت اإليها، هو  مبنجزاته وبالأ

ذاتها.  بناء  تعيد  نا  الأ يجعل  الذي  احلا�صم  ال�صرط 

خر والعرتاف به، ذلك  ولهذا فاإننا منيز بني نفي الآ

نه ل اأنا اإل باآخر  نا اأي�صًا لأ خر يعني نفي الأ اأن نفي الآ

يحددها وحتدد به، مثلما اأن يف كل اأنا جمموعة من 

نوات ال�صابقة واحلا�صرة، ويف كل اآخر اآخر ب�صيغة  الأ

�صالمية مل تكن ممكنة  اجلمع. فاحل�صارة العربية الإ

والعبا�صي،  موي  الأ الع�صرين  يف  ال�صابق  طورها  يف 

�شالمي،  الإ الدين  العنا�شر:  متعدد  بتمازج  اإل 

دارة  وال�صتفادة من الثقافة اليونانية ومن مفهوم الإ

وال�صلطة كما مار�صه الفر�س والرومان. وكذلك حال 

حم�صلة  هي  التي  املعا�صرة  وروبية  الأ احل�صارة 

وامل�صيحية،  القدمية،  اليونانية  احل�صارة  لتمازج 

وا�صتيعاب  املتوا�صل  امل�صيحي  الديني  �صالح  والإ

اأن  ذلك  من  اأكرث  �صالمية.  الإ احل�صارة  منجزات 

الثقافة العربية املعا�صرة، دون الدخول يف حتديدات 

كثرية، هي مزيج من املوروث الثقايف العربي والثقافة 

وروبية املعا�صرة والتجارب العملية لل�صعوب العربية  الأ

يف كفاحها من اأجل التحرر الوطني والجتماعي. اإىل 

ذلك فاإن كثريًا من اأجنا�س الكتابة العربية احلديثة 

خر كما هي  مل تكن ممكنة من دون التعرف على الآ

ن�صان  احلال يف امل�صرح وال�صينما والرواية وفل�صفة الإ

علم  ونظريات  املختلفة  تالوينه  يف  دبي  الأ والنقد 

هذا  وعلى  ذلك.  �صابه  وما  النف�س  وعلم  الجتماع 

فاإن الواحد املكتفي بذاته واملتوهم بنقاء ذاتي خال�س 

جمرد اأ�صطورة باطلة اأو وهم حزين يقذف ب�صاحبه 

خارج التاريخ الب�شري.

قل، تعبريًا  اإذا كان الرتاث، كما مور�س على الأ

انهزم  فلماذا  الن�صر  اإىل  و�صبياًل  احلقيقة  عن 

مر  وروبي؟ اإن الأ �صالمي اأمام ال�صتعمار الأ العامل الإ

الت�صكيك  اأو  الإميان  عدم  اأو  الإميان  اإىل  يعود  ل 

غري  وقائع  اإىل  يرد  لكنه  �صالمي،  الإ الدين  بعظمة 

دينية اأولها واأبرزها هو العلم واملعرفة من حيث هي 

اإىل  الرتاث  املدافعني عن  هذا  قاد  وا�صتطاعة.  قوة 

م�صاواة الغرب بالكفرة، اأو القول ب�صرورة العودة اإىل 

مبمار�صات  تتلوث  اأن  قبل  النقية  �صالمية  الإ املنابع 

ول  ظاهريًا  �صالم  الإ اإىل  تنتمي  متعاقبة  �صلطوية 

�صولية  تاأخذ بتعاليمه. وعلى هذا فاإن الدعوة اإىل الأ

�صالمية  يف �صياق الهجوم ال�صتعماري على البلدان الإ
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بل  �صرفة،  دينية  باأمور  م�صفوعًا  يكن  مل  والعربية 

جديدًا  فهمًا  يحاول  كان  واإن  جديد،  لفهم  حماولة 

وروبي  �صالم يجعله قادرًا على مواجهة التحدي الأ لالإ

�صالمية التي ا�صطربت اأمام  وتاأكيد الهوية العربية الإ

اأن جند  تفوق الفرجنة على غريهم. ومن الطريف 

ال�صاعر  اإبراهيم،  حافظ  عند  الت�صور  لهذا  �صدًى 

عبده.  حممد  بال�صيخ  معجبًا  كان  الذي  امل�صري 

فعندما بحث �صاعر النيل عن هوية ي�صتند اإليها، وهو 

يرف�س ال�صتبداد الإجنليزي يف م�صر وال�صودان، مل 

يجد اإل اللغة العربية التي وحد بني �صعودها و ظهور 

كتابه  يف  الت�صور  هذا  عن  اإبراهيم  عب  �صالم.  الإ

ماأزوم  عربي  ملثقف  مراآة  هو  الذي  �شطيح  ليايل 

اأن  مر  الأ اأزره وينري طريقه. وواقع  ي�صد  يبحث عما 

كان  وغريه،  الطهطاوي  عن  بعيدًا  ولي�س  اإبراهيم، 

مور  يهج�س بهوية عربية اإ�صالمية جديدة وي�صتعيد الأ

يجابية الغائمة يف املا�صي ويعيد �صوغها انطالقًا  الإ

من حتديات احلا�صر دون الو�صول اإىل جواب اأخري 

وا�صح.

واحلديث  املوروث  م�صاحلة  على  العمل  ولعل 

مفتي  اأراد  فعندما  كثرية،  اأعمال  يف  وا�صحًا  يظهر 

ي�صالح  اأن  عبده  حممد  ال�صيخ  �صالمية  الإ الديار 

�صالم والع�صر قراأ الإجنليزي �صبن�صر ودر�س  بني الإ

واأن  �صالم  الإ يطور  اأن  حماوًل  فكار  الأ من  كثريًا 

ال�صيخ  اأن  البع�س  يرى  ولهذا  معًا.  بجوهره  يحتفظ 

اقرتب يف اجتهاده من العلمانية علمًا باأنه كان يهج�س 

والنغالق  اجلمود  من  متحرر  اإ�صالمي  بت�صور  اأوًل 

لزومًا  دفعه  ما  �صالم. هذا  الإ اإىل  الزائف  والدعاء 

�شلم بني املدنية واحل�شارة  اإىل اأن ي�صري يف كتابه الإ

�صالم اإل ق�صوره دون  اإىل رجال دين ل يلتم�صون يف الإ

�صالم احلقيقية تنبع من قدرته  اأن يدركوا اأن قوة الإ

منجزاته  وا�صتئناف  الع�صر  حتديات  جمابهة  على 

القدمية. ينطبق هذا اأي�صًا على ال�صيخ الكواكبي الذي 

وحد يف كتابه طبائع ال�شتبداد بني ت�صور اإ�صالمي 

فخور باإ�صالمه وبع�س التعاليم الغربية التي اعرتفت 

احلاكم  مراقبة  يف  الرعية  وبحق  ن�صان  الإ بحرية 

�صالم احلق  والت�صدي ملفا�صده ورذائله، موؤكدًا اأن الإ

هو الذي ين�صف الرعية ول يقبل ممار�صات �صلطوية 

اإذًا يف ت�صور متطور يود  تذهب بحقوقها. ل غرابة 

الذي  اأمني،  قا�صم  عند  جند  كما  تطوريًا  يكون  اأن 

حممد  ال�صيخ  باأفكار  م�صت�صيئَا  املراأة  بتحرر  ينادي 

يذهب  �صبياًل  �صا�صي  الأ والزمن  امل�صتقبل  يف  عبده، 

اإليه امل�صلم ال�صالح. ولهذا فاإنه اجنذب اإىل مفهوم 

لو  كما  الجتماعي  التقدم  ودورها يف حتقيق  العلوم 

كانت العلوم بدياًل عن اإميان مغلق باملا�صي وتعبريًا 

عن اإرادة اإ�صالمية ترف�س الهزمية والتخلف.

اأمني  وقا�صم  عبده  وحممد  الكواكبي  تقا�صم 

اإميانًا حا�صمًا يلتزم بروح الع�صر ل بتقاليد جامدة 

العامل.  ويف  احلياة  يف  دوره  ترى  ول  امل�صلم  ترى 

التذكري  ثالثة:  مواقف  اأي�صًا  تقا�صموا  ذلك  وب�صبب 

املا�صي؛  يف  امل�صلمني  وبعظمة  احلقة  �صالم  الإ بروح 

يجابي الذي جاءت به اأوروبا،  العرتاف باجلديد الإ

هو  حيث  من  ن�صان  الإ اإىل  العتبار  باإعادة  واملتمثل 

حاجاته  وحتقيق  والحرتام  باحلرية  جدير  كائن 

عو�صًا عن اختزاله اإىل مو�صوع ديني جمرد، يحرتم 

على  اأّكد  كذلك  الباقية.  حقوقه  وين�صى  ديان  الأ

هو  ن�صان  الإ هذا  اأن  حيث  من  امل�صتقبل  اإىل  النزوع 

اأ�صئلة  يطرح  مبدع  اإن�صاين  لفعل  �صرورية  حم�صلة 

جتدد  اأن  مدركًا  جديدة،  اإجابات  ويقدم  جديدة 

الن�صان  ارتقاء  واأن  حاجاته  جتدد  هو  الن�صان 

مرتبط بارتقاء حاجاته وتنوعها. وبيت الق�صيد هنا 

هو الحتفاظ بالزمن الرا�صدي الذهبي كحلم بعيد 

اآخر، وال�صتعا�صة  لي�س من ال�صهل حتقيقه يف زمن 
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ن�صان طاملا اأن روح الدين  عنه بحلم قادم يرتقي بالإ

كرامته  يحقق  اإن�صان  توليد  يف  تكمن  �صالمي  الإ

زمنة املنق�صية  ال�صاملة. ولعل الفرق بني حاجات الأ

ال�صيخ  دفع  الذي  هو  احلديثة  زمنة  الأ وحاجات 

�شلم  زهري علي عبد الرازق يف كتابه املعروف الإ الأ

واعتبار  اخلالفة  مفهوم  رف�س  اإىل  احلكم  واأ�ش�ل 

ي�صوغه  حرًا  اإن�صانيًا  ف�صاًء  ال�صيا�صي  الف�صاء 

هو  وكما  وجتاربهم.  معي�صتهم  وفق  حرار  الأ الب�صر 

على  يرد  اأن  زهري  الأ ال�صيخ  اأراد  فقد  معروف، 

غرا�صه  لأ �صالم  الإ يوظف  اأن  اأراد  الذي  فوؤاد  امللك 

اآبه  غري  اخلالفة  يف  حلمه  من  منطلقًا  اخلا�صة، 

كرث  اإ�صالميًا عادًل، والأ باأن يكون حاكمًا  بال�صرورة 

اأراد  الذي  زهري  الأ ال�صيخ  هذا  اأن  اأهمية  ذلك  من 

اأن يكون امتدادًا متطورًا نوعيًا لل�صيخ حممد عبده، 

ل  اأنه  على  للبهنة  العلمية  والقواعد  العلم  التم�س 

اإ�صالمي حتدث عن اخلالفة واعتبها  وجود لن�س 

�صالمي واأكد  واجبًا دينيًا. ولهذا رجع اإىل التاريخ الإ

يكن  مل  زورًا  واخلالفة  �صالم  الإ بني  التوحيد  اأن 

وقمعوا  اأنف�صهم  األهوا  م�صتبدين  خللفاء  و�صيلة  اإل 

�صالم ظاهريًا ومهملني كليًا قيمه  الرعية قائلني بالإ

يف  اخللفاء  معظم  ا�صم  ارتبط  ولهذا  احلقيقية، 

وبداهة  والقمع.  بالقهر  والعبا�صي  موي  الأ الزمنني 

يوؤكد  اأن  �صيء  كل  قبل  اأراد  الرزاق  ال�صيخ عبد  فاإن 

دنيوية ال�صلطة ال�صيا�صية واأن هذه ال�صلطة ميكن اأن 

تكون �صاحلة وموؤمنة وفا�صلة جم�صدة ملعنى اخلالفة 

م�صتبدة  فا�صدة  تكون  اأن  وميكن  �صورها،  اأبهى  يف 

�صالم. لكن املوؤكد اأن الذين اأ�صروا  بعيدة عن روح الإ

كرث ا�صتبدادًا  على األقاب التفخيم و اخلالفة كانوا الأ

اأن  هنا  الطريف  ومن  �صالم.  الإ روؤية  عن  وبعدًا 

اخلليفة حني  رغب مبفهوم  الذي  نف�صه،  فوؤاد  امللك 

كانت م�صر خا�صعة لال�صتعمار الإجنليزي، كان هو 

اأن  ومتنا�صيًا  اجلهاد  فر�س  نا�صيًا  ل�صيا�صتهم،  اأداة 

كانت  اآنذاك  امل�صري  ال�صعب  من  املطلقة  كرثية  الأ

اأمية وتعاين من الفقر واجلوع.

اأمني  وقا�صم  عبده  حممد  حماولت  تندرج 

وعلي عبد الرازق وطه ح�صني يف اإطار حمدد عنوانه 

يبحث  الذي  امل�صلم  العربي  ن�صان  لالإ املاأزوم  الوعي 

فريجع  اإليه،  املف�صية  ال�صبل  يعرف  ل  خال�ٍس  عن 

اليومي  معي�صه  ويتاأمل  بالغرب  وينبهر  املوروث  اإىل 

اأفق جديد،  جمتهدًا قدر ما ا�صتطاع يف البحث عن 

ب�:  ي�صمى  بعيدة عما  بهذا تكون حماولت كل هوؤلء 

التبعية،  احل�صاري،  الغرتاب  التاأوُرْب،  الغربنة، 

التقاليد. ذلك اأن كل ما قاموا به هو اجتهاد فا�صل 

�صالم به. وكل ما قاموا به هو ال�صعي لبناء  طالبوا الإ

�صالم  الإ بني  ي�صالح  جديد  ح�صاري  ثقايف  م�صروع 

واملنظور العلمي للعامل بعيدًا عن تلفيق لحق عنوانه 

t صالة واملعا�صرة� الأ



ال�شتارة امل�شرية 1948، للفنان هرني ماتي�س
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بدايات الرواية العربية:

خر رواية التقدم والف�ز عن طريق الآ

في�شل دّراج

ع�شر  التا�شع  القرن  املمتدة من منت�شف  وىل،  الأ بداياتها  العربية، يف  الرواية  ت�شمنت 

خر املتف�ق«، يف �شكليه  اإىل منت�شف القرن الع�شرين، تقريباً، بعدين: التعّرف املرتبك على »الآ

ن�شان  الإ اأمام  و�شع  الذي  خر«،  »الآ هذا  طريق  عن  الذات،  على  والتعّرف  مريكي،  والأ وروبي  الأ

عن  الذات  وم�شاءلة  املقارنة  على  واأجبه  مكانيات،  والإ واملفاهيم  القيم  خمتلف  عاملاً  العربي 

اأ�شباب تخلفها. انط�ى هذا التعّرف، الذي فنت العربي واأقنعه باملحاكاة، على »ا�شتعارة« الكتابة 

الروائية، التي مل يعرفها امل�روث العربي، وعلى النزياح عن »املقامة«، التي جمعت بني البلغة 

وامل�عظة، اإىل جتربة كتابية جديدة، حتتاج اإىل لغة عربية حديثة.
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العربية  الرواية  مرحلة  يف  خر«،  »الآ اأخذ 

اجلنينية، و�صع »املرجع اخلارجي«، الذي اأملى على 

الروائي الوليد اأن يكتب ما يرى واأن ي�صّجل ما يريد 

اأن يكون. مل يكن املرجع الداخلي للكتابة، الذي جمع 

لوعي  انعكا�صًا  اإل  وت�صور،  وحكم  لغة  من  اأكرث  بني 

اأحيانًا،  اأن يكون ذاته وغريه ويوّد،  م�صطرب، يريد 

اأن ي�صالح بني املا�صي وامل�صتقبل املرغوب.

اأدبي  بجن�س  خر«  »الآ عن  تخّلفه  العربي  كتب 

م�صتعار منه، منتهيًا اإىل ا�صطراب ل بّد منه، ومنتجًا 

�صوّية  لتغدو  طوياًل،  زمنًا  احتاجت،  مقّيدة  كتابة 

متحررة. اأعطت هذه الكتابة �صورة عن الغرب الذي 

ينظر  عربي  وعي  عن  �صورة  واأعطت  عليه  تعّرفت 

الطرفني  ويقارن بني  اآخر،  اإىل  ينظر  اإىل ذاته وهو 

الغرب،  �صّكل  يجمعهما.  جديدًا«  »عاملًا  وينتظر 

الروائية،  الكتابة  يف  داخليًا  عن�صرًا  هذه،  واحلالة 

خرية مراآة لوعي ثقايف عربي، اأراد اأن  وجعل من الأ

يكتب الرواية يف �صروط اجتماعية بعيدة عن »زمن 

واحلال  الوليدة،  العربية  الرواية  مّثلت  الرواية«. 

هذه، �صهادة مزدوجة: �صهادة على جن�س اأدبي وافد، 

اجتماعي  و�صع  على  و�صهادة  املتعددة،  معّوقاته  له 

اجلديد  بني  وي�صاوي  بالقدمي،  يحتفي  عربي  ثقايف 

واخلطيئة.

خر  نا العربية« بالآ تقراأ هذه الدرا�صة عالقة »الأ

تبداأ  الزمني،  باملعنى  متعاقبة،  �صهادات  �صت  يف 

بالعقد الرابع من القرن التا�صع ع�صر وتنتهي بالعقد 

بريز  تخلي�س الإ الرابع من القرن الع�صرين، وهي: 

يف تلخي�س باريز، ال�شاق على ال�شاق، وْي. اإذن ل�شُت 

اأديب  ورواية  خالد،  كتاب  احلق،  غابة  باإفرجني، 

لطه ح�صني.

خر و�شرورة املحاكاة: 1- الطهطاوي: فتنة الآ

وىل من كتاب  1834 ظهرت الطبعة الأ يف عام 

تلخي�س  يف  بريز  الإ تخلي�س  الطهطاوي  رفاعة 

باريز، الذي �صّجل فيه ردود فعل عربي م�صلم يزور 

وىل، وقارن بني تقّدمها واأحوال البلد  باري�س للمرة الأ

اجلوهري،  يتمّثل  اأن  املفرت�س  من  منه.  جاء  الذي 

املدينة  بو�صف  النجيب،  امل�صري  الطالب  كتاب  يف 

الغربية، خا�صة اأن ا�صم العا�صمة الفرن�صية مل يظهر 

يف اللغة العربية اإل يف اأوائل القرن التا�صع ع�صر، على 

بونابرت  حملة  عا�صر  الذي  الرتك«،  »نقول  ل�صان 

واأّرخ لها. غري اأن ما هو مفرت�س انتقل، رغم حتقّقه، 

ال�صرقي«  »الوعي  ارتباك  عنوانه:  اآخر،  حيز  اإىل 

عنوان  يف  الرتباك  جتّلى  الغربية«.  »احلقيقة  اأمام 

الكتاب ويف املنظور الثقايف املوروث للعامل، ويف تلك 

فوق  �صالم«  الإ »ديار  ت�صع  التي  اجلاهزة  امل�صاحة 

»ديار الكفرة«.

الثورة  عا�صمة  اإىل  يرى  وهو  الكاتب،  اتكاأ 

قوامها  متوارثة،  لفظية  �صناعة  على  الفرن�صية، 

»تخلي�س«  كلمتي  بني  امل�صحف«  »اجلنا�س 

معلنًا،  و»باريز«  »اإبريز«  كلمتي  بني  اأو  و»تلخي�س«، 

اأنه يواجه العامل اجلديد بوعي قدمي.  منذ البداية، 

تراتبي  مبنظور  اأخذ  حني  خمتلفًا،  و�صعه  يكن  ومل 

من  مكنة  والأ الب�صر  اأقدار  ي�صتق  والب�صر،  للقارات 

اإليه.  النت�صاب  عدم  اأو  �صالم  الإ اإىل  النت�صاب 

فال�صعوب، كما يرى، تنق�صم اإىل مراتب ثالث: مرتبة 

الظرف  »اأهل  ومرتبة  البابرة،  ومرتبة  املتوح�صني، 

دب والتح�صر والتمدن«، التي ارتقى اإليها العرب  والأ

ندل�س، قبل اأن يتفوق عليهم  اأيام العبا�صيني وملوك الأ

خرية، بف�صل ما اأتقنوا من  فرجن« يف الع�صور الأ »الإ

»الَكَفَرة«،  كلمة  الكاتب  ي�صتعمل  مل  )�س11(.  علوم 

فقد  امل�صحف«،  »اجلنا�س  ثقافة  به  تق�صي  ما  وهو 
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الديني جانبًا.  املعيار  التي ت�صع  فرجن«  »الإ اآثر كلمة 

عالقتها  من  مراتبها  ذلك،  مع  القارات،  اأخذت 

وموطن  �صالم  الإ مهد  اآ�صيا  فاأف�صلها  ديان،  بالأ

ولياء  اإفريقيا حا�صنة م�صر و»ع�س الأ العرب، تليها 

وال�صلحاء والعلماء«، وثالثة القارات اأوروبا، وهي ل 

�صالم  الإ �صلطان  عظم  الأ مام  الإ »وجود  اإل  ي�صرفها 

الف�صيلة،  �صفات  من  �صيء  باأمريكا  يليق  ول  فيها«، 

يعنّي  بعيد عنها.  �صالم  والإ �صالم  الإ بعيدة عن  فهي 

�صالمي« ف�صائل القارات ورذائلها، فا�صلة  »املركز الإ

هي اإن اقرتبت من املركز، ول �صرف لها اإْن ابتعدت 

عنه. غري اأن التجربة تربك امل�صلم الفخور باإ�صالمه 

وف�صائلها  مم  الأ جدارة  اأن  يقرر  فهو  مرتني: 

مب�صتواها  تقا�س  واإمنا  باأديانها  تقا�س  ل  وامتيازها 

من العلم )�س12(، كما جاء يف تقدمي الكتاب، وهو 

ل الفرن�صيني، غري امل�صلمني، على الرتك  اأي�صًا يف�صّ

منهم  العرب  اإىل  اأقرب  اأنهم  �صك يف  »ل  امل�صلمني: 

واحلرية،  ال�صرف  على  يحر�صون  فهم  الرتك،  اإىل 

ويحّبون الفتخار، ويفون بعهودهم«.

�صالم  اتخذ الطهطاوي، يف بع�س كالمه، من الإ

مرجعًا مطلقًا، ففا�صل بني القارات و�صالح يف كالم 

�صالم التي عليها  �صالم وغريه: »و�صريعة الإ اآخر بني الإ

نواع الثالثة« اأي  �صالمية م�صوبة بالأ مدار احلكومة الإ

»اململكة  الفرن�صيون:  بها  ينادي  التي  احلكم  اأ�صكال 

القوانني،  فيها  مبا  بالعمل  املقيدة  اململكة  املطلقة، 

وبع�صهم يريد اجلمهورية... )�س252(«، وخرج يف 

كالم ثالث عن معطيات الدين ال�صارمة: »اإن وقوع 

اللخبطة بالن�صبة لعفة الن�صاء ل ياأتي من ك�صفهن اأو 

واخل�صي�صة  الرتبية اجليدة  ذلك  من�صاأ  بل  �صرتهن، 

والتعود على حمبة واحد دون غريه ... .، وقد جرى 

الن�صاء  قلوب  على  ت�صتويل  العفة  اأن  فرن�صا  بالد  يف 

 .  ... النا�س،  من  الو�صطى  الرتبة  اإىل  املن�صوبات 

)�س305(«.

اإذا اعرتفنا باأن الرواية ت�صيف قوًل فرديًا اإىل 

قول فردي اآخر، منتهية اإىل ثالث ينزاح عن الطرفني، 

تو�صيفه  يف  تقوم  ل  الفعلية،  الطهطاوي  رواية  فاإن 

فرجن وطرائق �صلوكهم وتفكريهم، بل يف املنظور  لالإ

يتخذ  اأن  عليه  اأملى  غريب،  بلد  لقاء  عن  ال�صادر 

مكنة والب�صر، واأن ينزاح  من الدين معيارًا لتقومي الأ

عنه ذاهبًا اإىل اجتاه جديد، ل ينق�صه ال�صطراب، 

ن�صاين وباملكاين اجتهاد الب�صر ل  ي�صتبدل بالديني الإ

املالمح  بحدود  الن�صغال  فاإن  هذا،  وعلى  اأديانهم. 

له،  معنى  ل  �صوؤال  بريز«،  الإ »تخلي�س  يف  الروائية 

اأن ما هو روائي قائم يف جتربة نقلت، ن�صبيًا،  ذلك 

ومن  الفرد،  ف�صاء  اإىل  اجلماعة  حيز  من  الكاتب 

اليقني املوروث اإىل جمال احلرية والت�صاوؤل. 

»الفران�صي�س«  وجوه  ببع�س  الطهطاوي  قبل 

اإعجابًا  هذا  يحجب  اأن  دون  اأخرى،  وجوهًا  واأنكر 

�صريحًا بهم، فهو يقول يف »اخلطبة« التمهيدية عن 

هدف كتابه: »ليكون نافعًا يف ك�صف القناع، عن حمّيا 

قطار  الأ عرائ�س  اإنها  فيها  يقال  التي  البقاع،  هذه 

طاّلب  اإليها  ال�صفر  اإىل  به  يهتدي  دلياًل  وليبقى 

اأن قيدت يف �صفري  رت يف  �صفار، ... .، فما ق�صّ الأ

�صالم على  رحلة �صغرية... . واأنطقتها حاجة ديار الإ

فاإن  وال�صنائع،  والفنون  الّبانية  العلوم  البحث عن 

»واحلق  �صائع  ثابت  اأمر  فرجن  الإ ببالد  ذلك  كمال 

اأحق اأن يتبع« ... )�س45(«، اأو اأن يقول: »واعتناوؤهم 

 ... به،  ميدحوا  اأن  ينبغي  ما  اأح�صن  هو  باملعارف 

لها  قطار،  الأ عرائ�س  الفرجن  فبالد  )�س223(«. 

وفيها  باملحاكاة،  جدير  هو  ما  البانية،  العلوم  من 

من  فهي  الرتجمة،  ي�صتحق  ما  النافعة  املعارف  من 

يف  �صالم  الإ ديار  عليه  كانت  ما  والتمدن  احل�صارة 

ندل�س، ... . زمن العبا�صيني والأ

العرتاف  كما  خر،  الآ على  التعّرف  نقل 
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التي  القول،  اأحادية  من  امل�صلم  الطالب  بف�صائله، 

ذاتها،  حول  املتمركزة  �صالمية«  الإ ب�»احلقيقة  تقبل 

ويت�صالح  وىل  الأ اإىل قول مرتبك، يحتفظ بحقيقته 

مع »حقائق غري اإ�صالمية«. ولعل التحّول من حقيقة 

هو  املراكز،  متعددة  حقيقة  اإىل  املركز  وحيدة 

واأحوال  م�صر  اأحوال  بني  املقارنة  من  جعل  الذي 

الطهطاوي،  كتاب  يف  ثابتًا  عن�صرًا  »الفرن�صي�س« 

التقدم،  عن  ر  ق�صّ من  اأ�صتاذ  املتقدم  اأن  معتبًا 

طاملا اأن »احلق اأحق اأن يتبع«. فهو يذكر ماء النيل، 

ويتمنى لو »جرت العادة برتويقه قبل ا�صتعماله كما 

بالده  اإىل  ويتطلع  ال�صني«،  نهر  ماء  يف  العادة  هو 

ت�صبح  كي  العمران«،  »اأدوات  فيها  تتوفر  اأن  اآماًل 

عن  وحتّدث  الدنيا«،  بالد  ورئي�صة  املدن  »�صلطان 

والر�صوة يف فرن�صا،  الظلم  ال�صرائب وغياب  عدالة 

القدمية:  اإىل م�صر  قافزًا عن حا�صر م�صر ذاهبًا 

»وقد ذكر بع�س املوؤرخني اأن م�صر يف �صالف الزمان 

القبطة  قدماء  �صريعة  فاإن  املنوال،  هذا  على  كانت 

كانت تعنّي لكل اإن�صان �صنعته، ... )�س146(«. وقد 

ين�صى الطهطاوي مرتبة م�صر، التي �صُرفت بها قارة 

حتى  جدًا،  اأغنياء  باري�س  »واأهل  فيقول:  اإفريقيا، 

جتار  من  عظيم  تاجر  من  اأغنى  منهم  املتو�صط  اإن 

القاهرة. )�س201(«.

و�صوارع  وال�صني  النيل  بني  الطهطاوي  قارن 

والعدل  ال�صيف،  ف�صل  يف  باري�س  و�صوارع  القاهرة 

ال�صيا�صي  والنظام  قباط  الأ الفرن�صي وعدالة قدماء 

�صالمية، ... . قادته مقارناته،  الفرن�صي واحلكومة الإ

املعتمدة على املعاينة، اإىل تف�صيل الرابطة احل�صارية 

الفرن�صيني  من  مقرتبًا  الدينية«  الرابطة  »على 

ن�صان«،  »الإ مفهوم  اإىل  و�صل  الرتك.  عن  ومبتعدًا 

من حيث هو، الذي يقول به الوعي احلداثي، وتعتبه 

وىل. ولهذا تتمّثل »روائية« الرحلة،  الرواية مقولتها الأ

اأنطقته  الذي  الطالب،  اأ�صرنا، يف حتولت وعي  كما 

التجربة مبقولت روائية متعددة: النتقال من املعلوم 

التعّرف على �صعب غري عربي يقا�صم  اإىل املجهول، 

والقبول  الإطالقي  عن  والبتعاد  �صفاتهم،  العرب 

بالن�صبي، لي�س �صرف املراأة من ال�صرت و«احلجاب«، 

الفرن�صي  العدل  اإحالة  احلواري،  بالت�صور  خذ  والأ

قباط، والنظر اإىل امل�صتقبل ل  على عدالة قدماء الأ

اإىل املا�صي، فم�صر التي تتعلم من الفرجنة �صت�صبح 

»رئي�س بالد الدنيا«، وتو�صيع الإميان الديني باإميان 

دنيوي  م�صتقبل  مع  والتعامل  والفنون،  بال�صنائع 

خر. اأدرج  يقوم على التمدن والعمران والتعّلم من الآ

الطهطاوي  ت�صور  يف  حماكاته،  جتب  الذي  خر،  الآ

ن�صان  »الإ الديني«  ن�صان  ب�«الإ ي�صتبدل  متفائاًل،  بعدًا 

ال�صانع« الذي يعرف واجباته الدينية.

تنطوي رحلة الطهطاوي، وهي »رواية تعّلم« يف 

خري، على روايتني: رواية خارجية، ت�صف  التحديد الأ

مو�صوعها  داخلية،  ورواية  مكت�صف،  جمتمع  اأحوال 

اإىل  و�صل  الذي  وتناق�صاته،  املكت�صف  ن�صان  الإ وعي 

اإن�صانًا  �صكليها،  يف  الرحلة،  اأنتجت  به.  بداأ  ما  غري 

ويوؤمن  امل�صريون،  يعرفه  مما  اأكرث  يعرف  انتقاليًا، 

با�صطراب  وي�صالح،  الفرن�صيون  به  يوؤمن  ما  بغري 

�صديد، بني ما عرفه وما اآمن به.

يعرف  فكر  يف  ا�صرنا،  كما  ال�صطراب،  يظهر 

موائمة:  بلغة  عنها  التعبري  يح�صن  ول  املوا�صيع 

هي  بلغته  نابيب  والأ الفتنة،  هي  عنده  فالثورة 

»بزابيز« واملطاعم هي »الر�صطورا طورات«، وامل�صرح 

هو »التياتر« وحفلة الرق�س هي »البال« واأماكن اللهو 

)ال�صبكتاكالت(  واأعظم  »�صبكتاكالت«،  والفرجة 

الهمزة  )ب�صم  وبرة«  »الأ امل�صماة  باري�س  مدينة  يف 

اأعظم  وفيها  الراء(  وفتح  املك�صورة،  الباء  وت�صديد 

لت  الآ على  الغناء  وفيها  الرق�س،  واأهل  لتية(  )الآ
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على  تدل  خر�س،  الأ كاإ�صارات  باإ�صارات  والرق�س 

ملوميك«  »اأوبرة  ت�صمى  )تياتر(  ومنها  اأمور عجيبة، 

�صعار املقرتحة. )�س166(«. فيغنى فيها الأ

موا�صيع عديدة:  اإىل  املتعرثة  اللغة  ت�صري هذه   

فتطور  اليومية،  احلياة  وحاجات  اللغة  بني  العالقة 

اأن  التي يعب عنها، مثلما  اللغة من تطور احلاجات 

ا�صت�صارة  من  ل  الجتماعي،  التمدن  من  اللغة  ثراء 

تطور  واأن  الكاملة«،  »اللغة  وا�صتظهار  القوامي�س 

كتاب  اأنتج  بها.  ينطق  التي  اللغة  تطور  من  الفكر 

مراآة  يف  خر  الآ فتنة  حمددًا:  مو�صوعًا  الطهطاوي 

الوعي املرتبك.

2- ال�شاق على ال�شاق وف�صيلة املقارنة:

غايتها  املديح،  �صعر  يف  خمفقة  حماولت  بعد 

يف  ال�صدياق  فار�س  اأحمد  ن�صر  وامل�صلحة،  التك�صب 

باري�س 1855 عمله ال�صهري ال�شاق على ال�شاق، الذي 

واإذا كان �صعره،  اأول رواية عربية.  البع�س فيه  يرى 

فقد  قدمي،  عربي  ل�صعر  امتدادًا  فيه،  جدة  ل  الذي 

طريفة  حياتية،  جتربة  املفرت�صة  »روايته«  ترجمت 

ووا�صعة، حملته من لبنان اإىل م�صر ومالطة وفرن�صا 

وبريطانيا واأماكن اأخرى. حاكى يف �صعره موروثًا فر�س 

عليه �صكله ومنظوره، واألزمته جتربته الذاتية بكتابة 

مغايرة، �صردت اأجزاء من �صريته الذاتية، وحتدثت 

عما راآه يف رحلته الوا�صعة، و�صجلت ما تعّلمه، اأعجب 

العمل،  اأ�صهر  اأن ما  تناوله بهجاء حارق. غري  اأو  به 

بحثه  امل�صيحية،  الدينية  املوؤ�ص�صة  على  جتّراأ  الذي 

اللغوي الذي جمع بني القدمي واحلديث وك�صر اجلدار 

الفا�صل بينهما. مل يكن هذا البحث بعيدًا عن جتربة 

اللغة  اأن يقرا  له  اأتاحت  اأوروبية،  ال�صدياق مع لغات 

اأجنبية  لغة  على  النفتاح  ن  لأ جديد،  ب�صكل  العربية 

�صلية. نقد، �صريح اأو م�صمر، للغة الأ

»اأدب  يف  يندرج  الذي  ال�صدياق،  عمل  يتعني 

الرحلة«، ن�صًا هجينًا متعدد امل�صتويات، ا�صتمل على 

�صعب  بني  والفروق  اأهلها  وعادات  البلدان  و�صف 

لزمتها  متعددة  حكائية  وحدات  وت�صمن  واآخر، 

احلكايات،  اأملتها  اأدبية،  و�صذرات  لذعة  �صخرية 

داخل  املوؤلف  �صافر   . واجتماعية...  �صيا�صية  واآراء 

كتابة  يف  راأى  ما  و�صجل  وح�صارة،  �صعب  من  اأكرث 

باللغة  معرفة  على  اعتمدت  الرجتال،  ينق�صها  ل 

وروبية واآدابها. دب العربيني، وبالثقافة الأ والأ

على  ال�شاق  من  جتعل  التي  العنا�صر  هي  ما 

»رواية  اأو  معينة،  بلغة  روائية،  �صبه  م�صاهمة  ال�شاق 

عبت  الذي  »التقدم«  هو  وما  اأخرى؟  بلغة  جنينية« 

ال�صوؤال  اإىل جوانب  اإليه؟ ميكن الدخول  عنه ودعت 

ال�صاردة من حيث هي  نا  الأ ول من جهات ثالث:  الأ

اأو غري  ذاتية، مبا�صرة  ل�صرية  لغوي ومو�صوع  مركز 

ذاته  ال�صارد  عنّي  الهو.  ب�صيغة  عوجلت  مبا�صرة، 

اجلديد،  على  القدمي  يعطف  متدفقًا،  لغويًا  مركزًا 

منتهيًا اإىل لغة خا�صة به، لها اأدبية ل يقا�صمه فيها 

كان  لو  كما  غريه،  واأقدار  اأقداره  بها  و�صف  غريه، 

اآخر، بحثًا عن  اإىل  املنتقلة من مكان  الرحلة،  �صرد 

ولعل  العبث.  و�صيئًا من  والتحليل  الو�صف  توؤّمن  لغة 

هذا البحث هو الذي جعل من عمل ال�صدياق م�صاهمة 

لغوية وتاأ�صي�صًا للرواية يف اآن.

الذي  هو  اأدبيتها،  اأو  اللغة،  العمل يف  كان  واإذا 

وىل، فاإن للجهة الثانية عنا�صر  حدد جهة اجلواب الأ

الدنيوي  العامل  على  الوا�صع  النفتاح  بها:  خا�صة 

يحتفي  الذي  الب�صري،  وتنوعه  املتعددة  حكاياته  يف 

ن  الرت�صّ عن  بعيدًا  وامللمو�س،  واملعي�س  باليومي 

على  النفتاح  اأتاح  املتكّل�صة.  خالق  والأ والطهرانية 

الدنيوي، املوّزع على اأكرث من �صعب وثقافة، املقارنة 

على  والعثور  اجلمع،  ب�صيغة  الواقع  وقراءة  والنقد 



العدد اخلام�س وال�شبع�ن 1�2009

طباعهم  يف  الب�صر  ت�صف  متنوعة،  حكائية  وحدات 

و�صلوكهم و�صماتهم اخللقية. ت�صمن هذا كله حركة 

يف  ارت�صمت  التي  الواقعية«،  »احلركة  اأو  الواقع«، 

»الفارياق«  ال�صارد  هما  اأ�صا�صيتني  �صخ�صيتني 

ثابتان  مو�صوعان  هما  اللذان  »الفارياقية«،  وزوجته 

يف الرحلة وتعليقًا عليها معًا. عّب ال�صدياق يف عمله 

الواقع،  للعامل:  الروائي  املنظور  تالزم  مقولت  عن 

ن�صان  الإ الدنيوي،  ال�صخرية،  الزمن،  احلركة، 

الغرائز  تت�صمن  التي  والعليا،  ال�صفلى  عوامله  يف 

القائمة على  واملحاكمة  واملقارنة  والتاأمل  وال�صهوات 

اخلبة.

مو�صوع  بني  العالقة  يف  الثالثة  اجلهة  تتك�صف 

التحولت  بني  العالقة  يف  اأو  و�صكله،  دبي  الأ العمل 

دبية والتحولت الجتماعية. فلم يقارب ال�صدياق  الأ

ن  لأ حاوله.  لو  ذلك  باإمكانه  يكن  ومل  �صعرًا،  رحلته 

بالتفا�صيل،  مليئة  اإن�صانية  جتارب  يوائم  ل  ال�صعر 

م�صبعة مبراقبة اليومي ومعاينة العادي. و�صواء كانت 

هناك عالقة بني ال�صاق على ال�صاق واملقامة العربية، 

كما مار�صها الهمذاين واحلريري، وقد جاء ال�صدياق 

مو�صوع  اأن  ذلك  واهية،  عالقة  فهي  ذكرهما،  على 

الكتاب عن مكان وزمان خمتلفني. فلم يكن يف املقامة 

وامل�صاءلة،  واجلدة  الده�صة  اإىل  ي�صري  ما  التقليدية 

على  ماألوف،  م�صتقر  عربي  جمتمع  يف  دارت  فقد 

عربيًا  اإن�صانًا  و�صع  الذي  »ال�صاق«،  كتاب  خالف 

�صوارع مل  على  ليقف  ع�صر،  التا�صع  القرن  لندن  يف 

لهم  ب�صرًا  ويرى  ياألفها  ويعي�س يف منازل مل  يعرفها 

عادات غريبة عنه. وكذلك حال العربي وهو ي�صف 

ويعاين  عمرانية،  ثورة  تعي�س  كانت  التي  باري�س 

املراأة الفرن�صية، التي تختلف عن املراأة الإجنليزية، 

متحررة،  عاملة  حرة  فهي  العربية،  املراأة  ت�صبه  ول 

ذات عوائد ولبا�س ومقادير من التّبج وال�صتعرا�س 

»الفارياق«،  �صخ�صية  تاأتي  ولهذا  املاألوف.  تتجاوز 

عن  بعيدًا  الواقعية،  باحلركة  مليئة  زوجته  كما 

�صخ�صيات الهمذاين واحلريري التي تدور يف حركة 

دللة  الختالف يف  وب�صبب  فارغة ل حتمل جديدًا. 

يبدو يف  بيما  �صريعًا،  املقامة  املكان يف  احلركة مير 

عمل ال�صدياق �صخ�صية �صا�صعة غنية املالمح، تك�صف 

عن عامل اأوروبي غري ماألوف، اأو عن »عامل الفرجنة 

الغريب«، بلغة ذاك الزمان.

متّثل الرحلة، يف »بالد الفرجنة« رحلة اكت�صاف، 

لغاتهم  يف  وروبيني  الأ تتاأمل  الكت�صاف،  يف  رحلة  اأو 

وتدّينهم...  وماأكلهم  لبا�صهم  وطرق  واأفكارهم 

املقارنة«  »مبداأ  من  يجعل  الذي  هو  الكت�صاف  ولعل 

وروبي يحيل  عن�صرًا يحايث الكتاب كله، اإذ املكان الأ

على املكان العربي، واإذ املراأة الفرن�صية مدخل لتاأمل 

و�صع املراأة العربية، واإذ ال�صلوك الإجنليزي القائم 

ن�صاين  على الن�صباط والدقة منا�صبة للنظر اإىل الإ

و�صع  اأمرين:  ال�صدياق  اأجنز  جديد.  ب�صكل  العربي 

كتابًا يحت�صد بعنا�صر روائية، وكتب عن عربي يكت�صف 

وروبية، اأو عن اأوروبا القرن التا�صع ع�صر  احل�صارة الأ

خري ثابتًا من  من وجهة نظر عربية. �صكل املو�صوع الأ

ثوابت الرواية العربية، منذ زمن ال�صدياق اإىل زمن 

بهاء طاهر، ومن زمن اأمني الريحاين اإىل زمن �صنع 

اهلل اإبراهيم، وهو ما جعل من الرواية العربية �صجاًل 

مفتوحًا لعالقة العرب بالغرب.

توّقف ال�صدياق، وهو ي�صف لندن، اأمام »التحف 

املزدهرة،  نوار  والأ الغريبة،  والرغائب  العجيبة، 

اأن  تبهن  التي  )�س578(«،  الن�صرة...  واحلوانيت 

اللندين  اجلمال  واأن  اليقظة،  عن  ر  تق�صّ حالم  الأ

املراأة  اإىل  و�صل  فاإن  العربي.  املتخيل  على  يفي�س 

الإجنليزية اأثنى على لطفها وكرمها: »اإن الغريب اإذا 

تبّواأ منزًل عندهن ي�صبح وقد �صار واحدًا من اأهل 
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ن كاًل من �صاحبة البيت ومن اخلادمة وما  البيت. لأ

اأدراك ما اخلادمة، تالطفه وتوؤان�صه وتقوم بخدمته، 

وحترر  اللطف  اإىل  الكاتب  ي�صري  ...)�س636(«. 

املراأة معًا. غري اأن ما يجذب انتباه ال�صدياق، وي�صعه 

بني قو�صني ت�صتهالن بكلمة تنبيه هو �صكك احلديد، 

»تنبيه دروب احلديد يف بالد الإجنليز مثل خطوط 

طوًل  �صاء  مو�صع  اأي  اإىل  امل�صافر  فيها  ي�صري  الكف 

وعر�صًا و�صرقًا وغربًا، ... )�س582(«.

اأنوار  من  الإجنليز  بالد  �صورة  ال�صدياق  بنى 

ولطف  امل�صتقيمة  ال�صوارع  وجمال  وحوانيتها  لندن 

اإىل  امل�صافر  تنقل  التي  احلديد«،  و»دروب  املراأة 

حيث �صاء. »تنّبه« هذه ال�صورة اإىل حال بلد معنّي، 

ن النتقال  وتلفت النظر اإىل اأحوال بلدان مغايرة، لأ

املقارنة  اأن  مثلما  بينهما،  مقارنة  اآخر  اإىل  بلد  من 

ما  اإن  اآخر.  بلد  عنه  ر  وق�صّ بلد  حققه  عّما  اإخبار 

ن كل مكان  ي�صل بني النتقال واملقارنة هو التعّلم، لأ

جديد يختب التجربة املعي�صة يف املكان الذي �صبقه 

يف  التقدم  ال�صدياق  عاين  اأ�صئلته.  عليها  ويطرح 

ات�صاعًا،  كرث  الأ املوقع  املراأة  واأعطى  عديدة،  مواقع 

قادرة  حقوقه،  بجميع  جديرة  للرجل،  م�صاوية  فهي 

يف  قائم  ذلك  وبرهان  والكت�صاب.  التعّلم  على 

»الفارياقية«، التي تعّلمت اللغة الإجنليزية و�صاركت 

الرجال حوارهم، وكان لها اآراوؤها املختلفة يف بع�س 

على  الثناء  فاإن  وبداهة،  وروبية.  الأ احل�صارة  وجوه 

تاأكيد  اأن  مثلما  بالرجل،  م�صاواتها  اإىل  دعوة  املراأة 

العربي  املجتمع  على  احتجاج  التعلم  على  قدرتها 

الذي مينع تعلمها، ومطالبة باإ�صالح اجتماعي يتيح 

تعليم املراأة والرجل معًا.

عربية،  امراأة  وهي  »الفارياقية«،  كانت  اإذا 

عن  واحلديث  الإجنليزية  اللغة  تعلم  على  قادرة 

املجتمع  فاإن  وروبية،  الأ وجوه خمتلفة من احل�صارة 

بناء  على  قادر  الظروف،  له  تهياأت  اإذا  العربي، 

اأن  غرابة  ل  املزدهرة.  نوار  والأ احلديد«،  »دروب 

يف  ذاته  عن  معلنًا  ال�صدياق،  كتاب  التفاوؤل  يحايث 

امل�صتقبل  ين�صر  ثالث  بعد  ويف  م�صخ�صني،  بعدين 

البعد  يتحدد  التعلم.  على  ن�صان  الإ قدرة  وتن�صره 

البعد  ويتجلى  الإجنليزي،  املجتمع  بح�صارة  ول  الأ

رجل  عنها  اأف�صح  التي  التعّلم«،  »رواية  يف  الثاين 

وزوجته –الفارياق والفارياقية- انفتحا على جمتمع 

يف  الثالث  البعد  ويتالمح  منجزاته.  وتاأمال  جديد 

تقّله  حمتملة،  رحلة  ينتظر  الذي  العربي«،  »املجتمع 

من زمن اجلهل والتخلف والتع�صب اإىل زمن املعرفة 

والتقدم والت�صامح.

تظل الرحلة، يف احلالت جميعًا، جمازًا للتحول 

والتعّلم.  املعرفة  اإىل  ودربًا  والنتقال،  وال�صريورة 

وطالب  بتفوقه،  واعرتف  خر«،  »الآ ال�صدياق  راأى 

بالتعّلم منه.

التمدن  بني  الفرق  باأفرجني:  ل�شت  اإذن  ْي.  و   -3

والتفرجن:

اخلوري  خليل  ال�صحفي  والرائد  ال�صاعر  عالج 

بني  الفرق  مبكر  روائي  عمل  يف   ،)1836-1907(

التمدن والتفرجن )وْي. اإذن ل�شت باإفرجني 1860(. 

ديب الذي ولد يف جبل لبنان، مثل غريه من  انطلق الأ

تنويريني لحقني، من قابلية ال�صعوب جميعًا للتمدن، 

اإذ  بع�صها،  عن  املتمدنة  ال�صعوب  متيز  اإىل  وانتهى 

يختلف  العربي  واإذ  الفرن�صي،  ي�صاوي  ل  الإجنليزي 

ديب  الأ الالفت يف عمل هذا  اأن  الطرفني. غري  عن 

بني  ف�صل  الذي  ال�صاخر،  النقدي  ح�ّصه  النه�صوي 

اللبا�س  حماكاة  اأن  ذلك  التفكري،  وطريقة  »الزي« 

وروبي ل جتلب عقوًل جديدة. الأ

�صابق  م�صرق  بنرث  اأخذ  الذي  اخلوري،  وّزع 
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طرح  متكافلة:  اأربع  عالقات  على  عمله  لزمنه، 

هي:  اأخرية  وعالقة  ت�صخي�صه،  تبيره،  املو�صوع، 

اإىل  ال�صغرية  املقدمة  ت�صري  ولهذا  العبة.  قطاف 

جنبية«  هوؤلء ال�صرقيني الذين اندفعوا اإىل »العوائد الأ

دون اأن يعرفوا ما اكت�صبوا وما اأ�صاعوا، معتبين اأن 

الراأ�س هو »البنيطة« واأن ارتداء »البنطال« يجعلهم 

املري�صة  الظاهرة  املوؤلف  طرح  متامًا.  اأوروبيني 

اأن املتفرجنني ل  وا�صتنكرها ب�صخرية لذعة، مبينًا 

�صحيفة،  يقروؤون  ول  اأجنبية،  لغة  غالبًا،  يح�صنون، 

اإىل  يلتفتون  ول  والكر�صي،  الزوجة  بني  يفّرقون  ول 

داب والفنون، .... اإنهم مراآة »التجمل الجتماعي«  الآ

والي�صر  الذات  وفراغ  اجلهل  من  مزيج  هو  الذي 

العابث، وتطلع اإىل رفعة تثري ال�صخرية.

جاء التبير من اجتاهني: اأحدهما معي�س مراياه 

تفرجن يف اخلارج وتخّلف يف الداخل، وتعامل �صطحي 

وجهل جوهري، ومالب�س زاهية واأخالق فا�صدة. اأما 

ثري  خر فقائم يف »الرحلة«، ذلك املجاز الأ الجتاه الآ

القول  عتبة  ي�صبط  الذي  جميعًا،  النه�صويني  لدى 

و�صقفه، ويعطي القول �صيئًا من احلركة والتحري�س. 

اإليه،  ويعود  يبداأ من مكان  الذي  املجاز،  يوؤّمن هذا 

تو�صيع حيز ال�صرد مارًا على اأكرث من مكان وعار�صًا 

مبجموعة  اأو  ب�صدفة  ومت�صرفًا  حكاية،  من  اأكرث 

الذي  الثالث،  الف�صل  يبداأ  ولهذا  ال�صدف.  من 

ال�صرقيني  الكاتب عادات  ينقد فيهما  يعقب ف�صلني 

م�صتدعيًا  حلب،  مدينة  اأمام  بالوقوف  ال�صلبية، 

بك،  اأ�صبحنا  قد  »ها  كالمه:  اإليه  وموجهًا  القارئ 

اليوم، اأيها القارئ العزيز، على باب �صروري، فحملق 

ن ال�صارد  بعينيك يف حلب ال�صهباء، ...)�س60(«. ولأ

فهو  بعد،  حكايته  يلتقط  ومل  حرًا،  املدينة  يف  ي�صري 

للمتنبي  اأبيات  مع  حوار  يف  كله  الف�صل  ي�صرف 

والتعليق  لمارتني  الفرن�صي  لل�صاعر  اأبيات  وترجمة 

ما  يف  رحلة  املكان  يف  الرحلة  كانت  لو  كما  عليها، 

ي�صري اإليه. لكنه ل يلبث اأن ي�صتاأنف مع قارئه ال�صري 

يف �صوارع املدينة والتعرف على منازلها و�صوارعها، 

التي  املق�صودة،  حكايته  على  »�صدفة«  يعرث  اأن  قبل 

ي�صرح بها الفرق بني التمدن والتفرجن.

حكاية  على  اخلام�س،  الف�صل  يف  القارئ،  يقع 

اأ�صبه  ثيابًا،  لب�س  »رجل  بطلها  الفكرة،  ت�صخ�صن 

فرجن، ويف يده الرنجيلة«، يرفع  ما يكون يف لبا�س الإ

�صوته م�صبهًا العرب ب�«التيو�س« رافعًا من قيمة كل ما 

غري  فقد  اأوروبيًا،  اإن�صانًا  ذاته  ومعتبًا  اأوروبي،  هو 

ا�صمه من ميخائيل اإىل ميخايل، واأعطى ابنته ا�صمًا 

غرابة،  ل  اأوروبية.  ب�صلع  بيته  واأثث  اإميلي،  اأوروبيًا: 

اأن ل مييل الرجل اإىل زواج ابنته من اإن�صان عربي، 

واأن يجتهد يف تزويجها من فرن�صي يزور املدينة، واأن 

خري  ميعن يف خدمته وا�صرت�صائه، اإىل اأن يقول له الأ

عندنا  العادة  جتر  مل  ع�صر:  احلادي  الف�صل  يف 

يردد  ال�صاذج  املتفرجن  تاركًا  العرب«،  من  بالزواج 

ال�صارد  ي�صل  باإفرجني«.  ل�صت  اإذن  »َوْي.  حمبطًا: 

املنتظرة  »العبة«  اإىل  خري  الأ قبل  ما  الف�صل  يف 

اأن  نريد  »اإننا  الكتاب:  مقدمة  يف  عنها  اأعلن  التي 

فرن�صاويًا،  والفرن�صاوي  اإجنليزيًا،  الإجنليزي  يكون 

قد  نه  لأ القارئ  فكر  ن  الآ فلي�صتغل  عربيًا.  والعربي 

تركنا له جماًل ف�صيحًا للتاأويل....«.

يتحرك التاأويل بني التفرجن ال�صعيد، الذي �صبق 

الفرق  ويقراأ  تلتها،  التي  املخفقة  ونتيجته  التجربة، 

على  وما  احلقيقي.  والتمدن  الوهمي  التمدن  بني 

اإىل  احلكاية  بداية  من  الكاتب  قاده  الذي  القارئ، 

نهايتها، اإل اليقظة ووعي التجربة، كي يعرف الفرق 

خر، ويدرك اأن متاهي املتقدم باملتخّلف  بني ذاته والآ

وماآله  الذاتي  واخلداع  ال�صخرية  قوامه  مو�صوع 

مر اأن التفرجن، كما  اخليبة وتداعي الهوية. وواقع الأ
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للواقع  زائف  ت�صور  اخلوري،  خليل  خطاب  يف  جاء 

كاآخر،  نا  الأ اخرتاع  الخرتاع:  على  قائم  والتاريخ 

خر كاأنا م�صتحيلة،  دون املرور بتجربته، واخرتاع الآ

على  متجان�صتني،  عالقتني  اإىل  يحتاج  التماهي  ن  لأ

كان  واإذا  القوى.  وميزان  والتاريخ  الثقافة  م�صتوى 

اإىل  امل�صتحيل  التماهي  اأدبيًا،  اختزل،  قد  اخلوري 

ال�صيا�صية  النظرية  فاإن  اأو ماأ�صاة �صاخرة،  �صخرية، 

مر  والأ التبعية.  مبفهوم  ال�صاخرة  املاأ�صاة  عن  تعّب 

كله لقاء بني وجه �صريح، ينطق لغته ب�صكل �صليم، هو 

وروبي املتفوق، ووجه - قناع يذوب، �صريعًا،  وجه الأ

لغته ول  بائ�صًا، ل يح�صن  اللقاء، خملفًا وجهًا  اأثناء 

خر- املتفوق. لغة الآ

�صل،  الأ بناء  اإعادة  اإىل  املتفرجن  الوعي  ي�صعى 

�صل  الأ اأن  ومعتقدًا  وال�صلعة،  والزي  ال�صم  متو�صاًل 

من  تتحرر  فردية،  اإرادة  تنجزه  خيار  املق�صود 

حم�صلة التاريخ كما ت�صاء. ومع اأن اخليار ي�صري، على 

امل�صتوى النف�صي، اإىل الوهم والوهم الذاتي، اأي اإىل 

فراغ يعانقه فراغ، فاإن هذا الوهم ينتج على امل�صتوى 

اأن  ذلك  مدمرة.  مادية  اآثارًا  والوطني  الجتماعي 

اإىل  املتوهمة  نا  بالأ يدفع  املتفوق،  خر  بالآ التماهي 

كان  فاإذا  خر يف جمالت خمتلفة،  الآ تعريف  اإعادة 

نا، بقدر ما  خر الفرن�صي يف الوعي الزائف هو الأ الآ

خر القريب« هو  خر الفرن�صي، فاإن »الآ نا هي الآ اأن الأ

العربي الذي مل يتفرجن ومل يح�صن اللغة الفرن�صية.

نها  لأ الفعلية«  نا  ب�»الأ الزائف  الوعي  يعرتف  ل 

نها �صورة  نا لأ خر بالعرتاف بالأ اآخر، ول يطالب الآ

خر  الآ ل�صيء م�صرتك بني  اأنه ل وجود  والواقع  عنه، 

نا احللبية املتفرجنة، فهما ل يتقا�صمان  الفرن�صي والأ

لغة  بينهما  وامل�صرتك  والعادات،  والثقافة  التاريخ 

القوى  ميزان  عن  تف�صح  التي  املتفوق،  الطرف 

الت�صور  هذا  ي�صتبدل  وخارجه.  اللغوي  احلقل  يف 

املتبادل،  بالعرتاف  يق�صي  الذي  بالختالف، 

الوطنية  الهوية  عنا�صر  ميحو  الذي  الذاتي،  لغاء  الإ

الخرتاع  طريق  عن  خر  بالآ اللتحاق  اإن  بل  كلها، 

حيث  من  خر،  الآ وتعظيم  الذات  احتقار  اإىل  يوؤدي 

هو مثال من�صود جدير باملحاكاة. لذلك تذهب جميع 

فرجني وجميع الرذائل اإىل العربي،  الف�صائل اإىل الإ

لبا�صًا  »يرتدي  ول  اإفرجنية«،  لغة  يعرف  »ل  الذي 

�صنيور،  يا  امراأتي،  »هذه  املتفرجن:  يقول  �صيقًا«. 

باملالب�س  كانت  واإن  اإفرجنية  تعتبها  اأن  فاأرجوك 

نها، كما قلت لك، اأ�صلها عربية، ولكنها  العربية- لأ

ت�صتحق  ف�صارت  ا�صطالحاتي،  من  كثريًا  تعّلمت 

فرجن  الإ جميع  مثل  »اإننا  اللتفات،...)�س112(«. 

ن�صتعجل  ل  فرجن،  الإ »نحن  كثرية«،  �صحون  عندنا 

نه طبيب عربي،  كل، مثل العرب«، اإىل اأن يقول: »لأ بالأ

وتعود على حكمة اأولد العرب، ظن اأن رقبتي عربية، 

رقبتي  اأن  الربطة  هذه  من  ي�صتنتج  مل  جهله  ومن 

اإفرجنية ل تنفعها اأدوية العرب،..)�س114(«.

حامله  توليد  اإعادة  اإىل  املتفرجن  الوعي  يتطلع 

خداع  اإىل  منتهيًا  وممار�صة،  ونظرًا  وُخلقًا  َخْلقًا 

و�صل  ما  اإىل  و�صل  واخليبة.  خفاق  الإ يوّرثه  ذاتي، 

ا�صتبدل  ال�صحيحة:  باملقدمات  عبث  ب�صبب  اإليه 

وبالعرتاف  ال�صتظهار،  وبالتعلم  التفرجن،  بالتمدن 

املتبادل التبعية،... فلو كان متمدنًا يف حياته العائلية 

لكان متمدنًا خارجها، ولو كان عقالنيًا يف عالقاته 

مع جمتمعه لكان عقالنيًا يف تعامله مع الغرباء، ولو 

اأن  مر  الأ وواقع  بها.  غريه  قنع  لأ بذاته  مقتنعًا  كان 

تفرجنه، الذي يوهم بالنف�صال عن جمتمع متخّلف، 

اإعادة اإنتاج اأكرث تخّلفًا ملجتمعه املتخّلف. واملح�صلة 

نا  والأ املثقف  والعقل  التمدن  اإىل  يفتقد  املتفرجن  اأن 

الوهمية يف النت�صاب  املتما�صكة، م�صاويًا بني رغبته 

الذي  املكان  يف  هو  فال  الرغبة.  وحتقق  خر  الآ اإىل 
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جاء منه، ول هو يف املكان الذي يريد الذهاب اإليه، 

بل يف مكان ثالث ل �صقف له ول قاع.

ر�صم خليل اخلوري، يف رواية لها �صكل م�صرحي، 

مالمح بطل يحيى حقي يف »قنديل اأم ها�صم«، الذي 

التدين يف و�صط  ويقلع عن  يتدّين يف و�صط متدّين، 

مغاير، ل نفاقًا ول تزلفًا، بل ب�صبب ذات ه�صة لي�س 

خر املتفوق، يف احلالني، موجودًا  لها قوام. يبقى الآ

اإىل  جاء  اإن  الفارغة  ال�صخ�صية  يهزم  مكانه،  يف 

اإليه. وهو، يف احلالني،  اإن ذهبت  بالدها، ويهزمها 

ي�صتبدل  الذي  املهزوم،  خالف  على  املوقف،  ثابت 

�صلي موقعًا وهميًا، دون اأن يدري، موحدًا  مبوقعه الأ

بني اخل�صارة والن�صيان املاأ�صاوي.

نقد خليل اخلوري التفرجن باأ�صكال ثالثة: نقده 

يف مقدمته بلغة مبا�صرة، حني حتّدث عن تفوق العامل 

املميتة«  »املفاخر  من  و�صخر  بالدنا«،  على  وروبي  الأ

الرواية- يف  ونقده  للغرب،  الو�صيع  التقليد  ومن 

امل�صرحية، حني بني ماآل اخلداع الذاتي الذي يجلب 

ذى، ونقده، ثالثة، باأ�صلوب �صاخر يتعمد  ل�صاحبه الأ

والحتقار  بال�صفقة  توحيان  اللتني  واملبالغة،  التزيد 

معًا. كاأن يقول على ل�صان املتفرجن وهو يحادث �صيفه 

اأخذتها  عرب،  بنت  فهي  امراأتي،  فاأما   « الفرن�صي: 

من  �صيئًا  علمتها  ولكنني  فرجنية،  وجدت  ما  نني  لأ

واأما  بع�س عوائدنا.  �صراب  و�صقيتها  �صلية،  الأ لغتي 

ابنتي، فلئن كانت يف الظاهر عربية، فهي يف الباطن 

اإفرجنية، مثل اأبيها وجدها، وقد علمناها اأن متقت 

ن�صائحنا  اأن  اأمل  ويل  وحتتقرهم.  العرب،  اأبناء 

املفيدة مل تلبث بدون فائدة، ولكن جنابك ل جتهل 

اإنه  ...)�س96(«.  العدوى  قوة  من  للمعا�صرة  ما 

بدون  ي�صتوي  ل  الذي  نبيل،  اأ�صل  اإىل  ال�صتن�صاب 

ب�:  يدعى  ما  وهذا  مهني،  �صل  لأ م�صاد  ا�صتن�صاب 

�صلية من ن�صيب  ن العن�صرية الأ العن�صرية الرّثة، لأ

خر املنت�صر. الآ

داغر  �صربل  اأظهر  وكما  اخلوري،  خليل  مّهد 

العربية،  الرواية  لظهور  م�صتفي�س،  لمع  تقدمي  يف 

وقراأ عالقة  احلديث،  النرث  رائدًا يف  در�صًا  واأعطى 

خر مبنظور نافذ وعميق. دعا اإىل العرتاف  نا بالآ الأ

نا بذاتها  اأن اعرتاف الأ خر والتعلم منه، موؤكدًا  بالآ

مقدمة �صرورية. 

4- غابة احلق: امل�شتقبل احلكيم واأف�ل العب�دية:

احلق  غابة  املّرا�س  اهلل  فتح  فرن�صي�س  كتب 

اأفكار  عرب  مثقفون  فيه  عرف  زمن  يف   ،1865

الكتابة  �صدفة،  اإل  يعرفوا،  ومل  الفرن�صية  الثورة 

مبكرًا  رحل  الذي  احللبي،  الطبيب  اأراد  الروائية. 

ف�صرح  معًا،  املهمتني  ينجز  اأن   ،)1835-1874(

وروبي يف �صكل حكائي، وجعل من ال�صرح  التنوير الأ

التعليمي ذريعة روائية. �صاغ ما اأراد يف �صكل ذهني 

حماذرًا الرقابة ال�صلطوية، ومنتفعًا باأدب املقموعني، 

يظهر  ل  ولهذا  ماكرة.  باأقنعة  ال�صلطة  يواجه  الذي 

اإ�صارة اإىل »اأمريكا الوليدة«،  الزمن احلكائي اإل يف 

اإ�صارة  اإل يف  التي اختارت احلرية، ول يظهر املكان 

»املجدبة  املدينة  ال�صهباء«،  »حلب  اإىل  متاأخرة 

وال�صاقطة من اأعني العناية منذ األف �صنة فاأكرث؟«. 

ل  احلرية،  مملكة  حول  حديثًا  احللبي  ديب  الأ اأدار 

وقراأ  العبودية،  مملكة  عن  مواز  بحديث  اإل  يكتمل 

مظلمة  مملكة  عن  بعيدة  م�صرقة  مملكة  ف�صائل 

ت�صكنها الرذيلة.

ديب حديثه بف�صل عنوانه: »احللم«،  الأ ا�صتهل 

ما  اإذ  الرقاد«،  »جلج  على  الكالم  م�صوؤولية  حمياًل 

يقول به املنام ل يكرتث به النهار كثريًا: »وملا عرتني 

جلج الرقاد وجدت ذاتي متخطرًا يف برية وا�صعة ...، 

واإذ بعا�صف من الريح قد نه�س من �صكناته... وملا 

اأمامي...«.  منت�صبني  عر�صني  راأيت  اأجفاين  فتحت 
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يف�صح  اأن  احللم  اإىل  اأوعز  الذي  املوؤلف،  اأن  بيد 

اأربع  املق�صود مبقدمة من  القول  اأ�صاء  اأفكاره،  عن 

�صفحات مّهدت للحلم ومو�صوعه، جاء يف �صطورها: 

التمدن  و«جيو�س  يغلب«  و«العلم  يحكم«  »العقل 

العقل  دولة  مدت  »وهكذا  تقول:  اأن  اإىل  الزاهر«، 

كافة  ال�صالم على  بقعة ومكان، وعم  قوتها على كل 

امل�صكونة. )�س71(«.

تّوجت  روؤيا  التي هي  ال�صغرية،  املقدمة  مّهدت 

حللم  ذهبي،  بزمن  املتعاقبة  ن�صانية  الإ زمنة  الأ

احلركة  مملكة  بني  الفرق  يف  ل  ف�صّ وا�صع  »نظري« 

ومملكة العبودية، وخفف ال�صرد النظري بحكايات، 

اأو  الكتاب،  ت�صل�صل  ويعطي  احلكايات.  ي�صبه  مبا  اأو 

يفقد  الذي  احللم-الذريعة،  عن  �صورة  فهر�صه، 

ممنهج،  طريق  يف  ليم�صي  الطليقة  حركته  �صريعًا 

على  وا�صحة  فكرة  كل  فيه  تنفتح  الن�صباط،  دقيق 

اأخرى ل يعوزها الو�صوح. فبعد احللم امل�صطرب بني 

واململكة«،  »ال�صيا�صة  تاأتي  الروح،  الهواج�س ومملكة 

الذي  »التمدن«،  عنوانه:  وا�صع  ف�صل  يعقبها  التي 

يتوزع على خم�صة عناوين فرعية: تهذيب ال�صيا�صة، 

�صحة  خالق،  والأ العوائد  حت�صني  العقل،  تثقيف 

قد  احللم  اأن  الثامن  الف�صل  يعلن  املحبة.  املدينة، 

التقى  باخلري  القائل  النظري«  »الزمن  واأن  انتهى، 

بزمن دنيوي ن�صره.

احلرية  دللة  احلق  غابة  يف  املّرا�س  �صرح 

ب�صكلني: �صكل اأول عن طريق ال�صلب، حني ك�صف عن 

رذائل العبودية، التي حتمل �صفات الببرية والتوح�س 

ل  اأنه  تعلم  »اأما  يقول:  كاأن  وال�صتبداد،  واجلهل 

هل اخل�صونة والببرية ميثاق �صوى الكذب،  يوجد لأ

ول �صريعة غري الحتيال واملكر، ول حكم عدا التعدي 

اأ�صعب  ومن  الر�صوة،  خالف  حاكم  ول  والظلم، 

واإهالكهم  �صملهم  تبديد  بدون  اإخ�صاعهم  مور  الأ

عن اآخرهم. )�س149(«. وال�صكل الثاين عن طريق 

باأخالق  التخلق  هو  اللغة  يف  التحدث  »اإن  يجاب:  الإ

والببرية  اخل�صونة  حالة  من  والنتقال  املدن  اأهل 

ويف  واملعرفة،  ن�س  والأ الظرف  حالة  اإىل  واجلهل 

ن�صان  الإ ير�صد  نامو�س  الجتماع  علماء  ا�صطالح 

دبية. وهذا النامو�س  اإىل جتويد اأحواله الطبيعية والأ

اأوًل تهذيب ال�صيا�صة،  يبنى على خم�صة دعائم هي: 

خالق،  ثانيًا تثقيف العقل، ثالثًا حت�صني العادات والأ

رابعًا اإ�صالح املدينة، خام�صًا املحبة... )�س155(«. 

مّرا�س،  اإليه  ذهب  الذي  باملعنى  التمدن،  ينطوي 

على احلرية واملجتمع املدين ودولة القانون والعدالة 

وامل�صاواة، وغريها من الف�صائل التي جاء بها »العامل 

اجلديد«. اأما دعائمه فهي »تهذيب ال�صيا�صة«، فمثلما 

القائمني  عقلية  من  ال�صلطة  فنوع  باأهلها،  املدن  اأن 

الب�صر،  بت�صاوي  يوؤمنوا  مل  اإن  تت�صّفل  اإدارتها،  على 

والواجبات.  احلقوق  بت�صاوي  اعرتفوا  اإن  وترتقي 

اأعلن املّرا�س، بعد تبيان الفرق بني التمّدن والتوح�س، 

»اإذن فم�صروعنا  النظري ب�صيغة اجلمع:  عن حلمه 

حماربة مملكة العبودية، واإنقاذ �صعوبنا من قيودها 

ل ي�صتحق املالم«.

ديب، الذي اأ�صابه  من اأين جاء هذا الطبيب- الأ

له  اأين  ومن  باأفكاره،  ربعني،  الأ قبل  ورحل  العمى 

اأحالمه؟  اأودعه  الذي  امل�صطرب  الفني  ال�صكل  هذا 

باأن  ديب  الأ اأقنع  الذي  خر«،  »الآ جابة  الإ ت�صتح�صر 

ما حّرر »العامل اجلديد« قادر على عالج »ال�صهباء«، 

اأمرا�صها. فقد زار  ال�صاقطة، و�صفائها من  املجدبة 

مّرا�س باري�س بعد »قومه حلب« -1850- واأقام فيها 

يطالية، وعاد  عامًا وبع�س العام، واأتقن الفرن�صية والإ

الطب،  درا�صة  ليكمل   1866 عام  ثانية  باري�س  اإىل 

التي بداأها يف حلب. لن يختلف حاله، اإذن، عن حال 

مثقفني عرب تعلّموا، قبله اأو بعده، يف »مدينة النور«، 
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بلغة طه ح�صني، وقارنوا بني مدينة باري�س و »القرى 

العربية«. ولعل �صوؤال ال�صلطة امل�صتبدة، الذي عاجله 

وثالثني  خم�صة  بعد  الكواكبي  الرحمن  عبد  احللبي 

عامًا من دون اأن يزور باري�س، هو الذي جذب املّرا�س 

ي�صع  اأن  اإىل  ودفعه  ال�صيا�صي،  الفل�صفي  الفكر  اإىل 

اأفكار جان جاك رو�صو يف �صكل حكائي.

�صا�صيتني:  �صرح املّرا�س، حكائيًا، فكرتي رو�صو الأ

حرًا  ولد  اإن�صان  على  يحيل  الذي  الطبيعي  احلق 

وبحث يف الطبيعة، حرًا، عما يوؤّمن له احلياة وي�صّد 

ذى. مل ي�صتند يف ذاك الطور اإل على عائلته  عنه الأ

وتوابعها، ثم اآلت به »حركات الظروف« اإىل اأن ي�صطو 

ولعل هذا اخلطر  عليه.  ي�صطو غريه  واأن  على غريه 

هو الذي قاد اإىل »العقد الجتماعي«، حيث الن�صان 

يقاي�س حريته الفردية بحماية جماعية، وفقًا لقانون 

وواجبات  بحقوق  ويعاملهم  الب�صر،  بني  ي�صاوي 

جوهرها  مطلقة،  حرية  من  النتقال  اإنه  مت�صاوية. 

وتر�صد  احلرية  تربي  جمزوءة  عبودية  اإىل  عبودية، 

عبودية  يت�صمن  الذي  النتقال،  يبهن  حركتها. 

عقالنية  ثقافة  عن  اأو  تثّقف،  عقل  عن  خمتارة، 

العقل.  تثقيف  ف�صائل  عن  احلالني،  يف  ويخب، 

يتجلى  كما  ب�صكل عقالين  العقل  ا�صتخدام  اأن  ذلك 

الفرد  تهذيب  اإىل  طريق  الجتماعي«  »العقد  يف 

والرتقاء بالجتماعي. والوا�صح يف خطاب املّرا�س، 

الذي يعقل احلرية وال�صرورة، اإميان بتطور اإن�صاين 

ي�صري �صعدًا، ينق�س احلرية املطلقة بحرية جمزوءة، 

حتكمها  اجتماعية  لهيئة  مرجعًا  خرية  الأ ب  وين�صّ

ن الن�صواء يف »العقد الجتماعي«  اإرادة جماعية، لأ

فعل طوعي ل اإكراه فيه. والوا�صح يف خطاب رو�صو، 

الذي ي�صتدعي فكرة املجتمع املدين، اغرتاب ان�صاين 

مرفو�س ومقبول، يحا�صر حركة »املواطن« يف اجتاه، 

ويعّو�صه عما فقد يف اجتاهات اأخرى.

ب�صكل حكائي، وو�صع  اأفكار رو�صو  املّرا�س  ن�صج 

حا�صمًا.  اإميانًا  التقدم  بانت�صار  يوؤمن  ت�صورًا  فيها 

عّب الثائر احللبي عن اإميانه، على م�صتوى امل�صمون، 

حني اأظهر، ب�صكل تربوي، انتقال الن�صان النافع من 

بها  اأخذ  التي  احلرية  مملكة  اإىل  العبودية  مملكة 

القول،  �صح  اإن  فنيًا،  عنها  وعّب  اجلديد«.  »العامل 

احلكاية  م�صار  عنها  يخب  اأوىل  طريق  بطريقني: 

ال�صائر من احللم اإىل اليقظة الرا�صية، اأو من حلم 

»حلب  تب�ّصر  يقظة  اإىل  »الفيل�صوف«  رغبات  ي�صرد 

»افرحي  واخلراب:  البوؤ�س  زمن  بانق�صاء  ال�صهباء« 

يفرت�صك  عاد  فال  �صوريا،...،  �صهباء  يا  وابتهجي 

من  �صملني  ومما  همال.  الإ بك  يفتك  اأو  املحل، 

كنت  وبينما  فق،  الأ نظري يف منت  اأثبت  الندها�س، 

�صاخ�صًا بب�صري فيه راأيته قد ا�صتحال اإىل بحر من 

النور ال�شاطع، ...)�س270(«. تنمو الفكرة يف ف�صاء 

و«التّوعر«  التوح�س  على  �صاهدة  ن�صاين  الإ التاريخ 

اآخر.  املثقف، يف طور  والعقل  التمدن  يف طور وعلى 

داخل  �صغرية  حكاية  يف  الثانية  الطريقة  تتجلى 

بيع  خمطوف  �صوداين  مو�صوعها  الكبرية،  احلكاية 

يف �صوق العبيد، وهرب وارحتل وتعلم واأ�صبح قائدًا 

قا�صمه  الذي  اأخيه،  حال  وكذلك  لمعًا.  ع�صكريًا 

ال�صغرية  احلكاية  اأن يف  ومع  وانتهى حرًا.  م�صريه 

د.  لحظ  كما  النظري«،  »ال�صرد  رقابة  يك�صر  ما 

املّرا�س،  لكتاب  الالمعة  مقدمته  يف  ع�صفور  جابر 

ن�صان احلّرة  خري برهانًا عن اإرادة الإ فقد �صاءها الأ

زمنة  وغروب زمن العبودية اأمام »النور ال�صاطع« لالأ

احلديثة.

ت�صمن كتاب غابة احلق اأفكارًا تطالب مبحاكاة 

»املجتمع املدين« يف الغرب، اتكاء على رو�صو، وبالتعّلم 

العبودية،  العامل اجلديد )اأمريكا( الذي رف�س  من 

والنار،  �صلحة  بالأ اخل�صنة  العادة  هذه  �صد  »نه�س 
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على  التوح�س  لدولة  بقية  وجود  يحتمل  عاد  ما  اإذ 

حماكاة  يق�صد  مل  املّرا�س  اأن  غري  ر�س«.  الأ �صطح 

الغرب، من حيث هو، بل دافع عن التمدن يف مواجهة 

ال�صتبداد  دولة  مقابل  القانون  دولة  وعن  التوح�س، 

اإىل  اأو  ذهني،  منوذج  اإىل  عمد  ولهذا  والببرية. 

منوذج منطقي جمرد، يقارن بني احلرية والعبودية، 

خرية. وحتى لو دعا اإىل حماكاة  وطالب بالتحّرر من الأ

»حلب  حترير  ق�صده  كان  فقد  التبا�س،  بال  خر،  الآ

ال�صهباء«، التي تقرتب من التداعي، وحترير العرب 

»الذين لهم من احلذق والت�صميم« –كما يقول- اأن 

مم، لو حترّروا من اخلراب الذي  ي�صارعوا اأرقى الأ

وّطنته  الذي  باخلراب،  الوعي  ولعل  عليهم.  يجثم 

قرون من الركود، هو الذي جعل من كتاب امل�صيحي 

املّرا�س مقدمة لكتاب ال�صيخ عبد الرحمن الكواكبي 

فكار بنتائجها، بعيدًا  طبائع ال�صتبداد الذي قا�س الأ

عن بالغة راكدة ل تاأتي بجديد.

عّب املّرا�س عن وعي ماأزوم يريد اأن يوحد بني 

نا« وعارفًا مبا  خر« معرتفًا مبا متلكه »الأ نا« و »الآ »الأ

نا« وا�صح  خر«. وما متلكه »الأ عليها اأن تاأخذه من »الآ

يف »غابة احلق«، ت�صرف به املوؤلف واأح�صن الت�صرف 

ال�صعر،  اللغوي،  الزخرف  الرثية،  العربية  اللغة  به: 

ومن  كله،  هذا  لكن  ال�صماوية،...  ديان  الأ احرتام 

اأ�صكال التعامل معه، مل مينع عن  اأمام  دون التوقف 

قلم املّرا�س، غري مرة، كلمة »البخار« التي ت�صري اإىل 

ال�صناعية-  والثورة  وامل�صانع،  وال�صفن  القطارات 

املتواتر  التلفيقي  الفكر  كان  واإذا  بعامة.  العلمية 

علمي  منظور  عن  وف�صله  العلم  �صاأن  من  رفع  قد 

العلم  بني  فّوحد  الت�صاق،  املّرا�س  �صاء  فقد  للعامل، 

ب�»مملكة  متم�صكًا  املدنية،  و�صروط  والدميقراطية 

الروح« مت�صكًا ل �صبهة فيه.

بفكرة  احللبي  الطبيب  املت�صق  الت�صور  اأقنع 

الدولة املدنية، التي ت�صلح للب�صر جميعًا، وبالقرتاب 

ان�صانية  جتربة  ي�صف  الذي  الروائي،  اجلن�س  من 

ب�صكل  �صيا�صية  اأفكار  عالج  خمتلفة.  بلغات  كونية، 

حكائي، وجعل من احلكاية قناعًا يلتم�صه املقموعون، 

القناع  كان  و�صواء  كثرية.  رقابات  ترهقهم  الذين 

�صفافًا اأو معتمًا، فقد قال يف روايته ما �صيقوله، ب�صكل 

عار، عبد الرحمن الكواكبي بعد خم�صة وثالثني عامًا، 

حني وجد يف القاهرة، البعيدة عن حلب، قناعًا من 

م�صت�صر�صدًا  العبودية  فكرة  املّرا�س  �صرح  اآخر.  لون 

مهتديًا  »حلب«  حترير  اإىل  وتطلع  احلرية،  مببادئ 

باأنوار باري�س.

5- كتاب خالد: رغبة امل�شاحلة ووهم التكامل:

�صرطًا  ال�صابقة،  عمال  الأ يف  الرحلة،  �صّكلت 

مكانية  م�صافة  عن  معلنة  بالغربي،  العربي  للقاء 

بعد  خر«  »الآ وال�صدياق  الطهطاوي  عاين  وزمانية. 

اإىل  الغرب  وا�صتقدم خليل اخلوري  اإليه،  �صافرا  اأن 

د  وجّرّ الغرب  من  مقولت  مّرا�س  وا�صتعار  ال�صرق، 

عن  املختلفة،  نهاياتها  الرحلة، يف  اأخبت  مكنة.  الأ

فرق تاريخي بني الطرفني، تك�ّصف يف تعّلم قلق وحوار 

خر  ل تعادل فيه. جعل هذا من الرحلة تّعرفًا على الآ

واختبارًا للذات ورغبة غام�صة يف ت�صاوي الطرفني.

بـ   ،1911 خالد  كتاب  يف  الريحاين  اأمني  اأخذ 

ورّده  نيويورك  اإىل  بالعربي  فاأر�صل  املجاز،  الرحلة 

اإىل اأر�س عربية، بحثًا عن »روؤيا« توّحد بني الطرفني 

ا�صتبداد  »نبي �صرقي« ميحو  اإىل  راأى  بهما.  وترتقي 

اجلغرافيا ويب�صر باإن�صان جديد، ينتظره الكمال يف 

حمطة قادمة. ولعل هذه الروؤية الر�صولية، التي تثق 

كتابه  �صفحات  اأنطقت  التي  هي  مغاير،  مب�صتقبل 

وىل بتفاوؤل ل التبا�س فيه: »�صوف ياأتي زمن، حني  الأ

ياأتي ذلك  و�صوف  نف�صه،...،  دليل  امرئ  ي�صبح كل 

الزمن، عندما تزول احلاجات اإىل تاأليف الكتب من 
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وحينذاك  وان،  الأ ذلك  يحني  �صوف  خرين.  الآ اأجل 

�صوف ُيَدّبج كل اإن�صان كتابه اخلا�س يف احلياة التي 

الق�صر  يكون  �صوف  هذا  احلياة  كتاب  اإن  يحياها. 

ن�صان  املنيف والكاتدرائية املقالية حيث تقبع روح الإ

ن�صان من  يف جميع العامل. )�س16(«. ياأتي ق�صر الإ

املنف�صلة،  الديانات  يتجاوز  الذي  ن�صاين،  الإ دينه 

وياأمر مبا يوحد اأرواح الب�صر يف كل مكان.

الب�صر  بني  امل�صافة  ميحو  منظور  على  اتكاء 

الغرب  وىل،  الأ كتابه  �صفحات  من  الريحاين،  و�صع 

يف ال�صرق وال�صرق يف الغرب، قائاًل باخلا�س والعام 

التج�صري يف  بينهما. جتّلت رغبة  الفرق  ومبا يج�ّصر 

كتاب يقا�س بذاته، ول يقا�س بغريه، ل هو »باملذّكرات 

لي�س  واأنه  كما  الذاتية،  الرتجمة  اأو  بال�صرية  هو  ول 

يت�صمن  »كتاب  هو  اإمنا  العرتافات«،  اأو  باليوميات 

ممالك  من  �صغرية  ململكة  وتاريخًا  بيانيًا  ر�صمًا 

الروح«. اأملت الروح، التي تتجاوز اللغات والثقافات، 

الكال�صيكية«  العربية  »الق�صيدة  بني  موؤقتًا  جتاورًا 

هنا  »يطالعك  وال�صيا�صيني:  خالقيني  الأ والرتاجمة 

تول�صتوي، وهناك اإب�صن، وهنالك �صبن�صر ويليه نيت�صه 

الديناميت  وباكونني  فاغرن  ريت�صارد  يطالعك  وقد 

وارن�صت  النا�س  بني  امل�صّوية  بع�صاه  مارك�س  وكارل 

الر�صولية  الروؤية  اأن  غري  هيكل،...)�س16-15(«. 

�صكن  اإىل  وتدعو  املوؤقت«  »التجاور  تلغي  اأن  تلبث  ل 

ن�صان- الرائي �صاغ من  ن الإ واحد وم�صاكنه دائمة، لأ

خالقيني وال�صيا�صيني  الق�صيدة العربية والرتاجمة الأ

كتابًا واحدًا.

بعاملني مري�صني،  البداية،  منذ  الريحاين،  قال 

ينتظرهما عامل ل اأمرا�س فيه. جعل من �صخ�صيته 

وملا  التحرر منه،  ينبغي  ملا  –خالد- مراآة  الرئي�شية 

يجب اأن يكون: »عندما ل تكون عبقرية خالد منهمكة 

يف مزاولة احلجب ال�صبعة، فهي اإما تنازل الرهبان 

يف مرتفعات جبال لبنان اأو ت�صرم النار يف �صيء ما 

مبدينة نيويورك. )�س18(«. يعي�س العربي املفرت�س 

وتتعاىل  متباعدين،  خمتلفني  مكانني  يف  جتربتني 

من  اأكرث  ويعي�س  ت�صاء،  حيث  وحتّوم  عليهما  روحه 

زمن، متقهقرًا ومتقدمًا، يف انتظار امتالكه الكامل 

لذات كاملة، ل حتتاج اإىل دليل. فهذا ال�صرقي، الذي 

ل ي�صيع، من »ن�صل اأولئك الفنيقيني ال�صجعان الذين 

اقتحموا البحار«، ولد يف بعلبك وعا�س يف »كهف داخل 

براري نيويورك اخلم�س �صنوات«، دون اأن ين�صى من 

يريد. وهذا  اإىل حيث  الطريق  اأن ي�صل  اأو  اأين جاء 

التوازن، الذي اأتاه من التجربة ومن ب�صرية �صرقية 

بحكمة  الغرب  يقراأ  اأن  له  يتيح  اجلذور،  عميقة 

واأن  غربية،  بثقافة  ال�صرق  ي�صّحح  واأن  �صرقية، 

م�س وابتاع  يعاي�س ال�صرق والغرب معًا: »باع ناقته بالأ

بتخريب  يقوم  »عندما  هوائية عو�صًا عنها«،  دراجة 

هرامات لكي يبني من حجارتها ناطحات �صحاب  الأ

الذي  ال�صرقي،  يكرتث  ل  )�س21(«.  اأمريكية،... 

بالتفاوت  م�صبوق،  غري  ر�صوليًا  كتابًا  قلمه  ي�صّطر 

بني احل�صارتني، فلي�س يف الدّراجة ما يف�صل الناقة 

هرامات،  ول يف ناطحات ال�صحاب ما يتفوق على الأ

الروح ل من  ياأتي من مملكة  النجيب  �صا�صي  الأ ن  لأ

مملكة املادة.

يحّدد الريحاين فكرته وير�صل »بطله« اإىل جتربة 

الف�صل  يكون  ولهذا  دللتها.  عن  وتخب  ت�صيئها 

للفكرة  التفاهة متهيدًا  اأغوار  كتابه: �صب  ول من  الأ

حيث  بعلبك«  »مدينة  ثان  ف�صل  يتلوه  لها،  وعر�صًا 

الزمن  يف  ن�صان،  الإ تدفع  العظيمة  ال�صم�س  مدينة 

التي  الدولر«،  »مدينة  اإىل  نتقال  الإ اإىل  العثماين، 

»طريق  املدينتني  بني  يف�صل  كثريًا.  عنها  »تبعد«  ل 

لم«، عنوان الف�صل الثالث، الذي ي�صل بني اأر�س  الآ

ن املوجود  ال�صرقية«. ولأ احلرمان و»فردو�س املخيلة 
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يختلف عن املق�صود، يفر�س »باب الفردو�س« الزائف 

عناوين على �صورته: »على ر�صيف ال�صحر« –الف�صل 

»�صراب  اخلام�س،  –الف�صل  الروح«  »قبو  و  الرابع- 

فكرة  »�صقوط  و  ال�صاد�س-  –الف�صل  �صيل«  الأ عند 

»مدينة  تتعني وجود   ... ال�صابع-  –الف�صل  النجاح« 

مكنة،  الدولر« بال�صراب وال�صقوط و�صيق الهواء والأ

ب�  تكتمل  والتي  اإليها،  املهاجر  متاعب  ت�صرد  التي 

»خطاب حكائي« مبا�صر عناوينه: مهر الدميقراطية، 

الفجر الزائف، هاملت يف ال�صحراء... يعي�س الغريب 

وبعده،  عليه  العثور  قبل  اغرتابه  املال  عن  الباحث 

موؤثرًا العزلة وناظرًا بحنني اإىل مدينته العريقة التي 

يت�صّرف  وكما  الريحاين،  اأن  بل  ال�صم�س.  تغ�صلها 

من  ويجعل  بال�صخرية  ال�صرد  ميزج  كله،  كتابه  يف 

عناوين الف�صول تعليقًا �صاخرًا اآخر: »هودج البطل، 

يف  العنب  كرمة  النا�صك،  عالمات  امل�صتوحد،  كعبة 

اأبو  يقراأ  �صرقي  على  العناوين  حتيل  ال�صومعة...«. 

يف  النعمة  عن  ويبحث  نيويورك،  يف  املتنبي  الطيب 

حقول ال�صياطني، ويحلم بحقول القمح يف قبو رطب 

يخنقه الدخان.

قافزًا  ن�صان«،  الإ »جوهر  من  الريحاين  ينطلق 

تاليًا،  وم�صاويًا،  الغرب  وظاهر  ال�صرق  ظاهر  فوق 

بني ال�صرقي و»ناقته« والغربي وم�صانعه. يقول: »اإن 

بينما  عميان،  عبيد  هم  ال�صرق  يف  النا�س  جماهري 

واإنني  عميان،...،  متمردين  اإىل  الغرب  يف  حتّولوا 

اأت�صاءل ثانية، ما هي �صندوقة القرتاع، اإن مل تكن 

)�س130(«.  والتحقري؟  للف�صاد  ع�صرية  و�صيلة 

الختيار  له  يحق  ل  �صرقي  بني  العبودية  ت�صاوي 

ول ل يرى عبوديته  وغربي يقرتع على غري هدى، فالأ

والثاين ل يتبنّي الفرق بني التكرمي والتحقري. ونقراأ 

اأي�صًا: »اإن الدروي�س املندفع يف حركات دائرية حتى 

يجهد  الذي  مريكي  والأ واملزبدة،  التعّبد  ن�صوة  بلوغ 

جتعله  الربح  من  ن�صوة  يبلغ  حتى  العمل  يف  نف�صه 

بال�صخافة  املنوطان  القطبان  هما  عرقًا،  يت�صّبب 

واحد.  ل�صر  طرفان  وهما  اإياها،  والعبثية  نف�صها، 

)�س248(«.

يف  وال�صر،  العبودية  والغربي  ال�صرقي  يتقا�صم 

انتظار »نبي جديد« اختب ال�صرق والغرب وبلغ مدار 

لم«.  و»الآ والتناق�س  ال�صك  من  فرتة  بعد  احلكمة، 

بعامل  ويتنباأ  اجلوهري  اإىل  اجلديد«  »النبي  ينفذ 

ال�صرق«،  وقناعة  الغرب  »طموح  يت�صمن  جديد، 

اإىل  يتطلع  رحب،  منظور  يف  معًا  العن�صرين  ويدرج 

الرئي�صي  الهدف  اأن  يل  »يبدو  فيه:  نق�س  ل  اإن�صان 

اأوروبا  من  لكل  املتقد  الن�صاط  تطعيم  هو  خلالد 

روحانية  وتطعيم  ال�صرق،  طماأنينة  على  واأمريكا 

ال�صرق، مبادية الغرب. )�س250(«. بيد اأن التطعيم 

الجتهادات  ي�صع  دينيًا،  اإ�صالحًا  ي�صرتط  املتبادل 

عن  ويبحث  جانبًا،  وامل�صيحية  �صالمية  الإ الدينية 

املختلفة:  تاأويالته  املوروث يف  تتجاوز  حقيقة طليقة 

ديانة  اإىل  ونفاقه  اليوم  تدّين  من  للعودة  »اأدعوكم 

القلب ال�صافية. )�س323(« املتحررة من ال�صلطات 

الدينية جميعها.

نّقل ريحاين �صخ�صياته املختلفة، التي يت�صّدرها 

اإىل  الغرب  ومن  الغرب  اإىل  ال�صرق  من  »خالد«، 

ال�صرق، مرتجمًا بها مقولت خطابه، الذي ي�صتبدل 

بعبثية القائم حكمة قلبية ُمطَمِئنة. ومع اأن يف م�صار 

�صخ�صياته ما ي�صهد على عامل ل تقدم فيه، فاإميانه 

قل: اإمكانية انتقال  بالتقدم ظاهر يف موقعني على الأ

ن�صان من اإميان ديني موروث اإىل اإميان »اإن�صاين«  الإ

يقتنع ب� »القلب« ويرتك الكتب جانبًا، والقول مبملكة 

»�صوف  والغرب:  ال�صرق  بني  ت�صالح  قادمة  عربية 

يتحقق يومًا ما اإمباطورية عربية عظيمة يف منطقة 

احلدود )عند التخوم القائمة( بني ال�صرق والغرب، 
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ويف ال�صميم من هذا العامل، يف جزيرة العرب هذه، 

وم�صر، وهذا احلقل من قما�صة اهلل، لو جاز القول، 

تنجبان  �صوف  نثى  الأ والروح  الذكر  الروح  حيث 

)بك�صر  موحدة  وحقيق  موحدًا  وقدرًا  موّحدًا  اإميانًا 

نبّيًا  يكون  اأن  الريحاين  اأراد  )�س344(«.  احلاء(.. 

نبياء، ول ي�صلح لنبي عربي يرى  يف زمن ل ي�صلح لالأ

العامل بعني القلب، ول يعرتف بنعمة الب�صر.

يعجب  مل  اأو  بالغرب  الريحاين  اأعجب  و�صواء 

اإل  جديد«  »نبي  اإىل  يَر  ومل  اأ�صئلته،  حمور  فهو  به، 

ال�صرق  ولي�صلح  ال�صرق،  اإىل  ويعيده  الغرب  لي�صلح 

خالد،  كتاب  اأن  بل  اإ�صالحه.  بعد  بالغرب  ويدجمه 

الذي تعطيه كلمة »الكتاب« اإيحاًء وا�صحًا، اأخذ من 

الغرب اأ�صئلته، وُكتب بثقافة منه. ومع اأن الريحاين 

حّمل بطله املهاجر اإىل نيويورك ديوان »اأبي الطيب 

املتنبي« واأ�صار اإىل املقامات وفل�صفة ابن ر�صد، ففي 

وىل، التي راأت اأن اخليال ال�صرقي  �صفحات الكتاب الأ

يق�صر عن اخليال الغربي، ما يعلن عن كاتب عربي 

فالقارئ  املبالغة.  تخوم  اإىل  الغربية  بثقافته  فخور 

اأ�صماء  على  اأ�صرنا،  كما  الثالثة،  ال�صفحة  يف  يقع 

تول�صتوي و�صبن�صر ونيت�صه وفاغرن وباكونني، ويجد يف 

ال�صفحة الرابعة اأ�صماء مارك�س وارن�صت هكل، فاإن 

و�صل اإىل ال�صاد�صة قراأ اأ�صماء املوؤرخ »غيبون« ورو�صو 

 ... فارنز«،  دو  »مدام  �صرير  بيا�صات  اأمام  منت�صيًا 

ولهذا يحاور الريحاين الغرب باأ�صئلة غربية، ويطرح 

على ال�صرق اأ�صئلة مل يتعود عليها، ماأخوذًا مبقولت 

ن�صان الكلي واملادة والروح وم�صاويًا، بروح عابثة،  الإ

مريكي.  الأ عمال  الأ ورجل  ال�صرقي  املتدرو�س  بني 

اأو ال�صت�صراق املقلوب،  اأملى عليه هذا ال�صت�صراق، 

العثماين  ال�صتبدادين  اإىل  ال�صرق  اأ�صئلة  اخت�صار 

والديني، خمت�صرًا اأ�صئلة الغرب اإىل »مادية مري�صة« 

هي �صورة مقلوبة عن »روحانية �صرقية« ل ينق�صها 

العتدال.

كيف تكتب رواية عن غرب يت�صالح مع ال�صرق 

وميتّد فيه، وعن �صرق يت�صالح مع الغرب وي�صتكمل 

الكتابة  اإىل  ال�صوؤال مدخاًل  من  الريحاين  به؟ جعل 

والغرب.  ال�صرق  بني  ج�صرًا  الرواية  وعني  الروائية، 

اللغة  يف  جتلى  غربي،  مبنظور  �صوؤاله  عن  اأجاب 

لمعة،  روائية  تقنية  ويف  بها،  كتب  التي  الإجنليزية 

الزمان،  ذاك  يف  العربية،  الرواية  منها  تعرف  ل 

ق�صايا  الكثافة  مبهرة  مثقفة  بلغة  قارب  �صيئًا. 

احلالني،  يف  وقال،  اأراد  ما  اإليها  واأ�صاف  �صحيحة 

بتقّدم اأكيد له �صكل البداهة، وباأن التقدم ياأتي من 

�صرقي  موقع  ومن  وهكل،  و�صبن�صر  رو�صو  �صفحات 

غائم احلدود، يتوّزع على الروح والقناعة. ا�صت�صرق 

احلالني،  يف  وبقي،  اأراد  كما  وا�صتغرب،  الريحاين 

م�شت�شرقًا.

خر مفازة اأم مهلكة؟ 6- اأديب: مدينة الآ

كرث تكاماًل  اأعطى طه ح�صني يف اأديب، روايته الأ

على  احلر�س  �صفتني:  ديب  الأ الفني،  امل�صتوى  على 

وهواج�صه  معي�صه  ومقا�صمتهم  بالنا�س  الت�صال 

ويلتقي  له  يعر�س  ما  بت�صجيل  وال�صغف  واأحا�صي�صه، 

دب »مر�صًا«، ومن  به. جتعل هاتان ال�صفتان من الأ

فكار والوقائع واحلب والورق.  ديب مري�صًا، علته الأ الأ

اأمرًا  يق�س  باأنه  املتلكئة،  مقدمته  املوؤلف، يف  اأوحى 

الرواية  اأن  ومع  عرفه.  اإن�صان  اأقدار  وي�صرد  عا�صه، 

الذاتية،  ح�صني  �صرَية  يام،  الأ من  باأ�صداء  حتت�صد 

فقد �صاء املوؤلف اأن ي�صتق »احلقيقة الروائية« من وعي 

مكنة. املثقف، الذي يعرف التاريخ ول تخدعه الأ

التي  اأديب،  يف  الروائي،  اخلطاب  يت�صمن 

ي�صرد  متكاملة:  م�صتويات  ثالثة   ،1936 عام  كتبت 

واملثقف  زهري  الأ ال�صيخ  بني  الختالف  منها  ول  الأ

والطربو�س،  العمامة  بني  اأو  اأوىل،  بلغة  احلديث، 
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اأقام عمله على عالقات  اأن ح�صني  ثانية، ذلك  بلغة 

فاأحدهما  الطرفني.  بني  والنف�صال  الت�صال 

املنطق  حول  تدور  التي  زهرية  الأ بالعلوم  م�صغول 

ملتفت  وثانيهما  وغريها،  �صول  والأ والنحو  والفقه 

مما  وغريهما  التاريخ  وعلم  الفرن�صية  اللغة  اإىل 

زمنة احلديثة. ويق�س الثاين  يحتاجه التعامل مع الأ

الفرق بني التوازن والعتدال والت�صالح، من ناحية، 

واجلموح والتطرف واملغالة، من ناحية ثانية، مقررًا 

ول، وخماطر اخليار الثاين التي  �صالمة الختيار الأ

زهري الدوؤوب، الذي  تف�صي اإىل التهلكة. فال�صيخ الأ

زهر اإىل اجلامعة، ومن  ا�صتيقظ عقله، ينتقل من الأ

ويوازن  الفرن�صية،  اجلامعة  اإىل  امل�صرية  اجلامعة 

وطنه كي  اإىل  ويعود  واملعرفة احلديثة،  املوروث  بني 

املثقف،  اأما  جديد.  ب�صكل  زهري  الأ التعليم  يقراأ 

الذي اآثر املغالة املتطرفة، فيندفع اإىل احلديث ول 

اإىل  وىل  الأ جذوره  عن  مبتعدًا  املوروث،  اإىل  يلتفت 

يعود  ول  فرن�صا  اإىل  ي�صافر  ولهذا  الن�صالخ.  حدود 

منها، م�صتبدًل بروحه القدمية روحًا جديدة. تك�ّصف 

امل�صتوى الثالث يف فتنة باري�س، التي ت�صقل الذاهب 

اإليها وتفتح عينيه على حاجات مل ياألفها وتعلمه ما 

كان يجهل، وت�صبع فيه ذلك احللم املتوالد الذي يجمع 

بني العلم واملراأة. ولعل �صورة باري�س، اأو اأ�صطورتها 

ب�صكل اأدق، هي التي جتعل من العي�س فيها حلمًا ومن 

الرحيل عنها كابو�صًا، وهي التي تعّينها مكانًا ملتب�صًا، 

يق�صده البع�س بحثًا عن املعرفة، ويذهب اإليه بع�س 

اآخر مدفوعًا باأطياف »الرغبة القاتلة«.

يف  الثالثة،  امل�صتويات  اإىل  ح�صني  اأ�صاف 

قناع، متكلفًا  اإحالتها املتبادلة، م�صتوى رابعًا قليل الإ

�صديد التكلف متعّماًل بالغ التعّمل. واملق�صود بذلك 

اأ�صباب  بدون  بطله،  على  اأمالها  التي  التحولت 

مقنعة، واملاآل الذي اختاره له، بال مبر. اأراد ح�صني 

بطاًل  يخلق  اأن  رمبا،  اليونانية،  بالرتاجيديا  متاأثرًا 

باري�س،  فتنة  لهة  الآ ب�صطوة  م�صتبدًل  تراجيديًا، 

لهة »خطيئة املعرفة«، التي حتا�صر البطل  وباإرادة الآ

ومع  اجلنون.  اإىل  ينتهي  اأن  اإىل  مت�صاعدًا  ح�صارًا 

يف  غرابة  البداية،  منذ  بطله،  اإىل  ن�صب  ح�صني  اأن 

وكلفًا  املفرطة  اإىل احلرية  واجنذابًا  والطبع  ال�صكل 

بالبحث عن املعرفة، فاإن مقدماته ل تف�صي، لزومًا، 

اإىل املوقع املظلم الذي �صقط فيه »بطله الرومان�صي«، 

الذي مل ترتك ذاتيته املفرطة ل� »جذوره« �صيئًا.

ول والثاين جانبًا واكتفينا  اإذا و�صعنا امل�صتوى الأ

�صباب لها عالقة بغر�س الدرا�صة، وقفنا  بالثالث، لأ

القطع مع  لهما عنوانان وا�صحان:  فيه على دللتني 

زمن  من  ال�صخ�صية  ذهنيًا،  ينقل،  الذي  اجلذور 

للرحيل  والتاأهب  الفراغ،  ي�صبه  اآخر  اإىل  تاريخي 

كما  فرن�صي،  مرفاأ  اإىل  امليالد  مكان  من  النهائي 

اإرادة  ترتاءى  خالقًا.  وال�صفينة  خلقًا  ال�صفر  كان  لو 

العلوم  من  الغريب«  »املثقف  �صخرية  يف  القطع 

ومن  عنها،  املختلفة  اجلامعة  ومعارف  زهرية  الأ

زهري يف مالب�صه الثقيلة. تعّب ال�صخرية  �صديقه الأ

القطع  �صهوة  متلي  ما  بقدر  القطع،  يف  رغبة  عن 

الغريب  البطل  هذا  فاإن  ذلك  مع  كا�صرة.  �صخرية 

طوار يعلن عما يريد يف جملة متواترة عن احلرية  الأ

ل  طليقًا،  حرًا،  األقاك  اأن  اأريد  »اإمنا  والنطالق: 

ين  »لأ )�س23(«،  حد.  لأ ول  ل�صيء،  ح�صابًا  حت�صب 

يف  حّرًا  لقاء  اأريد  اإمنا  طلقًا.  حرًا  اأكون  اأن  اأريد 

مكان حر. )�س25(«، »اإنها جلميلة هذه احلديقة مل 

تتخذ زينة، ومل يعمل فيها املن�صقون، واإمنا هي حرة 

يف  يريدان  كما  وال�صجر  الزهر  فيها  ينبت  مطلقة، 

اإىل  الرغبة  تاأخذ  غري قيد ول نظام،... )�س29(«. 

احلرية املطلقة �صكل الفرار من كل �صيء.

من  الّدالة  عنا�صره  النهائي  الرحيل  ي�صتمد 
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امل�صري  الريف  اإىل  خرية  الأ العودة  اأفعال:  ثالثة 

والتجّوال البطيء يف ربوعه وتذّكر اأيام ال�صبا فيه، 

اأخرية.  حتية  والتجّوال  وداعًا  العودة  يجعل  مما 

هو  الذي  الزوجة«،  »طالق  يف  الثاين  الفعل  ويظهر 

الزوج  الذي جمع بني  والزمان  للمكان  نهائي  طالق 

املح�س،  ال�صوق  يف  الثالث  الفعل  يرتاءى  والزوجة. 

الريف والزوجة والقاهرة،  اإىل  ال�صفر،  اأعقب  الذي 

تود  اإثمًا  اقرتفت  روح  لتطهري  حماولة  هو  الذي 

احلرية  عن  البحث  ميهد  عنه.  التكفري  اأو  حجبه، 

والرحيل  احلرية  وت�صبح  النهائي،  للرحيل  املطلقة 

مدخاًل لالنتقال من زمن الباءة ال�صاخرة اإىل زمن 

ثم املميت. الإ

القطع والذهاب  التي حتت�صن  الرحلة،  اأن  غري 

اإىل زمن اآخر، ل تتك�ّصف وا�صحة اإل يف نداء غام�س 

»اأوروبا«  ب�  يلتب�س  الذي  املعرفة،  نداء  هو:  ملحاح 

اأو  باري�س،  اأو  فرن�صا،  هو:  منها  جزء  يف  ويتج�ّصد 

جامعة ال�صوربون. وهذا ما يدفع امل�صافر اإىل حديث 

العلماء  وظالل  والرقي  العلم  طلب  عن  متواتر 

هدف  اإىل  �صارخًا  اندفاعًا  مندفعًا  والفال�صفة، 

غام�س �صيطر عليه. يتكامل البحث عن احلرية ونداء 

املعرفة ويتكافالن حاملني املثقف، الذي �صاق بقدمي 

جمتمعه، اإىل مكان ذهبي يعطيه: ولدة جديدة. ومع 

اأن حلم القطع مع اجلذور يت�صمن، بداهة، نزوعًا اإىل 

تربة  الذي يعرث على  املرتقب،  اأخرى فاحللم  جذور 

�صكل  َوْهم يف  فائقة، هو  ب�صرعة  يتحقق  له،  موائمة 

حقيقة، اأو حقيقة عار�صة تتبخر �صريعًا، كما لو كانت 

و�صحاها.  ليلة  بني  وتتوّطد  ت�صتد  اجلديدة  اجلذور 

فما اأن ي�صل امل�صري، الغريب الراأ�س والطباع، اإىل 

ر�س اجلديدة«  اأر�س »املعرفة واحلرية« حتى متحو »الأ

ذاكرته ال�صابقة وتبّدد »�صوقه املح�س« وتعطيه هوية 

جديدة: »فالكالم كما قلت ل يغني يف باري�س �صيئًا. 

احلياة  فيه  ف�صت�صيق  هرام،  الأ اإىل  اذهب  ولكن 

و�صت�صيق بك احلياة، ثم اخرج من اأعماق هذا الهرم 

وا�صتقبل الهواء الطلق اخلفيف، واعلم بعد ذلك اأن 

واأن  الهرم،  اأعماق  يف  احلياة  هي  م�صر  يف  احلياة 

احلياة يف باري�س هي احلياة بعد اأن تخرج من هذه 

عماق، ... )�س151(«. يكثف امل�صافر دللة رحلته  الأ

بجملة واحدة: »لقد اأ�صبحت اإن�صانًا«، كما لو كان يف 

وىل ما ي�صله بلون اآخر من املخلوقات. جذوره الأ

مركز  اإىل  ببطله  دفع  الذي  ح�صني،  كان  واإذا 

نداء  الرحيل،  قبل  فيه،  و�صع  قد  دفعًا،  املاأ�صاة 

قرب اإىل اللعنة – مذكرًا ب�صيء  املعرفة الغام�س الأ

لعنة  و�صوله  بعد  فيه  و�صع  فقد  اأولي�س-  اأقدار  من 

من  مزيج  هي  التي  باري�س،  لعنة  هي:  عنفًا  اأ�صد 

من  يفر  اأن  فبعد  را�صية.  عبودية  يخلق  ونعمة،  نار 

ُيوؤثر امل�صري البقاء  اأهلها هربًا من احلرب  باري�س 

فيها: »على اأين اأجد يف هذه املدينة اخلالية التي فر 

النا�س منها ذعرًا �صيئًا من ال�صعر الرائع،...، يحبب 

ر�س كما مل اأحب اأر�صًا قط. )�س154(«،  اإيّل هذه الأ

»ولقد اأخذت على نف�صي عهدًا األ اأبرح باري�س مهما 

مهما  العهد  بهذا  �صاأيف  اأين  و�صتعلم  الظروف.  تكن 

يكلفني ذلك واإن انتهى بي اإىل املوت، واأي �صيء يكون 

املوت يف �صبيل باري�س! )�س155(«. مل تقتل احلرب 

وقوده  غام�س  جنون  قتله  فما  املعرفة«،  »رومان�صيَّ 

املراأة الباري�صية و�صغف الكتابة.

ما الذي حاول ح�صني قوله يف رواية بناها بتقنية 

»فل�صفة  ين�صف  اأن  رمبا،  اأراد،  متقدمة؟  كتابية 

وال�صوربون  زهر  الأ بني  ت�صالح  التي  العتدال« 

الرقي  وبني  الوافدة،  والثقافة  املوروثة  الثقافة  وبني 

العبث  اأن  ذلك  امل�صرية«،  �صالة  و»الأ وروبي  الأ

يف  واأراد،  الدمار.  اإىل  يف�صي  املح�صوب  بالتوازن 

اللحظة عينها، اأن ي�صجب التطرف، موؤكدًا اأن الغلو 
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يف اجتاه ينتهي اإىل اجتاه نقي�س، واأن النار ال�صائبة 

فاإن  ذلك،  وب�صبب  حوله.  ما  وتتلف  �صاحبها  حترق 

لعا�صمة  عبدًا  ي�صبح  باحلرية  ال�صغوف  امل�صري 

هذا  واأن  عنها،  الرحيل  على  املوت  يوؤثر  فرن�صا، 

النهاية،  يعدل، يف  باملعرفة  ال�صغوف  القلق  امل�صري 

عن الذهاب اإىل اجلامعة. وال�صوؤال احلائر القلق هو 

التايل: من اأين جاء جنون الرجل املتّوج باملوت، وما 

�صباب التي األقت به يف قدر مهلك؟ هي الأ

منه،  يقرتب  ول  اجلواب  من  ح�صني  يدنو  ل 

اأن  القارئ  منا�صدًا  الهواء،  يف  معلقًا  يرتكه  فهو 

يقتفي معه اآثاره. فالرجل الذي �صقطت عليه اللعنة 

متطّرف التطّرف كله، اإن قراأ التهم الكتاب التهامًا، 

يف  اأمعن  �صخر  واإن  ال�صراب،  يف  اأ�صرف  �صرب  واإن 

اإىل  اأو  كاأنه يقظة  نوم  اإىل  ينتهي  اأن  اإىل  ال�صخرية، 

هذه  يف  اللعنة،  ت�صدر  ال�صبات.  اإىل  اأقرب  يقظة 

وعن مزاج مميت.  �صاحبه  يقتل  احلدود، عن طبع 

غري اأن ح�صني ينّحي، يف مكان اآخر، فر�صية الطبع 

اإىل  اأقرب  خفي،  ب�صوت  عنها  وي�صتعي�س  القاتل 

اإىل  دفعًا  احلظ  العاثر  باملثقف  يدفع  القدر،  هدير 

غربة مهلكة: »فاأنا مدفوع اإىل ال�صر ما يف ذلك �صك، 

واأنا عاجز عن املقاومة، واأن اأ�صاأل نف�صي دون اأن األح 

قوة  هناك  تكون  اأن  ميكن  األي�س  ال�صوؤال:  يف  عليها 

لقى  لأ البحر  وراء  ما  اإىل  دفعتني  قد  ماكرة  خفية 

 ... يراد،  واأمرًا  يّدبر  كيدًا  الغريبة  ر�س  الأ هذه  يف 

)�س142(«. ترتاجع فر�صية الروح التي تدمر ذاتها، 

ن�صان  وحتتل مكانها »قوة خفية ماكرة« ل ي�صتطيع الإ

حيالها �صيئًا، خرّيًا كان اأو مثقاًل بال�صرور.

م�صروع:  لحق  �صوؤال  على  ول  الأ ال�صوؤال  ينفتح 

بالقدر،  تلتب�س  التي  اخلفية،  املاكرة  القوة  األي�صت 

هي باري�س، التي جتمع بني فتنة املعرفة وفتنة املراأة 

وجمال اأّخاذ هو �صورة عن ال�صعر الرائع اأو اأن ال�صعر 

الت�صّوف،  من  ال�صوؤال  يقرتب  عنه؟  �صورة  الرائق 

الطرفني  واندماج  املع�صوق،  من  جزء  العا�صق  حيث 

البتعاد  وحيث  مكني،  عا�صق  كل  اإليها  ي�صبو  رغبة 

وعلى  مقبة.  اإىل  ينتهي  حارق  طريق  املع�صوق  عن 

هذا، فاإن موت امل�صري الغريب يف باري�س اإعالن عن 

ع�صق ظافر، فقد جاء العا�صق اإىل املكان الذي يحب 

وعا�س فيه وَنِعم ب� »طراوته« و دفن يف اأرجائه.

يتوزع جواب طه ح�صني، اإذن، على الطبع والقدر 

ومدينة مع�صوقه، ي�صاألها ع�صاقها موتًا مرغوبًا. وواقع 

مر اأن ح�صني، رغم دعوته العقالنية اإىل العتدال،  الأ

اأربك  معًا:  ومرتبك  مربك  فهو  اجلواب،  يعرف  ل 

يقتفي  وهو  قارئه  واأربك  بفر�صيات خمتلطة،  نف�صه 

اإىل  دفعه  الرتباك  وهذا  �صروري.  غري  موت  اآثار 

ا�صطناع البطل املاأ�صاوي وجعله، دون اأن يدري، »اأنا 

وتنفر منه، كما  املتطّرف  البطل  اإىل  ثانية« تنجذب 

بطله  مبقا�صمة  رغب  ح�صني،  طه  اأي  املوؤلف،  اأن  لو 

خرية. هل باري�س جنة  اأقداره واأحجم يف اللحظة الأ

ي�صلح  اأن  التقليدي  ال�صيخ  ي�صتطيع  األ  معًا،  وجهنم 

ذاك  هو  وما  باري�س،  اإىل  يذهب  اأن  دون  معارفه 

الوعي الر�صيد الذي ينتفع باملعارف الفرن�صية، ويعود 

�صليمًا؟ �صّجل طه ح�صني هواج�س قلقة واأذاعها على 

اإليها  يندفع  قاتلة  وفتنة  باري�س  بني  م�صاويًا  النا�س، 

ن�صان را�صيًا. الإ

 – من�ذجها  يف  الروائية  الكتابة  بري�شتلي:   -7

�شل: الأ

ال�صتة  الكتب  يف  مبا�صرًا  مرجعًا  الغرب  تعنّي 

فيها،  ودر�س  باري�س  الطهطاوي  زار  اإليها:  امل�شار 

واقتب�س مّرا�س فكر الثورة الفرن�صية وعرف باري�س، 

وعا�س  ال�صوربون،  جامعة  يف  ح�صني  طه  بطل  وتعّلم 

مع  اخلوري  خليل  وتعامل  القاتلة،  اأزمته  باري�س  يف 

عن  املَتَفْرن�س  للحلبي  ك�صفت  فرن�صية،  �صخ�صية 
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�صوارع  ال�صدياق  وعرف  املبكية،  امل�صحكة-  اأوهامه 

اأمني  وذهب  بينها،  الفروق  وو�صف  وباري�س  لندن 

الريحاين اإىل الوليات املتحدة وقراأ جتربة »اللبناين 

املغرتب« عنها، ....

يح�صر الغرب يف هذه الروايات، جنينية كانت 

ح�صاري  كم�صهد  يح�صر  مرتني:  منجزة،  �صبه  اأو 

ويح�صر  وي�صدمه،  ويجذبه  العربي  يعّلم  مغاير، 

كمرجع اأدبي عّلم املثقف العربي الوليد جن�صًا كتابيًا 

الوليد  املثقف  احل�صور  هذا  �صدم  الرواية.  يدعى: 

اإن�صانًا  ومل ي�صدمه: �صدمة بقوة الفرق التي ت�صنع 

اأقام  بالختالف  الوعي  ن  لأ ي�صدمه  ومل  اآخر،  فوق 

بني الطرفني م�صافة. فقد اجنذب مّرا�س اإىل جمتمع 

اأن  عليه  –اأو  ن�صاين  الإ التاريخ  تقدم  به  جاء  حر 

يجيء به- قبل اأن تب�صر به الثورة الفرن�صية، وحكم 

طه ح�صني باملوت على مثقف اأ�صاع ف�صيلة العتدال 

ما  ال�صدياق  و�صخر  القاهرة،  فوق  باري�س  وو�صع 

ونقد  ورجالها،  باري�س  ن�صاء  من  ال�صخرية  و�صعته 

�صديدًا،  نقدًا  مريكية  الأ احل�صارة  الريحاين  اأمني 

من  و�صخر  الغافل  بالتقليد  اخلوري  خليل  وعبث 

بني  الت�صورات  هذه  جمعت   ... الفارغ،  »التفرجن« 

ال�صكل  ياأخذ  نقدي  بتعّلم  قالت  اأو  والنقد،  التعّلم 

ال�صرق  واقع  بني  الفرق  ويدرك  الغرب  من  الروائي 

امل�صمر،  اأو  الوا�صح  التفاوؤل،  فاإن  ولهذا  والغرب. 

الذي حايث هذه »الروايات«، يّرد اإىل اإميان باملعايري 

الكونية، ل اإىل منوذج كتابي فرن�صي اأو اإجنليزي. بل 

اأن املنظور املتفائل الذي قبل بكونية العقل والثقافة 

واإمكانية التقدم عّب عن اإميان املثقف الوليد بقدرة 

ما  اإىل  امل�صتقبلي  الو�صول  على  »اأمته«،  اأو  �صعبه، 

الوعي  هذا  اأن  غري  خرى.  الأ ال�صعوب  اإليه  و�صلت 

كان مق�صورًا  نه  لأ البداية،  منذ  معّوقًا  كان  املتفائل 

على مثقف عربي خا�س ل عالقة له، لزومًا، باإن�صان 

عربي ل يحفل بالقيم الكونية.

ترجم الراحل الكرمي �صكري حممد عياد كتابًا 

ن�صان الغربي – من ع�صر النه�صة  دب والإ عنوانه: الأ

اإىل ع�صر التنوير- للناقد الإجنليزي جون بونيتون 

الذي  املو�صوع  على  الكتاب  عنوان  يحيل  بري�صتلي. 

على  ويلقي  اآفاقه،  ويو�صع  وجوهه  ي�صيء  نعاجله، 

�صاءة حجابًا، اأو ما ي�صبه احلجاب، ل�صببني: فهو  الإ

ن�صان الغربي«، ل عن »املثقف الغربي  يتحدث عن »الإ

ن�صان الغربيني،  الوليد« موّحدًا، �صمنًا، بني املثقف والإ

واإجاباته،  اأ�صئلته  وتقا�صما  واحدًا،  زمنًا  عا�صا  فقد 

بن�صب خمتلفة. وهو اأي�صًا ل يذيب ع�صر النه�صة يف 

ع�صر التنوير، فلكل ع�صر حّيزه، الذي تكّون ومتّيز، 

خر. على خالف  قبل اأن يرحل اأولهما وينتهي اإىل الآ

تفر�س  الإجنليزي  الناقد  كتاب  عنوان  به  يوحي  ما 

رواية التقدم العربية »عنوانًا اآخر«، ميلي املالحظتني 

بني  مو�صوعية  بعالقة  القول  ميكن  ل  التاليتني: 

ن الرواية �صدرت، ول  ن�صان العربي« لأ الرواية و »الإ

ول  الكونية،  بالثقافة  تقبل  مثقفة  نخبة  عن  تزال، 

ل  الثانية:  املالحظة  وتقول  مة«.  الأ »ثقافة  بها  تقبل 

يف�صل الوعي الثقايف العربي احلديث، على امل�صتوى 

دبي وم�صتويات اأخرى، بني ع�صر النه�صة وع�صر  الأ

املالمح،  م�صطرب  واحد  ع�صر  فيه  فهما  التنوير، 

افتقد اإىل نه�صة منجزة وافتقد اأكرث اإىل تنوير وا�صح 

مر اأن ا�صطراب  الو�صائل وملمو�س الغايات. وواقع الأ

خرية  الأ ه�صا�صة  واأن  النه�صة،  ه�صا�صة  من  التنوير 

بني  املتوالدة  امل�صافة  ومن  اإليها،  الداعني  من عزلة 

العربية  الرواية  لزمت  العربي«.  ن�صان  و»الإ املثقف 

ن�صان العادي، الذي مل  املثقف، وبقيت غريبة عن الإ

يعرف حتوياًل اجتماعيًا »تقدميًا«، يوحد بني الرواية 

واملثقف و»املواطن« العربي.

قرين  الذي هو  التمايز،  بري�صتلي مبفهوم  اأخذ 

املجتمعات املتقدمة، وتعامل مع اإن�صان غربي �صدمته 
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وروبية احلديثة، واتكاأ، �صمنًا،  حتّولت املجتمعات الأ

على مترحل التاريخ، الذي يف�صل بني حقبة منجزة 

وحقبة لحقة، ميّهد اجنازها حلقبة جديدة. حتّدث 

الناقد الإجنليزي، وهو يتاأمل مالمح القرن اخلام�س 

املطبوع،  الكتاب  قراءة  و�صغف  الطباعة  عن  ع�صر، 

الذي اأحيا الثقافة اليونانية، وعن تو�ّصع املدن وظهور 

طبقة قوية جديدة، قوامها التّجار املدنيون، طرحت 

للفنون  »راعية  تاليًا،  واأ�صبحت،  بها  خا�صة  اأفكارًا 

داب«. »كان اأثر التاجر يف متكني الع�صر اجلديد  والآ

اقرتنت  التي  النه�صة،  و�صعت  العامل«.  ثر  لأ م�صاويًا 

ثار  بطبقة ت�صعى اإىل هيمنة ثقافة جديدة، اآفاقها بالآ

اأمريكا«،  »اكت�صاف  عن  ال�صادرة  واملعنوية  الفكرية 

ر�س اأكرث ات�صاعًا  وروبي باأن الأ ن�صان الأ الذي عّلم الإ

على  ينطوي  املتحقق  الكت�صاف  واأن  تخّيل،  مما 

اكت�صاف لحق واأن الكت�صاف، يف �صكليه، ف�صيلة من 

ن�صان الكبى. ف�صائل الإ

الطباعة  اآثار  اأذاب  الذي  الكت�صاف،  اأطلق 

و�صعود املدن واكت�صاف اأمريكا يف بوتقة واحدة، قوى 

هائلة على م�صتوى ال�صعور والال�صعور، اأمّد ات�صاعها 

والهدف.  النظر  بني  يوحد  بت�صور  واملجتمع  الفرد 

وجعل  امل�صتقبل،  باملا�صي  الت�صور  هذا  ا�صتبدل 

بني  عالقة  واأقام  للم�صاءلة،  مو�صوعًا  كلها  �صول  الأ

الرومانية،  و  اليونانية  واحل�صارتني  احلديثة  اأوروبا 

ر�س  ن�صان وارثًا لالأ متجاوزًا احلقبة امل�صيحية. بدا الإ

امراأة،  اأو  كان  رجاًل  نف�صه،  ي�صنع  قامة،  الإ ثابت 

وم�صّي  املكان  رخو  قرو�صطوي«  »عبد  عن  بعيدًا 

بالتطور  ات�صم  �صبق  ع�صر  عن  وبعيدًا  احل�صور، 

�صماء  لأ �صفحات  يفرد  بري�صتلي  اأن  ومع  البطيء. 

متميزة، مثل ميكيافيلي ومونتيني ورابليه و�صك�صبري 

تتويج  اأنها  ليبهن  بها  يحتفي  فهو  و�صرفانت�س، 

فقد  وجدته.  خل�صبة  على  الأ التعبري  واأنها  لزمنها 

طار الديني  اختفى يف املنظور ال�صيا�صي مليكيافيلي الإ

دنيوية  ممار�صة  ال�صيا�صية  وظهرت  للحياة،  الوا�صع 

اأدبه  يف  رابليه،  واأخذ  الدين.  عقال  من  متحررة 

اإىل  والذهاب  احلياة«،  »تكبري  عاتقه  على  ال�صاخر، 

فو�صى خ�صيبة، متقت الكبت والتع�صب والروحانية 

اجلوفاء، واحتفل بعفوية اإن�صانية ت�صاوي بني الرجل 

واملراأة وتكره الرتاتب الجتماعي واملرتبية القاهرة. 

الوا�صع  املمتع  خر مونتيني، يف نرثه  الآ الفرن�صي  اأما 

ن�صانية واجنذب  النفوذ، فاأوغل يف اكت�صاف الذات الإ

حمتفظًا  �صرار،  بالأ املليئة  الالوعي  اأعماق  اإىل 

الذي  �صك�صبري  حال  وكذلك  والطمئنان.  بالتوازن 

اأنتج  الذي  ليزابثي«،  الإ »الع�صر  اإىل  عظمته  تنتمي 

وا�صعة  قومية  بلغة  تتمتع  بذاتها  الوعي  �صديدة  اأمة 

فردية  على  قائمًا  مبدعًا  اجتماعيًا  وتنوعًا  الرثاء 

�صاعدة ماأخوذة بالبتكار واملغامرة. �صاغ �صك�صبري 

معطيات زمنه مبوهبة ا�صتثنائية، جعلت منه جمازًا 

اإىل  وعيه  فنفذ  وات�صاعها،  رحابتها  يف  للطبيعة، 

ن�صان واملجتمع والطبيعة، وترجم  معنى النظام يف الإ

الفنان  اإنه  لوعيه.  واأطلق  البجوازي  الفكر  ماهية 

الطبيعة  تن�صر  متنوعة  �صخ�صيات  الذي خلق  املبدع 

�صخ�صياته  وما  املختلفة.  تناق�صاتها  يف  ن�صانية  الإ

امل�صرحية ال�صريرة، والواعية ل�صرورها، اإل ال�صورة 

ن�صان ع�صر النه�صة، الذي اعتقد اأنه ميلك  عمق لإ الأ

وم�صائر  م�صريه  يهند�س  اأن  له  ت�صمح  حّرة،  اإرادة 

والالوعي،  الوعي  بني  املتوتر  الرحيل  ولعل  غريه. 

اأ�صرارها  واأن ف�ّس  لغز،  باأن احلياة  اأقنعه  الذي  هو 

ي�صتدعي العقل وال�صعور وب�صرية �صعبة الرتوي�س.

يطاول  ل  الذي  �صراڤنت�س،  �صباين  الإ نفذ 

�صك�صبري موهبة، يف عمله ال�صهري »دون كيخوته« اإىل 

متعددة:  باأفكار  خمتلفة،  بن�صب  قائاًل،  زمنه  معنى 

تغرّي الزمان الذي يوقظ ظاهرة يف مرحلة ويطفئها 
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اإن�صان  يراه  فما  الواقع،  ون�صبية  اأخرى،  مرحلة  يف 

الوهم  بني  اجلمع  وا�صتحالة  اآخر،  اإن�صان  يراه  ل 

خري حتّول ما عداه اإىل اأثري.  ن �صالبة الأ والواقع، لأ

وطنه،  حقيقة  من  قريب  �صاخر  مبنظور  هذا  �صجل 

ذلك اأن ثروة ا�صبانيا، يف ذاك الزمان، كانت نتيجة 

املظهر  باذخة  ثروة  نكا«،  والأ زتك  الأ »ذهب  ل�صرقة 

وينق�صها  ال�صليم،  القت�صادي  نتاج  الإ اإىل  تفتقر 

التوزيع ال�صليم اأي�صًا.

وروبية، يف عنا�صرها املختلفة،  قادت النه�صة الأ

احلقبتني  بني  الباتر  الف�صل  كان  واإن  التنوير،  اإىل 

اأمرًا �صائكًا. و�صف بري�صتلي التنوير م�صتعريًا مديح 

جاء  الذي  نيوتن،  للفيزيائي  بوب  األك�صندر  ال�صاعر 

فيه: »كانت الطبيعة ونوامي�س الطبيعة غافية يف ظالم 

�صديد، ثم قال اهلل: »ليكن نيوتن« فعّم النور«. ي�صّرح 

ال�صاعر بفخر م�صتب�صر، موؤمنًا بتكافل اهلل والطبيعة 

ونيوتن، وباأن اهلل يلهم البحث العلمي ويوجهه ويبارك 

القائمني به. ارتبط الإميان باهلل بنور �صاطع، وارتبط 

لهي بالفيزياء اجلديدة. وعن هذا الإميان،  النور الإ

م�صاهمات  �صدرت  والتفاوؤل،  العلم  بني  يجمع  الذي 

الفال�صفة  من  وغريهم  و�صبينوزا،  وهوب�س  ديكارت 

التنويرين، و�صلطات �صيا�صية تعنى بالفل�صفة والعلوم 

خلقت  متواترة  لإجنازات  ال�صبل  مهدت  داب،  والآ

زمنة احلديثة. �صمات الأ

مّهدت  قد  املو�صوعية  ال�صروط  هذه  كانت  اإذا 

عالقة  هي  حيث  من  وروبية،  الأ الرواية  ل�صعود 

حداثية يف جملة من العالقات احلداثية، فهل عرفت 

بقدر؟  ولو  نظرية،  �صروطًا  العربية  التقدم«  »رواية 

بالنفي ل جدة فيه. فقد حاول هذه  القائل  اجلواب 

انفتحوا  اأفراد  بعد،  رواية  ت�صبح  مل  التي  الرواية، 

وروبية، افتقروا اإىل القارئ،  على الغرب والثقافة الأ

باملعنى املجتمعي، والناقد والفيل�صوف و »الفيزيائي« 

الذي يبارك اهلل ك�صوفاته العلمية. ك�صف هذا الفقر 

ويّل،  عن ه�صا�صة الكتابة الروائية –الن�س الهجني الأ

ثانية،  ناحية  من  رّوادها،  �صجاعة  وعن  ناحية،  من 

متما�صكة حمتملة،  رواية  اأجل  من  اأنهم عملوا  ذلك 

ملجتمع  باأفكار  التب�صري  الهجني  ن�صهم  اإىل  واأوكلوا 

باأن  ويوؤمن  واملتخّيل  الواقع  بني  ي�صالح  حمتمل، 

املتخّيل الفا�صل �صائر اإىل التحقق، بعد حني.

علقة  اأم  اأفراد  كتابة  الرواية  تعليق:   -8

اجتماعية؟

�صريورة  يف  وروبي  الأ التنويري  الفكر  تكّون 

اجتماعية متكاملة العنا�صر، و�صعت يف بنيته حوارًا 

وهذه  بعاد.  الأ متعددة  بدينامية  وزّودته  داخليًا 

بن�صب  فيه،  و�صعت  النغالق  عن  البعيد  ال�صريورة 

هيجل  به  اأتى  فما  ينتهي،  ل  نقديًا  بعدًا  خمتلفة، 

�صبينوزا  به  اأتى  وما  كانط،  به  اأتى  عما  يختلف 

لينقد  مارك�س  وجاء  الطرفان،  به  قال  عما  يختلف 

يف  فرانكفورت  مدر�صة  انتظار  يف  �صبقه،  من  كل 

نقدت  التي  الع�صرين،  القرن  من  ول  الأ الن�صف 

هذا  كان  هذا،  اإىل  واإ�صافة  كله.  التنويري  الفكر 

الفكر، ول يزال، قادرًا على تاأمل حدوده، ولو بقدر، 

يتيح  الذي  والتطبيقي،  النظري  جدل  من  انطالقًا 

للممار�صة العملية اأن حتا�صر »�صلطة الكالم املجّرد« 

وروبي اأن  لغاء. وبهذا ا�صتطاع التنوير الأ اإىل حدود الإ

يتحدث، بو�صوح كثري اأو قليل، عما قبل وما بعد، اأي 

امل�صيحي، وعن ما قبل  بعد  وما  امل�صيحي  الفكر  عن 

الثورة ال�صناعية وما بعدها، وعن منطق الكت�صاف 

العلمي قبل كبلر وغاليله ونيوتن وبعدهم... وما قبل 

اإن�صان  ولطموحات  دنيوية  ملمار�صات  نتيجة  بعد  وما 

الثقة،  هذه  ولعل  املبالغة.  تخوم  اإىل  بقدراته  واثق 

اأفكار  اأعطت  وىل،  الأ العاملية  احلرب  زلزلتها  التي 

خال�صًا  ن�صان  لالإ توؤّمن  دينية  عقيدة  �صكل  التقدم 
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على. و�صواء  يف الدنيا، رفعته املارك�صية اإىل �صقفه الأ

اأم مل يهزمها، فقد  وروبي امل�صيحية  التنوير الأ هزم 

مبعايري  تاأخذ  اأن  واأقنعها  »يحّدثها«،  اأن  ا�صتطاع 

حداثية، ولو بقدر.

يكن  مل  خمتلف  قدر  على  العرب  التنوير  وقع 

اآخر،  قدر  على  يعرث  اأن  حال،  اأية  على  باإمكانه، 

له ما يتكئ عليه، ول  العثمانية تركت  ال�صيطرة  فال 

الوقوف.  على  �صاعده  الالحق  وروبي  الأ ال�صتعمار 

اإىل �صوغ خطاب  العرب  التنويريون  ان�صرف  ولهذا 

اخلطاب  بني  يف�صل  تاريخي  �صرط  يف  تنويري، 

بعد  ما  حقبة  تاأِت  ومل  املادية.  ومراجعة  النظري 

ويرتك  املادية  املراجع  يعّوق  مبا  اإل  ال�صتقالل 

بناء  ولعل  الهواء.  يف  معلقًا  النظري  اخلطاب 

اخلطاب، يف غياب �صروطه املادية، هو ما و�صع فيه 

نبة يقينية، بلغة معينة، اأو بعدًا رغبيًا، بلغة اأخرى، 

ميانية ما يعّو�س عن النق�س  كما لو كان يف اللغة الإ

باإمكان  يكن  مل  ولذلك  املادية.  مراجعة  يف  الفادح 

فال  بعد،  وعما  قبل  عّما  يتحّدث  اأن  اخلطاب  هذا 

نقد الفكر الغيبي اأجنز ما يجب اإجنازه، ول الثورة 

ال�صناعية اتكاأت على ثورة علمية حتتاجها. ومل يكن 

حاًل،  اأح�صن  مية،  الأ تكت�صحه  جمتمع  يف  اجلمهور، 

فهو غائب اأو �صبه غائب يوهم غيابه النخبة املفّكرة 

باأنها ت�صري يف طريق ال�صواب.

�صعفه  اإىل  العربي  التنوير  اإخفاق  يعود  ل 

الداخلي، ومل يكن مّبءًا من ال�صعف على اأية حال، 

قدميًا  عثمانيًا  التاريخي،  ال�صياق  اإىل  يعود  اإمنا 

ال�صديد،  اإخفاقه  وب�صبب  حديثًا.  عثمانيًا  اأو  كان 

لي�س املطلوب قراءة وجوه ال�صعف والقوة يف مقولته 

�صباب  الأ قراءة  �صيء  كل  قبل  فاملطلوب  �صا�صية،  الأ

القول:  ميكن  بل  اإخفاقه.  اإىل  اأدت  التي  املو�صوعية 

احتاجها  التي  املادية  الجتماعية  الوقائع  كانت  اإذا 

فاإن  جنينية،  اأو  �صعيفة  العربي  التنويري  اخلطاب 

فرتة،  تقوي�صه،  يف  �صاهمت  التي  املوازية  الوقائع 

جهاز عليه، لحقًا، قوية وبالغة القوة. و�صواء  ويف الإ

اأحال احلديث على التطور والرتقاء والعقل والتقدم، 

م�س  اأو على التبعية والهوية والرتاث فهو ي�صتدعي، الأ

القابل  املجتمع  بناء  هو:  حمددًا  مو�صوعًا  واليوم، 

كتابه:  يف  ح�صني  طه  اإليه  دعا  الذي  للت�صيي�س، 

م�صتقبل الثقافة يف م�صر.

9- ملحظة اأخرية:

�صا�صية التي حايثت  ما هي املقولت الفكرية الأ

البدايات الروائية العربية؟ يحيل اجلواب، يف �صكله 

املخت�صر، اإىل العنا�صر التالية: مبداأ املقارنة الذي 

يثري يف العقل املقارن التفاوؤل وعدم اليقني، ذلك اأن 

بني الطرفني املقارن بينهما فرق كبري. اأما العن�صر 

ن�صاين، الذي يحيل على  الثاين فهو: كونية العقل الإ

»جوهر اإن�صاين« قادر على التعلم والرتقاء، اإْن توفّرت 

ن�صانية، التي  له �صروط مالئمة. يتلوه: كونية القيم الإ

ترتجم اأ�صواقًا اإن�صانية مت�صاوية اإىل العدل واحلرية 

والثالث،  الثاين  العن�صرين  يف  اأن  بيد  وال�صعادة. 

ي�صتولد  ما  اليقني،  وعدم  التفاوؤل  على  املوّزعني 

املنق�صم،  الوعي  ب�:  يدعى  اأن  ميكن  رابعًا  عن�صرًا 

اآخر  مو�صوع  عن  يبحث  وهو  مو�صوعًا  ي�صّيع  الذي 

حماوًل، مب�صقة، اأن يوّحد بني املق�صود واملفقود.

م�صيطر  عن�صر  جميعًا  العنا�صر  هذه  يتوج 

على  ا�صطرابًا  فر�صت  التي  املنت�صر،  فتنة  عنوانه: 

اأ�صئلة املهزوم واإجاباته، فلم يكن حرًا يف طرح اأ�صئلته، 

وكان حرًا، ب�صكل اأقل، وهو يفت�س عن اإجاباتها. وقع 

خر املتفوق، يف رغبة  العربي، الذي حلم مبحاكاة الآ

خر، واإىل احلفاظ  متناق�صة، دعته اإىل التعّلم من الآ

اأن يرى، بو�صوح، ما ميتاز  على »خ�صو�صيته«، دون 
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به وما عليه اأن ي�صتعريه، اأو اأن يعرف الفرق بني زمن 

املقامة وزمن الرواية �صاعيًا، وهو ير�صي نف�صه، اإىل 

التوحيد بينهما.

على  حيان،  الأ بع�س  يف  العنا�صر،  هذه  اأملت 

العمل املكتوب �صوتًا واحدًا، هو �صوت الكاتب الذي 

وجوهًا  منه  عرف  بل  يحاوره،  مل  اآخر  عن  يتحدث 

خارجية وعمل على و�صفها، بلغة مطابقة حينًا وغري 

حيان. اأما اخلروج من ال�صوت  مطابقة يف معظم الأ

اأعمال:  اأ�صوات متعددة فقائم يف ثالثة  اإىل  الواحد 

نعرث عليه يف عمل خليل اخلوري، الذي واجه املتفرجن 

الزائف بداعي التمدن احلقيقي، ويف عمل ال�صدياق 

الريحاين،  »كتاب«  ويف  متعددة،  باأ�صوات  املحت�صد 

الذي قارن بني نيويورك وحلب، وا�صتح�صر اأمريكية 

tمتاأ�صلمة« اإىل القاهرة«
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) اق�ِض على هذه احليوانات كلِّها´ (

غزَّة 2009 
ناع�م ت�ش�م�شكي

َطْ�ل  ول  له  ح�ل  ل  الذي  الفل�شطيني  ال�شعب  على  إ�شرائيليٍّ  ا اأمريكيٍّ  اآخُر هج�مٍ  بداأ 

ل. وقد جرى التخطيط لهذا الهج�م بعناية فائقة ملا يزيد  وَّ ي�م ال�شبت امل�شادف 27 كان�ن الأ

�شرائيلية. وا�شتمل التخطيط على عن�شرين: ع�شكريٍّ  على �شتَّة اأ�شهر وفقاً ملا ذكرته ال�شحف الإ

�شنة  يف  للبنان  �شرائيلي  الإ الغزو  من  امل�شتخل�شة  الدرو�س  اأ�شا�س  على  الهج�م  وقام   . ودعائيٍّ

2006، الذي اعتب �شيِّئ التخطيط، ومل جتِر الدعاية له على نحٍ� �شليم. ولذا، فاإننا نكاد جنزم 
طاً له. باأن كلَّ ما قيل وُعِمَل كان مق�ش�داً خمطًّ

العنف  و�صفت  اإذ  ال�صتعمار،  عن  كتبت  رواية  اأ�صهر  تعّد  التي  الظلم  قلب  كونراد  جوزيف  رواية  على  حرفيًا  العنوان  هذا  يحيل 
´

را�صي امل�صتعمرة ب�صكل يتخّطى املاألوف. ال�صتعماري الذي وقع على املقهورين يف الأ

ومع اأن ما جاء به كونراد يف روايته ال�صهرية يبدو و�صفًا حمايدًا، وهو غري ذلك قطعًا، فقد �صّمى الروائي ال�صهري ما راأى وما اأراد وما تاأمل، 

�صداء: »الرعب! الرعب!«. مل يكن ما ل ي�صمىعند  متو�صاًل �صردًا متعدد الطبقات، واختزل ما ل ي�صمى العنف ال�صتعماري بكلمة بارزة الأ

كونراد اإل الرعب ال�صامل الذي تق�صر اللغة عن النفاذ اإىل جوهره.

وبرهن على  تفا�صيله  ون�صر  وا�صحًا  ا�صمًا  ي�صمى  ل  ما  اأعطى  اأنه  كونراد وجتاوزها، ذلك  ت�صوم�صكي يف مقالته هذه مقا�صد  ا�صتاأنف 
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الهجوم:  توقيت  ن  يت�صمَّ ذلك  اأن  يف  ريب  ول 

طفال يف طريق  اأي قبل الظهر بقليل عندما يكون الأ

ى  مالأ ال�صوارع  تكون  وعندما  املدر�صة،  من  عودتهم 

ة ذات الكثافة ال�صّكانية العالية.  بالنا�س يف مدينة غزَّ

ومل مت�ِس �صوى دقائق معدودة حتى ُقِتل 225 �صخ�صًا 

مذبحة  بهم  افُتتحت  اآخر،  �صخ�سٍ   700 وُجرح 

ل  �صغري  قف�سٍ  يف  حو�صروا  الذين  ل  العزَّ املدنيني 

مهرب لهم منه.

وقد و�صف اإيَثن ْبروَنر، مرا�صل �صحيفة نيويورك 

اأحداث  فيها  ا�صتعاد  مقالة  يف  الإجناز  هذا  ز،  تامْيْ

ة«  غزَّ على  احلرب  مكا�صب  »حتليل  عنوانها  احلرب 

اإ�صرائيل  رت  قدَّ اإذ  الإجنازات.  اأهمِّ  من  اإنه  بقوله 

من  مبظهر  تظهر  اأن  م�صلحتها  من  �صيكون  اأنه 

»اأ�صيب باجلنون« بحيث تت�صبَّب باإحداث رعٍب هائل 

ل يتنا�صب وحجم احلدث، وهو مبداأ يعود اإىل عقد 

منذ  الر�صالة  الفل�صطينيون  فهم  »وقد  اخلم�صينات. 

ول« - ح�صبما ورد يف مقالة ْبروَنر – عندما  اليوم الأ

�صرائيلية اأهدافًا كثرية  ق�صفت الطائرات احلربية الإ

قتل  وقد  ال�صبت.  نهار  منت�صف  يف  واحد  وقت  يف 

مة حما�س،  حوايل مائتي �صخ�س فورًا، مما هزَّ منظَّ

ة كلَّها«. والظاهر اأن اأ�صلوب الظهور مبظهر  وهزَّ غزَّ

ا�صتنتاج  ح�صب  جنح،  قد  باجلنون«  »اأ�صيب  من 

اأهايل  اإن  تقول  حمدودة  رات  »موؤ�صِّ فهناك  ْبروَنر: 

مل من هذه احلرب ما �صيجعلهم  ة اأ�صابهم من الأ غزَّ

وهذا  املنتَخبة.  احلكومة  حما�س«،  جماح  يكبحون 

مبداأ ثابٌت من مبادئ اإرهاب الدولة. وباملنا�شبة، اأنا 

ل اأذكر اأن �صحيفة التاميز ن�صرت مقالًة ت�صتعيد فيها 

مكا�صبها  اأن  رغم  ال�صي�صان«  على  احلرب  »مكا�صب 

كانت كبرية.

الظّن  اأغلب  يف  الدقيق  التخطيط  ن  ت�صمَّ كما 

مع  للتزامن  مت  مِّ �صُ نهاية  وهي  الهجوم،  نهاية 

تن�صيب الرئي�س للتقليل من الحتمال )البعيد( باأن 

يكون لدى اأوباما كلماٌت ينتقد فيها اجلرائم الب�صعة 

التي تدعمها الوليات املتَّحدة. 

ال�صبت،  يوم  احلرب  بدء  من  اأ�صبوعني  وبعد 

ركام،  اإىل  ة  غزَّ من  كبرية  اأجزاء  لت  حتوَّ اأن  وبعد 

نروا، التي يعتمد  لف، اأعلنت الأ وقاَرَب عدد القتلى الأ

ة لكي يبقوا اأحياء، اأن اجلي�س  عليها معظم �صّكان غزَّ

ة  بحجَّ ة،  غزَّ اإىل  مدادات  الإ مرور  منع  �صرائيلي  الإ

�صعائر  اإحياء  كاأن  ال�صبت،  يوم  يف  املعابر  اإغالق 

الفل�صطينيني  حرمان  ن  يت�صمَّ �س  املقدِّ اليوم  ذلك 

والدواء،  الطعام  من  الكفاف  عي�صة  يعي�صون  الذين 

بينما هم يذبحون باملئات بوا�صطة القاذفات النّفاثة 

مريكية. واحلوامات الأ

النحو  هذا  على  ال�صبت  �صعائر  اإحياء  اأما 

املزدوج، فلم يكد يلفت انتباه اأحد. وهذا اأمٌر مفهوم. 

اإذ ل ت�صتحقُّ هذه الق�صوة وهذا ال�صتخفاف بالقيم 

من  اأكرث  �صرائيلية  الإ مريكية  الأ اجلرائم  تاريخ  يف 

كرثتها  من  بلغ  فقد  ال�صفحة.  اأ�صفل  يف  حا�صية 

اأنها اأ�صبحت ماألوفة اأكرث من الالزم. واإذا ما �صئنا 

ال�صت�صهاد مبَثٍل واحٍد له �صلٌة مبو�صوعنا، فاإن الغزو 

وقائعه، مبينًا اأن للدفاع على احلقيقة طرقًا متعددة، واإن ما يقوله مبدع �صادق يف زمان يقوله مبدع اآخر يف زمن لحق ب�صكل اأكرث اإ�صراقًا 

وروبي يف اإفريقيا يتبني بالغة ت�صوم�صكي لي�س فقط يف اختيار العنوان،  واأبلغ اأثرًا واأ�صمى اأخالقية وم�صوؤولية. ومن يقراأ تاريخ ال�صتعمار الأ

بل اأي�صًا يف عر�س املو�صوع برّمته. ونذكر هنا، على �صبيل املثال ل احل�صر، �صتانلي، اأحد املغامرين امل�صتعمرين الذي اأباد قرى باأكملها يف 

الكونغو، وكاد اأن يدفن يف مقبة العظماء، لول �صيحة ال�صمري التي اأطلقها الق�س امل�صوؤول مبا�صرة عن املقبة اإذ عار�س ب�صدة دفن جزار 

الب�صر �صتانلي يف تلك املقبة.

هذه هي امل�صاهمة الثانية التي ت�صل املجلة الثقافية من ت�صوم�صكي مبا�صرة، وقد بعث مع هذه امل�صاهمة ر�صالة يعّب فيها عن تقديره 

للمجلة متمنيًا على نف�صه اأن يجدد عهده بالعربية، التي، كما ي�صري، كان يجيدها قبل �صتني عامًا.
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 1982 �صنة  من  حزيران  يف  اأمريكا  �صاندته  الذي 

َمْي �صبا و�صاتيال لالجئني  للبنان ابتداأ بق�صٍف ملخيَّ

الفل�صطينيني، وهما املخيَّمان اللذان ا�صُتهرا فيما بعد 

باأنهما املخيَّمان اللذان حدثت فيهما املذابح الفظيعة 

وقد  �صرائيلي.  الإ »الدفاع«  عليها جي�س  اأ�صرف  التي 

ة  – م�صت�صفى غزَّ يَّ 
اأ�صاب الق�صف امل�صت�صفى املحلِّ

– وُقتل ما يزيد على مائتي �صخ�س وفقًا ملا �صاهده 
وكانت  و�صط.  الأ ال�صرق  ب�صوؤون  خمت�سٌّ  اأكادمييٌّ 

قتل  اإىل  اأّدى  غزوٍ  من  ول  الأ الف�صل  هي  املذبحة 

الب�صر،  من  األفًا  وع�صرين  األفًا  ع�صر  خم�صة  بني  ما 

ر ق�صمًا كبريًا من جنوب لبنان وبريوت، وم�صى  ودمَّ

وقد  جوهري.  اأمريكيٍّ  ودبلوما�صيٍّ  ع�صكريٍّ  بدعٍم 

ن ذلك ا�صتعمال حقِّ النق�س �صدَّ قرارات جمل�س  ت�صمَّ

الذي  جرامي  الإ العدوان  وقف  اإىل  ال�صاعية  من  الأ

اإخفائه(  على  مقرتفوه  يحر�س  مل  نحٍو  )على  �ُصنَّ 

ل اإىل حلٍّ �صيا�صيٍّ  حلماية اإ�صرائيل من خطر التو�صُّ

حيكت  التي  الكثرية  كاذيب  الأ بعك�س  وذلك  �صلمي، 

ز  �صرائيليني للق�صف ال�صاروخي املركَّ �س الإ عن تعرُّ

الذي اختلقه املدافعون عن اإ�صرائيل.

امل�صوؤولني  كبار  عنه  ث  ويتحدَّ ماألوٌف  ذلك  كلُّ 

ركان  الأ رئي�س  ولحظ  ب�صراحة.  �صرائيليني  الإ

�صرائيليني منذ  موردخاي غور قبل ثالثني �صنة اأن الإ

يعي�صون يف  �صّكاٍن  �صدَّ  يحاربون  »كانوا   1948 �شنة 

�س زئيڤ �صيف، اأبرُز املحلِّلني  القرى واملدن«. وقد خلَّ

�صرائيليني، اآراء غور بقوله »اإن اجلي�س  الع�صكريني الإ

�صرائيلي ظلَّ على الدوام ي�صرب ال�صّكان املدنّيني  الإ

ز يومًا بني  عن وعٍي واإ�صرار. وقال »اإن اجلي�س مل مييِّ

هداف  الأ هاجم  والع�صكرية...بل  املدنية  هداف  الأ

اأبا  املعروف  ال�صيا�صيُّ  ر  ف�صَّ وقد  عمد«.  عن  املدنية 

اإيبان اأ�صباب ذلك بقوله: »كان هناك احتماٌل معقوٌل 

ثَّروا بذلك  ق يف النهاية، وهو اأن ال�صكان الذين تاأ حتقَّ

كما  والنتيجة،  القتال«.  وقف  اأجل  من  �صي�صغطون 

بتنفيذ براجمها  �صرائيل  لإ ال�صماح  يعلم،  اإيبان  كان 

القمعية  واإجراءاتها  القانوين  غري  ع  بالتو�صُّ املتعلِّقة 

على  يعلِّق  اإيبان  وكان  اأحد.  يعرت�صها  اأن  دون 

العمل  حزب  حكومة  بها  قامت  لهجمات  ا�صتعرا�ٍس 

ر  �صوَّ بيغن،  الوزراء  رئي�س  به  قام  املدنيني،  �صد 

ت�صعى  دولٌة  »وكاأنها  اإيبان،  بكلمات  اإ�صرائيل،  فيه 

ر لإحلاق كلِّ ما ميكنها من القتل والعذاب  دون مبِّ

رنا بُنُظمٍ  بال�صّكان املدنيني وذلك يف حالة ذهنية تذكِّ

ذكرها  على  اأنا  ول  بيغن  ال�صيد  يجروؤ  ل  �صيا�صية 

التي  احلقائق  ة  ب�صحَّ اإيبان  ك  ي�صكِّ ومل  �صم«.  بالإ

ث عنها يف  نه حتدَّ ا�صتعر�صها بيغن، ولكنه انتقده لأ

العلن. ومل يكن اإيبان مكرتثًا، ل هو ول املعجبون به، 

باأن دفاعه عن اإرهاب الدولة على ذلك امل�صتوى من 

رنا اأي�صًا بُنُظٍم مل يكن يجروؤ على ذكرها  العنف يذكِّ

بال�شم.

دفاع  اأن  يرون  الحرتام  ينالون  باحثون  هناك 

ر املعلِّق توَم�س  اإيبان عن اإرهاب الدولة مقنع. فقد ف�صَّ

�صاليب  الأ التاميز،  ل�صحيفة  يكتب  الذي  ْفريْدَمن، 

للبنان  غزوها  ويف  احلايل  هجومها  يف  �صرائيلية  الإ

مريكي  الأ الهجوم  كان  بينما  بقوله،   2006 �شنة  يف 

ه، فاإنها تعتمد على مبداأ  �صرائيلي احلايل على اأ�صدِّ الإ

كبري  عدد  بقتل  حما�س  ‘تعليم’  »حماولة  هو  �صليم 

غزة«.  ب�صّكان  ال�صديد  ذى  الأ وباإحلاق  اأتباعها  من 

وهذا اأمٌر مفهوم من الناحية العملية، كما حدث يف 

هو  الطويل  املدى  على  الوحيد  الرادع  »حيث  لبنان، 

املقاتلني  بعائالت   – باملدنيني  �صديد  اأذى  اإحداث 

امل�صتقبل«.  يف  اهلل  حزب  لكبح   – وم�صتخِدميهم 

يف  مريكان  الأ »تعليم«  حماولة  يجعل  املنطق  وهذا 

مثلما  الثناء،  ي�صتحقُّ  اأمرًا  ابن لدن  يد  9/11 على 
واأورادور  ليديت�صي  على  النازيني  هجمات  ه  ت�صتحقُّ
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من  ذلك  وغري  پوتني،  يد  على  جروزين  وتدمري 

حماولت »التعليم« ال�صهرية.

التزامها  بيان  على  اإ�صرائيل  حر�صت  لقد 

نيويورك  مرا�صل  قال  وقد  املبادئ.  بهذه  بالهتداء 

ن�صان  الإ حقوق  جماعات  اإن  اإرلجنر  �صتيفن  ز  تامْيْ

يعتقدون  ملباٍن  اإ�صرائيل  ق�صف  »اأقلقها  �صرائيلية  الإ

اأنها يجب اأن ت�صنَّف على اأنها مباٍن مدنية مثل مبنى 

 – الدولة«  رئا�صة  ومقّر  ال�صرطة  وخمافر  البملان 

الالجئني  ومع�صكرات  والبيوت،  القرى،  ن�صيف  وقد 

ة بال�صّكان، و�صبكات املياه، و�صبكات ال�صرف  املكتظَّ

واجلامعات،  واملدار�س،  وامل�صت�صفيات،  ال�صّحي، 

مم،  الأ لهيئة  التابعة  غاثة  الإ ومرافق  واجلوامع، 

تخفيف  على  يعمل  قد  ما  وكل  �صعاف،  الإ و�صيارات 

اآلم ال�صحايا امل�صاكني. وقد �صرح اأحد كبار �صباط 

�صرائيلي  الإ الدفاع  جي�س  اأن  �صرائيلية  الإ املخابرات 

جناحها  اأو  مقاومتها  حما�س:  »جانبي  هاجم 

وهذه  الجتماعي«،  جناحها  اأو  ودعوتها  الع�صكري، 

املجتمع  منها  يق�صد  تغطية  عبارة  خرية  الأ العبارة 

املدين. وتابع اإرلجنر تقريره بقوله اإن ذلك ال�صابط 

مع  التعامل  وجرى  واحدٌة،  وحدٌة  حما�س  »اإن  قال 

اأثناء  يف  والجتماعية  ال�صيا�صية  �صيطرتها  و�صائل 

احلرب على اأنها اأهداٌف م�صروعة مثل ما لديها من 

رو  حمرِّ ول  اإرلجنر  يعلِّق  ومل  لل�صواريخ«.  خمزون 

رهاب  الإ عن  ال�صريح  الدفاع  هذا  على  ال�صحيفة 

هذا  وعن ممار�صة  املدنيني،  ا�صتهدف  الذي  الهائل 

عمدة  الأ وكّتاب  املرا�صلني  اأن  رغم  الفعلية  رهاب  الإ

ون عن تاأييدهم  ال�صحفية يبدون ت�صاحمهم بل يعبِّ

جلرائم احلرب كما راأينا. ولكن اإرلندر ل يخرج عن 

�صواريخ  اأن  د  يوؤكِّ اأن  ين�صى  ل  عندما  املعتاد  اخلط 

بني  التمييز  ملبداأ  وا�صحًا  خرقًا  ل  »ت�صكِّ حما�س 

رهاب«. هداف وينطبق عليه التعريف املعتمد لالإ الأ

وقد لحظ فّواز جرج�س املخت�س ب�صوؤون ال�صرق 

ب�صوؤون  العارفني  من  غريه  لحظ  مثلما  و�صط،  الأ

�صرائيليون  الإ امل�صوؤولون  يدركه  ل  »ما  اأنَّ  املنطقة، 

د  جمرَّ لي�صت  حما�س  اأن  هو  مريكيون  الأ وحلفاوؤهم 

ملي�صيا م�صلَّحة، بل هي حركة اجتماعية ذات قاعدة 

ولذا  املجتمع«.  يف  اجلذور  عميقة  وا�صعة  �صعبية 

ذون خططهم للق�صاء على »اجلناح  فاإنهم عندما ينفِّ

على  للق�صاء  ي�صعون  فاإنهم  حلما�س  الجتماعي« 

املجتمع الفل�صطيني.

لكن لعلَّ جرج�س يح�صن الظنَّ اأكرث من الالزم. 

�صرائليون  الإ امل�صوؤولون  يكون  اأّل  املحتمل  غري  فمن 

مريكيون – اأو اأّل تكون و�صائل الإعالم واملعلِّقون  والأ

خرون – على علم بهذه احلقائق. ولكنهم يتَّخذون  الآ

يتَّخذها حمتكرو  التي  التقليدية  �صمنًا وجهة النظر 

قادرة  احلديدية  قب�صُتنا  العنف:  ممار�صة  و�صائل 

على حتطيم العدو، واإذا ما اأّدى هجومنا العنيف اإىل 

مقتل اأعداد كبرية من املدنيني فاإن ذلك اأف�صل: اإذ 

ن البقية »در�صًا« اأبلغ. �صتتلقَّ

بو�صوح  �صرائيلي  الإ الدفاع  جي�س  �صّباط  يعلم 

ْبروَنر  اإيَثن  روى  املدين. فقد  املجتمع  رون  يدمِّ اأنهم 

مقاتلي  اإن  قوله  زعيم  برتبة  اإ�صرائيلي  �صابط  عن 

وقال  رجاله.  اإعجاب  اأو  اإعجابه  يثريوا  مل  حما�س 

يحملون  قرويون  »اإنهم  جنود:  ناقلة  يركب  مقاتٌل 

»القب�صة  عمليات  �صحايا  ي�صبهون  وهم  بنادق«. 

يف  جرت  التي  الدفاع  جلي�س  رة  املدمِّ احلديدية« 

اأدارها  التي   ،1985 �صنة  يف  املحتّل  لبنان  جنوب 

رهابيني يف ع�صر  �صمعون پرييز ، اأحد كبار القادة الإ

ر  ف�صَّ وقد  ريَغن.  بزعامة  رهاب«  الإ على  »احلرب 

�صرائيليون واملحلِّلون ال�صرتاتيجيون خالل  القادة الإ

اإرهابيني«  اأن ال�صحايا كانوا »قرويني  تلك العملّيات 

رهابيني يعملون  ن »هوؤلء الإ وي�صعب ا�صتئ�صالهم لأ
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اأحد  وا�صتكى  املحليني«.  ال�صّكان  معظم  مب�صاعدة 

عيون  رهابي...له  الإ »اأن  من  �صرائيليني  الإ القادة 

املرا�صل  و�صف  بينما  هنا«،  يعي�س  نه  لأ هنا  كثرية 

التي  امل�صكالت  پو�ْصت  ِجروَزمِل  جلريدة  الع�صكري 

حماربة  ن  تت�صمَّ باأنها  �صرائيلي  الإ اجلي�س  واجهها 

ل  اأنهم  لق�صاياهم  تفانيهم  من  يبلغ  بني  »متع�صِّ

العمل  اأثناء  يف  بحياتهم  املخاطرة  عن  فون  يتوقَّ

عليه  ب  »يتوجَّ الذي  �صرائيلي«  الإ الدفاع  جي�س  �صدَّ 

من« يف جنوب لبنان املحتّل  احلفاظ على النظام والأ

رغم »الثمن الذي �صيتعنيَّ على ال�صّكان اأن يدفعوه«. 

مريكّيون يف جنوب ڤييتنام،  وهذه امل�صكلة جابهها الأ

املحتلَّة،  اأوروبا  يف  ملان  والأ اأفغان�صتان،  يف  والرو�س 

قون  يطبِّ اأنف�صهم  يجدون  اآخرون  معتدون  ويجابهها 

مذهب غور واإيبان وْفريْدَمن.

ن اإرهاب الدولة الذي متار�صه 
يعتقد جرج�س باأ

الوليات املتَّحدة واإ�صرائيل �صوف يف�صل، ويقول »اإن 

حما�س ل ميكن الق�صاء عليها من دون مذبحة يروح 

جنحت  ما  واإذا  فل�صطيني.  مليون  ن�صف  تها  �صحيَّ

اإ�صرائيل يف قتل كبار قادة حما�س فاإن جياًل جديدًا 

اأ�صدَّ راديكاليَّة من اجليل احلا�صر �صوف يحلُّ حملَّهم 

ب�صرعة. فحما�س حقيقة من حقائق احلياة. وهي لن 

بي�س بغ�سِّ النظر عن عدد  تذهب، ولن ترفع العلم الأ

�صحاياها«.

قد يكون ذلك �صحيحًا، ولكْن هناك َمْيٌل للتقليل 

العتقاد  هذا  اأن  الغريب  ومن  العنف.  فاعلية  من 

هذا  اإىل  و�صلنا  ملاذا  املتَّحدة.  الوليات  يف  ي�صود 

احلّد؟

تو�صف حما�س با�صتمرار باأنها »منظمة تدعمها 

اإيران التي وقفت نف�صها على الق�صاء على اإ�صرائيل«. 

انتخابًا  »انتخبت  مة  منظَّ اإنها  يقول  اأحدًا  جتد  ولن 

لت�صويٍة  طويل  وقٍت  منذ  »دعت  واأنها  دميقراطّيًا« 

– تلك  جماع الدويل«  اأ�صا�س الدولتني وفقًا لالإ على 

ها كلٌّ من الوليات املتَّحدة  الت�صوية التي وقفت �صدَّ

يف  الفل�صطينيني  حق  ترف�صان  اللتني  واإ�صرائيل 

وهذا  عامًا.  ثالثني  على  يزيد  ملا  تقرير م�صريهم، 

كلُّه �صحيح، ولكنه ل يفيد �صيا�صة احلزب، ولذا فال 

لزوم له. 

قد تكون هذه التفا�صيل التي ذكرناها من قبل 

تفا�صيل ثانوية، ولكنها تعلِّمنا �صيئًا عن اأنف�صنا وعن 

اأتباعنا. وهذا ينطبق على تفا�صيل غريها. و�صاأذكر 

�صرائيلي  مريكي الإ مثاًل اآخر، فبعد اأن بداأ الهجوم الأ

ة اأبحر زورٌق �صغري ا�صمه الكرامة من  خري على غزَّ الأ

طّباء والنا�صطني  ة. واأراد رّكابه من الأ قب�س اإىل غزَّ

احل�صار  يخرتقوا  اأن  ن�صان  الإ حقوق  جمال  يف 

ية  الطبِّ امل�صتلزمات  ي�صال  لإ جرامي  الإ �صرائيلي  الإ

البحرية  الزوارق  فاعرت�صت  املحا�صر،  لل�صعب 

ة  بقوَّ و�صدمته  الدولية  املياه  يف  طريقه  �صرائيلية  الإ

ن يف النهاية من الو�صول اإىل  كادت تغرقه، ولكنه متكَّ

التي  الروتينية  كاذيب  الأ اإ�صرائيل  فاأ�صدرت  لبنان. 

الزورق،  ظهر  على  كانوا  الذين  ال�صحفّيون  بها  كذَّ

و�ِصْنثيا  پنهول  كاْرل   CNN ال�  مرا�صل  فيهم  مبن 

حة حزب  ني، ع�صو جمل�س النّواب ال�صابقة ومر�صَّ َمكِّ

 – العمل جرمية خطرية  هذا  اإن  للرئا�صة.  اخل�صر 

اأخطر بكثري من جرمية اختطاف ال�صفن عند �صواطئ 

ال�صومال على �صبيل املثال. لكن تلك اجلرمية م�صت 

من دون اأن حتظى باهتمام كبري. والقبول ال�صمنيُّ 

ة  اإن غزَّ جلرائم من هذا النوع يعك�س الفهم القائل 

على  املحافظة  اإ�صرائيل  حقِّ  من  واأن  منطقة حمتّلة 

اإن حماُة النظام العاملي يخولونها حقَّ  احل�صار، بل 

ممار�صة جرائمها يف اأعايل البحار لتنفيذ براجمها 

نهم مل يطيعوا  الهادفة اإىل معاقبة ال�صكان املدنيني لأ

يقبلها اجلميع، وهي حجج  يكاد  – بحجج  اأوامرها 

واهية �صنعود لها بعد قليل.
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ظلَّت  فقد  مفهوم.  بها  الهتمام  عدم  اأن  غري 

اإ�صرائيل متار�س اختطاف الزوارق يف املياه الدولية 

ولبنان  قب�س  بني  الزمن  من  عقود  امتداد  على 

يف  اأحيانًا  وت�صعهم  تختطفهم،  اأو  الرّكاب  وتقتل 

�صجون اإ�صرائيل، مبا يف ذلك غرف ال�صجن/التعذيب 

يَّة، ولالحتفاظ بهم رهائن ل�صنوات طويلة. ومبا  ال�صرِّ

اأكرث  ي�صتدعي  الذي  فما  روتينية،  اجلرائم  هذه  اأن 

من التثاوؤب حيالها؟ لقد كان ردُّ فعل قب�س ولبنان 

�صياء؟ خمتلفًا، ولكن ما اأهميتهما يف نظام الأ

رو  حمرِّ قال  ما  اإذا  املثال  �صبيل  على  يهتّم  من 

من  العادة  يف  وهم  اللبنانية،  �ْصتار  َديلي  �صحيفة 

من  املليون  ون�صف  مليونًا  »اإن  الغرب،  منا�صري 

بوا�صطة  الوح�صي  للقتل  �صون  يتعرَّ ة  غزَّ يف  الب�صر 

الناحية  من  ما  تقدُّ لت  الآ اأ�صدِّ  من  ع�صكرية  اآلة 

خالقية.  ها رجعية من الناحية الأ التكنولوجية واأ�صدِّ

بالن�صبة  اأ�صحوا  الفل�صطينيني  اإن  قيل  ما  كثريًا 

اأوروبا  نظر  يف  اليهود  عليه  كان  ما  العربي  للعامل 

وهناك  الثانية،  العاملية  للحرب  ال�صابقة  احلقبة  يف 

اأن  اأفظع  فما  ولذا  القول.  هذا  ة يف  ال�صحَّ من  قْدر 

اإيجاد طريقة يعفون بها  نوا من  اأن العرب متكَّ جند 

تذبح  اإ�صرائيل  كانت  بينما  �صيء  فعل  من  اأنف�صم 

وروبيون  ن الأ طفال الفل�صطينيني، متامًا مثلما متكَّ الأ

كان  بينما  النظر  غ�سِّ  من  ال�صماليون  مريكيون  والأ

النازيون يقرتفون جرمية املحرقة«.

ال�صحافة  تقوله  ملا  وفقًا  اإ�صرائيل،  تزال  ول 

نحٍو  على  اللبنانيني  املدنيني  »تختطف  اللبنانية، 

]اأي  زرق  الأ اللبناين من اخلط  روتينيٍّ من اجلانب 

احلدود الدولية[، وقد جرى اآخر اختطاف يف �صهر 

»اأن  طبعًا  املعروف  ومن   .»2008 �صنة  ل  وَّ الأ كانون 

يَّ اللبناين  �صرائيلية تخرتق املجال اجلوِّ الطائرات الإ

م  املرقَّ املتَّحدة  مم  الأ قرار  بذلك  منتهكًة  يومّيًا، 

يف  غريب،  �صعد  اأمل  اللبنانية  )الباحثة   »1701
�صحيفة ديلي �صتار، بتاريخ 13 كانون الثاين(. وهذا 

ال�صرتاتيجي  املحلِّل  وقال  طويلة.  ة  مدَّ منذ  يحدث 

نقده  معر�س  يف  ماعوز  زئيڤ  البارز  �صرائيلي  الإ

�صرائيلي للبنان يف �صنة 2006 يف ال�صحف  للغزو الإ

يَّ  اجلوِّ املجال  تخرق  »اإ�صرائيل  اإن  �صرائيلية  الإ

اللبناين باإر�صالها طائرات جتري مهّمات ا�صتطالعية 

يومية تقريبًا منذ اأن ان�صحبت من جنوب لبنان قبل 

اأن هذه ال�صتطالعات اجلوية  �صّت �صنوات. �صحيح 

مل توؤدِّ اإىل مقتل لبنانيني، ولكنَّ خرَق احلدود خرٌق 

م اإ�صرائيل مثاًل اأخالقّيًا  للحدود. وهنا اأي�صًا ل تقدِّ

اأعلى«. وهنا اأي�صًا لي�س ثمة على وجه العموم من اأ�صا�س 

جماع يف اإ�صرائيل على اأن احلرب �صّد حزب اهلل  »لالإ

اأخالقي«،  اأ�صا�س  على  تقوم  عادلٌة  حرٌب  لبنان  يف 

وهو اإجماٌع »يقوم على ذاكرة انتقائية ق�صرية املدى، 

معيار  وعلى  نف�صها،  اإل  ترى  ل  للعامل  نظرة  وعلى 

ة  مزدوج. لي�صت هذه احلرب عادلًة، وا�صتعمال القوَّ

ز بني هدٍف واآخر، وهدُفها النهائي  فيها مفرط ل مييِّ

هو البتزاز«.

باأن  �صرائيليني  الإ ُقّراءه  ماعوز  ر  ذكَّ وقد 

رهاب  النفجارات ال�صوتية التي حتدثها الطائرات لإ

اللبنانيني هي اأقلُّ جرائم اإ�صرائيل خطورة، حتى اإذا 

اإ�صرائيل  بها  قامت  التى  اخلم�س  الغزوات  تنا�صينا 

اختطفت   1988 متوز   28 »ففي   :1978 �شنة  منذ 

اأّيار   21 ويف  عبيد،  ال�صيخ  ٌة  خا�صَّ اإ�صرائيليٌة  قّواٌت 

كان  الذي  الديراين  م�صطفى  اإ�صرائيل  اختطفت 

�صرائيلي رون اأراد ]عندما  م�صوؤوًل عن اأ�صر الطيار الإ

كان يق�صف لبنان يف �صنة 1986[. وقد �ُصجن هذان 

مع ع�صرين لبنانّيًا اآخر يف ظروٍف مل يعلن عنها ملدد 

بهم  اإ�صرائيل  احتفظت  فقد  حماكمة.  بال  طويلة 

اأن  ‘للمقاي�صة’. والظاهر  ‘اأوراق’ ب�شرية  اأنهم  على 
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امل�صاجني  مقاي�صة  غرا�س  لأ �صرائيليني  الإ اختطاف 

اأمٌر غري اأخالقي اإذا قام به حزب اهلل ، ولكنه لي�س 

اأعلى  م�صتوى  على  اإ�صرائيل«  به  قامت  اإذا  كذلك 

بكثري، ول�صنوات عديدة.

اأهميٍة  رة ذاُت  �صرائيلية املتكرِّ اإن املمار�صات الإ

هات  التوجُّ من  تك�صفه  عما  مبعزٍل  حتى  ة  خا�صَّ

فهي  لها.  الغربي  والتاأييد  �صرائيلية  الإ جرامية  الإ

– النفاق ال�صارخ للزعم  – كما يقول ماعوز  د  توؤكِّ

يف  ثانية  لبنان  غزو  يف  احلقَّ  �صرائيل  لإ باأن  ر  املتكرِّ

وهو  احلدود،  قرب  جنديني  اأ�ْصِر  بعد   2006 �شنة 

ول الذي يقوم به حزب اهلل عب  الفعل الع�صكري الأ

�صرائيلي  احلدود بعد �صت �صنوات من الن�صحاب الإ

احتلَّته،  قد  اإ�صرائيل  كانت  الذي  لبنان،  جنوب  من 

قد  كانت  التي  من  الأ جمل�س  اأوامر  بذلك  منتهكًة 

كانت  بينما   ، عامًا  وع�صرين  اثنني  قبل  �صدرت 

اإ�صرائيل يف ال�صنوات ال�صتِّ املذكورة تنتهك احلدود 

يومّيًا تقريبًا دون رادع، مع ال�صمت املطبق هنا ]اأي 

يف الوليات املتَّحدة[.

فاإننا  ولذا  روتيني.  اأمٌر  النفاق  ذلك  اأن  غري 

تف�صريه  معر�س  يف  يقول  ْفريْدَمن  توَم�س  اأن  جند 

بالعنف،  باإرهابها  دنى  الأ جنا�س  الأ »تعليم«  ة  لكيفيَّ

الذي   2006 �صنة  يف  للبنان  اإ�صرائيل  غزو  اإن 

اللبناين  اجلنوب  من  كبريًا  جانبًا  ثانية  فيه  رت  دمَّ

فعاًل  كان  املدنيني،  من  اآخر  األفًا  وَقَتَلت  وبريوت 

به  ا�صتجابت  النف�س،  عن  الدفاع  اأفعال  من  رًا  مبَّ

�صبب عب  بال  �صنَّ حربًا  »الذي  اهلل  جلرمية حزب 

مم  �صرائيلية اللبنانية التي تعرتف بها الأ احلدود الإ

�صرائيلي من جانٍب واحد  املتَّحدة بعد الن�صحاب الإ

هذا  فاإن  جانبًا  اخلداع  و�صعنا  ما  واإذا  لبنان«.  من 

وتقتياًل  تدمريًا  اأ�صدَّ  هجماٍت  �صنَّ  اإن  يقول  املنطق 

ن  الآ اأيِّ هجمات حدثت حلد  �صرائيليني من  الإ �صد 

ويف  لبنان  يف  اإ�صرائيل  جرائم  ب�صبب  متامًا  ٌر  مبَّ

جرمية  بدرجات  تفوق  جرائم  وهي  البحار،  اأعايل 

عند احلدود.  لة يف خطف جنديَّني  املتمثِّ اهلل  حزب 

و�صط يف جريدة  ول �صكَّ اأن اخلبري ب�صوؤون ال�صرق الأ

نيويورك تاميز يعلم عن هذه اجلرائم، اإن كان يقراأ 

مثاًل  ع�صرَة  الثامنَة  فالفقرُة  قل،  الأ على  جريدته 

�صرى يف �صهر ت�صرين الثاين من  ة تبادل الأ من ق�صَّ

�صرى  �شنة 1983 تقول على نحو عابر اإن 37 من الأ

�صرائيلية قد قب�صت عليهم  العرب »كانت البحرية الإ

راً  بينما كانوا يحاولون الو�صول من قب�س اإىل  موؤخَّ

طرابل�س«، �صمال بريوت.

النوع  ا�صتنتاٍج من هذا  كلَّ  اأن  نعلم طبعًا  نحن 

قوياء ي�صتند  غنياء الأ حول رد الفعل ال�صحيح �صدَّ الأ

اإىل قانون اأ�صا�صي: هذا نحن، اأما هم فهم هم. وهذا 

يكفي  الغربية  الثقافة  يف  الرا�صخ  �صا�صي  الأ املبداأ 

مهما  تفكرٍي منطقيٍّ  واأيِّ  دقيقة  مقاَي�َصٍة  اأيِّ  ف�صاد  لإ

بلغ من كماله. 

اأخرى  �صفينٌة  املقال  هذا  كتابة  اأثناء  يف  هناك 

ًة  يَّ ة، »حتمل م�صتلزماٍت طبِّ تتَّجه من قب�س اإىل غزَّ

عليها  وافقت  خمتومٍة  �صناديَق  يف  جّدًا  �صروريًة 

وميناء  الدويل  لرنكا  مطار  يف  اجلمارك  دائرة 

مي الرحلة. ويرافق  لرنكا« ح�صبما ورد يف تقرير منظِّ

وقد  واأطّباء.  وروبي  الأ البملان  من  اأع�صاٌء  الرحلة 

للرحلة.  ن�صانية  الإ بالنوايا  علمًا  اإ�صرائيل  اأحيطت 

قد  الرحلة  فاإن  كاٍف  �صعبي  �صغط  مور�س  ما  واإذا 

ق اأهدافها ب�صالم. حتقِّ

ارتكبتها  التي  ل ميكن و�صع اجلرائم اجلديدة 

ة حتت اأيِّ  كلٌّ من الوليات املتَّحدة واإ�صرائيل يف غزَّ

بند  اإذا و�صعناها حتت  اإل  – اللهم  ت�صمية معتمدة 

لتّوي عددًا  مُت  التي اعتدنا عليها. وقد قدَّ اجلرائم 

مثلة، و�صاأعود اإىل غريها. وهذه اجلرائم تقع  من الأ
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حتت التعريف الر�صمي الذي تعتمده الوليات املتَّحدة 

رهاب، ولكن هذه الكلمة ل تعبِّ عن فظاعتها. ول  لالإ

نها ُترَتَكُب يف بلٍد حمتّل،  ت�صحُّ ت�صميتها بالعدوان لأ

باعرتاف الوليات املتَّحدة. وقد بيَّنت الباحثة اإديت 

ال�صامل  تاريخهما  يف  ْلدار  اإِ اأكيفا  والكاتب  ِزْرتال 

بعنوان  املحتلَّة  را�صي  الأ يف  �صرائيلي  الإ لال�صتيطان 

ر، بعد اأن  ر�س اأن املنطقة املدّمرة مل تتحرَّ مالك� الأ

»حتى   ،2005 �صنة  يف  ة  غزَّ من  اإ�صرائيل  ان�صحبت 

�صرائيلية اأو من   واحد من القب�صة الع�صكرية الإ
ٍ
ليوم

يوم...فقد  كلَّ  ال�صّكان  يدفعه  الذي  الحتالل  ثمن 

وخدمات  حمروقة،  اأر�صًا  وراءها  اإ�صرائيل  خلَّفت 

فقد  م�صتقبل.  ول  لهم  حا�صر  ل  و�صّكانًا  رة،  مدمَّ

بها  قام  الكرم  تخلو من  بحركة  امل�صتوطنات  رت  دمِّ

حمتلٌّ يفتقر اإىل ال�صتنارة ل يزال يف الواقع ي�صيطر 

ته  قوَّ بوا�صطة  ال�صّكان  وي�صايق  ويقتل  املنطقة  على 

ميار�صها  التي  ة  القوَّ تلك   – ال�صخمة«  الع�صكرية 

املتَّحدة  الوليات  مبعونة  متناهية،  بوح�صية  اجلي�س 

وم�شاركتها.

على  �صرائيلي  الإ مريكي  الأ الهجوم  ت�صاعد 

وذلك   ،2006 �صنة  من  الثاين  كانون  �صهر  يف  ة  غزَّ

وذلك  الر�صمي،  الن�صحاب  من  معدودة  اأ�صهر  بعد 

عندما ارتكب الفل�صطينيون جرمية نكراء بحّق: فقد 

تعلَّم  وقد  ة.  انتخابات حرَّ الغلط« يف  »للجهة  توا  �صوَّ

الفل�صطينيون كما تعلَّم غريهم اأن من يخالف اأوامر 

ل  الذي  د  ال�صيِّ – ذلك  العقاب  من  يفلت  ل  د  ال�صيِّ

للدميقراطية« من دون  »�صوقه  الرثثرة عن  ميلُّ من 

اإجناز  املثقفني، وهذا  ا�صتثارة ال�صتهزاء من طبقة 

عجاب. اآخر يثري الإ

ل  رهاب«  و»الإ »العدوان«  م�صطلحا  دام  وما 

يان املعنى فاإننا بحاجة اإىل م�صطلح اآخر يدلُّ على  يوؤدِّ

التعذيب ال�صادّي اجلبان ل�صعب حمبو�س يف قف�س، 

منتجات  اآخر  تطحنهم  بينما  الهرب،  ميكنه  ول 

ت�صتعمل  التي   – مريكية  الأ الع�صكرية  التكنولوجيا 

مريكي.  ا�صتعماًل ينتهك القانون الدويل، بل حتى الأ

على  خروجهما  اأعلنتا  اللتني  للدولتني  بالن�صبة  اأما 

ة.  يَّ فنِّ م�صاألة  �صوى  لي�س  ذلك  فاإن  القانون  ذلك 

وا�صنطن  اأن  خرى  الأ الثانوية  ة  يَّ الفنِّ امل�صائل  ومن 

اإ�صرائيل  اأملانية لتنقل اإىل  ا�صتاأجرت �صفينة جتارية 

من اليونان حمولًة مقدارها 3000 طن من »العتاد« 

ّيون املرعوبون  الذي ل ُتعرف حمتوياته بينما كان الغزِّ

التي ل ترحم. وقد  الهجمات  يبحثون عن ملجاأ من 

جتارية  �صفينة  ا�صتئجار  »بعد  احلمولة  هذه  جاءت 

عتدة يف كانون  لنقل حمولة اأكب بكثري من املدافع والأ

بدء  قبل  اإ�صرائيل  اإىل  املتَّحدة  الوليات  من  ول  الأ

ة« ح�صبما جاء يف تقرير  ة لقطاع غزَّ يَّ ال�صربات اجلوِّ

لوكالة رويرتز. وكلُّ ذلك اإىل جانب 21 بليون دولر 

التي  مريكية  الأ الع�صكرية  امل�صاعدات  من  اأمريكي 

اأغدقتها اإدارة الرئي�س بو�س على اإ�صرائيل، معظمها 

على �صكل هبات. وقال عر�ٌس قدمته موؤ�ص�صة اأمريكا 

ع  �صجَّ ما  »اإن  �صلحة  الأ جتارة  تراقب  التي  اجلديدة 

�صلحة التي  ة هو الأ ل يف قطاع غزَّ اإ�صرائيل على التدخُّ

اأر�صلتها الوليات املتَّحدة على ح�صاب دافع ال�صرائب 

لت ب�صبب  مريكي«. اأما ال�صحنة اجلديدة فقد تعطَّ الأ

قرار يوناين مينع ا�صتخدام املوانئ اليونانية »لتزويد 

�صلحة«. �صرائيلي بالأ اجلي�س الإ

�صرائيلية  يختلف ردُّ فعل اليونان �صدَّ اجلرائم الإ

التي تدعمها الوليات املتَّحدة عن ردِّ الفعل اجلبان 

الذي اأبداه معظم زعماء اأوروبا. وهذا الفرق يك�صف 

اليونان  اعتبت  عندما  وا�صنطن  واقعية  مدى  عن 

اأوروبا،  من  جزءًا  ولي�س  دنى،  الأ ال�صرق  من  جزءًا 

الذي  الفا�صي  الدكتاتوري  بالنظام  اأطيح  اأن  اإىل 

كانت تدعمه الوليات املتَّحدة يف �صنة 1974. لعلَّ 

اليونان اأرقى من اأن تكون جزءًا من اأوروبا.
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حدهم اأن توقيت اإر�صال ال�صحنات  واإذا ما لح لأ

�صرائيل يثري الت�صاوؤل فاإن لدى الپنتاجون  الع�صكرية لإ

رة بحيث  جوابًا، وهو اأن هذه ال�صحنات �صت�صل متاأخِّ

واملعّدات  ة،  غزَّ على  الهجوم  ت�صعيد  يف  تت�صبَّب  لن 

ت�صتعملها  لكي  اإ�صرائيل  يف  �صتو�صع  الع�صكرية 

الوليات املتَّحدة فيما بعد. وقد يكون ذلك �صحيحًا. 

اإ�صرائيل  مها  تقدِّ التي  الكثرية  اخلدمات  بني  فمن 

حافة  على  تقع  ع�صكرية  بقاعدة  تزويُدها  حلاميتها 

م�صادر الطاقة الكبى يف العامل. ولذا فاإنها ميكن 

اأو   – مريكي  الأ للعدوان  مة  متقدِّ قاعدًة  تكون  اأن 

– »للدفاع عن  الفّني  ا�صتخدام امل�صطلح  �صئنا  اإذا 

اخلليج« و »�صمان ال�صتقرار«.

�صلحة ال�صخم هذا اإىل اإ�صرائيل  ق الأ على اأن تدفُّ

يخدم عدة اأغرا�س فرعية اأخرى. فقد لحظ معني 

و�صط،  الأ ال�صرق  ب�صيا�صات  املخت�س  املحلِّل  رّباين، 

رت حديثًا  ُطوِّ اأ�صلحة  ب  اأن جترِّ اإ�صرائيل ميكنها  اأن 

�صرائيل  لإ قيمٌة مزدوجة  ولهذا  اأهداف عزلء.  �صد 

نظم  من  فاعلية  اأقلَّ  �صيغًا  ن  »لأ املتَّحدة  والوليات 

للدول  جّدًا  مة  م�صخَّ باأ�صعار  �صتباع  هذه  �صلحة  الأ

�صلحة  الأ �صناعة  النتيجة  يف  تدعم  التي  العربية، 

مريكية  الأ الع�صكرية  واملنح  املتَّحدة  الوليات  يف 

�صرائيل يف نظام  �صرائيل«. وهذه وظائف اإ�صافية لإ لإ

و�صط الذي تهيمن عليه الوليات املتَّحدة،  ال�صرق الأ

القدر  ذلك  اإ�صرائيل  تعطي  التي  �صباب  الأ من  وهي 

اخلارجية  وزارة  يف  العاملني  اأعني  يف  احلظوة  من 

مريكية، اإىل جانب عدد كبري من ال�صركات العاملة  الأ

�صلحة،  الأ و�صناعة  مة  املتقدِّ التكنولوجيا  جمال  يف 

واملخابرات بطبيعة احلال.

واإذا ما ا�صتثنينا اإ�صرائيل فاإن الوليات املتَّحدة 

�صلحة قاطبًة. وقد وجد التقرير  ري الأ هي اأكب م�صدِّ

اجلديدة  اأمريكا  �صة  �صَّ
موؤ عن  رًا  موؤخَّ �صدر  الذي 

كان  مريكّيان  الأ الع�صكري  والتدريب  �صلحة  »الأ اأن 

ال�صبع  احلروب  بني  من  حربًا  ع�صرين  يف  دور  لهما 

 ،»2007 �صنة  العامل حتى  ن�صبت يف  التي  والع�صرين 

23 بليون دولر، وزاد  ك�صبت الوليات املتَّحدة منها 

هذا املبلغ حتى و�صل 32 بليون دولر يف �صنة 2008. 

التي  الكثرية  القرارات  بني  من  اأن  اإذن  عجب  فال 

ول يف  الأ كانون  �صهر  املتَّحدة يف  الوليات  عار�صتها 

 2008 ّول من �صنة  مم املتَّحدة يف كانون الأ دورة الأ

كانت  وقد  ال�صالح.  جتارة  تنظيم  اإىل  يدعو  قرارًا 

الوليات املتَّحدة هي الوحيدة التي عار�صت املعاهدة، 

ت اإىل  اأما يف ت�صرين الثاين من �صنة 2008 فقد �صوَّ

جانبها بلد اآخر: زمبابوي.

الذي  الوحيد  يكن  مل  الت�صويت  ذلك  اأن  غري 

ل.  وَّ مم املتَّحدة يف كانون الأ يجلب النتباه يف دورة الأ

تت 173 دولة اإىل جانب قراٍر يدعو »اإىل حقِّ  فقد �صوَّ

ال�صعب الفل�صطيني يف تقرير م�صريه« مقابل خم�س 

دول )هي الوليات املتَّحدة واإ�صرائيل وجزر املحيط 

من  واهية  بحجج  املتَّحدة،  للوليات  التابعة  الهادي 

جانب كلٍّ من الوليات املتَّحدة واإ�صرائيل(. وقد عبَّ 

�صرائيلي  الإ مريكي  الأ الرف�س  موقف  عن  الت�صويت 

جماع الدويل. كذلك عار�صت  وعزلتهما عّما ي�صبه الإ

الهادي  املحيط  وجزر  واإ�صرائيل  املتَّحدة  الوليات 

ية  »بحرِّ يق�صي  اآخر  قرارًا  املتَّحدة  للوليات  التابعة 

العائالت«،  �صمل  جلمع  احليوية  همية  والأ ال�صفر 

على  احلالة  انطباُق  ر  نقدِّ فيما  املعار�صة  و�صبب 

الفل�صطينيني.

اأما ت�صويت الوليات املتَّحدة �صدَّ حقِّ التنمية، 

وك�صبت  اإ�صرائيل  املتَّحدة  الوليات  خ�صرت  فقد 

»للحقِّ  معار�صتها  وحيدة يف  بقيت  ولكنها  اأوكرانيا، 

ه�صة  يف احل�صول على الغذاء«، وهذه حقيقة تثري الدَّ

ُتها  اأهميَّ تفوق  التي  العاملية  الغذاء  اأزمة  �صوء  يف 

د النظم القت�صادية الغربية. زمة املالية التي تهدِّ الأ
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عالم  الإ و�صائل  تدعو  ة  قويَّ اأ�صباب  هناك 

فني ال�صائرين يف ركاب الدولة لعدم ذكر هذا  واملثقَّ

مريكية  ال�صجّل اخلا�ّس بت�صويت الوليات املتَّحدة الأ

باب  من  فلي�س  الذاكرة.  من  ال�صجّل  هذا  ولطم�س 

وما  العام  للراأي  ال�صجّل  هذا  معنى  ك�صُف  احلكمة 

يكون  ولن  انتخبوهم.  الذين  تعنيه مواقف ممثليهم 

من باب احلكمة لكلٍّ من الوليات املتَّحدة واإ�صرائيل 

اأن يعلم الراأي العامُّ اأن موقف الرف�س الذي تتَّخذانه 

ل اإىل الت�صوية التي يدعو لها العامل ي�صل  ملنع التو�صُّ

د  اإىل حدِّ اإنكار حقِّ الفل�صطينيني حتى باملعنى املجرَّ

يف تقرير امل�صري.

ة،  غزَّ يف  بطال  الأ عني  املتطوِّ اأحد  و�صف  لقد 

حداث  وهو الطبيب الرنويجي ماْد�س جلبت و�صع الأ

املدنّيني يف  ال�صّكان  �صاملة �صدَّ  باأنه »حرٌب  املرعبة 

طفال.  ر اأن ن�صف ال�صحايا من الن�صاء والأ ة«. وقدَّ غزَّ

مبعايري  اأي�صًا  مدنّيني  الرجال  من  ال�صحايا  وكان 

يكد  مل  اأنه  جلبت  ذكر  وقد  رة.  املتح�صِّ قوام  الأ

ي�صاهد م�صابًا ع�صكرّيًا واحدًا من بني مئات اجلثث. 

�صرائيلي مع هذا القول. فقد  ويتَّفق جي�س الدفاع الإ

قال اإيَثن ْبروَنر يف اأثناء حتليله »ملكت�صبات« الهجوم 

رت  »قرَّ حما�س  اإن  ة  غزَّ على  �صرائيلي  الإ مريكي  الأ

ة  القتال عن بعد – اأو اأّل حتارب اأبدًا«. ولذا فاإن قوَّ

�س  حما�س من حيث الرجال بقيت على حالها، ومل يتعرَّ

ذى اإّل املدنيون يف الغالب: وهي نتيجة اإيجابية يف  لالأ

نظر الكثريين. 

د هذه التقديرات جون هوْمز، الذي يراأ�س  وقد اأكَّ

والذي  املتحدة،  مم  لالأ التابعة  ن�صانية  الإ ن�صطة  الأ

معظم  اإن  القول«  مكان  »بالإ باأن  ال�صحفيني  اأخب 

يف  طفال  والأ الن�صاء  من  كانوا  قتلوا  الذين  املدنيني 

اأزمة اإن�صانية »كانت ت�صوء يومًا بعد يوم مع ا�صتمرار 

العنف«. ولكننا قد نطمئن لدى �صماع كلمات وزيرة 

وىل  �صرائيلية ت�صيپي لڤني، احلمامة الأ اخلارجية الإ

دت للعامل  �صرائيلية، التي اأكَّ يف احلملة النتخابية الإ

الكرم  ب�صبب  اإن�صانية«،  »اأزمة  تواجه  ل  ة  غزَّ اأن 

�صرائيلي.  الإ

غرُيهما  دعا  كما  وهوْمز،  جلبت  من  كلٌّ  دعا 

اإطالق  وقف  اإىل  وم�صرُيهم،  الب�صر  م  يهمُّ ن  ممَّ

النار. ولكن لي�س بعد. »فقد منعت الوليات املتَّحدة 

بياٍن  اإ�صدار  من  املتَّحدة  مم  الأ يف  من  الأ جمل�س 

ر�صميٍّ يف ليلة ال�صبت يدعو اإىل وقٍف مبا�صر لإطالق 

على  تامْيز  نيويورك  �صحيفة  ذكرت  فيما  النار«، 

نحٍو عابر. وكان ال�صبُب الر�صمي الذي اأعطي »عدَم 

فاق«.  اتِّ يِّ  لأ �صرت�صخ  اأن حما�س  على  يدلُّ  ما  وجود 

التي  �صباب  الأ تاريخ  ال�صبب يف  اأن يكون هذا  بدَّ  ول 

اأ�صّدها  بني  من  باملذابح  ال�صتمتاع  لتبير  اأعطيت 

ا�صتهانة بالقيم. كان ذلك ال�صبب هو الذي �صدر عن 

بعد  �صيحلُّ حملَّهما  اأوباما  كان  اللذْين  وراْي�س  بو�س 

اأوباما عن تعاطفه بقوله: »اإن كانت  قليل، وقد عبَّ 

كلَّ  ف�صاأفعل  النائمتني  ابنتيَّ  تت�صاقط على  القذائف 

طفال  ما بو�صعي لكي اأوقفها«. وهو ي�صري طبعًا اإىل الأ

قهم  متزِّ الذين  املئات  اإىل  ولي�س  �صرائيليني  الإ

ة اإربًا اإربًا. ومل يزد اأوباما  مريكية يف غزَّ �صلحة الأ الأ

�صيئًا على ذلك فيما بعد.

وبعد ب�صعة اأّيام �صاندت الوليات املتَّحدة حتت 

من يدعو  ال�صغط الدويل ال�صديد قرارًا من جمل�س الأ

اإىل »وقٍف قابل لال�صتمرار« لإطالق النار. وقد �صدر 

الوليات  امتناع  مع  �صفر،  اإىل   14 باأغلبية  القرار 

و�صقور  اإ�صرائيل  فغ�صبت  الت�صويت.  عن  املتَّحدة 

ت�صتعمل  مل  املتَّحدة  الوليات  ن  لأ املتَّحدة  الوليات 

عن  المتناع  ذلك  لكن  عادتها.  على  النق�س  حقَّ 

اأ�صفر  �صوءًا  اإ�صرائيل  عطاء  لإ كافيًا  كان  الت�صويت 

العنف، وقد ظلَّت  – لت�صعيد  اأخ�صر  – اإن مل يكن 
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تفعل ذلك حّتى حلظة تن�صيب الرئي�س اجلديد كما 

عًا. كان متوقَّ

وعندما حان موعد تطبيق وقف اإطالق النار )من 

الناحية النظرية( يف الثامن ع�صر من كانون الثاين 

اأرقامه  ن�صان  الإ حلقوق  الفل�صطيني  املركز  اأ�صدر 

خري من احلملة، فكانت احل�صيلة  اخلا�صة باليوم الأ

من  اأعزل،  مدنّيًا   43 منهم  فل�صطينّيًا  قتياًل   54
�صرائيلي  بينهم 17 طفاًل، بينما ظلَّ جي�س الدفاع الإ

مم املتَّحدة. وقد  يق�صف بيوت املدنّيني ومدار�س الأ

1184، منهم  اإىل  اأن عدد القتلى ارتفع  ر املركز  قدَّ

وم�صى  طفال.  الأ من  منهم   281 كان  مدنّيًا،   844
طول  على  احلارقة  القنابل  با�صتعمال  الدفاع  جي�س 

الزراعية،  را�صي  والأ البيوت  لتدمري  ة  غزَّ قطاع 

جمبًا املدنيني على الهرب من بيوتهم. وبعد �صاعات 

روْيرتز  وكالة  اأ�صدرت  التقدير  ذلك  �صدور  من 

قتيل.   1300 جتاوز  القتلى  عدد  اإن  يقول  تقريرًا 

اأعداد  يراقب  الذي  امليزان،  مركز  فو  موظَّ زار  وقد 

كثب،  عن  دمار  من  يحدث  ما  ومقدار  امل�صابني 

ال�صابق  يف  اإليها  الو�صول  ي�صعب  كان  التي  املنطقة 

ز املتوا�صل، فاكت�صفوا ع�صرات  ب�صبب الق�صف املركَّ

اأو  رة  املدمَّ البيوت  اأنقا�س  التي حتلَّلت حتت  اجلثث 

�صرائيلية. لقد اأزيلت اأحياء  التي اأزالتها اجلّرافات الإ

مدنية بكاملها من الوجود.

ل ريب يف اأن اأعداد القتلى واجلرحى املعلنة تقلُّ 

اأن يجري  عداد احلقيقية. ومن غري املحتمل  عن الأ

التي  اجلرائم  اأن  ذلك  الفظائع.  هذه  يف  التحقيق 

عداء الر�صميون تخ�صع للتحقيق الدقيق،  يرتكبها الأ

اأما جرائمنا نحن فيجري جتاهلها بانتظام. هذا هو 

الو�صع املعتاد ثانية، وهو اأمٌر مفهوم لدى ال�ّصادة.

و�صول  لوقف  من  الأ جمل�س  قرار  دعا  وقد 

الوليات  لت  تو�صَّ ما  و�صرعان  ة.  غزَّ اإىل  �صلحة  الأ

على  فاٍق  اتِّ اإىل  ولڤني(  )راْي�س  واإ�صرائيل  املتَّحدة 

فيما  النتيجة  هذه  من  ق  للتحقُّ الالزمة  اخلطوات 

حاجة  من  هنالك  ولي�س  يرانية.  الإ �صلحة  يالأ يتعلَّق 

نه  لأ اإ�صرائيل  اإىل  مريكية  الأ �صلحة  الأ تهريب  لوقف 

�صلحة  ق ال�صخم لهذه الأ لي�س ثمة من تهريب. فالتدفُّ

نباء،  يجري يف العلن حتى عندما ل تتداوله وكالت الأ

�صلحة التي اأعلن عن اإر�صالها  كما يف حالة �صحنة الأ

ة.  اإىل اإ�صرائيل بينما كانت املذابح ما�صيًة يف غزَّ

الفتح  اإعادة  »�صمان  اإىل  القرار  دعا  كذلك 

الدائم للمعابر على اأ�صا�س اتفاقية �صنة 2005 حول 

واإ�صرائيل«.  الفل�صطينية  ال�صلطة  والعبور بني  ل  التنقُّ

ة �صتظل  فاقية اأن املعابر اإىل غزَّ ر يف تلك التِّ وقد تقرَّ

بعبور  �صت�صمح  اإ�صرائيل  واأن  توقُّف  دون  مفتوحة 

وقطاع  الغربية  ال�صفة  بني  �صخا�س  والأ الب�صائع 

عن  �صيئًا  تذكر  فلم  ولڤني  راْي�س  اتفاقية  اأما  ة.  غزَّ

واحلقيقة  من.  الأ جمل�س  قرار  من  الناحية  هذه 

فاقية  اتِّ جتاهلتا  واإ�صرائيل  املتَّحدة  الوليات  اأن  هي 

نهم  لأ للفل�صطينيني  2005 كجزء من عقابهما  �شنة 

ة  احلرَّ النتخابات  يف  ِهما  ير�صِ مل  نحٍو  على  توا  �صوَّ

التي جرت يف كانون الثاين من عام 2006. وقد اأّكد 

املوؤمتر ال�صحفي الذي عقدته راْي�س بعد اتفاقية راْي�س 

ولڤني على ا�صتمرار وا�صنطن يف بذل اجلهود لقلب 

العربي.  العام  يف  الوحيدة  ة  احلرَّ النتخابات  نتائج 

خراج  لإ فعله  ميكن  مما  الكثري  »هناك  قالت:  فقد 

ة من ظالم حكم حما�س اإىل نور احلكم امل�صتنري  غزَّ

الذي ميكن اأن تاأتي به ال�صلطة الفل�صطينية« – تاأتي 

قل ما دامت �صلطًة مواليًة مطيعًة. به على الأ

د فّواز جرج�س بعد عودته من زيارة قام  وقد اأكَّ

اآخرون موجودون هناك.  رواه  ما  العربي  للعامل  بها 

�صرائيلية على  مريكية الإ فقد كانت نتيجة احلملة الأ

ة اأنها اأغ�صبت ال�صعوب واأثارت الكراهية ال�صديدة  غزَّ
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البلدان  اإن  اأقول  اأن  »ويكفي  واأعوانهم.  للمعتدين 

وامر  الأ تتلّقى  التي  تلك  ]اأي  معتدلة  ُتدعى  التي 

نف�صها،  عن  الدفاع  موقف  يف  غدت  وا�صنطن[  من 

هي  و�صورية  اإيران  تقودها  التي  املقاومة  جبهة  واأن 

امل�صتفيدة الرئي�صية. وبذا تكون اإ�صرائيل واإدارة بو�س 

يرانية ن�صرًا لذيذًا«. اأ�صف اإىل  قد اأهدتا القيادة الإ

اأغلب  الو�صع يف  �صتخرج من هذا  »حما�س  اأن  ذلك 

ق على  ًة اأعظَم من ذي قبل، وتتفوَّ الظن قوًة �صيا�صيَّ

احلاكمة  عّبا�س  حممود  �صلطة  تعتمد  التي  فتح، 

لها راْي�س.  عليها« والتي تف�صِّ

نًا  ومن اجلدير ذكره اأن العامل العربي لي�س حم�صَّ

يحدث  ملا  املبا�صر  احليِّ  البثِّ  �صّد  التح�صني  متام 

ة، اأي �صدَّ »التحليل الهادئ املتوازن للفو�صى  يف غزَّ

مه مرا�صلو اجلزيرة املتميِّزون،  والتدمري« الذي يقدِّ

الذين يعِر�صون »بدياًل خمتلفًا متام الختالف عما 

�صحيفة  قالت  كما  ر�صية«،  الأ البّث  قنوات  مه  تقدِّ

املائة  قطار  الأ ففي  اللندنية.  تاميز  الفاْيناْن�َصل 

التي  الفّعالة  مناط  الأ اإىل  تفتقر  التي  واخلم�صة 

اأن  للم�صاهدين  ميكن  الذاتية،  للرقابة  نحن  منلكها 

التاأثري بليغ  اإن  يروا ما يحدث �صاعًة ب�صاعة، ويقال 

»التعتيم  اأن  تاميز  نيويورك  �صحيفة  وذكرت  جّدًا. 

الذي يكاد اأن يكون تاّمًا« يف الوليات املتَّحدة »يتًّ�صل 

اجلزيرة  ته  تلقَّ الذي  ال�صديد  بالنقد  �صكٍّ  غري  من 

من  وىل  الأ املراحل  املتَّحدة يف  الوليات  من حكومة 

مريكي«.  احلرب على العراق ب�صبب تغطيتها للغزو الأ

بو�صع  يكن  مل  ولذا  وَرْم�صِفلد،  ت�صيني  اعرت�س  فقد 

و�صائل الإعالم امل�صتقلَّة �صوى اأن تطيع.

يدور جدٌل متاأنٍّ كثرٌي حول ما ي�صعى املهاجمون 

هداف التي جتري مناق�صتها م�صاألة  لتحقيقه. ومن الأ

ْدع« التي فقدتها اإ�صرائيل  ة الرَّ ا�صتعادة ما يدعى »قوَّ

نتيجة لف�صلها يف لبنان يف �صنة 2006 – اأي ف�صلها 

يف اإرهاب العدّو املحتمل اإىل درجة جتعله ي�صت�صلم. 

لكن هناك اأهدافًا جوهريًة اأهمُّ يجري جتاهُلها رغم 

التاريخ  اأخذنا  اإذا ما  للعيان  باديٌة  خرى  الأ اأنها هي 

القريب يف احل�صبان.

2005. فقد  اأيلول  ة يف  اإ�صرائيل عن غزَّ تخلَّت 

كب،  اأدرك اأرييل �صارون، راعي حركة ال�صتيطان الأ

اأن من غري املعقول دعَم ب�صعة اآلف من امل�صتوطنني 

باملال  ة  غزَّ من  رة  املدمَّ املناطق  يف  ال�صرعيني  غري 

بينما  �صرائيلي  الإ الدفاع  جي�س  يد  على  وحمايتهم 

امل�صادر  ومن  را�صي  الأ من  كثريًا  ي�صتخدمون  هم 

ة  ف�صل يف نظره حتويل غزَّ ال�صحيحة. ولذا كان من الأ

اإىل اأكب �صجٍن يف العامل ونقل امل�صتوطنني اإىل ال�صفة 

�صرائيل اأن  الغربية، وهي منطقة اأهّم، حيث ميكن لإ

ومبا  بالكلمات،  بنواياها،  يتعلَّق  فيما  اأ�صرح  تكون 

را�صي  الأ �صمُّ  هداف  الأ فمن  فعال.  بالأ اأهم:  هو 

لكلٍّ  اجلميلة  وال�صواحي  املياه،  وم�صادر  الزراعية 

من القد�س وتل اأبيب التي تقع داخل اجلدار الفا�صل، 

وهو اجلدار الذي ل تكرتث اإ�صرائيل بو�صف املحكمة 

الدولية له باأنه غري قانوين. وهذا ال�صّم ي�صمل قد�صًا 

من  الأ جمل�س  وامر  لأ خالفًا  هائاًل  تو�صيعًا  عة  مو�صَّ

ل  اأوامر  اأي�صًا  وهي  خلت،  �صنة  ربعني  لأ تعود  التي 

درجت  اإ�صرائيل  فاإن  كذلك  بها.  اإ�صرائيل  تكرتث 

ل ثلث  ردن الذي ي�صكِّ على اقتطاع اأجزاء من وادي الأ

ال�صفة الغربية. وما بقي يبقى اأ�صريًا، وهو اإىل جانب 

م�صتعمرات  اأجزائه  بني  تقع  و�صال  الأ ع  مقطَّ ذلك 

يهودية تق�صم املنطقة اإىل ثالثة اأجزاء: اأحدها يقع 

اأدوميم،  معاليه  بلدة  ويخرتق  الكبى  القد�س  �صرق 

جرى تطويره يف �صنوات حكم كلنتون ليق�صم ال�صفة 

الغربية. وهناك جزءان يقعان اإىل ال�صمال، يخرتقان 

بلدتي اأرييل وكيدوميم. اأّما ما يتبقى للفل�صطينيني، 

فتف�صل بني اأجزائه مئات نقاط التفتي�س التي هي يف 

معظمها نقاٌط ع�صوائية.
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باأمن  لها  عالقة  ل  هذه  التفتي�س  نقاط  اإن 

حماية  بع�صها  من  املق�صود  كان  واإذا  اإ�صرائيل، 

�صارخ  نحو  على  �صرعية  غري  فاإنها  امل�صتوطنني 

اأن  هي  احلقيقة  لكن  الدولية.  املحكمة  قرار  وفق 

م�صايقة  هو  هذه  التفتي�س  نقاط  من  كب  الأ الهدف 

�صرائيلي  الإ النا�صط  يدعوه  ما  وتقوية  الفل�صطينيني 

ال�صيطرة«  »�صبكة  هالپر  جف  ال�صالم  اأجل  من 

التي  »للحيوانات  تطاق  ل  احلياة  جلعل  مة  امل�صمَّ

مت�صي على اثنتني«، والتي �صتكون مثل »ال�صرا�صري 

ال�صكرى التي ترتاك�س على غري هدى يف قّنينة« اإذا 

اأراد الفل�صطينيون البقاء يف بيوتهم واأرا�صيهم. وكلُّ 

نهم »كاجلنادب عند مقارنتهم  ذلك ل غبار عليه لأ

ال�صخور  على  روؤو�صهم  »حتطيم  ميكن  ولذا  بنا«، 

قامو�س  من  ماأخوذة  العبارات  وهذه  واجلدران«. 

يف  وهم  وال�صيا�صيني،  الع�صكريني  الزعماء  اأعلى 

د  لون. وهذه امل�صاعر حتدِّ مراء« املبجَّ هذه احلالة »الأ

ال�شيا�شات.

والع�صكريني  ال�صيا�صيني  القادة  هلو�صات  تعتب 

ولي�س  احلاخامات.  مبواعظ  مقارنتها  عند  معتدلة 

على  هم  بل  الهام�صية،  بال�صخ�صيات  احلاخامات 

ثر يف اجلي�س ويف حركات  العك�س من ذلك، بعيدو الأ

كونهم  عن  واإلدار  زرتال  وتك�صف  ال�صتيطان. 

ر�س«، ويتمتَّعون بتاأثري كبري جّدًا  يعتبون »اأمراء الأ

على ال�صيا�صة. وقد حظي اجلنود الذين يحاربون يف 

ة بزيارة »روحانية« من حاخاَمنْي كبريْين  �صمال غزَّ

ة »اأبرياء«، واإن كلَّ فرد هناك  قال لهم اإنه لي�س يف غزَّ

هدٌف م�صروٌع، واقتب�صا مقطعًا م�صهورًا من املزامري 

بني  باأطفال من ي�صطهدون  ن مي�صك  الربَّ لأ يدعو 

يكن  ومل  ال�صخر.  على  روؤو�صهم  م  ويحطِّ اإ�صرائيل 

احلاخامان يعمالن �صيئًا جديدًاُ. فقبل �صنة من هذا 

كب ال�صابق ر�صالة  التاريخ كتب احلاخام ال�صفاردي الأ

اإىل رئي�س الوزراء اأوملرت يقول له اإن كلَّ املدنيني يف 

وهذا  ال�صاروخية،  القذائف  ب�صبب  مذنبون  ة  غزَّ

الع�صوائي  القتل  �صدَّ  اأخالقيٍّ  مانع  اأيِّ  »وجود  ينفي 

�صد  �صخمة  ع�صكرية  حملة  اأيِّ  اأثناء  يف  للمدنيني 

وفق  ال�صواريخ«  اإطالق  اإيقاف  منها  يق�صد  ة  غزَّ

اأما ابنه، وهو  رواية �صحيفة جروزمل پو�صت لفتواه. 

الفتوى  ع يف  تو�صَّ فقد  �صفد،  ملدينة  كب  الأ احلاخام 

اأن  فعلينا  مائة  نقتل  اأن  بعد  فوا  يتوقَّ مل  »اإْن  وقال: 

فوا بعد اأن نقتل األفًا فعلينا اأن  نقتل األفًا. واإن مل يتوقَّ

فوا فعلينا اأن نقتل مائة  نقتل ع�صرة اآلف. واإن مل يتوقَّ

يقافهم«. األف، بل مليون. كّل من نحتاج اإىل قتلهم لإ

راء جتدها اأي�صًا عند �صخ�صيات علمانية  وهذه الآ

اأمريكية. فعندما غزت اإ�صرائيل لبنان يف �صنة 2006 

قال اأ�صتاذ القانون يف كلية احلقوق بجامعة هارڤرد 

اللبالية  لكرتونية  الإ ال�صحيفة  يف  ِدْر�ُصِوْت�س  اأََلن 

هفنجنت پو�صت اإن اللبنانيني جميعًا اأهداف م�صروعة 

»يدفعون  اللبنانّيون  فاملواطنون  �صرائيلي.  الإ للعنف 

رهاب« – اأي ي�صاندون مقاومة الغزو  ثمن« م�صاندة »الإ

لي�صوا  اللبنانيني  املدنّيني  فاإن  ولذلك  �صرائيلي.  الإ

الذين  النم�صاويني  من  الهجوم  �صدَّ  حت�صينًا  اأكرث 

تنطبق  ال�صفردي  وفتوى احلاخام  النازّيني.  �صاندوا 

�صريط ڤديو عر�س  ِدْر�ُصِوْت�س يف  وقد �صخر  عليهم. 

نرتنت ممن  على موقع جريدة جروزمل پو�صت على الإ

يتكلَّمون عن اخللل يف ن�صبة القتلى بني الفل�صطينيني 

�صرائيليني بقوله: اإن الن�صبة يجب اأن تزداد بحيث  والإ

ت�صبح األفًا لواحد اأو حتى لت�صبح األفًا ل�صفر. وهذا 

يعني اأن احليوانات يجب اأن يق�صى عليها متامًا. هو 

ف�صفا�صة  كلمة  وهي  رهابيني«،  »الإ اإىل  ي�صري  طبعًا 

ل  اإ�صرائيل  ن  »لأ �صرائيلية  الإ ة  القوَّ �صحايا  ن  تت�صمَّ

اأن  د. وهذا يعني  اأكَّ اأبدًا« ح�صبما  ت�صتهدف املدنيني 

الفل�صطينيني واللبنانيني والتون�صيني، ل بل كلَّ الذين 
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�صة التي ل ترحم،  يقفون يف طريق جيو�س الدولة املقدَّ

اإرهابيون اأو �صحايا َعَر�صية جلرائمها العادلة.

لي�س من ال�صهل اأن جند اأ�صكاًل تاريخية م�صابهة 

خالقية  الأ الثقافة  يف  تقبُّلها  لكن  قوال.  الأ لهذه 

اأمٌر   - يقولها  من  نحن  نكون  عندما   – ال�صائدة 

اأعدائنا  اأفواه  من  �صدرت  اإذا  اأما  النتباه؛  يثري 

وت�صتدعي  �س  املقدَّ غ�صبنا  ت�صتثري  فاإنها  الر�صميني 

اللجوء اإىل العنف الذي ل حدود له طلبًا لالنتقام.

ل  فيه  »نحن«  الذي  اجلانب  باأن  الزعم  اإن 

ي�صتهدف املدنيني اأبدًا زعم ماألوٌف لدى اأولئك الذين 

ة يف  ي�صتغّلون و�صائل العنف. وهناك قْدر من ال�صحَّ

مدنيني  قتل  عادة  ن�صتهدف  ل  فنحن  الزعم.  هذا 

اأنها  نعلم  التي  رة  املدمِّ باأفعالنا  نقوم  بل  معيَّنني، 

�صتق�صي على كثري من املدنّيني من دون اأن نق�صد قتل 

فعال الروتينية قد تقع حتت  اأفراد بعينهم. وهذه الأ

م�صّمى عدم الكرتاث اجلنوين، ولكن هذه الت�صمية 

الروتيني  مبيايل  الإ جراء  الإ هذا  لت�صمية  تفي  ل 

اأقرب  فهو  جراء.  الإ هذا  له  ينتمي  الذي  واملذهب 

�صنقتل مناًل  باأننا  علمنا  مع  ال�صارع  فوق  امل�صي  اإىل 

ن النمل يحتلُّ درجة  من دون اأن نق�صد قتل النمل لأ

ية جّدًا على �صلَّم الكائنات بحيث ل ي�صتحق قتله  متدنِّ

اللتفات. وهذا ينطبق على اإ�صرائيل عندما متار�س 

»اجلنادب«  قتل  اإىل  �صتوؤّدي  اأنها  تعلم  التي  اأفعالها 

و»احليوانات التي ت�صري على اثنتني«، والتي ي�صادف 

حرار«. ولي�س لدينا كلمة تنا�صب  اأنها متالأ اأر�س »الأ

خالقي الذي هو �صرٌّ من  هذا النوع من النحطاط الأ

القتل العمد، واأ�صيع منه.

ال�صابقة  ال�صرعّيون لفل�صطني  املالكون  ر  قد يقرِّ

ر�س«(  الأ »اأمراء  يقول  ح�صبما  رّباين  )بتفوي�س 

بقٍع  يف  تعي�س  اأن  ال�صكرى  لل�صرا�صري  ي�صمحوا  اأن 

لها  يكون  اأن  دون  من  لكن  ر�س.  الأ من  متباعدة 

جل�صة  اأوملرت  الوزراء  رئي�س  اأخب  فقد  بها.  حقٌّ 

اأيار  يف  عقدت  والنّواب  ال�صيوخ  ملجل�صي  م�صرتكة 

2006 و�صط ت�صفيق حاّد: »كنت ول اأزال اأوؤمن بحقِّ 
واأعلن  كلِّها«.  ر�س  الأ بهذه  والتاريخي  زيل  الأ �صعبنا 

ع لال�صتيالء على  يف الوقت نف�صه عن برنامج للتجمُّ

ما له قيمة يف ال�صفة الغربية وليرتك الفل�صطينيني 

كالمه  يف  دا  حمدَّ يكن  ومل  كانتوناتهم.  يف  نوا  ليتعفَّ

ر�س كلِّها«، ولكن هذا هو �صاأن احلركة  عن حدود »الأ

ع  فالتو�صُّ وجيهة:  �صباب  ولأ الدوام،  على  ال�صهيونية 

همية. واإذا كان  ة دينامية داخلية بالغة الأ الدائم قوَّ

قد  فاإنه  الليكودية  �صوله  لأ خمل�صًا  زال  ما  اأوملرت 

الدولة  ردن، مبا يف ذلك  الأ نهر  يكون ق�صد �صفتي 

قّل. مة منها على الأ ردنية احلالية، اأو اأجزاء قيِّ الأ

بهذه  والتاريخي  زيل  الأ �صعبنا  »حقِّ  ويختلف 

بتقرير  حقٍّ  اأي  عن  �صديدًا  اختالفًا  كلِّها«  ر�س  الأ

املوقف  وهذا  لفل�صطني.  تني  املوؤقَّ لل�صّكان  امل�صري 

يف  وا�صنطن  يف  واأ�صيادها  اإ�صرائيل  رته  كرَّ خري  الأ

عزلتهما  يف  اأعاله  اأ�صلفنا  كما   2008 ل  ّوّ الأ كانون 

املعتادة و�صط �صمٍت مطبق.

اأما اخلطط التي و�صعها اأوملرت يف �صنة 2006 

اإىل  فة  متطرِّ لي�صت  نها  لأ عنها  التخّلي  جرى  فقد 

احلدِّ املطلوب. غري اأن ما و�صع للحلول حمّل برنامج 

فعال التي جتري يومّيًا لتنفيذه ل يختلف  ع والأ التجمُّ

اإىل  يعود  فهو  العام.  الت�صوُّر  حيث  من  كثريًا  عنه 

ر مو�صي دايان وزير  اأيام الحتالل عندما ف�صَّ اأوائل 

الدفاع الو�صع تف�صريًا �صعرّيًا بقوله اإنه »ي�صبه العالقة 

دة بني البدوي والفتاة التي اختطفها غ�صبًا... املعقَّ

ّيام، ولكننا  اأنتم اأيها الفل�صطينّيون ل تريدوننا هذه الأ

�صنغريِّ �صعوركم نحونا بفر�س وجودنا عليكم.« �صوف 

»تعي�صون كالكالب، ومن يغادر فليغادر« بينما ناأخذ 

نحن ما نريد.



العدد اخلام�س وال�شبع�ن �02009

مو�صع  يكن  فلم  اإجرامية  البامج  هذه  اأن  اأما 

مريون،  تيودور  اأخب  فقد  ّيام.  الأ من  يوم  يف  �صكٍّ 

�صرائيلية  الإ احلكومة  البلد،  يف  قانوين  مرجع  اأعلى 

مبا�صرة بعد حرب �صنة 1967 »اأن ا�صتيطان املدنيني 

معاهدة  ن�صو�س  مع  يتعار�س  املدارة  املناطق  يف 

الدويل  القانون  اأ�صا�س  هي  التي  الرابعة«  جنيف 

�صرائيلي هذا الراأي.  ن�صاين. وقد اأيَّد وزير العدل الإ الإ

�صا�صي  الأ ال�صتنتاج  هذا  الدولية  املحكمة  واأيَّدت 

العليا  �صرائيلية  الإ املحكمة  واأيَّدته   ،2004 �شنة  يف 

ية ولكنها اختلفت معه من الناحية  الفنِّ من الناحية 

الفعلية، على عادتها.

تتابع  اأن  �صرائيل  لإ ميكن  الغربية  ال�صفة  ويف 

دة  املتحَّ الوليات  من  بدعم  جرامي  الإ برناجمها 

الفّعالة  الع�صكرية  ال�صيطرة  ب�صبب  اإزعاج  دون  من 

بتها  من الفل�صطينية التي �صلَّحتها ودرَّ وبتعاون قوى الأ

الوليات املتَّحدة وحلفاوؤها. كذلك فاإن بو�صعها القيام 

بينما  اجلرائم  من  ذلك  وغري  رة  متكرِّ باغتيالت 

الدفاع  جي�س  حماية  حتت  خرابًا  امل�صتوطنون  يعيث 

عت ال�صفة الغربية، ولكن ثمة  �صرائيلي. لقد اأُخ�صِ الإ

يف  فل�صطني،  من  خر  الآ الن�صف  يف  جتري  مقاومة 

ة. وهذه املقاومة يجب قمعها من اأجل اأن مت�صي  غزَّ

ُقُدما  �صرائيلية  الإ مريكية  الأ والتدمري  ال�صمِّ  برامج 

من دون عقبات.

ة. من هنا جاءت فكرة غزو غزَّ

د فيما يبدو يف �صوء  اأما توقيت الغزو فقد حتدَّ

املعلِّق  ر ران هاكوهني،  �صرائيلية. وقدَّ الإ النتخابات 

متخلِّفًا  كان  الذي  باراك،  اإيهود  اأن  �صرائيلي،  الإ

مقعدًا  ربح  الراأي،  ا�صتطالعات  يف  كبريًا  تخلُّفًا 

برملانّيًا واحدا مقابل كلِّ اأربعني قتيل عربي.

ال�صقور  اأخذ  فقد   . يتغريَّ قد  ذلك  لكن 

اأن  من  يخ�صون  اأنف�صهم  دون  املت�صدِّ �صرائيليون  الإ

بعد  و�صورتها  اإ�صرائيل  روح  ر  تدمِّ »بداأت  املذابح 

الدعاية  ا�صتطاعت  ما  حدود  اجلرائم  جتاوزت  اأن 

عليه:  التعتيم  �صديدة  بعناية  ة  املعدِّ �صرائيلية  الإ

العاملية، ويف غرف  التلفزيون  �صا�صات  رها على  تدمِّ

يف  كلِّه  ذلك  من  هم  والأ الدويل،  املجتمع  جلو�س 

اأقلق  وما  �صاڤيت(.  )اأري  اأوباما«  عهد  يف  اأمريكا 

»ملبنى من  اإ�صرائيل  �صاڤيت على نحو خا�س ق�صف 

مني  الأ كان  الذي  اليوم  يف  املتَّحدة.  مم  الأ مباين 

عمل  وهو  للقد�س«،  زيارة  يف  املتَّحدة  مم  لالأ العام 

�صعر �صاڤيت اأنه »يتجاوز حدَّ اجلنون«.

املبنى:  هذا  عن  اأخرى  قليلة  تفا�صيل  وهذه 

ة ي�صمُّ  مم املتَّحدة يف مدينة غزَّ ٌع تابع لالأ فهو جممَّ

طنان  ر الق�صف »مئات الأ نروا. وقد دمَّ م�صتودعًا لالأ

عاجل  نحو  على  ة  املعدَّ دوية  والأ الغذائية  املواد  من 

ومراكز  وامل�صت�صفيات  املالجئ  اإىل  تر�صل  لكي 

نروا.  اإطعام النا�س« وفقًا ملا قاله جون جنغ، مدير الأ

ر الق�صف الع�صكري طابقني من م�صت�صفى  كذلك دمَّ

ر كذلك م�صتودعًا  القد�س، واأ�صعل فيه النريان، ودمَّ

اأما  الفل�صطيني.  حمر  الأ الهالل  جمعية  تديره  اآخر 

رته الدّبابات  امل�صت�صفى الواقع يف حّي تل الهوا فقد دمَّ

ة  �صّكان غزَّ اإليه مئات من  اأن جلاأ  �صرائيلية »بعد  الإ

�صرائيلية اإىل  ر�صية الإ املرعوبني اإثر دخول القّوات الأ

�صو�صييتد پر�س. احلي« ح�صبما ذكرت وكالة الأ

نقاذ يف امل�صت�صفى الذي  مل يبَق �صيٌء ي�صتحقُّ الإ

ف ال�صّحي  كان حطامه ل يزال متَّقدًا. فقد قال املوظَّ

»ق�صفوا  پر�س:  �صو�صييتد  الأ لوكالة  احلاج  اأحمد 

املبنى، مبنى امل�صت�صفى، فا�صتعلت به النريان. حاولنا 

امل�صت�صفى. وجاء  وَمن يف  املر�صى واجلرحى  اإخالء 

ة  طفاء واأخمدوا النريان، ولكنها التهبت مرَّ رجال الإ

ة الثالثة«. وقد  ثانية، فاأخمدوها ثانية، فالتهبت للمرَّ

بي�س،  به الف�صفور الأ ثارت ال�صكوك يف اأن اللهيب �صبَّ
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ال�صكوك يف عدد كبري من  ة حامت حولها  مادَّ وهي 

خرى. �صابة باحلروق الأ احلرائق وحالت الإ

ال�صكوك  هذه  الدولية  العفو  منظمة  دت  اأكَّ وقد 

ف الق�صف العنيف و�صار التحقُّق ممكنًا.  بعد اأن توقَّ

حينما  حكيمًا  فًا  ت�صرُّ فت  ت�صرَّ قد  اإ�صرائيل  وكانت 

ال�صحفيني  ا�صتثناء  دون  جميعًا،  ال�صحفيني  منعت 

بال  جرائمها  ترتكب  كانت  بينما  �صرائيليني،  الإ

هوادة. وقد قالت منظمة العفو الدولية اإن ا�صتخدم 

اإنكاره«.  »وا�صح ل ميكن  بي�س  الأ للف�صفور  اإ�صرائيل 

ال�صتخدام  اإن  القول  اإىل  املنظمة  تلك  وخل�صت 

ة  املكتظَّ املدنية  املناطق  بي�س يف  الأ للف�صفور  ر  املتكرِّ

من  حواف  ُوِجَدت  وقد  حرب«.  »جرمية  بال�صّكان 

ال�صكنية  البنايات  حول  متناثرة  بي�س  الأ الف�صفور 

على  خطرًا  بذلك  لة  »م�صكِّ ت�صتعل  تزال  ما  وهي 

الذين  طفال  الأ على  �صيما  ل  وممتلكاتهم«،  ال�صّكان 

منهم  معرفة  دون  احلرب  خملَّفات  »جتتذبهم 

هداف الرئي�صية  بخطرها«. وقالت املنظمة اإن من الأ

نروا، حيث �صقط  التي ا�صتهدفها الق�صف جممع الأ

بي�س اإىل جانب �صهريج للوقود فت�صبَّب  »الف�صفور الأ

ن�صانية«  الإ امل�صاعدات  من  اأطنانًا  ر  دمَّ كبري  بحريق 

اأنها  دت  »اأكَّ قد  �صرائيلية  الإ ال�صلطات  كانت  اأن  بعد 

ع«. ويف اليوم نف�صه »�صقطت  ر ق�صفها للمجمَّ لن تكرِّ

القد�س  م�صت�صفى  على  بي�س  الأ الف�صفور  من  قذيفة 

اأجب  بحريق  خرى  الأ هي  وت�صبَّبت  ة،  غزَّ مدينة  يف 

العاملني يف امل�صت�صفى على اإخالء املر�صى. والف�صفور 

بي�س الذي ي�صيب اجللد ميكن اأن يحرق الطبقة  الأ

اإذا  اإل  واأن يظل يحرق  العظم،  اإىل  لي�صل  الع�صلية 

وك�صجني عن الو�صول اإليه«. و�صواء اأكانت هذه  منع الأ

خالقية  الأ للبالدة  نتيجة  اأنها  اأو  اجلرائم مق�صودة 

ي�صتخدم  عندما  حا�صلة  بدَّ  ل  فاإنها  مرتكبيها  لدى 

هذا ال�صالح يف الهجوم على املدنّيني.

غري اأن من اخلطاأ الرتكيز اأكرث من الالزم على 

خروقات اإ�صرائيل ال�صارخة ملعايري ال�صلوك احلربي، 

املمار�صات  ملنع  اأ�صاًل  �ُصنَّت  التي  القوانني  وهي 

بكثري.  منها  اأكب  جرمية  نف�صه  فالغزو  الوح�صية. 

با�صتخدم  هائٍل  بدماٍر  اإ�صرائيل  بت  ت�صبَّ لو  فحتى 

القو�س والن�ّصاب فاإن الغزو نف�صه فعٌل اإجراميٌّ بالغ 

ة. اخل�صَّ

ة  واحلجَّ بها.  ج  يتحجَّ ة  بحجَّ اعتداء  كلُّ  ياأتي 

�صُبها  »ِعيَل«  اإ�صرائيل  اأن  هي  الراهنة  حالتنا  يف 

قال  كما  ال�صاروخية،  حما�س  هجمات  مواجهة  يف 

جزئّيًا.  عنها  للدفاع  قابلة  املقولة  وهذه  باراك. 

فالق�صف ال�صاروخي عمل اإجرامي، ول �صكَّ يف اأن 

نف�صها  عن  الدفاع  يف  احلقُّ  لها  الدول  من  دولة  اأيَّ 

اأن  يعني  ل  ذلك  ولكن  جرامية.  الإ الهجمات  �صد 

ة.  القوَّ با�صتخدام  اأن تدافع عن نف�صها  الدولة يجب 

فذلك يف�صي بنا اإىل مبداأ يتجاوز ما ميكننا اأن نقبله 

اأو ما يجب اأن نقبله. فاأملانيا النازية مل يكن لها احلق 

اإرهاب  �صدَّ  نف�صها  عن  للدفاع  ة  القوَّ اإىل  باللجوء 

غ اغتيال هر�صل جرين�صپان  حركات املقاومة. ول ي�صوِّ

فعله  ما  باري�س  يف  ملانية  الأ ال�صفارة  م�صوؤويل  اأحَد 

ملان يف ليلة الكري�صتال. ومل يكن البيطانّيون على  الأ

ة �صدَّ اإرهاب امل�صتعمرين  حّق عندما ا�صتخدموا القوَّ

اإرهابًا  )وكان  لال�صتقالل  ال�صاعني  مريكيني  الأ

يرلنديني ا�صتجابة  رهاب الكاثوليك الآ حقيقّيًا(، اأو لإ

يرلندي – وقد انتهى  رهاب اجلي�س اجلمهوري الآ لإ

العاقلة  بال�صيا�صة  اأخريًا  اقتنعوا  عندما  رهاب  الإ

ال�صبب.  هي  كانت  التي  املظامل  معاجلة  املت�صمنة 

وامل�صاألة لي�صت م�صاألة تنا�صب رّد الفعل مع الفعل« بل 

م�صاألة اختيار الفعل املنا�صب اأ�صاًل: هل هناك بديل 

للعنف؟

اإن اأي جلوء للعنف يحتاج اإىل ما يثبت م�صروعيته، 
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ل اإن كان هذا ال�صرط متوافرًا يف حالة 
وعلينا اأن ن�صاأ

اليومية  جلرائمها  مقاومة  اأيِّ  لقمع  اإ�صرائيل  جهود 

ة  امل�صتمرَّ اجلرائم  وهي  الغربية،  وال�صفة  ة  غزَّ يف 

لرمبا  عامًا.  اأربعني  على  يزيد  ما  منذ  توقُّف  دون 

جاز يل اأن اأقتب�س �صيئًا قلُته يف مقابلة مع ال�صحافة 

اأوملرت  اأعلنها  التي  ع  التجمُّ خطط  عن  �صرائيلية  الإ

لل�صفة الغربية: »ل ت�صمح الوليات املتَّحدة واإ�صرائيل 

 – التظاهر  الن  وتف�صِّ اخلطط،  لهذه  معار�صة  باأيِّ 

كذبًا طبعًا – بعدم وجود �صريك فيما هما مت�صيان 

اأن  نذكر  وقد  بعيد.  وقت  اإىل  تعود  تنفيذ خطط  يف 

ة وال�صفة الغربية معرتٌف بهما على اأنهما وحدة  غزَّ

وحتويل  ال�صمِّ  برامج  مقاومة  كانت  واإذا  واحدة، 

ة الغربية اإىل كانتونات م�صروعًة فاإن مقاومتها  ال�صفَّ

ة م�صروعة اأي�صًا«. يف غزَّ

مريكي على  وقد لحظ ال�صحفي الفل�صطيني الأ

اأبو نعمة »اأن ال�صواريخ ل تطلق من ال�صفة الغربية 

جراءات  على اإ�صرائيل، ولكن عمليات القتل خارج الإ

يقوم  الذي  والتخريب  را�صي،  الأ و�صرقة  الق�صائية، 

ف يومًا واحدًا يف  به امل�صتوطنون والختطافات مل تتوقَّ

يِّ فل�صطيني من  اأثناء الهدنة. لكن ذلك كلَّه مل ي�صفع لأ

�صرائيلي  فل�صطينّيي ال�صفة الغربية من ال�صتعمار الإ

املتَّحدة.  الوليات  من  قويٍّ  – بدعم  يهداأ«  ل  الذي 

وقد اأ�صاف نائب البملان املرموق الدكتور م�صطفى 

�صرائيلية على الفل�صطينيني  البغوثي اأن الهجمات الإ

ت�صاعدت بعد انتهاء مهرجان اأناپول�س الذي اأ�صرف 

عليه بو�س وجرى يف ت�صرين الثاين 2007 م�صحوبًا 

بكثري من البالغة العالية اخلا�صة باللتزام بال�صالم 

خم�صني  بن�صبة  زادت  بحيث  حاّدًا  ت�صاعدا  والعدل 

ة يف  باملئة يف ال�صفة الغربية اإىل جانب الزيادة احلادَّ

ن�صبة ال�صتيطان وعدد نقاط التفتي�س. ومن الوا�صح 

ب�صواريخ  لها  عالقة  ل  جرامية  الإ عمال  الأ هذه  اأن 

فيما  ال�صحيح،  هو  يكون  قد  العك�س  اأن  رغم  ة  غزَّ

يقول البغوثي، وهو قول يقبله املنطق.

ة املحتلَّة ميكن  اإن ردود الفعل على جرائم القوَّ

و�صفها باأنها اإجرامية وتت�صف باحلماقة ال�صيا�صية، 

اأ�ص�س  لديهم  لي�صت  البدائل  مون  يقدِّ ل  من  ولكن 

ال�صتنتاج  وهذا  كهذه.  اأحكام  �صدار  لإ اأخالقية 

مريكيني الذين  ينطبق على نحو خا�س على اأولئك الأ

 – ة  امل�صتمرَّ اإ�صرائيل  جرائم  يف  التورُّط  يختارون 

باأقوالهم واأفعالهم و�صمتهم، ل �صيما يف �صوء وجود 

بدائل ل يدخل فيها العنف. وعيب هذه البدائل اأنها 

ع غري ال�صرعي. متنع برامج التو�صُّ

للدفاع  عليها  غبار  ل  و�صيلة  اإ�صرائيل  لدى 

يف  جرامية  الإ عمالها  لأ حّدًا  ت�صع  اأن  نف�صها:  عن 

القائم  الدويل  جماع  الإ تقبل  واأن  املحتلَّة  را�صي  الأ

وقفت  الذي  الدولتني  حلِّ  على  طويل  زمن  منذ 

منذ  �صنة،  ثالثني  على  يزيد  ما  منذ  ه  �صدَّ الوليات 

من الداعي اإىل ت�صوية  تت �صدَّ قرار جمل�س الأ اأن �صوَّ

ول�صت   .1976 �صنة  يف  �صا�س  الأ هذا  على  �صيا�صية 

ثانية،  ة  مرَّ املخزي  ال�صجل  هذا  اأ�صتعيد  اأن  اأريد 

ولكن من املهّم اأن نكون على وعي باأن موقف الرف�س 

كان  مّما  تعنُّتًا  اأ�صدَّ  اليوم  هو  �صرائيلي  الإ مريكي  الأ

العربية  الدول  جامعة  م�صت  وقد  املا�صي.  يف  عليه 

اإىل  فدعت  الدويل  جماع  الإ و�صله  مما  اأبعد  اإىل 

مرارًا  حما�س  ودعت  اإ�صرائيل.  مع  الكامل  التطبيع 

الدويل.  جماع  الإ وفق  الدولتني  اأ�صا�س  اإىل حلٍّ على 

فاق  اتِّ باأي  التزامهما  اهلل  وحزب  اإيران  واأو�صحت 

املتَّحدة  الوليات  يرتك  وهذا  الفل�صطينيون.  يقبله 

واإ�صرائيل يف عزلة رائعة، ولي�س بالكلمات فقط.

ل فيه معلومات مفيدة. فقد  لكن ال�صجلَّ املف�صَّ

جماع  الإ ر�صمّيًا  الفل�صطيني  الوطني  املجل�س  قبل 

نة  الدويل يف �صنة 1988. اأما ا�صتجابة احلكومة املكوَّ



العدد اخلام�س وال�شبع�ن �32009

اأيَّدتها  ا�صتجابة  وهي  وپرييز،  �صامري  ائتالف  من 

بيكر  جيم�س  كان  التي  مريكية  الأ اخلارجية  وزارة 

وزيرها، فقالت اإنه ل ميكن اأن توجد »دولة فل�صطينية 

ردن. واأما اتفاقّيات اأو�صلو  اإ�صافية« بني اإ�صرائيل والأ

التي تلت ذلك، فقد و�صعت احلقوق الوطنية املمكنة 

اإمكانيٍة  اأيِّ  عرقلة  وجرت  جانبًا،  للفل�صطينّيني 

طيلة  مًة  منظَّ عرقلًة  معنى  له  نحو  على  قها  لتحقُّ

امل�صتمّر  اإ�صرائيل  تو�صيع  خالل  من  اأو�صلو  �صنوات 

يف  ع  التو�صُّ ت�صارع  وقد  ال�صرعية.  غري  للم�صتوطنات 

�شنة 2000، وهي اآخر �صنة من �صنوات حكم كلنتون 

على  ديڤد  كامپ  مفاو�صات  جرت  عندما  وباراك، 

تلك اخللفية.

وقد تراجع كلنتون، بعد اأن لم يا�صر عرفات على 

ف�صل مفاو�صات كامپ ديڤد، واعرتف باأن مقرتحات 

حدٍّ  اإىل  فة  متطرِّ كانت  واإ�صرائيل  املتَّحدة  الوليات 

ول  الأ كانون  ويف  فل�صطيني.  يِّ  لأ مقبولة  غري  جعلها 

ر كلنتون »مبادئه«، وهي »مبادئ«  من �شنة 2000 كرَّ

اأن  اأعلن  ثم  للتفاو�س.  ت�صلح  قد  ولكنها  غام�صة، 

اجلانبان  عبَّ  بينما  املبادئ  تلك  قبال  اجلانبني 

اجلانبان يف طابا يف  والتقى  ب�صاأنها.  عن حتفُّظاٍت 

فاق، وكان  كانون الثاين 2001 واقرتبا كثريًا من التِّ

اأخرى  قليلة  اأيام  اإليه يف غ�صون  ل  التو�صُّ باإمكانهما 

باراك  اإيهود  ولكن  خري.  الأ بيانهما  يف  قال  ح�صبما 

�صبوع  وان. وكان ذلك الأ اأوقف تلك املفاو�صات قبل الأ

�صبوع الوحيد الذي حدث فيه قدر من  يف طابا هو الأ

مريكي  الأ الرف�س  من  �صنة  ثالثني  طوال  م  التقدُّ

اإىل  العودة  يجعل  �صبب  من  ثمة  ولي�س  �صرائيلي.  الإ

م غري ممكنة. ذلك التقدُّ

رها  لة، وهي ال�صيغة التي كرَّ اأما ال�صيغة املف�صَّ

اخلارج  يف  »الكثريين  اأن  فهي   ، موؤخرًا  ْبروَنر  اإيثن 

اأنه رئي�س الوزراء الذي  رون ال�صيد باراك على  يتذكَّ

ذهب يف �صنة 2000 اإىل اأبعد مما ذهب اإليه اأيُّ زعيم 

ولكن  للفل�صطينيني،  ال�صلمية  عرو�صه  يف  اإ�صرائيلي 

متها انتفا�صة الفل�صطينيني العنيفة  تلك العرو�س حطَّ

اأن »الكثريين يف  وْبروَنر حمقٌّ يف  اأطاحت به«.  التي 

اخلادعة،  اخليالية  الق�صة  هذه  قون  ي�صدِّ اخلارج« 

الالزم من  اأكب من  واأعداٌد  ْبروَنر  يدعوه  ملا  نتيجة 

زمالئه »بالتقارير ال�صحفية«.

ن ممكنًا  كثريًا ما يقال اإن حلَّ الدولتني مل يعد الآ

ن جي�س الدفاع اإذا حاول نقل امل�صتوطنني �صيت�صبَّب  لأ

ولكن  �صحيحًا،  ذلك  يكون  وقد  اأهلية.  حرٍب  يف 

ثباتها. فبو�صع  اإىل كثري من اجلدل لإ �صحته حتتاج 

بل  امل�صتوطنني،  لطرد  للعنف  يلجاأ  األ  الدفاع  جي�س 

عليها  فاق  التِّ يجري  التي  احلدود  اإىل  ين�صحب  ن  لأ

هذه  خارج  امل�صتوطنني  اأمام  و�صيكون  باملفاو�صات. 

احلدود اأن يختاروا ما بني ترك بيوتهم التي تدعمها 

الدولة والعودة اإىل اإ�صرائيل اأو اأن يبقوا حتت ال�صلطة 

الفل�صطينية. وقد انطبق ذلك على »اجلراح القومية« 

ة �صنة 2005، وهي »جراح«  التي اأُتِقن متثيلها يف غزَّ

�صرائيليني �صخروا منها.  بلغ من كذبها اأن املعلِّقني الإ

الدفاع  جي�س  اأن  اإ�صرائيل  تعلن  اأن  كافيًا  كان  فقد 

�صين�صحب لكي يهرع امل�صتوطنون )الذين كانت الدولة 

ة( لركوب  تدعمهم باملال لكي ينعموا بحياتهم يف غزَّ

اجلديدة  م�صاكنهم  اإىل  لنقلهم  زة  املجهَّ احلافالت 

جراء كان  املدعومة يف ال�صفة الغربية. ولكن ذلك الإ

طفال  الأ لعذاب  املاأ�صاوية«  »ال�صور  من  �صيحرمنا 

ر ذلك  ومن ال�صرخات العاطفية التي تقول »لن يتكرَّ

اأبدًا«.

اأوجز فاأقول اإن اإ�صرائيل، عل عك�س الزعم الذي 

ة للدفاع  ن�صمعه با�صتمرار، ل يحقُّ لها ا�صتخدام القوَّ

ة حتى  عن نف�صها �صد ال�صواريخ التي تطلق من غزَّ

اأن  اأ�صف اإىل ذلك  اإرهابية.  اإذا ما اعتبت جرائم 
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ة القيام  �صباب وا�صحة كلَّ الو�صوح. ولذا فاإن حجَّ الأ

ة ل �صند لها. بالهجوم على غزَّ

اإ�صرائيل  متلك  هل  اأ�صيق.  �صوؤاًل  لدينا  اإن  ثم 

ة رّدًا  بدائل �صلمية على املدى الق�صري ل�صتعمال القوَّ

البدائل  اأحد  اإن  ة؟  غزَّ من  القادمة  ال�صواريخ  على 

النار.  اإطالق  بوقف  القبول  هو  الق�صري  املدى  على 

وقد قبلت اإ�صرائيل اأحيانًا هذا البديل، ولكنها �صرعان 

ما خرقته. وكان اآخر مثال له عالقة بالو�صع الراهن 

2008. فقد دعا  �صنة  هو ما حدث يف حزيران من 

احلدودية  املعابر  فتح  اإىل  النار  اإطالق  وقف  فاُق  اتِّ

»لل�صماح بنقل كلِّ الب�صائع التي كان و�صولها ممنوعًا 

اإ�صرائيل  وافقت  وقد  ة«.  غزَّ اإىل  للقيود  خا�صعا  اأو 

لن  اأنها  مبا�صرة  اأعلنت  ولكنها  ر�صمّيًا،  ذلك  على 

فاقيَّة ولن تفتح املعابر اإىل اأن تعيد حما�س  تتقيَّد بالتِّ

اأ�صرته  الذي  �صرائيلي  الإ اجلندي  �صاليط،  جلعاد 

حما�س يف حزيران 2006.

اأ�صر  عن  ف  يتوقَّ ل  الذي  هامات  التِّ �صيل  اأما 

حتى  ال�صارخ  النفاق  قبيل  من  اأي�صًا  فهو  �صاليط 

اإذا جتاهلنا تاريخ الختطاف الطويل الذي مار�صته 

اإ�صرائيل. وقد بلغ النفاق يف هذه احلالة حّدًا ل مزيد 

فيه مل�صتزيد. فقبل اختطاف �صاليط على يد حما�س 

�صرائيلّيون قد دخلوا مدينة  بيوم واحد كان اجلنود الإ

ر واقتادوهما  خوان معمَّ ة واختطفوا مدنيَّنْي هما الأ غزَّ

املعتقلني  �صرى  الأ اآلف  اإىل  لين�صّما  اإ�صرائيل  اإىل 

منهم.  األٍف  حلوايل  ُتَهٌم  ه  توجَّ مل  الذين  هناك، 

واختطاف املدنّيني اأخطُر بكثري من اختطاف جنديٍّ 

ُتذَكر،  ة مهاجمة، ولكن تلك احلادثة مل تكد  من قوَّ

على عك�س ال�صجيج الذي اأحدثه اختطاف �صاليط. 

وكلُّ ما يبقى يف الذاكرة ومينع ال�صالم هو اختطاف 

التي  واحليوانات  الب�صر  بني  اآخُر  فرٌق  وهو  �صاليط، 

مت�صي على اثنتني. نعم، يجب اأن يعاد �صاليط – يف 

�صرى. تبادل عادل لالأ

ف على  لت الهجمات الع�صكرية التي ل تتوقَّ حتوَّ

ة بعد اأ�صر �صاليط من هجمات بالغة الق�صوة اإىل  غزَّ

مل. ولكن يجدر بنا اأن  ذ باإيقاع الأ هجمات �صادية تتلذَّ

ر اأن اإ�صرائيل كانت قد اأطلقت اأكرث من 7700  نتذكَّ

ة بعد ان�صحابها منها يف اأيلول  قذيفة على �صمال غزَّ

يكْد  القذائف مل  ولكن هذه  �صاليط،  اأ�صر  قبل  حتى 

َيِرُد ِذْكٌر لها.

حافظت اإ�صرائيل على ح�صارها بعد اأن رف�صت 

اأن  بعد   2008 النار يف حزيران  اإطالق  فاق وقف  اتِّ

كانت َقِبَلته ر�صميًا. وقد نذكر اأن احل�صار عمٌل من 

ك  تتم�صَّ ظلَّت  اإ�صرائيل  اأن  والواقع  احلرب.  اأعمال 

حتى  اخلارجي  بالعامل  الت�صال  فمنع  اأقوى:  مببداأ 

اأعمال  من  اأي�صًا عمٌل  هو  ي�صل حّد احل�صار  لو مل 

فاعرتا�س  عليه.  للرد  ال�صديد  العنف  غ  ي�صوِّ احلرب 

ة  مرور اإ�صرائيل يف م�صايق تريان كان جزءًا من احلجَّ

فرن�صا  )مع  م�صر  على  للهجوم  ا�صتخدمت  التي 

واإجنلرتا( يف �صنة 1956، ولبدئها حرَب حزيران يف 

ة، فهو ح�صاٌر �صامل، ولي�س  �شنة 1967. اأما ح�صار غزَّ

ح�صارًا جزئّيًا، با�صتثناء ا�صتعداد املحتّلني لتخفيفه 

ة  �صّكان غزَّ اأ�صدُّ �صررًا على  اأحيانًا. وهذا احل�صار 

فاإن  ولذا  اإ�صرائيل.  على  تريان  م�صائق  اإغالق  من 

�صرائيلية يجب اأّل يجدوا  عمال الإ موؤيِّدي املبادئ والأ

اأيَّ �صعوبة تذكر يف تبير الهجمات ال�صاروخية على 

ة. اإ�صرائيل من قطاع غزَّ

املبداأ  مواجهة  يف  اأنف�صنا  جند  اأي�صًا  هنا  لكن 

الذي يلغي كلَّ �صيء: هذا نحن، اأما هم فاإنهم هم.

حزيران  بعد  بح�صارها  اإ�صرائيل  حتتفظ  مل 

بل  ل  مداه.  بلغ  ٍد  بت�صدُّ ذلك  فعلت  بل  فقط   2008
نروا من تعوي�س ما نفد من خمازنها »فقد  منعت الأ

ل�صبعمئة  �صة  املخ�صَّ غذية  الأ من  خمزوننا  نفد 

عندما  علينا  املعتمدين  النا�س  من  األفًا  وخم�صني 
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مدير  قال  النار« ح�صبما  اإطالق  بوقف  العمل  ف  توقَّ

ذاعة البيطانية. نروا جون جنغ ملحطة الإ الأ

فاإن  �صرائيلي  الإ احل�صار  من  الرغم  وعلى 

انتهى  وقد  بعيد.  حدٍّ  اإىل  قلَّ  ال�صاروخي  الق�صف 

العمل بوقف اإطالق النار يف الرابع من ت�صرين الثاين 

قتل  اإىل  ت  اأدَّ ة  اإ�صرائيل غارة على غزَّ �صنَّت  عندما 

عليها  رّدا  �صارخي  ق�صف  واإىل  فل�صطينيني  �صتة 

ة وراء الغارة  )دون اأن توقع اإ�صابات(. وكانت احلجَّ

اأن اإ�صرائيل اكت�صفت نفقًا يف غزة رمبا كان الق�صد 

ة بادية ال�صخف  منه اأ�صر اإ�صرائيليٍّ اآخر. وهذه احلجَّ

النفق  لهذا  كان  فلو  املعلِّقني.  من  عدٌد  لحظ  كما 

اإ�صرائيل  من وجود وو�صل اإىل احلدود لكان باإمكان 

تها  حجَّ اأن  اعتبت  اإ�صرائيل  ولكن  ب�صهولة.  اإغالقه 

ال�صخيفة قابلة للت�صديق على عادتها.

اإ�صرائيل ل�صنِّ الغارة؟  ما هو ال�صبب الذي دعا 

اخلطط  عن  داخليَّة  معلومات  اأيُّ  لدينا  لي�س 

�صرائيلية، ولكننا نعلم اأن الغارة اأتت قبيل الجتماع  الإ

وهو  القاهرة،  يف  وفتح  حما�س  بني  عقده  املزمع 

للمرا�صل  رواية  يف  جاء  ح�صبما  منه،  ق�صد  اجتماع 

بينهما  اخلالفات  »حلُّ  مكارثي،  روري  البيطاين 

دة واحدة«. وكان من �صاأن ذلك  يجاد حكومة موحَّ لإ

ول من نوعه بني فتح وحما�س منذ  اللقاء اأن يكون الأ

اأم�صكت  هلية وقد  الأ اأن خرجت حما�س من احلرب 

اأن  ة. وكان من �صاأن امل�صاحلة  مور يف غزَّ بزمام الأ

مام باجتاه اجلهود الدبلوما�صية.  تكون خطوة اإىل الأ

�صرائيلية  وكان ثمة تاريخ طويل من ال�صتفزازات الإ

ال�صاعية اإىل وقف خطر امل�صاعي الدبلوما�صية، وقد 

من  واحدة  الغارة  تلك  كانت  ولرمبا  بع�صها.  ذكرنا 

تلك ال�صتفزازات.

هلية التي اأف�صت اإىل �صيطرة  تو�صف احلرب الأ

وباأنها  الع�صكري عادة،  بالنقالب  ة  حما�س على غزَّ

لكن  حلما�س.  ال�صّريرة  الطبيعة  على  اآخر  دليل 

�صت  حرَّ هلية  الأ فاحلرب  قلياًل.  تختلف  احلقيقة 

�صمن  وذلك  واإ�صرائيل  املتَّحدة  الوليات  عليها 

قلب  اإىل  يوؤّدي  ع�صكري  انقالب  لعمل  ة  فجَّ حماولة 

اإىل  بحما�س  جاءت  التي  ة  احلرَّ النتخابات  نتائج 

ال�صلطة، وكان ذلك معروفًا للمالأ منذ ني�صان 2008 

قّل عندما ن�صر ديڤد روز يف جملَّة ڤاِنتي َفري  على الأ

وراْي�س  بو�س  اأن  كيف  فيه  بنيَّ  قًا  موثَّ اًل  و�صفًا مف�صَّ

ْمز »دعموا  ْليوت اأيْبَ من القومي اإِ ونائب م�صت�صار الأ

د  حممَّ الفتحاوي  الزعيم  قيادة  حتت  م�صلَّحة  ًة  قوَّ

ةكانت  غزَّ يف  دموية  اأهلية  بحرٍب  للبدء  دحالن، 

نتيجتها اأن حما�س خرجت اأقوى من ذي قبل«. وقد 

ثانيًة �صحيفة كري�صتيان �صاَيْن�س  الرواية  اأيَّدت هذه 

كتبه  تقرير  يف   )2009 الثاين  كانون   12( موِنتيَور 

وع�صرين  �صتة  تبلغ  ة  مدَّ خدم  الذي  اأوْل�صن،  نوْرَمن 

يف  اأعوام  اأربعة  منها  الدبلوما�صي،  ال�صلك  يف  عامًا 

مريكية يف  الأ ال�صفارة  اأعوام يف  واأربعة  ة،  غزَّ قطاع 

ل�صوؤون  م�صاعدًا  قًا  من�صِّ لي�صبح  انتقل  ثم  اأبيب،  تل 

و�صف  وقد  اخلارجية.  وزارة  يف  رهاب  الإ مكافحة 

اأول�صن وابنه بالتف�صيل األعيب وزارة اخلارجية التي 

انتخابات  يف  عّبا�س  حهم  مر�صَّ يفوز  اأن  منها  ق�صد 

كانت  التي  النتخابات  – تلك   2006 الثاين  كانون 

فيها  فاز  لو  للدميقراطية  ن�صر  باأنها  �صتو�صف 

النتخابات  نتائج  ترتيب  يف  ف�صلوا  وعندما  عّبا�س. 

انتقلوا اإىل معاقبة الفل�صطينيني واإىل ت�صليح امللي�صيا 

د دحالن، ولكن  التي يديرها الزعيم الفتحاوي حممَّ

ينبغي«،  كان  مما  اأبكر  كت  حترَّ دحالن  »ع�صابات 

النقالب،  ذلك  ال�صتباقية  حما�س  �صربُة  فاأف�صلت 

اأهايل  ملعاقبة  اأ�صدَّ  اإجراءات  اإىل  بدوره  اأّدى  وهذا 

مقبول  احلاكم  احلزب  خطَّ  اأن  اأي  الع�صاة.  ة  غزَّ

اأكرث.
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اإ�صرائيل  خرقت  اأن  بعد  اأكرث  احل�صار  د  �ُصدِّ

بحيث  النار  اإطالق  لوقف   2008 حزيران  اّتفاق 

اأغلقت  فقد  ال�صّكان.  على  وخيمة  عواقب  اإىل  اأّدى 

ني  املخت�صّ اأهم  �صارة روي،  اإ�صرائيل، وفق ما كتبته 

ت�صرين  من  اخلام�س  »يف  ة،  غزَّ ب�صوؤون  كادمييني  الأ

واأحيانًا  وقلَّ�صت،  ة،  غزَّ اإىل  املعابر  كلَّ  الثاين 

وغاز  والوقود  دوية  والأ طعمة  الأ دخول  منعت، 

املياه  �صخِّ  ل�صبكات  ال�صرورية  الغيار  وقطع  الطهي، 

كان  الثاين  ت�صرين  ففي  ال�صّحي...«.  وال�صرف 

اإ�صرائيل  ة من  اإىل غزَّ التي تدخل  ال�صاحنات  ل  معدَّ

4.6 من ال�صاحنات املحّملة بالغذاء يومّيًا، بينما كان 
ل يف ال�صابق 123 �صاحنة يومّيًا يف �صهر ت�صرين  املعدَّ

املعّدات  �صالح  لإ ال�صرورية  الغيار  قطع  اأما  ول.  الأ

املت�صلة ب�صبكة املياه و�صيانتها فقد رف�صت اإ�صرائيل 

منظمة  ذكرت  وقد  �صنة.  على  يزيد  ملا  اإدخالها 

ال�صحة العاملية منذ فرتة وجيزة اأن ن�صف �صيارات 

غدا  ما  �صرعان  – ثم  العمل«  عن  عاطلة  �صعاف  الإ

وقد  �صرائيلي.  الإ للهجوم  هدفًا  الثاين  الن�صف 

ت حمطة توليد الكهرباء الوحيدة للتوقُّف عن  ا�صطرَّ

العمل لنق�س الوقود. ومل تكن اإعادة ت�صغيلها ممكنة 

يف  تقبع  كانت  التي  الغيار  قطع  اإىل  احلاجة  ب�صبب 

�صرائيلي منذ ثمانية اأ�صهر. وقد اأّدى  ميناء اأ�صدود الإ

النق�س يف الكهرباء اإىل زيادة حالت احلروق بن�صبة 

ة نتيجة  300 باملئة يف م�صت�صفى ال�صفاء يف قطاع غزَّ
ومنعت  العادي.  الوقود  من  بدًل  اخل�صب  ل�صتعمال 

اإ�صرائيل اإدخال الكلورين بحيث اقت�صر توزيع املياه 

يف مدينة غّزة ويف �صمال القطاع على �صت �صاعات 

حت�صب  ل  ن�صانية  الإ العواقب  اأن  اأي  اأّيام.  ثالثة  كل 

�صرائيلي. رهاب الإ من بني ال�صحايا الفل�صطينية لالإ

الهجوم  بعد  العنف  اأعمال  اجلانبان  د  �صعَّ

�صرائيلي يف الرابع من ت�صرين الثاين )وكان القتلى  الإ

جميعًا من اجلانب الفل�صطيني( اإىل اأن انتهى مفعول 

ّول، فاأوعز  فاقية وقف اإطالق النار يف 19 كانون الأ اتِّ

رئي�س الوزراء اأوملرت بالقيام بالغزو ال�صامل.

قد  التاريخ  ذلك  من   
ٍ
اأّيام قبل  حما�س  وكانت   

مل  التي  ال�صابقة  مّتوز  اتفاقية  اإىل  العودة  اقرتحت 

خ روبرت  تكن اإ�صرائيل قد التزمت بها. وقد نقل املوؤرِّ

امل�صوؤولني  كبار  اأحد  ال�صابق  يف  كان  الذي  پا�صرت، 

»اأحد  اإىل  القرتاح  هذا  كارتر،  الرئي�س  اإدارة  يف 

ولكن  �صرائيلي،  الإ الدفاع  جي�س  يف  امل�صوؤولني«  كبار 

بيت،  ال�صن  رئي�س  عن  ُنِقل  وقد  جتب.  مل  اإ�صرائيل 

بح�صب  قوله  �صرائيلية،  الإ الداخلي  من  الأ وكالة 

اإن حما�س  ل  وَّ الأ كانون   21 �صرائيلية يف  الإ امل�صادر 

الع�صكري  جناحها  كان  بينما  »التهدئة«  يف  راغبة 

ما�صيًا يف ا�صتعداداته لل�صراع.

الق�صية  عن  بالكالم  مكتفيًا  پا�صرت،  قال 

ة: »من الوا�صح اأنه كان ثمة بديل  �صيق، ق�صية غزَّ الأ

ثمة  لكن كان  ال�صواريخ«.  يقاف  لإ الع�صكري  للخيار 

اأبعد مدى، وهو بديل يندر احلديث عنه، وهو  بديل 

را�صي املحتلَّة. القبول بت�صوية ت�صمل جميع الأ

املرا�صلني  كبري  اإْلدار،  اأَكيڤا  قال  فقد 

�صرائيلي  الإ الغزو  قبيل  اإ�صرائيل،  يف  الدبلوما�صّيني 

ل اإن  وَّ ال�صامل يف يوم ال�صبت امل�صادف 27 كانون الأ

»خالد م�صعل، رئي�س املكتب ال�صيا�صي حلما�س، اأعلن 

نرتنت اأنه م�صتعدٌّ  على موقع عّز الدين الق�ّصام على الإ

اإىل  للعودة  بل   – فقط  العتداءات’  ‘لوقف  لي�س 

الرتتيبات التي جرت عند معب رفح يف �صنة 2005 

على  ا�صتولت  ثم  النتخابات  حما�س  تك�صب  اأن  قبل 

املعب مب�صاركة  يدار  اأن  هو  الرتتيب  وكان  املنطقة. 

وروبي ورئا�صة ال�صلطة الفل�صطينية  م�صر والحتاد الأ

وحما�س«، ودعا، كما لحظنا �صابقًا، اإىل فتح املعابر 

ة.  لعبور املوؤن التي يحتاجها ال�صّكان حاجة ما�صِّ
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ده املدافعون املبتذلون  ر الذي يردِّ والزعم املتكرِّ

يف  �صرائيليني  الإ اأن  هو  �صرائيلي  الإ العنف  عن 

القرن  ن�صف  خالل  غريه  كثرٍي  يف  »كما  الغزو  هذا 

والرد   ،1982 �صنة  يف  لبنان  حرب  – مثل  املا�صي 

 ،1988 �صنة  انتفا�صة  على  احلديدية«  »بالقب�صة 

ويف حرب لبنان يف �صنة 2006 – كانوا يرّدون على 

َتَمل بكلِّ ت�صميٍم على اإيقاع اأمل  اأعمال اإرهابية ل حُتْ

مرعٍب لتعليم العدّو در�صًا ل ين�صاه« )ديڤيد ِرمْيِنك، 

 2006 �صنة  غزو  يكن  ومل  ْنيويوْركر(.  جملَّة  ر  حمرِّ

قاباًل للتبير اإّل بقْدر مذهل من ال�صتهانة بالقيم، 

�صارة اإىل الرد ال�صّرير على  ْنُت اأعاله. اأما الإ كما بيَّ

انتفا�صة �صنة 1988 فاأخ�سُّ من اأن ت�صتحقَّ املناق�صة. 

رحم للكاتب اأن نعّد قوله تعبريًا عن  وقد يكون من الأ

�صنة  بغزو  اخلا�س  ِرمْيِنك  زعم  اأما  مده�س.  جهٍل 

من  النظر  يلفت  عمٌل  وهو  جّدًا،  �صائع  فهو   1982
التذكري  ت�صتحقُّ  والتي  تكّل،  ل  التي  الدعاية  اأعمال 

ببع�س النقاط.

اللبنانية  �صرائيلية  الإ احلدود  اأن  يف  جدال  ل 

�صرائيلي،  الإ الغزو  قبل  �صنة  كانت هادئة على مدى 

ال�صمال  من  اأي  اإ�صرائيل،  اإىل  لبنان  من  قّل  الأ على 

التزامًا  التحرير  مة  منظَّ التزمت  وقد  اجلنوب.  اإىل 

اإطالق  لوقِف  باتفاٍق  ال�صنة  تلك  مدى  على  كاماًل 

�صات  التحرُّ رغم  املتَّحدة  الوليات  به  بادرت  النار 

الذي  الق�صف  ذلك  يف  مبا  ة،  امل�صتمرَّ �صرائيلية  الإ

فعٍل  ردِّ  ا�صتثارة  بهدف   ، املدنيني  بالكثري من  اأودى 

ما  وكلُّ  بعناية.  املعّد  الغزو  لتبير  ا�صتغالله  ميكن 

قامت  ثم  رمزّيان.  رّدان  اإ�صرائيل  عليه  ح�صلت 

ّيًا. ة اأ�صخف من توؤخذ ماأخذًا جدِّ بالغزو بحجَّ

ل  اإرهابية  »باأعمال  �صلة  اأي  للغزو  يكن  ومل 

حتتمل« رغم اتِّ�صالها باأعماٍل دبلوما�صية ل حتتمل. 

يام. فبعد  ومل يكن ذلك اأمرًا غام�صًا يف يوم من الأ

اأن بداأ الغزو املدعوم من الوليات املتَّحدة بقليل كتب 

الفل�صطينية  ال�صوؤون  يف  كب  الأ كادميي  الأ اخلبري 

يهو�صع پوراث – ولي�س هو من احلمائم – اأن جناح 

ل »كارثة  عرفات يف اللتزام بوقف اإطالق النار �صكِّ

نها فتحت  لأ �صرائيلية«  الإ اأعني احلكومة  حقيقية يف 

تتمنى  احلكومة  كانت  وقد  �صيا�صية.  لت�صوية  املجال 

رهاب  الإ اإىل  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  تلجاأ  اأن 

»�صريكًا  تكون  اأن  يف  املتمثِّل  التهديد  تف�صد  بحيث 

مفاو�صًا م�صروعًا يف الت�صويات ال�صيا�صية امل�صتقبلية«. 

كانت هذه احلقائق مفهومة متامًا يف اإ�صرائيل وغري 

اإن  �صامري  اإ�صحاق  الوزراء  رئي�س  قال  فقد  ة.  خمفيَّ

نها كانت »يف خطر كبري. اإ�صرائيل دخلت احلرب لأ

�صيا�صي«،  خطر  من  بل  ع�صكري،  خطر  من  لي�س 

مايكل  ب.  �صرائيلي  الإ الالذع  النقد  كاتب  جعلت 

عن  ث  تتحدَّ التي  العرجاء  احلجة  »اإن  قائالأ  يكتب 

خطر ع�صكري اأو خطر على اجلليل قد ماتت«. وقد 

»اأزلنا اخلطر ال�صيا�صي باأن بداأنا بالهجوم ويف الوقت 

نه لي�س ثمة من ميكننا  ن لأ املنا�صب؛ واحلمد هلل الآ

باأن  موِر�س  بني  خ  املوؤرِّ اعرتف  وقد  معه«.  احلديث 

اإطالق  بوقف  التزمت  الفل�صطينية  التحرير  منظمة 

ر الو�صع بقوله »اإن حتمية احلرب قامت  النار، وف�صَّ

ل خطرًا �صيا�صّيًا  على اأن منظمة التحرير كانت ت�صكِّ

را�صي  الأ اإ�صرائيل على  اإ�صرائيل وعلى �صيطرة  على 

ة هذه  اآخرون ب�صراحة ب�صحَّ املحتلَّة«. وقد اعرتف 

ك بها اأحد. احلقائق التي مل ي�صكِّ

�صحيفة  مرا�صل  ماَيرز،  يل  �صتيفن  كتب  وقد 

وىل حماوًل  نيويورك تاميز يف مقال على ال�صفحة الأ

ة  ة فقال »اإن الهجوم على غزَّ خري لغزَّ تف�صري الغزو الأ

ت اإليها اإ�صرائيل �صنة 1982 
ي�صبه املقامرة التي جلاأ

زالة خطر قوات يا�صر  وخ�صرتها عندما غزت لبنان لإ

عرفات.« �صحيح، ولكن لي�س باملعنى الذي اأراده. ففي 
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�شنة 1982، كما يف �شنة 2008، كان من ال�صروري 

اإزالة خطر الت�شوية ال�شيا�شية.

هو  �صرائيلية  الإ الدعاية  جو  مروِّ ياأمله  ما  وكان 

فون الغربيون وو�صائل الإعالم الغربية  اأن يقبل املثقَّ

اإ�صرائيل كانت تردُّ على  اإن  التي تقول  تلك احلكاية 

تردُّ  كاملطر،  اجلليل  على  تت�صاقط  التي  ال�صواريخ 

يخب  ومل  حتتمل«.  ل  التي  رهاب  الإ »اأعمال  على 

ظنُّهم.

اإ�صرائيل  اأن  الكالم  هذا  من  املق�صود  ولي�س 

هتلر.  حتى  ال�صالم،  يريد  الكلُّ  ال�صالم.  تريد  ل 

اأدركت احلركة  باأية �صروط؟ لقد  ال�صوؤال هو:  ولكن 

ال�صهيونية منذ اأن بداأت اأن عليها لتحقيق ماآربها اأن 

ل الت�صوية ال�صلمية بينما هي تقيم احلقائق على  توؤجِّ

ر�س. حتى اإن قيادات احلركة اعتبت التفاقيات  الأ

التي كانت تبم اأحيانًا، كما يف �صنة 1947، على اأنها 

وكانت  القادم.  ع  التو�صُّ طريق  على  موؤقتة  خطوات 

على  بليغًا  مثاًل   1982 �صنة  يف  اللبنانية  احلرب 

اخلوف الرهيب من الدبلوما�صية. فقد تبع ذلك دعُم 

التحرير  منظمة  �صعاف  لإ حما�س  حلركة  اإ�صرائيل 

ه العلماين ومبادراتها ال�صلمية التي تثري  ذات التوجُّ

خرى التي يجب اأن تكون  مثلة الأ ع�صاب. ومن الأ الأ

�صرائيلية قبل حرب  معروفة للجميع ال�صتفزازات الإ

لكي  للرّد  �صوريا  دفع  منها  ق�صد  التي   1967 �شنة 

حت�صل على ذريعة للهجوم وال�صتيالء على مزيد من 

را�صي – وهذا ينطبق على 80 باملئة من احلالت  الأ

وفقًا لوزير الدفاع مو�صي ديان. 

ذلك.  من  اأبعد  اإىل  تعود  الق�صة  اإن  بل  ل 

ة  القوَّ وهي  الهاغانا،  ملنظمة  الر�صمي  فالتاريخ 

ت�صف  اليهودية،  الدولة  ن�صاء  لإ ال�صابقة  الع�صكرية 

ن يعقوب دي هان يف  اغتيالها لل�صاعر اليهوديِّ املتديِّ

�شنة 1924 الذي اتُّهم بالتاآمر مع اجلماعة اليهودية 

املهاجرين  �صد  العليا  العربية  والهيئة  التقليدية 

حالت  حدثت  وقد  لال�صتيطان.  و�صعيهم  اجلدد 

كثرية اأخرى من هذا النوع منذئذ.

لقد ظلَّ تاأخري اإجراء الت�صويات ال�صيا�صية اأمرًا 

عن  له  املرافقة  كاذيب  الأ مثل  مثله  دائمًا،  منطقّيًا 

فاق معه ب�صاأن ال�صالم«.  »عدم وجود �صريك ميكن التِّ

اأخرى لال�صتيالء  اإىل طريقة  ل  التو�صُّ ال�صعب  فمن 

را�صي حيث ل يكون وجودك مرغوبًا. على الأ

ع  التو�صُّ ل  تف�صِّ اإ�صرائيل  جتعل  التي  �صباب  والأ

يف  النار  لوقف  وانتهاكها  لهذه.  م�صابهة  من  الأ على 

الرابع من ت�صرين الثاين 2008 مثال واحد من اأمثلة 

عديدة حديثة العهد.

�صري  عن  الدولية  العفو  ملنظمة  تقرير  يقول 

حداث اإن اتفاقية وقف اإطالق النار التي عقدت يف  الأ

ٍن كبري جّدًا يف نوعية  ت اإىل حت�صُّ حزيران 2008 »اأدَّ

�صرائيلية  الإ القرى  �ْصديروت وغريها من  احلياة يف 

ة، حيث كان ال�صّكان قبلها يف خوف  القريبة من غزَّ

لكن  التايل.  الفل�صطيني  ال�صاروخ  �صقوط  من 

القريبة منهم ل يزال  ة  �صرائيلي يف غزَّ الإ احل�صار 

وقف  من  فائدة  اأّي  هناك  ال�صكان  يجِن  ومل  قائمًا، 

التي  منية  الأ املكا�صب  ولكن  بعد«.  النار هذا  اإطالق 

تكن  مل  ة  لغزَّ املجاورة  �صرائيلية  الإ البلدات  ك�صبتها 

بقيمة احلاجة لتعطيل امل�صاعي الدبلوما�صية التي قد 

ع يف ال�صفة الغربية ول�صحق اأيِّ  تعمل على وقف التو�صُّ

مقاومة باقية داخل فل�صطني.

للتو�صع على ح�صاب  اإ�صرائيل  وقد ظهر تف�صيل 

اإ�صرائيل  اتَّخذت  اأن  منذ  خا�س  نحو  على  من  الأ

هرني  من  بدعٍم   1971 �صنة  يف  امل�صريي  قرارها 

الكامل  لل�صالم  معاهدٍة  عر�س  لرف�س  ك�صنجر 

دون  ال�صادات،  اأنور  امل�صري  الرئي�س  به  جاء  الذي 
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ت  اإعطاء �صيء للفل�صطينيني – وهي اتفاقية ا�صطرَّ

الوليات املتَّحدة واإ�صرائيل اإىل قبولها يف كامپ ديڤد 

ل  ت�صكِّ اأن  بعد ثماين �صنوات بعد حرب كبى كادت 

 
ٍ
�صالم معاهدة  �صاأن  من  كان  فقد  �صرائيل.  لإ كارثة 

من،  يِّ تهديد جّديٍّ لالأ اأن ت�صع حّدًا لأ اإ�صرائيل  مع 

م �صيئًا يف املقابل: اأن  ولكن كان على اإ�صرائيل اأن تقدِّ

تتخّلى عن اأيِّ برامج ا�صتيطان وا�صع يف �صرق �صمال 

وما  ع،  التو�صُّ اأهمية من  اأقلَّ  من  الأ لكن كان  �صيناء. 

من اإ�صرائيل  زال كذلك. وهناك يف الدرا�صة الهامة لأ

ماعوز  زئيڤ  اأجراها  التي  اخلارجية  و�صيا�صتها 

�صة اأدلَّة كثرية على  را�صي املقدَّ بعنوان الدفاع عن الأ

�شا�شي.  هذا ال�شتنتاج الأ

من  الأ على  حت�صل  اأن  اليوم  �صرائيل  لإ ميكن 

والتطبيع والتكامل مع املنطقة. ولكن من الوا�صح اأنها 

وال�صتعمال  وال�صراع  ال�صرعي  غري  التو�صع  ل  تف�صِّ

ر للعنف، وهي اأعمال ل تو�صف باأنها اإجرامية  املتكرِّ

رة وح�صب، بل هي اأعمال ت�صعف اأمنها  وقاتلة ومدمِّ

مور  الأ يف  اخلبري  كتب  فقد  الطويل.  املدى  على 

و�صط اأندرو كورد�ْصَمن  الع�صكرية ويف �صوؤون ال�صرق الأ

ة العزلء،  ة الع�صكرية ت�صتطيع اأن ت�صحق غزَّ اأن القوَّ

�صرائيل والوليات املتَّحدة اأن تك�صبا  ولكن ل ميكن لإ

�صيئًا من حرٍب تت�صبَّب بردِّ فعٍل مريٍر من واحٍد من 

هم اعتداًل، هو  اأحكم العقالء يف العامل العربي واأ�صدِّ

مري ال�صعودي تركي الفي�صل، الذي قال يف ال�صاد�س  الأ

وباما  لأ خلَّفت  قد  بو�س  »اإدارة  اإن  الثاين  كانون  من 

رًا اإزاء املذابح و�صفك  ز وموقفًا متهوِّ تركة تثري التقزُّ

ة...لقد بلغ ال�صيل الزبى، ونحن  برياء يف غزَّ دماء الأ

اليوم كلنا فل�صطينيون ون�صعى لل�صهادة هلل ولفل�صطني 

ة«.  ولئك الذين قتلوا يف غزَّ كما ح�صل لأ

هو  اإ�صرائيل  يف  العقالء  اأعقل  من  واحٌد  وكتب 

العامل«  اإن »ما �صينطبع يف وعي  اأڤنريي يقول  يوري 

�صرائيلي هو �صورة اإ�صرائيل  بعد الن�صر الع�صكري الإ

للدماء،  �ٍس  متعطِّ وح�ٍس  هيئة  على  فيها  تظهر  التي 

م�صتعدٍّ يف اأي حلظة لرتكاب جرائم احلرب، وغرِي 

و�صيكون  خالقية.  الأ بال�صوابط  لاللتزام  م�صتعدٍّ 

لذلك عواقُب وخيمٌة مل�صتقبلنا على املدى البعيد وعلى 

ال�صالم  نا يف حتقيق  ُفَر�صِ وعلى  العامل،  مكانتنا يف 

جرميًة  النهاية  يف  احلرب  هذه  و�صتكون  والهدوء. 

نا نحن اأي�صًا، جرميًة �صدَّ دولة اإ�صرائيل«. �صدَّ

 . وهناك اأ�صباٌب وجيهة جتعلنا نعتقد باأنه حمقٌّ

ل نف�صها عامدًة اإىل اأ�صدِّ النظم اإثارة  فاإ�صرائيل حتوِّ

للكراهية يف العامل. وهي تفقد ولء ال�صكان يف العامل 

ل  الذين  ال�صباب،  اأمريكا  يهود  فيهم  مبن  الغربي، 

يحَتَمل اأن مي�صوا يف االت�صامح مع اجلرائم الفظيعة 

ة حتى وقٍت طويل. وقد كتبُت منذ عقود من  امل�صتمرَّ

»م�صاندي  اأنف�صهم  يْدعون  الذين  اأولئك  اأن  الزمن 

خالقي  الأ انحطاطها  ي�صاندون  اإمنا  اإ�صرائيل« 

ة هذا  ودمارها املحتمل يف النهاية. ويبدو يل اأن �صحَّ

ز يوما بعد يوم. الراأي تتعزَّ

نادرَة  حادثًة  نف�صه  الوقت  يف  ن�صاهد  لكننا 

احلدوث يف التاريخ، ن�صاهد ما دعاه عامل الجتماع 

اأو  ال�صيا�صي«،  »النتحار  ْرِلْنغ  ِكِمَ باروخ  �صرائيلي  الإ

t قتل اأّمة – باأيدينا نحن
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نحن والآخر: 

�شكالية مركبة م�شار متعرج لإ

ح�شن نافعة

خرون وتخلفنا؟ �ش�ؤال فر�س نف�شه على العقل العربي منذ بداية الحتكاك  ملاذا تقدم الآ

ول من القرن التا�شع ع�شر. ورغم مرور ما يقرب من قرنني من الزمان  باأوروبا خلل الن�شف الأ

تتناقله  اإجابة لهذا ال�ش�ؤال، فاإّن ال�ش�ؤال نف�شه ظل مطروحاً  على بداية الن�شغال بالبحث عن 

جيال، واإن كان ب�ش�ر واأ�شكال خمتلفة، جيل وراء جيل، دون اأن يعرث اأحد على اإجابة �شافية اأو  الأ

وافية له. فلماذا طرح ال�ش�ؤال، الذي يحل� للبع�س اأن يطلق عليه »�ش�ؤال احل�شارة«، بهذه ال�شيغة 

ن؟ اأ�شل، وملاذا ظل هكذا بل اإجابة حتى الآ

لهذا  اإجابة  على  العثور  عن  العجز  اأن  يبدو 

ول اإىل ال�صيغة التي طرح  ال�صوؤال يعود يف املقام الأ

بها والتي مل تقت�صر على ال�صوؤال عن اأ�صباب تخلفنا 

عن  �صوؤال  نف�صه  الوقت  يف  ت�صمنت  واإمنا  »نحن« 

تلقاء  من  نكت�صف  مل  ننا  ولأ خر«.  »الآ تقدم  اأ�صباب 

اأنف�صنا ومن داخل ذواتنا »نحن« حالة التخلف التي 

كنا قد و�صلنا اإليها، واإمنا بعد احتكاكنا احل�صاري مع 

خر« املتقدم، فقد ا�صتغرقتنا املقارنة بني »نحن«  »الآ

»الذات«.  عن  البحث  ا�صتغرقنا  مما  اأكرث  خر«  و»الآ

فقبل  كبريا.  منهجيا  خطاأ  تقديري،  يف  هذا،  وكان 

اأن  اأوجه املقارنة بني طرفني يتعني علينا  البحث يف 

»نحن«  من  اأي:  الطرفني  هذين  »ماهية«  اأول  نحدد 
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خر«، الذي نفرت�س ابتداء اأنه متقدم  ومن هو هذا »الآ

علينا اأو ل قيمة لنا اإل ن�صبة اإليه اأو مقارنة به؟ فماذا 

نق�صد ب�»نحن« يف �صوؤال احل�صارة: نحن امل�صلمون، 

اأم نحن العرب، اأم نحن املواطنون يف دول لكل منها 

املنتمون  نحن  اأم  اخلا�س،  الوطني  ون�صيدها  علمها 

ومدار�س  تيارات  واإىل  ومذهبية  دينية  طوائف  اإىل 

نق�صد  وماذا  معينة؟  واأيديولوجية  وفكرية  �صيا�صية 

خر« يف ذات ال�صوؤال: اأوروبا يف ع�صر النه�صة،  ب� »الآ

اأم الغرب الليبايل-الراأ�صمايل الذي تقوده الوليات 

املارك�صي-ال�صرتاكي  الغرب  اأم  حاليا؟  املتحدة 

كل  اأم  �صابقا؟  ال�صوفييتي  الحتاد  يقوده  كان  الذي 

واأدواتها  انتماءاتها  اختالف  على  املتقدمة  الدول 

خر«  »الآ وب�صراحة،  نق�صد،  اأننا  اأم  احل�صارية؟ 

اأو  �صيا�صيا  اأو  اأو وطنيا  اأو عرقيا  دينيا  املختلف عنا 

اأيديولوجيا، ب�صرف النظر عما اإذا كان يعي�س بيننا 

داخل الوطن اأو خارجه؟.

خر« الذي ن�صع  دراك ال�صحيح ملاهية »الآ  اإن الإ

�صحيح  اإدراك  ي�صبقه  اأن  يجب  مواجهته  يف  اأنف�صنا 

ال�صحيح  دراك  الإ هذا  اأن  كما  »نحن«،  لذواتنا 

طبيعة  دراك  لإ م�صبقا  �صرطا  يعد  خر  ولالآ للذات 

ننا  ولأ الطرفني.  بني  امل�صتهدفة  اأو  القائمة  العالقة 

للتطور  اأو  للتحول  قابلة  مفاهيم  عن  هنا  نتحدث 

مبرور الوقت، ولي�س عن مفاهيم �صتاتيكية جامدة اأو 

�صاكنة، فمن ال�صروري اأن ندخل يف اعتبارنا عن�صر 

�صكالية احل�صارة وبحث اأ�صباب  الزمن عند حتليلنا لإ

يف  عندي  �صك  ول  هنا.  و»التخلف«  هناك  »التقدم« 

وامل�صلمني،  العرب  �صالحيني  الإ من  الرواد  جيل  اأن 

التا�صع  القرن  من  ول  الأ الن�صف  خالل  ظهر  الذي 

اأو  وروبية  الأ باحل�صارة  الحتكاك  بداية  عند  ع�صر 

الغربية، كان ي�صري اإىل مفهوم »نحن وهم« بطريقة 

جيال  الأ اأدركته  كما  املفهوم  هذا  عن  كلية  تختلف 

دراك  الإ يف  الختالف  هذا  يعود  ول  الالحقة. 

واملفاهيم اإىل اختالف التكوين العلمي واملهني جليل 

جيال الالحقة، ولكنه يعود اأي�صا  الرواد، مقارنة بالأ

البيئة  الذي طراأ على  الكبري  التحول  اأو  التطور  اإىل 

هذه  فيها  عا�صت  التي  والدولية  قليمية  والإ املحلية 

جيال املتعاقبة. الأ

ع�صر  مفكري  من  الرواد  جيل  اإدراك  ففي 

النه�صة، والذي قاده رفاعة الطهطاوي يف ع�صرينات 

وثالثينات القرن التا�صع ع�صر قبل اأن يلحق به رواد 

فغاين وحممد عبده  اآخرون يف قامة جمال الدين الأ

اإىل عامل  ور�صيد ر�صا وغريهم، كانت »نحن« ت�صري 

وانحطاطا،  تخلفا  مراحله  اأ�صد  يف  كان  اإ�صالمي 

فيها  ت�صطع  التي  اأوروبا  اإىل  ي�صري  خر«  »الآ وكان 

�صالمي القابع  ن العامل الإ اأ�صواء ع�صر »التنوير«. ولأ

يف ظالم »التخلف« يف ذلك الوقت بدا، من الناحية 

اخلالفة  راية  حتت  موحدًا  قل،  الأ على  ال�صكلية 

تهيمن على  »النه�صة«  اأوروبا  بينما كانت  العثمانية، 

»نحن«  بني  املقارنة  فقد حملت  كله،  العاملي  النظام 

عن  البحث  �صياق  يف  وحمددا  وا�صحا  معنى  و»هم« 

ذلك  منذ  يطرح  بداأ  الذي  احل�صارة  ل�صوؤال  اإجابة 

جيال  احلني: »ملاذا تخلفنا نحن وتقدموا هم؟« اأما الأ

نظام  يف  ترعرعوا  فقد  النه�صة،  رواد  من  الالحقة 

اأن  الطبيعي  من  كان  واإقليمي وحملي خمتلف  دويل 

تتغري فيه مفاهيم »نحن« و »وهم« تغريا تاما. 

�صالمي الذي كان يق�صده جيل الرواد  العامل الإ

فقد  كثريًا.  تغري  وامل�صلمني  العرب  امل�صلحني  من 

اخلالفة  و�صقطت  العثمانية  المباطورية  تفككت 

�صالمية، وظهرت حركة »قومية« عربية ا�صتهدفت  الإ

النور  ترى  اأن  ت�صتطع  مل  موحدة  عربية  دولة  اإقامة 

على  واإ�صرارها  ال�صتعمارية  اأوروبا  اأطماع  ب�صبب 

وراثة الرتكة العثمانية، وهو ما بدا وا�صحا يف اتفاق 
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ال�صتعمارية  القوى  تكتف  ومل  »�صايك�س-بيكو«. 

العربي  العامل  مقدرات  على  بال�صيطرة  وروبية  الأ

امل�صروع  بزرع  نف�صه  الوقت  يف  قامت  ولكنها 

متكن  اأن  اإىل  بالرعاية  تتعهده  وراحت  ال�صهيوين، 

اإ�صرائيل. ويف �صياق هذه التحولت،  اإقامة دولة  من 

بداأت تظهر يف الدول العربية الواقعة حتت ال�صتعمار 

وروبي حركات حترر وطني راحت تنا�صل من اأجل  الأ

با�صتثناء  متكنت،  اأن  اإىل  ال�صتقالل  على  احل�صول 

حركة التحرر الفل�صطيني، من حتقيقه يف مرحلة ما 

بعد احلرب الثانية. 

الرواد،  جيل  يق�صدها  كان  التي  اأوروبا  اأما   

فقد تغريت بدورها كثريا اأي�صا. فقد اأ�صهم التناف�س 

حرب  اندلع  اإىل  وروبية  الأ الدول  بني  ال�صتعماري 

وا�صعة النطاق داخل القارة �صرعان ما حتولت، بفعل 

الراأ�صمالية  قوى  بني  القت�صادية  امل�صالح  ت�صابك 

اإىل حرب عاملية راح �صحيتها املاليني من  العاملية، 

نف�صه  الوقت  ويف  القارة.  وخارج  داخل  من  الب�صر 

الثورة  خلقتها  التي  الجتماعية  التناق�صات  اأدت 

اندلع  اإىل  القارة  و�صاع يف  الأ تهيئة  اإىل  ال�صناعية 

اأول ثورة ا�صرتاكية يف العامل وقيام الحتاد ال�صوفيتي 

يف  املنهارة  القي�صرية  المباطورية  اأنقا�س  على 

رو�صيا. غري اأن انتهاء احلرب مل ي�صع حدا للتقل�صات 

والجتماعية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  والتناق�صات 

باأ�صره.  والعامل  القارة  جتتاح  راحت  التي  والفكرية 

�صيا�صيا  املنت�صرة  املارك�صية،  عدوى  من  فاخلوف 

القارة  اأنحاء  فكريا يف خمتلف  واملتمددة  رو�صيا  يف 

معادية  ونظم  اأفكار  وانت�صار  لظهور  مهد  وروبية،  الأ

وا�صتعمارية  ع�صكرية  لطموحات  ومغذية  لليبالية 

فا�صية  ونظم  اأفكار  وتدعمت  ظهرت  وهكذا  حادة. 

�صيا�صات  تتبنى  راحت  اأملانيا  يف  ونازية  اإيطاليا  يف 

القارة  يف  جديدة  حرب  اندلع  يف  ت�صببت  تو�صعية 

ثانية  عاملية  حرب  اإىل  بدورها  حتولت  ما  �صرعان 

كانت اأكرث دمارا من �صابقتها. 

القارة  خارج  من  دول  كانت  اآخر  �صعيد  على 

وروبية، على راأ�صها الوليات املتحدة واليابان، قد  الأ

ا�صتطاعت ا�صتيعاب اأ�صباب التقدم والنه�صة وراحت 

فالوليات  كبى.  كقوى  العاملي  امل�صرح  على  تبز 

املتحدة، والتي كانت قد ا�صطرت للم�صاركة يف احلرب 

دورا مهما يف ح�صمها، عادت  ولعبت  وىل  الأ العاملية 

متار�صها،  كانت  التي  التقليدية  العزلة  �صيا�صة  اإىل 

قبل اأن تفر�س عليها الظروف دخول احلرب العاملية 

اأخرى  مرة  ح�صمها  يف  كب  الأ الدور  ولعب  الثانية 

�صهيتها  راحت  فقد  اليابان،  اأما  احللفاء.  ل�صالح 

الع�صكرية  النخبة  �صغط  حتت  تتفتح  ال�صتعمارية 

احلاكمة وت�صكل خطرا حمدقا على الدول املجاورة، 

نف�صها طرفا  وجدت  اأن  اإىل  وال�صني،  كوريا  خا�صة 

يف احلرب اإىل جانب اأملانيا واإيطاليا. وهكذا راحت 

تت�صكل تدريجيا كل العوامل والظروف املهيئة حلرب 

�صابقتها،  من  ودمارا  عنفا  اأكرث  كانت  ثانية،  عاملية 

وروبية  واأ�صفرت هذه املرة عن و�صع حد لل�صيطرة الأ

العاملي  النظام  اآلت قيادة  العاملي. فقد  النظام  على 

اجلديد الذي ت�صكل بعد احلرب العاملية الثانية اإىل 

تتناف�صان،  راحتا  القارة  خارج  من  عظميني  قوتني 

النووي  ال�صالح  حال  باردة  حرب  خالل  من  ولكن 

لل�صيطرة  املرة،  �صاخنة هذه  اإىل حرب  دون حتولها 

العامل.  النفوذ يف  اأكب قدر ممكن من مناطق  على 

�صقط  حني  جديدا  طورا  العاملي  النظام  دخل  ثم 

ت�صعى  املتحدة  الوليات  وراحت  ال�صوفييتي  الحتاد 

الو�صائل  بكل  العامل  على  املنفردة  هيمنتها  لفر�س 

املتاحة، مبا ذلك القوة الع�صكرية. غري اأنها �صرعان 

ما اكت�صفت حدود قوتها وبداأت تعيد ح�صاباتها بعد 

ف�صلها يف العراق واأفغان�صتان واندلع اأزمة اقت�صادية 
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حيث  الهائل،  التحول  هذا  �صياق  ويف  حادة.  عاملية 

من  كان  كثريا،  خر«  »الآ تغري  كما  »نحن«  تغرينا 

جيال املتعاقبة على  الطبيعي اأن تختلف اأطروحات الأ

�صوؤال: »ملاذا تقدموا هم وتخلفنا نحن«.

üüü

احلملة  اأعقاب  يف  باأوروبا  لالحتكاك  كان 

ول  الفرن�صية على م�صر وقع ال�صدمة على اجليل الأ

من رواد النه�صة تولدت عنها حالة من النبهار مبا 

اأ�صابنا  ملا  مل  الأ من  وحالة  نه�صة  من  »هم«  حققوه 

احلالة  هذه  �صياق  ويف  وتراجع.  تخلف  من  »نحن« 

مل معا �صاغ هذا  ح�صا�س املزدوج بالنبهار والأ من الإ

اجليل اإجابته على »�صوؤال النه�صة« على النحو التايل: 

وتخل�صوا  العقل،  �صاأن  من  اأعلوا  نهم  لأ تقدموا  هم 

من قيود الفكر الغيبي والإميان باخلرافات، وطبقوا 

التي  الدنيوية  حياتهم  �صئون  كل  يف  العلمي  املنهج 

مل�صاركة  تت�صع  حديثة  موؤ�ص�صات  خالل  من  اأداروها 

كافة املواطنني على قدم امل�صاواة، وتوؤمن بالت�صامح 

التعبري  حرية  وتتيح  املخالف،  خر  الآ الراأي  مع 

نتمكن  مل  ننا  لأ فتخلفنا  نحن  اأما  للجميع..الخ. 

عقولنا  كبلت  التي  التقاليد  اإ�صار  من  التحرر  من 

مور عن  باخلرافات و�صرفتنا اإىل التفكري يف توافه الأ

الن�صغال بعظائمها. 

مل  الحتكاك  �صدمة  اأن  هنا  يالحظ  اأنه  غري 

الرواد  جيل  لدى  بالنق�س  مركب  اأو  �صعور  اأي  تولد 

حممد  ال�صيخ  خل�س  وقد  املتقدم.  خر«  »الآ جتاه 

الو�صع مبقولته  اأ�صهر رموز هذا اجليل، هذا  عبده، 

ال�صهرية: راأيت هناك اإ�صالما بال م�صلمني، بينما اأرى 

ال�صيخ  و�صع  املقولة  وبهذه  اإ�صالم.  بال  م�صلمني  هنا 

�صليم  بت�صخي�س  وقام  اجلرح  على  اإ�صبعه  املجتهد 

يف  تكمن  ل  العلة  اأن  اأكد  حني  الداء،  ملوطن  متاما 

�صالم يف اأوروبا  �صالمي، كما كان اأعداء الإ الدين الإ

يروجون، ولكن يف طريقة فهمنا له، وقام يف الوقت 

ومن  الدواء.  لو�صف  وجريئة  جادة  مبحاولة  نف�صه 

حركته  العظيم  امل�صلح  هذا  قاد  النهج  هذا  خالل 

�صالم  الإ الدفاع عن  ول:  الأ التجديدية يف اجتاهني، 

املفكرين  من  منتقديه  مزاعم  �صد  اخلارج  يف 

املفكرين  من  وغريه  رينان  اأمثال  من  الغربيني، 

�صالمي  الإ الدين  ت�صوير  حاولوا  الذين  الفرن�صيني 

يف  كاأداة  عقبة  وي�صكل  العلمي  للتفكري  معاد  كدين 

وجتديد  اإ�صالح  والثاين:  والنه�صة.  التطور  طريق 

�صالم يف الداخل، حيث طالب بالعودة  طريقة فهم الإ

بطريقة  تف�صريهما  يف  و�صرع  وال�صنة  القراآن  اإىل 

الوقت  يف  طالب  كما  الع�صر،  وروح  تتفق  جديدة 

�صوائب  من  �صالمي  الإ والفقه  الرتاث  بتنقية  نف�صه 

هذا  ويت�صح  الع�صور.  مدى  على  بهما  علقت  كثرية 

�صالحي والتجديدي من موقف ال�صيخ من  التوجه الإ

ثالث ق�صايا رئي�صية:

وتراث  الدين  بني  الف�صل  وىل:  الأ الق�صية 

الدين  يف  لي�صت  »امل�صكلة  ال�صيخ:  يقول  الفقهاء: 

مبادئه  ربط  وعدم  للدين  اخلاطئ  الفهم  يف  واإمنا 

ذهان عن  الأ ان�صرفت  الع�صر، فقد  بق�صايا  وقيمه 

الفقهاء  نظار يف كتب  الأ وال�صنة وانح�صرت  القراآن 

راء وما تراكم عليها  على ما فيها من الختالف يف الآ

يف  ا�صتقر  الذي  املتخلف  والفكر  اخلزعبالت  من 

الوجدان واكت�صب نوعا من القدا�صة ب�صبب التقليد، 

البناءة،  امل�صعة  �صالم  الإ حقيقة  طم�صت  بحيث 

والتقدم  للرقي  كمهماز  �صلية  الأ وظيفته  وتعطلت 

املادي والروحي«.

امل�صلم  لبناء  الالزمة  ال�صروط  الثانية:  الق�صية 

يعرقل  مما  »واإنه  ال�صيخ:  يقول  الإميان:  ال�صحيح 

»جبية«  من  النا�س  بني  ي�صيع  ما  امل�صلم  �صخ�صية 
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ومن  بغي�صة،  و�صلبية  مذموم  وتوكل  مرفو�صة 

�صالمية بق�صايا هام�صية  مة الإ املوؤ�صف اأن تن�صغل الأ

النقاب  والدفاع عن  الثياب  وتق�صري  اللحى  كاإطالة 

وال�صواك وتعدد الزوجات..الخ، بل ل يخجل الفقهاء 

باأنه »عقد ميلك به الرجل ب�صع  الزواج  من تعريف 

الزواج  لقيمة  القراآين  التعريف  عن  غافال  املراأة«، 

اأن خلق لكم  اآياته  الروم )ومن  كما وردت يف �صورة 

من اأنف�صكم اأزواجا لت�صكنوا اإليها وجعل بينكم مودة 

ورحمة(«

الق�صية الثالثة: اأ�صباب �صوء الفهم املتبادل بني 

�صالم والغرب: يقول ال�صيخ: »�صوء الفهم بني الغرب  الإ

�صالم،  الإ مباهية  الغرب  جهل  يف  يكمن  وامل�صلمني 

�صالم �صواء  وامل�صلمون اأنف�صهم لي�صوا على دراية بالإ

خالقي«.  على امل�صتوى النظري اأو العملي اأو الأ

النتيجة  اإىل  ال�صيخ  يخل�س  املنوال  لهذا  ووفقا 

الهامة التالية:

اإرجاعها  يجب  التعبدية  العتقادية  مور  الأ »اإن 

ال�صلف  عليه  كان  ما  اإىل  اأي  وال�صنة،  القراآن  اإىل 

�صالم من حيث  ال�صالح بال زيادة ول نق�صان..اأما الإ

هو نظام �صيا�صي اأو اجتماعي اأو اقت�صادي فاإنه يظل 

مكنة«. زمنة والأ قابال للتطوير والتكيف بتغري الأ

ال�صليم  النهج  لهذا  كان  ما  اأنه  تقديري  ويف 

ال�صيخ  فكر  عنه  يعب  والذي  �صالحي،  الإ الفكر  من 

حممد عبده ومعه جيل الرواد اأ�صدق تعبري، اأن يظهر 

وميار�س تاأثريه القوي لول توافر �صرطني على جانب 

همية:  كبري من الأ

ول: وجود م�صروع �صيا�صي للنه�صة والتحديث  الأ

حممد  يف  ممثلة  فذة،  �صيا�صية  �صخ�صية  تقوده 

دولة  لبناء  ت�صعى  الوقت،  ذلك  يف  م�صر  وايل  على 

العلوم  ونقل  ا�صتيعاب  على  قادرة  حديثة  ع�صرية 

ن�صيج  داخل  وتوطينها  الغرب  واملناهج احلديثة من 

تعليمية  بعثات  واجتماعي خمتلف، من خالل  ثقايف 

متتالية اأوفدها للدرا�صة يف اأوروبا وتعهدها بالرعاية 

واملتابعة بعد عودتها. 

العلماء  من  الرواد  جيل  حما�س  الثاين: 

للرتاث  وم�صتوعبا  متمكنا  كان  والذي  امل�صلحني، 

فكر  على  لالنفتاح  �صالمي،  والإ العربي  والفكر 

فرز  من  ممكنه  مما  وروبية،  الأ النه�صة  وثقافة 

�صياء  الغث من الثمني وحماولة النفاذ اإىل جوهر الأ

بينه  وحال  الق�صور،  اأو  باملظاهر  الكتفاء  وعدم 

عمى  الأ النبهار  من  مر�صية  حالة  يف  الوقوع  وبني 

وروبية وال�صعي لبناء ج�صور عالقة �صحية  بالثقافة الأ

�صالم والغرب. و�صحيحة بني الإ

بالن�صبة  الواقع  يتوافرا يف  ال�صرطان مل   هذان 

وامل�صلمني  العرب  املفكرين  من  الالحقة  جيال  لالأ

وربي قد  والتي ترعرعت يف فرتات كان ال�صتعمار الأ

متكن من اإحكام �صيطرته ال�صيا�صية والع�صكرية على 

�صالمي وتغلغل عميقا  معظم اأرجاء العامل العربي والإ

والثقافية.  التعليمية  القت�صادية  املجالت  كافة  يف 

ويف �صياق كهذا توافرت بيئة اأكرث قدرة على �صناعة 

عمى،  الأ والتقليد  النقل  على  اعتمادا  »التغريب«، 

تعتمد على جتديد  نه�صة حقيقية  اإىل �صناعة  منها 

وحتديث الذات من خالل ال�صتفادة مما ي�صلح من 

خر« املتقدم. اإجنازات »الآ

üüü

املفكرين  من  الالحقة  جيال  الأ ترعرعت 

واملجددين العرب وامل�صلمني الذين ت�صدروا ال�صاحة 

واحتكوا  الثانية  العاملية  احلرب  حتى  الثقافية 

واجتماعية  �صيا�صية  بيئة  يف  وروبية،  الأ باحل�صارة 

الرواد.  جيل  �صهدها  التي  تلك  عن  كثريا  خمتلفة 
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فبعد انهيار امل�صروع التحديثي الذي قاده حممد علي 

من م�صر بعد هزميته الع�صكرية وقبوله لت�صوية مع 

تقوم على احتفاظه  املتحالفة �صده  وروبية  الأ القوى 

امل�صري  اجلي�س  حل  مقابل  �صرته  لأ م�صر  بعر�س 

وروبية،  الأ للب�صائع والمتيازات  ال�صوق املحلي  وفتح 

وروبية  الأ القوى  اأمام  كلها  املنطقة  اأبواب  انفتحت 

لنفوذها  اأو  املبا�صر  الع�صكري  لحتاللها  وخ�صعت 

ال�صتعمارية،  املرحلة  وخالل  ال�صيا�صية.  وهيمنتها 

والتي ا�صتمرت حتى ما بعد احلرب العاملية الثانية، 

على  احل�صاري  والتفاعل  الحتكاك  يقت�صر  مل 

لتح�صيل  تر�صل  تدريبية  اأو  بحثية  اأو  تعليمية  بعثات 

واإمنا  منابعها،  من  وروبية  الأ واخلبات  املعارف 

وم�صتعمرة،  غازية  املنطقة  اإىل  اأي�صا  اأوروبا  جاءت 

واأ�صبجت يدها طليقة اإىل حد كبري يف عملية اإعادة 

والثقافية  والتعليمية  القت�صادية  موؤ�ص�صاتنا  ت�صكيل 

والجتماعية، ومع اجلنود والتجار واخلباء من كل 

نوع، وحتت حمايتهم، جاءت البعثات التب�صريية اإىل 

املنطقة باأعداد كبرية تغلغلت يف كافة اأوجه الن�صاط، 

الجتماعية.  والرعاية  التعليمي  الن�صاط  خا�صة 

ويف �صياق هذه املوجه اجلديدة واملختلفة نوعيا من 

من  التالية  جيال  الأ ترعرعت  والحتكاك  التفاعل 

املفكرين العرب وامل�صلمني يف غياب م�صروع �صيا�صي 

انت�صار  ظل  ويف  جامع،  اإ�صالمي  اأو  قومي  اأو  وطني 

العلوم  بتدري�س  تهتم  حملية  وجامعات  مدار�س 

ومناهج التفكري الغربية احلديثة اأكرث من اهتمامها 

�صالمي.  بتدري�س الرتاث العربي والفقه الإ

ول جدال يف اأن هذه املوجة اجلديدة من الحتكاك 

والتفاعل احل�صاري مع اأوروبا اأدت اإىل حتريك مياه 

ودفعت  �صالمي  والإ العربي  العاملني  يف  راكدة  كثرية 

يف  مام  الأ اإىل  خطوات  والتحديث  التجديد  بحركة 

دب وال�صعر واملو�صيقى  كافة املجالت، وخا�صة يف الأ

ل  اأنه  غري  اأنواعها.  مبختلف  والفنون  وامل�صرح 

ينبغي يف الوقت نف�صه اأن نقلل من حجم الت�صوهات 

والتفاعل  الحتكاك  من  املوجة  هذه  اأحدثتها  التي 

احل�صاري، والتي جرت بال �صوابط وطنية اأو قومية، 

العربي  العاملني  يف  والثقايف  الفكري  الواقع  على 

جيال الالحقة من  �صالمي. فقد اختلف تكوين الأ والإ

ارتباطها  �صعف  والتي  وامل�صلمني،  العرب  املفكرين 

الرواد  جيل  عن  والقومية،  الوطنية  بالثقافة  كثريا 

من  املتتابعة  جيال  الأ تتمكن  مل  وبالتايل  وائل  الأ

ثر الرتاكمي القادر على اإيجاد نقلة نوعية  اإحداث الأ

خر  يف اجتاه حتقيق الهدف املطلوب وهو »اللحاق بالآ

ظهور  اإىل  اأدت  احلركة  هذه  اأن  �صحيح  املتقدم«. 

مدار�س فكرية خمتلفة لكنها ظلت يف جوهرها تابعة 

خر«، اأي باأوروبا النه�صة بطريقة  ومرتبطة بهذا »الآ

ل فكاك منها. 

خر«  »الآ ب�  بدا �صديد النبهار  الليبايل  فالتيار 

الكرتاث  وقليل  مريكي،  الأ ثم  اأول  وربي  الأ الغربي، 

بالذات  اأي  وال�صالمية،  العربية  والثقافة  بالفكر 

ن  �صيلة، اإىل درجة ال�صقوط يف براثن التغريب. ولأ الأ

جوانبها  اإل  الغربية  احل�صارة  يف  ير  مل  التيار  هذا 

امل�صيئة التي تن�صجم مع التفكري العقالين واملنطقي، 

وخيل اإليه اأنه عرث فيها على كل ما هو نافع وم�صتنري 

ن�صانية، فقد اأعمته  وتقدمي وعلمي ومفيد للب�صر ولالإ

اأفرزته  ما  روؤية  عن  بها  اأ�صيب  التي  النبهار  حالة 

واجتماعية  �صيا�صية  ظواهر  من  الغربية  احل�صارة 

لهذه  كيف  يتبني  اأن  ي�صتطع  ومل  ال�صلبية،  بالغة 

والتجريب  والعلم  العقل  على  بنيت  التي  احل�صارة 

اأن تنتج يف الوقت نف�صه ظواهر من قبيل: ال�صتعمار 

وبالتايل  واملكارثية،  والعن�صرية  والنازية  والفا�صية 

يف  ت�صبب  الذي  خر  الآ وجهها  روؤية  من  يتمكن  مل 

كالعبودية  ن�صانية،  الإ والكوارث  املاآ�صي  من  العديد 
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بهذه  النبهار  اأدى  وقد  وغريها.  اجلماعية  بادة  والإ

جعلهم  حدا  العرب  املفكرين  بع�س  عند  احل�صارة 

تقليدها  اإل يف ظل  وطانهم م�صتقبال  لأ يت�صورون  ل 

فيها.  والنخراط  بها  اللتحاق  اأو حتى  بها  والت�صبه 

ففي كتاب »م�صتقبل الثقافة يف م�صر« دعا طه ح�صني 

اإىل »الت�صال باأوروبا ات�صال يزداد قوة من يوم اإىل 

اأن ن�صبح جزءًا منها لفظا ومعنى وحقيقة  يوم اإىل 

النزعة  تتواكب هذه  اأن  و�صكال«. وكان من الطبيعي 

وروبية  »التغريبية« املطالبة بالندماج يف احل�صارة الأ

للثقافة  »حتقريية«  واأحيانا  »تهمي�صية«  نزعة  مع 

اإىل  يدعو  اأخرى  مرة  ح�صني  طه  هو  فها  الوطنية. 

تدري�س اللغتني الالتينية واليونانية ك�صرط �صروري 

دب العربي«! لتجديد الأ

فكار  الأ جذبته  والذي  الي�صاري،  التيار  اأما 

الهادفة اإىل حتقيق العدالة الجتماعية يف جمتمعات 

عربية بداأت تبز فيها مظاهر خلل �صديد يف توزيع 

فكار ال�صرتاكية  الأ اأن  اإىل  ينتبه بدوره  الدخل، فلم 

اأو املارك�صية التي تبناها وراح يرددها بطريقة �صبه 

الفكر  روافد  من  رافدا  بدورها  كانت  ميكانيكية 

فكار  الغربي واحل�صارة الغربية. فقد عك�صت هذه الأ

يف الواقع عمق التناق�صات الجتماعية التي اأفرزها 

اإىل  و�صلت  قد  كانت  جمتمعات  يف  راأ�صمايل  نظام 

من  اأي  اإليها  ت�صل  مل  الت�صنيع  من  عالية  درجة 

املجتمعات العربية يف تلك الفرتة. لذلك بدا انبهار 

املارك�صي  اأو  ال�صرتاكي  خر«  »الآ ب�  العربي  الي�صار 

هروبا اإىل لون اآخر من األوان »التغريب« ولي�س عودة 

اأو  ال�صرتاكي  فالفكر  اأ�صيل.  فكري  تراث  اإىل 

خر النقي�س  املارك�صي مل يكن يف الواقع �صوى الوجه الآ

هي  واحدة  لعملة  وجه  وكالهما  الراأ�صمايل،  للفكر 

احل�صارة الغربية. ويف �صياق كهذا مل يتمكن مفكرو 

الظواهر  روؤية  من  العرب  املارك�صيني  اأو  الي�صار 

ال�صرتاكي  التطبيق  اأفرزها  التي  العديدة  ال�صلبية 

وال�صتبداد  القمع  كظواهر  البلدان،  من  العديد  يف 

يف  خا�صة  والفكري،  العقائدي  واجلمود  ال�صيا�صي 

النموذج ال�صتاليني. فقد و�صل هذا اجلمود اإىل حد 

جعل الفكر املارك�صي يبدو وكاأنه نقي�س للفكر العلمي 

اأو العقالين وحتول اأحيانا اإىل عقبة كاأداء حتول دون 

تطوير بع�س فروع العلم واملعرفة بحجة اأنها ل تت�صق 

مع ما تطرحه اأو تب�صر به التعاليم املنبثقة عن املادية 

التاريخية!

�صالح  والإ التجديد  حركة  اأن  هنا  ويالحظ 

القرن  من  ول  الأ الن�صف  يف  انطلقت  التي  الديني 

فغاين  التا�صع ع�صر على يد جيل الرواد من اأمثال الأ

�صاعد  م�صار  يف  تتوا�صل  مل  عبده،  حممد  وال�صيخ 

الالحقة  جيال  الأ اختلفت  فقد  تراكمية.  وبطريقة 

اإملامها  درجة  حيث  من  الرواد  جيل  عن  كثريا 

بالرتاث والقدرة على ا�صتيعابه وبالتايل على جتديده 

قادر  تيار  فرز  من  تتمكن  مل  وبالتايل  وحتديثه، 

القيم  منظومة  داخل  احلداثة  فكر  ا�صتيعاب  على 

فقد  �صالمية.  والإ العربية  للثقافة  العامة  واملبادئ 

اأهمل معظمهم تراثه الثقايف وان�صرفوا عنه وتركوه 

وروبية وا�صتغرقوا  وراحوا ينهلون من منابع التنوير الأ

عن  الكامل  الغرتاب  درجة  اإىل  خر«  »الآ فكر  يف 

كان  اآخر  �صعيد  على  �صلية.  والأ �صيلة  الأ ثقافتهم 

كثريا  يتغري  بداأ  قد  والجتماعي  القت�صادي  الواقع 

وربي  الأ امل�صتعمر  احتياجات  مع  تتواءم  وبطريقة 

العربية  ال�صعوب  احتياجات  مع  بال�صرورة  ولي�س 

لدى  بالغرتاب  ال�صعور  من  عمق  مما  �صالمية  والإ

�صالمية  والإ العربية  ال�صعوب  من  متزايدة  قطاعات 

املوؤ�ص�صات  ن  ولأ التقليدية.  بالثقافة  الت�صاقا  كرث  الأ

الدينية الر�صمية وعلماء الدين العاملني فيها حتولوا 

الواقع،  مر  الأ لتبير  اأدوات  اإىل  حيان  الأ معظم  يف 
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على  فعل  كرد  تظهر،  اأن  الطبيعي  من  كان  فقد 

بالعودة  تطالب  حركات  اجلارية،  التغريب  عملية 

خارج  من  التغريب،  ووقف  �صالة  والأ اجلذور  اإىل 

هذه  يف  ظهرت  لكنها  الر�صمية.  واملوؤ�ص�صات  طر  الأ

خارج  من  حمافظة  احتجاجية  كحركات  املرحلة 

من  جتديدية  اأو  اإ�صالحية  كحركات  ولي�س  النظام، 

داخل النظام اأو حتت رعايته كما حدث مثال خالل 

�صنوات ازدهار م�صروع حممد علي. يف هذا ال�صياق 

ال�صيا�صي« ي�صق طريقه يف م�صر  �صالم  بداأ تيار »الإ

جماعة  يد  على  املا�صي  القرن  ع�صرينات  نهاية  يف 

خوان امل�صلمني« كتيار مناه�س حلركة »التغريب«  »الإ

و »العلمانية« املنت�صرة يف طول البالد وعر�صها.

وعلى الرغم من اأن التيارات الفكرية وال�صيا�صية 

م�صتقلة  جزر  وكاأنها  بدت  الفرتة  تلك  يف  الرئي�صية 

املرحلة  اأن  اإل  م�صرتكة،  روافد  تربطها  ل  ومعزولة 

ال�صتعمارية ات�صمت بقدر ل باأ�س به من الليبالية، 

على ال�صعيدين ال�صيا�صي والثقايف، كما �صكل الكفاح 

معظم  حوله  التقت  م�صرتكا  هدفا  ال�صتعمار  �صد 

وهي  وال�صيا�صية،  الفكرية  واحلركات  التيارات 

�صمنت  جامعة  مظلة  توفري  على  �صاعدت  عوامل 

املجتمعي رغم  والتما�صك  التفاعل  دين من  الأ احلد 

الفكرية  الروؤى وامل�صروعات  الختالف اجلذري بني 

وال�صيا�صية لكل تيار، وهو عن�صر غاب يف مرحلة ما 

بعد ال�صتقالل.
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حني عجزت احلركة العربية، والتي ظهرت مع 

ت�صكيل  عن  العثمانية،  المباطورية  انهيار  بداية 

بديال  القومية  بالراية  ت�صتظل  موحدة  عربية  دولة 

�صالمية التي اختفت بدورها مع  لراية »اخلالفة« الإ

ن  المباطوية العثمانية، وخ�صع معظم ما يعرف الآ

وال�صتعمار  لالحتالل  العربي«  »العامل  اأو  بالوطن 

حدود  داخل  العربية  ال�صعوب  عا�صت  وربي،  الأ

وظهرت  وربي،  الأ امل�صتعمر  ر�صمها  جديدة  �صيا�صية 

والتحرر  بال�صتقالل  تطالب  وطني«  حترر  »حركات 

وربي وت�صت�صعر يف الوقت نف�صه خطر  من ال�صتعمار الأ

التيار  يختف  مل  لذلك  عليها.  ال�صهيونية  احلركة 

القومي كليا من ال�صاحة، ون�صاأت ظروف ومالب�صات 

بداأت  ولذلك  عربية«.  دول  »جامعة  بقيام  �صمحت 

مة  الأ اإىل  »نحن« يف �صوؤال احل�صارة ت�صري تدريجيا 

تطمح  »وطنية«  دول  اإىل  واملنق�صمة  املجزاأة  العربية 

ن درجة  اإىل ال�صتقالل من خالل حركات »وطنية«. ولأ

ال�صيا�صي والجتماعي مل تكن واحدة يف كل  التطور 

الدول العربية فلم حت�صل هذه الدول على ا�صتقاللها 

تباعا  عليه  ح�صلت  واإمنا  متزامن  ب�صكل  الكامل 

خالل فرتة امتدت منذ نهاية احلرب العاملية الثانية 

وحتى بداية �صبعينات القرن املا�صي. وقادت حركات 

التحرر الوطني يف كل منها قوى �صيا�صية واجتماعية 

اأكرثها  بني  وتراوحت  الفكرية  روؤاها  يف  تباينت 

ليبيا،  وال�صنو�صية يف  ال�صودان  تقليدية، كاملهدية يف 

اليمن  يف  ال�صعبية  كاجلبهة  راديكالية،  اأكرثها  اإىل 

اجلنوبي، مرورا بالقوى الليبالية، كحزب الوفد يف 

اجلامعة  يف  ع�صاء  الأ الدول  هزمية  اأن  غري  م�صر. 

اأمام النقالبات  48 فتح الطريق  العربية يف حرب 

الع�صكرية يف العديد من الدول العربية واأ�صبح اجلي�س 

اأن  ورغم  العربي.  العامل  يف  التغيري  قوى  اأهم  اأحد 

قوى  الأ بدا  النا�صرية  م�صر  بقيادة  القومي  التيار 

يف  اأملها  وحتقيق  العربية«  مة  »الأ بقيادة  جدر  والأ

التحول اإىل »دولة قومية« واحدة، اإل اأن اجلدل حول 

الفكرية  ال�صاحتني  على  حمتدما  ظل  الهوية«  »اأزمة 

البع�س  عاد  »العروبة«  مواجهة  ففي  وال�صيا�صية. 

مة اأو الوحدة  ليطرح يف مقابلها �صعار اخلالفة اأو الأ

خر يطرح  �صالمية من جديد، بينما راح البع�س الآ الإ

لبنان  اأو  اأول  )م�صر  مقابلها  يف  »الوطنية«  �صعار 

اأول..الخ(. 
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باإدراكنا  يحيط  والغمو�س  اللتبا�س  راح  هكذا 

التيار  كان  فبينما  احل�صارة:  �صوؤال  يف  »نحن«  ل 

اآخرون  كان  العرب«  »نحن  يق�صد  هم  والأ قوى  الأ

يق�صدون »نحن امل�صلمون« بينما كان البع�س يق�صد 

كما  اللبنانيون«..الخ.  »نحن  اأو  امل�صريون«  »نحن 

اأو  »هم«  ل  باإدراكنا  يحيط  والغمو�س  اللتبا�س  راح 

وربي  خر«. فبينما ظل البع�س يرى يف النموذج الأ »الآ

وجهته  خر  الآ البع�س  اأدار  مثل،  الأ املرجعي  اإطاره 

مريكي، واأدار البع�س الثالث وجهته  نحو النموذج الأ

الرابع  البع�س  حلم  بينما  ال�صوفيتي  النموذج  نحو 

الف�صل  لكن  الرا�صدين!  اخللفاء  زمن  اإىل  بالعودة 

نه ما من اأحد يف  كان من ن�صيب اجلميع يف الواقع لأ

العامل العربي ا�صتطاع اأن يقيم منوذجا قابال للبقاء 

وم�صتوحًى  م�صتوردًا  منوذجا  كان  �صواء  وال�صتمرار 

الهوية  من  وم�صتمدا  اأ�صيال  منوذجا  اأو  اخلارج  من 

الوطنية اأو القومية.

والفكرية  الجتماعية  القوى  اختالف  فرغم 

التي تعب عنها النخب التي تولت ال�صلطة يف البالد 

العربية يف مرحلة ما بعد ال�صتقالل اإل اأن اأيا منها 

موؤ�ص�صات  حتكمه  �صيا�صي  نظام  اإقامة  يف  ينجح  مل 

اأ�صبح  ولذلك  ال�صلطة.  وتداول  بامل�صاركة  ت�صمح 

بينها  امل�صرتك  القا�صم  هو  ال�صيا�صي  ال�صتبداد 

العامل.  ومناطق  دول  بقية  عن  متيزها  �صمة  واأهم 

قا�صمة  �صربة  توجيه  يف  اإ�صرائيل  جنحت  وعندما 

هزمية  واإحلاق  النا�صر  عبد  بقيادة  القومي  للتيار 

التيارات  اعتبتها   ،67 عام  يف  به  كبرية  ع�صكرية 

�صالمي ن�صرا لها، وراحت  خرى، وخا�صة التيار الإ الأ

�صالمية، والتي كان القمع النا�صري قد  اجلماعات الإ

�صاعد يف دفعها نحو تبني مواقف مت�صددة جتاه كل 

»اآخر« يختلف معها يف الراأي اإىل درجة قيام بع�صها 

متالأ  وجهه،  يف  ال�صالح  وحمل  ككل  املجتمع  بتكفري 

الفراغ الذي تركه التيار العروبي. وعندما رحل عبد 

فراغ  ملء  يف  اأخرى  عربية  قيادات  وف�صلت  النا�صر 

احلاكمة  النخب  بع�س  و�صعت  تركه،  الذي  الزعامة 

القومية  التزاماتها  من  للتحلل  العربي  العامل  يف 

ال�صعارات  لتوظيف  �صعت  الفل�صطينية  الق�صية  جتاه 

ال�صادات  فرفع  العروبة.  على  جهاز  لالإ الوطنية 

ومعاهدة  القد�س  زيارة  لتبير  اأول  م�صر  �صعار 

رفع  ب�صنوات  وبعده  اإ�صرائيل،  مع  املنفردة  ال�صالم 

للغرب  موالية  اأخرى  لبنانية  وقوى  اجلميل  ب�صري 

�صعار لبنان اأول لتبير معاهدة ال�صالم اللبنانية مع 

باغتيال  و�صقطت  طويال  ت�صمد  مل  لكنها  اإ�صرائيل 

اجلميل نف�صه.

وغياب  ال�صيا�صي  ال�صتبداد  اأن  والواقع 

العثور على �صيغة  الدميقراطية احلقيقية حال دون 

ت�صمح باإدارة الدولة من خالل قواعد مقبولة ومتفق 

بروز  اإىل  اأدى  ما  وهو  اجلميع،  جانب  من  عليها 

فيما  همية  الأ من  جدا  كبري  جانب  على  ظاهرتني 

خر«: يتعلق بق�صية العالقة مع »الآ

وىل: اندلع حروب اأهلية اأو �صراعات م�صلحة  الأ

العربية،  الدول  من  العديد  حدود  داخل  عنيفة 

الطائفي  جتان�صها  بعدم  تت�صم  التي  تلك  خ�صو�صا 

اأو املذهبي اأو القبلي، ما �صكل تهديدًا كبريًا ل�صالمة 

واأمن الدولة الوطنية.

ومذهبية  �صيا�صية  تردد جماعات  الثانية: عدم 

النظام  من  للتخل�س  خارجية  بقوى  ال�صتعانة  من 

امل�صتبد، ما فتح الباب لي�س فقط اأمام عودة الحتالل 

جنبي اإىل املنطقة العربية ولكن اأي�صا اأمام تفجري  الأ

ال�صراع الطائفي.

ويف �صياق كهذا من الطبيعي اأن ت�صعف الهويات 

الدينية والقومية والوطنية حل�صاب الولءات العرقية 
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الوحدة  تبدو  واأن  الزاحفة،  والطائفية  واملذهبية 

�صالمية« اأو القومية »العربية« اأو الوطنية  الدينية »الإ

جمرد �صعارات فارغة من اأي م�صمون واأحالما بعيدة 

املنال، واأن يتم الحتكام اإىل العنف وال�صالح حل�صم 

يديولوجيات  والأ املذاهب  وتباين  امل�صالح  اختالف 

يف الداخل.

اأنظمة  راأت  ال�صوفييتي،  الحتاد  �صقط  وعندما 

وتيارات فكرية يف عاملنا العربي اأن هذا ال�صقوط ي�صكل 

ولكن  عليه  راهنت  التي  نظمة  لالأ فقط  لي�س  هزمية 

اأي�صا للتيارات الفكرية التي ا�صتلهمت اأيديولوجيته. 

هيمنة  لت�صهيل  اأدوات  نف�صها  من  �صنعت  ولذلك 

الوليات املتحدة على املنطقة وتبير �صيا�صاتها، مبا 

لبلدان  احتاللها  حتى  اأو  �صرائيل  لإ دعمها  ذلك  يف 

فكارها واأيديولوجياتها الر�صمية،  عربية، والرتويج لأ

مبا يف ذلك اأفكار املحافظني اجلدد.

اجلدد  املحافظني  م�صروع  �صقوط  وبعد  ن،  الآ

زيف  وانك�صاف  العامل،  وعلى  املنطقة  على  للهيمنة 

والليبالية،  بالراأ�صمالية  يحيط  كان  الذي  البيق 

و�صع  يف  نبدو  قريب  وقت  حتى  كنا  اأمم  و�صعود 

الكل  اأ�صبح  وغريها،  والهند  كال�صني  منها،  اأف�صل 

نعرف  نعد  ومل  باليتامى  اأ�صبه  العربي  العامل  يف 

على  درجنا  ننا  ولأ العدو.  هو  ومن  ال�صديق  هو  من 

القومي  النتماء  مقابل  يف  الديني  النتماء  ن�صع  اأن 

والوطني يف مقابلهما معا دون اأن ندرك اأنه ل تناق�س 

بينها، فمن املوؤكد اأنه لن يت�صنى لنا اأن نعرف من هو 

خر«، �صواء كان عدوا يتعني اأن نعد له ما ا�صتطعنا  »الآ

من قوة، اأو �صديقا ميكن اأن ناأمن له ونتحالف معه، 

ن نقتدي به، اإل اإذا ا�صتطعنا اأن  اأو منوذجًا ي�صلح لأ

ن�صتطع  وما مل  اأول.  »نحن«،  من  اأي  اأنف�صنا،  نعرف 

اأن نعرث يف الداخل على �صيغة لوطن يحكمه القانون 

مع  امل�صلم  فيه  ويتعاي�س  املوؤ�ص�صات  على  ويقوم 

امل�صيحي وامل�صلم ال�صني مع امل�صلم ال�صيعي والعربي 

فريقي، فلن يكون بو�صعنا  مازيغي و الإ مع الكردي و الأ

العوملة  نظام  خر« اخلارجي. ففي  »الآ نتعامل مع  اأن 

�صقطت كل احلدود ومل تعد امل�صافات تقا�س باحلدود 

فكار  الأ واإمنا بني  مم  والأ ال�صعوب  اأو بني  الدول  بني 

tواأمناط املعي�صة
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لقاءات على اأر�شية م�شحونة 

إبراهيم خر يف ثلثية �شنع اهلل ا الآ

اأمريكانلي، العمامة والقبعة، والقان�ن الفرن�شي

�شلح حزّين

إبراهيم قد اأكمل  ب�شدور رواية القان�ن الفرن�شي اأواخر العام املا�شي، يك�ن �شنع اهلل ا

ثلثيته الروائية التي بداأها برواية اأمريكانلي )2003(، ثم العمامة والقبعة )2008(.

على  نافت  التي  الروائية  م�شريته  خلل  اهلل  �شنع  ي�شدرها  ثلثية  اأول  هذه  تكن  مل 

 ،)1974( اأغ�شط�س  وجنمة   ،)1966( الرائحة  تلك  ثلثية  هناك  كانت  فقد  عاما،  ربعني  الأ

واللجنة)1981( التي تناولها الراحل حمم�د اأمني العامل يف كتابه ثلثية الرف�س والهزمية 

اأنها تاأريخ وت�ثيق للنهيارات  )1985(، وهنالك ثلثية ذات و�صرف ووردة، التي يجمع بينها 

العربية  الق�مية  وانهيار جزء مهم من احلركة  اأول روايتني،  امل�شري يف  باملجتمع  التي حلقت 

ممثًل بحركة الق�ميني العرب التي يتتبعها امل�ؤلف من مرحلة �شع�دها يف اخلم�شينيات وحتى 

تراجعها يف ال�شبعينيات وانهيارها يف الثمانينيات.
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اإليها  امل�صار  ال�صت  الروايات  اإن  القول  اأن  غري 

هي يف الواقع ثالثيتان، اأمر يرجع اإىل تقدير القارىء 

اأو الناقد الذي قد يرى اأن هناك بني كل ثالث منها 

كذلك  لي�س  مر  الأ لكن  ثالثية.  منها  جتعل  و�صائج 

فالروايات  حال،  اأي  على  خرية  الأ للثالثية  بالن�صبة 

الثالث املكونة لها، والتي تخلل ن�صر اأجزائها �صدور 

كتاب ي�ميات ال�احات )2005(، وهو كتاب مذكرات 

بني  ال�صجن  يف  اهلل  �صنع  ق�صاها  التي  الفرتة  عن 

التل�ش�س )2007(،  ورواية  و1964،   1959 عامي 

اأعلنت ثالثية على ل�صان املوؤلف نف�صه، وذلك يف رواية 

خري  القان�ن الفرن�شي التي متثل اجلزء الثالث والأ

منها. فهو يعلن من خالل هوام�س حتفل بها الرواية 

خرية، اأن �صخ�صية �صكري، البوفي�صور املتخ�ص�س  الأ

يف التاريخ، والذي كان ال�صخ�صية الرئي�صية يف رواية 

اأمريكانلي، هو نف�صه �صكري ال�صخ�صية الرئي�صية يف 

رواية القان�ن الفرن�شي، واأن عددًا من ال�صخ�صيات 

كادميي  الأ مثل  الروايتني  يف  اأ�صماوؤها  تتكرر  التي 

اهلل،  عبد  وحلمي  البدي�صي  نادر  الفل�صطيني 

وانتهى  انتهازيا  �صيا�صيا  بداأ حياته  الذي  كادميي  الأ

اأخرى  �صخ�صيات  جانب  اإىل  ح�صودا،  اأكادمييا 

التي  نف�صها  ال�صخ�صيات  الواقع  اأهمية، هي يف  اأقل 

يف  هنا  حت�صر  ولكنها  اأمريكانلي،  رواية  يف  ظهرت 

�صياقات اأخرى، واأن بع�س الوقائع يف رواية القان�ن 

اأو  اأمريكانلي  رواية  يف  تفا�صيلها  جتد  الفرن�شي 

العمامة والقبعة، واأن رواية العمامة والقبعة هي يف 

مر خمطوطة كان قد عرث عليها البوفي�صور  واقع الأ

�صكري، بطل روايتي اأمريكانلي والقان�ن الفرن�شي. 

وينبه �صنع اهلل القارىء اإىل اأن تفا�صيل حدث ما اأو 

عالقة ما بني �صخ�صيتني، مثل عالقة �صكري بحلمي 

اإىل  متوجه  وهو  املطار  يف  �صكري  به  يلتقي  والذي 

تاريخي،  موؤمتر  حل�صور  الفرن�صية  بواتييه  مدينة 

اإ�صارات  اأن  اأو  اأمريكانلي،  رواية  يف  موجودة  مثال، 

اكت�صفها  التي  املخطوطة  يف  وردت  تفا�صيل  اإىل 

�صكري، والتي ت�صكل مادة العمامة والقبعة، تتحول 

اإىل مادة للنقا�س الذي يدور يف موؤمتر تاريخي يعقد 

موؤرخ  �صحتها  يف  ي�صكك  حيث  بفرن�صا  بواتييه  يف 

فرن�صي، وميثل هذا الختالف اأحد املحاور الرئي�صية 

يف رواية القان�ن الفرن�شي.

التاريخ هو اأبرز القوا�صم امل�صرتكة بني الروايات 

والقان�ن  والقبعة،  والعمامة  اأمريكانلي  الثالث؛ 

الفرن�شي. اأمريكانلي، رواية حول التاريخ، فهي تروي 

تفا�صيل الرحلة التي يقوم بها البوفي�صور �صكري اإىل 

مدينة �صان فران�صي�صكو ليعمل اأ�صتاذا زائرا يف اإحدى 

البوفي�صور  حما�صرات  تتحول  وهناك  جامعاتها، 

اأما  الوا�صع.  مبعناه  التاريخ  يف  بحث  اإىل  �صكري 

العمامة والقبعة، فرواية تاريخية، من حيث البناء 

الرواية،  هذه  جواء،  والأ الو�صف  وطريقة  واللغة 

احلملة  ق�صة  تروي  اليوميات،  �صكل  اأخذت  التي 

اختاره  �صاب  موؤرخ  دونها  كما  م�صر  على  الفرن�صية 

املوؤرخ عبد الرحمن اجلبتي ليعمل لديه، م�صتفيدا 

التي  الفرن�صية  باللغة  ومعرفته  وذكائه،  موهبته  من 

تاريخ  من  الفرتة  تلك  يف  ميزة  معرفتها  اأ�صبحت 

م�صر. هذه الوثيقة التي دونها املوؤرخ ال�صاب، والتي 

ت�صف وقائع احلياة امل�صرية اأثناء احلملة كما دونها 

والقبعة،  العمامة  رواية  مادة  هي  اجلبتي،  تلميذ 

وبهذا املعنى فهي رواية تاريخية، حتفل بكل ما حتفل 

التاريخية من مزايا ومن عيوب، وهو ما  الرواية  به 

اإىل  الرواية/الوثيقة،  هذه  تتحول  حني  جليا  يبدو 

ورقة خالفية يف رواية القان�ن الفرن�شي وهي اجلزء 

تاريخي  موؤمتر  يعقد  حيث  الثالثية،  من  خري  الأ

البوفي�صور  يح�صره  الفرن�صية،  بواتييه  مدينة  يف 

�صكري، الذي نعرف اأنه هو الذي اكت�صف املخطوطة 

هو  فرن�صيا  موؤرخا  واأن  ال�صاب،  املوؤرخ  و�صعها  التي 
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البوفي�صور لدو ي�صكك يف �صحة وجود الوثيقة اأ�صاًل 

معتمدا على براهني يعر�صها يف �صورة ا�صتعرا�صية 

يف املوؤمتر املذكور.

بالوثيقة  الفرن�صي  البوفي�صور  ي�صكك  وفيما 

نف�صها من حيث املبداأ، ما يعني يف �صورة ما اأن هذه 

القطعة التاريخية باأكملها خمتلقة من اأ�صا�صها، فاإن 

املبداأ  حيث  من  الوثيقة  �صحة  يف  يجادل  اهلل  �صنع 

عب براهني حمددة، قبل اأن مت�صي الرواية القان�ن 

جزءا  التاريخ  ي�صكل  التي  اأحداثها  يف  الفرن�شي 

ولكنه  خاللها.  تدور  التي  النقا�صات  من  اأ�صا�صيا 

جانب  يف  لي�صكك  يعود  والقبعة  العمامة  رواية  يف 

يعتمد  التي  التاريخية  الروايات  جوانب  من  اآخر 

فهو  التاريخي،  وبحثهم  در�صهم  يف  املوؤرخون  عليها 

يخبنا اأن هنالك اأحداثا تاريخية ت�صاف بق�صد اإىل 

الوثيقة، واأحداثا اأخرى يتم التعتيم عليها واإخفاوؤها 

فال تذكر، واأحداثا تذكر ولكن بعد حني. ويف نهاية 

الرواية يطلب اجلبتي من تلميذه اأن يخفي ما كان 

قد دونه يف يومياته ليبداأ كتابًا جديدًا حول احلملة 

الفرن�صية يت�صمن رواية غري تلك التي كان دونها عن 

احلياة يف م�صر يف ظل الحتالل الفرن�صي، ما يلقي 

ظالل من ال�صك على عملية كتابة التاريخ كما �صجلتها 

تخ�صع  عملية  تبدو  فهي  والقبعة،  العمامة  رواية 

فيتناثر  املوؤرخني،  وحتيزات  وم�صالح  اأهواء  اإىل 

دقتها،  مدى  يعرف  اأحد  ل  وروايات  نتفا  التاريخ 

م�صكوك  خمطوطات  يف  اأحداث  جمرد  اإىل  وتتحول 

يف �صحة وجودها من حيث املبداأ، وروايات متناق�صة 

كتبها  التوجهات  خمتلفة  كتب  يف  مبثوثة  العبث  حد 

اأحداث منها ما  واملقا�صد؛  املرامي  موؤلفون خمتلفو 

ي�صحح ومنها ما ي�صوه ومنها ما يجتهد يف تف�صريه، 

ينفيها،  ما  ومنها  التاريخية  الرواية  يوؤكد  ما  ومنها 

احلقيقي  اأحد  يعرف  ل  روايات  يحولها  ما  ومنها 

بينها من الزائف.

اأحداث رواية القان�ن الفرن�شي ل تقت�صر على 

بل  ذكرنا،  كما  الوثيقة  حول  يدور  الذي  اخلالف 

عديدة،  تاريخية  جوانب  مناق�صة  يف  عميقا  مت�صي 

اأمريكانلي،  رواية  ذهان  الأ اإىل  تعيد  �صورة  يف 

تاريخي  موؤمتر  حل�صور  يدعى  �صكري  واأن  خا�صة 

اأخرى  نقا�صات  تدور  حيث  باري�س،  مدينة  يف  اآخر 

حول حقب خمتلفة من التاريخ وجوانب متعددة منه، 

وحول اأحداث عديدة خالفية �صهدها تاريخ العالقة 

املوؤمتران  يتحول  والغرب، ويف �صورة ما  العرب  بني 

�صاحة  اإىل  �صكري  البوفي�صور  يح�صرهما  اللذان 

التاريخية  الدائرة  فتكتمل  التاريخ،  حول  للنزاع 

حول  رواية  اأمريكانلي  كانت  فاإن  الثالث؛  للروايات 

التاريخ  يف  ودرو�س  حما�صرات  مادتها  التاريخ، 

والعمامة  تالمذته،  على  �صكري  البوفي�صور  يلقيها 

والقبعة رواية تاريخية، مبعنى اأنها رواية تتعامل مع 

التاريخ مبا�صرة، فاإن رواية القان�ن الفرن�شي هي يف 

�صورة اأو اأخرى رواية �صد التاريخ، فخالل النقا�صات 

التاريخية التي حتفل بها الرواية نتو�صل اإىل حقيقة 

تواريخ  بل  واحد  تاريخ  هنالك  لي�س  اأنه  هي  مهمة، 

عدة، واأنه قد تكون هنالك روايات تاريخية ر�صمية، 

رغم  واحد،  ر�صمي  تاريخ  من  هناك  لي�س  ولكن 

املعتمدة  التاريخية  الرواية  حماولت كثريين حتويل 

يكون  اأن  املفارق  ومن  ر�صمي.  تاريخ  اإىل  ر�صميا 

املحاولت،  هذه  منه  تنطلق  الذي  املكان  هو  الغرب 

الفرن�صي«  »القانون  اإقرار  حماولت  �صمنها  ومن 

الذي حملت الرواية ا�صمه.

يقف  الثالث  الروايات  تقدمه  الذي  التاريخ 

العمامة  رواية  ذلك  يف  مبا  احلا�صر،  اأر�صية  على 

والقبعة، التي حتكي يوميات احلملة الفرن�صية على 

م�صر على ل�صان موؤرخ معا�صر لها كما ذكرنا، لكنها 

وثيقة  بو�صفها  اليوم  تقراأ  اأنها  من  اأهميتها  تاأخذ 



العدد اخلام�س وال�شبع�ن �32009

تاريخية، فيلحقها ما يلحق التاريخ نف�صه من �صكوك 

وتف�صريات خمتلفة ي�صتحيل ح�صم اجلدل يف �صاأنها، 

فتتحول ف�صاًل �صغريًا يف كتاب التاريخ املفتوح على 

�صتى الحتمالت والتف�صريات والتاأويالت. 

والختالف حول التاريخ، هو يف �صورة اأو اأخرى 

التاريخ  مثل  فاحلا�صر،  احلا�صر،  حول  اختالف 

عنا  يختلف  الذي  خر  الآ وي�صمل  ي�صملنا  متاما، 

ومعنا؛ يختلف عنا يف امل�صالح واملناهج والتوجهات، 

التاريخ  �صمنها  من  كثرية  اأمور  يف  معنا  ويختلف 

ذاك  كان  اإذا  خا�صة  وماآلته،  وتف�صرياته  املدون 

خر«  »الآ النهاية  يف  فهو  وبينه،  بيننا  مواجهة  تاريخ 

الذي اتخذ اأحد اأ�صكال التقائنا به املواجهة العنيفة 

اأو  والقبعة،  العمامة  رواية  تفا�صيلها  حتتوي  التي 

مواجهات يف الف�صول الدرا�صية يف اجلامعات، كما يف 

رواية اأمريكانلي، اأو مواجهات يف قاعات املوؤمترات 

ف�صال  الفرن�شي،  القان�ن  رواية  يف  كما  التاريخية، 

عن اأ�صكال اأخرى ن�صهد تفا�صيلها يف النقا�صات التي 

تدور بني ال�صخ�صيات على هام�س جل�صات املوؤمترات 

العلمية والتاريخية، فاملواجهة العنيفة لي�صت ال�صكل 

خر. الوحيد للتقائنا بالآ

بني  م�صرتكة  اأخرى  مو�صوعة  خر،  بالآ اللقاء 

الروايات الثالث اإىل جانب التاريخ، ولكن هذا اللقاء 

يتم يف �صورة اأو اأخرى من خالل التاريخ نف�صه واإن مل 

يقت�صر عليه، فهو يتم على اأكرث من م�صتوى؛ فهنالك 

خالل  من  يتم  الذي  خر«  »الآ مع  املبا�صر  اللقاء 

اإقامته  اأثناء  يف  �صكري  يقابلها  التي  ال�صخ�صيات 

عاديون  ومواطنون  اإداريون  فران�صي�صكو؛  �صان  يف 

الذين  العليا  الدرا�صات  وطلبة  جامعات  واأ�صاتذة 

اأمريكانلي،  يف  �صكري  البوفي�صور  ف�صل  يجمعهم 

وموؤرخون  عاديون  ومواطنون  و�صيوف  واإداريون 

م�صاركون يف املوؤمترين التاريخيني اللذين يعقدان يف 

بواتييه وباري�س يف القان�ن الفرن�شي. ويف �صورة اأو 

خر امتدادا للقاء املبا�صر  اأخرى يبدو هذا اللقاء بالآ

وتفا�صيله،  املاأ�صوية  ق�صته  حتكي  الذي  القدمي 

يتم  حيث  والقبعة،  العمامة  رواية  مروع،  وبع�صها 

اللقاء من خالل فعل الحتالل الفرن�صي مل�صر فيما 

عرف باحلملة الفرن�صية، وهو لقاء مرير يجمع املحتل 

م�صر  ب�صعب  واأطماعه،  وبعلمائه  وجنوده،  بجيو�صه 

الذي ي�صم يف �صفوفه من يتحايل على الحتالل لكي 

يوا�صل العي�س يف ظله، خمفيا قناعاته التي تظهر يف 

مواقف خمتلفة، كما هو حال اجلبتي الذي ل يرتدد 

ينجو  حتى  �صاهدها  التي  احلقائق  بع�س  اإخفاء  يف 

من ع�صف العثمانيني الذين عادوا بعد رحيل الغزاة 

الفرن�صيني. ومنهم من يجاهر يف العداء لهم ويعمل 

�صدهم حتى لو كان م�صريه املوت مثل حممد كرمي 

ال�صتفادة  يحاول  من  وهنالك  احللبي،  و�صليمان 

اجلبتي  تلميذ  مثل  وح�صارته  املحتل  معارف  من 

هوؤلء  لكن  الرواية.  مادة  يومياته  ت�صكل  الذي 

وما  خر«،  »الآ بو�صفه  الفرن�صي  رف�س  على  يجمعون 

مواقفهم املختلفة منه اإل تعبريات تختلف باختالف 

ال�صخ�صيات نف�صها عن �صكل هذا الرف�س ودرجته.

جوهرها،  يف  خر  لالآ الراف�صة  املواقف  هذه 

العمامة  رواية  يف  ودرجتها  �صكلها  يف  واملتباينة 

والقبعة، وهي مواقف يفرت�س اأنها ت�صكلت يف حلظة 

النابليونية  الغزوة  التاريخ هي حلظة  من  ا�صتثنائية 

القرن  واأوائل  ع�صر  الثامن  القرن  اأواخر  يف  مل�صر 

ما  اأخرى  اأو  �صورة  يف  وكاأنها  تبدو  ع�صر،  التا�صع 

خر  الآ مع  العالقة  يف  كبري،  حد  اإىل  تتحكم،  زالت 

التي قدمها  العبثية  اليوم، فالتاريخ يف �صورته  حتى 

التي تقوم  ر�صية  �صنع اهلل يف رواياته الثالث هو الأ

ر�صية  خر حتى اليوم، وعلى هذه الأ عليها عالقتنا بالآ

تقوم  �صحتها،  يف  امل�صكوك  الروايات  من  اله�صة 
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معارك وتتحدد م�صائر وتقطع عالقات بني خمتلفني 

خر  بالآ الراهنة  وعالقتنا  خر«،  و»الآ »نحن«  هما: 

الذي كثريًا  التاريخ  التاريخ ومن خالل  ت�صكلت عب 

ما ي�صبح اأكرث ح�صورًا من احلا�صر نف�صه، وبخا�صة 

خر. يف حلظات حا�صمة من اللقاءات التي تتم بالآ

�صكري  البوفي�صور  يبداأ  اأمريكانلي،  رواية  يف 

ول يف اإنهاء اإجراءات ت�صجيله اأ�صتاذًا زائرًا يف  يومه الأ

اجلامعة، وهي اإجراءات يكون عليه اأن ي�صتكملها مع 

»جيني« التي ي�صفها باأنها »�صقراء ممتلئة تدق على 

)اأمريكانلي،  خاطفة«  ب�صرعة  الكومبيوتر  مفاتيح 

�س10(. تتحول اإليه بعد فرتة من ان�صغالها وت�صاأله 

عن امل�صكن الذي �صيقيم فيه اأثناء عمله املوؤقت. وقبل 

اأن تنتظر اإجابته ت�صيف »ل تن�س اأن تغلق بابك جيدًا 

وتعليقًا  هويته«.  اإىل  تطمئن  اأن  قبل  حد  لأ تفتح  ول 

يل  »اأوحت  �صكري:  يقول  العادي  احلوار  هذا  على 

قل  لهجتها اأنها تتمنى اأن يحدث يل �صيء، اأو على الأ

ترغب يف اأن حترمني نعمة الطماأنينة« )اأمريكانلي، 

�س10(. يقول �صكري هذا مع اأن املراأة التي يتحدث 

بعد  امل�صكن  على  العثور  يف  ت�صاعده  التي  هي  اإليها 

اأن ف�صل هو يف ذلك، كما ي�صري هو يف اأحد هوام�س 

الرواية. ومع اأن قائمة الن�صائح التي ت�صديها له تبدو 

غريبة على اأبناء جمتمعاتنا الذين يغلب عليهم حم�س 

ي �صخ�س، ف�صال عن اأنها تنبع من معرفتها  الثقة لأ

وت�صود  مان  الأ بفقد  يتميز  الذي  مبجتمعها  التامة 

املراأة  اأن  ومع  خرين،  بالآ الثقة  انعدام  حالت  فيه 

تعرف متاما و�صعه هو بو�صفه قادما من خارج هذا 

املجتمع، فاإن �صكري يدلف عميقا اإىل دخيلة املراأة، 

الذي ل يف�صح عنه  الثقة  مركزا على م�صاعر عدم 

يتبادله  الذي  احلوار  به  يوحي  ل  كما  املراأة،  موقف 

البوفي�صور �صكري مع املراأة »ال�صقراء املمتلئة« كما 

اإن هذا  النهاية حوار عادي متامًا.  ي�صفها، فهو يف 

التعليق الذي يهج�س به �صكري اإمنا يجد اأ�صداءه يف 

نحن  بيننا  واملعقدة  املديدة  التاريخية  العالقة  تلك 

ولكنه  عمومًا،  الغرب  هو  هنا  خر  الآ خر.  الآ وبني 

يتج�صد يف تلك اللحظة يف »املراأة ال�صقراء املمتلئة«، 

مريكية  الأ للمراأة  النموذجية  ال�صورة  متثل  والتي 

ت�صكك  عالقة  عمقها  يف  وهي  ال�صن،  ذلك  مثل  يف 

للثقة وعدم الطمئنان، وهذا حتديدًا  وريبة وغياب 

ما يجعل حوارًا عاديًا مثل الذي دار بني �صكري وبني 

ويت�صمن  م�صتوى  من  اأكرث  على  ي�صري  حوارًا  جيني، 

اأكرث من بعد، وبخا�صة البعد التاريخي الذي يعرفه 

البوفي�صور �صكري جيدًا بو�صفه اأ�صتاذًا للتاريخ.

ول  مل يكن حال �صكري اأف�صل كثريًا يف يومه الأ

يف مدينة بواتييه الفرن�صية، حيث ياأتي للم�صاركة يف 

رواية  يف  الفرن�صية  املدينة  يف  يعقد  تاريخي  موؤمتر 

يهتدي  اأن  قبل  يعاين كثريًا  الفرن�شي، فهو  القان�ن 

وحني  فيه،  �صيقيم  الذي  الفندقي«  »امل�صكن  اإىل 

املحنة، فكل  ي�صبه  ما  يقع يف  قليال،  متاأخرا  ي�صله، 

وكل  بالف�صل،  تبوء  امل�صكن  اإىل  للدخول  حماولته 

حماولته للح�صول على م�صاعدة من اآخرين ت�صادف 

يحاول  �صيء؛  ل  اإىل  تف�صي  املكان  يف  وجودهم 

ال�صتعانة ب�صاب وفتاه يف اجلوار، فيتعطل احلوار قبل 

اأن يخبه ال�صاب باأنه »ل ي�صتطيع يل �صيئا« )القان�ن 

الفرن�شي، �س26(، ويحاول ا�صتغالل فر�صة دخول 

خلفه،  ليت�صلل  وجوده  اأثناء  املبنى  اإىل  اآخر  �صخ�س 

وامراأة  برجل  ال�صتعانة  ويحاول  يف�صل،  ولكنه 

يرتنحان من ال�صكر »تاأمالين بال مبالة دون اأن تبدو 

�س28(،  الفرن�شي،  )القان�ن  الده�صة.«  عليهما 

�صوى اجللو�س فوق حقيبته يف  واأخريا، ل يجد حال 

جو بارد، حتى تتجمد اأطرافه يف م�صهد يحمل الكثري 

اأن  اأيقن  اأن  بعد  التوا�صل،  وعدم  الغربة  معاين  من 

اأحدا »ل ي�صتطيع الدخول اإل ذا كان يعرف ال�صفرة« 
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وال�صفرة هناك عند  الفرن�شي، �س28(.  )القان�ن 

امل�صكن  عن  امل�صوؤولة  املوظفة  هو  خر  والآ خر«،  »الآ

اأن  بعد  ت�صل  والتي  فيه،  �صيقيم  الذي  الفندقي 

يئ�س من  الذي  اأطراف �صكري  يكون البد قد جمد 

اإىل املبنى، في�صت�صلم لفكرة البقاء  حماولة الدخول 

يف اخلارج حتى تاأتي املوظفة ومعها »ال�صفرة«. 

�صبب  هو  وفقدها  �صا�س،  الأ هي  هنا  »ال�صفرة« 

خر«، وعدم وجودها  الفجوة التي تف�صل بيننا وبني »الآ

حتتملها  ل  قد  اأبعادا  عاديا  حوارا  يعطي  الذي  هو 

يف  يكمن  بل  مبا�صرة،  �صورة  يف  املتبادلة  الكلمات 

خرى التي تكمن خلف تلك الكلمات، والتي  بعاد الأ الأ

ت�صمل التاريخ مثلما ت�صمل احلا�صر.

خلفها،  �صكري  فيدخل  املبنى  املوظفة  تدخل 

الذي  بذاك  �صبيه  روتيني  حوار  وبينها  بينه  ويبداأ 

حوار  »اأمريكانلي«؛  يف  وجيني  �صكري  بني  جرى 

ب�صيط، مبا�صر واإجرائي، يتميز باحلياد والبود من 

�صورة  مع  �صورتها  تندغم  تكاد  التي  املوظفة  جانب 

جيني يف رواية »اأمريكانلي«، رغم اأن املوؤلف ل يعطي 

مثلما  الفرن�صي«  »القانون  يف  للمراأة  خارجيا  و�صفا 

وىل. لكن احلوار يف احلالتني حوار  فعل يف الرواية الأ

خر، حوار مغلف باأجواء من �صوء الفهم والريبة  مع الآ

والت�صكك الذي ل يعلق عليه �صكري هنا كما يحدث 

اأمريكانلي، لكنه ت�صكك ميالأ املكان، وينت�صر يف  يف 

اجلو العام لغرفة املكتب التي تكاد تكون نف�صها غرفة 

وىل.  املكتب يف الرواية الأ

ويف الروايتني �صوف يكون علينا اأن ننتظر حتى 

لتبداأ  البالد  تلك  اإىل  ب�صكري  اأتت  التي  املهمة  تبداأ 

اأجواء ال�صرتابة والت�صكك التي بداأت يف الظهور يف 

الروايتني منذ حلظة  كل من  وىل من  الأ ال�صفحات 

خر، يف النحالل اإىل عنا�صرها الرئي�صية  اللتقاء بالآ

حداث والتبلور عب مالحظات  والندماج يف جمرى الأ

وحماولته  وم�صاهداته،  املبا�صرة  وحواراته  �صكري 

تنتهي  والتي  والنا�س،  املجتمع  مع  للتوا�صل  املحبطة 

جميعها اإىل الف�صل قبل اأن ت�صل غايتها؛ ف�صل ي�صل 

خفاق يف حتقيق توا�صل جن�صي يفرت�س  ذروته يف الإ

ن�صاين بني �صخ�صني، ي�صعى  اأن ميثل قمة التوا�صل الإ

اأمريكانلي، ومع »�صلني«  اإليه مع »�صريل« يف  �صكري 

�صطوة  مدى  نفهم  ولكي  الفرن�شي.  القان�ن  يف 

التاريخ ودوره يف اإف�صال م�صعى �صكري يف الروايتني، 

فاإن مقارنة بني اللقاءين غري املتحققني يف الروايتني 

العمامة  رواية  يف  ذلك  قبل  حدث  وما  املذكورتني 

والقبعة من جناح لتلميذ اجلبتي يف حتقيق توا�صل 

يف  يحدث  ما  اأن  توؤكد  بولني،  الفرن�صية  مع  جن�صي 

الروايتني من ف�صل اإمنا ميثل خطوة اإىل اخللف عما 

حدث يف رواية العمامة والقبعة حيث يتحقق اجلن�س 

بني املوؤرخ ال�صاب، وهو �صخ�صية ل نعرف لها ا�صما، 

ما يحيل اإىل �صكري نف�صه، الذي اكت�صف خمطوطة 

التلميذ فتماهى معه يف �صورة اأو اأخرى، وبني املواطنة 

وع�صيقة  نابليون،  ع�صيقة  الفرن�صية،  املوظفة  بولني، 

اإىل  رمزية  اإ�صارة  يف  واحد،  اآن  يف  اجلبتي  تلميذ 

اأنها همزة و�صل بالتتابع بني امل�صري والفرن�صي، بني 

مباطور، بني رمز الحتالل  املواطن العادي وبني الإ

يف  ممثال  الحتالل  �صحية  وبني  نابليون  يف  ممثال 

تلميذ اجلبتي.

وبني  ال�صاب  املوؤرخ  بني  اجلن�صي  التحقق  ولكن 

الو�صول  من  يعنيه  ما  كل  مع  الفرن�صية،  املواطنة 

يتحول  ل  بينهما،  ن�صاين  الإ التوا�صل  من  درجة  اإىل 

خر، ل من جانب بولني التي  بال�صرورة اإىل قبول لالآ

احلياة  متع  من  متعة  من  اأكرث  اجلن�س  لها  يعني  ل 

ارتباطها  رغم  اإ�صباعها  على  حتر�س  التي  احل�صية 

التلميذ  جانب  من  ول  مماثلة،  عالقة  يف  بنابليون 

الذي ينظر اإىل اجلن�س بو�صفه غاية يف حد ذاتها، 
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�صطح  على  تطفو  عاطفية  م�صاعر  خالطتها  واإن 

لي�س  فالتوا�صل اجلن�صي هنا  واآخر،  اآن  العالقة بني 

خر وفهمه اأو قبوله بل هو حاجة  و�صيلة للت�صالح مع الآ

بيولوجية لكل من الفرن�صية ال�صبقة وال�صاب امل�صري 

املحروم، الذي ي�صعى اإىل ممار�صة جن�س منفلت اإل 

اأكرث  تبدو  التي  الفتاة  تلك  جتاه  حرية  م�صاعر  من 

�صيطرة على نف�صها منه، بحيث تف�صل بني حاجاتها 

م�صاعرها  وبني  منه  عليها  حت�صل  التي  احل�صية 

عب  الجتماعي  بالرتقي  الطموح  فيها  يختلط  التي 

اأقل  فيبدو  ال�صاب  املوؤرخ  اأما  نابليون.  مع  عالقتها 

وم�صاعره  الطاغية  �صهوته  يف  التحكم  على  قدرة 

مر اإىل اجلن�س، فهو ل يطيق  املرتبكة، وحني ياأتي الأ

معها  اأن ميار�س  دون  من  وحيدة  روؤيتها  على  �صبا 

تكن هي  لو مل  كامال، جمردا حتى  �صريحا،  جن�صا 

اجلبتي  تلميذ  يزور  موح،  م�صهد  ويف  فيه.  راغبة 

نابليون،  اإىل  الذهاب  اأهبة  على  تكون  التي  بولني 

فيطلب  غريته،  تثري  ب�صراحة  بذلك  هي  فتخبه 

منها األ تذهب اإليه، ما يثري �صحكها: 

»قلت: لو ذهبت اإليه �صيتوقف كل �صيء بيننا.

قالت: اأنت حر.

خطت نحو الباب. نه�صت واقفا واقرتبت منها. 

اأحطتها  عنها.  دفعتني  ولكنها  اأحت�صنها،  اأن  اأردت 

بنطلونها.«  دكة  اإىل  يدي  ومددت  قوة  يف  بذراعي 

)العمامة والقبعة، �س138(.

يف هذا امل�صهد يبدو اجلن�س من جانبه منفلتا من 

ولكنه ميتزج بغاللة عاطفية من احلب  كل �صابط، 

غري  يام.  الأ تلك  م�صر  يف  ب�صهولة  يتوافر  ل  الذي 

عليها  ال�صيطرة  ميكنها  �صهوة  جانبها  من  يبدو  اأنه 

اإنها تخ�صع �صهوتها تلك لطموحاتها  حني ت�صاء، بل 

اخلا�صة ورغبتها يف اأن تبقى قريبة من نابليون، اأي 

من مركز ال�صلطة يف كل من فرن�صا وم�صر.

الروايتني  يف  اجلن�صي  التحقق  يف  الف�صل  لكن 

وىل والثالثة، ل ياأتي اعتباطًا، بل ياأتي ليمثل ذروة  الأ

بيننا وبني  الفهم واخلالف والختالف  لعالقة �صوء 

يخو�صها  التي  املناق�صات  على  تهيمن  والتي  خر،  الآ

اجلامعة  اأ�صاتذة  من  وزمالئه  تالمذته  مع  �صكري 

وبخا�صة  اأمريكانلي،  يف  اآخرين  عاديني  ومواطنني 

ووجهات  وتف�صرياته  التاريخ  باأحداث  يتعلق  فيما 

يف  امل�صاركني  ومع  فيها،  قيلت  التي  املختلفة  النظر 

�صكري  فيهما  ي�صارك  اللذين  التاريخيني  املوؤمترين 

اإ�صارة  القان�ن الفرن�شي، يف  يف بواتييه وباري�س يف 

اإىل اأن التاريخ ما زال قائما فينا حتى اليوم باأحداثه 

حداث،  الأ لتلك  املختلفة  والتف�صريات  امللتب�صة 

كتابة  عادة  لإ اجلانبني  من  اجلاهدة  واملحاولت 

واإلغاء بع�س ف�صوله وجتميل ف�صول قبيحة  التاريخ 

فيه.

الكثري من  التاريخ، مبا هو روايات حتتمل  لكن 

يرتادها  للبحث  اأر�صا  ي�صبح  والتف�صري،  التاأويل 

موؤرخون غربيون تو�صلوا اإىل حقائق ت�صب يف �صالح 

يرتادها  كما  الغرب،  ل�صتغالل  خ�صعت  التي  مم  الأ

نظر  لوجهة  متبنني  الثالث،  العامل  موؤرخي  بع�س 

الغرب يف بحثهم يف التاريخ وتف�صري اأحداثه واعتماد 

خر عند �صنع اهلل اإبراهيم لي�صت  رواياته، ف�صورة الآ

ففي  متعددة،  اأبعادًا  تتخذ  اإنها  بل  البعد،  اأحادية 

اأو نقي�س له،  خر هنالك اآخر م�صاد  داخل دائرة الآ

ونحن اأي�صا لنا »اآخرنا« الكامن فينا واآخرنا امل�صاد 

ي�شري  اأمريكانلي،  رواية  لذواتنا، ففي  والنقي�س  لنا 

الغربيني  واملفكرين  املوؤرخني  من  كثري  اإىل  �صكري 

هي  والواقع  التاريخ  يف  نظر  وجهات  تبنوا  الذين 

خر  الآ منثل  الذين  نحن  نظرنا  وجهات  اإىل  اأقرب 

الذي  هوب�صباوم  اإريك  املوؤرخ  مثل  للغرب،  بالن�صبة 
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نقدية،  نظر  وجهة  من  احلديث  الغرب  تاريخ  كتب 

وهوارد زين الذي كتب تاريخا نقديا للوليات املتحدة 

ثمانينيات  وحتى   ،1492 عام  القارة  اكت�صاف  منذ 

القرن املا�صي، كما اأنه ك�صف النقاب عن اأن الوليات 

يف  تونكني  خليج  يف  تقع  مل  حداث  لأ روجت  املتحدة 

يف  الع�صكري  تدخلها  لتبر   1964 العام  �صيف 

عن  كتب  الذي  جوليانو  اإدواردو  واملوؤرخ  فيتنام، 

طول  اجلنوبية  مريكا  لأ مبيايل  الإ النهب  تاريخ 

ال�صهري  اللغويات  عامل  اإىل  اأ�صار  وهو  قرون.  اأربعة 

اأكرث  من  واحدا  يتخذ  الذي  ت�صوم�صكي  نعوم  املفكر 

املواقف نقدية جتاه الوليات املتحدة واإ�صرائيل. هذه 

دائرة  داخل  نوع خا�س  »اآخر« من  ال�صخ�صيات هي 

نوع  من  اآخر  اأي�صا  نحن  لنا  اإن  مثلما  متاما  خر.  الآ

خا�س مثل »فاطمة املرني�صي« التي ل تتحرج من نقد 

ن�صر  ومثل  داخله،  من  �صالمي  والإ العربي  التاريخ 

كادميية  الأ و�صاط  الأ عاملته  الذي  زيد  اأبو  حامد 

مما  اأ�صد  عقابا  به  واأنزلت  اآخر،  بو�صفه  امل�صرية 

خر. كان ميكنها اأن تنزله بالآ

من  تاأتي  خر  الآ مفهوم  يف  اخللط  ذروة  ولكن 

عربي  بروفي�صور  وهو  عجمي،  فوؤاد  مثل  �صخ�صية 

من اأ�صول لبنانية، يعد من اأكرث منظري املحافظني 

اجلدد ميينية وعدوانية جتاه العرب وامل�صلمني، وهو 

ما يطرح ت�صاوؤل عما اإذا كان �صخ�س مثل عجمي هو 

»اآخر« بالن�صبة لنا، اأم اإنه اآخر من نوع خا�س، اأم اإنه 

يف �صبيله اإىل التحول اإىل »اآخر« �صمن عملية وا�صعة 

بعاد، تلعب فيها الهجرة والتعليم  مت�صابكة ومتعددة الأ

خر.  نا اإىل الآ والثقافة دورا مهما يف حتويل الأ

اأمريكانلي ت�صل  خر يف  بالآ نا  الأ تداخل �صورة 

مثل  اأمريكية  جماعات  اإىل  ي�صار  حني  مربكا  حدا 

الهنود احلمر  اإفريقية، ومثل  اأ�صول  مريكيني من  الأ

واجتماعي  تاريخي  ظلم  عليهما  وقع  فئتان  وهما 

خر؟ وماذا عن  كبري، فهل ميكننا و�صعهما يف خانة الآ

ويعملون  املتحدة  الوليات  يف  يعي�صون  الذين  العرب 

اأمريكيني؟  مواطنني  ي�صبحوا  اأن  اإىل  وي�صعون  فيها 

خر«؟ وهل  »الآ اأم يف خانة  هل هم يف خانة »نحن«، 

هناك عملية حتول من نحن اإىل اآخر مير بها بع�س 

هوؤلء؟

يف  خر  بالآ اللقاء  فاإن  ذلك،  كل  من  وبالرغم 

يف  يبداأ  الفرن�شي،  القان�ن  يف  كما  »اأمريكانلي«، 

جو من التوج�س كما �صاهدنا، ولكن هذا التوج�س ل 

وىل تلك، بل يتحول اإىل الر�صوخ  يبقى يف حدوده الأ

جلها  لأ �صكري  ذهب  التي  املهمة  بدء  مع  والتجذر 

اأول  ففي  وبواتييه/باري�س،  فران�صي�صكو  �صان  يف 

التوج�س حملقا يف  يكون  وتالمذته  �صكري  بني  لقاء 

اأجواء غرفة الدر�س هذه املرة، »تتابع وفود طالبي. 

واأح�صيت اأحد ع�صر فردا التفوا اأمامي يتاأملونني يف 

توج�س« )اأمريكانلي، �س32(. ومل يخفف من حدة 

هذا التوج�س اأنهم »كانوا ثالثة �صبان - اأحدهم اأحمر 

ال�شعر – وثماين فتيات بينهن واحدة �صمراء غطت 

مالمح  وتنوعت  �صالمية،  الإ الطريقة  على  �صعرها 

اإفريقية،  اأو  اأو هندية  يابانية  اأو  اجلميع بني �صينية 

ف�صال عن اأوروبية« )اأمريكانلي، �س32(، اأي اأنهم 

كان  �صول  الأ يف  تنوعا  اأخرى،  اأو  �صورة  يف  عك�صوا، 

خر،  قل، اأن يلقي ظالل على فكرة الآ من �صاأنه على الأ

البوفي�صور  بني  متبادل  هناك  يبقى  التوج�س  ولكن 

�صكري وتالمذته، فهو كان متوج�صا منهم اأي�صا، »مل 

اأكن اأقل منهم توج�صا« )اأمريكانلي، �س32(. 

املتبادل هذه تقوم عالقة  التوج�س  اأر�صية  على 

ملتب�صة بني البوفي�صور الزائر وتالمذته، فتبز اآثار 

هذا التوج�س مع كل حادثة تقع له، ومع كل �صخ�صية 

اأحداث  اأن  من  الرغم  وعلى  يحادثها.  اأو  يقابلها 

الرواية تقع قبل تفجريات احلادي ع�صر من اأيلول/
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بالعرب  رهاب  الإ اإل�صاق تهمة  فاإن   ،2001 �شبتمرب 

مريكيني، فبعد  كان قد حتول اإىل فكرة ثابتة لدى الأ

فرتة من بدء مهمة �صكري يف اجلامعة يخبه ماهر، 

يحمل  وهو  مدة  منذ  اأمريكا  يف  مقيم  م�صري  وهو 

جن�صيتها اأي�صا )هل هو اآخر؟(، اأن الوليات املتحدة 

و�صبعني  بخم�صة  واأفغان�صتان  ال�صودان  »�صربت 

�صاروخا من طراز كروز« )اأمريكانلي، �س38(، يف 

يف  مت  الذي  للبلدين  مريكي  الأ الق�صف  اإىل  اإ�صارة 

�صهر اآب/اأغ�صط�س من العام 1998، ردا، كما اأعلن 

مريكية يف باك�صتان  يف حينه، على تفجري ال�صفارة الأ

الق�صف  عملية  كانت  واإن  نف�صه.  ال�صهر  اأوائل  يف 

�صكري  بني  املتبادل  التوج�س  مل�صاعر  اأ�ص�صت  قد 

يكمن  اأكب  التوج�س عمقا  يعطي  ما  فاإن  وتالمذته، 

يف ما يخبه به ماهر من اأن هناك اأمناطا جاهزة يف 

تاجر  واملك�صيكي  مغت�صب،  �صود جمرم  »فالأ اأمريكا 

�س57(.  )اأمريكانلي،  اإرهابي«  والعربي  خمدرات 

ل�صكري  يبر  وكاأنه  بدا  �صياق  يف  هذا  حديثه  ياأتي 

هواج�صه التي مل يتخل�س منها رغم اأن املظهر العام 

فكرة  تبدد  اأن  �صاأنها  من  تعددية  اإىل  ي�صري  لطلبته 

بي�س  الأ اأي  »الوا�صب«،  اأو  بي�س«  »الأ الواحد؛  النمط 

�صكري  ي�صري  كما  البوت�صتنتي،  �صاك�صوين  النغلو 

فاإن  ماهر  فبح�صب  النموذجي،  مريكي  الأ اإىل  مرة 

رئي�شيًا  عرقا   30 هناك  مهم.  هنا  �صلي  الأ »العرق 

يليهم  للبي�س،  على  الأ الوظائف  هرميًا:  مرتبني 

الالتينية،  اأمريكا  اأبناء  الهي�صبانيك،  ثم  ال�صود 

على  يتعاىل  منهم  وكل  عراق،  الأ فبقية  �صيويون  فالأ

الذي بعده ويعتبه غرميا ينازعه الوظائف الدونية. 

�صل  وداخل كل عرق ترتيبات اأي�صا، فال�صيكانو ذوو الأ

املك�صيكي يتعالون على الوافدين حديثا من املك�صيك، 

)اأمريكانلي �س57(. 

مناط  الأ وفكرة  الق�صف،  حدث  وقع  على 

طوال  وال�صرتابة  التوج�س  عالقة  ت�صتمر  اجلاهزة، 

الرواية، وتتعمق هذه امل�صاعر مع كل حادث تاريخي 

عام  فل�صطني  يف  يا�صني  دير  جمزرة  مناق�صته؛  تتم 

احلمر،  للهنود  البي�س  مريكيني  الأ معاملة   ،1948
مريكيني من اأ�صول يابانية بعد العدوان  معاملتهم لالأ

حيث   ،1942 عام  هاربور  بريل  على  الياباين 

قد  التي  املواقع احل�صا�صة  على  ووزعوهم  اعتقلوهم 

تتحول اأهدافا للطائرات اليابانية، العالقات العربية 

�صبانية يف الع�صور الو�صطى، و�صيا�صة النهب التي  الإ

وروبية يف م�صتعمراتها التي امتدت  مار�صتها الدول الأ

�صرقا اإىل اأ�صيا، وغربا اإىل اأمريكا. كما �صمل النقا�س 

�صكري  يقيد  فلم  عديدة،  اأخرى  تاريخية  اأحداثا 

يف  معينة  بحقبة  املاألوفة  »غري  الدرا�صية  حلقته 

التاريخ اأو ق�صية من ق�صاياه ال�صائكة، واإمنا املو�صوع 

)اأمريكانلي،  للمحا�صر«  ال�صخ�صي  التاريخ  هو 

مر لي�س بالطبع �صرية  �س33(، ويو�صح �صكري اأن »الأ

ذاتية، فهذه ل تهم اأحدا غري �صاحبها، واإمنا الفكرة 

هي حماولة درا�صة ن�صاط موؤرخ عربي معا�صر ق�صى 

التي  العوامل  وتتبع  املهنة  يف  �صنة  ثالثني  من  اأكرث 

�صاهمت يف توجيهه اإىل درا�صة التاريخ«.

بذلك جعل �صكري التاريخ مبجمله مادة للبحث، 

التاريخ  فكتاب  نف�صه،  الوقت  يف  لالختالف  ومادة 

مفتوح على الختالف، ولكن الختالف هنا لي�س على 

التاريخ فقط، ففي بالد لديها اأمناط جاهزة يعتب 

التاريخ  الختالف  ي�صمل  اإرهابيًا،  العربي  مبوجبها 

واحلا�صر اأي�صًا.

خر يف القان�ن الفرن�شي  اأر�صية الختالف مع الآ

تبدو اأكرث �صالبة، ف�صكري ي�صل للم�صاركة يف موؤمتر 

يعقد يف مدينة بواتييه التي كانت وقعت فيها املعركة 

الرحمن  عبد  بقيادة  امل�صلمني  جيو�س  بني  الفا�صلة 

العام  �صارل مارتل يف  فرن�صا  الغافقي، وجي�س ملك 

زحف  اأوقفت  التي  املعركة  وهي  للميالد،   732
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امل�صلمني اإىل اأوروبا من غرب القارة، يف اأول مواجهة 

اآخر  م�صتوى  وعلى  وروبيني.  والأ العرب  بني  تاريخية 

ما  كل  مع  امل�صيحية،  واأوروبا  �صالمي  الإ ال�صرق  بني 

بني  العالقة  م�صتوى  على  تداعيات  من  ذلك  يعنيه 

لهذه  ما  ومع كل  خر،  الآ وبني  بيننا  والغرب؛  ال�صرق 

العرب  من  كل  لدى  تاريخية  حممولت  من  املعركة 

وروبي من جهة ثانية. خر الأ وامل�صلمني من جهة، والآ

واأفغان�صتان  ال�صودان  ق�صف  �صكل  ومثلما 

بها  حفلت  التي  التاريخ  لنقا�صات  راهنة  خلفية 

اأمريكانلي، فاإن اأحداث ال�صغب التي �صهدتها  رواية 

 2005 العام  خريف  يف  الفرن�صية  املدن  �صواحي 

والتي قام بها �صبان من اأبناء املهاجرين اإىل فرن�صا، 

يف  تدور  التي  للمناق�صات  املوازية  اخللفية  ت�صكل 

املوؤمترين التاريخيني اللذين يح�صرهما البوفي�صور 

�صكري يف بواتييه وباري�س، اإذ تتواىل اأحداث ال�صغب 

تلك وتتحول اإىل خب يتناقله امل�صاركون يف املوؤمترين 

اأحرقت  التي  ال�صيارات  عدد  اإىل  التطرق  فيه  يتم 

واملباين التي دمرت. اأعمال حرق ال�صيارات وتدمري 

مهاجري  اأبناء  من  �صبان  بها  قام  تلك،  املنازل 

اجلزائر  وخا�صة  ال�صابقة،  الفرن�صية  امل�صتعمرات 

وتون�س واملغرب، ممن هاجروا اإىل فرن�صا وا�صتقروا 

فيها عقودا، ولكنهم ظلوا ي�صعرون اأنهم يعي�صون على 

هام�س املجتمع الفرن�صي يعانون من البطالة والفقر 

همال، ما دفعهم اإىل القيام باأعمال ال�صغب تلك  والإ

فرن�صية  ومدن  ولييل  ومر�صيليا  باري�س  �صواحي  يف 

اآلف  الغا�صب  ال�صباب  فيها  اأحرق  والتي  اأخرى، 

ال�صيارات ودمر بنايات وحوانيت، وقتل فيها �صابان 

ال�صرطة  رجال  من  عدد  بينهم  من  اآخرون  وجرح 

البائ�صة  حوال  الأ على  احتجاجا  وذلك  الفرن�صية، 

التي يعي�صونها يف �صواحي باري�س املهم�صة، و�صعورهم 

بالتفرقة من هذا التهمي�س. 

املهاجرين  اأبناء  من  هم  ال�صباب  هوؤلء  معظم 

حني  فرن�صا  اإىل  قدموا  كانوا  الذين  واملغاربيني 

اجلزائر  وتعتب  العربي،  املغرب  حتتل  فرن�صا  كانت 

اإىل  قدم  بع�صهم  منها.  يتجزاأ  ل  جزءا  حتديدا، 

الثورة م�صتعلة  اأن خدمها يف وقت كانت  بعد  فرن�صا 

�صد املحتلني الفرن�صيني، وبع�صهم غادر بالده هاربا 

من انتقام اأخوته الذي عدوه عميال للم�صتعمر، وذلك 

كان  الذي  الفرن�صي  ال�صتعمار  باأجهزة  لرتباطه 

خماد  لإ حماولة  يف  وهمجية  تدمريية  باأعمال  يقوم 

�صول  الثورة اجلزائرية اآنذاك. اأبناء واأحفاد ذوي الأ

بالن�صبة  »اآخر«  زالوا  ما  هوؤلء  والعربية  املغاربية 

فرن�صا  يف  العي�س  من  عقود  بعد  حتى  للفرن�صيني 

وحملهم للجن�صية الفرن�صية.

خر �صورة واحدة فقط، ول  هنا اأي�صا لي�صت لالآ

ومغاربيون  جزائريون  فهنالك  فح�صب،  واحد  بعد 

ينتمي  فرن�صا،  يف  يعي�صون  اآخرون  وعرب  ولبنانيون 

بع�صهم اإىل اأجيال قدمية، متاما مثل تلك التي ينتمي 

ال�صغب  اأعمال  تتواىل  الذين  املهاجرين  اأبناء  اإليها 

فهل  املوؤمترين،  نقا�صات  وقع  على  بها  يقومون  التي 

خر«؟  ينتمي هوؤلء اإلينا »نحن« اأم اإىل »الآ

اأبعد  معنى  تاأخذ  هذه،  العنيفة  ال�صغب  اأعمال 

مع حقيقة اأن اجلمعية الوطنية الفرن�صية )البملان( 

 ،2005 كانت قد وافقت يف مطلع العام نف�صه، عام 

على القانون رقم 158، وكانت هذه املوافقة ل تزال 

والنقا�س حولها ما زال حمتدما  ذهان،  الأ طرية يف 

يف  كادميية  والأ وال�صيا�صية  الثقافية  و�صاط  الأ يف 

�صكالية  فرن�صا. فالقانون يت�صمن عددا من املواد الإ

»املهمة  على  اإيجابية  �صمة  باإ�صفاء  اأ�صا�صا  املتعلقة 

قاليم الفرن�صية ال�صابقة«،  التي اأجنزتها فرن�صا يف الأ

املادة  تن�س  اإذ  �س132(،  الفرن�شي،  )القان�ن 

مة  الأ »تعرب  اإليه:  امل�صار  القانون  مواد  من  الرابعة 



العدد اخلام�س وال�شبع�ن �02009

عن امتنانها للن�صاء والرجال الذين �صاركوا يف املهمة 

قاليم الفرن�صية ال�صابقة  التي اأجنزتها فرن�صا يف الأ

يف اجلزائر واملغرب وتون�س ويف الهند ال�صينية، كما 

را�صي التي خ�صعت لحقا لل�صيادة الفرن�صية«،  يف الأ

وتن�س املادة الرابعة على: »تعرتف املناهج الدرا�صية 

يجابي للوجود الفرن�صي فيما  ب�صفة خا�صة بالدور الإ

ومتنح  اإفريقيا،  �صمال  يف  خ�س  وبالأ البحار،  وراء 

الفرن�صي يف هذه  مقاتلي اجلي�س  وت�صحيات  لتاريخ 

را�صي املكانة الرفيعة التي ي�صتحقونها« )القان�ن  الأ

على  هنا  مر  الأ يقت�صر  ول  �س132(.  الفرن�شي، 

اإ�صفاء �صمة اإيجابية على املا�صي ال�صتعماري الب�صع 

لفرن�صا يف م�صتعمراتها ال�صابقة، بل يت�صمن القانون 

التي  اخلام�صة  املادة  بينها  من  اإ�صكالية  اأكرث  مواد 

اأو  ل�صخ�س  اإ�صاءة  توجيه  »يحظر  اأنه  على  تن�س 

احلقيقي  انتمائه  ب�صبب  بهم  الت�صهري  اأو  جماعة 

ال�صم  )وهو  )احلركيني(  اأو  للهاراكي  املزعوم  اأو 

بالتعاون  املتهمني  على اجلزائريني  يطلق  كان  الذي 

اأو  مع ال�صلطات الفرن�صية خالل الثورة اجلزائرية( 

�صافية  ب�صب كونهم من قدامى اأع�صاء الت�صكيالت الإ

اأو الحتياطية،« )�س 132(. ومن املفارق هنا اأن هذه 

خالل  من  اجلزائريني  »احلركيني«  لتبئة  املحاولة 

القانون املثري للجدل اإمنا تاأتي على وقع اأعمال العنف 

عن  تعبريا  هوؤلء،  واأحفاد  اأبناء  بها  يقوم  كان  التي 

ما  احلالية،  اأو�صاعهم  على  الر�صى  وعدم  ال�صخط 

يعني اأن حماولة اإر�صاء احلركيني، مبوجب القانون، 

حتت  امللتهب  الواقع  اأر�س  على  اإيجابا  ينعك�س  ل 

اأقدام ال�صباب من اجليل الثاين من احلركيني.

الطالع  مع  زوال  اإىل  تنتهي  املفارقة  ولكن 

املادة  وهي  القانون،  من  ع�صرة  الثالثة  املادة  على 

فراد  لالأ »يحق  اأنه  على  تن�س  فهي  اإ�صكالية،  كرث  الأ

الذين يتمتعون باجلن�شية الفرن�شية بتاريخ ن�شر هذا 

من  اجلزائر  اأحداث  خلفية  على  الذين  اأو  القانون، 

اأدينوا  قد   ،1962 يوليو   3 اإىل   1954 اأكتوبر   31
اأو  عام  عفو  عنها  �صدر  عقوبات  عليهم  فر�صت  اأو 

جبية،  اإقامة  اأو  احتجاز  اأو  اإدارية  طرد  اإجراءات 

ن�صاطهم  ترك  اإىل  لذلك  نتيجة  ا�صطروا  والذين 

اإجمايل«  بتعوي�س  املطالبة  لهم  يحق   )..( املهني 

)القانون الفرن�صي، �س132(. 

قتل  التي  اجلزائرية  الثورة  و�صف  عن  وبعيدا 

بيت  فاإن  »اأحداث«،  باأنها  جزائري  مليون  نحو  فيها 

الق�صيد يف القانون الفرن�صي ذاك هو اإعادة العتبار 

اجلزائر  روعوا  الذين  الفرن�صيني  امل�صتوطنني  اإىل 

اغتيال  حماولة  حد  و�صلت  واإرهاب  عنف  باأعمال 

يف  نالت  الذي  الفرن�صي  الرئي�س  ديغول،  اجلرنال 

عهده اجلزائر ا�صتقاللها العام 1962، ولي�س اإعادة 

العتبار اإىل »احلركيني« اجلزائريني كما قد ي�صتفاد 

من املادة اخلام�صة من القانون. فالقانون الفرن�صي ل 

ي�صعى فقط اإىل حتويل اأعمال النهب والقتل والتدمري 

والرتويع التي قام بها ال�صتعمار الفرن�صي يف اجلزائر، 

منها يف  مروعة  �صاهدناه من مناذج  ما  يبدو  والتي 

يهدف  اإمنا  اأحداثا هزيلة،  والقبعة«  »العمامة  رواية 

منظمة  وهو  الفرن�صي«،  ال�صري  »اجلي�س  تبئة  اإىل 

ميينية �صديدة التطرف كانت ت�صم بع�س الع�صكريني 

ديغول  لقرار  راف�صني  كانوا  الذين  الفرن�صيني 

حول  اجلزائريني  الثوار  مع  مفاو�صات  يف  الدخول 

اجلزائر  ا�صتقالل  اقرتاب  ومع  بالدهم،  ا�صتقالل 

باأعمال  القيام  يف  هوؤلء  بداأ  عنها،  رحيلهم  وقرب 

�صفوف  يف  ع�صوائي  قتل  اأعمال  بينها  من  اإرهابية 

اجلزائريني، واأعمال ترويع يف املدن وقتل واغتيال مل 

ت�صتثن الي�صار الفرن�صي الذي وقف موؤيدا ل�صتقالل 

وتبيي�س  بالعفو  املعنيون  حقا  هم  هوؤلء  اجلزائر. 

»احلركيني«  ولي�س  بالتعوي�س.  واملطالبة  ال�صفحة، 
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�صفاء  بالقانون جمرد حماولة لإ الذين جاء �صملهم 

�صكايل. نوع من احليادية الزائفة على القانون الإ

اجلي�س  �صفحة  تبيي�س  يبدو  ما  �صورة  ففي 

رهاب التي  ال�صري الفرن�صي وتخلي�صه من و�صمة الإ

نف�صها  الفرن�صية  الإعالم  اأجهزة  عب  به  الت�صقت 

�صفة  ل�صاق  لإ خر  الآ الوجه  وكاأنه  الوقت،  ذلك  يف 

مناط اجلاهزة  رهاب بالعربي يف اأمريكانلي، فالأ الإ

وهي  اأي�صًا،  فرن�صا  ويف  بل  فقط،  اأمريكا  يف  لي�صت 

لي�صت ال�صكل الوحيد للتفرقة يف املجتمعات الغربية 

على اأي حال.

وما  اأي�صا،  هنا  حا�صر  �صكايل  الإ التاريخ 

اإل   ،2005 �صباط/فباير   23 يف  القانون  اإ�صدار 

اأحد اأ�صكال ال�صيطرة على التاريخ وامتالكه واإعادة 

ترمي  التي  ال�صيا�صية  هداف  والأ يتنا�صب  كتابته مبا 

اإليها احلكومة التي متثل اليمني، والتي تريد اأن تفر�س 

عب القانون ما ل ت�صتطيع فر�صه عب كتب التاريخ 

مبا فيه من روايات ر�صمية تتبناها احلكومة، مع ما 

التي  الفكرية  الليبالية  على  التفاف  من  ذلك  يف 

تتبناها الدولة الفرن�صية.

وىل التي  وعلى اأي حال فاإن تلك مل تكن املرة الأ

تعمد فيها الدولة الفرن�صية اإىل القانون لتفر�س من 

خالله رواية تاريخية، فقد �صبق واأقر البملان قانونا 

تراك  الأ ارتكبها  التي  باملذابح  الت�صكيك  فيه  مينع 

 23 ويف  وىل،  الأ العاملية  احلرب  خالل  رمن  الأ �صد 

ما  الفرن�شي  الربملان  اأقر   2000 �صباط/فباير 

الذي  النائب  ا�صم  على  غي�صو،  قانون  با�صم  يعرف 

قدمه، والذي يجرم الت�صكيك يف حقيقة املحرقة التي 

تعر�س لها اليهود على اأيدي النازيني )الهولوكو�صت( 

واأربعينيات القرن املا�صي ويحرم من  يف ثالثينيات 

حيث املبداأ مناق�صة وقوع املحرقة.

غري اأن هذه املحاولت ل مت�صي من دون معار�صة 

يتم  اأن  رف�صوا  الذين  املوؤرخني  من  عدد  جانب  من 

ما  وهو  معتمدة،  ر�صمية  �صيغة  يف  التاريخ  تدري�س 

يرمي القانون اإىل فر�صه. و�صمت �صفوف املعار�صة 

كادمييني والباحثني، والذين  للقانون ع�صرات اآلف الأ

ت�صمن  وللتاريخ«  للحرية  »نداء  منهم  عدد  وجه 

مطالبات باإلغاء ما اأ�صموه القوانني التاريخية كافة، 

ن يف ذلك تقييدا حلرية املوؤلف واإمالء عليه حتت  لأ

واأكد  يجده.  اأن  يجب  وما  يبحثه  ملا  العقوبة،  طائلة 

النداء اأن املوؤرخ »ل يقبل باأية قواعد ثابتة ول يخ�صع 

ي حمظورات،« )القان�ن الفرن�شي، �س134(. لأ

ويف �صورة اأو اأخرى، يبدو ذلك امليل اإىل اإعادة 

تقليدا  له،  ر�صمية  رواية  فر�س  اأو  التاريخ  كتابة 

زمن  اإىل  حماولته  بع�س  يف  يعود  قدميا  فرن�صيا 

رواية  تتناولها  التي  م�صر  على  الفرن�صية  احلملة 

يوؤمر  ما  كثريًا  الرواية  تلك  ففي  والقبعة،  العمامة 

حقيقة  اأو  كاذبًا  حدثًا  يدون  باأن  اجلبتي  تلميذ 

قبل  من  متاأخرًا  حدثًا  اأو  خمتلقة  رواية  اأو  مزورة 

اأ�صتاذه اجلبتي، وحني يرافق حملة نابليون ال�صامية 

التي ق�صد فيها القائد الفرن�صي عكا ليفتحها، يجد 

نف�صه يقوم بالدور نف�صه فيكتب عن حقائق اأخفيت اأو 

حرفت اأو زورت، فهو يكتب يف خمطوطته ما طلبه منه 

الكابيتان هوييه الذي طلب منه م�صاعدته يف اإعداد 

تقاريره. ويف احلالتني تكون احلقيقة التاريخية هي 

�صرديات،  اإىل  املختلقة  الروايات  وتتحول  ال�صحية، 

القوات  ارتكبتها  التي  املروعة  املذابح  فتختفي 

يافا  يف  وكذلك  امل�صرية،  العري�س  يف  الفرن�صية 

انت�صارات  اإىل  فل�صطني،  مدن  من  وغريها  وجنني 

تقع،  مل  اأحداث  وتختلق  الفرن�صيني،  املوؤرخني  لدى 

وتزور اأحداث باأكملها.

الرجال  الفرن�صيون  اجلنود  قتل  العري�س  يف 

النيام بال�صونكي، فيكتب املوؤرخ ال�صاب بناء على اأمر 
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فرن�صاوية  »ثالثة  هي  الفرن�صية  اخل�صائر  اأن  هوييه 

والقبعة،  اأ�صري« )العمامة  و900  قتيل   500 مقابل 

يف  ال�صيف  الفرن�صيون  يعمل  الرملة  ويف  �س148(. 

يقتلون  الفرن�صيون  »راح  الرجال  من   2000 حوايل 

بني  تفرقة  دون  كله  والليل  امل�صاء  طوال  كاملجانني 

امل�صلمني وامل�صيحيني والرجال والن�صاء« )�س152(. 

اإبراهيم  و�صديقه  زميله  من  اجلبتي  تلميذ  و�صمع 

ال�صباغ اأن »بونابرت عندما راأى ياورانه يعودان مع 

�صرى ا�صفر وجهه وقال �صاخطا:  ب�صعة اآلف من الأ

اأمر باإعدامهم.« )�س153(.  ماذا �صاأفعل بهم؟ ثم 

العربية  اإىل  مرتجمة  ر�صالة  ن�س  ال�صباغ  اأراه  كما 

موجهة اإىل الديوان يف القاهرة »وتعجبنا ملا بها من 

اجلرنال  اأن  اأي�صا  ونخبكم  بها:  جاء  فقد  متويه، 

من  ح�صروا  مقاتل  اآلف  اأربعة  على  انت�صر  يونوت 

ال�صام خيالة وم�صاة، فقابلهم بثالثمئة ع�صكري من 

ع�صكرنا )...( واأوقع منهم نحو �صتمئة نف�س ما بني 

مقتول وجمروح واأخذ منهم خم�صة بيارق، وهذا اأمر 

اأن ثالثمئة نف�س  عجيب، مل يقع نظريه يف احلروب 

تهزم نحو اأربعة اآلف نف�س« )�س161(.

التاريخ؛  يدي  بني  نحن  والقبعة«  »العمامة  يف 

كتابته،  طريقة  على  �صهودًا  ونقف  �صنعه،  ن�صهد 

ونعرف اأ�صرار تدوينه، ما يزيد من فهمنا ملا ي�صمى 

اأحيانا علم التاريخ، فاحلملة الفرن�صية مل تكن غزوة 

ع�صكرية فقط يقوم بها جرنالت مدججون بال�صالح، 

بل كانت ت�صم اأي�صا علماء وفال�صفة؛ »عباقرة« على 

وبقي  �صالم  الإ اعتنق  من  ومنهم  بولني،  تعبري  حد 

ما  كان مو�صوعيا حني عرف  ومنهم من  يف م�صر، 

»نحن  فقال  مظامل،  من  ال�صام  حملة  خالل  جرى 

الذين تفاخرنا باأننا اأكرث عدل من املماليك ارتكبنا 

اأنني �صاركت يف قمع  الكثري من املظامل. هل تعرف 

احل�صارة  �صنعيد  باأننا  اأوؤمن  كنت  القاهرة؟  ثورة 

البلد« )العمامة والقبعة، �س193(. هذا  اإىل هذا 

خر، الذي ياأتي على  العرتاف باخلطاأ من جانب الآ

خر بالن�صبة  ل�صان دينون، يبدو وكاأنه وجه العملة الآ

للجبتي الذي ل يجد غ�صا�صة يف مديح الفرن�صيني 

نائب  كليب،  قاتل  احللبي،  ل�صليمان  وفروا  الذين 

نابليون، حماكمة عادلة قبل اإعدامه فهم: »يحكمون 

اأن  بعد  بقتله  يعجلوا  مل  بدين،  يدينون  ول  العقل 

بدم  م�صمخة  القتل  اآلة  معه  ووجدوا  عليه  عرثوا 

وحماكمة،  حكومة  له  رتبوا  بل  ع�صكرهم.  �صاري 

وال�صتفهام،  ال�صوؤال  عليه  وكرروا  القاتل  واأح�صروا 

اأخب  من  اأح�صروا  ثم  بالعقوبة،  ومرة  بالقول  مرة 

نفذوا  ثم  وجمتمعني،  انفراد  على  و�صاألوهم  عنهم 

راأيناه  ما  التحكيم، بخالف  اقت�صاه  فيه مبا  احلكم 

�صالم«  الإ يدعون  الذين  الع�صاكر  اأوبا�س  اأفعال  من 

)العمامة والقبعة، �س280(. ومل تكن هذه اجلملة 

هي الوحيدة التي يتلفظ بها اجلبتي اإعجابًا ببع�س 

�صلوكيات الفرن�صيني، يف مقابل ا�صتهجان ما يقوم به 

بع�س العامة، وهو ما يثري بع�س احلرية لدى ال�صاب 

قليل التجربة، والذي يجد نف�صه مت�صائال: »يحريين 

الفرن�صيني  على  ي�صخط  مرة  تعليقاته،  يف  اأ�صتاذي 

وتارة اأخرى على العامة واملهيجني الذين ورطوا البلد 

قدرة  عدم  اإىل  اإ�صارة  يف  )�س268(،  الفتنة،«  يف 

خر؛  عقل ال�صاب على فهم تلك العالقة امللتب�صة مع الآ

التبا�س ياأتي من الطبيعة املركبة للعالقة معه، وهي 

الذي  اجلبتي  مثل  جمرب  �صخ�س  يفهمها  عالقة 

خر م�صتعمر حمتل، واأنه يف الوقت نف�صه  يدرك اأن الآ

ح�صارية  �صمات  على  النا�س،  مع  تعامله  يف  ينطوي 

بتاأن  تطبيقه  على  وحتر�س  القانون  �صاأن  من  تعلي 

حتى لو كان يف �صاأن حادثة قتل يقع �صحيتها »�صاري 

اأزهري  طالب  اأيدي  على  كليب  الفرن�صيني  ع�صكر« 

مثل �صليمان احللبي.
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يف  خر  الآ �صورة  اهلل  �صنع  يطرح  اأي�صا،  هنا 

تعدديته وتنوع اأ�صوله واختالف انتماءاته، ولي�س يف 

خر  الآ فهنالك  الواحد.  البعد  ذات  النمطية  �صورته 

خمطط  اإف�صال  يف  دورا  يلعب  الذي  الإجنليزي 

نابليون لفتح عكا، ويحا�صر البحر وي�صمح ملن يريد 

اأ�صتاذي  »وقال  يريد،  اإىل فرن�صا ومينع من  بال�صفر 

اإنه حتري يف كيفية �صفر بونابرت ونزوله البحر، مع 

وجود مراكب الإجنليز ووقوفهم بالثغر.« )�س198(. 

الإجنليزي هنا اآخر من نوع خا�س، قد يكون يف حلظة 

خر الفرن�صي، كما حدث حني �صاعد  ما عونا على الآ

يكون  ل  قد  ولكنه  لعكا،  نابليون  ح�صار  اإف�صال  يف 

النهاية يف  يبقى يف  لكنه  التالية،  اللحظة  كذلك يف 

خر، ول ينفي ذلك كل ما قد يفعله وي�صجل  دائرة الآ

يف خانة م�صاعدة ال�صعب امل�صري.

»نحن« اأي�صا لنا تعدديتنا وتنوعنا واختالفاتنا، 

والعراقي،  وال�صامي  وامل�صيحي  اليهودي  فهنالك 

وهناك القبطي الذي ل يرى مانعا من اأن يتعاون مع 

نابليون لهدف يف نف�صه، مثل املعلم يعقوب قائد اجلي�س 

القبطي، الذي يقول للموؤرخ ال�صاب الذي كان يزوره 

مبرا تعامله مع نابليون: »ا�صمع. اأنا مل اأخن بالدي، 

ومل اأفعل مثل امل�صايخ الذين يذهبون متم�صحني اإىل 

الفرن�صيني  اإىل  ان�صممت  لقد  �صباح.  كل  بونابرت 

بدافع رغبة وطنية لتخفيف معاناة اأبناء وطني. هل 

جالف  الأ جانب  الأ يد  يف  م�صر  تظل  اأن  ير�صيك 

اأتراك ومماليك؟ ل بد من اخلال�س منهم كي  من 

ت�صتقل م�صر وتنتقل باأكملها اإىل اأيدي امل�صريني من 

اأقباط وم�صلمني.« )�س227(.

قباط  الأ من  م�صرية  قاعدة  فهناك  اإذن، 

واأتراك  مماليك  اأي�صا  هناك  ولكن  وامل�صلمني، 

وعثمانيون، وهوؤلء تنويع على »اآخر« من نوع خمتلف 

م�صريني  ولي�صوا  فرن�صيني  لي�صوا  فهم  بيننا،  يعي�س 

وعراقيون  �صوام  يعي�س  امل�صريني  بني  اأي�صا. 

ومالطيون، ولكن هنالك يهودا وم�صيحيني م�صريني 

اأي�صا.

هكذا ر�صدت عني تلميذ اجلبتي ال�صاب تركيبة 

البلد يف تلك الفرتة التاريخية، و�صجلت ري�صته يوميات 

اليوميات  �صجل  لقد  الحتالل.  حتت  الواقع  البلد 

مثلما طلب منه اجلبتي يف م�صر، ومثلما طلب منه 

موازاة  يف  كان  ولكنه  ال�صامية،  احلملة  اأثناء  هوييه 

ذلك، ي�صجل يومياته اخلا�صة، مبا يف ذلك عالقاته 

احلميمة مع اجلارية ال�صوداء يف بيت معلمه، والتي ل 

نعرف لها ا�صما، اأو مع بولني، الفرن�صية ال�صبقة، اأو 

اأ�صدقائه واآخرين، ما يجعله قادرا  اأو مع  مع معلمه 

يف الوقت نف�صه، على مقارنة ما يكتبه هو مبا يدونه 

اأن اجلبتي يخفي  معلمه ال�صهري، ويالحظ التلميذ 

بع�س احلقائق فال يدونها، اأو اأنه يدونها بعد حدوثها 

التعامل  رف�س  الذي  كرمي  حممد  مقتل  حادثة  مثل 

حتى  قتالهم  يف  وا�صتمر  الفرن�صيني  املحتلني  مع 

قب�صوا عليه واأعدموه، وهي حادثة لحظ التلميذ اأن 

ت�صعة  بعد  ليدونها  عاد  ولكنه  اأهملها،  قد  اجلبتي 

�صهور من وقوعها. 

تلميذ  يرافق  ال�صامية،  نابليون  حملة  خالل 

اجلبتي اجلي�س الفرن�صي ويدون ما �صاهدته عيناه، 

من  الفرن�صي  قائده  عليه  ميليه  ما  بقلمه  ويكتب 

مدون  هو  ما  اأن  يجد  ما  وكثريًا  وهمية.  انت�صارات 

ل يتناغم مع رواية اأ�صتاذه، ويحدث اأحيانًا اأن يفقد 

حداث من جديد، مع  اأوراقه، فيعود لكتابة الأ بع�س 

ما يحمله ذلك من اإمكان الن�صيان اأو اخلطاأ. من هذا 

والروايات احلقيقية  كاذيب  والأ املزيج من احلقائق 

واملختلقة وتلك التي ل ذكر لها يف تاريخ الفرن�صيني 

اأو يف تاريخنا، تتكون كتب التاريخ وتت�صكل مادتها. 

يف  مداها  ت�صل  التاريخ  فكرة  ه�صا�صة  لكن 
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اجلبتي  اأيدي  على  والقبعة،  العمامة  رواية  نهاية 

هذه املرة ولي�س على اأيدي الفرن�صيني، اإذ كان هوؤلء 

قد رحلوا وعاد بعدهم العثمانيون. ياأتي التلميذ اإىل 

كتبه منذ دخل  كان  ما  يقراأ  اأ�صتاذه، فيجده جال�صا 

الفرن�صيون م�صر. وبعد اأن ينتهي من ذلك يطلب من 

تلميذه اأن يح�صر ورقا فارغا وحمبة وقلما ويطلب 

منه اأن يكتب ما �صيمليه عليه: 

واألف.  ومائتني  ع�صرة  ثالث  �صنة  اكتب:  »قال 

وهي اأول �صني املالحم العظيمة واحلوادث اجل�صيمة 

والوقائع النازلة والنوازل الهائلة وت�صاعف ال�صرور، 

الزمن..«  واختالف  املحن  وتوايل  مور  الأ وتوايل 

التلميذ  ويتذكر  �س327(.  والقبعة،  )العمامة 

مدة  عن  كتابه  بها  بداأ  التي  هي  ال�صطور  هذه  اأن 

الفرن�صيني يف م�صر، »وظننته يعد ن�صخة ل�صديق له 

يطلب  باأن  يفاجئه  ولكنه  �صراءها«  اأراد  ل�صخ�س  اأو 

منه اأن يكتب يف راأ�س ال�صفحة: 

الفرن�صي�س«.  دولة  بذهاب  التقدي�س  »مظهر 

في�صاأل التلميذ اأ�صتاذه: 

»قلت: كتاب جديد؟

قال: جديد وقدمي.

قلت مل اأفهم.

قال: هل تت�صور العثمانلي يقبلون ما كتبته من 

الرتكي  الوزير  الرتك؟  يف  وذم  للفرن�صيني  امتداح 

يف  الفرن�صي�س  وجود  فرتة  تاريخ  له  اأكتب  اأن  طلب 

م�صر. ثم اإين اأريد اأن اأبرىء نف�صي من تهمة التعاون 

مع الفرن�صيني.

على  تفتئت  مل  اأنت  كتبته.  ما  قراأت  لقد  قلت: 

احلقيقة.

- وهل يقبل الرتك ذلك؟

- ماذا �صتفعل اإذن؟

اأن ننزع منه  كتاب جديد هو نف�صه القدمي بعد 

ما قد يغ�صبهم. ثم نهديه اإىل الوزير يو�صف با�صا«.

)العمامة والقبعة، �س328.(

ويت�صاءل تلميذ اجلبتي اإن كان عليه هو اأي�صا 

الفرتة  عن  كتبه  ملا  بالن�صبة  نف�صه  ال�صيء  يفعل  اأن 

من  لنا  يقول  الذي  اهلل  �صنع  عند  جابة  والإ نف�صها، 

على  بقيت  تلميذ اجلبتي  يوميات  اإن  روايته  خالل 

ما  وهو  �صكري،  البوفي�صور  اكت�صفها  اأن  اإىل  حالها 

�صكك فيه امل�صيو لدو يف موؤمتر بواتييه، فالتاريخ يف 

النهاية رواية حتتمل من ال�صدق بقدر ما حتتمل من 

الكذب، فيها من احلقيقة بقدر ما فيها من الوهم، 

امل�صالح  من  فيها  ما  بقدر  املو�صوعية  من  وفيها 

ل  عبثية  عملية  اإنها  الذاتية.  واملاآرب  ال�صخ�صية 

روايات  �صورة  يف  باقية  ذلك  مع  ولكنها  لها،  نهاية 

باقية  هي  مثلما  بالتاريخ،  يعرف  ما  ت�صكل  متناثرة 

كتاأثري جند تعبرياته املختلفة واملتباينة واملتعددة يف 

التاأثري  تتخذ يف �صوء ذلك  الثالث، حيث  الروايات 

مواقف احلب والكراهية، القبول والرف�س، التوا�صل 

والقطيعة.

جل�صات  تبداأ  اللتبا�س  من  ر�صية  الأ هذه  على 

املوؤمتر التاريخي يف بواتييه يف »القانون الفرن�صي«، 

ما  ف�صرعان  الختالف،  �صاحة  التاريخ  ويكون 

يت�صدى امل�صيو لدو، وهو موؤرخ فرن�صي، للبوفي�صور 

�صكري م�صككا يف الوثيقة التي تت�صمن يوميات تلميذ 

والقبعة«.  »العمامة  ت�صكل مادة رواية  التي  اجلبتي 

ومهما يكن من اأمر النقا�س وجمراه ووجهتي النظر 

اللتني تت�صارعان فيه؛ وجهة نظر �صكري ووجهة نظر 

هم تاأتي من اأن التاريخ ما  امل�صيو لدو، فاإن الدللة الأ

زال حا�صرًا، لي�س لدينا فقط بو�صفنا اأمة »تعي�س يف 

خر اأي�صًا، وهو  التاريخ«، كما يقال اأحيانا، بل ولدى الآ

خر« اخلا�س  هنا الفرن�صي الذي يحاول اأن ي�صلب »الآ
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به، اأي »نحن«، تاريخه، ويعيد كتابته من وجهة نظر 

احلا�صر الذي ل يزال املغاربي فيه مغاربيا بعد عقود 

رهاب  من »تفرن�صه«، و ل تزال حماولت نزع تهم الإ

الفرن�صي، وغريهم من  ال�صري  اجلي�س  اأع�صاء  عن 

الفرن�صيني الذين ارتكبوا جرائم  الع�صكريني  القادة 

تلك  كل  بعد  م�صتمرة  اجلزائري  ال�صعب  حق  يف 

الدائرة  املعركة  تبدو  اأخرى  اأو  �صورة  ويف  العقود، 

بواتييه،  مدينة  اأر�س  على  يعقد  الذي  املوؤمتر  يف 

من  اأكرث  قبل  رحاها  دارت  التي  للمعركة  ا�صتمرارا 

اثني ع�صر قرنا بني امل�صلمني والفرن�صيني على اأر�س 

الفرن�صية قبل نحو قرنني  للحملة  اأو  نف�صها،  املدينة 

عقود،  قبل خم�صة  اجلزائرية  للثورة  اأو  الزمن،  من 

فال�صراع على التاريخ هو يف �صورة اأو اأخرى �صراع 

على احلا�صر، والتاريخ كتاب من �صفحات ل تنتهي، 

حداث وقعت يف املا�صي،  مثلما هو روايات ل تنتهي لأ

البعيد والقريب، ولكنها ل تزال حا�صرة، لي�س فقط 

يف كتب التاريخ واملوؤمترات التي تعقد حوله، بل ويف 

خر، وهي عالقة ل  العالقة امل�صطربة بيننا وبني الآ

التي  الكيا�صة  مقومات  كل  اأمام  ا�صطرابها  يخفي 

احلميمة  والعالقات  واحلوارات  النقا�صات  تغلف 

التي تن�صاأ بني الطرفني، عالقات تراوح بني التفهم 

والقبول واحلميمية، من جانب، وبني الرف�س والنفور 

والعداء من جانب اآخر، ويلعب فيها املوروث التاريخي 

دورا موؤثرا، لي�س من حيث ا�صطراب امل�صاعر، اأو من 

حيث  ومن  بل  فقط،  النظر  وجهات  اختالف  حيث 

املفردات امل�صتخدمة يف العالقات اأي�صا، وما يرافقها 

من م�صاعر وما حتمله من معاين اكت�صبتها عب تاريخ 

مل يكن حمايدا كما �صاهدنا.

يف اأمريكانلي، تربط عالقة مركبة بني �صكري، 

بني  ترواح  عالقة  تلميذاته؛  اإحدى  �صريل،  وبني 

قبال والتمنع، وهي م�شاعر  الرغبة والإحجام وبني الإ

�صورة  يف  ي�صعيان  اللذان  الطرفان  فيها  ي�صرتك 

م�صمرة اإىل اللتقاء جن�صيا رغم الهواج�س العديدة 

التي تراودهما جتاه بع�صهما بع�صًا، واأخريًا، يتواعد 

قلياًل،  املوعد  �صريل عن  تتاأخر  اللقاء.  الثنان على 

فيقدر �صكري باأنها لن تاأتي، في�صعر بالرتياح، وهو 

ي الذي عاناه قبل اأن ينجح  �صعور غريب بعد كل الالأ

يف اإمتام املوعد، لكن هذا ال�صعور �صرعان ما يتبدد 

الباب  �صريل  تدخل  حني  نقي�صه  اإىل  وينقلب  متاما 

في�صارع اإىل احتوائها بني ذراعيه.

اإىل  اأقرب  هو  مت�صعب  حوار  يف  الثنان  يدخل 

الت�صتت، ما يعك�س حالة من الرتباك الذي ل تلبث 

ل  اأنا  ن متامًا.  الآ مرتبكة  »اأنا  به  تعرتف  اأن  �صريل 

مني  يقرتب  اأن  ل�صديقي  اأ�صمح  ول  ال�صوء.  اأحب 

تقوم  ثم  �س466(.  )اأمريكانلي،  الظالم.«  يف  اإل 

بحركات عبثية هي يف الواقع تعبري عن ارتباكها، قبل 

اأن يوا�صال احلديث امل�صتت الذي بداأ بينهما، وت�صدر 

بينهما،  اجلن�صي  اللقاء  بقرب  ت�صي  حركات  عنهما 

وعيناها  راأ�صها  فاأخذت  اأمامها  جديد  من  »جل�صت 

معلقتان بعيني. حولت عيني اإىل فمها الوا�صع وتابعت 

وحني  )�س467(.  اأ�صنانها«  وبروز  �صفتيها  انفراج 

غريب  �صعور  �صكري  يراود  املرتقبة،  اللحظة  تاأتي 

مفاجيء.  هلع  انتابني  تلم�صني  اأن  اأو�صكت  »عندما 

على  فوقعت  واقفا  وانتف�صت  بعيدا  ج�صمي  جذبت 

اأتبعته  اأعلى ثم  اإىل  ظهرها. رفعت كل�صوين الطويل 

ال�صالة.«  اإىل  متجها  فوقها  وخطوت  بالبنطلون 

)�س467(. وت�صيع فر�صة التحقق الذي يعني بني ما 

خر والنجاح يف التوا�صل معه. وقبل اأن  يعنيه قبول الآ

يغادر �صكري اجلامعة، ي�صاأله ماهر، امل�صري املقيم 

للف�صل  �صيبقى  كان  اإذا  عما  املتحدة،  الوليات  يف 

الدرا�صي التايل، فيجيب »ل اأظن« )�س461(.

يف اليوم الذي يغادر فيه �صكري �صان فران�صي�صكو 
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احلوامل  على  مريكية  الأ ال�صحف  عناوين  يت�صفح 

»انتهاء عملية ثعلب ال�صحراء بعد ثالثة  فيقراأ عن 

ب�435 �شاروخا من �شواريخ  اأيام من ق�صف بغداد 

واأفغان�صتان  ال�صودان  ق�صف  جاء  ومثلما  كروز.« 

اإعالنا  ياأتي ق�صف بغداد  للزيارة،  افتتاحا م�صوؤوما 

عب  اأعلن  قد  خر  الآ وكاأن  نهايتها،  عن  م�صوؤوما 

معه،  الت�صالح  ا�صتحالة  عن  تلك  املوت  �صواريخ 

ناهيك عن التوا�صل معه بعيدا عن قعقعة ال�صالح.

يف القان�ن الفرن�شي تبداأ عالقة �صكري ب�صلني 

ت�صتجيب  الكهولة، حني  التي �صارفت على  الفرن�صية 

القرتاب  امل�صري  البوفي�صور  ملحاولت  خرية  الأ

الهواج�س  تكتنفها  ملتب�صة  ا�صتجابة  ولكنها  منها، 

وال�صكوك والختالف يف طرق القرتاب، ف�صال عن 

بني  واآخر  حني  بني  تثار  التي  الفكرية  الختالفات 

الكهلني العا�صقني. ويف اأحد اللقاءات يحاول �صكري 

مل�س يد �صلني:

ل  قائلة:  رفق  يف  فخل�صتها  بيدها  »اأم�صكت 

تلم�صني كثريا.

اأبديت ده�صتي، فاأ�صافت: هذا يزعجني.

داريت ك�صويف قائال: اأنا من �صعب بدائي يتعامل 

باحلوا�س.

)القان�ن  اللم�س.«  من  اأنفر  اأنا  كررت: 

الفرن�شي، �س214(.

�صئيلة  تبدو  التي  هذه  الختالف  نقطة  لكن 

على  عديدة  اختالف  نقاط  وراءها  تخفي  همية،  الأ

و�صيا�صية عديدة  فكرية  ق�صايا  املواقف من  م�صتوى 

ت�صل اأحيانا حد العن�صرية، ل جتد �صلني حرجا يف 

اإىل موعد مع �صكري يف  اإثارتها، حتى وهي ما�صية 

املوعد.  ويف�صد  جواء  الأ يعكر  ما  غرفتها،  اأو  غرفته 

الفندق يحاول �صكري  ويف حلظة حميمة يف م�صعد 

احت�صانها: 

لكنها  حت�صنها،  لأ منها  اقرتبت  ثم  »وجلناه، 

فاجاأتني دون اأن تدفعني بثورة: ما هذا الكالم الفارغ 

وروبي والوحدة العربية، ثم  الذي قلته عن الحتاد الأ

تع�صبت ونرفزت وقمت واقفا.

قد  وجهها  باأن  و�صعرت  مذهول.  اإليها  تطلعت 

اتخذ اأبعادا اأكب.

قلت: مل اأفهم.

قالت: اأنت تفهم جيدا. ووا�صلت ثورتها وتبينت 

اأن  اأريد  ول  املهاجرين  اأبناء  اأكره  اأنا  فجاأة:  قولها 

اأعمل معهم.« )القان�ن الفرن�شي، �س225(. 

ولكنها  ثانية،  جواء  الأ تلطيف  �صكري  ويحاول 

تزداد ثورة، وتعود لرتف�س ما كانت قبلته من ال�صعود 

اإىل غرفته، وترف�س اقرتاحه بال�صعود اإىل غرفتها 

قائلة: »لن اأ�صعد معك وحدنا.« )القان�ن الفرن�شي، 

كما  متاما«،  اأخرى  »�صخ�صية  عن  معلنة  �س226( 

يعلق �صكري الذي يرتكها مت�صي وهي تقول »�صنلتقي 

وهو  التايل،  اليوم  ويف  نلتقي.«  ل  اأو  اآخر  عامل  يف 

يوم مغادرة �صكري لباري�س عائدا اإىل القاهرة يجد 

بال�صبط  اأنك  »ردي  فيها  تقول  �صلني  من  ر�صالة 

الفرن�شي،  )القان�ن  ومتخلف.«  �صاذج  اإن�صان 

�س228(. بهذه الكلمات التي تنتمي اإىل عامل الفكر 

وال�صيا�صة واملحمل باأثقال تاريخية عظيمة عرفناها 

مع  التوا�صل  حماولت  تنتهي  الثالث،  الروايات  يف 

مثلما  باري�س متامًا  اجلن�صي يف  التحقق  خر عب  الآ

اأن  هو  واحد  فارق  مع  فران�صي�صكو،  �صان  يف  انتهت 

هواج�س �صكري اخلا�صة هي التي تداهمه يف حلظة 

اأن  حني  يف  فرا�صي�صكو،  �صان  يف  �صريل  مع  التحقق 

هي  خر  لالآ الراف�صة  املعلنة  واآراءها  �صلني  هواج�س 

التي تف�صد اللقاء قبل اأن يبداأ يف باري�س.

املحيطة  الهواج�س  تبدو  اأخرى،  اأو  �صورة  ويف 
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بالتحقق اجلن�صي لدى �صكري يف العملني الروائيني، 

تلميذ  تراود  التي كانت  الهواج�س  تنويع على  وكاأنها 

اجلبتي يف عالقته ببولني التي تعلن موقفًا وا�صحًا 

وهذا  �صبقة،  امراأة  وهي  فعالة  جن�س  اآلة  فهو  منه؛ 

هو  حاول  وكلما  بينهما.  الوحيد  اللقاء  فحوى  هو 

ت�صده  ذلك،  من  اأبعد  هو  ما  اإىل  العالقة  يدفع  اأن 

ببود وو�صوح ل لب�س فيه، فتلك هي حدود العالقة 

اإىل  بولني  عودة  موعد  يحني  وعندما  الثنني.  بني 

بالدها يجن جنون تلميذ اجلبتي ويحاول اأن يقنعها 

بالبقاء، ولكنها تقول ببود:

و�صل  مبا  ي�صتمتع  نابليون  اأترك  اأين  تظن  »هل 

اإليه من جمد وجهد؟

قلت بلهجة �صارعة: وماذا عنا؟

داعبت ذقني باأناملها وقالت: �صتن�صاين ب�صرعة« 

)العمامة والقبعة، �س219(.

البارد  اجلواب  بهذا  اجلبتي  تلميذ  يقتنع  ل 

املجرد من اأي عاطفة، فيقدم لها بديال: 

»رددت: لكني اأحبك وم�صتعد اأن اأتزوجك. 

قالت: واأقيم معك يف غرفتك بحو�س اجلبتي؟

قلت: نقيم معا هنا يف املجمع.

�صريحبون  الفرن�صاوية  اأن  تظن  وهل  قالت: 

مر؟ كن عاقاًل وقبلني قبلة الوداع.« )�س220(.  بالأ

الهواج�س هنا يومية واآنية تخلو من اأي حممولت 

اأمريكانلي  يف  �صاهدناها  التي  تلك  مثل  تاريخية 

نحن  والقبعة  العمامة  ففي  الفرن�شي،  والقان�ن 

ت�صنع  الرواية  �صخ�صيات  وبع�س  التاريخ،  قلب  يف 

خر ي�صجله اإىل جانب �صنعه، مثل  التاريخ وبع�صها الآ

تلميذ اجلبتي الذي يحمل م�صاعر مت�صاربة حول ما 

يجري، فهو يتعامل مع الفرن�صيني املحتلني يف الوقت 

يوؤمر به  ال�صر، وهو ي�صجل ما  الذي ي�صمر لهم فيه 

وتزويرًا،  كذبًا  يكون  قد  يدونه  ما  باأن  معرفته  رغم 

يف الوقت الذي يدون فيه اأحداثًا اأخرى خا�صة به هو 

نف�صه، مبا يف ذلك م�صاعره اخلا�صة جتاه بولني التي 

تتميز باأنها �صادقة متامًا وخالية من الزدواجية التي 

خرين. اإنها عالقة  حتكم م�صاعره جتاه الفرن�صيني الآ

خا�صة من طرفه هو، ي�صوبها حب ممزوج بحرمان 

جن�صي مديد. هذه العالقة هي التي جعلته يو�صك اأن 

يتو�صل اإليها باأن تاأخذه معها يف اآخر لقاء يجمعهما: 

»اأو�صكت اأن اأتو�صل اإليها اأن تاأخذين معها، لكنني 

وتنتهي  �س246(.  والقبعة،  )العمامة  اأفعل«  مل 

م�صر  عالقة  ولكن  اجلبتي  بتلميذ  بولني  عالقة 

بفرن�صا ل تنتهي، بل اإنها تعود حية يف موؤمتر بواتييه، 

قد  اآخر  موؤمتر  اأي  يف  تعود  و�صوف  باري�س،  وموؤمتر 

يعقد فيما بعد حول اأي ق�صية تاريخية م�صرتكة بيننا 

وكتاب  التاريخ،  كتب  اأودعت  فالعالقة  خر،  الآ وبني 

كتابا  يتحول  ول  واحدة،  رواية  على  يغلق  ل  التاريخ 

ر�صميا، حتى لو قيد بقانون مثل »القانون الفرن�صي«، 

�صرديته  وتبقى  نهاية،  ل  ما  اإىل  مفتوحا  يبقى  بل 

التي يكتنفها ال�صك ويلفها الغمو�س عن�صرا اأ�صا�صيا 

اأكرث  خر حتى على  بالآ اإىل حد كبري عالقتنا  يحكم 

t امل�صتويات حميمية
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�صل. الر�صالتان �صورة طبق الأ

ر�شالتان من زغل�ل اإىل بلنت

مل تن�شرا من قبل´

وثيقة

´

´
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وثيقة

´

دارة  ْفِرد بلنت املحفوظة يف متحف فتزوليم- كيمبدج. وتود املجلة الثقافية اأن تتقدم بال�صكر لإ عرثت على هاتني الر�صالتني يف اأوراق ِوْلْ

املتحف ولورثة بلنت على ال�صماح بن�صر مادة الر�صالتني. واأب�صط ما يلفت النظر يف هاتني الر�صالتني اأنهما كتبتا بالعربية، مثل ر�صائل عرابي 

�صل العربي اإىل الإجنليزية عندما �صمنها كتابه التاريخ ال�شري لحتلل بريطانيا  اإىل بلنت من لندن عام 1882، التي نقلها بلنت من الأ

مل�شر املن�صور عام 1907. )انظر ر�صائل عرابي اإىل بلنت يف امللحق الثالث من الكتاب �س534-544(، والتي تت�صمن نف�س احلميمية التي 

اإجالًل  ننحني  جتعلنا  الإجنليزية،  اللغة  من  الكاتبني  متّكن  من  بالرغم  بالعربية،  هذه  الر�صائل  كتابة  بلنت.  اإىل  زغلول  ر�صالتا  تت�صمنها 

للزعيمني اللذين اآمنا اأن اللغة اأغلى ما ميلك املرء من هوية غري قابلة للتفاو�س.

´
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�شعد زغلول

يكتب اإىل ِوْلْفرِد بلنت

إدوارد �شعيد �ش�رة وا�شعة، تتاخم امل��ش�عية،  يف كتابه ال�شهري: اال�شت�شراق، قّدم الراحل ا

عن العلقة ال�ثقى بني ال�شت�شراق وال�شيا�شات ال�شتعمارية، حيث املعرفة اأداة يف خدمة ال�شلطة، 

جهزة املعرفية التي حتتاجها.  وحيث ال�شلطة تنتج الأ

وثيقة

حممد �شاهني
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»املهنة«  �صفة  الت�صور،  هذا  يف  »ال�صرق«،  اأخذ 

يفر�صان  وزمان حمددين،  مكان  على  التي ل حتيل 

معرفة مو�صوعية خا�صة بهما، بل حتيل على »املهني« 

كادميي العارف«، الذي يعهد اإىل ذاته باخرتاع  اأو »الأ

مزدوج: اخرتاع ال�صرق الواجب ا�صتعماره، واخرتاع 

املعرفة، التي تّبر هذا ال�صتعمار وتهّيئ له.

ال�صكل من ال�صت�صراق نعرث، يف  يف مقابل هذا 

يدعى  اأن  ميكن  اآخر،  ا�صت�صراق  على  قليلة،  حالت 

بقدر،  ولو  فيه،  تتكامل  الذي  يجابي،  الإ ال�صت�صراق 

خالقي، والذي ي�صعى  املعرفة املو�صوعية واملوقف الأ

»ال�صرقي«  باأن  معرتفًا  ال�صتعمار«،  »تهذيب  اإىل 

اأو قريب من ذلك.  اإن�صاين،  بتعامل  اإن�صان، وجدير 

اللتان  الر�صالتان  اأو  الوثيقتان،  هاتان  تعطي  ورمبا 

عن  �صورة  بلنت،  ِوْلْفِرد  اإىل  زغلول  �صعد  كتبهما 

م�صر  مع  تعامل  الذي  يجابي،  الإ »ال�صت�صراق« 

اأكرث  اأخالقية  نظر  وجهة  من  اإجنليزيًا،  امل�صتعمرة 

خرين«،  الآ »اآلم  اإىل  نظر  اأنه  ذلك  �صيا�صية،  منها 

دون اأن يتعامل معها مبقولت �صيا�صية معادية.

اأقام  �صهري،  اإجنليزي  م�صت�صرق  بلنت،  ِوْلْفِرد 

1882، وبقي على  يف م�صر خالل ثورة عرابي عام 

�صعبها  على  وتعّرف  حياته،  طيلة  بق�صاياها  عالقة 

والكفاح  والثقافة  ال�صيا�صة  يف  بارزة  وجوه  وعلى 

عرابي،  اأحمد  مع  تعاطف  ولهذا  التحرر.  اأجل  من 

الع�صكري امل�صري الذي مترد على ال�صلطة اخلديوية، 

وحاول، بعد اإخفاق ثورته اأن يح�صل له على حماكمة 

التي  الذاتية  ال�صرية  يف  بلنت.  حفيد  يذكر  عادلة. 

كتبها عن جده اأن م�صر بالن�صبة جلده كانت ت�صتقر 

األفني وخم�صمائة  يف �صويداء قلبه، وقدم بلنت مبلغ 

جنيه اإ�صرتليني لت�صديد بع�س النفقات التي تطلبتها 

عدد  لكن  عرابي.  عن  الدفاع  �صبيل  يف  املحاكمة، 

دلء  لالإ ح�صورهم  املحكمة  طلبت  الذين  ال�صهود 

ب�صهاداتهم والذي بلغ مائة �صاهد كان يتطلب نفقات 

�صاعد  ما  به،  الوفاء  على  بلنت  قدرة  تفوق  باهظة 

املحكمة على امل�صي يف قرار احلكم الظامل. وقد ندد 

عرابي  خروج  بعد  م�صر،  يف  الإجنليزية  بال�صيا�صة 

قائد  اإىل  وجهت  التي  التهم  اأن  معتبًا  املنفى،  اإىل 

خا�صها  التي  املعركة  واأن  وم�صطنعة،  زائفة  الثورة 

تكن  الكبري، مل  التل  معركة  الإجنليزي، يف  اجلي�س 

ع�صكرية  قوة  عرابي  لدى  يكن  فلم  اأ�صاًل،  متكافئة 

بل مترد على موقف  اأحدًا،  يهّدد  يكن  حقيقية، ومل 

ال�صلطة اخلديوية العن�صري من ال�صباط امل�صريني، 

الذين كان عليهم اأن ميتثلوا اإىل روؤ�صائهم الع�صكريني 

من غري امل�صريني.

وقد قام بلنت باإ�صهار موقفه من �صيا�صة حكومته 

اأنواع  فيها  ا�صتعر�س  البيطانية  عالم  الإ و�صائل  يف 

البيطانية  احلكومة  اأوقعته  الذي  الغا�صم  الظلم 

�صوى  له،  مبر  ل  الذي  احتاللها  خالل  من  مب�صر 

الفو�صى  بدل  واإحالله  النظام  با�صتعادة  تذرعها 

التي ادعت اأن عرابي واأعوانه �صاعدوا على ن�صرها، 

متهمة القائد واأعوانه بعجزهم عن تقدمي اأي خدمة 

بالديكتاتور  عرابي  ملرن  نعت  وقد  م�صر.  ل�صالح 

بريطانيا  مب�صالح  طاحة  لالإ ي�صعى  الذي  واملخرب 

قليات �صواء ما كان  ووجودها يف م�صر، وحماربة الأ

قباط، اأو اأجنبيًا مثل اجلاليات  منها م�صريًا، مثل الأ

وروبية امل�صيطرة على �صرايني احلياة القت�صادية  الأ

احتالل  حول  ملرن  كتبه  ما  يقراأ  ومن  م�صر.  يف 

م�صر ي�صعر بوجه ال�صبه بني ذلك الحتالل واحتالل 

اأمريكا للعراق، بل اإن ال�صبه ي�صل اإىل حد التطابق 

احتالل  بريطانيا يف  ا�صتخدمته  الذي  بني اخلطاب 

ا�صتخدمته  الذي  اخلطاب  وبني   ،1882 عام  م�صر 

ي�صل  اإذ   ،2003 عام  العراق  احتالل  يف  اأمريكا 

ال�صبه اإىل ا�صتخدام املفردات نف�صها.

بلنت،  به  ات�صم  الذي  ن�صاين،  الإ املنظور  ولعل 

والكاتب  ال�صحفي  مع  التعاطف  اإىل  دفعه  الذي  هو 
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العرابية،  الثورة  –خطيب  الندمي  اهلل  عبد  الثائر 

ال�صالمة والعدالة،  له  واإىل البحث عن �صبل ت�صمن 

عدام. ل غرابة،  نه كان مطاردًا وحمكومًا عليه بالإ لأ

ال�صيخ  مع  ب�صداقة  بلنت  يرتبط  اأن  هذه،  واحلال 

راء،  الآ يتبادل  واأن  عبده،  حممد  امل�صتنري  امل�صري 

امل�صطهدين. وهذه  امل�صريني  الظلم عن  ترفع  التي 

بع�س  مع  احلميمة  عالقته  مثل  ن�صانية،  الإ النزعة 

م�صتمرًا  ن�صريًا  منه  جعلت  التي  هي  امل�صريني، 

زغلول،  �صعد  دعت  التي  وهي  امل�صري،  للتحرر 

اإكليل  اأول  ير�صل  اأن   ،1919 لثورة  ال�صيا�صي  املرجع 

وافته  حني  �ص�صك�س،  يف  بلنت  قب  اإىل  الزهور  من 

املنية عام )1922(، كما يروي لنا حفيده.

مر، اأن تعّرف بلنت الطويل على م�صر  وواقع الأ

ن�صريًا  خرية،  الأ �صنواته  يف  منه  جعل  وامل�صريني 

دفاعه  من  يتجّلى  كما  امل�صرية،  للق�صايا  متحم�صًا 

عن ثورة 1919 يف ال�صحافة البيطانية، وم�صاركته 

يف مظاهرات توؤيدها.

زعيم  من  املوجهتان  الر�صالتان  هاتان  تعّب 

حزب الوفد وقائد الثورة الوطنية امل�صرية بال منازع 

اأن  ذلك  امل�صري«،  »الوجدان  يف  بلنت  �صورة  عن 

ي�صتعمل  ال�صتقالل  ورمز  مة  الأ وقائد  ال�صعب  زعيم 

لغة مفعمة بالحرتام، تعرتف ب�»اخلدمات اجلليلة«، 

واأوفر  التحيات  ب�»اأح�صن  جديرًا  بلنت  وجتعل 

وي�صرف  بزيارته  يرغب  زغلول  وجتعل  الحرتام«، 

ال�صكر  يوجه  زغلول  اإن  بل  العوائق،  بع�س  لول  بها، 

كانت  لو  كما  العزيز«،  وطنه  عن  »نيابة  بلنت  اإىل 

م�صر كلها مدينة لهذا امل�صت�صرق �صاحب »اخلدمات 

�صعد  لدى  خري،  الأ هذا  يبدو  كله  ولهذا  اجلليلة«. 

زغلول، و�صيطًا �صيا�صيًا نزيهًا، يحاول م�صاعدة م�صر 

قدر ا�صتطاعته، ويقدر الطرف امل�صري هذه املحاولة 

ويثمنها عاليًا. هاتان الر�صالتان امتداد لتاريخ الثورة 

العرابية كما ي�صجله موقف بلنت امل�صّرف والذي كان 

حتمًا حا�صرًا يف ذاكرة �صعد زغلول، ول بد اأن زغلول 

 The Secret History of the بلنت  كتاب  قراأ 

English Occupation of Egypt الذي يعد وثيقة 

ن�صالهم  يف  وامل�صريني  عرابي  اأن�صفت  مرموقة 

هذا  يف  ال�صافر.  البيطاين  العتداء  �صد  ال�صريف 

الكتاب يتبني لنا كيف اأن بلنت حاول جاهدًا اأن يبني 

لرئي�س وزراء بريطانيا اآنذاك جالد�صتون اأن زغلول 

على حق، واأن احتالل م�صر ل مبر له على الإطالق، 

اأي  �صالمي والعربي.  اإنها �صتثري نقمة العامَلنْي الإ بل 

وم�صر،  عرابي  با�صم  �صادقًا  يتكلم  كان  بلنت  اإن 

جالد�صتون  م�صت�صاري  لكن،  �صالم.  والإ والعروبة 

اأن  جالد�صتون  اإقناع  يف  وجنحوا  احلقيقة  زّوروا 

ع�صكريًا  تهديدًا  زعمهم  حد  على  ي�صكل  عرابي 

)military menace(، بل واأنه -عرابي- ل ميتلك 

كما  فهو  قومية،  حلركة  قائدًا  يكون  اأن  يف  احلق 

اأن  دكتاتور ع�صكري ل ميكن  اإىل جالد�صتون  اأوحوا 

يحظى بر�صا حكومة احلزب الليبايل، وزعمهم اأن 

اأتباعه ب�صر خلت قلوبهم من الرحمة،  امل�صلمني من 

مل�صالح  تهديدًا  ت�صكل  العرابية  احلركة  يجعل  مما 

اأقباطًا  فيها،  امل�صيحيني  وحياة  م�صر  يف  بريطانيا 

اإىل  ال�صديد  نقده  بلنت  ويوجه  اأوروبيني.  اأم  كانوا 

بريطانيا ب�صبب اإعطاء نف�صها احلق يف تقرير م�صري 

كرومر  اللورد  موقف  اإىل  وخ�صو�صًا  القومي  البطل 

اخليانة  تهمة  �صيواجه  كان  عرابي  اأن  ادعى  الذي 

اإىل  ُقدم  اأنه  لو  حتفه  �صيلقى  كان  واأنه  العظمى 

حمكمة ع�صكرية. ومل يكتف بلنت بنقل موقف عرابي 

التي  املخاطر  من  حمذرًا  البيطانية  احلكومة  اإىل 

بل  م�صر،  احتالل  على  بريطانيا  اإقبال  عن  �صتنتج 

اأنه ا�صتمر يف توجيه النقد ال�صديد اإىل حكومة بالده 

ل�صرد  له  كان حافزًا  الذي  الحتالل  وقوع  بعد  حتى 

خبايا تاريخ بريطانيا يف م�صر نرثًا و�صعرًا.

ن بلنت �صّمن كتابه ق�صيدة طويلة  اأقول �صعرًا لأ
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»The Wind and the Whirlwind« بعنوان »الريح 

والدوامة« يوجز فيها تاريخ نوايا بريطانيا املراوغ كما 

م�صتقة  هذه  والق�صيدة  م�صر.  احتاللها  يف  يتجلى 

من ق�صيدة م�صهورة تن�صب اأحيانًا لل�صري وولرت رايل 

نف�صه  عن  خاللها  من  يرد   »The lie« بعنوان  وهي 

تهمة اخليانة العظمى التي اتهم بها والتي �ُصجن على 

اأثرها مع اأ�صرته من 1603-1616. وكاأن بلنت هنا 

يذكرنا مبنا�صبة �صبيهة يف التاريخ البيطاين. واأكب 

دليل على اأن ق�صيدة رايل كان لها ح�صور خا�س هو 

كتابه  ا�صتهالل  وينهي  بلنت،  يقتطفه  الذي  اجلزء 

املذكور به مرددًا ما قاله رايل:

اذهبي، اأيتها الروح، �صيف اجل�صد

يف رحلة ل �صكر عليها

ل تخ�صي اأن تعرجي على ما هو خري وابقى

فاحلقيقة �صتكون مطلبك املن�صود

نني ل بّد اأن يخرتقني املوت اذهبي لأ

وقويل للعامل: اأنت كاذب

اأن  موحيًا  لكتابه  بلنت  ا�صتهالل  ينتهي  وهكذا 

تلك  ت�صبه  كبى  كذبة  هو  مل�صر  بريطانيا  احتالل 

العامل  يجوب  �صخ�صًا  رايل  ت�صورها  التي  الكذبة 

يقول له اإنه كاذب.

من  وجوهًا  ي�صيء  ما  بلنت  حياة  يف  كان  واإذا 

عام  عرابي  ثورة  من  املمتد  احلديث،  م�صر  تاريخ 

تقريبًا،  املا�صي  القرن  ع�صرينات  بداية  اإىل   1882
فهو غريب  بالتاأمل:  اأمرين جديرين  �صريته  فاإن يف 

خالق جانبًا،  عن تلك النخبة العارفة، التي ت�صع الأ

وتكّر�س معارفها لق�صايا ا�صتعمارية ل تعرتف بت�صاوي 

ال�صعوب وبجدارتها بحقوق مت�صاوية. هذا من ناحية، 

يجابي«  ومن ناحية ثانية فاإن �صرية هذا »امل�صت�صرق الإ

وكل  البع�س،  يق�صده  الذي  التعميم  ذلك  تدح�س 

اإىل  وروبي  الأ خر  الآ يخت�صر  الذي  جتهيل،  تعميم 

�صر م�صتطري، ول يرى فيه اإل »انغما�صه« املزعوم يف 

خالق والروحانيات. احلياة املادية وبعده عن الأ

كان يف �صرية بلنت، الذي اأراد تهذيب ال�صتعمار 

طبيعة  عن  يك�صف  ما  ال�صعوب،  بت�صاوي  واعرتف 

كل  احلق  نف�صه  اأعطى  الذي  الإجنليزي،  ال�صتعمار 

بلفور«،  ب�»وعد  والتكرم لحقًا  احلق يف غزو م�صر، 

الكاذبة  واملزاعم  املبرات  من  �صاء  ما  م�صتعماًل 

التمدن  ن�صر  مثل:  اليوم  حتى  واملتداولة  املاألوفة 

احل�صارة  عن  بدرو�س  املتخلفة  ال�صعوب  ومواجهة 

القادة  عن  الطويل  واحلديث  والدميقراطية، 

يَر  مل  لذا  منهم.  التخل�س  الواجب  »امل�صتبدين« 

الع�صكري  القائد  عرابي،  يف  الإجنليزي  ال�صتعمار 

م�صتقبل  يهدد  �صرير،  ل�»انقالبي«  وجهًا  اإل  الطيب، 

م�صر ويهدد طبعًا الر�صالة التمدينية الإجنليزية يف 

م�صر، واأن على »املتح�صرين« اأن يدمروا هذا الثائر 

كي »حتتفظ م�صر بالنظام وال�صتقرار«.

جديدة،  باأ�صكال  نف�صه،  يعيد  التاريخ  زال  ما 

ال�صعادة والدميقراطية والعدالة، التي  فهناك وعود 

ل يتحقق منها �صيء، وهناك من ناحية ثانية اأدوات 

من  امتدت  التي  املدافع،  و�صيا�صة  واحل�صار  القمع 

�صكندرية عام 1882 اإىل بغداد عام 2003، التي  الإ

واجلوع  العذاب  اإىل  امل�صت�صعفني  من  مبزيد  تدفع 

والتحارب والقبور.

ي�صري  كما  بلنت  �صدر  يف  مطبوعة  م�صر  اإن 

جده.  عن  كتبها  التي  الذاتية  ال�صرية  يف  حفيده 

بلنت  حفيد  بها  قال  التي  اجلملة،  هذه  عبت  هل 

هذا  حب  عن  يجابي،  الإ امل�صت�صرق  عن  كتابه  يف 

ثم«  الإجنليزي مل�صر، اأم اأنها كانت مراآة ل�»مركب الإ

الذي اأ�صاب اإن�صانًا نزيهًا مل يحتمل م�صهد التخريب 

الإجنليزي يف م�صر؟.



اللوحة للفنان �صياء العزاوي- العراق
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خري ´ ر�ض تنهيدتك... حلنك الأ الأ

»اإىل حمم�د دروي�س«

عمراأب�الهيجاء

) 48 (

�صاأقول/

�صالما على نقطة الدم،

يف اأول ال�صطر،

واآخر ال�صطر،

ليد اأطلقت الطري ل�صاحل احللم،

و�صم�س الكالم..،

�صالم عابر لل�صالم،

ثمة اأح�صنة وحيدة

يف خفق الرمال،

وجرح ال�صوؤال،

يا �صيد الرق�س،

اللوحة للفنان نبيل عناين- فل�صطني

´ هذه الق�صيدة من املجموعة اجلديدة التي �صت�صدر عن املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر بعنوان »على مهلك اأيها الليل«.

قوا�س لل�صاعر الراحل حممود دروي�س. جميع املقاطع التي وردت يف الق�صيدة وبني الأ
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يف ات�صاع الروؤى،

يا العا�صق احلر الوحيد،

يف ا�صتباك الف�صول على الهواء،

دماء ..دماء ..دماء،

ر�س تنهيدتك، الأ

خري، حلنك الأ

وحبل غ�صيل اأمك،

عاليا ما �صّمته ريح،

ها اأنت/

تر�صل يف جلجلة اخلطى،

ما قد تبقى،

من الن�شيد

»اأطفالك ثمانية

وتا�صعهم �صياأتي بعد �صيف«

يا�صهقة امللهوف،

يا حزن ال�صعراء..،

يا اأول طيف،

قريبا �صتظل من م�صرح الكلمات،

قريبا من الفرح..،

قريبا من اجلرح..،

قريبا من الدموع..،

قريبا من اجلوع..،

قريبا من احلب..،

قريبا من احلرب..،

قريبا من الدرب..،

قريبا من اجل�صد ال�صيف..،

وقريبا من انفجار احلرف..،
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�صاأقول �صالما/

اأفتح نافذة اأخرى،

لع�صافري بال اأجنحة،

تنادي عليك،

وحتط بني يديك،

�صقطت �صوكة القلب،

والدْرب..،

ومل جتنح لهم،

ن / دمك الآ

ي�صعى يف املتاري�س،

ر�صفة، بني الأ

ووهج املع�صكرات،

دم يف كل اجلهات..،

دم يف حّد احلرف،يف مبتداأ الق�صيدة،

دم يف الفكرة، يف ارتباك اجلريدة،

دم ينام و ل ينام..،

دم يحرتق يف الثلج..،

دم يحمحم، ي�صافرللطوابني البعيدة،

يف »البوة«

يف انت�صاف الطفولة،

ول مفّر،

قلت: »حا�صر ح�صارك ل مفّر

ن حر وحر وحر« فاأنت الآ

يا�صديق احللم،

والدم واللغة،

املجلجلة،

حملتنا قم�صاننا املقّددة،
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اىل وحل املخيمات،

وحّد املق�صلة،

فاأي الدروب/

وهذي احلروب،

العوا�صف،

القوا�صف،

توزع اللحم،

الكثيف يف احتدام،

امل�شاألة..،

)67(

اىل اأين من�صي..؟

و�صم�س الطفولة انطفاأت،

فبكى الوطن.. على الوطن،

بكى املاء/

على الراحلني بكامل حزنهم،

وحمام ال�صماء بكى

على تزاحم النا�س يف اخليام،

بكت الق�صيدة �صاعرها يف املنام،

يا ال�صاعر الوطن/ املغني،

هذي خ�صرة ال�صعر،

يف ات�صاع الياب�صة،

ومنذ مناف كثرية،

متطر العيون،

الناع�شة،

حزينا/

مير اآب اىل التلة،

وطائر الفرح/ اجلرح،
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ي�صم حتت اإبطه نايه احلزين،

وكل احل�صا�صني،

كانت بني يديه،

تغني اأحوال الوطن،

واملدن النا�صفة،

حزينا/

مير اآب على حكمة القب،

و�صماوؤنا الراعفة..،

م م�صيت حتفك تراتيل الأ

تعلو فمها الوردّي

�صورة

الفاحتة..،

منفي /

وغيم البالد فا�صد، »يف ح�صرة الغياب«،

ول مطر،

عيناك تن�صدان العا�صفة،

�صئلة، متعنان يف الأ

ول خرب،

وتعزف وحدك كطري املنايف،

والبحر بني يديك يجري،

ول �شفر،

يا �صيد احللم/

ن، كل �صيء ي�صتوي الآ

يف باب الرحيل،

ن، ي�صتوي الآ

يف �صهوة الرتاب،

وتنام الطرقات،

يف وحل القدمني،
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و�صاهدة املعنى،

تفاحة خباأها القلب

وانزوى

يف ع�شب

ال�شتات،

اأ�صئلة تئن

على اإيقاع

احلرب،

وجدار الليل مائل،

ج�صاد على الأ

وخيل الكالم

يعب تواريخ النك�صة،

من حدود الذاكرة،

اىل الواهبني الدم

لع�صاكر الظالم،

» �صقط القناع عن القناع«

وبحر ن�صيدك فّيا�س

يا�صيد احللم/

والدم

ر�س �صاقت بك الأ

مبا رحبت،

فامت�صقت

الق�صيدة

�صلما

ومعنى

للحياة..،



العدد اخلام�س وال�شبع�ن 1022009

)73(

قمر عليك /

قمر على الراحلني،

على مفرتق البالد،

على حلم انك�صر،

يف بريد الرياح،

وهذا ال�صباح

عرا�س القتيل، جمر الأ

قمر عليك/

علينا،

اأيا دروي�س املتعبني،

من اأين يل

حدائق اأخرى؟

كي اأتقي �صّم اجلراح،

وخزائن الرتاب

حمائم الكنعانيني تلوذ بوهج دمي،

من اأين يل ن�صف قلب؟

ر�س اأن�صد الأ

واأبوح بالذي ل يباح،

قمر عليك/

ناي على الناي،

ومثلي مرتبك مبلح ت�صرين،

تقتلني ا�صلئتي،

فاأ�صرخ/

من يوقف اإيقاع الدم

يف ال�صحراء ؟

من يوقف اإيقاع الرنج�س،

يف مدر�شة الورد،
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يا » لعب الرند«

قمر عليك/

قمر طالع

من منازل القد�س 

وميجنا الفالحني..،

)82(

»بريوت تفاحة

والقلب ل ي�صحك«

وق�صائدنا كحل ال�صهداء،

طائر من ازرقاق النار،

بحر تليق به،

اأحالم امراأة ر�صمت

خطاها يف بهجة احللم،

وقراأت متاري�س دمنا ال�صباحّي

يف وحل املخيمات،

وحكمة املل�صقات،

بريوت ده�صتنا/ طري حمام،

حط ببيت القلب،

اأغنية غادرت من�صدها،

على ل�صان ال�صارع املقطوع،

خري، يف الق�صف الأ

بريوت مواويل �صبا،

قم�صان �صاتيال الغرقى

اأ�صبح يف بحر الغمام

والكالم اأفق الكالم

بريوت �صفر الروح

مدر�شة
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يام، الأ

)2003( 

يا دجلة يا الفرات

يا نخل العراق/

 ها قد عاد هولكو،

مل يعد

ماأوى لدمنا املراق،

جفت مياه النهرين،

والليل هو الليل،

فباأي الر�صا�س نقراأ �صورة

البالد،

و ننعى الفراق..،

هي/

اأندل�س اأخرى، وفل�صطني العناق،

فيا قلب كل املدائن ذئاب،

ووحدك تلثم اجلراح،

�صواق..، وت�صكنك الأ

)2008(

» ذهب الذين اأحبهم..«

وما زلنا نطل من �صرفة اجلرح

وكل �صبح �صوؤال

م�صيت وكل املنايف

حقائب وجع

ودم �صّيال

ن من..من الآ

فما زال حلمنا..حلمك

دمنا..دمك .. يف اجلهات جوّال..،
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كائــن ال�ّشـــــــــِر 

اأنا ال�صرُّ 

�صوتي ميرُّ من الروِح مثل الفرا�صاِت 

اأو مثَل خوٍف قدمٍي َيُلوُح على طرِف الذكريات 

ومي�صي  كجي�ٍس مَن النمِل يف درِب هذا الفراغ

ي �َصكيَنَتُه  ُيذرَّ

ثم يرتاُح يف ظلِّ غيبوبٍة 

ويبوُح مبا يختفي يف قمي�سِ احلياِة الطليقِة من رغبِة  

وخياٍل �صهٍي 

يوؤلِّب �صر احلقيقِة يف داخٍل �صوهتُه الهموُم 

واأعماُه �صكُل النهاية 

�شيف الدين حما�شنة

اللوحة للفنان �صاكر ح�صن اآل �صعيد- العراق
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اأو �صيطنتُه ال�صياطنُي 

وا�صتنبت الطري يف راأ�صه �صمعًة للتمني 

اأنا لعنة اجلن�ِس 

�س  ج�صر التوجُّ

نب�صي مير من الروِح �صيئا  ف�صيئًا

م اأعمدَة ال�صاحر املخملي  كالمي يحطِّ

ر�ِس مثَل املعادن  ويهوي ثقياًل على الأ

مكتظًة باجلحيم 

اأنا املتكوُر يف دفرِت الكائنات 

اأزاوُج  بنَي اللحون 

واأ�صهو كمْن غاَب يف مقلتيه 

واأو�صاُه �صاهده الداخلي باأن يتهجى القيامَة 

اأن يتحرى اجلنوَن 

وي�صتاأ�صَل النوَر من جنمٍة 

د ذعر التنف�س يف الظاهر الباطني  ويجرِّ

د فارُغها احلمميُّ  ويبكي ك�صم�ٍس جتمَّ

اأنا رغوة النتحار 

وجذُر املجرة 

د �صمتًا تَوهَج فيِه اجلحيم  جوٌع يجرِّ

اختطفُت القواننَي من ذعرها 

واخرتعُت الوحو�س لنف�ٍس ت�صارع فيها التمرُد والغ�صُب امل�صتطيُل

ر�س �صكرى  اإىل ثقبها امل�صتحيل  �صماٌء تلملُم اأطرافها وتطرُي عن الأ
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بابيل ن�صاٌء من امللِح والناِر والكهرباء ي�صاجعَن طرَي الأ

ق�صٌف على الباطِن القدري 

اأنا ال�صرُّ 

وجهي ي�صف عن العامل الغام�صي 

ن فيها اخل�صوف وين�صق يف �صاعٍة يتكوَّ

ح للعابرين من العتم نحوي  يادي تلوِّ اأنا ما راأيُت من احللِم غرَي الأ

نا�صيد لياًل َفلياًل وتفرُغ طبَل الأ

ر عن حزنها   تكفِّ

وتقوُل وداعًا ملن �صاهدتُه املرايا على الثلج  ؛

يدعك مثقال  �صرخته  ويقوُل وداعًا 

ر�ِس  ويطلُق من حاجبيِه النعا�س �صبابًا على الأ

م�صتن�صقًا لوَن هذي النهارات 

ينثاُل يف جرِحنا املتاآكل  كال�صم�ْس . 

اأنا ما راأيُت من الغيِب غريي  

وغرَي النيازِك  

والذارياِت 

و�صلََّم هذي اخلطيئة 

�َس فيِه النداء والناُر حترُق غريي وَغريًا َتَوجَّ

واأوحى لغري الوحو�س باأن ت�صطفي يف الظهرية  جن�َس القبيلة

ها   واحلية تهتدي يف الرمال اإىل �صرَّ

در  َع مني �صوى جزئَي املرتاكِم يف ال�صَّ اأنا ما تقطَّ

اأدَمنُت كلي 

و�صمُت عن احلب 
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ٍ
يادي على الرمل من اأ�صٍف وانهزام رتُه الأ األقيت ما �صطَّ

نتقام  اأفَرغُت عينَي من �صائل الإ

اأنا كوكُب اخل�صِب 

قلبي نواة التخلُّق 

ج�صمي هواُء العنا�صر 

اأخرُج من �صيحة الريِح 

اأو من عظام الوجود 

جنةَ  يف الرِحِم احلام�صيِّ رعاٌف ي�صيب الأ

�صفرُي البداياِت ثقٌب �صينفُث من موتِه نقطَة النت�صار ويزهُر يف رهبِة املهِد

بديِّ   مثل الورود  على ال�صاحِل الأ

اأنا ما ا�صطحبت عرو�َس النوايا اىل الكهِف يومًا 

ول بحُت للقادمنَي من الرمِل باملطِر املو�صمي 

ومل اأتعرى اأمامي 

ومل اأمتطي ده�صتي واأغادر تلك ال�صحارى 

اأنا ما راأيُت من احللِم غرَي الن�صور 

تن�ّصر ري�صًا 

وت�صرُخ فوَق البيوت العتيقِة لياًل فلياًل

تداعُب اأجرا�َصنا 

وتهز الكالَم املدلَل 

َم لياًل فلياًل اأو تاأكل الأ

تقلِّم اأ�صماءنا 

رته القنابل ليال فلياًل . وحتلِّق يف داخٍل فجَّ
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حجرٌ يف ثياِب العراق

حمم�د �شليمان

ذا حنينيَّ يهجُع بال�صِب ل بالبكاِء

وها اأت�صمُم �صكَل ال�صباِح

اأيا حجرًا يف ثياِب العراِق

كيف اأ�صلمتني عر�صًة للو�صاِة 

وكنت تركت ببابَك بع�صًا 

من املاِء وال�صكِر امل�صرتيب

بع�صًا من اخل�بِز 

�صدقاء يف غرفِة الأ

اللوحة للفنانة ليلى ال�صوا- فل�صطني
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موعدًا للفتاِة التي واعدتني 

ثم بكل هدوءٍ 

غدت بع�س دمٍع وماْء 

ترى �صوف تبكى الفتاةُ  

كمثل اللواتي انتظرن 

على باب مقهًى قدي�ْم 

وهل يدرك ال�صحُب 

اأن البالَد التي ل ت�صيُع 

ت�صيْع 

اإذن �صوف اأم�صى

 قبالة كل فالٍة ُتغنى

وكل عراٍق حزيْن

اإننا حني تختلط الطرُق

بالعابرين

وتختلط احلرُب باملاِء 

والغارقني

ونح�صى الذي مر بني ال�صظايا

وكل الذي �صار حم�س عناٍق 

قدمْي

فكل الذي مر ......

حتت ال�صظايا عراٌق 

وكل عراٍق له ما يعني .
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تغّولوا ... تطرّفوا...!

جهاد حمدان

تغّولوا ... تطّرفوا

اأقولها واأهتف

فغّزٌة واأهلها

طرائٌد فقّتلوا

ويّتموا ورّملوا

وقّطعوا اأطرافنا

بل وا�صلموا عيوننا

وقعقعوا... وقهقهوا

´´´

اللوحة للفنان ر�صيد قري�صي- اجلزائر
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دماوؤنا وقودكم

وحلمنا �صواوؤكم

ل توقفوا العدوان حتى ت�صبعوا

وتاأخذوا ما �صئتُم ... حلمًا... دمًا

وترحلوا

´´´

تغّولوا... توّح�صوا

ت�صللوا... وفت�صوا

بيوتنا... �صدورنا

لكنكم لن تفلحوا

يف نزع حتى ذّرة من حقدنا

اأو قتل حلم �صاغه اأجدادنا

´´´

اأمامنا اأيامنا

وخلفنا اآلمنا

اأمامكم �صوادكم

وما تبدى خلفكم... جلووؤنا

وبني بحرنا ونهرنا

بالدنا و�صادنا

´´´

دّمروا ... �صّردوا

بل واع�صروا تاريخكم

وا�صرتجعوا �صم�صونكم

وجّهزوا ف�شفوركم

وقاذفات حقدكم

وحامالت موتكم

كادميكم ... ليكودكم
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ثم اعلنوا انت�صاركم

´´´

ن�صرمت الغربان يف اأجوائنا

�صماك يف مياهنا رّوعتم الأ

ر�س مت�صي بيننا؟ فاأي نوع من دواب الأ

´´´

تغّولوا ... تطّرفوا

طفال والن�صاء وال�صيوخ اإْن ل ترحموا الأ

تو�ّصلت عيونهم وا�صتعطفوا

فهتلر خ�صيمكم 

معّلم وملهم

ها قد حرقتم ثّلة

لكّن اأخرى تنه�س

فزمت على جالدكم

مرحى لإجنازاتكم

لزهوكم ... وجندكم

لدو�س منلة �صغرية

اأبت اأن تنحني

لبرت �صاق نخلة �صجاعة

علت على قاماتكم

لق�صف عمر زهرة جميلة

اأحالمكم تخيفكم

بطال هْم فليخ�صاأ الفا�ص�صت... فالأ

اأنتم ومن يّلف لّفكم

´´´

تغّولوا ... تطّرفوا

لكنكم لن تفلحوا
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�شـــارق النــــــار

تفرُّ الطيوُر مرفرفًة

باأجنجٍة من الالزورد جمروحًة للف�صاء الف�صيح

اأنا رق�صُة املوج

اتبعوين

اأنا �صارق النار

اتبعوين

اأنا النعنُع البيُّ والطني اجلريُح

يطيُب يل هذا امل�صاء

يائل وال�صفائر واحلدائق اأن اأر�ُصَق الأ

والن�صاء

يطيُب اأن اأعي�س �صاهقًا

واأ�صرَع رايتي للريح كالرمح الك�صيح.

ن�شال القا�شم

اللوحة للفنان �صليمان من�صور- فل�صطني
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اأطياف املوت

الليلة وجد نف�شه  ، لكنه يف تلك  اأ�شب�ع  اأو اثنتني كل  اأ�شهر وه� ي�اجه امل�ت ب�شراوة؛ مرة  منذ 

�شياء املحيطة به والقريبة منه.  يحتال عليه ، مب�شاعدة غري مت�قعة من الأ

إ�شمنت ال�شق�ف واجلدران وبلط الغرفة،  لطاملا �شعر باأن امل�ت كائن يتنف�س ويتحرك ويخرتق ا

ويطلق رائحة خا�شة به . 

جمال ناجي

تدخلها،  وتوقيت  ومنطقها  روائحها  �صياء  لالأ

وللموت خ�صو�صياته اأي�صا. 

هذه الفكرة تر�صخت يف ذهنه منذ اأعوام طويلة، 

ول يدري ملاذا مل يتمكن من اقتالعها وتغيريها على 

رغم اأنه اأمت ال�صبعني من عمره .

حاول النوم ك�صائر الكائنات التي تدب على هذه 

ردن الل�حة للفنان اأحمد نع�ا�س - الأ
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يف  بعنف  تعزف  الريح  كانت  عليها.  وتغفو  ر�س  الأ

باحة داره، كاأمنا تطالبه ب�صيء يخ�صها، ريح عاتية 

�صدى  عزيفها  فيخلف  والنوافذ  �صجار  الأ ت�صرب 

موح�صا يف نف�صه.

ي�صر من �صدره بعد اأن  و�صع كفه على اجلانب الأ

كاأمنا هي خارجة من  �صاخنة،  دهمته وخزة حارقة 

ُغ�صان قلبه، نه�س هلعا، نف�س راأ�صه فتحقق من اأنه 

ما زال على قيد احلياة. مت�صى يف �صالون بيته املقفر 

اإل من ب�صعة مقاعد وطاولة م�صتطيلة متق�صرة. كان 

�صتفراد به  وحيدا يف بيته، واأح�س اأن يف و�صع املوت الإ

من دون اأن يعرقله اأو يعطل مهمته اأحد.

يف  و�صريه  �صريره  عن  بنهو�صه  اأنه  اعتقد 

به، متاما  للظفر  املوت خطته  اأف�صد على  ال�صالون، 

مثلما فعل حني رحل من بيته القدمي اإىل هذا البيت، 

ويف  املدنية  حوال  الأ دائرة  يف  عنوانه  تغيري  ورف�س 

والبنك  واملاء  والكهرباء  الت�صالت  موؤ�ص�صات 

مبقيا  به،  املعنية  اجلهات  و�صائر  التقاعد  و�صندوق 

على عنوان بيته القدمي، من اأجل ت�صليل املوت، لعل 

البيت  هذا  يف  عنوانه  اإىل  يهتدي  ل  فقد  وع�صى، 

اجلديد.

تلك كانت اأ�صبه مبزحة طائ�صة بينه وبني نف�صه، 

الحتمالت  در�س  حني  جديا  طابعا  اتخذت  لكنها 

كلها.

مل ي�صتجب له النعا�س اإل بعيد انت�صاف الليل. 

فاأح�س  �صريره،  على  ا�صتلقى  نومه،  غرفة  نحو  �صار 

عينيه  اأدار  الغرفة،  يف  مرئي  غري  ج�صم  بحركة 

لكن  يره،  مل  الذي  اجل�صم  ذلك  عن  باحثا  مت�صككا 

فنه�س  فجاأة،  انطلق  ل�صيارته  احلماية  منبه  �صوت 

من جديد. فتح الباب اخلارجي ف�صفعته الريح كما 

لو انها كف خرافية، مل تكن ريحا عادية ذات اجتاه 

واحد، اإمنا هي ترتد وتتجول يف كل مكان من باحة 

البيت املك�صوفة، كاأمنا تقوم بعملية تفتي�س عن �صيء 

ل�صدتها حركت �صيارته  اأنها  اأو �صخ�س ما، حتى  ما 

فانطلق �صوت منبهها حمذرا. 

اأ�صكت املنبه وعاد اإىل غرفته و�صريره.

داعي  ل  اإذ  وج�صارة،  بواقعية  ينام  اأن  حاول 

للخوف طاملا اأن امل�صاألة خارج نطاق �صيطرته. كاد اأن 

يغفو مطمئنا اإىل هذه النتيجة التي بدت له منطقية، 

طماأنينته،  لتمزق  عادت  الكائن  ذلك  اأنفا�س  لكن 

فخفق قلبه ب�صدة حماول القفز خارج �صدره. 

يف تلك اللحظة تذكر اأنه مل يتناول دواء �صغط 

اخلزانة  اإىل  متوجها  نه�س  املميع،  وقر�صي  الدم 

ال�صغرية حيث اأدويته، جترع ما لزم منها وعاد اإىل 

�صريره. 

ل  اأنها  غلب  الأ على  غريبة،  رائحة  يت�صمم  بداأ 

تنتمي اإىل اأر�صنا التي نعرفها، رائحة تعب منخريه 

جوفه،  يف  ت�صتقر  اأن  قبل  حلقه  يف  وتتحو�صل  وفمه 

وتكاد  يت�صردق  به  اإذ  الرائحة،  تلك  يفكر يف  وبينما 

روحه تغادره. 

من  فنه�س  املت�صل،  ال�صعال  من  نوبة  دهمته 

جديد وتوجه نحو الثالجة، �صرب كوبا من املاء وعاد 

اإىل �صريره.

واخلطوات  الرائحة  فعادت  ت�صّهد،  قليال،  هداأ 

لفحته  منه،  مقرتبة  الغرفة  يف  تدب  التي  الثقيلة 

الذي  الكائن  ذلك  فم  من  منبعثة  اأح�صها  اأنفا�س 

�صار يعرفه ويح�س بح�صوره من دون اأن يراه، وحني 

اأ�صعفته �صجاعته  اللت�صاق،  باقرتابه منه حد  �صعر 
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اإىل جانبه م�صتاأن�صا  ف�صغط زر امل�صباح الكهربائي 

ب�صوئه املفاجىء . 

ي�صتطيع  ل  فهو  عليه خطته،  اأف�صد  ال�صوء  لكن 

�صواء.  النوم اإل بعد اأن يتاأكد من اإطفاء كل الأ

اأطفاأ امل�صباح ب�صرعة. تاأمل ال�صقف واجلدران. 

بنف�صجيا.  لونا  �صياء  الأ كل  اتخذت  عيناه.  غ�صيت 

باأن  الكتب  اأحد  يف  قراأ  اأن  �صبق  فقد  خوفه،  ازداد 

ن�صان يرى ال�صياء كلها بنف�صجية قبيل املوت، قبيل  الإ

املوت مبا�صرة! هذا اآخر ما تو�صل اليه بنو الب�صر من 

لوان كلها  معرفة وعلم حول حلظات ما قبل املوت؛ الأ

تنعدم ول يبقى �صوى البنف�صجي، وغرفة نومه غدت 

كلها بنف�صجية تلك الليلة.

الظلمة  فعادت  جديد،  من  نظر  عينيه،  فرك 

تغمغم يف الغرفة وتلون ما فيها: ال�صتارة، اخلزانة، 

مك�صوة  غدت  كلها  املعرقة،  ال�صجادة  اجلدران، 

بو�صاح اأ�صود تتخلله م�صاحات بنف�صجية داكنة.

من اأين جاء البنف�صجي ؟ 

مفتاح  واأدار  ال�صالة  اإىل  انتقل  ثم  نف�صه  �صاأل 

اأح�س برغبة يف معاندة املوت وال�صتخفاف  التلفاز، 

املنطقة  فجاأة عن  انقطع  الكهربائي  التيار  لكن  به، 

باأكملها.

مر. ت�صاءل: اأميكن اأن تكون ال�صدفة  حار يف الأ

هي التي تتحكم يف ليلتي؟ هل ثمة وجود لل�صدفة؟ اأم 

اإن ما يجري كله مدون يف �صجالت ما يطلقون عليه 

ت�صمية »القدر«؟ 

لبيته  املحاذي  ال�صارع  فراأى  النافذة  عب  نظر 

مظلما، اأ�صغى اإىل �صوت الريح فاأح�س بالذعر، حاول 

اإ�صعال امل�صباح اليدوي لكنه مل يعمل، ومن ال�صعب 

اأن يعرث على بطاريات جديدة له، ب�صب الظالم الذي 

اإذا كان ذاك هو  ت�صاءل عما  اأنه  اإىل حد  بيته  غمر 

ظالم القب اأم ظالم احلياة.

هكذا ق�صى ما يتذكره من ليلته تلك: كلما اأح�س 

�صياء �صوت اأو  باقرتاب ذلك الكائن منه، بدر عن الأ

الريح  �صوت  ي�صمع  فتارة  املهمة،  اإجناز  يعرقل  فعل 

منبه  ي�صمع  وتارة  داره،  باحة  يف  واين  الأ وقرقعة 

قط  �صوت  ي�صمع  وثالثة  ال�صيارة،  اأو  النقال  الهاتف 

ميوء وحيدا. واأخريا، ارتطمت يده بكوب املاء الذي 

الغرفة  بالط  على  ف�صقط  جانبه،  اإىل  و�صعه  اعتاد 

من دون اأن ي�صدر �صوتا، ومن دون اأن يتمكن من مد 

رقبته لروؤية الزجاج املحطم على البالط..

ذاك كان اآخر عهده باحلركة، فقد �صكن ج�صمه 

مل  اخلانق،  ال�صعال  من  حادة  نوبة  متلكته  اأن  بعد 

يعد قادرا على حتريك اأطرافه. مل يعد ينطق، على 

tالرغم من اأنه ظل قادرا على �صماع اأ�صوات زواره



الل�حة للفنان جنا مهداوي - ت�ن�س
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 كتاب خالد

وفّن الق�ّس عند اأمني الريحاين

حممد دكروب

كلمة متهيدية 

وتاريخياً وم��ش�عياً،  �شح واقعياً  النقدي الأ التعبري  الروائية« ه�  »البدايات  لعل عن�ان 

�شكال: م�شاألة الريادة يف الرواية العربية! وبالتاأكيد فّنياً، لت��شيف امل�شاألة/الإ

إذا تخّلى عن مثل هذه  دبي العربي يك�ن اأكرث ان�شجاماً مع حداثته ا ففي يقيني اأن النقد الأ

اأول م�شرحية  اأو:  اأول ق�شيدة عربية حديثة!-  اأو:  التحديدات احلا�شمة: )اأول رواية عربية!- 

دبي/ الفني يف عمل  عربية!، الخ...(... ذلك اأن حركة تكّ�ن ن�ع اأدبي فني ما، وتكامل هذا الن�ع الأ

حمدد اأو، غالباً، يف عدة اأعمال و�ش�ًل اإىل متّيزه كن�ع جديد، خمتلف، اإمنا ت�شري اإىل الت�شكل 

متفاعلة،  متن�عة،  �شهامات،  الإ متعددة  عملية  ولكنها  زمنياً،  تق�شر  اأو  تط�ل  عملية،  �شياق  يف 

دبية املت�اجدة، ولكنها تنجذب اإىل جديدها وا�شتقلليتها وتكاملها،  ن�اع الأ تتجاذبها التقاليد والأ

دبي  إ�شهاماً يف ر�شم معامله اأي�شاً، وقد ل ينف�شل الن�ع الأ ا�شتجابة ل�شرورات الع�شر وامل�شتقبل، وا

اجلديد هذا، يف حركة تكامله ومتايزه، عن الق�ل اجلديد الذي يحمله، ق�ل يت�شف ه� اأي�شاً، 

وغالباً بطابع ريادي، تقدمي.
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بد  ل  كان  وىل،  الأ التمهيدية  الفقرة  هذه  ولعل 

اإ�صكايل،  منها على عتبة احلديث عن كتاب روائي، 

الريادية  الروائية  عمال  الأ جملة  من  هو  ومتميز، 

دب العربي احلديث. )�صدر بالإجنليزية  وىل يف الأ الأ

العام  يف  اإل  العربية  اإىل  ينقل  ومل   ،1911 عام 

.)1986

وكتاب  الريحاين  ق�ش�س  بني  الختلف  عن 

خالد:

مني  لأ ول  الأ الروائي  العمل  خالد،  كتاب 

عمال  الأ على  الفني  �صوؤاله  يطرح  الريحاين، 

للريحاين نف�صه، وعلى  خرى  الروائية الأ الق�ص�صية 

على  وكذلك  زمنه،  يف  ظهرت  التي  العربية  الرواية 

دبي العربي يف يومنا هذا. النقد الأ

الق�ص�س  بع�س  يكتب  الريحاين  اأخذ  فعندما 

اإقامة بناء  اإىل  اأوائل هذا القرن، مل يكن يهدف  يف 

ق�ص�صي فني بقدر ما كان يهدف اإىل اإي�صال اأفكاره 

واآرائه يف عدد من ق�صايا ع�صره، اإىل نا�س زمانه، 

فاختلط عنده �صكل الق�صة ب�صكل املقالة، هكذا كان 

خرين من كّتاب زمانه: �صليم الب�صتاين،  اأي�صًا �صاأن الآ

اأنطون، ونقول حداد، ويعقوب �صروف،  مثاًل، وفرح 

هذا  من  ت�صلم  مل  الالهبة  جبان  ق�ص�س  وحتى 

الرت�ّصل الوعظي الذي ي�صع هذه الكتابة على التخوم 

فكار  بني الق�صة واملقالة كو�صيلة مرغوبة لإعالن الأ

مواعظه  ينرث  متحّم�س  خطيب  بلهجة  �صالحية،  الإ

على العاملني.

ذلك  بنت  هي  اإذن،  الريحاين،  »ق�ص�س« 

�صلوب، ولكنها حتمل  الزمن، من حيث الطريقة والأ

زنبقة  وىل،  الأ اإنها  قيل  التي  روايته  تاريخية.  قيمة 

الغ�ر ال�صادرة بالعربية عام 1915، هي من اأوائل 

�صا�صعة  وهي  احلديث،  العربي  دب  الأ يف  الروايات 

الكثرية  واأحداثها  جدًا،  متنوعة  اأجواوؤها  رجاء،  الأ

العامل  م�صرحها  كان  بل  واحد،  بلد  على  تقت�صر  مل 

طبيا  ثم  بفل�صطني،  النا�صرة  يف  تبداأ  و�صع:  الأ

واإىل  القاهرة  اإىل  حداث  الأ تنتقل  وبعدها  فحيفا، 

باري�س فلبنان، ثم اإىل عكا، فالنا�صرة وبحرية طبيا 

من جديد. هيكل الرواية: اأحداث ماأ�صاوية ناجتة عن 

ا�صت�صالم امراأة لرجل بدون زواج. غدر الرجل بها، 

ر�س. وكذلك  ت�صرد املراأة، وتاليًا طفلتها يف اأنحاء الأ

رجل  غدر  نتيجة  اأي�صًا  هو  جاء  الذي  طفلتها  طفل 

م�صوق،  ب�صكل  مت�صابكة  هذه  الرواية  اأحداث  اآخر. 

ال�صفحات  تلك  رغم  بلهفة  القارئ  يتابعها  بحيث 

ليعّلق  حداث،  الأ الريحاين  بها  يقطع  التي  الكثرية 

عليها ويف�صح عن اآرائه يف الكون واحلياة.

اإن الريحاين قد تاأثر هنا كثريًا  ن�صتطيع القول 

الروائيني  من  وغريهما  ودوما�س  هيغو  بروايات 

رواياتهم  يف  حداث  الأ تت�صابك  الذين  الرومنتيكيني 

تلك  اأن  كما  الرحيب،  ال�صكل  بهذا  وتت�صع  وتتعقد 

ال�صفحات التي ي�صور فيها الريحاين البوؤ�س الرهيب 

والتدين املريع يف معي�صة النا�س القاطنني حول بحرية 

طبيا، تذكرنا باأجواء هيغو يف الب�ؤ�شاء. ولعل ف�صل 

زنبقة الغ�ر، اأنها اأ�صهمت يف انتقال اأدبنا من اأ�صكال 

اأمام  الطريق  ومهدت  التقليدي،  وال�صجع  املقامات 

حيث  من  الع�صر  يف  دخوًل  اأكرث  عربي  روائي  اأدب 

البناء الفني احلديث.

 1917 عام  الريحاين  اأ�صدر  الغ�ر  زنبقة  بعد 

يف  تدور  اأحداثها  احلرمي،  خارج  اأو  جهان،  رواية 

وىل، اأجواء الد�صائ�س  تركيا اأثناء احلرب العاملية الأ

والتج�ص�س واملوؤامرات والف�صاد، وعن�صرية ال�صباط 

ملان، واأ�صوات احلرية خافتة ولكنها ملحاحة و�صط  الأ

فو�صى ال�صراع املحتدم. وكان قد اأ�صدر عام 1909 

جمموعة اأقا�صي�س �شجل الت�بة، اأحداثها ماأخوذة 
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من التاريخ القدمي وتاريخ تركيا اأيام ال�صلطان عبد 

اآرائه  من  الكثري  الريحاين  ي�صوغ  وفيها  احلميد. 

الرتكية،  لل�صيطرة  واإدانته  والطغيان،  احلرية  يف 

وا�صت�صرافه م�صتقبل العرب يف احلرية وال�صتقالل. 

ق�ص�س الريحاين هذه قد ل تطرح من الق�صايا 

»الفنية« ما يختلف عن ق�ص�س وروايات ذلك الزمان؛ 

اختالط بني �صكل الق�صة و�صكل املقالة، ودور ميهد 

للدخول يف مرحلة الرواية العربية احلديثة.

كتاب  عنوانها  جعل  التي  الريحاين  رواية  ولكن 

الروائية  اأعماله  عن  جذريًا،  رمبا  تختلف،  خالد 

خرين يف  الق�ص�صية هذه وق�ص�س الكّتاب العرب الآ

ذلك الزمان، فرغم اأنها �صدرت عام 1911، اأي قبل 

زنبقة الغ�ر باأربع �صنوات، فهي متقدمة فنيًا  رواية 

اأ�صا�صًا  كتبت  خالد  كتاب  رواية  اأن  واملعروف  عنها، 

باللغة الإجنليزية، فهل اإن توجه الرواية على القارئ 

الرواية  ما يف �صياغة هذه  تاأثريًا  مار�س  مريكي،  الأ

ويف ت�صكيلها الفني؟ اأم اإن الق�صايا الفكرية والروحية 

التي حتملها الرواية هي يف اأ�صا�س ن�صيجها الرتكيبي 

املت�صابك، والتقدم الن�صبي يف بنائها الفني؟

�صئلة،  التعرف على بع�س هذه الأ ولكن لنحاول 

واأفكارها،  �صخ�صياتها،  الرواية:  على  التعرف  عب 

واأحداثها، وبنائها الرتكيبي.

هو  الروائي  الكتاب  هذا  اإن  القول  ن�صتطيع 

كتابان  فوقها  نه�س  التي  والفكرية  الفنية  القاعدة 

النبي  كتاب  هما:  العربي،  اأدبنا  تاريخ  يف  متميزان 

جلبان خليل جبان، وكتاب مرداد مليخائيل نعيمة. 

القيمة  الكتب  هذه  بني  املفا�صلة  هنا،  تهمنا،  ل 

هم، ولكن ما ت�صرتك فيه  جمل والأ الثالثة، واأّيها الأ

هذه الكتب، اأي تلك اللهجة الفل�صفية النبوية، وكون 

فكار  كل منها ي�صم تعاليم وتطلعات باجتاه نوع من الأ

من  بنوع  وحتلم  جمعاء،  الب�صرية  حال  اإ�صالح  يف 

ف�صل اأو املدينة الفا�شلة. العامل الأ

الكتابني  هذين  عن  يتميز  خالد  كتاب  اأن  على 

باأنه، اإىل هذا، ي�صم نوعًا من ال�صرية الذاتية. فهذا 

ا�صم  الريحاين  عليه  يطلق  الذي  الكاتب/امل�صلح 

جلوانب  الروائية  ال�صورة  من  نوعًا  ي�صكل  »خالد« 

بني  حياته  وجتارب  نف�صه  الريحاين  م�صرية  من 

لبنان واأمريكا والبالد العربية، مع تركيز وا�صح على 

راء والتعاليم، بحيث ي�صري هذا الكتاب  فكار والآ الأ

نوعًا من ال�صرية الذاتية لفكر الريحاين واأي�صًا للفكر 

النه�صوي العربي يف فرتة و�صع الكتاب.

وير�صم الريحاين هنا، مالمح من �صورة ال�صرق 

والفن،  والفكر  احلياة  اأمناط  �صعيد  على  والغرب، 

هذين  بني  والتنافر  والتناق�س  التوافق  وعالقات 

العاملني.

üüü

عام  بالإجنليزية  خالد  كتاب  �شدر  عندما 

عدد  يف  وا�صعة  فكرية  اأدبية  �صجة  اأحدث   ،1911
مريكية والعربية على ال�صواء، واأثار  من ال�صحف الأ

دبي، نظرًا ملا ي�صكله من  النقد الأ اهتمامًا جديًا يف 

نابعة  خا�صة  جاذبية  وله  خمتلف،  اأدبي/فكري  نوع 

و�صورة  ال�صرق  �صورة  بني  التناق�صي  املزج  من هذا 

ومعاناة  خبة  اكت�صب  �صرقي  اأديب  بقلم  الغرب، 

يف  الكتاب  واأثار  العاملني.  هذين  يف  احلياة  مناط  لأ

الق�صايا  من  العديد  كذلك،  يزال  ما  ورمبا  حينه، 

النقدية والفكرية.

دبي  الأ النوع  م�صاألة  مثاًل:  الق�صايا،  هذه  من 

الذي ينت�شب اإليه كتاب خالد هذا، فهل هو »رواية«؟ 

»اإطار  جمرد  هو  اأم  للموؤلف؟  ذاتية«  »�صرية  هو  اأم 

ق�ص�صي« اتخذه املوؤلف ذريعة لعر�س اآرائه ومواقفه 
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الب�صر،  وم�صتقبل  الجتماعية،  نظمة  الأ ب�صدد 

وق�صايا احلرية والتقدم، واملقارنة بني اأمناط احلياة 

والفكر والفن يف ال�صرق ويف الغرب؟ اأم هو نوع من 

بداعية  الثقافية/الإ نواع  الأ التاأليفي بني هذه  اجلمع 

الثالثة كلها؟

فاإذا اأردنا اأن نتفّح�س مدى انت�صاب هذا الكتاب 

اإىل النوع الروائي، فلي�س ي�صح مطلقًا اأن نقارن كتاب 

خالد ال�صادر عام 1911، مبا و�صل اإليه فن الرواية 

العربية اليوم. بل من ال�صروري، اأوًل، اأن نقارن هذا 

الكتاب مبا كان عليه حال »الرواية العربية« يف زمن 

�صدور الكتاب نف�صه، فرنى مدى اجلديد الذي حمله 

دبي الذي ينت�صب اإليه. اإىل النوع الأ

كتاب خالد  اإن  طار، ن�صتطيع القول:  يف هذا الإ

اأقرب اإىل النوع الروائي منه اإىل اأي نوع اأدبي اآخر... 

اأن  فرنى:  هذا  من  اأبعد  اإىل  نذهب  اأن  ن�صتطيع  بل 

الفن الروائي يف كتاب خالد لي�س من النوع ال�صردي 

تلك  يف  العربية  الروايات  اأ�صاليب  ح�صب  الب�صيط، 

املعقد  الرتكيبي  ال�صكل  ذلك  يتخذ  هو  بل  الفرتة، 

اإىل ما يو�صف باحلداثة يف الرواية العربية  قرب  الأ

املعا�صرة.

فامل�شار الروائي، يف كتاب خالد، مير عب ثالثة 

خالد  ثم  الراوي،  )هي:  �صخ�صيات  لثالث  اأ�صوات 

�صوات ل تتناوب  نف�صه، و�صديقه: �صكيب(.. وهذه الأ

الق�س، كاأن يروي كل منهم ف�صاًل اأو حادثة، بل هي 

القارئ  يرى  بحيث  الف�صول،  خمتلف  يف  تتداخل 

ومن  خمتلفة  زوايا  من  اأحيانًا،  الواحدة،  احلادثة 

خالل عيني كل من هذه ال�صخ�صيات. وهذا التعدد 

�صوات، والتداخل بينها، واختالف زوايا النظر  يف الأ

فكار ميتد على مدى الرواية  حداث والنا�س والأ اإىل الأ

كلها.

عرث  اإنه  الكتاب،  مطلع  يف  الراوي،  لنا  يقول 

كتاب  خمطوطة  على  بالقاهرة  اخلديوية  املكتبة  يف 

يقول كاتبه اإن ا�صمه »خالد« وهذه املخطوطة مثرية 

كاملة،  ن�صخها  على  الراوي  يعمل  بحيث  للف�صول، 

ليعرف منها حياة كاتبها خالد واأ�صراره.

النا�س،  بع�س  اأحاديث  من  الراوي،  يفهم  ثم 

وهم  موجود،  حقيقي  �صخ�س  هو  هذا  »خالد«  اأن 

الفتاة«  »تركيا  رجال  اإن  ويقولون:  ب�»النبي«  يلّقبونه 

تعرف  اأن  اأردت  اإذا  له:  يقولون  ثم  يالحقونه... 

املزيد من اأخبار خالد ومكان وجوده، فا�صاأل �صديقه 

احلميم جدًا، وتلميذه الذي ا�صمه »�صكيب«.

حزينًا  فيجده  هذا،  �صكيب  على  الراوي  يعرث 

»اختفى  خالد  احلميم  �صديقه  اأن  ويخبه  جدًا، 

باأنه  يخبه  ثم  �صرار«،  الأ تكتنفها  غام�صة  ب�صورة 

انتهى لتّوه من و�صع خمطوطة عن حياة معّلمه خالد 

وو�صف اأخالقه وطباعه ومزاياه واأحالمه، وقد اأطلق 

ي�صع  وهو  احلميم«،  »التاريخ  ا�صم  املخطوطة  على 

اأوروبا  اإىل  عبه  لتذهب  يديه،  بني  املخطوطة  هذه 

معرفة  خالد  تعرف  اأن  اأوروبا  على  »ينبغي  والعامل: 

اأف�صل...«.

ن�صيج  حياكة  اإىل  الراوي  يعمد  وهكذا،   ...

روائي، مت�صابك، ياأخذ بع�س خيوطه من »خمطوطة 

خالد«، وبع�صها من »خمطوطة �صكيب«، وبع�صها من 

تعليقات  ومن  نف�صه،  الراوي  واختبارات  م�صاهدات 

حيث  املركب،  ال�صرد  من  �صياق  يف  وذلك  �صكيب 

ال�صبكي، ويف  الن�صيج  الراوي، عب هذا  اإلينا  ي�صوق 

ال�صريع بني  والقفز  وال�صخرية،  الت�صويق  اأ�صكال من 

حياة  اأحداث  والفانتازيا،  ال�صرد  واخليال،  الواقع 

خالد واأفكاره واأحالمه معًا:

تدفعه  بعلبك،  مدينة  من  لبناين  فتى  خالد، 
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اإىل  التغّرب،  وهو�س  العائلية،  وامل�صاكل  احلاجة 

الهجرة برفقة �صديقه �صكيب اإىل اأمريكا التي يقال 

اإنها »فردو�س النا�س املهاجرين« -كان هذا يف زمان 

اأمريكا،  نحو  امل�صرية  وخالل   1911- العام  قبل  ما 

يتك�ّصف، تدريجيًا، اأن هذا الفردو�س لي�س فردو�صًا، 

هانة واجلوع  فال�صديقان يعانيان �صعوبات الذل والإ

ر�س اجلديدة«.  اأحيانًا وهما، بعد يف الطريق اإىل: »الأ

ر�س اجلديدة هذه، تبداأ املعاناة احلقيقية. ويف الأ

هو  »اأهذا  يت�صاءل:  خالد  نيويورك،  مرفاأ  اأمام 

باب الفردو�س، اأم املرفاأ التابع ملدينة دنيوية حتر�صها 

 اإىل الدخول يف »يوم احل�صر« 
ال�صياطني؟« ومن املرفاأ

املر�صى  الفقراء  املهاجرين  من  املوؤلفة  لف  الآ بني 

اإىل هذا »الفردو�س« من خمتلف  التائهني الالجئني 

التزاحم، وذل  ر�س، يعاين ال�صديقان ذل  الأ اأنحاء 

ثم  الطبي،  للفح�س  الطويلة  ال�صفوف  يف  الوقوف 

وراق، ورهبة اخلوف املمزوج  ال�صتجواب، وفح�س الأ

باجلوع والوهن. وبعد اأن يفلت ال�صديقان من »يوم 

الت�صلل والهرب، يبداأ البحث عن  احل�صر« مبا ي�صبه 

ال�صيقة  ال�صوارع  الدوران يف  ثم  واملعارف،  قارب  الأ

العرب«  »اأبناء  اأزقة  يف  الدوران  ثم  العمل  عن  بحثًا 

يحمالن الك�صة ويبيعان »ال�صلبان ال�صغرية و�صارات 

ر�س  »الأ من  اأنها  بدعوى  ال�صالة«  و�صبحات  الكتف 

املقد�صة«، وينامان كل يوم يف مكان حتى يتاح لهما، 

بعد عذاب البحث الطويل، اأن ي�صكنا يف قبٍو مظلٍم، 

فيعمل  ال�صتاء،  يف  املياه  وتغمره  ال�صيف  يف  خانق 

والبد  منه،  املياه  �صخ  على  با�صتمرار  ال�صديقان 

تعتقد  »هل  �صديقه:  خالد  وي�صاأل  عظامهما،  ينخر 

من  حاًل  اأف�صل  هم  اجلديد  العامل  �صكان  باأن  اأنت 

اأهل العامل القدمي؟« ويعود خالد بذاكرته اإىل مدينة 

بعلبك، فيقول ل�صديقه: »هكذا، من حتت الدلفة اإىل 

حتت املزراب«. ويعود اإىل �صوؤاله ال�صاخر: »هل اأنت 

متاأكد باأننا اأح�صن حاًل هنا؟«

ال�صديقني  حياة  ت�صوير  يف  الراوي  ويوغل 

ومعاناتهما يف اأمريكا، من خالل نظرة تنطوي على 

الفكاهة  من  وبلهجة  وعميق،  خفي  انتقادي  موقف 

والتي  امل�صتمرة،  ولكن  وال�صخرية اخلفيفة،  الناعمة 

التي يكرز  نف�صها  الكبرية«  فكار  »الأ تلك  تطال حتى 

بها خالد بهدف اإ�صالح حياة الب�صر!

خطباء  اإىل  بهو�س  يت�صمع  الكتب،  يلتهم  خالد 

خمتلف الفرق »املتطرفة«، يحاول الدخول يف احلياة 

عن  يفت�س  وهو  ومعاركها،  ودهاليزها  ال�شيا�شية، 

ن�صان، تتاأّجج  فكار الكبرية التي ت�صلح حال بني الإ الأ

فكار الفو�صوية  فكار يف راأ�صه وتع�صف: من اأدنى الأ الأ

�صعودًا اإىل �صماوات الفكر املثايل والروحانيات.

تتواىل  والفكرية  املعي�صية  اخليبات  ولكن 

حتى  حتتملها  ل  اأخالقية  مثالية  خالد  اأفكار  ففي 

اإىل  خالد  بها  فيعود  اأمريكا،  املعار�صة يف  حزاب  الأ

ال�صرق، حيث ي�صطدم اأي�صًا مبوا�صعات وموا�صفات 

اآراءه ومواقفه  اجتماعية ودينية وعقائدية ل تتحمل 

واأفكاره الداعية اإىل التغيري، ون�صدانه املثايل للعدالة، 

معًا،  الدولة  وب�صلطة  الروحية  بال�صلطات  في�صطدم 

فينعزل يف اجلبل.

ديار  بع�س  اإىل  تب�صري  برحلة  خالد  يبداأ  ثم 

دولة  يف  البالد  هذه  توحيد  اإىل  فيها  يدعو  العرب، 

عظيمة جتمع بني منجزات الغرب العلمية التكنيكية، 

بح�صب  ي�صمن،  مبا  املثالية  ال�صرق  وح�صارات 

اأن  متوّهمًا  الب�صر،  لبني  العدالة  خالد،  ت�صورات 

هذا املزج الكيميائي بني »عقل الغرب« )اأو القدرات 

تنتج  ال�صرق،  مريكية(، وروح  الأ العجائبية للماليني 

اإمباطورية عظيمة!

على اأن الراوي، يف كتاب خالد، ل يخفي �صخريته 

�صالحية  الإ اأفكار خالد  بع�س  والودية، من  الناعمة 

وهام. هذه، املمزوجة بالكثري من الأ
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ول�صنا هنا، على كل حال، يف جمال عر�س اأفكار 

باأنه  الريحاين  و�شفه  الذي  خالد  كتاب  يف  خالد 

»رواية فل�صفية اجتماعية« – ول يف جمال مناق�صتها، 

اإيراد  ا�صتطاع  الريحاين  اأمني  اإن  نقول  اأن  نحب  بل 

فكار �صمن ن�صيج روائي، مت�صابك،  هذا ال�صيل من الأ

غالبًا،  وم�صّوق  و�صاخر  طريف  �صوات،  الأ ومتعدد 

مر الذي يجعلنا نرى يف روايته هذه �صكاًل متقدمًا  الأ

على �صعيد الفن الروائي يف تلك الفرتة، وهذا يطرح 

ل  الفني،  التقييم  يف  النظر  اإعادة  �صرورة  م�صاألة 

دب الريحاين. الفكري فقط، لأ

اأ�صوات  تداخل  اأن  اإىل  هنا  �صارة  الإ من  بد  ول 

)خالد–الراوي–  الثالث  الرواية  �صخ�صيات 

�صكيب(، يحمل يف الوقت نف�صه دللة على كون هذه 

جوانبها  يف  ومتثل،  ت�صور  الثالث،  ال�صخ�صيات 

ل�صخ�صية  واملتناق�صة،  املختلفة  �صا�صية، احلالت  الأ

جوانب،  حتمل  التي  خالد  �صخ�صية:  هي  واحدة 

هذا  ويف  الريحاين،  �صخ�صية  من  جوانب،  جمرد 

اأي�صًا دللة على القدرات التاأليفية يف الفن الروائي 

عند اأمني الريحاين.

وهو –يف الرواية- يتعاطى مع فل�صفات الع�صر 

لي�س من موقع الإميان املطلق بتيار من تياراتها، بل 

حمموم  ب�صكل  والباحث  املتفّح�س  الناقد  موقع  من 

على  ويطمئن  اإليها،  يطمئن  اجتماعية  فل�صفة  عن 

والعمل،  الفكر  جانبي  بني  الن�صجام  اإىل  خ�س  الأ

خذين بهذه الفل�صفة. والعقل والروح، يف �صلوك الآ

كلها،  الرواية  مدى  على  نلم�س،  هنا،  من 

بها  يتعاطى  التي  وال�صاخرة  الفكهة  الروحية  تلك 

الريحاين –املوؤلف- مع �صخ�صية خالد بالذات، ومع 

واحلركات  والتيارات  والفل�صفات  فكار  الأ خمتلف 

هذه  يف  فكاأنه  معها،  بتجارب  مير  التي  الجتماعية 

القارئ  بني  يخلقها  التي  والفكرية  الفنية  امل�صافة، 

التي  فكار  والأ وال�صور  وال�صخ�صيات  حداث  الأ وبني 

تتتاىل، وتتناق�س، اأمامه –كاأنه، بهذا، ميار�س اأمتع 

اإىل  القارئ  يجذب  اإذ  الفنية،  الدميقراطية  �صفات 

واملواقف  فكار  الأ بني  احلر  الختيار  واإىل  التفكري 

واإىل  القارئ  اإىل عقل  ي�صل  بهذا،  وهو،  واحلالت. 

متاع الفني. حتريك قدرات التفكري عنده، عب الإ

كل  عب  مير  الذي  �صا�س  الأ اخليط  اأن  على 

التفتي�س  هو:  فكار  والأ التيارات  هذه  مع  التجارب 

فكار التي  نظمة والأ املحموم عن ال�صبل واملناهج والأ

لبلدان  العلمي  والتطور  الجتماعي  التقدم  ت�صمن 

بكل  ت�صتعني  اأن  عليها  اأن  يرى  كان  التي  ال�صرق، 

تفقد  اأن  دون  والفكرية  العلمية  الع�صر  منجزات 

دميقراطية  تر�صيخ  �صرورة  مع  ن�صانية،  الإ روحها 

�صا�صية  الأ القيمة  ن�صان وترى فيه  الإ حقيقية حترتم 

للمجتمع.

الفرتة،  تلك  الريحاين، يف  يَر  الهدف، مل  هذا 

مريكية ميكن  ومل يَر لحقًا، اأن منوذج الراأ�صمالية الأ

اأن يو�صل البالد املتخلفة اإليه.

اأمريكا،  يا  »اآه،  خمطوطته:  يف  يكتب  خالد 

اأم  يا  �صواء،  حد  على  ويكرهها  خالد  يحبها  من  يا 

ياأتي  �صوف  الروحية،  والتعا�صة  والزدهار  الرخاء 

هو  ذهبك  اأن  حينذاك  ترين  و�صوف  الوقت،  ذلك 

طراف  غري حقيقي لي�س اإل، واأن �صنداتك املذهبة الأ

والرثوة  املال  رب  واأن  باملوت.  اأحكام  �صوى  لي�صت 

الذي تعبدين هو جثة متّوجة على كومة روث. ولكن 

نك ما زلت اإبان الفجر  ن، لأ اأّنى لك اأن َتَرْي هذا الآ

وتعبدين  وت�صوي�س،  بفو�صى  تكافحني  الزائف، 

وتلتهمني  مزبلة،  فوق  واملطروحة  العمالقة  جّثتك 

ن يف الفجر  اأولدك الروحيني، اأجل، اأمريكا تعي�س الآ

الكاذب« )�س145(.
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القرن  مطلع  يف  هذه  روؤاه  الريحاين  كتب 

املا�صي!

ن اأن يكتبها من جديد،  فاإذا اأتيح له –ولنا- الآ

اأم  كلماتها؟  بع�س  يحّور  اأم  �صياغتها؟  �صيعيد  فهل 

يرتكها كما كتبها، يف زمانه ذاك، عن زماننا هذا؟

الرواية حتفل بالكثري  اأن هذه  ... وبالرغم من 

الجتماعية  للمواقف  الفكرية  ال�صياغات  هذه  من 

والتاأمالت ال�صيا�صية والروؤى امل�صتقبلية، فهي تطرح 

نف�صها )حتى بعد مرور 98 عامًا على ظهورها( كعمل 

روائي متميز، ومن نوع خا�س، مثري للجدل وللنقا�س، 

من حيث اأنها �صكلت وت�صكل عماًل فنيًا غنيًا جدًا على 

�صعيد الفن و�صعيد الفكر معًا.

مركب،  اأدبي  كنوع  خالد  كتاب  اأن  ظني،  ويف 

وريادي، ل يزال يطرح علينا، وعلى الرواية العربية، 

t وتاريخها، اأ�صئلته حتى يومنا هذا
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ييل من  زيارة بحثية جلامعة  1983، عندما كنت يف  اأول مرة �شيف عام  بروك�س  كلينث   
التقيت´

خلل منحة ف�لبايت. على بعد اأمتار من مكتبة املخط�طات ال�شهرية بايناكي جل�س رجل طاعن يف ال�شن 

على مقعد حجري ينتظر با�س اآخر النهار بعد اأن اأغلقت املكتبة اأب�ابها. جل�شت بج�اره منتظراً قدوم البا�س. 

اأ�شبح عد�شة ل�شقة لتلك النظارة. دفعني امل�شهد  اإىل نظارة �شميكة وكاأن الكتاب  كان مي�شك بكتاب يقربه 

�شبح تلقائياً جزءاً من امل�شهد. وبعد ما  قل لأ دون اأي تكلف اإىل اإخراج كتاب اأدفع به احلرج عن نف�شي على الأ

يقرب من �شاعة اأو اأكرث و�شل البا�س. �شعد بروك�س �شلم البا�س بكل ما تبقى لديه من ق�ة الثمانينيات من 

يجاب و�شاألني بدوره عن ا�شمي  �شتاذ بروك�س؟ اأجاب بالإ العمر. تعمدت اأن اأجل�س بج�اره. �شاألته هل اأنت الأ

زلية متاأخرين )اأي بعد بريطانيا(، اإل اأن  وعن بلدي. عّلق قائًل: رغم اأننا )اأمريكا( و�شلنا تاريخ امل�شكلة الأ

جنليز( الذين ثبت�ا امل�شكلة التي �شنع�ها على تاريخ اخلارطة  ما اأحدثناه من اأذى يف�ق كثرياً اأ�شحابنا )الإ

العاملي. وبدعابته املعه�دة ا�شرت�شل قائًل اإن ما فعله اأ�شحابنا يذكرين بالدعاية ال�شائعة التي تق�م بها �شركة 

جنليزية: البا�شات امل�شه�رة يف اأمريكا. واأود اأن ا�شت�شمح القارئ عذراً اأن اأنقل كلمات بروك�س نف�شها بالإ

»Greyhound bus، leave the driving to us«

حممد �صاهني.
´

اأعّد احل�ار: �شمرية قع�ار

كلينث بروك�ض
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ا�صتطرد قائاًل اهلل اأعلم اإىل اأي تدهور �صتوؤدي 

قيادة بلدنا لق�صية بلدكم.

كان من الطبيعي اأن اأفكر يف دعوته اإىل اجلامعة 

ردنية. ات�صلت مع موؤ�ص�صة فولبايت يف وا�صنطن  الأ

اأعر�س عليهم امل�صروع. اأجاب ال�صيد هيولك امل�صوؤول 

و�صط اأنه ل  عن برنامج الزيارات العلمية يف ال�صرق الأ

يوجد لديهم اأي حتفظات بل اأنهم �صي�صعدون بزيارة 

من  بروك�س  اأن  غري  القامة،  هذه  مثل  يف  �صخ�صية 

ناحيته ذكر يل اأن اأيام �صفره وترحاله مل تعد قائمة 

اأن نتوا�صل  اأيام ال�صباب، لكنه طلب مني  كما كانت 

ردن. بعد عودتي اإىل الأ

بروك�س  ح�صر  التوا�صل،  من  ونيف  �صنة  وبعد 

ردن بتاريخ 1984/4/29  من خالل فولبايت اإىل الأ

ليق�صي اأ�صبوعني يحا�صر طلبة ق�صم اللغة الإجنليزية 

و�صاأترك احلديث  دبي.  الأ النقد  واآدابها يف مو�صوع 

لكني  اأخرى.  ملنا�صبة  التاريخية  الزيارة  هذه  عن 

اأولها:  الذكريات،  بع�س  على  ب�صرعة  اأعرج  اأن  اأود 

اأن رئي�س اجلامعة اآنذاك كان قد اعتذر عن ح�صور 

ال�صيف  �صرف  على  اجلامعة  اأقامته  الذي  الغداء 

قرر  املقابلة  بعد  ب�صاعات.  ال�صيف  مقابلته  قبيل 

اأما نائب  الغداء.  اأن يح�صر  رئي�س اجلامعة جمددًا 

كادميي الذي كان مبتهجًا بح�صور بروك�س  الرئي�س الأ

من  القريب  تخ�ص�صه  بحكم  رمبا  اجلامعة،  اإىل 

يغ�صب  األ  بروك�س  من  طلب  فقد  بروك�س،  اهتمام 

من ترجمته بع�صًا من اأعماله اإىل العربية دون اإذن 

من  اأرباحًا  يجني  ل  اإنه  قائاًل  بروك�س  رد  م�صبق. 

العتذار  وقابل  العربية؟  فكيف  الإجنليزية  الن�صخة 

بال�صكر لنائب الرئي�س الذي جت�ّصم م�صقة الرتجمة. 

ق�صيدة  قراءة  على  يعينني  اأن  بروك�س  من  طلبت 

تركيبها  جاء  ق�صيدة  وهي  الباكية«  »الفتاة  اإليوت 

الق�صيدة  عن  م�صغرة  �صورة  فهي  معقدًا  مكثفًا 

يف  تعقيدها  يكمن  �صيدة«.  »�صورة  خرى  الأ الطويلة 

دراميتها. على الفور اأجاب بروك�س اأن ما يفعله اإليوت 

�صينمائي  خمرج  يفعله  مبا  �صبيه  الق�صيدة  هذه  يف 

لهذه  �صدق  مدخل  اأعرف  ل  هوليوود!  من  كفء 

الق�صيدة اأبلغ من هذه املقارنة التي ميكن اأن ي�صعر 

القارئ اأنها تفتح اأبواب الق�صيدة على م�صراعيها! 

النقد مهما عال  اأن  وعبارة �صبيهة �صمعتها منه هي 

�صاأنه �صيذهب ويبقى ال�صعر. واملعروف اأن كتابه فهم 

ال�شعر Understanding Poetry ما زال يدر�س 

خمتلف  يف  دبية  الأ الدرا�صات  لطلبة  اأ�صا�صي  كن�س 

اجلامعات �صرقًا وغربًا.

اأما ما اأريد اأن اأذكره هنا، ب�صكل خا�س، النطباع 

بروك�س.  عن  الق�صم  طلبة  تركه  الذي  يجابي  الإ

الذين  الطلبة  اأن  بروك�س  اأكد  منا�صبة  من  اأكرث  يف 

على  واآدابها  الإجنليزية  اللغة  ق�صم  يف  حا�صرهم 

مدى اأ�صبوعني هم من خرية الطلبة الذين قابلهم يف 

حياته، و�صمعته يذكر ذلك يف موؤمتر عقدته جامعة 

زال  ما  بروك�س  كان  لو   .1988 اإليوت عام  مني عن 

الذي  الق�صم  اأن  نخبه  له  لكتبنا  احلياة  قيد  على 

ت�صرف طالبه بال�صتماع اإىل حما�صراته قد ح�صل 

ردنية يف  وىل بني اأق�صام اجلامعات الأ على املرتبة الأ

كدنا له جتليات �صفافيته ال�صادقة  معيار اجلودة، ولأ

وروؤيته الثاقبة.

قامت �صمرية قعوار، طالبة من طالبات الق�صم 

املتميزات، باإعداد وحترير هذه املقابلة التي اأجريت 

ب�صمة  ترك  والذي  اجلديد  النقد  اأركان  اأهم  مع 

دبي احلديث ما دعا  نقدية بارزة يف تاريخ النقد الأ

 The Father of New ب�  ي�صّنفوه  اأن  لحقًا  النقاد 

اأربعينيات  يف  النقد  هذا  ازدهر  وقد   .Criticism

اأن   القول  وميكننا  املا�صي،  القرن  وخم�صينيات 

البنيوية ن�صاأت لحقًا على اأنقا�صه.
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واملجتمع  الثقافة  قيمة  من  تقلل  وكاأنك  تبدو   v

يف  قب�له  ي�شعب  اأمر  هذا  الفن.  اإىل  بالقيا�س 

ت�شغل  ردن، حيث  الأ الثالث يف مناطق مثل  العامل 

القارئ كثريا. لعل  الثقافة واملجتمع  العلقة بني 

مر يختلف يف الغرب؟ الأ

اإننا  ال�صوؤال.  هذا  طرح  يف  حمقة  اأنك  اأظن   -

جنلو�  الأ دب  الأ التخ�ص�س يف  نعي�س يف عامل �صديد 

�صاك�صوين، حيث ي�صعب علينا جميعا فعل كل �صيء 

اأن  فيه  �صعرت  زمن  يف  جئت  ولقد  نف�صه.  ن  الآ يف 

كان  الكاتب كخلفية،  مع حياة  الثقافة،  مع  التطابق 

ولهذا  الفني.  العمل  �صاأن  ت�صغري  درجة  اإىل  قويا 

فقد اأ�صبت قدرا من ال�صهرة اإذا كنت �صهريا بالفعل 

الفني مبعزل  بالعمل  بعيد،  اإىل حد  م�صغول،  لكوين 

عن ال�صرية الذاتية والتاريخ الثقايف. 

الهتمام  �صديد  احلقيقة  يف  فاإنني  ذلك  ومع 

بالتاريخ الثقايف، وميكن اأن اأدلل على ذلك بكوين من 

جنوب الوليات املتحدة، واأنا �صديد الولء ملنطقتي، 

ففي  بثقافتها.  وعيا  اأمريكا  مناطق  اأكرث  من  وهي 

احلقيقة اأننا خ�صنا، ملدة اأربع �صنوات، حربا دموية 

لكي نتمكن من النف�صال عن الوليات املتحدة قبل 

حوايل مائة وخم�صني عاما. اإنني مهتم كثريا بثقافة 

خالل  الثقافة  تلك  عن  اأكرث  كتبت  وقد  اجلنوب، 

مر على النحو  خرية. لكن دعينا ن�صع الأ ال�صنوات الأ

الهتمام  اأ�صد  مهتما  يكون  اأن  للمرء  ميكن  التايل: 

بدل  بوظيفته  يقوم  اأن  يف�صل  وهو  معينة،  باأ�صياء 

اأنني  اأظن  خمتلفة.  اأخرى  اأ�صياء  عن  يكتب  اأن  من 

الثقافة واملجتمع[،  ]بني  العالقة  بتلك  م�صغول جدا 

ي امرئ من العامل الثالث، اأو اأي مكان  كما ينبغي لأ

الوليات  يف  حدث  ما  لكن  م�صغول.  يكون  اأن  اآخر، 

املتحدة، يف الثالثينيات على �صبيل املثال، وخ�صو�صا 

يف زمن هيمنة الي�صار واملارك�صية، هو حماولة جعل 

اأي  اأكرث.  �صيء  ول  �صيا�صي،  برنامج  �صنيعة  دب  الأ

ما ي�صمى روايات الطبقة العاملة التي ن�صي معظمها 

لكونها ل متتلك اأية قيمة اأدبية عابرة للزمن.

v تق�شد اأن ال�شهرة التي نلتها كانت نتيجة لك�نك 

بتلك  م�شغ�لني  النا�س  فيه  كان  زمن  يف  عملت 

مر كان جمرد رد فعل؟ العلقة.. اأي اأن الأ

- هذا �صحيح. اإنه رد فعل. اإنني متعاطف مع اأي 

اأن لدي،  �صخ�س يعمل بذلك الهاج�س. يف احلقيقة 

اأنا وزوجتي، �صديقا �صابا من امل�صي�صيبي يدير معهدا 

وتطور  ال�صعبية،  بالثقافة  مهتم  وهو  ثقافيا جنوبيا، 

اللغة والتاريخ، ونحن ن�صجعه ونطري اهتماماته.

ال�شياق  على  للت�شديد  معاديا  تبدو  ذلك  ومع   v

الثقايف الذي ي�شكل خلفية عمل فني ما، ول تف�شل 

تاأويله على هذه اخللفية.

مهما  يكون  قد  الثقايف  ال�صياق  ن  لأ بلى،   -

بالن�صبة  هو  كما  مهمة  غري  اأدبية  لقطعة  بالن�صبة 

همية. اأظن اأن ال�صياق الثقايف  لقطعة اأدبية �صديدة الأ

مهم دائما. اأظن اأنه معطى من املعطيات. لكنه، هو 

بذاته، ل يدلك على قيمة قراءة العمل، اإل اإذا رغبت 

حملي،  لون  ذي  كن�س  اأو  دعائي،  كن�س  قراءته  يف 

فاإن  احلالة،  تلك  يف  لكن  النوع.  هذا  من  �صيء  اأو 

ف�صل اأن تقرئي ن�صًا تاريخيًا خال�صًا اأو �صيئًا عن  الأ

الوليات  ويف  املثال،  �صبيل  على  لدينا،  اجليولوجيا. 

دبية  عمال الأ مريكية اجلنوبية، قدرا هائال من الأ الأ

روايات  الثقايف:  بالتاريخ  متاما  امل�صبعة  الرائعة 

وكالهما  والياباين،  الفرن�صي  يخاطب  اإنه  فوكرن. 

لغته،  مبادة  مت�صبع  اأنه  رغم  به،  معجبني  �صيكونان 

ببيئته وثقافته. 

دّر�صته  وقد  فوكرن،  اأدب  بتدري�س  قمت  عندما 

اآخر.  م�صاق  اأدّر�صه كجزء من  ييل، كنت  يف جامعة 
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املرات الوحيدة التي دّر�صت فيها فوكرن كم�صاق خا�س 

خرية يف ييل. وقد وجدت اأن  كانت خالل ال�صنوات الأ

مل  احلا�صرين  الطلبة  من  املائة  يف  وثمانني  خم�صة 

كثريا،  اأ�صرح  اأن  علي  كان  لذا  اجلنوب.  من  يكونوا 

ل  قد  نهم  لأ دبية  الأ القيمة  تفوتهم  اأن  من  خوفا 

يعرفون ما يتكلم عنه. لو اأنني دّر�صت بلزاك، وطلبتي 

مريكان ل يعرفون �صيئا عن الثقافة الفرن�صية التي  الأ

�صيئا،  يتعلمون  اأجعلهم  اأن  علي  لكان  عنها،  ي�صدر 

يتعرفوا  لكي  ممكنا،  ذلك  كان  اإن  الكثري،  يتعلمون 

على القيم التي نرغب يف تقديرها حق قدرها.

قليل  مبتهجا  وقتها  الع�د  طري  كنت  هل   v

بخ�ش��س ذلك؟ اأي عندما كنت من اأن�شار احلاجة 

الداخلي  ثبات  الإ دليل  على  كثرياً  الت�شديد  اإىل 

للعمل الفني، لرمبا يف ال�قت الذي كنت تق�م برد 

الفعل على مدر�شة خمتلفة. 

- بلى، قد يكون البتهاج تعبريا منا�صبا لو�صف 

الو�صع. اأتوقع اأن يكون ذلك �صحيحا. عندما يتقدم 

اأكرث حكمة، فاإنه  اأن ي�صبح  املرء يف العمر، واأمتنى 

مر  ي�صبح اأكرث ت�صاحما. ميكن اأي�صا اأن نعب عن الأ

بطريقة اأخرى، فعندما يريد املرء ت�صجيل نقطة يف 

واأن  حدة،  اأكرث  يكون  اأن  املتوقع  فمن  �صجايل  مناخ 

�صتخف  الذي  مر  الأ وهو  بعينها؛  نقاط  على  ي�صدد 

تلك  من  الكثري  اأن  احلقيقة  ويف  بعد.  فيما  حدته 

النقاط قد مت ك�صبها، ولي�س علينا اأن جنادل ب�صاأنها 

�صياء التي تدعو اإىل البتهاج  مرة اأخرى. ومن بني الأ

اإيهرين  اأ�صتاذ يف جامعة فرجينيا، هو  حقا ما قاله 

بري�س Ehren Preis، بخ�صو�س ما كان يفعله عدد 

منا. فقبل خم�صة ع�صر اأو ع�صرين عاما قال الرجل: 

مرة  اجلديد  النقد  ب�صاأن  جنادل  اأن  علينا  »لي�س 

اأخرى. فما هو جيد فيه قد مت امت�صا�صه ومتثله منا 

جميعا.«

رد  نواجه  اأننا  هو  ن  الآ يح�صل  ما  الواقع،  يف 

فعل حادا على النقد اجلديد الذي يقع يف اجتاه اآخر 

متاما. لكن يف مقدوري العي�س ب�صعادة جنبا اإىل جنب 

ننا كلينا �صروريان. با�صتطاعتي  مع املوؤرخ الثقايف لأ

روؤية ذلك ونحن نكمل، ول نناف�س، بع�صنا بع�صا.

دبي من وجهة نظرك؟ v ما هي وظيفة النقد الأ

- ح�صنا، اأظن اأن له وظائف عدة. واأنا �صاألقي 

مر.  الأ هذا  تو�صيح  حماول  املقبل،  العام  حما�صرة 

اإنه مهم للغاية  لقد تكلمت عن املو�صوع يف املا�صي. 

حيث  بخا�صة،  الغرب  يف  مهم  اإنه  ح�صارتنا.  يف 

لت التي �صنعناها، والتقنيات التي  هيمنت علينا الآ

ن�صانيني تعانيان  اأوجدناها، ما جعل النوع والقيمة الإ

كما  دب،  الأ وظائف  بني  من  اإن  ب�صدة.  وتكابدان 

واأنا  اأكرث؛  ن�صانية  الإ فهم  على  م�صاعدتنا  يل،  يبدو 

اأعني اأ�صياء تتجاوز الرتكيبة النف�صية، اأو الرتكيبتني 

طبعا  مهمة  اأ�صياء  هذه  والقت�صادية،  الجتماعية 

اإنني اأعني الطريقة التي نرى بها نحن الب�صر، الب�صر 

ن اأظن اأنه لي�س  جميعا، العامل وندركه ونفكر به. الآ

الفل�صفة  اأن  اأفرت�س  ذلك.  يفعل  ما  وحده  دب  الأ

املا�صي،  يف  قل  الأ وعلى  ح�صرية،  ب�صورة  والدين، 

يحميان  كانا  لقد  لذلك؛  العظيم  امل�صدر  كانا 

ن�صانية  الإ القيم  بث  على  ويعمالن  �صا�صية  الأ القيم 

دب دورا  العظيمة، اأي القيم الكونية. بالتاأكيد اأن لالأ

واإذا  ب�صهولة.  ين�صى  قد  لكنه  ال�صاأن،  هذا  يف  يلعبه 

اإىل درجة  مور  الأ بتب�صيط  اأقوم  اأن  كان يف مقدوري 

مكان قول ما يلي: اإن العلم يوفر لنا  ال�صخف فاإن بالإ

و�صائل العي�س. واإذا اأردنا اأن نقوم مبهمة ما ب�صورة 

ناجعة فاإنني اأفرت�س اأن با�صتطاعة العلم اأن يوفر لنا 

التي متكننا  املعقدة  لت  الآ واملعدات، وحتى  لت،  الآ

من القيام مبهمتنا تلك. وهذه بالطبع وظيفة مهمة 

نظريته،  ب�صبب  العلم  نقدر  اإننا  احلدود.  اأبعد  اإىل 
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العلم  يقدر  العادي  ن�صان  الإ لكن  نظريته اخلال�صة، 

لت بني يديه، وهي تزوده بو�صائل  نه ي�صع هذه الآ لأ

دب الكثري مما  العي�س. من ناحية اأخرى، فاإن لدى الأ

ن�صان العادي من اأهداف وغايات عظيمة  يعطيه لالإ

يعي�س بها.

قرننا  اأن  من  اأحيانا  تتخ�ف  اأن  يحدث  هل   v

لة؟ الع�شرين اأ�شبح م�ثقا اأكرث فاأكرث اإىل روح الآ

اأنني  احلقيقة  يف  التخوف.  �صديد  اإنني  بل   -

ما  اأرى  واأنا  بالياأ�س  اأ�صعر  ذلك.  من  باأكرث  اأ�صعر 

كف  لقد  مريكية.  الأ اجلامعات  معظم  يف  يحدث 

باإمكاننا  واأ�صبح  جامعة،  يكون  اأن  عن  منها  العديد 

القول اإنها جمرد مدار�س للتدريب. مدار�س التدريب 

مهمة بال اأي �صك، ونحن بحاجة اإليها. نحن بحاجة 

اإىل  بحاجة  كافة،  التخ�ص�صات  من  مهند�صني  اإىل 

تقنيني. ومع ذلك، فاإننا بحاجة اإىل فح�س الغايات، 

واإل  اإليه،  ن�صعى  هداف  الأ من  نوع  اأي  نرى  اأن  اإىل 

كان  الذي  احلكاية  رجل  مثل  احل�صارة  اأ�صبحت 

يذهب،  اأين  اإىل  يعرف  ل  ولكنه  حلة  اأح�صن  يرتدي 

اأو كرجل لديه اأجمل �صيارة ولكنه ل يعرف اإىل اأين 

يقودها.

v تق�ل اإنك ل تلتزم مبا يطلق عليه نظرية »الفن 

دبي ي�فر لنا  تاأمل الفن الأ اأن  للفن« واأنك ت�ؤمن 

يعرفه  كما  بال�اقع  يت�شل  فيما  باأنف�شنا  معرفة 

دبي تخ�ش�س له  الب�شر. هل يعني هذا اأن النقد الأ

عنا�شر ومعايري ك�نية؟

النهاية.  يف  املعايري،  تلك  ميتلك  اأنه  اأظن   -

تلك  اإىل  تتو�صل  اأن  ثقافة  اأن على كل  الوا�صح  ومن 

املعايري بنف�صها؛ على كل ثقافة اأن ت�صعى اإىل اإجناز 

احلديث  ال�صخف  من  اإن  اخلا�صة.  بطريقتها  ذلك 

اإىل �صخ�س عن جمال ال�صعر الإجنليزي اإذا مل يكن 

ذلك ال�صخ�س قادرا على القراءة بالإجنليزية، كما 

روع يف  الأ الق�صائد  اإخباره عن  املجدي  اأن من غري 

الفل�صفة ال�صينية اإذا مل يكن يتقن اللغة ال�صينية اأو 

اأنه ل يجد ترجمات جيدة لتلك الق�صائد، اإلخ. 

اإ�صافة اإىل ما �صبق، فاإن لدى كل ثقافة دعاواها 

واأنا  الكونية.  بالقيم  اخلا�صة  احلدو�س  من  بنوع 

اأعتقد اأن تلك املعايري موجودة. اإذا مل تكن موجودة 

الرفيعة  والثقافة  الثقافة،  م�صعى  اأن  يل  يبدو  فاإنه 

بخا�صة، ذو طبيعة ن�صبية. و�صوف اأفقد اهتمامي اإذا 

مر كذلك. ل�صت مهتما كثريا باملو�صة الرفيعة،  كان الأ

بالتغري يف املو�صات. اإن كل مو�صة ت�صبح بال �صرورة 

بعد خم�صني عاما، بعد ع�صرة اأعوام، ويتم ا�صتبدالها 

بغريها. اأظن اأن لها قيمة ثابتة. لكن بالتاأكيد اأن اأية 

اإىل  اأوتوماتيكية  ب�صورة  التو�صل  ت�صتطيع  ل  ثقافة 

ثابتة.  قيمة  الو�صفة  لتلك  وي�صبح  مب�صطة،  و�صفة 

اأظن اأن ت. �س. اإليوت تو�صل اإىل احلكم ال�صحيح، 

�صدد  حني  زماننا،  يف  اآخر  �صخ�س  اأي  من  اأكرث 

على عدم وجود تقدم يف الفن. يف العلم ثمة تقدم. 

نبني  خطوة،  خطوة  نتقدم  اأننا  مالحظة  باإمكاننا 

على ما �صبق. ثمة اإح�صا�س اأننا نتقدم تقنيا يف الفن 

دب  ونبني على ما حتقق تقنيا يف املا�صي؛ وحتى يف الأ

يح�صل ذلك، لكن ذلك يبدو حمدودا للغاية. 

جاء  نه  لأ هومريو�س  من  اأف�صل  �صك�صبري  لي�س 

نه جاء بعده  بعده، ولي�س اأودن اأف�صل من �صك�صبري لأ

املرء  على  اإن  له.  معنى  ل  فارغ  كالم  هذا  اأي�صا. 

تلك  ان  ولنفرت�س  الدائرة  مركز  الدائرة،  يرى  اأن 

مراحل  من  بال�صرورة  ناأتي  ونحن  مكتملة  الدائرة 

فاأكرث  اأكرث  القرتاب  اإىل  ون�صعى  وثقافات خمتلفة، 

�صطوري. لكن اأيا منا لن ي�صل اإىل  من ذلك املركز الأ

اأو  �صباقا  لي�صت  امل�صاألة  فاإن  هذا  ومع  املركز.  ذلك 

تناف�صا بني فرقاء خمتلفني. املهم هو كيف ي�صتطيع 
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معني  �صيء  اإىل  يتو�صل  اأن  بعينها  لثقافة  منتم  كل 

ميكن اأن نعده كونيا. 

الكثريين  عن  اأختلف  اأنني  اأظن  املعنى،  بهذا 

حيث  احلا�صر،  الوقت  يف  مب�صعاهم  اأومن  ل  الذين 

اإن احلركات  اأقول، يف حدود معرفتي،  اأن  ميكن يل 

خرية تبدو ن�صبية خال�صة. ح�صنا، اإنني ل  دبية الأ الأ

اأعرف عنها مبا يكفي لكي اأحتدث بثقة حتى تبداأ تلك 

التيارات يف التعبري عن نف�صها بلغة مفهومة غري تلك 

ن. ل اأ�صتطيع اأن اأفهم ما  الرطانة التي تكتب بها الآ

يكتبون. لكن ما اأ�صتطيع فهمه اأنهم يقولون اإن اللغة 

ق�صيدة  كل  تنا�صية.  طبيعة  ذات  اإنها  مرجع؛  بال 

مبنية على اأخرى، وكل رواية تطلع من رواية قبلها. 

ل  �صيء.  اأي  حقيقة  عن  التفا�صيل،  عن  ت�صاأليني  ل 

بع�صا  ببع�صها  تت�صل  اإنها  بالواقع.  للكلمات  عالقة 

ب�صورة اعتباطية. 

v اأفرت�س اأنك تتحدث عن البني�ية.

البنيوية، خ�صو�صا  بالفعل عن  اأحتدث  اإنني   -

اأنهم  البنيوية ويبدو  الذين يتخطون  التفكيكيني  عن 

مثرية  حمكمة  لعبة  جمرد  هو  �صيء  كل  اإن  يقولون 

لالهتمام من ناحية معينة. لكنك ل تقرئني �صك�صبري 

النا�س عن  اإىل  تتحدثي  لكي  اأو هومريو�س  دانتي  اأو 

هوؤلء،  من  تتعلمني  ل  اأنت  الغربي.  الثقايف  املرياث 

و�صراعاتهم  الب�صر  عن  �صيئا  لتتعلمي  تقرئينهم  اأو 

مع اأنف�صهم ومع بيئاتهم ومع جريانهم. اإنك بب�صاطة 

التي  الكلمات  بني  اجلميلة  العالقات  �صياق  تتعلمني 

ميكن اأن تت�صكل من خالل تغيري عالقاتها. 

تق�ل  التي  النظر  وجهة  اإىل  متيل  ل  لكنك   v

اإىل  نظرنا  طريقة  علينا  ميلي  ما  هي  ثقافتنا  اإن 

ال�اقع بطريقة خمتلفة؟

- ح�صنا، اأظن اأن ثقافتي حتدد، بالطبع، �صكل 

مقاربتي للقيم الكونية التي اأعتقد اأنها تقيم يف اأ�صا�س 

الواقع، بل اإنها ت�صرط ذلك الواقع. لكن اأظن اأنه اإذا 

حدث وحددت تلك الثقافة طريقة نظري اإىل الواقع 

اإىل  اأحدهما  ينتمي  �صخ�صني  فاإن  تامة  ب�صورة 

ثقافتي والثاين اإىل ثقافتك لن يلتقيا اأبدا، فلو كانت 

وكانت  بع�صا،  بع�صها  عن  متاما  خمتلفة  ثقافاتنا 

باأنظمة  متاما  م�صروطة  احلياة  وقيم  للفنون  روؤيتنا 

بوجود  ميان  لالإ اإمكانية  اأية  اأرى  ل  فاإنني  خمتلفة، 

العنا�صر  من  اآخر  عن�صر  وهذا  م�صرتكة.  اأر�صية 

عظيمة  قوة  دب  الأ يبدو  دب.  الأ عليها  ينطوي  التي 

دافعة من قوى الت�صامح. اإنه ي�صتطيع تو�صيع خيالنا، 

اأ�صخا�س من طبقة  اأنف�صنا مكان  وميكننا من و�صع 

خمتلفة،  ثقافة  من  واأخريا  اآخر،  زمن  اأو  خمتلفة 

ويكون يف مقدورنا النظر اإىل العامل بالطريقة التي 

دب قوة حت�صري  ينظرون بها اإىل العامل. واإذا كان الأ

مردودا  لذلك  فاإن  املعاين،  من  معنى  باأي  ومتدين 

هذه،  اإليه.  احلاجة  اأ�صد  يف  بب�صاطة  ونحن  جيدا، 

على اأية حال، فكرة قدمية، قدمية. هذا ما كان يوؤمن 

الثامن  القرن  يف  الإجنليز  ومنظروه  دب  الأ نقاد  به 

ع�صر، ولرمبا يف فرن�صا كذلك؛ اأي اأن من بني ف�صائل 

خرين  دب العظيمة اأنه يعلم الب�صر فهم الب�صر الآ الأ

ويجعلهم مت�صاحمني معهم. 

�شبيل  على  هنا،  النا�س  اأجد  حيان  الأ بع�س  يف   v

عانى  لقد  �شاغطة  مب�شكلت  م�شغ�لني  املثال، 

وهم  اقتلعهم،  جرى  وقد  كثريا  النا�س  ه�ؤلء 

عن  يتكلم  الذي  ال�شعر  اإىل  متاما  م�شدودون 

ماأ�شاتهم اإىل احلد الذي يق�شي ال�شعر عن طبيعته 

العامة، وه� ما يجدونه حمبطا.

ولدي  ن�صاين،  الإ ال�صعيد  على  مفهوم  هذا   -

فاإنني  جنوبيا  فبو�صفي  اأي�صا.  ال�صخ�صية  حكايتي 

اأ�صعر بامللل اأحيانا من اإح�صا�س اأ�صدقائي ال�صماليني 
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قل فهمهم.  ب�صوابية روؤيتهم، لكن با�صتطاعتي على الأ

اأن  ال�صعب  من  �صحته.  على  النا�س  يجمع  اأمر  اإنه 

اأن  اأعتقد  ل  اأنا  ثانية،  جهة  من  ذلك.  عك�س  يكون 

اأن  مل  الأ تت�صمن  التي  العامة  الروؤية  من  يغري  هذا 

مور بحيث ن�صبح اأقل  يوما ما �صياأتي تتح�صن فيه الأ

اإذا  لكن  اآرائنا.  يف  وعدوانية  حدة  واأقل  ذرائعية، 

كنا نعي�س يف زمن من ال�صراع يحطم القلوب، فاإن 

مريكان  احلدة واجلدل العنيف اأمران متوقعان. اإن الأ

قل متتعا بالف�صيلة بهذا اخل�صو�س. اأ�صتطيع  هم الأ

قل ت�صاحما مبعنى من  اأن اأحدثك عن ذلك. اإنهم الأ

كرث انعزال  املعاين، واأنا اأعتقد اأننا القوة العظمى الأ

نعتنق  اإننا  اإليها.  بانتمائي  واأ�صعر  اأمريكا  اأحب  اأنا 

قارة  يف  نعي�س  نحن  �صحيح،  هذا  اجلزيرة.  عقلية 

باعتناق  طويل  وقت  منذ  م�صروطون  البيطانيون 

منظور عاملي. اإننا نرى اأنف�صنا حمميني باملحيطات، 

ومن ثّم فاإنه لي�س مطلوبا منا الهتمام ببقية العامل. 

ل  عاملية.  قوة  اأنف�صنا  وجدنا  للده�صة،  ويا  وفجاأة، 

مريكي مل ي�صعر  اأحد اأراد ذلك. ورغم اأن ال�صعب الأ

ن�صان  بالفخر فاإن الكل �صعداء مبا ح�صل. اأظن اأن الإ

العادي يف ال�صارع باأمريكا ل يرغب اأن يكون بلده قوة 

املمكنة،  بال�صرعة  الفلبني  عن  تخلينا  لقد  عظمى. 

وكان علينا اأن نغادر بورتوريكو اأي�صا.

v هل هذا ه� الراأي ال�شائد حقا؟ فما يقِروؤه املرء 

خري مثل  مريكية، كالتامي، العدد الأ يف املجلت الأ

املزاج  يتاأثر  حيث  بالبتهاج،  ال�شع�ر  ح�ل  يدور 

ح�شا�س بالفخر ملا  مريكي بال�شع�ر ال�طني والإ الأ

 .
´

ح�شل يف غرينادا

واإذا  نا�صج  غري  �صبياين  �صعور  هذا  ح�صنا،   -

كان باإمكاين القول لنف�صي اإنني م�صي�س اإىل حد ما، 

فاأن  والتبجح.  التفاخر  من  نوعا  ذلك  اأعد  فاإنني 

ي�صعر املرء بالفخر لالنت�صار على غرينادا ]ي�صحك 

عمالق  ب�صخ�س  يكون  ما  اأ�صبه  هو  خافتة[  �صحكة 

اأظن  قزم.  على  التغلب  ي�صتطيع  نه  لأ بالفخر  ي�صعر 

اأن �صعب غرينادا، اأمتنى اأن اأكون حمقا يف ذلك، قد 

حترر. لقد كان يف و�صع �صيء جدا. من جهة اأخرى 

فاإن ما و�صلنا موؤخرا من غرينادا هو اأنهم يف�صلون 

ما كانوا عليه يف املا�صي. لكن ل اأظن اأن هذا �صيء 

يتمتع بالعمق. لقد مت طبخ ما ح�صل يف �صياق حملة 

�صيا�صية. كل واحد يريد اأن يلف نف�صه بالعلم يف هذا 

ال�صعب  اأن  اأظن  مكانة.  وذا  عمالقا  ويبدو  الزمن، 

مريكي اأف�صل من ذلك حقا. الأ

v هل ميكن تطبيق اأفكارك على الرواية، كما 

طبقتها على ال�شعر؟

- من الوا�صح اأن م�صكالت احلديث عن ال�صعر 

اأكرث  الرواية  بالرواية.  اخلا�صة  تلك  عن  تختلف 

تتوفر  اإذ  بال�صرورة،  بها  املحيط  بالظرف  ارتباطا 

فيها  ت�صتطيع  دبي  الأ ال�صكل  هذا  يف  وا�صعة  م�صاحة 

�صياء بكثري من التف�صيل. اأما ال�صعر فهو  اأن تطور الأ

و�صط �صديد الكثافة. حتى الق�صيدة امللحمية تتمتع 

بالكثافة اإىل احلد الذي ل تتمتع به الرواية. لكن اأظن 

اأن املبادئ نف�صها ميكن تطبيقها عليهما يف النهاية. 

اإن لدي اهتماما عظيما متناميا بالرواية؛ واأنا مهتم 

بهما: بداأنا  اثنني  �صيئني  بجمع  خم�صو�صة  ب�صورة 

يف  يتمثل  كما  بالثقايف  مهتم  اإنني  والثقايف.  املحلي 

الي�صاري، وتعيني حاكم مواٍل  الهادي وقلب نظام احلكم  املحيط  ال�صغرية يف  مريكية جلزيرة غرينادا  الأ القوات  اإىل غزو  �صارة هنا  الإ
´

مريكا يف �صيف العام 1984. لأ
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اأنني �صاأعطي  مريكي. يف احلقيقة  رواية اجلنوب الأ

عندما  املقبل  ثاين  ت�صرين  يف  املحا�صرات  بع�س 

والطريقة  اجلنوب،  رواية  عن  تكون  و�صوف  اأعود، 

التي عملت من خاللها على ا�صتخدام م�صادرها من 

اللهجة اجلنوبية للتعبري عن املنطقة. لهذا اأنا مهتم 

نف�صها  املبادئ  اأن  واأظن  بالرواية،  الهتمام  اأ�صد 

ميكن تطبيقها عليها.

v هل نقدك للجدل الذي اأثاره هارولد بل�م ح�ل 

الكّتّاب، وما اأثاره �شتانلي في�س ح�ل القراء، يعك�س 

دبي يف اأزمة؟ �شع�را من جانبك باأن النقد الأ

دبي، مبعنى من املعاين، هو  - اأظن اأن النقد الأ

توا�صل  نف�صها  امل�صكالت  اإن  اأزمة.  يف  الدوام  على 

التعامل معها مرة  وينبغي  باأ�صكال خمتلفة،  الظهور 

اأول، يقود  به  لنبداأ  اأن موقف في�س،  اأظن  بعد مرة. 

كتابه  فهمت  قد  كنت  اإذا  معنى،  بال  ن�صبية  اإىل 

خري؛ اإنه يوا�صل تغيري موقفه با�صتمرار. يبدو يل  الأ

خري: اإنك اإذا قمت بتعليم ف�صل  اأنه يقول يف كتابه الأ

درا�صي ق�صائد من القرن ال�صابع ع�صر وكتبت قائمة 

يكون  ف�صوف  اللوح،  على  املحددة  غري  �صماء  الأ من 

�صماء كتابة تلك الق�صائد التي �صاألت  مبقدور هذه الأ

قبل  اأحدهم  اأخبين  لقد  عنها.  يبحثوا  اأن  الطلبة 

اأيام اأن في�س غري راأيه مرة اأخرى، لكنني ل اأعرف 

ن. اأظن اأنه روح معذبة  املوقف الذي ا�صتقر عليه الآ

ل تهداأ. 

به.  اللحاق  فهو �صخ�س ي�صعب علي  بلوم،  اأما 

و�صف  اأنه  مهما  يل  وبدا  قاله  �صيء  اآخر  اأن  اأظن 

هرطقة  الغنو�صية  اإن  ح�صنا،  غنو�صي.  باأنه  نف�صه 

ن  الآ نعلم  لكننا  امل�صيحية،  اإىل  نن�صبها  كنا  عتيقة 

اأملع  اإىل ما قبل ذلك. لقد كتب واحد من  اأنها تعود 

اإثر  كتابا  املتحدة  الوليات  ال�صيا�صيني يف  فال�صفتنا 

كتاب يقول فيها اإن هذه الهرطقة العتيقة قد ظهرت 

ثانية ب�صورة قوية موؤثرة يف زماننا. ويف وجهة نظره 

اإله  العامل مل يخلق من قبل  اإن  الغنو�صية تقول  فاإن 

على  اأن  اأظن  بطبيعته.  خري  العامل  اأن  رغم  خرّي، 

ذلك الرجل اأن يتعلم كيف يتعامل مع نف�صه بخ�صو�س 

مت  قد  فيه  نعي�س  الذي  احلايل  عاملنا  اإن  ل.  ذلك. 

اأننا  مبا  ومهمتنا،  �صريرة،  �صياطني  قبل  من  �صنعه 

يف  تتمثل  داخلنا،  يف  احلقيقي  له  الإ على  ننطوي 

اإعادة خلقه، يف حتويله اإىل ما ينبغي اأن يكون عليه. 

اإذا كانت تلك قوة دافعة فهذا يعني اأن الغنو�صي هو 

�صخ�س مثايل، وهو يوؤمن باأفكاره ب�صورة مطلقة ول 

يوؤمن ب�صحة اأفكار اأي �صخ�س اآخر، وهو مب�صك بقوة 

الق�صاء  يف  ترغبني  كنت  اإذا  نك  لأ ال�صلطة  مبقاليد 

ف�صل،  الأ العامل  لت�صنعي ذلك  الب�صر  على عدد من 

فاإنك بحاجة، لكي حتققي ذلك، اإىل هتلر اأو �صتالني. 

القول  اأق�صد  بال�صرورة. ل  الرجل غنو�صي  اإن هذا 

مارك�صي.  اأو  �صتاليني  هو  بلوم  هارولد  امل�صكني  اإن 

وهو �صريجتف لو اأ�صغى اإىل هذه الفكرة. لكنني اأجد 

ل  فيها:  يقول  التي  بالطريقة  مده�صا  خري  الأ كتابه 

دب بو�صفه ينبثق من التاأمل؛ فهو كتابة،  تفكروا بالأ

�صراع، اإنه يحاول القب�س على �صيء، اإدراك نف�صه، 

الغنو�صي  ال�صيطان  هو  هذا  امل�صهد.  على  يهيمن 

»اأنا  يقول:  عندما  اأ�صدقه  اإنني  داخله.  القدمي 

غنو�صي يهودي«، واأظن اأنه يعني بالغنو�صي اليهودي 

اليهودية  الوثائق  اإىل  يعود  واأنه  يهوديا  كونه  حقيقة 

القدمية. ل اأظن اأنه يق�صد اأي معنى �صيا�صي بذلك 

اأن ي�صنع  اأنه يرغب ب�صدة  على الإطالق. لكن اأظن 

من كل �صاعر متمردا رومان�صيا، �صخ�صا مثل بليك 

اأو �صيللي؛ اأو اأنه يرغب يف اإعادة خلق العامل واإعادة 

ل  اأن  اأرجو  لكن  خرين.  الآ ونف�صيات  نف�صيته  ت�صكيل 

اإن  وفي�س.  بلوم  على  تعليقاتي  ب�صاأن  الكثري  تقويل 

في�س زميل �صاب �صابق يف جامعة ييل، ويف احلقيقة 

اأنه عمل قارئا م�صاعدا معي، وهو رجل لمع بالفعل. 



العدد اخلام�س وال�شبع�ن 13�2009

اأرغب يف  واأنا ل  اأي�صا.  بلوم يف احلقيقة زميل لمع 

اإيذاء م�صاعرهما، اأو الت�صبب يف اأي ظلم لهما. اإن يف 

ذلك قدرا من الغدر. 

اللغة  اأق�صام  اإن  يلي:  ما  هو  حدث  ما  اإن 

من  اأخرى  اأماكن  يف  ورمبا  اأمريكا،  يف  الإجنليزية 

الظل.  ثقيلة  بليدة  اأماكن  بو�صفها  تعامل  العامل، 

اأو  وهم لذلك يبحثون على الدوام عن �صوء جديد، 

�صريك جديد، اأو لعبني جدد. اإن في�س م�صهور جدا، 

وكونه جديدا يجعله يحا�صر يف كل البالد وكل اأنواع 

ماكن. الأ

واأو�صنت  اأنا  كنت  عندما  يلي:  ما  هو  اأظنه  ما 

م�صاعدة  ونحاول  الدرا�صة  مقررات  نوؤلف  وارين 

النا�س، نحاول تعليم النا�س يف ف�صول الدرا�صة كيف 

يقروؤون، فاإن ال�صيء الوحيد الذي كنا ن�صر عليه هو: 

اإن ما عليك اأن تفعليه هو اأن ت�صتخدمي خيالك، واأن 

ل تكوين حرفية. من ناحية اأخرى، عليك اأن تكوين 

�صعبة  درا�صي  ف�صل  اأمام  ق�صيدة  قراءة  اإن  حذرة 

للغاية، وهي ت�صبه اإىل حد بعيد الذهاب اإىل مدينة 

اإ�صارات  هناك  فلي�س  الظالم.  جنح  حتت  جمهولة 

بنف�صك.  طريقك  تتح�ص�صي  اأن  عليك  ال�صوارع.  يف 

تظنني  الذي  ال�صارع  فاإن  اللحظات،  من  حلظة  ويف 

بك  ينتهي  تق�صدينه  الذي  املكان  اإىل  �صيقودك  اأنه 

اإىل زقاق غري نافذ. لكن عليك اأن ل ت�صربي راأ�صك، 

اأدراجك  تعودي  اأن  عليك  باحلائط.  ذلك،  رغم 

وتقويل: »هذا حد�س �صعيف، ولن ينفع؛ علي التخلي 

اإذا كان ذلك  اأن اأحت�ص�س املكان واأرى ما  عنه. علي 

بكلمات  النهاية.«  ال�صحيح يف  املكان  اإىل  �صيقودين 

اأخرى، مل نقل اأنا ووارين اأبدا »عندما تقراأ ق�صيدة، 

اإن�س الثقافة واترك خيالك ي�صبح.« لقد قلنا دائما: 

للقواعد  تخ�صع  اأن  عليك  لكن  خيالك،  »ا�صتخدم 

واملعايري. قم بفح�صها ل على خلفية الثقافة متاما، 

بل بالنظر اإىل �صياق الق�صيدة. هل ت�صمح بقية اأبيات 

الق�صيدة بهذا املعنى اأو ذاك؟«

v هل تق�شد اأن هناك معنى واحدا اأ�شا�شيا للقراءة، 

اأم �شل�شلة عنق�دية من املعاين؟

ت�صعب  �صوؤال  حقا  الذكاء  لمع  �صوؤال  هذا   -

�صياقا  هناك  اأن  مثالية  ب�صورة  اأعتقد  اإجابته. 

اإن  القول  اأود  لكنني  واحدا،  واحدا، معنى  متما�صكا 

الفرقية.  والظالل  املعاين  من  كبريا  عددا  هناك 

دبية.  وهذه املعاين الظلية ت�صيف غنى اإىل القطعة الأ

هناك  اإن  القول  اإىل  اأميل  فاإنني  اأخرى،  بكلمات 

هناك  اإن  �صاأقول  متعار�صني  يبدوان  اثنني  اأمرين 

معنى اأ�صا�صيا واحدا للق�صيدة، ومع ذلك اأقول بالقوة 

نف�صها باأنه ل توجد ق�صيدتان، اأق�صد اأن اأي ق�صيدة 

اإنه  نف�صه.  املعنى  لن متتلك  فاإنها  قرئت مرتني  اإذا 

من  كقارئة  تتغريين  عندما  اأنك  الغنى  �صديد  مر  لأ

خر ف�صوف جتدين اأ�صياء خمتلفة يف قراءتك  وقت لآ

قبل.  من  تكت�صفيها  مل  للق�صيدة  والع�صرين  الثانية 

�صتنبثق طازجة مرة  لكنها  الق�صيدة،  تن�صني  �صوف 

القول  اأريد  ل  فاإنني  لذا  �صنوات.  خم�س  بعد  ثانية 

من  والده�صة  الغرابة  قلب  اقتالع  با�صتطاعتك  اإن 

ثانية،  ت�صتطيعي فعل ذلك. من جهة  لن  الق�صيدة، 

اأو  ال�صبيلني  هاذين  تري  اأن  ت�صتطيعني  اأنك  اأظن 

ال�صبل الثالثة للو�صول اإىل معنى الق�صيدة، ول اأظن 

الذي  الوقت  يف  النهاية،  يف  متعار�صة  �صتكون  اأنها 

على  فر�صه  حتاولني  فاقع  غبي  معنى  فيه  �صيبدو 

tالق�صيدة متعار�صا وغري مقنع
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الغرب وال�رشق يف الرواية:

احلي الالتيني

 منوذجاً

اأحمد زلـــــــــــــــــــط 

نا  الأ م��ش�عة  تطرح  التي  الروايات  اإىل  إدري�س  ا ل�شهيل  اللتيني  احلي  رواية  تنتمي 

ال�شرق بعاداته وتقاليده ومعتقداته  ال�شرق والغرب. فهي رواية ت�ش�ر العلقة بني  اأو  خر  والآ

وبني الغرب بت�جهاته ونظرته اإىل الفرد والعامل.

يح�صل بطل احلي اللتيني على منحة درا�صية 

العربي من جامعة  دب  الأ الدكتوراه يف  �صهادة  لنيل 

ال�صوربون يف باري�س، فينتقل من حي اخلندق الغميق 

باري�س/  يف  الالتيني  احلي  اإىل  ال�صرق  لبنان/  يف 

الغرب، وهذا النتقال هو مبثابة انتقال ح�صاري مير 

فيه بطل الرواية وي�صكل حبكة الرواية.

و�صل  باأنه  ي�صعر  باري�س  اإىل  البطل  ي�صل  حني 

تخيل  فقد  ولذلك  القيود،  ورف�س  التحرر  عا�صمة 

اأنه �صريوي ظماأه اجلن�صي �صريعًا. مير بطل الرواية 

)وهو بال ا�صم، ولعل ذلك عائد اإىل اأن البطل ميثل 

حالة، فهو اإذن لي�س بحاجة اإىل ا�صم( يف رحلة بحثه 

وىل كان  عن املراأة يف مراحل ثالث؛ ففي املرحلة الأ

ولذا  اجلن�س  بلد  فباري�س  املراأة،  مطلق  عن  البحث 

فاإن باإمكانه اأن يلتقط اأي امراأة من ال�صارع مبجرد 

نزوله اإليه، ولكنه ف�صل ف�صاًل ذريعًا.
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ا�صطياد  مرحل  وهي  الثانية  املرحلة  دخل  ثم 

اإحدى  قبل  من  لل�صرقة  تعر�س  ولكنه  املراأة، 

حباط العاطفي،  خفاق والإ املوم�صات، وقد اأح�س بالإ

الذاتي واملكاين،  والقلق والغرتاب  للخوف  وتعر�س 

اأن يتكيف ل مع �صرقه امل�صتبد اململ ول  ومل ي�صتطع 

نه كان يتخيل اأنه �صيجد يف باري�س  مع الغرب العبثي، لأ

املراأة العارية الظماأى لالرتواء اجلن�صي بعد اأن ذاق 

يف  والجتماعي  ال�صيا�صي  والكبت  واملنع  احلرمان 

وطنه، اإنه هروب من �صرق التقاليد وطقو�س اخلوف 

والقهر اإىل غرب احلرية واللذة ال�صبقية.

الثالثة، مرحلة احلب، تعرف  ولكنه يف املرحلة 

فاتن  العمر، ذات ج�صد  �صقراء يف مقتبل  فتاة  على 

لزا�س كانت  ووجه جذاب، اإنها جانني مونرتو من الأ

تقيم معه بالفندق الذي كان ي�صكنه. بداأت العالقة 

بابت�صامات، ثم و�صلت اإىل مرحلة احلب الرومان�صي 

الذي اأعقبه الرتواء اجل�صدي. اأحبا بع�صهما بجنون 

وم�صارح  ال�صينما  قاعات  بني  جميلة  اأوقاتًا  وق�صيا 

احلانات  وبني  واملطاعم،  املقاهي  وبني  باري�س، 

واملراق�س الليلية، يتناق�صان يف موا�صيع خمتلفة.

ي�صطر بطل الرواية اإىل مغادرة باري�س للتوجه 

ال�صفر  فكرة  ترق  ومل  مري�صة.  اأمه  ن  لأ بريوت  اإىل 

ال�صفر  من  متنعه  اأن  ت�صتطع  مل  ذلك  ومع  جلانني، 

احلياة.  تودع  اأن  قبل  روؤيته  على  تلح  اأمه  دامت  ما 

وبعد و�صوله اإىل بريوت، اأح�س البطل بالغربة وامللل 

جانني  وحبيبته  باري�س  عن  ابتعاده  ب�صبب  وال�صيق 

اآخرها  وكان  ر�صائل  عدة  اإليه  تر�صل  كانت  التي 

ر�صالة تخبه باأنها حتمل يف اأح�صائها ابنهما، وعليه 

اأن يح�صم م�صاألة بقائه يف بطنها، كما عليه اأن يحدد 

واأخته،  اأمه  �صغوطات  وحتت  عالقتهما.  م�صري 

يكون  قد  الذي  املولود  هذا  ينكر  اأن  البطل  ا�صطر 

ثمرة عالقتها مع خطيبها هرني الذي ف�س بكارتها 

ع�صيقها  لرغبة  جانني  ا�صت�صلمت  مر.  الأ بداية  يف 

وعانت  اجلنني،  �صقاط  لإ جراحية  عملية  فاأجرت 

�صحتها  وتدهورت  ال�صديد  مل  والأ املرارة  ذلك  يف 

من  لها  لي�س  معدمة  فقرية  ذلك  بعد  واأ�صبحت 

يعيلها، ول عمل ي�صاعدها على مواجهة اأعباء احلياة، 

ول�صيما اأنها مل تنه درا�صتها ومل حت�صل على �صهادة 

من معهد ال�صحافة الذي كانت تدر�س فيه.

الرواية  بطل  �صديق  على  نتعرف  املقابل  يف 

»فوؤاد«، ذلك ال�صاب ال�صوري القومي املتحم�س لق�صايا 

تدافع  فران�صواز،  تدعى  �صديقة،  له  العربية.  اأمته 

عن ال�صتعمار الفرن�صي، لذلك يرف�س فوؤاد موقفها 

وحق  ن�صان  الإ مع حقوق  ين�صجم  ل  الذي  العن�صري 

الثورة  اإليها  دعت  وما  م�صريها  تقرير  يف  ال�صعوب 

فهما  معها،  عالقته  فوؤاد  ينهي  لذلك  الفرن�صية. 

على طريف نقي�س. فهو بحاجة اإىل امراأة تدعمه يف 

ن�صاله وتقف اإىل جانبه.

عندما عاد بطل الرواية اإىل باري�س، وبخه فوؤاد 

نه مل يلتزم باحلرية ومل يكن يف م�صتوى امل�صوؤولية،  لأ

اعتبت  التي  ور�صائلها  جانني  مذكرات  عاتبته  كما 

ال�صرقي  هذا  طموح  اأمام  كبريًا  عائقًا  فيها  نف�صها 

الذي ظفر ب�صهادة الدكتوراه، وبحبها ال�صادق الذي 

ويبقى حيًا طوال  ويثمر  يدوم  لكي  اأجله  من  �صحت 

كهف  يف  مر  الأ بها  فانتهى  جانني،  اأما  حياتهما. 

من  التحرر  يف  �صارتر  اأفكار  ملعانقة  جريمان  �صان 

امل�صوؤولية والن�صياق وراء الختيار الوجودي والبحث 

يف  الثقة  فقدت  لقد  املف�صل.  ن�صاين  الإ امل�صري  عن 

العقل  يقننها  التي  احلياة  ومعايري  ن�صان  والإ القيم 

الرواية  بطل  عر�س  رف�صت  فقد  ولذلك  واملنطق، 

حتول  كثرية  حواجز  هناك  اأن  موؤمنة  منها،  الزواج 

دون ارتباطهما.

اأن ين�صلخ عن �صرقه وجذوره  مل ي�صتطع البطل 



العدد اخلام�س وال�شبع�ن 1�02009

ا�صتوعبت  وقد  وتقاليد،  اأعراف  من  عليه  ن�صاأ  وما 

جانني هذا الختالف احل�صاري جيدًا، على الرغم 

عاتبه  اأن  بعد  منها  يتزوج  اأن  قرر  ع�صيقها  اأن  من 

�صمريه احلي. اإنه �صراع بني القيم الروحية والقيم 

املادية، �صراع بني ال�صرق والغرب، �صدام اجتماعي 

يف  جانني  عنه  تعب  ما  وهذا  وح�صاري،  واأخالقي 

مذكراتها اإىل ع�صيقها ال�صرقي بعد اأن رف�صت الزواج 

والعقائدية  والفكرية  الجتماعية  القيود  ب�صبب  منه 

حاماًل  بلده  اإىل  البطل  فيعود  والغرب.  ال�صرق  بني 

ولتحقيق  والقومي،  الوطني  ن�صاله  ليبداأ  �صهادته 

طموحاته وتطلعاته بني اأح�صان اأ�صرته و�صعبه واأمته. 

و�صطوع  الغربية  باأفول احل�صارة  تتنباأ  هنا  والرواية 

احل�صارة العربية.

وقد  الرواية،  يف  بارز  ح�صور  للمراأة  كان 

وغنى  خ�صبًا  اأكرث  فهي  رمزًا،  تكون  اأن  ا�صتطاعت 

ذو  ح�صاري  مركب  فهي  الرواية،  اأفكار  عن  لتعب 

التي  البطل  �صديقة  جانني  هناك  خمتلفة.  اأبعاد 

تقرير م�صائر ها، وحتب  ال�صعوب يف  توؤمن بحقوق 

ال�صرق وتدافع عن العرب، وتقدر احلب وامل�صوؤولية، 

وفّية و�صادقة يف عواطفها ومبادئها، ت�صحي بكل ما 

خرين. اأما فران�صواز، حبيبة فوؤاد،  لديها من اأجل الآ

اأنها  بيد  رفيع  الفني  ذوقها  وواعية  مثقفة  فكانت 

كانت عن�صرية تدافع عن نف�صها ال�صتعمارية، بينما 

هناك على ال�صعيد ال�صرقي ناهدة، التي متثل الفتاة 

ال�صرقية املوؤطرة �صمن قالب ل ي�صمح لها بالتعبري عن 

وترتعد  وج�صدها  وعفتها  �صرفها  على  تخاف  راأيها، 

للمعتقدات  كبرية  اأهمية  وتويل  الرجل،  وجود  من 

على  حتافظ  حتى  املوروثة  الجتماعية  نظمة  والأ

نف�صها ووجودها بني اأ�صرتها وجمتمعها.

الرواية،  كثيفًا يف  م، فقد كان ح�صورها  الأ اأما 

البطل  عالقة  كانت  وقد  بدفئه،  ال�صرق  متثل  فهي 

ناحية  ومن  يطيعها،  ناحية  من  فهو  ملتب�صة،  باأمه 

احلوار  على  قائمة  عالقتهما  تكون  اأن  يريد  اأخرى 

متثل  بذلك  ولعلها  احلرية.  من  كبري  قدر  وفيها 

م- جانني  ال�صرق بعالقاته وت�صابكاته. وقد مثلت الأ

�صراع ال�صرق والغرب. وقد انت�صر ال�صرق من خالل 

ال�صرق  بني  التزاوج  مثل  فاحلمل  اجلنني،  اإ�صقاط 

جها�س ت�صي اأن هناك عوائق  والغرب، ولكن عملية الإ

كثرية ما زالت قائمة بني هذا التمازج.

الرواية  باأحداث  العليم  اخلارجي  الراوي  �صرد 

التعبري  حرية  يعطيه  الغائب،  �صمري  م�صتخدمًا 

�صخ�صية  من  والتحرك  ال�صخ�صيات،  دواخل  عن 

واإخفاقاتها،  وجناحاتها  معاناتها  لينقل  اأخرى  اإىل 

حماوًل قدر جهده اأن يكون حياديًا ومو�صوعيًا. وقد 

كان بناء الرواية بناء تقليديًا ي�صري يف زمن �صاعد. 

وقد امتدت اأحداث الرواية على مدى ثالث �صنوات، 

فيه  جرت  الذي  الزمن  حتدد  مل  الرواية  اأن  بيد 

يبقى  اأن  تريد  الرواية  ن  لأ وذلك  الرواية،  اأحداث 

الزمن فيها مفتوحًا. ويذكر اأن لغة احلوار يف الرواية 

لغة ف�صيحة، كون الرواية تب�صر بامل�صروع القومي.

اإدري�س  ل�صهيل  اللتيني  احلي  رواية  تندرج 

مقومني  على  تركز  التي  الوجودية  الروايات  �صمن 

هذه  اأن  اأي  وامل�صوؤولية.  احلرية  وهما:  اأ�صا�صيني 

ومللها  وقلقها  ال�صخ�صيات  عبث  ت�صور  الرواية 

بحثًا  خالقية  والأ الجتماعية  القيود  من  وحتررها 

عن ذواتها. ولكن تبقى احلرية عند البع�س فو�صى 

خر  الآ البع�س  وا�صتهتار مثل �صبحي وعدنان، وعند 

م�صوؤولية، كبطل الرواية وفوؤاد. وهي تتفق مع امل�صروع 

القومي العربي. اإنها رواية ذهنية ت�صور العالقة بني 

tال�صرق والغرب من خالل املراأة كرمز فني
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معجم مو�شيقي 

�شباح اخلري واملحبة �شي حممد برادة و�شي اأحمد اليب�ري،

هل ت�شكان يف حمبتي ووفائي لكما؟

اعتذار متاأخر للدم 

واأنا  اأخرى وحلَّ عام جديد، جاء مثل قفزة بزانة مك�ش�رة - بعدد قبائلنا -  انتهت �شنة 

عاجز عن الكتابة والتفكري. مرت هذه املرة مبفاجاآت على غري العادة. بعد �شهر دي�شمب الذي 

اأهالينا خلل  �شحى وفاحت حمرم وال�شنة امليلدية اجلديدة والهج�م على  اجتمع فيه عيد الأ

ثلثة اأ�شابيع وافية يف قطاع غزة بفل�شطني. كما عرفت بلدنا زيادات يف عدد من اأ�شعار النقل 

والبنزين واحلليب وم�اد اأخرى اأ�شا�شية، و�شك�ى الفنانني من رك�د �ش�ق الفن باملغرب.

�شعيب حليفي
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م�صاحبة  لتعود  اإل  تنقطع  ل  واأمطار  بارد  جو 

لرعود تق�صف الفراغ الذي امتالأ من حولنا، وبروق 

يام وهي ورقة خفيفة عامرة بالعجز جعلتني  تهز الأ

اأقفز مثل عداء بدون رقم اأو زانة. اأم�صي فوق اأر�س 

حمرتقة. مل تعد حياتنا طبيعية وروتينية كما كانت، 

اء  بالتاأكيد جرَّ الغ�صب.  �صريع  اأ�صبحت عنيفا،  كما 

يوميا  اأتتبع  يجري.  وما  الفل�صطيني  لدمنا  جرى  ما 

خبار بحثا عن انت�صار اأو انفراج واأنا عاجز  قنوات الأ

كل العجز مثل املاليني ل اأملك غري الغ�صب والغ�صب 

والغ�صب.

� م�صاوؤك �صعيد يا �صديقي.هل هي �صربة ياأ�س 

اأن  اأحداث مثل هذه  اأت�صتطيع  واإحباط مما يجري؟ 

تغلب الروح وتك�صر تلك النوتة املو�صيقية التي ت�صمن 

التوازن؟

ابحْث  الروح،  اآخر- بداخلك- يهزم  � بل �صيء 

عنه يف نف�صك جتده.

حزن  �صوى  اأجد  فال  نف�صي،  داخل  يدي  اأرمي 

�صاخن  رماد  حالنا؛  يف  وتاأمالتهم  املعتق  نبياء  الأ

لبكاء حارق و�صراخ مل يجف بعد.

� قال يل �صاحبي وهو متعجل: اأين اأنت ذاهب؟

انتظر – قلتُ له – ول تتكلم. دعني اأهبط اإىل 

بحة  �صوتي..به  كان  عنها.ال�صوت  اأفت�س  روحي، 

املائدة  تلك  حواف  مثل  ممحوة.  اأ�صوات  وطبقات 

خري. هناك رجل نوراين  التي ُو�صع عليها الع�صاء الأ

بحوارييه..  حماط  عمره  من  والثالثني  الثالثة  يف 

خلفه غْدُر اليهود يرتب�س به.

اإليه،  �صوؤايل  ف�صرى  احلزين  وجهُه  تلم�صُت 

نزلَت النا�صرة واجلليل والقد�س، وكنَت دوما تلتفُت 

نحو دمنا الذي �صاح يف غزة ثم تعود لتلتفتَ  واأنَت 

ننا م�صلمون ل  حزين اإىل كل جهات دمنا امل�صفوح لأ

م�صت�صلمون.

كم عدد املظاهرات التي خرجنا فيها؟ل اأعرف 

فقده،  طريق  يف  اأو  فقدناه  �صيء  حول  كلها  ولكنها 

م�صريات كنا نودع خاللها كل �صيء حتى اأ�صبح �صرُينا 

اليومي والعادي يف ال�صارع م�صرية لتوديع �صيء دون 

اأن ندري.

رواية  اإىل  معركة  كل  بعد  اأحتاج  مثلكم،  اأنا 

ق�صرية جدا ل تتجاوز �صفحاتها ظهرية يوم من اأيام 

ال�صتاء القدمية اأو نوتة مو�صيقية خالدة اأحياها كما 

مل تكتب، قبل اأن اأعود اإىل �صاحات التخييل و�صواحل 

بخرة. الأ

اإىل  اأكتبه..اأحتاج  ن�س  كل  بعد  ال�صيء  نف�س 

وكل  اآثاره، ومن �صرباته،  تخل�س من  لأ نقاهة  فرتة 

الفراغ  ذلك  وكل  املعاين،  مع  ال�صريعة  املفاو�صات 

املتعمد الذي ي�صقط فيه من ي�صقط !

ها قد اأ�صبح دمنا حميطا �صائال بني حميطني، 

و�صرنا اأمة بال دم نحن فقط ظاهرة �صوتية ننت�صر 

يف املظاهرات والحتجاجات، فيما اأنبياء اهلل الذين 

طفال ميوتون يف غزة وهم يبت�صمون. اختارهم من الأ

اأر�صا  واطرحوهم  طفال  الأ »اقتلوا  يقول:  وغريهم 

يْخُل لكم وجه العرب«.

üüü

ترب�صوا بي بعدما حر�صُت اأن يبقى ثوبي نظيفا 

ونحن من�صي و�صط الوحل. كانوا على مييني و�صمايل 

على  اأع�س  كنُت  ولكنني  بي.  يقاع  لالإ هموا  وقد 

م�صريي بكل ما اأُوتيُت.

قبل اأن اأخرج، قالت يل اأمي: هل اأنَت راحل اإىل 

املدينة؟ ل تن�س يف طريقك غزة والنا�صرة والبيت.

، من البد والغدر. وقالت يل  ثم �صلمتني ُكْحال لعينيَّ

خذُه يا ابني حتى ُتدِفَئ عينيك يا حممد.

� ا�صمي �ُصعيب يا اأمي !
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ابت�صمْت و�صمتت لفرتة ثم اأردفت:اأنت معجمي.

ال�صبل..�ُصُبُلهم..اأنَت  كل  اأ�صاء  فالكحل  جيدا  انظر 

خطوة اأخرى يف م�صريهم.

لهم؛واأنَت  املطلق  ال�صبيه  اأنَت  مثلهم.بل  اأنَت 

والفتوحات  للمعارك  ُتعد  ظلت  التي  بدية  الأ النف�س 

ن. وهي يف الكهف، فن�صيت نف�صها حتى الآ

مثلكم.عدُت  البكاء  يف  روحانية  برغبة  �صعرُت 

يف  ب�صرعة  راأ�صي  دفنُت  ثم  منها  بالقرب  وجل�صُت 

ح�صنها، بل يف ثدييها اللذين ر�صعُت منهما عامني 

تتقطر  دموعا  بكيُت  البكاء،  يف  و�صرعُت  كاملني. 

حارة ت�صاوي ما �صربُته حليبا، بكيُت يا حممد القدر 

الذي يغ�صل م�صرينا.

ن ول  - قالت يل: يكفي ما بكيَت..قم والعب الآ

تن�س اأن حتفظ معجم املو�صيقى؟

- اأي معجم يا اأمي؟

اإىل  طويل  فالطريق  وارحل  كثريا،  تلتفت  ل   -

يف  القدمية  ونعالك  جلودك  جتد  هناك  نف�صك. 

التي  غاين  الأ .�صتجُد  لكَ  اهلل  رهنها  التي  الكهوف 

ر�صمْت روحك عاليا. هناك دائما.

كنُت... اأمي:ليتني  • يا 
علمتني اأمي احلكي من خالل معجمها النهاري 

الذي كله اأمثلة وِحكمًا تف�صر التدبري اليومي للحياة 

داخل البيت؛ وبالليل تروي لنا عن والدي مما �صمعته 

–فهو  اأخباره  اإىل  و�صلن  ون�صاء كثريات  من عماتي 

لنا عن  متكتم ل يروي �صيئا عن نف�صه - كما تروي 

ورحالتهم  الربانية  و�صاللته  راعا  احلاج  والدها 

املعراجية من ربوات ال�صاقية احلمراء اإىل دمنات ثم 

خر من احلكايات فهي حكايات  �صطات.اأما ال�صق الآ

مازيغي وال�صاوي. تعود اإىل املتخيل الأ

ا�صتمعت  الرابعة ع�صرة من عمري كنُت قد  يف 

اإىل قراءة  ُت بها، فالتجاأت  اإىل كل حكاياتها وامتالأ

األف ليلة وليلة وموؤلفات ق�ص�صية متداولة.ويف نف�س 

خوتي مما �صمعته  ال�صنة بداأُت اأجرُب احلكي ليال لأ

وُم�صيفا  فا  رِّ حُمَ خيايل،  ومن  قراأُت  ومما  اأمي  من 

يف  اأغريِّ  كاأن  حرفيا،  �صمعوه  ما  لهم  اأروي  ل  حتى 

اأجيد  كنت  التي  النهايات  خ�صو�صا  حداث،  الأ

متطيطها بالت�صويق.

يف  كنته  الذي  الطفل  ذلك  اأكون  اأن  اأريد  ن  الآ

ال�صاد�صة من عمري، نبّيًا كاماًل بدون خطايا �صعبه، 

خاليًا من النوايا الب�صرية؛�صفحة بي�صاء تكتب عليها 

ع عليها والدي. اأمي حكاياتها اجلميلة ويَوقِّ

خبز  اليمنى  يدي  يف  اأحمل  ن  الآ اأنا  اأمي... 

ْد عند �صيدي  ال�صعري وبع�س الزبيب. اأتوجه اإىل امَلْ�َصيَّ

امل�صع  بوجهه  الوقور،  ال�صيخ  اأحمد،  مولي  وفقيهي 

على  لرمتيُت  حيا  كان  لو  ن  الآ وبركة.اأمتنى  نورا 

ول الذي علمني  يديه اأقبُلُهما عمرا كامال، فقيهي الأ

بال�صل�صال  ُطلَي  خ�صبي  لوح  على  الكرمي  القراآن 

وُكتب بال�صمق.

حيُث  اأجل�س  بجلبابي  مكانه  ن  الآ كنُت  ليتني 

ما  �صفر،  الأ احل�صري  على  طفال،  الأ جل�س؛اأَُعلُِّم 

الق�صبية  قالم  الأ وبنف�س  لواح  الأ نف�س  يف  علمني 

املبية باأناة وفن، واأُب�صُراأمامي نف�صي يف �صورة طفل 

يف ال�صاد�صة من عمره، لونه اأ�صمر وعيناه جاحظتان 

بالده�صة، فيهما غفلة البدو ونوايا ربانية، ويف جزء 

جانبي ظليل- به كل الزخم الروحاين الذي حملته- 

اأيام  نلعب  اأو  نخرج  ملا  ال�صيطانية  تدابريي  تختبئ 

عطلنا نحمل فخاخنا و�ِصباكنا التقليدية املرتب�صة.

ن مع اأ�صاتذتي، وهم ل ي�صعرون،  ما زلت حتى الآ

الذي  الطفل  ذلك  اأمامهم،  ح�صا�س  الإ بنف�س  اأح�س 
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العلم  يحملون  وجماهدين،  واأنبياء  اأولياء  يعتبهم 

والوحي وامل�صتقبل، ومازلت اأحفظ اأ�صماءهم واحدا 

واحدا يف �صجرة روحي املورقة مبحبتهم من امل�صيد 

اإىل  عباد  ابن  ثانوية  اإىل  تا�صفني  ابن  مدر�صة  اإىل 

واحدا  راأيُت  كلما  والرباط،  البي�صاء  الدار  جامعتي 

منهم يتحرك احلب يف قلبي وروحي وينتابني �صعور 

جليل واطمئنان �صام.

مو�صيقى بدون  غزة  • يوميات 
اأعنف  باأننا نعي�س نكبة  اإح�صا�س م�صرتك وعام 

من تلك التي مرت علينا من قبل. وبالتاأكيد،�صتبز 

كل  رُف  جَتْ اجلديد،  واقعنا  عن  تعب  قوية  مفاهيم 

�صباغ  الكلمات البائرة والتقييمات »املخدومة« بكل الأ

التي ُيراد بها تزييف ما نحن فيه. لي�س هناك تكرار، 

وهي اإحدى معجزات كوننا.هناك تطور ياأخذ ُمَددا 

يف اجتاهات ما وبوترية معينة،ينتقل من مرحلة اإىل 

اأخرى.

توتر اجتماعي نتيجة الغالء يف عدد من اأ�صعار 

�صعر  يف  الهام  النخفا�س  رغم  �صا�صية  الأ املواد 

مبيعات  من  هامة  مداخيل  وحتقيق  عامليا  البرتول 

نعي�صها مثل  التي  الفو�صفات اخلام.اأ�صبحت احلياة 

ل  اجلميع،  يكتبها  مفتوحة  مو�صيقى،  روايةبدون 

باأل حق  ُيلزم اجلميع  قانون فيها �صوى �صرط وحيد 

حد يف كتابة النهاية، فهي مرتوكة لل�صخ�صيات. لأ

ثالثة اأ�صابيع من احلرب على غزة كانت طويلة 

وبئي�صة وغا�صبة. �صربة وعي اأخرى قا�صية. 

ول: الكنايات اجلريحة �صبوع الأ الأ

ال�شاعة  دي�شمرب،   27 ال�صبت  يوم  �صبيحة  يف 

ال�صويف  لب�صت جلبابي  ربعا  اإل  اإىل اخلام�صة  ت�صري 

طفال، وكان الظالم  وجواربي. اأعدُت الغطاء على الأ

مباء  واأطرايف  وجهي  غ�صلُت  ورِخيا.  ثقيال  يزال  ما 

ثم  املذياع  مكتبي.اأ�صعلُت  اإىل  هبطُت  ثم  �صاخن، 

موقعا  لُت  �صغَّ خالله  ومن  احلا�صوب  �صعل  لأُ اأطفاأته 

ال�صمد. عبد  البا�صط  عبد  املقرئ  بال�صيخ  خا�صا 

لدي رغبة منذ البارحة لال�صتماع اإىل �صورة يو�صف 

ب�صوته الرخيم.

متددُت على الكنبة وتناولُت ديوانا �صعريا كنت 

قراأته يف ال�صيف املا�صي بعنوان »ما الذي يرى املرء 

اأ�صعر  مل  �صاتوريو�س.  يواخيم  لل�صاعر  يرى؟«  حني 

الن�صيان«  »امراأة  رواية  وتناولت  نه�صت  ثم  بالوقت 

ملحمد برادة التي كنت قراأتها ثالث مرات من قبل..

بعينها  �صفحات  اإىل  حتديدا  فعدُت  املرة،  هذه  اأما 

على  تربو  وهي  مميزة.  عالمات  بها  تركُت  كنُت 

ثالثني �صفحة متفرقة.

الفطور،  تناول  بعد  اليوم،  هذا  نيتي  يف  كان 

ذهني  ويف  دي�صمب،  �صهر  يوميات  لكتابة  الختالء 

وهي  فقط،  اأفكار  ثالثة  من  للبدء  عامة  خطاطة 

واأخريا  �صحى وكيف ق�صيته ثم فاحت حمرم  الأ عيد 

ر�س. مطار التي روت اأرواحنا قبل الأ الأ

ل اأعرف ملاذا خطر ببايل اأن اأوؤجل الكتابة اإىل 

�صاعات  ثالث  فلدي  الزوال.  بعد  الثالثاء  يوم  غاية 

قبل اللقاء باأ�صدقائي مبقهى ال�صاوية. و�صعت القلم 

ثم  بها  خا�س  ملف  يف  وراق  الأ وجمعت  خباأته  بل 

ول،دخلت يف الفرا�س. متددت  �صعدت اإىل الطابق الأ

قوم على �صوء يوم  يف ك�صل اإىل غاية الثامنة تقريبا لأ

جديد هو يوم عطلة.

يف ذلك اليوم، وقبل اأن اأعلم بخب ق�صف غزة 

جوا من طرف العدو ال�صهيوين، ت�صفحُت اجلرائد 

عن  وق�صرية  عادية  اأخبارا  ت�صمنت  وقد  املغربية، 

من  عدد  اأخبار  جوار  اإىل  املقلق  الجتماعي  الو�صع 

�صافة اإىل  الفنانني والفنانات واأ�صرارهم الثمينة !بالإ

حوادث من قبيل فتاة تطعن خطيبها ب�صكني حادة.
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القراءة  عن  توقفت  وقد  ول  الأ �صبوع  الأ مر 

يف  خبار  الأ متابعة  على  مدمنا  و�صرت  والكتابة، 

والظهرية  ال�صباح  يف  والدولية  العربية  القنوات 

كنت  بنكية  �ُصلفة  اإجراءات  ا�صتكملت  وفيه  وامل�صاء. 

اإىل  اللجوء  اأ�صاأ  مل  بعدما  اإليها،  احلاجة  اأََم�س  يف 

والدي اأو غريه من اأ�صدقائي.

ن اإ�صرائيل ل ت�صرب غزة فقط واإمنا 
اأح�ص�صُت باأ

تق�صف مليارا من امل�صلمني يف كل بقاع العامل. غزة 

هي جمرد كناية تنوب عنا جميعا.

�صبوع الثاين: هم�س النهار  الأ

كنُت اأقول لنف�صي واأ�صدقائي اإن علينا اأن نبقى 

نوؤجل  مل  لذلك  الواقع؛  لهذا  ن�صت�صلم  ول  اأقوياء 

خ�صو�صا  بغرينا،  تربطنا  التي  الثقافية  اأن�صطتنا 

اإخوتنا  مع  ت�صامننا  عن  نعب  خاللها،  من  واأننا 

�صاركنا  التي  املظاهرات  يف  نعب  كما  بغزة.  هناك 

فيها بالدار البي�صاء والرباط.

�صعيت  كما  اأقدر،  فلم  كتاب  اأي  حلمل  �صعيُت 

متابعا  وبقيُت  اأي�صا  اأقدر  فلم  والكتابة  القلم  حلمل 

كل  يف  خبار  والأ للتحليالت   – عادتي  غري  –على 
القنوات املمكنة.

�صبوع مهتمة بزواج �صري لفنانة  جرائد هذا الأ

�صعبية م�صهورة داخل املغرب وخارجه من رجل اأعمال 

املغربية  اليومية  منه  جعلْت  وقد  بناتها،  وبح�صور 

ال�صور  من  بعدد  وىل  الأ ال�صفحة  يف  اأ�صا�صية  مادة 

ومقالة �صغلت حيزا كبريا.كما توا�صل جرائد اأخرى 

خبار حول غزة واملجتمع واحلوادث  جمع عدد من الأ

املتعلقة باملخدرات واجلن�س والقتل واملطر، و�صحف 

اأخرى تق�س اأثر ال�صادة الوزراء وتبحث يف مالب�صهم 

وجيوبهم واأفكارهم.

يناير  خام�س  منذ  انطلقت  �صبوع  الأ هذا  يف 

اللوائح  يف  القيد  ونقل  الت�صجيل  طلبات  تلقي  حملة 

النتخابية اخلا�صة با�صتحقاقات �صهر يونيو القادم.

�صبوع الثالث: تقرير ونهاية الأ

يف  والزيادات  مطار  والأ املظاهرات  ا�صتمرت 

ت�صتمر  دباء.كما  الأ بني  القاتلة  واخلالفات  �صعار  الأ

ال�صحافة الوطنية يف ن�صر اأحداث طريفة ومهمة عن 

ع�صيقها  عيون  جل  لأ زوجها  تقتل  مراك�صية  راق�صة 

حوادث  عن  ُتخُب  اأخرى  �صفحات  فيما  الرثي، 

مماثلة م�صتقاة حرفيًا من ملفات ال�صرطة الق�صائية 

ومن قاعات املحاكم.

احلقيقة  يف  وهو  جراأته  يف  طريفا  مقال  قراأُت 

باملغرب  لل�صحافة  الوطنية  النقابة  اأ�صدرته  بيان 

»الر�صوة  مو�صوع  يف  ندوة  عقب  البي�صاء  بالدار 

اآفة  حول  اخلطر  ناقو�س  يدق  وهو  وال�صحافة«، 

وال�صمعي  املكتوب  ال�صحفي  الر�صوة باجل�صم  تف�صي 

الب�صري باملغرب.

اأما غزة، ف�صامدة و�صط كل هذا وذاك وو�صط 

مراء  اجتماعات �صخمة وكثرية للروؤ�صاء وامللوك والأ

الغا�صمة  حربها  توقيف  تقرر  اإ�صرائيل  لكن  العرب؛ 

يوم �صابع ع�صر يناير، بعد اثنني وع�صرين يوما خلفت 

ا�شت�شهاد اأزيد من 1630 �صهيد واإ�صابات ل حت�صى 

يف �صفوف حوايل �صتة اآلف مواطن فل�صطيني.

مطار  واأنا جال�س اإىل جواره باملقهى، وكانت الأ

وقال يل  �صيئا  تذكر  كاأمنا  الهطول،  تعاود  بداأت  قد 

�صلفة  اإىل  جلاأت  ملاذا  تاأنيب:  فيه  وب�صوت  بغ�صب 

مر؛  من البنك؟ اأنكرُت واأنا اأت�صاءل عمن اأخبه بالأ

تاأنيبي وقال يل  لكنه مل ي�صدقني وظل ُم�صرا على 

كالما اأدركُت معه اإىل اأي حد كان غا�صبا مني. قال 

اإليه  اأعود  اأن  علي  وكان  يكلمني،  األ  ينوي  كان  اإنه 

ماآزق  اإىل  زبنائها  من  العديد  قادت  موؤ�ص�صة  اإىل  ل 

حقيقية.
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ورغم ذلك بقيت ُم�صرا على اإنكاري.

كنا؟ ما  مثل  نكون  • هل 
وقد  اأخرى،  حروب  لت�صتمر  احلرب  انتهت 

حياتي  اإىل  اأعود  اأن  قبل  متوج�صا  اأَُخر  اأياما  بقيت 

الطبيعية:

القناة  يف  امل�صاء  اأو  الظهرية  اأخبار  متابعة   -

على  الظهرية؛الطالع  يف  النوم  وىل؛  والأ الثانية 

يوم  كل  الر�صائل  على  والرد  الليكرتوين  البيد 

�صبت فقط؛ مراقبة �صندوق البيد بعد زوال كل يوم 

الجتماع  واملجالت؛  الر�صائل  ت�صلني  ثالثاء،حيث 

�صدقاء كل يوم ثالثاء ابتداء من ال�صاعة  الر�صمي بالأ

ال�شاد�شة.

üüü

هل نكون مثل ما كنا اأم اأن �صيئا اآخر انك�صر فينا 

وتفتَت.كل يوم نفقد حا�صة وجزءا من ذاكرتنا.

م�صوؤولني حمليني  مع  �صراع  دخلُت يف  باأ�س.  ل 

باإدارات عمومية مبدينة �صطات لتورطهم يف عمليات 

وقد  �صائعا؛  �صيتهما  اأ�صبح  وبعدما  ر�صاوى  طلب 

ين مل اأ�صاأ الدخول يف هذا  تعطلت م�صالح العائلة لأ

النفق، فكتبت حتقيقا يف هذا ال�صاأن ن�صرته »اجلريدة 

وىل« كما ُن�صر ب�صيغ خمتلفة يف �صحف اأخرى. الأ

ويعمل  اأعرفه  كنت  الذي  ال�صحفيني  اأحد 

بجريدة يومية يف ال�صفحة الجتماعية، حينما كلمته 

الر�صوة  مو�صوع  عن  اإخبارية  مادة  اإعداد  �صاأن  يف 

يثبت  ما  كل  له  قدمت  بعدما   - املوؤ�ص�صتني  بهاتني 

ذلك - قال يل �صارحا، بتف�صيل وجهة نظره: »نحن 

عنه،  تتحدث  ما  اأما  مثرية.  اأخبارا  نريد  العادة  يف 

فاأمر عادي و�صائع ول يعتب �صيئا جديدًا«.

اأو  الف�صاد  لف�صح  املطلوب  �صتنجز  له: هل  قلت 

قل، اأم �صتجرب خطابا قدميا معي  جزء منه على الأ

يخفي زلة فيك. اأم تريد اأن اأكتب لك عن املو�صيقى 

�صبوعية؟ وامل�صرح وال�صهرات الأ

بدوري  وفهمت  وكفى.  ين�صره  لن  باأنه  علي  رد 

و�صحكت واأنا اأقول له باأنني مل اأطلب منه اأن ين�صر 

يل خبا يف جريدة البايي�س ال�صبانية اأو يف التاميز 

التي  ال�صفحة  تتبعُت  �صبوع  الأ نف�س  ويف  اآبويا !!! 

ي�صرف عليها وكنت اأقراأها كاملة ففهمت ملاذا ابتداأ 

ناقو�س اخلطر يدق.

باأ�صماء  اجتماعي  هو  ما  يف  الكتابة  اإىل  عدُت 

م�صتعارة، كما خطرْت يل فكرة كتابة رواية ق�صرية 

جدا - وهو اأمر يدخل يف �صميم عملي وحياتي. اأول 

�صيء فكرت فيه اختيار مو�صوع حول �صخ�صية مغربية 

احلكومة  با�صم  ر�صمي  ناطق  اأول  من�صب  �صغلت 

اخلام�صة والع�صرين امل�صماة حكومة التناوب من 14 

مار�س 1998 اإىل غاية �صبتمب 2000، اأو يف مرحلة 

اأخرى وزيرا للتعليم يف احلكومة ال�صابعة والع�صرين 

من نوفمرب 2002 اإىل يونيو 2004، ثم بعد خروجه 

من احلكومة مت تعيينه مبا�صرة يف من�صب مدير عام 

من�صب  وهو  وال�صياحي  العقاري  القر�س  موؤ�ص�صة 

 اأجره يتجاوز اخلم�صني مليون �صنتيم �صهريا.
ٍ
�صام

زلية« انطالقا  وقد اخرتت لهذا املحكي عنوان »الأ

خرية ب�صبب  من خطبه وت�صريحاته اإىل حواراته الأ

ما اتهم به من ا�صتغالل ملن�صبه يف تفويت عقارات 

مهمة باأثمان بخ�صة. واأعرتف اأين كنت م�صدودا اإىل 

ت�صريحاته وخطبه العجيبة التي كانت تاأتي يف قالب 

كنت  كما  يزن(؛  ذي  بن  �صيف  اإىل  )ن�صبة  زلية  الأ

قد تتبعت �صريته ملا كان ثوريا ليبرياليا وحداثيا يف 

مل�صروعه  والتخطيط  املغرب  دخوله  واأثناء  فرن�صا، 

اإىل ما هو  اأو�صله  الكبري بالنقطة والفا�صلة، والذي 

ن.  فيه الآ
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وحيدا  اإ�صكال  لكن  واقعية جدا وطريفة  حكاية 

قل- وهو كيف اأكون  ن على الأ مينعني من كتابتها - الآ

فيه،كما  التكتم  اأ�صتطيع  ل  ما  تخييل  يف  مو�صوعيا 

اأن  يفهمون  رمبا  القدامى  اأ�صدقائي  من  عددا  اأن 

»ال�صرد« حول �صخ�س منهم قد ُيبلل اآخرين.

�صباب ومن اأجلها تغا�صيُت عن الفكرة،  لهذه الأ

وقلت ملاذا ل اأفكر يف مو�صوع غري واقعي بل �صوريايل 

وخيايل مائة باملائة درءا لكل تاأويل مغر�س، خ�صو�صا 

الذي  التحول  بعد  ال�صيا�صي  بال�صاأن  امل�صتغلني  واأن 

لديهم ح�صا�صية مفرطة من  اأ�صبحت  عا�صوه كامال 

النقد، وكل من ينتقدهم يعتبونه اإرهابيا وم�صاركا 

عن  عدلت  لهذا  متعددة.  اأطراف  ذات  موؤامرة  يف 

ولنا،  له  جرى  وما  �صاحبنا  اأزليات  »ا�صتغالل« 

واجتهت اإىل املو�صوع التايل. 

جدًا ق�صرية  • رواية 
مو�صيقية  فرقة  حول  تدور  بب�صاطة  احلكاية 

ي�صري  اأن  ميكنه  اأحد  ل  اأنه  ن  الآ )واأعتقد  مغربية 

طاقم  ذات  مغربية  مو�صيقية  فرقة  باأ�صبعه(.  اإىل 

كبري اأغلبهم من الُب�صطاء، يحبون الطرب اجلميل، 

وي�صتغلون باآلت ب�صيطة ويدوية تفي بالغر�س.

اخلم�صينيات  منذ  الفرقة  اأثر  تقتفي  والرواية   

حيث  ال�صتقالل،  قبل  ما  فرتة  املا�صي،  القرن  من 

حما�صية  وطنية  اأنا�صيد  اإعداد  على  تعمل  كانت 

روح  املواطنني  يف  تبث  ووا�صحة  ب�صيطة  بكلمات 

هذا  �صاهم  وفعال  حترري.  وعي  واإ�صاعة  املقاومة 

الفن النبيل ب�صكل كبري يف هذا الجناز اإىل اأن نال 

ع�صاء  املغرب ا�صتقالله، فبداأت طموحات عدد من الأ

عداد ل�صمفونية حلم جميل، بينما كان اأع�صاء  يف الإ

ال�صراعات  فتيل  اأ�صعل  ما  اآخر،  راأي  لهم  اآخرون 

مباي�صرتو  ودفع  حلان،  والأ الكلمات  على  اأثرت  التي 

الن�صقاق  اإعالن  اإىل  الفرقة  ومنظر  واأ�صا�صي  كبري 

والتاأ�صي�س لفرقة مو�صيقية وطنية و�صعبية، اإىل جانب 

فنانني كبار ما جعل ال�صلطات احلاكمة تعتبهم من 

اخلارجني عن الطاعة.

اأ�صدر برفقة زمالئه  الكبري،  الفرقة   ماي�صرتو 

جريدة تعب عن روؤاهم الفنية وفيها حتذير للفنانني 

خطاء التي من املمكن اأن جتعل الفن اجلميل  من الأ

ثراء ال�صخ�صي.كانت الفرقة  جتارة بائرة اأو و�صيلة لالإ

�صا�صيني اأو باملنخرطني واملتعاطفني مع  باأع�صائها الأ

اأغانيها من الب�صطاء، يعي�صون على القليل وي�صكنون 

يربطهم  ميلكون،  ما  ويتقا�صمون  �صيقة  بيوت  يف 

الكبري  املاي�صرتو  احلب والت�صامن. ورغم ذلك كان 

يقول لهم: »ل�صنا مالئكة يف زمن تولد فيه ال�صياطني 

 َ من اأجل ال�صجيج وتدمري اللحن الروحي«. وقد عبَّ

يكون  اأن  اختاره  خالد  ن�صيد  يف  اأفكاره  جممل  عن 

ثوريا.

باأحلان  ثورية  كلمات  تاأليف  الفرقة  وا�صلت 

ال�صلطات  جعل  ما  ال�صعبي  الوجدان  األهبت  �صادقة 

احلاكمة تطارد اأع�صاءها بالعتقال والنفي والت�صييق 

ال�صتينيات-  -يف  قتلت  اجتثاثهم  ت�صتطع  مل  وملا 

واملبدعني،  الفنانني  من  غريه  قتلت  كما  املاي�صرتو 

وتعر�س الباقون لكل اأنواع التعذيب والتنكيل والفرقة 

للحظر. ورغم ذلك كان حب املغاربة للفرقة يتنامى 

نا�صيد اخلالدة  ب�صكل اأرعب اأعداء الفن وانت�صرت الأ

التي بللت عط�س الب�صطاء وروت اأحالمهم بغد جميل 

حقيقي غري مزيف. 

بعد �صنوات اأخرى، اأقدم اأعداء هذا الفن على 

اغتيال ماي�صرتو كبري اآخر دون اأن يجف النهر اأو يياأ�س 

النا�س. كما ا�صتمرت الفرقة و�صط هذه الظروف يف 

يف  وتت�صع  تتجذر  وهي  ب�صيطة،  باإمكانيات  تاألقها 

م�صرية ملحمية نادرة يف عامل الفن العربي.
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- دخول الهجيج وبداية التهرنني: والهجيج هم 

املو�صيقية  الفرقة  دخلوا  الذين  النتهازيني  من  قلة 

باأنهم  اجلميع  واأوهموا  �صيا�صي  رخاء  حلظة  يف 

جديدة. باآلت  الفن  وتطوير  احلداثة  عن  يدافعون 

وبداأوا  ف�صيئا،  �صيئا  تتحول  مور  الأ ابتداأت  هنا  ومن 

ي�صكلون تيارًا يتقوى يف ظل اخلالفات على الكلمات 

الثمانينات،  بداية  يف  طراأ  حدثًا  ولعل  حلان.  الأ اأو 

حلظة  كان  الفرقة،  من  مو�صيقيون  خالله  ُطرد 

التي �صتظل جرحا موؤملًا. ورغم ذلك  وىل  الأ اخلطر 

وفياء يف الفرقة ي�صارعون باأنا�صيد  بقي عدد من الأ

�صادقة دون ا�صت�صالم اإىل ما يتهددهم من �صربات 

من داخل املجموعة ومن خارجها.

حلظات  يف  ترعرعت  تيارات  برزت 

م�صحوبة  غريبة  باأنا�صيد  تطالب  مر�س،ف�صرعت 

املو�صة  باأنها  ذلك  مبرين  احلياء،  وقلة  بالرق�س 

التي ير�صى عنها احلاكمون.. وقد ا�صتد الدفاع عن 

كما  املا�صي،  القرن  من  الت�صعينيات  يف  القيم  هذه 

مدينة  اإىل  باحلريك  ت�صمى  غريبة  ظاهرة  برزت 

اإىل  َفر عدد من املو�صيقيني من الفرقة  اإذ  الرباط، 

�صكن  كما  املخزن،  دار  جوار  اإىل  و�صكنوا  العا�صمة 

داء مهمة النفخ باملزامري  �صطبالت لأ البع�س بجوار الإ

اأو بال�صفري للخيول اأثناء ورودها اليومي. وا�صتكمال 

ل�صد كل الثغرات دفعوا بن�صائهم اإىل م�صاحبة ن�صاء 

الدار واجلرنالت وامل�صت�صارات وباتوا يلجون الفنادق 

ويرتدون  وغريها  امليالد  اأعياد  ويح�صرون  الكبى 

اجلالبيب وال�صوا�صي احلمراء ويحجون اإىل م�صجد 

اأهل فا�س كل جمعة وي�صهرون يف ق�صارة حممية يوم 

ال�صبت.

يف  يذكرهم  من  ينتظرون  هذا،  كل  يف  اإنهم 

حلم  بات  وقد  املخزن  دار  وجمال�س  اجتماعات 

بكلمة طيبة  فالذكر  م�صتعجال�  اإليها مطلبا  الدخول 

هذا  خدمة  �صرف  ومينحهم  ُع�صر  كل  لهم  ر  ُتَي�صِّ

منهم  الواحد  ي�صبح  اأن  متمنياتهم  مع  ال�صعب 

حمليًا  جوق  رئي�س  اأو  �صفريا(،  اأو  قون�صوا)قن�صال 

اأو جهويًا، ومل ل، وزيرا منتدبا اأو وزيرا اأول اإذا كان 

العطف كامال مكمول.

كل هذا كان يف �صياق التمهيد لكي ت�صبح الفرقة 

خري  املو�صيقية ُمهياأة للمرحلة التالية، وهو الف�صل الأ

رواية  اأ�صميتها  والتي  العجيبة  احلكاية  هذه  من 

ق�صرية جدا. وقد حتول العديد منهم اإىل م�صت�صارين 

خر اإىل خمبين  جلرنالت واأ�صياد وحتول البع�س الآ

يخبون ويوؤدون وظائف كانت تهدم الفن اجلميل. 

نهاية  يف  ربعطا�س:  بيوم  ويبداأ  خري  الأ الف�صل 

14 مار�س )وقد  القرن املا�صي، والذي �صادف يوم 

اأ�صبح  �صيء  وقع  اآخر(،  حدث  اأي  اأي�صا  ي�صادف 

عقدة ذنب ل اأحد يريد العرتاف بها،اإنه اليوم الذي 

عت فيه الفرقة املو�صيقية مع الدولة املغربية على  وقَّ

اأ�صبحت  بحيث  �صفوفها  �صمن  التدريجي  الندماج 

�صا�صيني من  ع�صائها الأ جوقا وطنيا تابعا، واأ�صبح لأ

�صافة  بالإ جارية  ونفقة  معلوم  اأجر  الفرقة  م�صريي 

املردودية  ومنحة  �صافية  الإ ال�صاعات  اأجر  اإىل 

اأخرى من  والوفاء والعرتاف، ف�صال عن امتيازات 

قبيل امتالك رخ�س �صيارات اأجرة وحافالت وبواخر 

واأرا�صي الدولة.

ال�صم  )وهو  الوطني  املو�صيقي  اجلوق  مهمة 

يوؤدي  كونه  يف  تكمن  للفرقة(  اأ�صبح  الذي  الفعلي 

حتت  واأنا�صيد  اأغاين  واأداء–  وتلحينا  –تاأليفا 
التاريخ �صار م�صوؤولً عن الطرب  الطلب ومنذ ذلك 

جهزت  اأن  فكان  جديدة،  مبوا�صفات  والتطريب 

ورغم  املديح،  يف  واأخرى  »وطنية«  اأغاين  الفرقة 

التي كتبْت  اأن فرقتهم  اأن ي�صدق  اأحد  ي�صاأ  ذلك مل 

اأنا�صيدها –من قبل- بالدم قد دخلت مرحلة الغناء 
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باجلالبيب الثقيلة وال�صوا�صي احلمراء )هو �صكل من 

يف  هذا  و�صيتاأكد  واجلذبة(،  احلركة  يعيق  اللبا�س 

الن�صيد ال�صاد�س ملا طردت الفرقة كل املتاآمرين على 

م�صتقبلها اجلديد، وكل الراف�صني للتوجه الندماجي 

واحلداثي.

ها قد اأ�صبح اأع�صاوؤها يف هذا الف�صل هرمني، 

وال�صهيوات  الغزال  وكعوب  اغريبة  اأكل  على  تعودوا 

جدا  الوا�صعة  الفيالت  ف�صكنوا  النعمة،  حياة  وعلى 

التائبيني  والِوْلدان  العني  واحلور  مالك  الأ وملكوا 

وباتت  طيبا  �صرابا  و�صربوا  والعالقات  والبواخر 

حالم. اأنا�صيد  اأنا�صيدهم رطبة عادية تنزلق عليها الأ

اأ�صبح  قبل.كما  من  اأحد  به  ي�صمع  مل  »ْتَهْرنني«  هي 

خ�صو�صية  �صهرات  يوؤدون  الفرقة  اأفراد  من  عدد 

باأثمان باهظة.

خ�صو�صا  الفرقة  �صتعرفها  جديدة  م�صوؤوليات 

حينما �صدر مر�صوم يحول اجلوق اإىل فرقة م�صرحية 

فاأعدت  غنائية يف حلقات،  م�صرحيات  باإن�صاء  تهتم 

باملنا�صبة لل�صعب املغربي امل�صكني م�صرحيات عجيبة 

واأخرى غريبة اأ�صبعت املتفرجني �صحكا حتى انه مت 

ت�صجيل حالت وفيات من ال�صحك وَكرُث ظهور الفتق 

يف البطون و�صاد عجب كبري ل حت�صيه موؤلفات. وعّم 

يتهدد  اأح�صت بخطر  كلما  التي  الفرقة  الرخاء على 

ب�صوت  تدندن  املغربي  الفن  يف  اجلديدة  مواقعها 

نا�صيد القدمية، قبل اأن تعود لتغني،  خفي�س ببع�س الأ

ب�صوت عال، اأغاين العهد اجليد الذي ر�صمته ومثلته 

بارجتال.

قررُت- اأنا املوؤلف- اأن تبقى خامتة هذه الرواية 

لل�صخ�صيات  اأترك  مل  مفتوحة،  جدا،  الق�صرية 

لهم يف  قال  ل�صاب  الكلمة  اأعطيت  بل  فر�صة اخلتم 

حلظة كانوا يدندنون فيها بنعيم املرحلة:

للفن  املحب  املغربي  ال�صعب  الفرقة..  اأهل  يا   �

خنتم  اإنكم  يقول  واحلياة  للروح  املطهر  العظيم 

مانة واأوجدمت نظرية متكاملة لتبير كل �صيء. الأ

املرحلة:اأنت  به  خ�صوا  جديد  بن�صيد  قاطعوه 

�صيوعي اأو ا�صرتاكي قدمي حقود تريدنا اأن نعود اإىل 

الفقر وال�صجن والبندير البايل. لن نتخلى عن عهدنا 

اجلديد اآبنادم اأ�صمع اأنت واللي معاك، لن نتخلى عن 

العهد اجلديد.

üüü

ثامن  يوم  املغربية  احلكومة  جمل�س  اجتماع  يف 

املجل�س  تدار�س  ول،  الأ الوزير  ال�صيد  برئا�صة  يناير 

بوقف  منها  ول  الأ يتعلق  مرا�صيم  م�صاريع  خم�صة 

ا�صتيفاء ر�صم ال�صترياد املفرو�س على بذور البطاط�س 

غنية املغربية. والرابع مبنح اإعانات مالية لدعم الأ

تتحدث عن  ترمي من كل هذا،  اإىل ماذا   -

حكايات والدتك ورواية حممد برادة ثم تكتب رواية 

ق�صرية جدا عن م�صار فرقة مو�صيقية من املغرب؟

�صيغري  هل  يهم  ل  اأرمي.  ما  اإىل  اأرمي   -

ن. لذلك يُهمني اأن اأقول اإن رغبتي  هذا من �صيء الآ

موي واأنا مرفوع  جاحمة كي اأحمل بني يدي قو�س الأ

tالراأ�س اأ�صري غري خائف اأو مرتدد اأقول ما اأريد
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عبد الرحمن منيف 2008

ل يخرج الباحث عن دائرة ال�ش�اب حني يقرر اأن الروائي الراحل عبد الرحمن منيف )1933 – 2004( 

كان واحداً بني عدد قليل من الروائيني العرب الذين �شدروا يف كل كتاباتهم عن م�شروع وا�شح املعامل.

دبي بال�شيا�شي،  جاء م�شروع منيف الروائي ا�شتجابة لتحديات �شتى، ظل ميتزج فيها ال�شخ�شي بالعام والأ

وبقي الروائي يبز من داخل املثقف ال�اعي، املدافع عن ر�شالة ي�ؤمن بها.

�شرة النجدية، العراقية التي كانت تعي�س يف عمان. وي�م بلغ عبدالرحمن �شن  تفتح وعي منيف يف هذه الأ

ق�ى يف ت�شكيل منظ�ر منيف للعامل،  ثر الأ وىل، وكان لتلك النكبة الأ اخلام�شة ع�شرة، وقعت نكبة فل�شطني الأ

مة من هزائم وك�ارث، بع�شها من �شنع  اأن يعي�س، طيلة حياته، ما حل بهذه الأ وقدر لعبدالرحمن منيف 

اأعدائها والكثري مما �شنعته اأيديها.

تاأليف: جمم�عة من الباحثني

النا�شر: امل�ؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�شر، 2008، )564 �شفحة(

مراجعة: خليل ال�شيخ
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يف  ي�صرتك  الذي  اجلاد  الكتاب  هذا  ي�صيء 

من  الكثري  وباحثًا  مثقفًا  وع�صرون  ثمانية  �صنعه 

جوانب هذا امل�صروع الروائي، الذي ظل �صاحبه يبني 

اإىل  جميعها  ت�صعى  روائية  متواليات  �صمن  معامله، 

ن�صان العربي يف احلياة يف جمتمع  الدفاع عن حق الإ

يخلو من الظلم وال�صطهاد والع�صف وينعم بالعدالة 

والدميقراطية.

يف مقدمة هذا الكتاب ر�صالتان بعث بهما منيف 

اإىل في�صل دراج، متثالن، على ما فيهما من ب�صاطة 

يف  حياته.  طيلة  عنه  يدافع  منيف  ظل  ما  واإيجاز، 

وىل يت�صاءل منيف: الر�صالة الأ

اإىل  جديد  من  الكلمة  نحول  اأن  ميكن  »كيف 

طلقة، اإىل قوة حماربة؟« ويف الثانية يقول اإن الدفاع 

الهم  يبقى  اأن  ينبغي  يجابية  الإ ن�صانية  الإ القيم  عن 

الكبري الذي يق�صي املرء عمره كله من اأجله.

اإي�صاحًا  العميقة  دّراج  في�صل  مقدمة  جتيء 

حممود  كلمة  جاءت  مثلما  امل�صاألتني،  لهاتني  وبلورة 

املاأ�صاوية  املفارقة  لتبز  رائعًا  فنيًا  التقاطا  دروي�س 

يف حياة منيف واإبداعه، الباحث عن العدالة يف عامل 

ل عدالة فيه.

من  فيه  وما  ودرا�صاته  الكتاب  بحوث  وزعت 

�صهادات على اأربعة اأبواب هي:

مرايا عبدالرحمن منيف املتعددة.  .1

العامل الروائي عند عبدالرحمن منيف.  .2

عندما ير�صم الكاتب.  .3

4. عبدالرحمن منيف يف �صهادة عادلة.

ول ثالثة نقاد ودار�صني هم:  �صارك يف الباب الأ

�صبي حافظ وعبد الرزاق عيد وفي�صل دّراج. وي�صم 

الباب ثالث درا�صات تقع يف مائة وب�صع �صفحات.

عند  الروائية  الكتابة  تطور  تتبع �صبي حافظ 

متتلىء  �صارحة،  تف�صريية،  درا�صته  وكانت  منيف، 

ما  اإي�صاح  على  حري�صة  والتعليقات،  بالتف�صيالت 

ينطوي عليه اأدب منيف الروائي من �صمات واإ�صكالت، 

الذي  الغربي، هو  للمتلقي  اأن كونها قد كتبت  ويبدو 

جعلها تنحو هذا املنحنى الو�صفي التف�صريي.

اأما درا�صة عبدالرزاق عيد، وهو من الدار�صني 

املن�صغلني مب�صاألة التنوير واحلداثة يف الفكر العربي، 

فتتوجه �صوب نتاج منيف لتدر�س هذه امل�صاألة وت�صعى 

لوعة  كتاب  من  يّتخذ  عيد  كان  واإن  تعليلها.  اإىل 

الغياب الذي ر�صم فيه منيف لوعة موت اأ�صدقائه من 

ملنيف،  التنويرية  الروؤى  للتقاط  مدخاًل  املبدعني، 

الروائية،  اأعماله  يف  عنها  بالبحث  ذلك  بعد  ليقوم 

اأما في�صل دّراج، فيناق�س يف درا�صته اأطروحة نقدية 

دقيقة هي الكتابة الروائية ك�صرية ذاتية. وهو ي�صعى 

اإىل قراءة ال�صرية الذاتية، وال�صرية الفكرية، ومتو�صع 

كل منهما يف اإطار تخييلي يف كتابات منيف .

اأما الباب الثاين، فقد �صارك فيه فريال غزول، 

واإيريك  الواد  وح�صني  العيد  ومينى  جرار،  وماهر 

ونا�صر  �صاهني،  وحممد  حمود  وماجدة  غوتييه 

�صالح. ويقع الباب يف مائتني واثنتي ع�صرة �صفحة.

عند  الباب  هذا  يف  والنقاد  الباحثون  يتوقف 

اأر�س ال�ش�اد، وحني تركنا اجل�شر والنهايات وعروة 

لكت�شاف  وي�شعون  امللح.  ومدن  الباهي  الزمان 

ال�ش�اد،  اأر�س  ثالثية  وحتظى  الروايات،  تلك  اأبعاد 

توقف  وقد  الرتكيز.  بكثري من  امللح  مدن  وخما�شية 

مدن  بني  واحلياة،  املوت  جدل  عند  �صاهني  حممد 

هذه  يف  لفتة  وقفته  وكانت  مدينة،  و�شرية  امللح 

املقارنة بني املدينة وال�صحراء، ويف املزج بني الذات 

واملو�صوع، ويف ذلك الت�صاوؤل - الفر�صية التي تغوي 

املرء يف ال�صري وراءها.



العدد اخلام�س وال�شبع�ن 1��2009

زاويتني: من  اأهميته  الثالث  الباب  يكت�صب 

احلميمة  للعالقة  بالنظر  ت�صكيلية،  وفنية  اإن�صانية 

التي ربطت بني عبدالرحمن منيف والفنان الت�صكيلي 

ال�صوري املقيم يف برلني مروان ق�صاب با�صى. فقد 

�صبق لعبدالرحمن منيف اأن اأ�صدر عام 1996 كتابًا 

يتتبع فيه رحلة ق�صاب با�صي احلياتية والفنية.

اأما مقالة ق�صاب با�صي يف هذا الكتاب، عندما 

ير�شم الكاتب، فقد كانت مقدمة الطبعة اخلا�صة من 

العربي،  الثقايف  املركز  اأ�صدرها  التي  �شرية مدينة 

عام 2001، وهي طبعة ت�صم ر�صومات لعبد الرحمن 

منيف تتعلق بكتابه الذي يروي �صرية عمان على نحو 

اأهمية  تا�صي  الأ مي�صار  �صونيا  درا�صة  تقل  ول  اآ�صر. 

درا�صة  خالل  من  ت�صعى  نها  لأ با�صي،  مقدمة  عن 

تر�صم معامل  كي  والفن احلديث  منيف  العالقة بني 

مرحلة مهمة تعيد فيها احلديث عن جبا ودوره يف 

الفن العراقي احلديث، لتتحدث عن فا�صل العزاوي 

وخملوقاته، ولتتوقف اأخريًا عند ر�صومات منيف وما 

مييز عامله الت�صكيلي.

ومتنوعة  فعديدة  الكتاب،  يف  ال�صهادات  اأما 

وتتناول عبدالرحمن منيف من زوايا عدة، لكن اأكرث 

هذه ال�صهادات تف�صياًل هي �صهادة كرمي مروة، التي 

تنتهي بالقول:

اإىل  �صا�صية،  الأ منيف  عبدالرحمن  »اأهمية 

جانب ما متيز به اأدبه الروائي، اأنه كان اإن�صانًا حرًا. 

حري�صًا  وال�صيا�صي  ال�صخ�صي  �صلوكه  كل  يف  كان 

هنا  ل�صغط  يخ�صع  مل  ولذلك  ا�صتقالليته،  على 

واإغراء هناك. مل يقاتل بغري �صالح النقد من موقعه 

الدميقراطي امل�صتقل )�س482(«.

ما  هناك  كادميي  الأ الغرب  عامل  يف  واأخريًا، 

اإىل  انتقلت  اأملانية  كلمة  وهي   Festschrift ي�صمى 

احتفايل،  طابع  ذات  كتابات  تعني  وروبية  الأ اللغات 

حياته.  اإبان  الغالب،  يف  كادميي،  لأ اأو  ملبدع  تهدى 

وهي كتابات يقوم بها اأ�صدقاء الباحث وتالميذه يف 

احلدوث  نادر  مر  الأ وهذا  املنا�صبات.  من  منا�صبة 

ن  لأ حياتهم،  اأثناء  العرب  وللمبدعني  كادمييني  لالأ

دروي�س،  اإليها  اأ�صار  التي  ميتًا«  »يحبونني  قاعدة 

بداع واأ�صحابه.  �صارت هي القاعدة يف التعامل مع الإ

بداع  وان اأن نفطن اإىل الحتفاء بالإ واأظن اأنه اآن الأ

واأهله، قبل اأن يرحلوا، مع التنويه اإىل اأن هذا الكتاب 

لفهم  ال�صرورية  امل�صادر  بني  من  و�صيكون  مهم 

tعبدالرحمن منيف وعامله الروائي
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الفن العربي احلديث
البحث عن ه�ية م�شرتكة

تاأليف: ندى �شب�ط

النا�شر: )203 �شفحة(

مراجعة: مي مظّفر

هل هناك ما ميكن اأن ن�شميه فنا عربيا، ميتلك لغة ب�شرية حتتكم اإىل خ�ش��شيات جمالية 

فن�ن  عن  احلديثة  العربية  الفن�ن  تختلف  ومباذا  �شلمية؟  الإ الفن�ن  جماليات  عن  خمتلفة 

الغرب التي ن�شاأت على تقاليدها ؟

�شتاذ امل�شاعد يف جامعة ن�رث تك�شا�س يف  من هذا ال�ش�ؤال ال�شائك، تنطلق ندى �شب�ط، الأ

مريكية، لدى بحثها عن معامل حتدد �شخ�شية الفن العربي وه�يته، يف كتابها  ال�ليات املتحدة الأ

 Modern Arab Art-Formation of امل��ش�م: الفن العربي احلديث - تك�ين جماليات عربية

Arab Aesthetics، ال�شادر عن مطبعة جامعة فل�ريدا، 2007. والدرا�شة هي اأطروحة الباحثة 

والعمارة  بالفن�ن  املتخ�ش�س  غرابار،  اأوليغ  البوفي�ش�ر  باإ�شراف  الدكت�راه  عليها  نالت  التي 

�شلمية. الإ
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لي�س  للبحث  منطلقا  ي�صكل  الذي  ال�صوؤال  اإن   

حم�صوما كما قد يبدو من مو�صوع الكتاب، واإمنا هو 

مو�صع جدل ل بني الفنانني ونقاد الفن العرب فقط، 

الذين  وربيني،  الأ والنقاد  الفن  موؤرخي  بني  واإمنا 

املعا�صرة  العربية  الت�صكيلية  الفنون  اإىل  ينظرون 

هناك  الغرب.  لفنون  تقليد  حم�س  نها  لأ بتجاهل 

تعديل  هي  الفنون  هذه  اأن  يرى  اأحدهما  راأيان، 

�صالم يف الع�صر احلديث، واأن ثمة  وحتوير لفنون الإ

�صالم وفنون  يجاد �صلة توافقية بني فنون الإ جهودًا لإ

ل  الفنون  هذه  اأن  فريى  الثاين  الراأي  اأما  الغرب. 

واأنها انطلقت  �صالمي،  الإ الفني  لها بالرتاث  عالقة 

بال جذور نتيجة احتكاك ال�صرق بالغرب. 

املتداخلة،  القيم  من  احلقل  بهذا  حاطة  لالإ

وفكرية  و�صيا�صية  �صو�صيولوجية  حتولت  من  املتاأتية 

مرت بها املجتمعات العربية، حتاول الباحثة خو�س 

على  يزيد  ما  اإىل  ميتد  عربي  ثقايف  نتاج  غمار 

يف  ال�صدارة  يحتل  اأن  خاللها  ا�صتطاع  عام،  مائة 

العربي.  العامل  يف  والثقافية  بداعية  الإ الن�صاطات 

التي  العناية  هذا  يومنا  لغاية  يلق  مل  عطاء  وهو 

ت�صتند  علمية  وقراءة  منهجية  درا�صة  من  ي�صتحقها 

اإىل بحث ميداين وتق�س دقيق، ل من قبل الباحثني 

العرب، وهم ندرة، ول من الباحثني غري العرب، ففي 

�صالمية  الوقت الذي ت�صتحوذ فيه درا�صات الفنون الإ

على اهتمام الباحثني املتخ�ص�صني يف العامل، ينظر 

موؤرخو الفن يف الغرب اإىل الفنون الت�صكيلية احلديثة 

لرتاثهم  نقل  جمرد  اأنها  على  العربي  العامل  يف 

ال�صيا�صية  التغيريات  اأن  غري  متدنية.  مب�صتويات 

خريتني والدعوة اإىل نظام عاملي  خالل احلقبتني الأ

ال�صعوب  بهوية  تتعلق  ق�صايا جوهرية  اأثارت  جديد، 

وتراثها وح�صاراتها، كما اأوجدت احلاجة اإىل ت�صجيع 

مناذج من الدرا�صات النظرية اجلديدة، التي ت�صعى 

اإىل التقريب بني ثقافات العامل. ومع اأن هذا النفتاح 

وّلد حروبا اإثنية واأثار م�صاألة الهويات املتعددة داخل 

املجتمع الواحد ومن ثم الدعوة اإىل التجزيء، تاأتي 

درا�صة ندى �صبوط للبحث عن �صمة جامعة تتق�صى 

مالحمها يف الفنون العربية احلديثة وتاأكيد هويتها. 

يف درا�صتها هذه، التي ت�صعى اإىل تاأ�صي�س جمالية 

جتدهما  م�صاألتني  الباحثة  تو�صح  فنية،  عربية 

م�صطلح  وهما  بع�س،  عن  بع�صهما  منف�صلتني 

من  النابعة  املوروثة  بجمالياته  �صالمي،  الإ الفن 

العربي  الفن  وم�صطلح  بالعقيدة،  املرتبطة  ثقافته 

ال�صيا�صية  حداث  الأ نتاج م�صرية  الذي هو  احلديث، 

والتغريات الجتماعية، التي نقلت الفل�صفة اجلمالية 

للفن من اإطارها الديني اإىل اإطارها الدنيوي. ففي 

�صالمية  الوقت الذي ي�صتمر فيه البحث يف الفنون الإ

لغاية  احلديثة  العربية  الفنون  جتد  ل  وجماليتها، 

اليوم اهتماما جادا من قبل موؤرخي الفن ونقاده يف 

مر اأن امل�صطلحني  العامل. وترى الباحثة يف نهاية الأ

خمتلفان واإن ا�صرتكا اأحيانا يف بع�س املالمح، واأنهما 

العربي  فالفن  واحد.  اآن  يف  ومنف�صالن  مرتبطان 

وهو  الغربية،  احل�صارة  على  املنفتح  ع�صره  وليد 

التكنولوجية،  واإجنازاته  الع�صرين  القرن  حياة  نتاج 

اأن  كما  ومعايريه.  تكوينه  اإىل ظروف  اإل  يحتكم  ول 

ترتبط  اأ�صكاله  �صياغة  يف  اأ�صهمت  التي  العوامل 

املبدعني يف  للفنانني  الفعلي  بالوجود  وثيقا  ارتباطا 

على  انعك�صت  التي  يديولوجية  الإ طر  وبالأ زمنهم، 

تطور العملية الفنية. 

بو�صع  �صبوط  ندى  ت�صرع  هذا،  منطلقها  من 

قاعدة لتاريخ الفن العربي احلديث، م�صتندة اإىل ما 

تو�صلت اإليه من معرفة ومعلومات عن الفنانني العرب 

الفنية يف  تطور احلركات  ومتابعة  اإليهم،  والتحدث 

لفنونها  الفعلية  الن�صاأة  تعود  التي  العربية،  الدول 
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اأي مع هيمنة  الع�صرين،  القرن  اإىل مطلع  املعا�صرة 

الغرب على ال�صرق واحتالل بلدانه. غري اأن الباحثة 

العالقة  جذور  عن  للبحث  اأبعد  اأزمنة  اإىل  تذهب 

كل  يف  الفنية  املوؤثرات  وتغلغل  والغرب،  ال�صرق  بني 

من امل�صرق واملغرب العربيني، مع اختالف الظروف 

ال�صيا�صية يف كل بلد من البلدان العربية ومدى �صلته 

الغربي يف  التغلغل  بتاريخ  بهذا ترجع  بالغرب. وهي 

حياة العرب وامل�صلمني اإىل القرن ال�صابع ع�صر، من 

خالل العالقات التجارية والبعثات التب�صريية وحركة 

عن  ف�صال  وم�صر،  لبنان  يف  خا�صة  امل�صت�صرقني، 

العالقات التي كانت تربط الدولة العثمانية مبراكز 

كان  الذي  اخلا�س  والهتمام  وربية،  الأ احل�صارة 

ال�صالطني العثمانيون يولونه لفناين ع�صر النه�صة. 

فاإن  التاريخية،  اجلذور  هذه  من  الرغم  على 

يتبلور  نهجها مل  وال�صري يف  وربية  الأ بالفنون  الوعي 

اإل مع مطلع القرن الع�صرين، مع هيمنة الغرب على 

الدول العربية وتطور مناهج التعليم فيها على اأ�ص�س 

حديثة. فقد كان من نتائج هذا التطور قيام معاهد 

واإدخال  غربية،  جمالية  اأ�ص�س  على  الفنون  لتدري�س 

اأوربا.  اإىل  الدرا�صية  البعثات  �صمن  الفنون  درا�صة 

مبحاكاة  الفنون  هذه  طابع  ات�صم  مر  الأ بداية  يف 

امل�صت�صرقني، بو�صفها  باأعمال  املمثلة  الغرب،  لفنون 

بال  وهي  املحلي،  الفني  املوروث  من  مكانة  اأعلى 

�صك قيم جاءت من خالل تنظري الباحثني الغربيني 

ودرا�صاتهم التاريخية واجلمالية. 

ولكن، �صرعان ما بداأ يظهر لدى املبدعني وعي 

عملهم  متيز  خا�صة  جماليات  عن  البحث  ب�صرورة 

وتطبعه بطابع خمتلف. وهذا ما دفعهم اإىل البحث 

التي  اجلمالية  قيمه  واكت�صاف  العريق  تراثهم  عن 

�صا�س يف نه�صة احل�صارة الغربية املعا�صرة.  كانت الأ

فكان اأول عربي ي�صتفيد من تراث ح�صارته هو حممود 

خمتار الذي يعد رائد فن النحت العربي. كان خمتار 

اأول طالب بعثة عربي يدر�س الفن يف باري�س بعد اأن 

اأنهى تعليمه يف مدر�صة الفنون يف القاهرة )تاأ�ص�صت 

�شنة 1908(، واأول من تنبه اإىل م�صاألة اخل�صو�صية 

يف الفن وا�صتلهام الرتاث الفرعوين لوادي النيل يف 

اأعماله النحتية املعا�صرة �صنة 1920.

ومطلع  الع�صرين،  القرن  اأربعينيات  لكن 

نقل  يف  احلا�صمة  املرحلة  تعد  منه  اخلم�صينيات 

لفنون  تقليد  حم�س  كونها  من  العربية  الفنون 

امل�صت�صرقني، كما ترى �صبوط، اإىل مرحلة احلداثة. 

وهي مرحلة الوعي على الذات وتنامي فكرة القومية 

الغربية.  الهيمنة  ملجابهة  �صالحا  بو�صفها  العربية، 

مع هذا الوعي جاءت الدعوة اإىل تبني فكرة البحث 

الفني، تلك التي فّجرت م�صاألة اخل�صو�صية والهوية 

يف الفن. كان رائد البحث عن خ�صو�صية فنية عربية 

هو الفنان جواد �صليم الذي متخ�س �صعيه، با�صتلهام 

والرتاث  جانب  من  الرافدين  لوادي  الفني  الرتاث 

اأ�صلوب  بلورة  عن  اآخر،  جانب  من  �صالمي  الإ الفني 

وتكوين  الفني  البحث  فكرة  ترويج  اإىل  دعاه  مميز 

اأوطانهم  اإىل  عادوا  فنانون  قوامها  فنية  جمموعات 

�صاليب  الأ على  وتفتحوا  الغرب  يف  الدرا�صة  بعد 

احلديثة يف التعبري الفني. لعل الإجناز الكبري جلواد 

مع  احلديث  للفن  بغداد  جماعة  األف  الذي  �صليم، 

املبكرة،  وفاته  ب�صبب  انقطع  والذي   ،1950 مطلع 

�صاكر  الفنان  اأفكاره  و�صريك  زميله  يد  على  تطور 

مديات  اإىل  بالتجربة  دفع  الذي  �صعيد،  اآل  ح�صن 

وا�صعة من خالل تعمقه يف فل�صفات العامل اجلمالية 

حد  اإىل  ا�صتغرقته  والتي  خا�صة،  �صالمية  والإ عامة 

تتما�صى  فا�صتنبط منها نظريات جمالية  الت�صوف، 

مع جتربته العملية وتطبيقاتها. 

تتابع �صبوط ثمار هذا البحث عن اخل�صو�صية 

الفنية يف اأعمال الفنانني املحدثني يف كل بلد عربي؛ 
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لت�صل يف نهاية املطاف اإىل احلرف العربي واإدخاله 

جماليا  وعن�صرا  ركيزة  لتعتمده  الفني،  التكوين  يف 

وقد  احلديث.  العربي  الفن  مييز  اأن  �صاأنه  من  فنيا 

اأفردت لهذه الظاهرة )احلروفية( ف�صال خا�صا يف 

العربي  احلرف  ا�صتخدامات  فيه  وتابعت  درا�صتها، 

ربعينيات من القرن الع�صرين  منذ بدايته يف اأواخر الأ

وا�صنطن،  يف  اآنذاك  املقيمة  عمر،  مديحة  يد  على 

وجميل حمود يف باري�س، لتقف بعد ذلك عند التجارب 

الفنية الراقية التي طورت ا�صتخدام هذا العن�صر يف 

ثم  ب�صكلها.  واملتميزة  بجمالها  اأخاذة  فنية  اأ�صكال 

تتابع الباحثة تطور ا�صتخدام هذا العن�صر اجلمايل 

ولغاية  احلقب  مدى  على  للفنانني  عدة  جتارب  يف 

الوقت احلا�صر، لي�س اآخرها �صناعة كتب فنية على 

�صالمية باأ�صاليب حديثة، تت�صمن  نهج املخطوطات الإ

اأحيان  تاأتي خلوا منها يف  اأو  اأحيانا،  اأدبية  ن�صو�صا 

اأخرى، مبعاجلات فنية غاية يف التعقيد، وهي اأعمال 

متكاملة ولفتة اإىل حد كبري.

عمال  الأ اأن  اإىل  نهاية بحثها  تخل�س �صبوط يف 

من  نابعة  اأعمال  هي  احلديثة  العربية  الت�صكيلية 

يف  تبدو  قد  واأمريكية،  اأوربية  وتقنيات  معارف 

ولكن  غربي.  نتاج  اأي  عن  تختلف  ل  اأنها  ظاهرها 

عمال، خا�صة العني املتمر�صة على  املتبحر يف هذه الأ

يالحظ  اأن  بو�صعه  العاملية،  الفنية  عمال  الأ قراءة 

وراء  خ�صو�صيتها  تخفي  التي  عمال  الأ هذه  متيز 

�صاليب والتقنيات واملعاجلة واإ�صفاء  توظيفها لهذه الأ

الطابع ال�صخ�صي للفنان. وت�صرب �صبوط مثال على 

العربي  الفن  يخفي  حال،  اأي  »على  بقولها:  ذلك 

عربية  مدينة  اأي  واجهة  تخفي  كما  هويته  احلديث 

�صا�س، ونظرا ملا حققه  حديثة هويتها.« على هذا الأ

املا�صية،  اإجناز على مدى احلقب  العربي من  الفن 

تطالب الباحثة ب�صرورة اإدراج م�صطلح الفن العربي 

العاملية،  والقوامي�س  املو�صوعات  �صمن  احلديث 

tبو�صفه فنا قابال للتعريف والتمييز
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اخلالفة العثمانية
التحديث واحلداثة يف القرن التا�شع ع�شر

اعتبارها  ميكن  التي  ردوغانية(  )الأ اجلديدة  بالعثمنة  الهتمام  ازداد  خرية  الأ ال�شه�ر  يف 

وروبي،  الط�ر الثالث لتحديث الدولة، الذي ياأتي هذه املرة حتت �شغط املطالب امللحة للحتاد الأ

تات�ركي(، الذي فهم التحديث باعتباره تغريباً لرتكيا يف ال�شكل )اللبا�س(،  بعد الط�ر الثاين )الأ

)العثماين(  ول  الأ الط�ر  وبعد  الغربية.  احل�شارة  من  جزءاً  تك�ن  حتى  )القان�ن(،  وامل�شم�ن 

خرى املنبثقة من  الذي مل يدر�س كما يجب، على الرغم من اأهميته، �ش�اء لرتكيا اأو للدول الأ

الدولة العثمانية التي انهارت يف نهاية 1918.

تاأليف: اإلب اأورطايلي

النا�شر: دار قدم�س، دم�شق 2007، )389 �شفحة(

رناوؤوط مراجعة: حممد الأ
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للدرا�صات  اجلديدة  الطفرة  اأن  الواقع  ويف 

الثاين  الن�صف  يف  العثمانية  الدولة  عن  الغربية 

الدرا�صة  حملت،  فيما  حملت،  قد  الع�صرين،  للقرن 

مرجعًا  عقود  عدة  بقيت  التي  لندر�صن،  القيمة 

ومع  العثمانية.  الدولة  اأواخر  والتحديث يف  للحداثة 

اجلديدة  الرتكية  الدرا�صات  اأن  جند  الطفرة  هذه 

درا�صة  على  جديدة  ومنهجية  بروح  تقبل  اأخذت 

ذلك  ومن  جوانبها،  خمتلف  من  العثمانية  الدولة 

الذي  ع�صر  التا�صع  القرن  يف  والتحديث  احلداثة 

حتولت معه الدولة العثمانية من دولة �صلطانية ورثت 

ما �صبقها من دول اإ�صالمية اإىل دولة تاأخذ بالقوانني 

واملوؤ�ص�صات الغربية )الد�صتور والبملان اإلخ(.

وعلى الرغم من اأهمية هذه التجربة الرائدة يف 

ومثقفون  كتاب  فيها  �صارك  التي  �صالمي،  الإ العامل 

)اأتراك  العثمانية  الدولة  يف  القوميات  خمتلف  من 

وعرب و�صرك�س واألبان الخ(، اإل اأن الهتمام بها عند 

العرب خالل القرن الع�صرين الذي عرف »حداثات« 

املتوقع.  امل�صتوى  يف  يكن  مل  خمتلفة،  و»حتديثات« 

العالقات  �صاب  الذي  التوتر  اإىل  هذا  يعود  ورمبا 

انهيار  اإثر  الطرفني  افرتاق  بعد  الرتكية  العربية 

يديولوجية القومية  الدولة العثمانية، واإىل طغيان الإ

امل�صرتك  رث  بالإ الهتمام  على  ت�صجع  مل  التي 

)العثماين(، ودرا�صة ما فيه من اأفكار حداثية رائدة 

وجهود م�صرتكة لتحديث الدولة العتيدة التي و�صلت 

اإىل طريق م�صدود يف مطلع القرن التا�صع ع�صر.

اإن الكتاب اجلديد الذي  ومن هنا ميكن القول 

مباط�رية  الإ اأورطايلي  األب  الرتكي  للموؤرخ  �صدر 

العربية  يف  موؤخرًا  �صدر  الذي  القرون،  اأط�ل  يف 

واحلداثة  التحديث  العثمانية:  اخللفة  بعنوان 

القادر  عبد  ترجمة  من  ع�شر  التا�شع  القرن  يف 

اإىل املفارقة  اإمنا يعتب حدثًا ي�صري بدوره  عبداللي، 

تراك(.  بني الطرفني املعنيني باملو�صوع )العرب والأ

فالكتاب لقي اهتمامًا كبريًا يف تركيا حتى اأنه �صدر 

يف 25 طبعة يف 25 �صنة، بينما طبع الكتاب يف 500 

ن�صخة يف اللغة العربية ومل يلق الهتمام املتوقع، على 

ذاته  حد  يف  هذا  يوؤ�صر  ورمبا  اأهميته.  من  الرغم 

تتعاطى  اأو  تهتم  التي  العربية  النخبة  ي�صغل  ما  اإىل 

احلداثة والتحديث.

وتنبع اأهمية هذا الكتاب اجلديد من اأنه يدر�س 

مبقاربات جديدة جتربة احلداثة يف الدولة العثمانية 

فاإنه قدم خلفية  وبذلك  التا�صع ع�صر،  القرن  خالل 

�صاملة مو�صوعية عن جتربة احلداثة وماآلها.

كما  تركية،  حداثة  تكن  مل  احلداثة  ن  لأ ونظرًا 

اأفراد من  يعتقد، بل هي حداثة عثمانية �صارك بها 

اأ�صول قومية خمتلفة )اأتراك واألبان و�صرك�س الخ(، 

الدولة  تكّون  كانت  خمتلفة  �صعوب  منها  وا�صتفادت 

هذا  حظي  فقد  الخ(،  والعرب  تراك  )الأ العثمانية 

الدولة  عن  املنبثقة  الدول  يف  بالهتمام  الكتاب 

ن اإىل اليونانية  العثمانية. وهكذا فقد ترجم حتى الآ

وال�صربية واملجرية واأخريًا اإىل اللغة العربية.

وىل التي ينطلق منها املوؤلف هي،  اإن النقطة الأ

اأن احلداثة العثمانية، لها جذورها يف القرن الثامن 

حتقق  ما  فاإن  هنا،  ومن  ذلك.  قبل  ما  وحتى  ع�صر 

يف القرن التا�صع ع�صر مل ياأت من فراغ، كما يعتقد 

عادة.

فهي  اأكرث،  تعنينا  التي  الثانية،  النقطة  واأما 

هي  بل  خال�صة  تركية  لي�صت  العثمانية  احلداثة  اأن 

عثمانية، �صارك يف اإطالقها اأفراد من عدة قوميات 

الدولة  �صمن  كانت  �صعوب  عدة  منها  وا�صتفادت 

اأن  املوؤلف  يعتب  ذلك  اإىل  وبال�صتناد  العثمانية. 

درا�صة احلداثة العثمانية مل تنته مع هذا الكتاب بل 
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املوؤرخني  اأن يثري نقا�صًا مع  تبداأ به طاملا ميكن  هي 

يف الدول املنبثقة عن الدولة العثمانية )من البو�صنة 

يف ال�صمال واإىل اليمن يف اجلنوب(، وبالتايل يجب 

اأن ي�صتكمل تاريخ هذه احلداثة بال�صتناد اإىل مراكز 

العثماين  ر�صيف  الأ )ولي�س  الدول  هذه  يف  الوثائق 

يف  والباحثني  املوؤرخني  بني  فيما  وبالتعاون  فقط(، 

هذه الدول.

ماآل  عند  الثالثة  النقطة  يف  املوؤلف  ويتوقف 

جديدة  حداثة  هذه  اأثمرت  فقد  العثمانية.  احلداثة 

مع اجلمهورية الكمالية، مبعنى اأن ما جرى يف عهد 

م�صطفى كمال كان ا�صتمرارًا ملا بداأ ولي�س قفزًا يف 

املجهول.

ومن الطبيعي اأن يخ�ص�س املوؤلف يف كتابه عن 

احلداثة ف�صاًل رئي�صيًا عن العلمانية العثمانية، وهو 

»دولة  يف  التجربة  هذه  ن  لأ اأكرث  هنا  يعنينا  الذي 

هنا  ويالحظ  املتوقع.  بالهتمام  حتظ  مل  اخلالفة« 

اأن املرتجم للكتاب قد اأعطى لنف�صه احلق يف حتويل 

يف  ال�صائع  العثمانية«  »الإمباطورية  من  العنوان 

الدرا�صات التاريخية يف تركيا والعامل اإىل »اخلالفة 

بع�س  اأو  العرب  بع�س  يف�صله  الذي  العثمانية« 

ن املوؤلف اأو�صح  مر اأو الفرق هنا مهم، لأ امل�صلمني. والأ

يف كتابه هذا، اأن الدولة العثمانية كانت اإمباطورية 

املوؤ�ص�صي كما متثلت يف  والت�صامح  التعدد  تقوم على 

جوهر  هو  الذي   ،1876 يف  ول  الأ العثماين  البملان 

على  خالفة،  دولة  ولي�س  براأيه،  العثمانية  العلمانية 

الرغم من اأن ال�صلطان عبد احلميد الثاين )-1876

1908( اأطلق على نف�صه لقب »خليفة امل�صلمني وظل 

اهلل على اأر�صه« )�س179(.

وفيما يتعلق بالعلمانية العثمانية، التي هي اأحد 

جوانب جتربة احلداثة العثمانية، ينطلق املوؤلف من 

اإىل  باحث  من  يختلف  الذي  نف�صه  العلمانية  مفهوم 

املوؤلف من  ي�صوق  اآخر. وهكذا  اإىل  اآخر ومن طرف 

يعتب اأن العلمانية هي »الت�صامح مع املجموعة املنتمية 

اأنها  العلمانية  يعتب  ومن  عقيدة«،  اأو  دين  اأي  اإىل 

تعتمد  حقوقية  مقايي�س  فيه  ت�صيطر  حقوقي  »نظام 

على م�صادر خارج الدين يف عملية تنظيم املجتمع«، 

ومن يفهم العلمانية على اأنها »نظام اجتماعي خا�صع 

ديان«  الأ خمتلفو  اأنا�س  فيها  يرتبط  حقوقية  �ص�س  لأ

هي  العثمانية  احلالة  يف  العلمانية  اأن  اإىل  لينتهي 

»اأ�صا�صًا الت�صامح مع الطوائف غري امل�صلمة«.

وبال�صتناد اإىل ذلك ي�صتعر�س املوؤلف ما جرى 

من تغريات كبرية يف جمال التعليم )الذي كان حبي�س 

ع�صر(،  الثامن  القرن  نهاية  حتى  الدينية  املدار�س 

اإىل  لينتهي  ع�صر،  التا�صع  القرن  خالل  دارة  الإ ويف 

مباطوريات  مباطورية العثمانية هي اأكب الإ اأن »الإ

مباطورية  الإ منذ  الديني  الت�صامح  فيها  وجد  التي 

هذا  فيها  يرتبط  مل  التي  الدولة  وهي  الرومانية، 

غدا  بل  الزمن  اأو  احلاكم  ب�صخ�صية  الت�صامح 

موؤ�ص�صاتيًا« )�س175(.

طار ي�صتعر�س املوؤلف هنا املرا�صيم  ويف هذا الإ

التي �صدرت خالل  ال�صلطانية والقرارات احلكومية 

اأ�صدر  فقد  اخل�صو�س.  وجه  على   1876  -1830

ال�صلطان يف 1830 مر�صومًا مبنح احلرية للعبيد، كما 

اأ�شدر يف 1857 مر�صومًا اآخرًا بتحرمي جتارة العبيد. 

احلجاز  منطقة  ذلك  من  ا�صتثنى  املر�صوم  اأن  ومع 

وعلمائها.  مكة  �صريف  من  باعرتا�س  جوبه  اأنه  اإل 

اأ�صدروا  وعلمائها  مكة  �صريف  اأن  ذلك  من  كرث  والأ

)التنظيمات(  �صالحات  الإ فيها هذه  ي�صفون  فتوى 

اخلط  اأكد  فقد  اأخرى،  ناحية  ومن  »الكفر«.  ب� 

ال�صلطاين يف 1856 على امل�صاواة بني امل�صلمني وغري 

طرابل�س  ففي  ب�صهولة.  متر  مل  التي  وهي  امل�صلمني، 

جمموعة  امل�صلمني  من  جمموعة  هاجمت  ال�صام 
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مارين  كتاف  الأ على  ميتهم  تابوت  حملوا  م�صيحيني 

ولي�س  امل�صاواة،  قانون  على  اعتمادًا  ال�صوق،  و�صط 

على حمار كما كانوا يفعلون يف ال�صابق )�س98(.

ويف هذا ال�صياق كان د�صتور 1876، وما متخ�س 

الدولة  يف  كبى  انعطاف  نقطة  برملان،  من  عنه 

العثمانية بعد اأكرث من خم�صة قرون على تاأ�صي�صها. 

ي�صوقوا  اأن  اأرادوا  �صالح  الإ رجال  بع�س  اأن  ومع 

�صالم،  الد�صتور/ البملان باعتباره ميثل ال�صورى يف الإ

الد�صتورية اجلديدة  املوؤ�ص�صات  اأن  املوؤلف يقول  فاإن 

للدولة العثمانية، ومنها البملان، ل عالقة لها مببداأ 

ويو�صح  متامًا.  تناق�صها  خ�صو�صية  ولها  ال�صورى، 

الظاهر  يف  التاأكيد  من  الرغم  على  اأنه  هنا  املوؤلف 

�صالم، وعلى »خالفة« ال�صلطان  اأن دين الدولة هو الإ

فاإن الد�صتور كان يقوم على م�صاركة كل الرعايا من 

دارة عن طريق النتخاب وتاأمني  ديان يف الإ كافة الأ

رقابة -ولو رمزية- على ال�صلطة التنفيذية بوا�صطة 

وىل التي كان يت�صلم  اأع�صاء ممثليهم، و»هي املرة الأ

فيها غري امل�صلمني مهام من هذا النوع« )�س183(.

ي�صميه  كما  العلمانية«،  نحو  »التوجه  هذا  اإن 

يف  والتعقيد  التناق�س  لنمو  �صببًا  كان  املوؤلف، 

�صالحات  الإ فقد حاولت  العثمانية.  جتربة احلداثة 

)التنظيمات( التي جرت يف الدولة العثمانية خالل 

القرن التا�صع ع�صر اأن حتمل ازدواجية �صبه اإ�صالمية 

هذه  مور�صت  وهكذا  تنفذها.  واأن  غربية  و�صبه 

يفرت�س،  كان  حيث  التعليم،  جمال  يف  الزدواجية 

تعليميًا  »نظامًا  الدولة  توؤ�ص�س  اأن  املوؤلف،  يقول  كما 

اهتمامًا«،  والعقائد  الدينية  الفروق  يويل  ل  حمايدًا 

ولكن املدار�س الدينية ا�صتمرت �صواء لدى امل�صلمني 

اأو غري امل�صلمني.

ولكن هذا املفهوم للعلمانية العثمانية، التي تقوم 

الطوائف  بني  الت�صامح  جت�صيد  على  وا�صح  هو  كما 

الكمالية  اجلمهورية  عهد  يف  لحقًا  تطور  الدينية، 

للدين  حتجيمه  يف  وا�صحًا  »لئيكيا«  بعدًا  لياأخذ 

ذاته.

وعلى كل حال، فاإن م�صار وماآل احلداثة العثمانية 

مل يكتمل يف هذا الكتاب، على الرغم من الطبعات 

مور بقيت  الأ اإن بع�س  التي �صدرت له، حيث   25 الـ 

ي�صدد  نف�صه  فاملوؤلف  اإجابات.  اإىل  حتتاج  مفتوحة 

اأن تكتب  العثمانية ل ميكن  اأن جتربة احلداثة  على 

اأن  لبد  بل  فقط،  تراك  الأ يد  وعلى  فقط  تركيا  يف 

ي�صارك يف كتابتها اأي�صًا املوؤرخون يف الدول املنبثقة 

عن الدولة العثمانية.

ومن املاأمول يف هذه احلالة اأن جتد هذه الدعوة 

tمن ي�صتجيب لها يف املنطقة العربية
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