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  حوار بال ضفاف
  مع الدكتور

 صادق جالل العظم

  :أجرى احلوار
  صقر أبو فخر

احلياة الثقافية يف لبنان مدينة، بال ريب، للدكتور صادق جالل العظم 
أيضـــاً نصـــيب ولصـــادق جـــالل العظـــم . بـــبعض توهجهـــا وتوثبهـــا وحيويتهـــا

كبيــر يف تشــكيل الصــورة الراهنــة للفكــر العربــي احلــديث ملســاهماته النقديــة 
فمنـذ أن اقـتحم الـدكتور العظـم . الكثيرة التي قدمها خالل أكثر مـن ثلـث قـرن

احلركــة الثقافيــة يف لبنــان يف أواســط الســتينات، وهــو يخــوض يف ثناياهــا 
ر العربــــي الراكــــد ويف ناقــــداً وجمــــادالً وصــــانع أفكــــار، فســــاهم يف هــــز الفكــــ

خلخلـــة العقليـــة اخلرافيـــة املوروثـــة، وحـــاول أن يـــوقظ، مـــا اســـتطاع، العقـــول 
الذاهلــة مــن ذهولهــا والفكــر النــاعس مــن غفوتــه وأن يحــرض علــى االنعتــاق 
والتحــرر داعيــاً، يف الوقــت نفســه، إىل تقــويض جُــدُر االنغــالق، فــتمكن مــن أن 

وأنهــــــاراً مــــــن النقــــــد والتفكــــــر يحفــــــر يف الثقافــــــة العربيــــــة أخاديــــــد وجــــــداول 
  .واحملاججة والسجال

أشـــعل صـــادق جـــالل العظـــم الكثيـــر مـــن املعـــارك النقديـــة، فقامـــت عليـــه 
قيامــــة العــــامل القــــديم كلــــه، وثــــارت يف وجهــــه عفاريــــت الســــلطات وكائنــــات 

مـــــروراً " نقـــــد الفكـــــر الـــــديني"و" النقـــــد الـــــذاتي بعـــــد الهزيمـــــة"ومنـــــذ . الكهـــــوف
مــا "ثــم " ذهنيــة التحــريم"حتــى " قاومــة الفلســطينيةدراســة نقديــة لفكــر امل" بـــ

ظهــر كــأن هوايتــه ابتــداع األفكــار والتصــدي للمشــكالت " بعــد ذهنيــة التحــريم
ويف منزلـه يف بيـروت، وبـين لوحـات . الكبرى وإثارة الـدبابير مـن أعشاشـها

  .لفاحت املدرس ونزيهة خانم وعارف الريس، جرى هذا احلوار

                                           

   ١٩٩٧يونيو /حزيران ٢٦أُجرى احلوار يف بيروت بتاريخ.  



  ٣٠، ص )١٩٩٧خريف ( ٣٢، العدد ٨جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية التبمقا
 

٢ 
 

  :البدايات والتكوين
  حتول األرستقراطي الدمشقي كيف

 إىل ماركسي

  مــــا هــــي املــــؤثرات األوىل التــــي ســــاهمت يف تكوينــــك وتشــــكيل وعيــــك؟ كيــــف حتــــول
  األرستقراطي الدمشقي إىل ماركسي؟

يف أواســط الســتينات، عنــدما هــدَّ التنظــيم العمــراين : ســأبدأ جــوابي بروايــة مــن الــذاكرة 
مشق، أذكر أنني مل أتـأثر البتـة بـزوال هـذا اجلديد بيت جدّي يف منطقة اجلسر األبيض بد

إنه بيت إكليـل بـك املؤيـد . كان البيت كبيراً، فهو بيت عربي على الطريقة القديمة. املعْلَم
كان املـدخل . العظم ولواحقه وحدائقه والذي كان مركز الثقل يف منطقة اجلسر األبيض

نسـبة إىل جـد جَـدّي مؤيـد  اسـمها حـارة املؤيـد(إليه يبدأ بطريق مرصـوفة بحجـر رومـاين 
م البيـت الواحـدة عــدّة . ، وينتهـي إىل البيـت الكبيـر)باشـا العظـم طبعـاً، مـع تقـدم الـزمن قُسِـّ

وكمــا تعلــم، كــان ثمــة الكثيــر مــن . إلــخ... بيــوت ســكنها األوالد واألحفــاد وأوالد العمومــة
، والتــي تكــون، األشــياء التقليديــة احلميــة املنتشــرة يف البيــت، مثــل شــجر الكبّــاد والنــارجن

لكن، وعلى الرغم من ذلك كله مل أتأثر البتـة بـزوال هـذا . عادة، لصيقة بالذات وبالذاكرة
  .املعْلَم، ومل يترك هدّه يفّ أي انطباع خاص أو أي إحساس باألسف أو األسى

 كم كان عمرك حينها؟  
جتـــي فـــوز كــان ذلـــك يف أواســـط الســتينات، كنـــت يف بيـــروت عائــداً للتـــو تقريبـــاً مــع زو 

جـرى هـذا احلـدث بعـد وفـاة جـدّي . من الدراسة يف الواليات املتحدة األميركية] طوقان[
، راجعـت ١٩٨٧بعـد وفـاة والـدتي سـنة . عامـاً ١١٢ - ١١٠الذي عمّـر كثيـراً؛ عـاش نحـو 

ملاذا مل أتأثر وقتها؟ ملـاذا هـذا احليـاد العـاطفي : نفسي ثانية بشأن املوضوع وتساءلت
اخليــــة أمــــام حــــدث مــــن هــــذا النــــوع، وال ســــيما أن جمعيــــات عــــدة نشــــأت والالمبــــاالة الد

؟ كـــان "أصـــدقاء دمشـــق"للمحافظـــة علـــى مدينـــة دمشـــق وتراثهـــا املعمـــاري، مثـــل جمعيـــة 
ولـو أردت النظـر إليـه مـن منظـور سـياحي لربمـا كـان . املكان باتسـاعه أشـبه بحـي كامـل

: إذاً، راجعـت نفسـي وتسـاءلت. وميف أثينـا اليـ   "البالكـا"من املمكن حتويله إىل ما شبه 

                                           

   البالكــا هــي احلــي القــديم يف أثينــا، وهــو أقــدم حــي يف أوروبــا، وكــان آهــالً منــذ األلــف الرابــع قبــل
الشرقية من جبل األكروبـول حيـث يقـف البـارثينون شـاخماً ويقع يف املنطقة الشمالية . امليالد

  .على قمته
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ملاذا كنت بارداً تمامـاً جتـاه زوال هـذا املعْلَـم؟ اكتشـفت أننـي يف الوعيـي كنـت أكـره هـذا 
وأدركــت، طبعــاً، أن هــذا الكــره انتقــل إيلّ، . البيــت ألن والــدتي كانــت تكرهــه كرهــاً شــديداً

فهــذا البيــت . وخصوصــاً أنهــا اعتبــرت خروجهــا منــه خالصــاً مــن جــوّه ومناخــه ورهبتــه
كـــان يعنـــي لهـــا القهـــر والقمـــع والرقابـــة الدائمـــة والعجـــز عـــن حتقيـــق أي مـــن طموحاتهـــا 

كانـــت أمـــي شخصـــية قويـــة جـــداً وامـــرأة جميلـــة جـــداً، . احلقيقيـــة أو الشخصـــية أو الفرديـــة
. لكن، حتى تعلَّمتْ القراءة والكتابة قاسـت الكثيـر. تتكلم التركية بطالقة، والعربية طبعاً

تعلَّمـــتْ . كانـــت تُهـــرِّب مدرِّســـة اللغـــة الفرنســـية تهريبـــاً إىل البيـــت. ســـر واخلفـــاءتعلمـــت بال
ظلّــت تفهــم . القليــل مــن الفرنســية؛ وكــان هــذا إجنــازاً مهمــاً بالنســبة إىل جيلهــا وقريناتهــا

كـذلك، تابعـت بالسـر وباخلفيـة أيضـاً دروسـاً يف . الفرنسية وتتخاطب بها طـوال حياتهـا
كانــت والــدتي حتــاول يف . أحــتفظ بإحــدى لوحاتهــا يف منزلنــا الرســم الزيتــي، ومــا زلــتُ

تلــــــك الفتــــــرة، أي يف مطــــــالع هــــــذا القــــــرن، أن حتقــــــق شــــــيئاً مــــــن نوازعهــــــا وطموحاتهــــــا 
. ولكــن ذلــك كلــه دُمِّــر وقُمــع يف جــو البيــت العربــي الكبيــر ومل يــنجم عنــه شــيء. ومواهبهــا

ان االنتقـــال مـــن البيـــت كـــان اخلـــروج مـــن هـــذا املنـــاخ حماولـــة للتحـــرر مـــن جانبهـــا؛ وكـــ
القديم بعد زواجها مـن ابـن عمهـا، إىل بيـت مسـتقل يعيشـان فيـه وحـدهما، عمليـة هـروب 

وتعويضــاً مــن الظلــم الشــديد، الــذي كانــت تشــعر بأنــه حلــق بهــا نتيجــة . حترريــة حقيقيــة
نشـــــأتها، كانـــــت حريصـــــة وشـــــديدة جـــــداً يف مســـــألة املســـــاواة والنديـــــة يف العالقـــــة بـــــين 

بمـا يف ذلـك (الدها من جهة وبين ابنتها الوحيدة سونيا من جهة أُخرى الصبيين من أو
لــذا أقــول إن أحــد املــؤثرات املهمــة يف تكــويني هــو بالضــبط لــيس غيــاب ). مســألة امليــراث

التنشـــئة التقليديـــة يف البلـــدة القديمـــة ويف البيـــت العربـــي الكبيـــر فحســـب، بـــل أيضـــاً يف 
هــذا فضــالً عــن النشــأة يف منــزل ســيطر عليهــا  املوقــف الســلبي مــن هــذا كلــه منــذ البدايــة،

  .نزوع قوي نحو اجلديد واحلديث
تكامــل والــدي مــع هــذا اجلــو، ووالــدي هــو ابــن عمهــا، درس يف إســتنبول، يف أفضــل 

وكــان هــو وعمــي مــن أنصــار كمــال أتــاتورك، علــى الــرغم مــن أن جــدي صــادق . املــدارس
د مركــزه ومنصــبه عنــدما اســتولت باشــا كــان مقرّبــاً جــداً مــن الســلطان عبــد احلميــد، وفقــ

لكن أوالده قاتلوا مع مصطفى كمـال . جماعة االحتاد والترقي على السلطة يف إستنبول
يف حــــرب حتريــــر تركيــــا مــــن االحــــتالل األجنبــــي، وجــــرح والــــدي يف املعركــــة املعروفــــة 

. بعدها سافر إىل أوروبـا وعـاش فتـرة يف فرنسـا، وخصوصـاً يف بـاريس". قلعة شانه" بـ
حتـــى إننـــي . ما عـــاد إىل دمشـــق تـــزوج والـــدتي، وعـــاش يف منـــاخ الكماليـــة وقيمهـــاوعنـــد
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أذكــــر أنــــه عنــــدما تمــــت الوحــــدة بــــين مصــــر وســــورية، وكنــــت حينهــــا أتــــابع دراســــتي يف 
لقـد كانـت مشـاعره . الواليات املتحدة، كان والدي الوحيد من آل العظم الذي أيّـد الوحـدة

وأعتقد أنه رأى يف عبـد الناصـر مـا يـذكّره  .متعاطفة مع الوحدة ومع جمال عبد الناصر
طبعاً، أعرف أيضـاً أن عمـي، الـذي بقـي يف إسـتنبول . بكمال أتاتورك وباحلركة الكمالية

وتســــتطيع القــــول إنهــــم . وصــــار مواطنــــاً تركيــــاً، ظــــل هــــو وفــــرع العائلــــة هنــــاك كمــــاليين
تكامـــل مـــع  وهـــذا مـــؤثر آخـــر يف تكـــويني املبكـــر. متعصـــبون حتـــى اليـــوم للقـــيم الكماليـــة

  .األول
أدركـــــــت األهميـــــــة البالغـــــــة لهـــــــذه اخللفيـــــــة البيتيـــــــة والتربويـــــــة والدراســـــــية الحقـــــــاً، 
وخصوصــــاً حــــين اكتشــــفت أن كثيــــراً مــــن أصــــدقائي، أو مــــن الــــذين صــــاروا يف مــــا بعــــد 
أصــدقائي وزمالئــي، كــانوا قــد مــروا بأزمــة وجدانيــة عميقــة وصــعبة ناجمــة عــن تربيــة 

. رأسـياً بصـعود التيـار القـومي وانـدماجهم يف خطـه دينية متشـددة وصـارمة، اصـطدمت
جنوت من مثل هذه احملنة أو مـن هـذه املعمعـة، ألن التـدين املتزمـت يف تربيتـي مل يكـن 
موجــــوداً، وإنمــــا كــــان هنــــاك تــــدين عــــادي متســــامح غيــــر متمســــك بالشــــعائر والطقــــوس 

مقــدار ال بــأس  ومنفــتح علــى النقــاش وتبــادل اآلراء مــع تربيــة بيتيــة حديثــة نســبياً فيهــا
ثمــة جانــب آخــر للمســألة، هــو . بــه، يف تلــك األيــام، مــن العالقــات الديمقراطيــة والليبراليــة

أن تــدين األرســتقراطية لــيس كالتــدين الشــعبي؛ التــدين األرســتقراطي يميــل إىل أن يكــون 
عمليــــــاً ولصــــــيقاً بالســــــلطة وبــــــالقوة وبعالقــــــات القــــــوة، وهــــــو مــــــرن بحســــــب األوضــــــاع 

ربمـا جتـد مـيالً . فالتقوى الزائدة ال جتدها كثيراً عند األرستقراطية. لةواملصالح املتباد
والتعصب الشديد هنـا هـو نـوع مـن تأكيـد . إىل التعصب الشديد لدى األقوياء من أفرادها

لكــن عنــدما تــأتي إىل املصــالح وعالقــات القــوة فــإن التــدين هــو . البطريركيــة والســيطرة
ثالً، حـين كنـا صـغاراً، إذا ارتكبـت اخلادمـة ذنبـاً مـا أذكر، م. الذي يتكيف معها ال العكس

وأرادت والــــدتي معاقبتهــــا، تلجــــأ اخلادمــــة إىل الــــدفاع عــــن نفســــها بمجموعــــة مــــن ردات 
، أو أن قصـدها كـان شـيئاً "الله هيك قدر"الفعل ذات الطابع القدري، كأن تبدأ بالقول إن 

، إىل آخــر "ألنــه كلــه شــغل اللــه"، أو "املكتــوب علــى اجلبــين الزم تشــوفه العــين"آخــر، لكــن 
لكن لو أذنبت أنـا . طبعاً، يف النهاية كانت أمي تعاقبها. ذلك من اللغو الشعبي املعروف

وجلــأت إىل املنطــق نفســه للهــروب مــن املســؤولية أو تبريــر مــوقفي يكــون عقــابي مشــدداً، 
ه نقطـة مهمـة؛ هـذ". أيديولوجيا األسياد"ال ينفع يف " أيديولوجيا اخلدم"ألن ما ينفع يف 

بــأن تتهــرب مــن املســؤولية بــاللجوء ) بــل متوقــع ومطلــوب منهــا(فاخلادمــة مســموع لهــا 
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أمّــا أنــا فغيــر . إىل القــوى الفوقيــة اخلفيــة، كالقضــاء والقــدر، للــتملص مــن عواقــب أفعالهــا
مسـموح يل البتـة بهـذا الـتملص، ألننـي أتربّــى ألغـراض أُخـرى؛ فمـن غيـر املسـموح يل بــه 

  .غة نفسها أو تكرار لغو ال تترتب عليه نتائجأن أتكلم الل
مــن جانــب آخــر، أنــا حمظــوظ أيضــاً ألننــي ذهبــت إىل أفضــل املــدارس املتــوفرة يف 

يف تلــك الفتــرة كــان أوالد العــائالت واألُســر املعروفــة يــذهبون إىل املــدارس . تلــك األيــام
كــن احملتــوى األجنبيــة، التــي كانــت يف معظمهــا ذات طــابع تبشــيري وأهــداف تبشــيرية، ل

بـدأتُ الدراسـة يف مدرسـة الفريـر يف دمشـق، ثـم انتقلـت إىل . التدريسي كان علميـاً حـديثاً
أبنــاء جيلــي ذهبــوا إىل مــدارس الشــويفات وبرمانــا وســوق . املدرســة اإلجنيليــة يف صــيدا

كـان . يف ذلك احلـين مل تكـن هنـاك حـواجز بـين لبنـان وسـورية مثـل اآلن. الغرب وغيرها
وأنا نفسي نشـأت يف لبنـان منـذ الطفولـة وعشـت . روت كالذهاب إىل بلودانالسفر إىل بي

وكـــان لهـــذا األمـــر تـــأثير كبيـــر ومهـــم جلهـــة تعزيـــز . فيـــه أكثـــر كثيـــراً ممـــا عشـــت يف دمشـــق
التوجـــه احلـــديث الـــذي تســـرب إلينـــا مـــن الدراســـة يف املـــدارس األجنبيـــة، ومنهـــا اجلامعـــة 

  .األميركية يف بيروت
برهـــــا مكســـــباً كبيـــــراً يل شخصـــــياً، أننـــــي اطلعـــــت جيـــــداً عنـــــد مـــــن املســـــائل التـــــي أعت

وهـــذه التجربـــة بقيـــت معـــي، ومـــا . اإلجنيليـــين علـــى الكتـــاب املقـــدس، والتـــوراة بالتحديـــد
طبعــاً، مل أكــن أعــي شــيئاً . زلــت، إىل اليــوم، أعــود إىل الكتــاب املقــدس أقــرأه وأعيــد القــراءة

التالميـــذ يف املدرســـة أعتبـــر التـــوراة بـــل كنـــت كبقيـــة . عـــن أهميـــة التـــوراة يف تلـــك الفتـــرة
لكـن، رويـداً رويـداً، شـعرت بأهميـة مـا . جمرد جزء من درس من الـدروس يجـب أن نتلقـاه

كنــــت أتعلمــــه، وخصوصــــاً أن البروتســــتانت كــــانوا ميّــــالين إىل إعطــــاء الــــدرس ال كــــدرس 
لسـفة، ديني تلقيني وإنما كنقاش فيه مقـدار ال بـأس بـه مـن الفكـر والتأويـل واجلـدل والف

على عكس الطريقة التقليديـة، التـي تقـدم درس الـدين وتفرضـه كمجموعـة عقائـد للحفـظ 
  .ال أكثر
 متى بدأ وعيك السياسي بالتشكل؟  
كانــت . وصــلت إىل نــوع مــن الــوعي السياســي، يف احلقيقــة، مــع انــدالع حــرب الســويس 

لـــب ســـنة السياســـي، وكنـــت وقتهـــا طا - حـــرب الســـويس مهمـــة جـــداً يف تكـــويني الثقـــايف
بعـــــدها انطلقـــــت تطـــــورات . ثالثـــــة يف قســـــم الفلســـــفة يف اجلامعـــــة األميركيـــــة يف بيـــــروت

متســارعة جــارت املــد القــومي، علمــاً بــأنني مل أكــن يف أي بلــد عربــي يف تلــك الفتــرة بــل 
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كنـت وقتهـا أتـابع دراسـاتي العليـا . عشت األحداث عن بُعد مـن خـالل املواكبـة واالطـالع
مـــن التجـــارب التـــي أذكرهـــا، وكـــان لهـــا . الواليـــات املتحـــدة يف) Yale(يف جامعـــة ييـــل 

تــــــأثير يفّ ويف زوجتــــــي فــــــوز، جمــــــيء عبــــــد الناصــــــر إىل األمم املتحــــــدة يف تلــــــك األيــــــام 
  .واحلضور الذي فرضه

فهــذا عمليــة نمــت بــبطء، ومل تــأتِ مــن أي أمّــا يف مــا يخــص التحــول إىل املاركســية، 
تلقــين أو نتيجــة تــأثير أشــخاص معينــين، وإنمــا أتــت بصــورة متدرجــة وعفويــة تراكميــة، 
أي عــــــن طريــــــق الثقافـــــــة وال ســــــيما الثقافــــــة الليبراليـــــــة التــــــي اكتســــــبناها يف اجلامعـــــــة 

  .األميركية يف بيروت عبر االطالع على مصادرها الكالسيكية، بنصوصها األصلية
  أمل تتـأثر بأفكــار احلـزب الســوري القــومي االجتمـاعي الــذي كــان لـه حضــور قــوي يف

  سورية ولبنان يف تلك الفترة؟
بلى، لكـن ذلـك كلـه كـان قبـل حـرب السـويس، أي قبـل العـدوان الثالثـي علـى مصـر عبـد  

، وقبـــل اكتســـاب زعامـــة عبـــد الناصـــر شـــرعيتها الشـــعبية ١٩٥٦الناصـــر يف خريـــف ســـنة 
وكما قلت لك، كانت حـرب السـويس . العربية الكاسحة نتيجة تأميم القناةواجلماهيرية 

كنـــت وقتهـــا . ثقـــايف ذاتـــي حمـــدد يف حيـــاتي - هـــي حلظـــة التبلـــور اجلـــاد لـــوعي سياســـي
قبـــل ذلـــك، كـــان للحـــزب الســـوري . طالـــب ســـنة ثالثـــة يف اجلامعـــة األميركيـــة يف بيـــروت

تفاعلـــــت مـــــع هـــــذا احلضـــــور القـــــومي حضـــــور قـــــوي يف الثانويـــــة اإلجنيليـــــة يف صـــــيدا، و
. يف الصـــف الثـــاين الثـــانوي كنـــت أقـــرأ لســـالمة موســـى بشـــغف. وتـــأثرت بـــه بكـــل تأكيـــد

، وخصوصاً أين تصـارعت معـه بعـد "نشوء األمم"استهواين كتاب أنطون سعادة املشهور 
أكثــر مــا ". نظريــة التطــور وأصــل اإلنســان"أكثــر مــن قــراءة متأنيــة لكتــاب ســالمة موســى 

فكار احلزب القومي املطروحة وقتها تأكيد أهمية العقل والعلـم احلـديث اهتميت به من أ
  .وفصل الدين عن الدولة ضمن حدود مدارك تلميذ مدرسة ال أكثر، بطبيعة احلال

  ذكرت التوراة كواحد من املؤثرات املهمة التي رافقت تكوينـك، هـل كـان اإلسـالم، أو
؟ هـل درسـت اإلسـالم والـدين اإلسـالمي لنقل بصورة موازية القرآن، من املؤثرات أيضاً

  يف طفولتك أو يف صباك، أم أن ذلك مل يحدث قط؟
بعــــد جــــالء اجليــــوش الفرنســــية عــــن ســــورية وإغــــالق . مل يحــــدث ذلــــك بصــــورة منتظمــــة 

مدرســــة الفريــــر، أتممــــت املرحلــــة االبتدائيــــة مــــن دراســــتي يف مدرســــة امللــــك فيصــــل يف 
كــان مــدير املدرســة يعطــي درس الــدين،  .منطقــة عرنــوس يف الطــرف احلــديث مــن دمشــق
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باملعنى احلريف للعبارة إال إنه مل يكن فيه ما يتعدى " مشايخياً"ومع أن الدرس مل يكن 
اخلـوف مـن العقـاب اجلسـدي . التلقين واحلفظ والتكرار، وخصوصاً بعض السور القرآنية

كريـات طيبـة عـن إلخ وحده كان يضبطني ويجعلني أتابع؛ لذا ال أحمل أبداً ذ... والضرب
. القيم واملناخ واجلو العام: جاء التأثير اإلسالمي من احلياة العادية. دروس الدين هذه

غيـر أننـي اكتشـفت . ومل يكـن أحـد حـويل يصـلي أو يصـوم. يف البيت نحن مسلمون وكفـى
ــــد  القــــرآن بــــاملعنى اجلــــدّي عنــــدما نضــــجت، إذ درســــته عــــن وعــــي واطــــالع ومــــن دون عُقَ

  .ال ريب، مكسب كبير يلوهذا، ب. وأزمات
 ًأين التقيت فوز طوقان، كيف تتذكر ذلك العشق؟. حسنا  
وأعتقــــد أن . تعرفــــت إىل فــــوز عنــــدما كنــــا طــــالبين يف اجلامعــــة األميركيــــة يف بيــــروت 

العالقــة التــي نشــأت بينــي وبينهــا كانــت أقــرب، يف البدايــة، إىل الشــيء الــذهني والفكــري 
ة بأمور أُخرى كاألُسرة والعائلة واحلسـابات التقليديـة والثقايف، قبل أن تكون لها عالق

عشق؟ طبعاً، أحببنا بعضنا، لكـن ال أعتقـد . للزواج، وال سيما بين أسرتي العظم وطوقان
وأنـا كنـت حتـى يف هـذه املسـائل . أعتـرف بـذلك. أن كلمة العشق تنطبـق علـى هـذه احلالـة

اكم األمور بدماغي؛ يعني أتلقاهـا االنفعالية، وخصوصاً يف فترة الشباب، عقالنياً وأح
  .ذهنياً وأضبط عواطفي على هذا األساس

  بين بيروت ودمشق وعمان
١٩٧٠ -  ١٩٦٨  

  ذكريات مرحلة صاخبة
  بمـــا أن العشـــق ال يحضـــر كثيـــراً يف تاريخـــك، كـــذلك فهـــو ال يحضـــر يف مـــا كتبـــت إال

ومعشـوقاً يف آن واحـد،  وبال شك، كنت عاشقاً حيناً، ومعشوقاً أحياناً، أو عاشـقاً. ملاماً
  ملاذا ال يظهر أثر هذا البوح يف كتاباتك؟

ولكنـــي ال أعتبـــر نفســـي أديبـــاً، ألن . أعتـــرف بـــذلك. جتربـــة العشـــق ليســـت بغريبـــة عنـــي 
الكتابــة عنــه حتتــاج إىل مــزاج آخــر وإىل طرائــق أُخــرى يف التعبيــر إليصــال هــذه املشــاعر 

حتـى عنـدما . وع من العجـز يف هـذا اجملـالأشعر بن. والتعبير عن هذا النوع من التجارب
كتبت يف موضوعات قريبة من هذا العنوان كتبـت بطريقـة أقـرب إىل التحليـل الـذهني أو 

ال يعنــــي هــــذا، بالضــــرورة، أن املشــــاعر العميقــــة واملتدفقــــة ال . التحليــــل السوســــيولوجي
ب املعهـــود أو حتركنـــي أو تهـــزّين، لكنـــي ال أمتلـــك األدوات التعبيريـــة للبـــوح بهـــا باألســـلو
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  .بأسلوب جديد آخر
  يف احلـــب واحلـــب العـــذري"إذاً، يبـــدو كتابـــك"،    يتيمـــاً بـــين جمموعـــة مؤلفاتـــك، فمـــا

  قصة هذا الكتاب؟
بالنسبة إىل املستوى العاطفي والغرامي ال بـد مـن . قصة كبيرة على أكثر من مستوى 

دي، وألن الكـالم عنهـا التحفظ والتكتم يف الوقت احلاضر، ألن التجربـة ليسـت ملكـي وحـ
بمــن فــيهم (يعنــي بالضــرورة مــس أشــخاص آخــرين ومــس خصوصــياتهم وحساســياتهم 

وأنـا مـن . ، وقد ال يريد هؤالء إثارة املوضـوع أللـف اعتبـار واعتبـار)ولدانا عمرو وإيفان
جـانبي ال أرغــب يف إحـراجهم أو اإلســاءة إلـيهم تقــديراً منــي لهـم واحترامــاً ملـا هــو بيننــا، 

قـد يـأتي يـوم يخـف فيـه عـبء مثـل . بمره، وأعرف أن ال شيء سـيمحوه إال املـوتبحلوه و
أمّـــا . هـــذه االعتبـــارات، ويصـــبح مـــن األســـهل علـــي البـــوح بهـــذا اجلانـــب مـــن قصـــة الكتـــاب

بالنسبة إىل اجلانب اآلخر، فقـد كنـت حينهـا أمـر فكريـاً بمرحلـة مـن إعـادة النظـر النقديـة 
بعــــد أن أجنــــزت دراســــة " ب واحلــــب العــــذرييف احلــــ"كتبــــت . يف بعــــض مســــلمات التــــراث

هـو الـذي أملـى، إىل حـد كبيـر، " مأساة إبليس"واملنطق الذي أملى كتابة ". مأساة إبليس"
أقــف أمــام قصــة يف التــراث، : كــان هــذا املنطــق يقــول". يف احلــب واحلــب العــذري"كتابــة 

اجزاً عـن أجـد نفسـي عـ. كقصة إبليس، وقصص كثيرة غيرها جاءت يف القرآن أو التراث
االعتقــاد بصــحتها احلرفيــة كمــا بالتــأويالت التقليديــة لهــا بســبب كــوين ابــن هــذا القــرن 

مـــاذا أفعـــل بهـــا إذاً؟ هـــل . وصـــاحب ثقافـــة عقالنيـــة حديثـــة وفكـــر علمـــي نقـــدي معاصـــر
إلخ؟ ال بد من وجود طريقة إلعادة النظـر ... أهملها؟ هل أحذفها من اهتماماتي الثقافية

تالكها بأسلوب له معنى ما بالنسبة إلينا كمثقفـين نعـيش ونفعـل يف فيها، أو إلعادة ام
يف حينهــــا انتشــــرت فلســــفات ونظريــــات وأفكــــار، مثــــل الوجوديــــة وســــارتر . عصــــر معــــين

وكان لديّ . وفرويد وماركس، مارست تأثيراً كبيراً يف جيلنا ويف اجليل الذي أتى بعدنا
كــان هــذا أحــد . ماضــيها علــى الــدوام تصــور أن الثقافــة احليــة تعيــد النظــر يف نفســها ويف

الــدوافع الــذي جعلنــي أبــادر إىل اختيــار شخصــية إبلــيس ودراســة قصــته يف ضــوء فكــرة 
املأساة، وال سـيما أن الفكـر اإلسـالمي، علـى العمـوم، والفكـر اإلسـالمي السـنّي بالتحديـد، 

كي حاولـت أن أجـد يف قصـة إبلـيس نموذجـاً يحـا. متهمـان بفقـدان حـس املأسـاة لـديهما
فكـرة املأســاة أو يقتــرب منهــا أو يشـتبك معهــا، فاملــادة اخلــام موجـودة فيهــا ضــمناً ومــا 

                                           

  ١٩٧٠دار العودة، : بيروت.  
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والــدافع إىل . علينــا إال إخراجهــا إىل العلــن بعــد درســها والغــوص يف رموزهــا وإشــاراتها
كـــان يشـــبه، نوعـــاً مـــا، الـــدافع الـــذي أجلـــأين إىل كتابـــة " يف احلـــب واحلـــب العـــذري"كتابـــة 

حاولــت إعــادة . ، ثمــة أســاطير كثيــرة عــن موضــوع احلــب العــذريطبعــاً". مأســاة إبلــيس"
كمثـال ودرسـتها يف " جميـل بثينـة"أخـذت حكايـة . النظر يف بعض احلكايـات والقصـص

. ضــــوء أفكــــار ووجهــــات نظــــر ونظريــــات تعنــــي لنــــا شــــيئاً يف منتصــــف القــــرن العشــــرين
ام عـــن احلـــب دهشـــت، يف احلقيقـــة، حـــين اكتشـــفت أن كـــل مـــا قرأتـــه تقريبـــاً يف تلـــك األيـــ

العـــذري يكـــرر املفـــاهيم واملقـــوالت العتيقـــة نفســـها وكأننـــا مـــا زلنـــا نعـــيش يف القـــرون 
فاتني وقتها االطـالع علـى حتليـل طـه حسـين التجديـدي للظـاهرة يف . (اإلسالمية األوىل

قبلـــه أن " مأســاة إبلـــيس"و" احلـــب واحلــب العـــذري"حاولــت يف كتـــاب "). حــديث األربعـــاء"
انية كليـاً واإلفـادة مــن التـراث العربـي واإلسـالمي ومـن التــراث أتعـرض ملوضـوعات إنسـ

  .األوروبي يف آن واحد، وأن أقوم بنوع من التقاطعات واملطابقات بينهما
  عشــــت يف بيــــروت صــــاخباً الهبــــاً، أبــــدعت فيهــــا أبــــرز كتاباتــــك وكتبــــك، وحوكمــــت

مــا كتبــت وســجنت، ثــم عــدت إىل دمشــق ومل تشــاكس، لكنــك أنتجــت فيهــا عــدداً مــن أهــم 
مـــــا بعـــــد ذهنيـــــة "و   ،"ذهنيـــــة التحـــــريم"و   ،"دفاعـــــاً عـــــن املاديـــــة والتـــــاريخ"مثـــــل، 

  كيف تقابل بين املدينتين يف الثقافة والتحضر والدعة وجمال العيش؟   ***".التحريم
علــى صــعيد مشــاعري الشخصــية، أنــا نشــأت يف لبنــان وأمضــيت ردحــاً مــن عمــري يف  

يف . لكننــي أعتبــر نفســي يف العمــق دمشــقياً شــامياً. مشــقبيــروت أكثــر ممــا أمضــيته يف د
احلقيقـــة، أنـــا منقســـم علـــى نفســـي بالنســـبة إىل املـــدينتين وأشـــعر بالراحـــة لوجـــودي يف 

أمّــا يف مــا يتعلــق . املكــان املالئــم يف الوقــت املالئــم، أكــان ذلــك يف دمشــق أم يف بيــروت
شـت يف بيـروت أكثـر قلـيالً باإلنتاج الفكري فأحسب أنه كان سيبقى علـى حالـه، سـواء ع

لكــــن يســــتحيل علــــيّ أن أتصــــور نفســــي كاتبــــاً ومفكــــراً مــــن دون . مــــن دمشــــق أو العكــــس
ــــا التنقــــل بــــين بيــــروت ودمشــــق فتحكمــــه . املــــدينتين معــــاً، بــــل مــــن دون البلــــدين معــــاً أمّ

ضــرورات مرحليــة وحياتيــة ومهنيــة، وأحيانــاً سياســية ال عالقــة لهــا بالثقافــة أو الفكــر 
وجــــاء االنتقــــال إىل . ١٩٨٢أقمنــــا يف بيــــروت حتــــى نهايــــة حصــــارها ســــنة . بالضــــرورة

                                           

  ١٩٨٧دار الفارابي، : بيروت.  
   ،مركــز األبحــاث : ، والطبعــة الثانيــة، نيقوســيا١٩٨٧شــركة ريــاض الــريس للكتــب، الطبعــة األوىل

  .١٩٩٤والدراسات االشتراكية، 
  ١٩٩٧دار املدى، : دمشق.  
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  .دمشق اضطرارياً وقتها من دون أن يكون له أية عالقة بالثقافة أو بالفكر
دمشــــق مدينــــة مــــا زالــــت فيهــــا تقاليــــد الثقافــــة الشــــفوية قويــــة جــــداً، ومــــا زال فيهــــا 

معهـم غنـى بحـد ذاتـه، أشخاص مثقفـون ثقافـة عاليـة، لكـنهم ال يكتبـون شـيئاً واجللـوس 
يف مدينـة دمشـق تمثـل املشـاركة يف هـذا النـوع . وفيه عمق متميز وجتربـة مـن نـوع آخـر

مـــــن املناقشـــــات والســـــهرات واألشـــــخاص التجربـــــة الثقافيـــــة والفكريـــــة األهـــــم واألعمـــــق 
  .واألكثر ثراء

ـــا يف بيـــروت، وخصوصـــاً يف رأس بيـــروت، فـــإن هـــذا الشـــأن أضـــعف إذ إن العقـــل  أمّ
وألن أهــل الثقافــة يريــدون الكتابــة، . و األقــوى والثقافــة الكتابيــة هــي الغالبــةالكتــابي هــ

قبــل احلــرب األهليــة اللبنانيــة كانــت . فــإنهم يتكتمــون علــى أفكــارهم خوفــاً مــن أن تُســرق
الهمـــوم تبـــدو أكبـــر يف الشـــام وكـــذلك اإلحســـاس بهـــا، لكـــن هـــامش التعبيـــر العـــام عنهـــا 

طبعـاً، . ل وأكثر خطورة مما هي عليـه يف بيـروتأضيق، وكان هذا يجعلها يف دمشق أثق
حــين انــدلعت . بيــروت تمتلــك املتنفّســات الالزمــة، وصــمامات األمــان فيهــا أكبــر وأوســع

أعتقـــد أين كنـــت أول كاتـــب أو مثقـــف يلجـــأ يف تلـــك    "نقـــد الفكـــر الـــديني"معركـــة كتـــابي 
جمازاً، فأنا رجعـت إىل  طبعاً، ال يمكن القول إنني جلأت إال. الفترة من لبنان إىل سورية

بقيت يف دمشق إىل أن تمت املفاوضات مع السلطات اللبنانية يف شـأن كتـاب . مدينتي
تكمــن املفارقــة يف . ، فعــدت إىل بيــروت وســلّمت نفســي إىل الســلطات"نقــد الفكــر الــديني"

كــوين املفكــر الوحيــد وقتهــا الــذي خــرج مــن لبنــان فــاراً مــن الســلطات اللبنانيــة ليلجــأ إىل 
هــــذا . نــــف الســــلطات الســــورية يف وقــــت كــــان التيــــار كلــــه يجــــري يف االجتــــاه املعــــاكسك

  .ملخص ممتاز عن طبيعة عالقتي باملدينتين
أمّا عن عدم مشاكستي يف سورية، فهناك كثيرون يعتبرونني مشاكساً كبيراً، علـى 

سياســـــة كـــــارتر "عنـــــدما أصـــــدرت، يف أواخـــــر الســـــبعينات، كتـــــاب . األقـــــل بمعـــــايير البلـــــد
   ***"زيــــارة الســــادات وبــــؤس الســــالم العــــادل"ثــــم كتــــاب    "نظــــرو احلقبــــة الســــعوديةوم

مُنــع الكتابــان يف ســورية وشــعرت بــأن العــين ) كــأنني كنــت أتوقــع بــؤس الســالم املقبــل(
احمرّت عليّ، فلزمت بيتي يف بيـروت فتـرة مـع أين كنـت قـد بـدأت التـدريس للتـو يف كليـة 

  .أعتبر هذين الكتابين مشاكسين جداًوطبعاً . اآلداب يف جامعة دمشق
                                           

  ثم صدرت ست طبعات متالحقة. ١٩٦٩دار الطليعة، : بيروت. 
  ١٩٧٧دار الطليعة، : بيروت.  
  ١٩٧٨دار الطليعة، : بيروت.  
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 بيـــروت الســـتينات التـــي عشـــت فيهـــا، : إذاً، كيـــف جتـــد بيـــروت وحتوالتهـــا بـــين زمنـــين
  وبيروت التسعينات التي تراها اآلن؟ ثم كيف ترى دمشق وتغيّراتها يف الفترة نفسها؟

. وابن مدينة، وأحب حياة املدينـةدمشق أصبحت مدينة حقيقة، وأنا متعصّب للمدن،  
وعلى الرغم من املشكالت املوجودة يف أية مدينة عربية، بما يف ذلك دمشق، فـإين أجـد 
ـــا كانـــت عليـــه عنـــدما كـــان عـــدد ســـكانها أقـــل مـــن  احليـــاة يف الشـــام اآلن أكثـــر تقـــدماً ممّ

ألنمـاط فاخليـارات فيهـا اتسـعت، وتعـدّدت نوعيـات النـاس والبشـر وا. مليون نسمة، مثالً
وذلــــك كُلــــه، . واملســــتويات واملمارســــات، واملــــرأة أكثــــر حضــــوراً يف حياتهــــا مــــن الســــابق

  .يعنيني ككاتب وكمراقب، وأجد فيه مصدر ثراء إضايف
وأكثـر مـا أشـعر . أمّا بيروت، فأقل ما يمكن أن يقـال فيهـا إن وضـعها اآلن مأسـاوي

وأنــا، يف النهايــة، تعلمــت . ابــه عنــد زيــارتي لبيــروت هــو األمل واإلحبــاط بســبب تعلقــي بهــ
وأكثــر مــا يحــز يف . يف بيــروت، وتزوجــت فيهــا، وولــدانا وُلــدا هنــا ونشــآ هنــا وكبــرا هنــا

نفســـــي هـــــو إحساســـــي، بعـــــد هـــــذه التجربـــــة الطويلـــــة مـــــن احلـــــرب األهليـــــة يف لبنـــــان، أن 
العناصــر املكوّنــة للمجتمــع اللبنــاين كلهــا انســحبت إىل داخــل قواقعهــا الطائفيــة بصــورة 

يف الســـابق كـــان هنـــاك، علـــى األقـــل، أصـــوات نقديـــة . كثيـــراً ممـــا كانـــت عليـــه ســـابقاً أســـوأ
اآلن نــادراً مــا تلحــظ . وحركــات تــدعو إىل التجــاوز وتيــارات حتــاول أن تمشــي إىل األمــام

إن الطـــاغي هـــو اخلطـــاب الطـــائفي الضـــيق الفئـــوي . يف اخلطـــاب العـــام مثـــل هـــذا التوجـــه
. ن لبنـان فأنـت تشـعر بـأن ال شـيء يهمـه إال نفسـهالذي حتـى لـو غُلّـف بـبعض الكلمـات عـ

إن أي طرف يتكلم على احلريات، مثالً، ال يعني حقاً حريات املواطنين جميعاً بـل يعنـي 
أحيانــاً أشــعر باليــأس التــام مــن إعــادة . حريــات جماعتــه وطائفتــه وامتيازاتهمــا ال أكثــر

إلــخ، ال أمــل ... وشــيعي تركيــب لبنــان ألن فكــرة إعــادة ترقيعــه مــن درزي وســني ومــاروين
وال أجــــد أي مشــــروع آخــــر مطــــروح غيــــر هــــذا املشــــروع املســــتحيل . فيهــــا وال أمــــل منهــــا

من غير نمو حس بانتماء مدين لبنـاين يتمركـز حـول فكـرة املواطنـة، ال أعتقـد . واجملنون
  .أن هناك مستقبالً للبنان

  كوّنـــت هـــذه  كيـــف". ذهنيـــة التحـــريم"تبـــدو صـــاحب ذائقـــة أدبيـــة رفيعـــة يف كتابـــك
  الذائقة؟ وهل ثمة أثر من فوز طوقان؟

. مل أكوّن الذائقة األدبية بأي فعـل إرادي، بـل إنهـا نمـت مـع نمـو ثقـافتي ومـع اطالعـي 
كان األدب يف أعمـايل، منـذ البدايـة، مصـدراً . لكنني ال أعتبر نفسي خبيراً بقضايا األدب
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ــــا أريــــد مــــن مصــــادر لتأكيــــد طروحــــات فكريــــة معينــــة، وخصوصــــاً حــــين  ــــر األدب عمّ يعبّ
عندما كنت أدرّس نيتشـه وجـدت . بصورة مشخّصة وعينية جداً، فأجلأ إليه وأستشهد به

فــالهم الفكــري مقرونــاً بــاألدب هــو . يف روايــات دستويفســكي تأكيــداً حمسوســاً ألفكــاره
طبعــاً، كــان لفــوز األثــر . نـوع مــن تقــديم النمــاذج واألمثلــة والشــرح لألفكــار التــي أعاجلهــا

فعنــــدما كنّــــا . وخصوصــــاً النقــــد األدبــــي - لكبيــــر يف إثــــارة اهتمــــامي بــــاألدب وقضــــاياا
كانـت هـي يف قسـم األدب اإلنكليـزي، الـذي كـان وقتهـا أهـم " ييل"ندرس معاً يف جامعة 

  .قسم يف الواليات املتحدة كلها
مــثالً، . ال شــك يف أن التفاعــل مــع فــوز يف املوضــوعات األدبيــة كــان لــه أثــر بــارز يفَّ

. حـــين اشـــتغلت علـــى موضـــوع ســـلمان رشـــدي، قابلـــت أســـلوبه بأســـلوب فرانســـوا رابلييـــه
قرأت له نصوصـاً . طبعاً، إن أول معرفة يل برابلييه كانت يف دروس اجلامعة األميركية

بعـد ذلـك كنـت أرجـع . مقررة علينا وأحببتـه، وخصوصـاً الـنَفَس النهضـوي الطـاغي عنـده
أحسست بشيء مـن روح رابلييـه فيهـا " يات شيطانيةآ"عندما قرأت . إليه بين حين وآخر

  .ويف طريقة تأليفها؛ فكنت أول من قابل بينهما
  ملـــن تقـــرأ يف هـــذه األيـــام مـــن األدبـــاء والشـــعراء، وهـــل تتـــابع حركـــة األدب والفنـــون

  اجلميلة يف العامل العربي؟
كــان العــرب يقولــون مــن كــل واد لكــن متابعــة املثقــف، أو كمــا . لــيس متابعــة اخملــتص 

طبعــاً، أتــابع احلركــة التشــكيلية يف ســورية بحكــم وجــودي يف . عصــا أو مــن كــل علــم خبــر
دمشــــق، وبحكــــم االتصــــال املباشــــر بالفنــــانين والرســــامين وبعضــــهم أصــــدقائي، ولهــــم 

أحــــب متابعــــة حممــــود درويــــش بصــــورة . أدعــــى إىل املعــــارض دائمــــاً. لوحــــات يف بيتــــي
كـذلك . ح عـدوان، لـيس ألنـه وزوجتـه الرائعـة إلهـام صـديقان عزيـزانخاصة وأقـرأ ملمـدو

تصـبح الروايـة أكثـر . أقرأ لعبد الرحمن منيف؛ فهو ظاهرة مهمة جـداً يف الروايـة العربيـة
مـا "يف أثناء إعداد كتابي األخير . كثافة وقوة إذا تمكنتُ من ربطها بموضوع أشتغل به

قـراءة اآليـات : "لناشـر، أمّـا عنـواين األصـلي فهـوالعنوان من وضـع ا" (بعد ذهنية التحريم
قنـــديل أم "رجعـــت إىل الكثيـــر مــن األعمـــال األدبيـــة مثـــل روايــة يحيـــى حقـــي ") الشــيطانية

. التــي كنــت قــد قرأتهــا منــذ زمــن بعيــد وهــو أهــداين إياهــا يف الســتينات وبتوقيعــه" هاشــم
ســـم األول مـــن بـــبعض مـــا كتبـــه ســـلمان رشـــدي، وخصوصـــاً الق" قنـــديل أم هاشـــم"قابلـــت 

يف أثنـــاء الكتابـــة أســـتعيد مثـــل هـــذه املرجعيـــات، بصـــورة أكثـــر ". أطفـــال منتصـــف الليـــل"
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" أوالد حارتنــا"عــدت فقــرأت . عنفــاً وتوهجــاً يف داخلــي ممــا لــو كنــت أقرأهــا قــراءة عاديــة
ثــم قــرأت، للغــرض نفســه، روايــة . وناقشــتها بمناســبة مــا كنــت أكتبــه عــن ســلمان رشــدي

، ألن ســلمان "ألــف ليلــة وليلــة"لتــي بناهــا جنيــب حمفــوظ علــى كتــاب ا" ليــايل ألــف ليلــة"
  .رشدي متأثر كثيراً بالتراث احلكائي العربي والهندي

 ما قصة خروجك من اجلامعة األميركية يف بيروت؟  
القصة طويلة نسبياً ويف حيازتي ملفها الكامل، على صعيد الصـحافة اللبنانيـة كمـا  

بــدأت املشــكالت يف أواســط الســتينات مــع . يــة يف اجلامعــةعلــى صــعيد املراســالت الداخل
الثقافـــة : "وهمـــا" نقـــد الفكـــر الـــديني"دراســـتين وحماضـــرتين يل نشـــرتا الحقـــاً يف كتـــاب 

كنـــت وقتهـــا أســـتاذاً مســـاعداً يف قســـم ". مأســـاة إبلـــيس"و" العلميـــة وبـــؤس الفكـــر الـــديني
ي الثقـــايف العربـــي يف الفلســـفة يف اجلامعـــة، وكنـــت ألقـــي حماضـــراتي العامـــة يف النـــاد

انزعجــــت إدارة اجلامعــــة كثيــــراً مــــن النقاشــــات التــــي أثارتهــــا حماضــــراتي . رأس بيــــروت
فبرايــــر /ودراســــاتي يف هــــذا امليــــدان، وتفاقمــــت األمــــور ضــــدي حــــين نشــــرت يف شــــباط

األســبوعي للمــؤتمر الــذي أقامــه شــارل " النهــار"، مراجعــة نقديــة الذعــة يف ملحــق ١٩٦٧
كــــان ". اللــــه واإلنســــان يف الفكــــر اإلســــالمي املعاصــــر: "عنــــوانمالــــك يف اجلامعــــة حتــــت 

مـــؤتمر شـــارل مالـــك خاويـــاً وهـــزيالً ومـــدعياً، ال فكـــر فيـــه وال إنســـان، كمـــا كـــان موظفـــاً 
بفجاجة ال تصدق، خلدمة احللف املعـادي حلركـة التحـرر العربـي علـى العمـوم وللـرئيس 

مقــــايل الــــذي أرســــلته إىل  قلــــت ذلــــك كلــــه بصــــراحة يف. عبــــد الناصــــر وقيادتــــه بالتحديــــد
كانـــت النتيجـــة حتميـــة ". اللـــه واإلنســـان يف اجلامعـــة األميركيـــة: "حتـــت عنـــوان" النهـــار"

ومتوقعــــة، نقمــــة عارمــــة مــــن جانــــب شــــارل مالــــك الــــذي أدى الــــدور األهــــم يف تخلــــيص 
أضــــف إىل ذلــــك عالقــــاتي الطيبــــة وصــــالتي اليوميــــة بوجــــوه . اجلامعــــة األميركيــــة منــــي

تعقــدت األمــور أكثــر فــأكثر بعــد وقــوع هزيمــة . احلــرم اجلــامعي كلــه احلركــة الوطنيــة يف
الــذي كتبتــه    "النقــد الــذاتي بعــد الهزيمــة"وقيــامي بنشــر كتــاب  ١٩٦٧يونيــو /حزيــران

أدى إعـــــالن إدارة . علـــــى أرض اجلامعـــــة األميركيـــــة" نايســـــلي هـــــول"كلـــــه يف مكتبـــــي يف 
ىل تعطيــل التــدريس ثالثــة أيــام اجلامعــة قرارهــا النهــائي بشــأن إىل تظــاهرات طالبيــة وإ

) وكانـت هـذه سـابقة - بما يف ذلك كلية الطب(على أقل تعديل يف كليات اجلامعة كلها 
  .دعماً ملوقف واحتجاجاً على قرار اإلدارة

                                           

  ١٩٦٩دار الطليعة، : بيروت. 
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 ماذا فعلت بعد مغادرتك اجلامعة األميركية؟  
ول علــــى الصــــعيد الشخصــــي والتقنــــي والفكــــري كنــــت أحــــا. ال شــــيء مهمــــاً يف البدايــــة 

اســـتيعاب صـــاعقة الهزيمـــة وآثارهـــا يف بيـــروت ودمشـــق؛ أحـــاول أن أفهـــم مـــا حـــدث لنـــا 
وأبعاده، أناقش وأستمع وأتابع كل ما يمكن متابعته عنها ويف كل مكان تقريباً، وأقرأ 
. بــتمعن كــل مــا كنــت أتمكــن مــن احلصــول عليــه باللغــات اإلنكليزيــة والفرنســية والعربيــة

لينـــــا جميعـــــاً وقتهـــــا كـــــان بدايـــــة صـــــعود املقاومـــــة احلـــــدث الـــــذي أخـــــذ يفـــــرض نفســـــه ع
الفلســــــطينية املســــــلحة يف األردن، وانتقــــــال أعــــــداد مــــــن املثقفــــــين إىل هنــــــاك لاللتحــــــاق 

  .بالتجربة واالطالع عليها وما شابه
 ماذا عن ذكريات عمان يف تلك الفترة؟  
، حــين عرضــت ١٩٦٨ســنحت الفرصــة يل للــذهاب إىل عمــان امللتهبــة يف صــيف ســنة  
مل تكـن اجلامعـة هنـاك بالنسـبة . لي اجلامعة األردنية التدريس يف قسم الفلسفة هنـاكع

إيل إال حمطــــة عــــابرة اســــتمرت شــــهوراً فقــــط ألن همــــوم الهزيمــــة واملقاومــــة الفلســــطينية 
وحرب االستنزاف كانت هي املسيطرة والطاغيـة، كانـت كلهـا جمسـمة كقضـايا حيـاة أو 

، وضـــــعتني الســـــلطات ١٩٦٩يف ربيـــــع ســـــنة . امـــــوت، أو هكـــــذا بـــــدت يل ولغيـــــري وقتهـــــ
األردنيــة املســؤولة علــى مــتن طــائرة مســافرة إىل بيــروت علــى عجــل، وأدرجــت اســمي يف 

أمضيت تلك الفترة متنقالً بين بيروت وعمان ودمشق . قوائم املمنوعين من دخول البلد
صـادرة ] ةثبوتيـ[وفقاً لألوضاع ومتطلبات العمل واملنـاخ السياسـي، مسـتخدماً أوراقـاً 

" نقــد الفكــر الــديني"يف نهايــة الســنة، انفجــرت قضــية كتــابي . عــن املنظمــات الفلســطينية
عــــدت إىل . يف لبنــــان ممــــا اضــــطرين إىل االســــتزادة مــــن التنقــــل بــــين العواصــــم املــــذكورة

، وحضــرت اجتماعــات ١٩٧٠ســبتمبر /املقاومــة حيــث بقيــت حتــى بدايــة أيلــول - عمــان
أغســطس مــن الســنة ذاتهــا، /ي عُقــد هنــاك يف أواخــر آباجمللــس الــوطني الفلســطيني الــذ

وإىل أن طلـــــب منـــــي املكتـــــب السياســـــي للجبهـــــة الديمقراطيـــــة الســـــفر فـــــوراً إىل الواليـــــات 
ســـــــافرت يف مطلـــــــع . املتحـــــــدة األميركيـــــــة وكنـــــــدا يف جولـــــــة إعالميـــــــة وماليـــــــة طويلـــــــة

يء فعـدت إىل سبتمبر، إال إن أحداث أيلول األسود ووفاة عبد الناصـر بـدلتا كـل شـ/أيلول
. بيروت بدالً من عمان، أي عدت، بعـد أقـل مـن شـهرين، إىل حيـث نزحـت املقاومـة نفسـها

هنا انضممت، كباحث، إىل هيئة العاملين يف مركز األبحاث التابع ملنظمة التحريـر يف 
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وكتاباً    ،"الصهيونية والصراع الطبقي"يف أثناء عملي يف املركز ألّفت كتابي . بيروت
األمـــر الـــذي أدى إىل فصـــلي مـــن مركـــز األبحـــاث     تجربـــة املقاومـــة يف األردننقـــدياً ل

، بــأمر مباشــر مــن ياســر عرفــات، علمــاً "شــؤون فلســطينية"ومنعــي مــن الكتابــة يف جملــة 
بــأين لســت مــن مؤسســي اجمللــة فحســب، بــل أيضــاً مــن مؤسســي مركــز األبحــاث ذاتــه مــع 

ن أســـتفيد مـــن هــــذه املناســـبة لتوجيــــه أريــــد أ. تقريبـــاً ١٩٦٥الـــدكتور فـــايز صــــايغ ســـنة 
إلنصــايف أخيــراً ومــؤخراً ) مــدير مركــز األبحــاث وقتهــا(الشــكر إىل الــدكتور أنــيس صــايغ 

بالنسبة إىل مسـألة مالبسـات عملـي وفصـلي مـن املركـز هـذا، بعـد أن قـرر الـدكتور أنـيس 
يــه البــوح علــى صــفحات اجلرائــد واجملــالت بجــزء مــن املعلومــات التــي يختزنهــا بعــد تلق

  .صدمة اتفاقات أوسلو ومالحقها
، ذكريـات سـيئة يف احلقيقــة "مـاذا عـن ذكريـات عمــان يف تلـك الفتـرة؟: "كـان سـؤالك

تبــيّن يل . إلــخ... علــى الــرغم مــن التفــاؤل يف البدايــة والتملــق باملقاومــة كخشــبة خــالص
بســـــرعة أن املقاومـــــة يف العمـــــق هـــــي جـــــزء مـــــن حركـــــة التحـــــرر العربـــــي، علـــــى العمـــــوم، 

وإذا كانـت احلركـة األكبـر . بتها وقياداتها ومصاحلها وعقليتهـا وعجرهـا وبجرهـابتركي
قد هزمت أمام املشروع الصهيوين فلن يكون مصير الفرع بأفضل من األصـل؛ وهـذا مـا 

تعرضــــت وقتهــــا . قلتــــه بصــــراحة ووضــــوح يف كتــــابي عــــن جتربــــة املقاومــــة يف عمــــان
، واضـــطررت إىل التـــواري عــــن )اًكمـــال عـــدوان حتديــــد(لتهديـــدات جديـــة مـــن قيــــادة فـــتح 

لكـن الغـارة ). مرة ثانية الهرب من بيروت إىل دمشق حين تضيق الفسـحة(األنظار فترة 
اإلسرائيلية الشهيرة على بيروت، التي استشهد فيها كمال عـدوان وغيـره مـن قـادة فـتح، 
غطــت علـــى مشـــكلتي ومشـــكلة كتــابي، واكتفـــت فـــتح بعـــدها بشــراء جـــزء منـــه لســـحبه مـــن 

  .واق، وبمنع الناشر من إخراج طبعات الحقة عنهاألس

  :قضايا عصر النهضة
  الطموحات الكبيرة مل تتحقق

  لكن حدث تقدم وتراكم مهمان
 أين . ثمة هجوم ال يهدأ يف هذه األيام، على أفكار التنوير وعلى املفكرين التنويريين

  ؟يكمن يف رأيك النبع الذي تستقي منه هذه الظاهرة جرأتها وقدرتها
                                           

  ١٩٧٥دار العودة، : بيروت.  
  "١٩٧٣دار العودة، : ، بيروت"دراسة نقدية لفكر املقاومة الفلسطينية.  



  ٣٠، ص )١٩٩٧خريف ( ٣٢، العدد ٨جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية التبمقا
 

١٦ 
 

يكمـــن مصـــدر . أعتقـــد أن مصـــدر املشـــكلة لـــيس األفكـــار التنويريـــة نفســـها بالضـــرورة 
املشــــكلة يف ارتبــــاط أفكــــار التنــــوير بمشــــروع سياســــي اجتمــــاعي حتــــرري وطنــــي كبيــــر، 
نســـميه املشـــروع القـــومي أو النهضـــوي أو حركـــة التحـــرر العربـــي أو الثـــورة العربيـــة ومـــا 

أعتقــد أن هــذه الواقعــة . انهيــار وانســداد وإخفــاقشــابه، وانتهــاء هــذا املشــروع إىل أزمــة و
هــي التــي جتعــل الكثيــر مــن القــوى تتجــرأ علــى مهاجمــة املشــروع كلــه أحيانــاً، واألفكــار 

  .التي رافقته أو أتت معه أو ارتبطت به بصورة من الصور يف أحيان أُخرى
قصــور  كنــا يف الســتينات، كتيــار يســاري، ال ننتقــد أفكــار التنــوير ذاتهــا وإنمــا أوجــه

أي أننــا كنــا . عصــر النهضــة مــن مواقــع بــدت لنــا يومهــا أكثــر راديكاليــة وتقــدماً وتقدميــة
نــرى أن عصــر النهضــة مل يكــن جــذرياً بمــا فيــه الكفايــة، ومل يكــن ثوريــاً تمامــاً، وننتقــد 

كنــــا نضــــيق بهــــذا الترديــــد الــــدائم ألســــماء حممــــد عبــــده والكــــواكبي . التعلــــق املرضــــي بــــه
  .أن شيئاً مهماً مل يطرأ على حياتنا منذ أيامهمواألفغاين وغيرهم، ك

طبعاً، كان انتقادنا مبنياً على فرضية تقول إن املنـاخ القـومي اجلمـاهيري اجلديـد 
واحلركة الناصرية وحركة التحرر العربي جتاوزت كلها، من حيث املبدأ، عصر النهضة 

تقـــدماً مـــن فكـــر عصـــر وأفكـــاره، ولـــذلك ال بـــد اآلن مـــن إنتـــاج فكـــر مالئـــم ومطـــابق وأكثـــر 
، ١٩٦٧يونيــو /تبــين أننــا كنــا ضــحية تفــاؤل كــاذب، إذ دمــرت هزيمــة حزيــران. النهضــة

الفرضــية التــي أوهمتنــا بأننــا جتاوزنــا، أو تمكنــا مــن جتــاوز، عصــر النهضــة ومشــكالته 
اآلن، يبــدو يل أن هنــاك تراجعــاً إىل خــط الــدفاع الثــاين أمــام الهجــوم اآلتــي . وأطروحاتــه
وخصوصــاً اليمــين الـديني، علمــاً بــأن هجــوم أعضـائه ال يتركــز علــى التنــوير مـن اليمــين، 

والغـــــالة مـــــنهم يمجّـــــدون احلقبـــــة . وقيمـــــه فقـــــط، بـــــل أيضـــــاً علـــــى عصـــــر النهضـــــة برمتـــــه
أنــا أجــد نفســي اآلن، مــع آخــرين كثيــرين، . العثمانيــة، وربمــا اململوكيــة الســلجوقية قبلهــا

كمـا أعتقـد . ر النهضـة وأفكـار التنـويريف موقع الدفاع عن عصر النهضـة وإجنـازات عصـ
أن قيم التنوير جديرة بأن يُدافَع عنها، ويُدافَع عنها بقوة، وال سـيما أن هنـاك خطـأً آخـر 

أعنــي اســتخفاف . ارتكبــه اليســار ويتمثــل يف إهمالــه القــيم املرتبطــة كالســيكياً بــالتنوير
دين والديمقراطيــــة اخلطــــاب اليســــاري واملمارســــات اليســــارية بأشــــياء مثــــل اجملتمــــع املــــ

وكلهــا أصــبحت مدرجــة . إلــخ... وحقــوق اإلنســان واملــواطن واحلريــات العامــة والعلمانيــة
وهنـا أقـول إن ياسـين احلـافظ كـان املفكـر اليسـاري األبـرز . اآلن يف جدول أعمالنـا بقـوة

الذي سبق اجلميع وأشار إىل هذه املسألة ووعى أهميتها ونبه إىل خطورتهـا، يف الوقـت 
ان اليســــار يعــــدّها إمّــــا مســــائل جانبيــــة، وإمّــــا أنهــــا ســــتأتي بصــــورة عفويــــة مــــع الــــذي كــــ
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أضـــــف إىل ذلـــــك أن التحـــــوالت االجتماعيـــــة واالقتصـــــادية . انتصـــــار الثـــــورة ومـــــا شـــــابه
والسياســية والثقافيــة الواســعة التـــي طــرأت علــى اجملتمعـــات العربيــة املركزيــة ودولهـــا، 

جمـدداً يف احليـاة العربيـة، وبصـورة أكثـر منذ اخلمسينات، تفرض اليوم طرح هذه القـيم 
  .إحلاحاً مما سبق

  يف ما يتعلق بـاجملتمع املـدين، أال تعتقـد أن طـرح مثـل هـذه الفكـرة اآلن متـأخر علـى
. التـــــاريخ كثيـــــراً، وال ســـــيما أننـــــا نـــــدخل يف عـــــامل جديـــــد عناوينـــــه الكوكبـــــة أو العوملـــــة

اآلن . ل، أخلـــف وعـــده يف بالدنـــاواجملتمـــع املـــدين، الـــذي أجنزتـــه أوروبـــا منـــذ زمـــن طويـــ
هل ستفوتنا أيضاً الفرصة . نعود إىل هذه الفكرة بعد فشل املشاريع القومية واليسارية

التاريخية لبناء جمتمع مدين ديمقراطي مثلما فاتتنا الوحدة القوميـة والسـوق العربيـة 
  الواحدة زمن حممد علي؟

. خلفــون عنهــا قرنــاً أو قــرنينثمــة الكثيــر مــن األمــور نحــن مت. وصــفك للوضــع صــحيح 
ويخطـــر يل، أحيانـــاً، أن العـــرب أهملـــوا القـــرن العشـــرين وراحـــوا يتـــأرجحون بـــين أصـــالة 

خـــذ . إلـــخ... ومعاصـــرة، بـــين مـــاض وحاضـــر، بـــين جتديـــد وتقليـــد، بـــين إســـالم وعلمانيـــة
كانت ثقافتنا ثقافة شفوية أمية، إىل أن بدأت الكتابة تفرض نفسها على : املثال التايل

لكــن قبــل أن تأخــذ الكتابــة مــداها الكامــل يف حياتنــا وتنمحــي األميــة، نشــأ نــوع . جلميــعا
التلفــاز، والفيــديو، والقنــوات : جديــد مــن الثقافــة الشــفوية علــى مســتوى تكنولــوجي أعلــى

أي جاءتنــــا املرحلــــة الشــــفوية األعلــــى حتــــى قبــــل اســــتكمالنا املرحلــــة . إلــــخ... الفضــــائية
املــدين تشــبه بــأكثر مــن معنــى هــذا املثــال؛ وال أرى حلـــوالً  إن مســألة اجملتمــع. الكتابيــة

ومـــن مواقعنـــا اآلن لـــيس أمامنـــا إال الـــدفاع عـــن فكـــرة اجملتمـــع املـــدين . ســـهلة املعضـــلة
وتعميقهــــا وتعميمهــــا، مــــع التــــذكير دومــــاً بــــأن اجملتمــــع املــــدين هــــو شــــيء غيــــر اجملتمــــع 

دت الـــــدور األهـــــم يف إنشـــــاء ال شـــــك عنـــــدي يف أن الدولـــــة التحديثيـــــة أ. األهلـــــي التقليـــــدي
اجملتمع املدين وإرساء قواعده يف احلياة العربية، وراح هذا اجملتمع اآلن يطالب الدولة 

كانت الدولة أول من أدخل فكرة سـيادة القـانون . نفسها بحقوقه املهضومة من جانبها
بهـا يف على اجلميع، لكن اجملتمع املـدين هـو الـذي يطالـب اليـوم بتطبيـق الفكـرة والتقيـد 

حـــــين أن الدولـــــة هـــــي التـــــي تتلكـــــأ، ألن يف ذلـــــك انتزاعـــــاً لســـــلطات ومواقـــــع وامتيـــــازات 
  .هذه معركة أرى أن ال بد من خوضها يف الوقت احلاضر. إلخ... وحيازات

  الحظــت يف كتاباتــك ويف حماضــراتك كأنــك ال تفــرق بــين مفهــوم النهضــة ومفهــوم
لــو ســمحت يل بــأن . منهجيــاً وتاريخيــاً وأرى أن التفريــق بــين االثنــين ضــروري. التنــوير
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إن العــامل العربــي، يف تاريخــه املعاصــر، مل يشــهد عصــراً نهضــوياً حقــاً، : أوضــح فــأقول
وإنمـــا شـــهد ظهـــور مفكـــرين متنـــورين أطلقـــوا أفكـــاراً ذات مضـــامين تقدميـــة، واقتصـــرت 

ذلـــك ألن مفهـــوم النهضـــة هـــو مفهـــوم . النهضـــة، إىل حـــد مـــا، علـــى اجملـــال الفكـــري فقـــط
تاريخي شامل يتعلق بشعب راح يستيقظ ويتصدى لكي ينهض بمختلف جوانب حياته 

ولــــيس بالضــــرورة أن . احلضــــارية والسياســــية والثقافيــــة واالجتماعيــــة واالقتصــــادية
يترافــق التنــوير مــع النهضــة؛ فظهــور املفكــرين املرمــوقين واألعمــال الفكريــة والنقديــة 

ي بعـد احلملـة الفرنسـية، يمكـن أن جنـد علـى الالمعة، التي سطعت يف سماء العامل العربـ
غرارهم يف عصر االنحطاط أيضاً مثل ابن خلـدون وبهـاء الـدين العـاملي وجـالل الـدين 
الســــيوطي وابــــن منظــــور والزبيــــدي والفيروزآبــــادي، فضــــالً عــــن ابــــن تيميــــة وابــــن قــــيم 

يف مـا اجلوزية وابن خلكان والقزويني وابن بطوطـة واملقريـزي؛ فهـؤالء جميعـاً ظهـروا 
  كيف تنقد هذا الرأي؟". عصر االنحطاط"اصطلح على تسميته 

" التنـوير"و" عصـر النهضـة"أنا ال أوافقك الرأي تماماً، ألنني أعتقد أن خلفية مـا سـمي  
فمــن غيــر حركــة التنظيمــات مــا كــان لهــذه . هــي حركــة التنظيمــات يف الدولــة العثمانيــة

ــــرّعت يف مــــا بعــــد ١٨٣٠حــــو ســــنة بــــدأت احلركــــة ن. املســــائل كلهــــا أن تظهــــر أصــــالً ، وشُ
يتمثـل األول يف املعلومـات التـي أخـذت : بفرمان وجاءت، على ما أعتقد، نتيجـة عـاملين

عامـــاً لـــدى النخـــب العثمانيـــة عمـــا يجـــري يف أوروبـــا مـــن  ٦٠ - ٥٠تتجمـــع علـــى امتـــداد 
ويف الوقـت نفسـه، كانـت الدولـة تخسـر مقاطعاتهـا الواحـدة . تقدم عسـكري وعلمـي هائـل

لو األُخرى أمام التوسع األوروبي الغربي من ناحية، وأمام التوسع الروسي من ناحية ت
وتمثــل العامــل الثــاين يف الضــغط علــى الدولــة اآلتــي مــن حتــت نتيجــة نشــوء طبقــة . أُخــرى

وســـطى حديثـــة، بعـــد االختراقـــات الرأســـمالية واالمتيـــازات، صـــار لهـــا مصـــالح وأهـــداف 
باشــا الكبيــر ضــمن إطــار التنظيمــات العثمانيــة  جــاءت إصــالحات حممــد علــي. إصــالحية

بصورة عامة، ومـا كـان لعصـر النهضـة أن يحـدث مـن دون مـا أسسـه حممـد علـي بعجـره 
إن قولـك عـدم وجـود مشـروع نهضـوي أصـالً لـيس دقيقـاً علـى . وبجره، بفشله وجناحاته

ال يمكننـي وال معنى للتنوير وأفكاره وقيمه ودعواته خارج هذا السـياق، لـذا . أقل تعديل
مـــن جهـــة أُخـــرى، أريـــد أن . الفصـــل بـــين التنـــوير والنهضـــة علـــى الطريقـــة التـــي اقترحتهـــا

وكــــذلك الهنــــدي علــــى مــــا (أحلــــظ أيضــــاً أن عصــــر النهضــــة العربــــي، كمــــا األوروبــــي قبلــــه 
، ليس عصـر مؤسسـات ومـدارس فكريـة متبلـورة ومشـاريع شـبه جـاهزة ومـا إليـه، )أعتقد

هــــي يف وقــــت واحــــد مــــن نتــــائج املاضــــي ولكنهــــا  إنمــــا عصــــر شخصــــيات كبيــــرة وقويــــة
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  .ترهص بما هو قادم وحتمله وتبشر به
  منــذ مئــة عــام تقريبــاً بــدأت أفكــار التنــوير تعصــف باملنطقــة العربيــة، وبــزغ يف هــذا

الفضــاء كثيــرون مــن طــراز الكــواكبي واألفغــاين وشــبلي الشــميل وســالمة موســى وقاســم 
كــان الفكــر االجتمــاعي يتجــه صــعوداً مــن و. أمــين وطــه حســين ومنصــور فهمــي وغيــرهم

أمّـا اآلن فيبـدو أن اجتـاه الفكـر ينحـدر نـزوالً . التنوير والعلمانية إىل املاركسية والثورة
مـــن الثـــورة إىل التنـــوير، وراح الكثيـــرون مـــن املاركســـيين يخلعـــون عبـــاءاتهم ويلطفـــون 

مــــاين مــــالذاً يقــــيهم انتمــــاءاتهم وينتســــبون إىل العلمانيــــة، كــــأنهم وجــــدوا يف الفكــــر العل
هـــل جتـــد يف هـــذا الوصـــف صـــدقية معينـــة؟ وإىل أيـــن . صـــولة الســـلفية الدينيـــة املتوثبـــة

  ستتجه البوصلة يف املستقبل القريب؟
لكن، يف الوقت نفسه، وبمراجعة للذات أعتقـد أن مسـألة . تشخيصك سليم على العموم 

ن ألسـباب تكتيـة مل تكــن العلمانيـة كقضـية كانـت دائمـاً متضـمنة يف الفكـر اليسـاري، لكـ
كــان تبريــر ذلــك أنهــا تهــرّب اجلمــاهير، واجلمــاهير مؤمنــة ومــا إىل . تعلــم أو يحكــى عنهــا

مل تكـــــن هـــــذه وجهـــــة نظـــــري بالتأكيـــــد، إال إنـــــه كـــــان لألحـــــزاب . ذلـــــك مـــــن كـــــالم ألفنـــــاه
  .والتنظيمات اليسارية حساباتها وتكتيكاتها واجتهاداتها العملية

فالشيوعية والرأسمالية اقتتلتـا واختلفتـا يف . مهمة جداً يف رأيي، العلمانية مسألة
كل شـيء تقريبـاً بمـا يف ذلـك املوسـيقى والـرقص واألدب، وحتـى الرياضـيات يف بعـض 

بعــــد انهيــــار النظــــام . لكــــن ثمــــة مســــألة مل تقتــــتال بشــــأنها قــــط هــــي العلمانيــــة. اللحظــــات
التـــدخل يف مســـألة الشـــيوعي يف بولونيـــا، حـــين حاولـــت الكنيســـة يف حلظـــة انتصـــارها 

العلمانيـــة يف اجتــــاه احلـــد منهــــا وتصـــفيتها إن أمكــــن، حـــدثت ردة فعــــل فوريـــة وشــــعبية 
ملصلحة علمانية اجملتمع ومؤسساته ودولته وضد االرتداد عن إجناز احلد األدنـى هـذا، 
إذ ال مواطنــــة وال مســــاواة أمــــام القــــانون وال ديمقراطيــــة جديــــة مــــن دون جمتمــــع مــــدين 

مل العربــي اليــوم يــتكلم نقــاد العلمانيــة بمنتهــى الســطحية عنهــا قــائلين يف العــا. علمــاين
إننــا لســنا بحاجــة إليهــا ألن العلمانيــة نشــأت يف أوروبــا يف مواجهــة الكنيســة، واإلســالم 

حســـناً، لننظـــر إىل الهنـــد؛ أكبـــر مـــدافع عـــن علمانيـــة الدولـــة هنـــاك هـــو . لـــيس فيـــه كنيســـة
ة تريد حتويل املسلمين من مواطنين إىل ذميين األقلية املسلمة ألن األصولية الهندوسي

أضــف إىل ذلــك أن لــيس . عبــر اإلطاحــة بعلمانيــة الدولــة وحتكــيم الهندوســية فيهــا رســميًا
يف الهنـــد كنيســـة أو ديـــن توحيـــدي واحـــد أو حتـــى لغـــة واحـــدة، ومـــع ذلـــك تطـــرح مســـألة 

ورة خاصــة العلمانيــة نفســها اليــوم ال كوجهــة نظــر، وإنمــا كمســألة حيــاة أو مــوت، وبصــ
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  .بالنسبة إىل األقليات غير الهندوسية، بما فيها األقلية املسلمة
ذكرت سابقاً أن العلمانية شـرط مـن شـروط الديمقراطيـة، أي ديمقراطيـة املـواطنين 

وإذا كـــانوا ال يحبـــون كلمـــة علمانيـــة فـــال . ال ديمقراطيـــة الطوائـــف أو القبائـــل أو العشـــائر
دنية على طريقة الشيخ حممد مهدي شـمس الـدين بأس ويف إمكانهم تسميتها حكومة م

" ديمقراطيــــة"يف لبنــــان الــــذي أدرك أن ال خــــالص للبنــــان وال مســــتقبل لــــه بــــالعودة إىل 
لــن أنــاقش يف التســميات، لكنــي ال أعتقــد أن الديمقراطيــة ممكنــة مــن دون حــد . الطوائــف

اجلهويـــــة أو  أدنـــــى مـــــن اجملتمـــــع املـــــدين العلمـــــاين الـــــذي يتجـــــاوز الـــــوالءات الطائفيـــــة أو
املذهبيــة أو العشــائرية ويســتوعبها يف عالقــة املواطنــة وقيمهــا، مــن دون أن يعنــي ذلــك 

  .أن يف العلمانية حالً سحرياً للمشكالت والتوترات والصراعات املعروفة
طرحــــت يف الســــابق تعريفــــاً للعلمانيــــة بحــــدودها الــــدنيا، يقــــول إن العلمانيــــة هــــي 

ا ومؤسســـــاتها إزاء األديـــــان والطوائـــــف واملــــــذاهب احليـــــاد اإليجـــــابي للدولـــــة وأجهزتهـــــ
قـــدمت هـــذا التعريـــف ألن العلمانيـــة . واإلثنيـــات التـــي يتـــألف منهـــا اجملتمـــع املعنـــي بهـــا

بمعانيها وممارساتها القصوى غير مطروحة علينا فعلياً يف الوقت احلاضـر، وال طائـل 
ال تفـــرض احلـــدود  .فيهـــا يف النقـــاش اجلـــاري بشـــأن املوضـــوع حاليـــاً يف العـــامل العربـــي

القصوى أو العليا للعلمانية نفسها عادة إال يف اللحظات الثورية الكبرى كما يف الثورة 
أمّـــا علمانيـــة احلركـــة الكماليـــة يف تركيـــا فكانـــت يف منزلـــة . الفرنســية والثـــورة البلشـــفية

وال شـــــك يف أن علمانيـــــة . بـــــين املنـــــزلتين، أو هـــــي أدنـــــى قلـــــيالً مـــــن حـــــد الوســـــط بينهمـــــا
  .صرية كانت أضعف من علمانية الكماليةالنا
 ًأنــت، هــل تــرى يف . التيــارات الســلفية املعاصــرة تــرى يف العلمانيــة خصــماً حقيقيــا

  السلفية اجلديدة خصماً حقيقياً؟
" األصـولية اإلسـالمية"ولكن تقويمي العـام للسـلفية اجلديـدة أو . نعم، هي خصم جدي 

فعــل إنشــائي جديــد، وال تنطبــق عليهــا شــروط أنهــا، يف األســاس، ردة فعــل أكثــر ممــا هــي 
لنأخذ، على سبيل املثال، نشوء حركـة . إنها ردة فعل على أوضاع معينة. النهضة أصالً

التي وصلت  ١٩١٩أنا ال أفصل بين ثورة سنة . ١٩٢٨اإلخوان املسلمين يف مصر سنة 
جديـدة وإىل  فيها البورجوازية املصرية، واإلسالم املصـري اسـتطراداً، إىل مرحلـة نضـج

ومـــع أن الثـــورة فشـــلت، إال إن عمليـــة . مرحلـــة تأكيـــد نفســـها وتنفيـــذ نزعاتهـــا التحديثيـــة
ال أفصــــل نشــــوء . ١٩٣٠ - ١٩٢٠حتــــديث كبيــــرة وواســــعة حــــدثت يف مصــــر يف الفتــــرة 
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ثمـــة . اإلخـــوان املســـلمين عـــن ردة الفعـــل علـــى هـــذا النـــوع مـــن احلـــراك يف احليـــاة العربيـــة
قلنـــا إن هنـــاك إصـــالحاً دينيـــاً حـــدث، وإن كثيـــرين مـــن . هرةطريقـــة أُخـــرى يف فهـــم الظـــا

ونحـــن نعـــرف أن حـــاالت اإلصـــالح . البـــاحثين يشـــبّهون حممـــد عبـــده بمـــارتن لـــوثر كينـــغ
-Counter تســــــــــــتجر دومــــــــــــاً مــــــــــــا يســــــــــــمونه الـــــــــــــ Reformationالتــــــــــــي يســــــــــــمّونها 

reformation وأنـــا أرى نشـــوء اإلخـــوان املســـلمين نوعـــاً مـــن . أي إصـــالح دينـــي مضـــاد
إذا درســــنا تاريخنـــا احلــــديث نالحـــظ أن ثمــــة مـــيالً عامــــاً إىل . اإلصـــالح الــــديني املضـــاد

بـدأت مقاومـة االحـتالل االسـتعماري بـنمط دينـي، مـثالً يف النمـوذج . مقاومة االستعمار
قاتلتـــــه قـــــوى تقليديـــــة، وقاتلـــــت جيـــــداً وخلقـــــت أبطـــــاالً . الكالســـــيكي الليبـــــي واجلزائـــــري

كلهـــا يف الفيـــايف والســـهوب والبـــوادي، لكـــن املقاومـــة جـــرت املعـــارك . ونمـــاذج عظيمـــة
يف املرحلــة الثانيــة، انتقلــت املقاومــة إىل املــدن، وهــي التــي حققــت . أخفقــت يف النهايــة

االستقالل؛ وهذا عالمة من عالمات تراجع دور الشأن الديني يف مواجهة االستعمار، ال 
كـــــــة وقيـــــــادة وأفكـــــــار كقـــــــوة تعبويـــــــة، ألن هـــــــذه موجـــــــودة دومـــــــاً، وإنمـــــــا كتنظـــــــيم وحر

أعطتنا املرحلة اجلديدة مصطفى كامـل وسـعد زغلـول بـدالً . وأيديولوجيا ووعي وأهداف
مــن ســليمان احللبــي ومشــايخ األزهــر؛ أعطتنــا األحــزاب وفكــرة املواطنــة والــوطن وشــعار 

ـــت أشـــياء مثـــل التظـــاهرة واإلضـــراب واالعتصـــام "الـــدين للـــه والـــوطن للجميـــع" ؛ كمـــا أحلّ
ين وأساليب االحتجاج املـديني املعروفـة األُخـرى حمـل مـا يسـمى، عـادة، والعصيان املد

يف " الــديني"هــذه واحــدة مــن نقــاط تراجــع . حركــات العامــة يف املــدن وتمردهــا وشــغبها
خذ نظـام التعلـيم، كمثـال آخـر، الـذي سُـحب رويـداً رويـداً مـن أيـدي . حياة اجملتمع العامة

خــــذ كــــذلك التشــــريع . ل بنظــــام مــــدين حــــديثرجــــال الــــدين واملؤسســــات الدينيــــة، واســــتُبد
هنـــاك، إذاً، ميـــل عـــام إىل حتويـــل الـــدين والتـــدين إىل . والقضـــاء حيـــث حـــدث الشـــيء ذاتـــه

الشــأن الفــردي والشخصــي والعــائلي، األمــر الــذي يعنــي تراجــع الهيمنــة الدينيــة وتراجــع 
وممارسـة  صـار كـل مـن اإليمـان. سيطرتها على احليـاة العامـة للبلـدان العربيـة املركزيـة
صــار عاديــاً أن تــرى يف األســرة . الشــعائر متروكــاً إذا مل يكــن للفــرد وحــده بعــد فلألســرة

الواحــدة ابنــة متدينــة وابنــاً ملحــداً وابنــة أُخــرى يف منزلــة بــين املنــزلتين كمــا يشــهد علــى 
أعتقد أن احلركة األصولية، إذا درسنا أفكارها بتمعن، هي ردة . ذلك أدب جنيب حمفوظ

هــــذه التطـــورات العميقــــة واجلذريـــة؛ وإال مــــا معنـــى الــــدعوة إىل إعـــادة تطبيــــق فعـــل علـــى 
أي أن . الشـــريعة اإلســـالمية؟ معناهـــا أن الشـــريعة اإلســـالمية غيـــر مطبّقـــة، وهـــذا صـــحيح

. األصولية هي استعادة لوضع كـان سـائداً يف السـابق، أي أسـلمة اجملتمعـات اإلسـالمية
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واسـترجاعية " رجعيـة"بهذا املعنى هـي حركـة  .واألصولية حتاول استعادة مواقع فُقدت
كــل قضــية احلســبة يف مصــر، مــثالً، هــي حماولــة عــودة إىل . بــاملعنى احلــريف للعبــارتين

جتريـــد الفـــرد مـــن حقـــه املكتســـب حــــديثاً يف اتخـــاذ قراراتـــه احلـــرة بالنســـبة إىل مســــائل 
عـــــدائهم  هنـــــا منبـــــع. االقتنـــــاع الـــــديني أو غيابـــــه، ممارســـــة الشـــــعائر أو عـــــدم ممارســـــتها

فالديمقراطيـــة تفتـــرض حريـــة الضـــمير وحريـــة املعتقـــد، وهـــذه . للعلمانيـــة وللديمقراطيـــة
بعـد فشـل املشـروع القـومي الشـعبوي واليسـاري . األشياء كلها مرفوضة عند األصـوليين

ســنحت الفرصــة لهــم الســترجاع اخلســارة التاريخيــة التــي حلقــت بهــم واســتعادة املواقــع 
مــن هنــا رفضــهم . مــن حقهــم ومــن حــق أمــرائهم ومشــايخهم التــي مــا زالــوا يظنــون أنهــا

، ودعــــوتهم "الــــدين للــــه والــــوطن للجميــــع: "ألعظــــم شــــعار رفعــــه التــــاريخ العربــــي احلــــديث
هنـا . صراحة، بالتايل، إىل إخراج األقباط من اجلـيش املصـري ومـنعهم مـن اخلدمـة فيـه

اً منتصـــرة ضـــد يف بلـــد مثـــل تركيـــا خاضـــت حربـــ. تبقـــى نقطـــة أخيـــرة تتعلـــق بالعلمانيـــة
خصـــومها، بعـــد هزيمـــة الدولـــة العثمانيـــة نهائيـــاً، اســـتطاع مركـــز اإلمبراطوريـــة القـــديم، 
ممــثالً بشــخص مثــل مصــطفى كمــال، إعــالن علمانيــة الدولــة اجلديــدة وفصــل الــدين عنهــا 

أمّـا يف أطـراف اإلمبراطوريـة العتيقـة، . بصورة رسـمية ومـن قمـة هـرم السـلطة املنتصـرة
بيــــة، فــــإن أيــــاً مــــن هــــذه التطــــورات واإلجنــــازات مل يكــــن ممكنــــاً بســــبب أي الواليــــات العر

لــذا جــاءت عمليــات علمنــة احليــاة العربيــة العامــة بحكــم األمــر . ضــعفها الشــديد وتشــتتها
، أي كسلســــلة مــــن الوقــــائع واإلجــــراءات والتطــــورات والتحــــوالت )de facto(الواقــــع 

نيتهــــا، وبــــال خطــــاب علمــــاين املتتاليــــة واملتراكمــــة بــــال إعــــالن رســــمي يفصــــح عــــن علما
العلمنــة العربيــة الواقعيــة جــاءت بطيئــة ومتــرددة . متبلــور وواضــح وصــريح يعبــر عنهــا

إين مقتنع بأنه لـو قـام الـرئيس عبـد الناصـر . وحذرة وخجولة ومساومة حتى آخر حلظة
بإعالن فصل الدين عن الدولة رسـمياً حلظـة تـأميم قنـاة السـويس لـنجح اإلجـراء ولربمـا 

أشياء كثيرة، ألن تلك اللحظة عربياً شبيهة بلحظة انتصار أتاتورك على جيوش تغيرت 
علـى صـعيد آخـر يـرى األصـوليون . الغزو واالحتالل التي كانـت تعمـل علـى تمزيـق بـالده

أن علمانيـــة األمـــر الواقـــع العربيـــة هـــذه أخطـــر كثيـــراً مـــن علمانيـــة أتـــاتورك، ألن الثانيـــة 
ــــــ ا العلمنــــــة العربيــــــة فهــــــي تســــــلّلية؛ تســــــري يف معلنــــــة رســــــمياً وبصــــــراحة ووضــــــوح، أمّ

  .اجملتمعات سرياناً خفياً مع اإلبقاء على الغطاء الديني بصورة أو بأُخرى
  ذهنيـــة "حتـــى كتابـــك " نقـــد الفكـــر الـــديني"كنـــت دائمـــاً مثيـــراً للزوابـــع، ومنـــذ كتابـــك

فمنــذ ثالثــين عامــاً وأنــت تقــاوم مــا تعتقــده . ومســاجالً ومشاكســاًبــرزتَ ناقــداً " التحــريم
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. باليــاً وعتيقــاً ومعيقــاً للتقــدم، وتتصــدى بالنقــد والتحليــل لكــل كــوابح العدالــة واحلريــة
اآلن، كيف تقوّم جتربتك الفكرية؟ هل أينعت؟ هل حرّكت حصاتك املستنقعات الراكدة، 

ن أن حتفـــروا يف هـــذا اجلمـــود العربـــي هـــل تمكنـــتَ وغيـــرك مـــن املفكـــرين التنـــويريين مـــ
  مسارات للعقالنية ومسارب للتفكير النقدي والعلمي؟

وهــــذه ليســــت إجابــــة متعلقــــة . أعتقــــد أن اإلجابــــة بصــــورة إجماليــــة وعامــــة هــــي نعــــم 
بشخصــي فقــط، ألين أرى نفســي جــزءاً مــن حركــة وتيــار يعــودان إىل عصــر النهضــة، وإىل 

والقـــول إن ال . جتمـــاعي الـــذي انطلـــق يف تلـــك الفتـــرةبـــدايات النقـــد األدبـــي والفكـــري واال
كمـــا أعتقـــد أن الدراســـات . شـــيء حتقـــق أو تـــراكم منـــذ ذلـــك الوقـــت حتـــى اآلن مغلـــوط فيـــه
ال شــك يف أن الطموحــات . العلميــة واالجتماعيــة والسياســية تُبــيِّن أنــه زعــم غيــر صــحيح

د املهمـــات التـــي الكبيـــرة مل تتحقـــق، ولكـــن هـــذا ال ينفـــي حـــدوث تقـــدم وتـــراكم علـــى صـــعي
إن املسـتنقعات الراكـدة حتركـت . طرحها هـذا التيـار علـى نفسـه، وأنـا واحـد مـن شخوصـه

إذا . إىل هــــذا احلــــد أو ذاك، وأنتجــــت ردّات فعــــل قويــــة ويف مســــتوى أفضــــل مــــن العقالنيــــة
قابلنا النصوص األرقى يف بداية القرن ويف العشرينات والثالثينـات بنصـوص حديثـة 

 عامـاً إىل عقالنيـة أكبـر وموضـوعية أعظـم وجتديديـة أهـم وغيبيـة أقـل راقية سـنجد مَـيْالً
هــذا مَيْــل عــام، طبعــاً، ألنــك ســتجد دائمــاً نصوصــاً مــن عصــر النهضــة . وخطابيــة أضــعف

  .أفضل كثيراً من أي نص راهن، وستجد العكس أيضاً
احلـديث، دعنـي أقــول إن هنـاك سلسـلة طويلــة إنصـافاً للعـامل العربـي وللفكــر العربـي 

التي أثارت زوابع حمليـة، ) وغيره من مؤلفاتي" (نقد الفكر الديني" من الكتب الشبيهة بـ
وأحيانـــاً عربيـــة، وأحيانـــاً أُخـــرى وصـــلت أصـــداؤها إىل العـــامل اإلســـالمي، كمـــا كـــان لهـــا 

لطويلــة مــن الكتــب وكعربــي، أشــعر بــالفخر أن أصــحاب هــذه السلســلة ا. أثرهــا يف أوروبــا
صـــحيح أنهـــم . الرائـــدة مل يـــدفعوا ثمنـــاً باهظـــاً بســـبب مـــواقفهم وحتلـــيالتهم وطروحـــاتهم

تعرضـــوا للمضـــايقة واإلزعـــاج واملعاملـــة اخلشـــنة وبعـــض االضـــطهاد، لكـــنهم مل يـــدفعوا 
حيـــاتهم ثمنـــاً ملـــواقفهم الشـــجاعة، باســـتثناء فـــرج فـــوده، منـــذ قاســـم أمـــين، مـــثالً، وعلـــى 

بهذا املعنى جتربتهم أينعت عربياً، راكمت شيئاً جديـداً ومهمـاً يف . رن كلهامتداد هذا الق
كان كل كتاب من هذه الكتب، هو والضجة التـي كـان يثيرهـا، يسـهِّل . حياتنا املعاصرة

مــرة ثانيــة، هــذا ميــل عــام . التجربــة علــى الكتــاب الــذي ســيليه وعلــى املفكــر الــذي ســيتبعه
  .ويجب أالّ يفهم كالمي هنا حرفياً
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  ثـــارت يف وجهـــك األبالســـة، ١٩٦٩ســـنة " نقـــد الفكـــر الـــديني"عنـــدما أصـــدرت كتـــاب ،
. ، ثــارت املالئكــة واألبالســة معــا١٩٩٢ًســنة " ذهنيــة التحــريم"وعنــدما أصــدرت كتابــك 

أن تواجـه بـالفكر " نقد فكر املقاومة"و" النقد الذاتي بعد الهزيمة"وأظن أنك تعودت منذ 
هــــل تســــتعد يف هــــذه األيــــام إلثــــارة . ء وســــياط أولئــــكواحلجــــة واملنطــــق أصــــوات هــــؤال

  الدبابير من أعشاشها جمدداً؟
أنا ال أتقصد إثـارة الـدبابير أو أتقصـد، واعيـاً، علـى أقـل تقـدير، النقـد مـن أجـل أن يثـور  

أريــــد أن أتنــــاول وأعــــالج وأشــــتبك مــــع . خصــــومي الفكريــــون؛ وبعضــــهم، طبعــــاً، أصــــدقاء
ويف أحيــــان أُخــــرى أريــــد نقــــل . رمــــة وأحيانــــاً املمنوعــــةالقضــــايا الشــــائكة وأحيانــــاً احمل

القضايا، التي نتداولها يف اجللسات اخلاصة وال أحد يتجرأ على البـوح بهـا، إىل اجملـال 
أشــعر بــأن يف عــدم نقــل مثــل هــذه القضــايا إىل اجملــال العــام خســارة فادحــة لنــا . العــام

. نوعـــاً مـــن الكـــذب علـــى الـــنفس حاضـــراً ومســـتقبالً، أي أن فيـــه نوعـــاً مـــن اخلـــداع للـــنفس،
وبالنسبة إيل، لقد طفح الكيل منذ زمن طويـل فيمـا يتعلـق بمسـألة خـداع الـنفس والكـذب 

لــذا سأســتمر يف وضــع يــدي علــى النقــاط التــي تعتبــر حساســة حــين أجــد ضــرورة . عليهــا
هـذا تمامـاً مـا فعلتـه حـين وصـفتُ . لذلك، وحين أجد يف عدم إثارتها خسـارة حمتمـة لنـا

بالصــــــهيونية "وعلــــــى رؤوس األشــــــهاد مــــــا كــــــان يجــــــري داخــــــل منظمــــــة التحريــــــر  علنــــــاً
يف وقت مبكر وقبل اجلميع، ويف وقت كان يمكن أن يكون ثمن هـذا الكـالم " الفلسطينية
مــن يعتــرض علــى هــذا النعــت اليــوم؟ حتــى املنعوتــون بــه ال يعترضــون، هــذا . باهظــاً حقــاً

" الــــدبابير"وهنـــا آخـــذ . أعشاشــــها فـــال بـــأس وإذا ثـــارت الـــدبابير مـــن. إذا مل يفـــاخروا بـــه
فأنــا أرى فيهمــا جــزءاً مــن حيويــة حياتنــا الثقافيــة . واإلثــارة بمعانيهمــا األكثــر إيجابيــة

  .والسجالية والفكرية والنقدية
  لكنك يف دفاعك عن إبليس كنت تقريباً وحدك، ويف دفاعك عن سـلمان رشـدي كنـت

. ملادية عندما راح معظـم اليسـار يتخلـى عنهـاتقريباً وحدك أيضاً، ثم رحت تدافع عن ا
  هل أنت ملتزم الدفاع عن القضايا اخلاسرة؟

ال أخــرج للــدفاع عــن قضــية ألنهــا خاســرة، مــع أن الــدفاع، إذا أخــذنا املنطــق القــانوين،  
مــن حــق املــتهم والضــعيف واملــذنب واخلاســر الــذي يجــب أن يــدافع عــن  - عــادة - يكــون

أعتقد أن هذه مسألة مهمة يجب أن نتعود عليها جيداً يف . نهنفسه وأن يجد من يُدافع ع
حتــى أعــداء ســلمان رشــدي، يُفتــرض أن يقبلــوا بمبــدأ حقــه يف الــدفاع عــن نفســه، . حياتنــا
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حقه يف أن يُسمع دفاعه هـذا وحقـه يف أن يجـد مـن يـدافع عنـه، حتـى لـو كـانوا مقتنعـين 
بهـذا املعنـى . عامـاً يف حياتنـا يجب أن يترسخ هـذا احلـق مبـدأً. بأن مصيره هو املقصلة

لـيس لـديّ مـانع يف أن أدافـع عـن القضـايا اخلاسـرة، علمـاً بـأنني ) وهو أضـعف اإليمـان(
أعتقــد أن القضــايا التــي دافعــت عنهــا ليســت قضــايا خاســرة علــى العمــوم، ويف املنظــور 

س، فالــدفاع عــن إبلــي. املتوســط قــد ال تكــون رابحــة تمامــاً، لكــن وزنهــا يف حياتنــا كبيــر
مــــثالً، كــــان يف احلقيقــــة تأكيــــداً لفكــــرة االجتهــــاد وأهميتهــــا ودفاعــــاً مبكــــراً عــــن حقنــــا، 
كمثقفــــين أحيــــاء اليــــوم، يف أن نعيــــد االســــتيالء علــــى التــــراث ونعيــــد معاجلتــــه وتقديمــــه 

أجـــد اآلن أن هـــذه القضـــية مطروحـــة . وتفســـيره بطريقـــة نـــرى فيهـــا معنـــى بالنســـبة إلينـــا
أعظـم كثيـراً وبإحلـاح أشـد، بمـا ال يقـاس، ممـا كانـت عليـه اليوم علـى بسـاط البحـث بقـوة 

والشــاهد علــى ذلــك . األمــور حــين عاجلــت حكايــة إبلــيس وشخصــيته يف مطلــع الســتينات
يف سورية، وكتـاب    القضايا التي أثيرت بمناسبة صدور كتاب الدكتور حممد شحرور

 هــــذا كلــــه يف وتــــتلخص املســــألة املركزيــــة يف. الــــدكتور نصــــر حامــــد أبــــو زيــــد يف مصــــر
هــل لنــا احلــق كعــرب أحيــاء اليــوم يف أن نعيــد وضــع يــدنا علــى التــراث وأن نعيــد : الســؤال

فهمه ومعاجلته واالجتهاد فيه، واالستفادة منه وامتصاصه بأي أسـلوب مـن األسـاليب 
نــراه مالئمــاً لواقعنــا وأحوالنــا؟ هــذه املعركــة مســتمرة ومســتعرة يف الوقــت احلاضــر، وال 

  .عركة خاسرةأعتقد أنها م
ربما كنـت وحيـداً يف الـدفاع " اآليات الشيطانية"بالنسبة إىل سلمان رشدي ورواية 

" ذهنيــــة التحــــريم"حــــين كنــــت أعــــد لكتابــــة . عنهمــــا يف البدايــــة، لكنــــي مل أعــــد كــــذلك اآلن
لكن املناقشات املطولـة التـي اسـتجرها . وجدت ردات الفعل العربية معادية بال استثناء

. تبـــدالً مهمـــاً طـــرأ علـــى املوقـــف العربـــي املثقـــف والنقـــدي مـــن رشـــدي كتـــابي أظهـــرت أن
وكــان أول مـــن لفــت نظـــري إىل هــذا التبـــدل ســلمى اخلضـــراء اجليوســي، علمـــاً بــأن ســـلمى 

من دافـع " ذهنية التحريم"ستجد يف مناقشات . انحازت ضد رشدي وروايته منذ البداية
االجتهــاد وحريــة الــرأي والنقــد عــن رشــدي بطريقــة غيــر مباشــرة عبــر الــدفاع عــن العقــل و

واإلبـــداع ومـــا إليـــه؛ وهـــو مـــا يعنـــي، ببســـاطة، الـــدفاع عـــن أدب رشـــدي مـــن دون تبنيـــه أو 
وستجد فيها من خفف من حدة عدائه ومن أعاد النظر إىل هذا . تبني حمتواه بالضرورة

                                           

  القــى ضــجيجاً وســجاالً، "الكتــاب والقــرآن: "ري حممــد شــحرور كتابــاً بعنــوانأصــدر الكاتــب الســو ،
  .وطبع مرات عدة يف دمشق وبيروت والقاهرة
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حــدث مثــل . احلــد أو ذاك، يف مبــررات هــذا العــداء وأســبابه يف اجتاهــات أكثــر موضــوعية
دكتـــور "ه التطـــورات ملؤلفـــات كثيـــرة ســـابقاً، بمـــا يف ذلـــك روايـــة بـــوريس باســـترناك هـــذ

لـذا ال . وكتب علي عبد الرازق وطه حسين وعبد الله القصيمي وكثيرين غيـرهم" جيفاغو
أعتقد أن الدفاع عن رشدي هو دفاع عن قضية خاسرة ألين مقتنع بأن إنتاجه الروائـي 

بالتحديــــد ســــوف يجــــدان لنفســــيهما املكــــان املالئــــم " اآليــــات الشــــيطانية"علــــى العمــــوم و
خالل األعوام العشرين القادمة، يف تيارات األدب العـاملي والعـوملي للنصـف الثـاين مـن 
القــرن، تمامــاً كمــا أخــذت روايــة باســترناك مكانهــا املالئــم يف تــاريخ األدب الروســي يف 

أثارتهــا عنــد صــدورها  القــرن العشــرين، علــى الــرغم مــن العاصــفة الدوليــة الهوجــاء التــي
  .١٩٥٨سنة 

أوالً، عـن الفكـر النقـدي : ، فهـو دفـاع مـزدوج"دفاعاً عن املاديـة والتـاريخ"أمّا كتاب 
التــاريخي يف تنــاول النظــام الرأســمايل العــاملي وهــو الفكــر الــذي مــا زلنــا جنــد صــورته 

الفكــر  األرقــى يف املاركســية وألوانهــا وتنوعاتهــا الكثيــرة، وخصوصــاً أن هــذا النــوع مــن
وهـو، ثانيـاً، دفـاع عـن املاديـة، ال اسـتناداً . باق معنا على امتـداد بقـاء الرأسـمالية ذاتهـا

إىل نصــوص مســبقة، وإنمــا اســتناداً إىل قــراءة لتــاريخ الفلســفة احلديثــة وللثــورة العلميــة 
احلديثة التي أنتجت تلك الفلسفة وحكمت تطوراتها وحتوالتها منذ نهايـة القـرن الثـامن 

هنـــا أيضـــاً ال أعتقـــد أين أدافـــع عـــن قضـــية خاســـرة بقـــدر مـــا أدافـــع عـــن .  أوروبـــاعشـــر يف
. قضــية مهمــة جــداً ســتبقى معنــا بقــاء العلــم احلــديث واكتشــافاته واختراعاتــه وتطبيقاتــه

دعنــــي أعبــــر عــــن اقتنــــاعي أيضــــاً بــــأن ماديــــة العلــــوم، علــــى العمــــوم، والعلــــوم الطبيعيــــة، 
ثـر مـن أي وقـت مضـى، إن كـان بالنسـبة إىل بصورة خاصـة، تترسـخ وتتجـذر وتتقـوى أك

. منهاجها أو تفسيراتها أو تعليالتها أو سببيتها أو تقنياتهـا أو حسـاباتها أو تطبيقاتهـا
دعنــي كــذلك أقــرأ عليــك ترجمــة لالســتنتاج الــذي توصــلت إليــه هيئــة كبــار العلمــاء التــي 

البشـري وأبعادهـا طلب منها الرئيس األميركي، بيل كلينتون، دراسة مسألة االستنسـاخ 
مـن غيـر املقبـول "اسـتنتجت اللجنـة أن . املتعددة واملتنوعة ومن ثم رفع توصياتها إليـه

خُلقيــاً يف الوقــت احلاضــر، بالنســبة إىل القطــاع العــام كمــا بالنســبة إىل القطــاع اخلــاص 
بواسطة االستنساخ، ) to attempt to create a child(يف البالد، حماولة خلق طفل 

مــن الواضــح، مـــن ). clinical(ذلــك يف ســياق بحــث علمـــي أو يف ســياق ســريري إن كــان 
عبارات هؤالء العلماء الدقيقة واملنتقاة بعناية فائقة، أنهـم يعرفـون جيـداً مـاذا يفعلـون 

ويعرفــون جيــداً، بالتــايل، إىل أي حــد وصــلت ) يخلقــون األطفــال علــى طــريقتهم اخلاصــة(
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  .مادية علومهم وترسخت

  ...لرأسمالية والعوملةيف اإلسالم وا
  وجتربة االحتاد السوفياتي

  السوفياتية؟من موقعك الفكري، ماذا استخلصت من فشل التجربة  
ال يمكننــــي القــــول إين استخلصــــت أي شــــيء مهــــم بــــاملعنى الــــدقيق، وخصوصــــاً أين ال  

مصـــادر معلومـــاتي كانـــت املتابعـــة . أعـــرف تلـــك الـــبالد وال أعـــرف أيـــة لغـــة مـــن لغاتهـــا
ية لألحداث الدولية ولتطورات احلرب الباردة وتوتراتها وانعطافاتهـا وانعكاسـات العاد

أضف إىل ذلـك اطالعـي املسـبق . ذلك كله علينا وعلى منطقتنا وعلى العامل الثالث عامة
أكتــــوبر وتاريخهــــا عبــــر مــــؤرخ مثــــل إســــحاق دويتشــــر /واجليــــد علــــى ثــــورة تشــــرين األول

  .وغيره من ماركسيين وغير ماركسيين
:  يعنــي هــذا غيــاب االستخالصــات الصــغيرة مــن انهيــار االحتــاد الســوفياتي، مــثالًال

حجــم دقــة التحلــيالت الغربيــة علــى العمــوم، وخصوصــاً األميركيــة، للوضــع الــداخلي ) أ(
كــــان . الســــوفياتي وصــــحة تشخيصــــاتها ملتاعبــــه ومعضــــالته ونقــــاط ضــــعفه ومقاتلــــه

يعــدها ال أكثــر مــن دعايــة إمبرياليــة ضــد اليســار عنــدنا ال يهــتم بهــذه التحلــيالت، أو هــو 
الشـيوعية والســوفيات والعــامل الثالــث ومــا إليـه، مــن دون أيــة حماولــة لالســتفادة اجلديــة 

بالنســبة إيل كنــت أطّلــع علــى بعــض هــذه . ممــا حتتويــه مــن معلومــات ومعطيــات وحقــائق
جرثومــة مــن  املــواد معتقــداً أن فيهــا الكثيــر مــن املبالغــة والتهويــل والتشــويش، لكــن فيهــا

احلقيقــة أيضــاً ال بــد مــن التقاطهــا حرصــاً علــى التجربــة ذاتهــا وحرصــاً علــى أنفســنا مــن 
النيويـورك "، "لومونـد("حجم معرفة الصحافة الغربية الراقية ) ب. (االنخداع كلياً، كذلك

بـأحوال االحتـاد السـوفياتي الداخليـة معرفـة متقدمـة دقيقـة ") الواشـنطن بوسـت"، "تايمز
كنــــت أنــــا أيضــــاً أميــــل إىل االســــتخفاف بمــــا تنشــــره هــــذه . ال غــــش فيهــــا للــــنفسواقعيــــة و

الصـــــحف مـــــن معلومـــــات ومعطيـــــات وحتقيقـــــات واســـــتنتاجات وتنبـــــؤات عـــــن االحتـــــاد 
" ال دخـان بـال نـار"السوفياتي وعن نقاط قوتـه ونقـاط ضـعفه، مـع إحساسـي الـدائم بـأن 

قـــوة يف تشـــويه صـــورة  يف مثـــل هـــذه املســـائل، مهمـــا بلغـــت رغبـــة اإلعـــالم الغربـــي مـــن
حجــــم خــــواء ) ج. (التجربــــة الســــوفياتية والتشــــنيع علــــى احلركــــة الشــــيوعية علــــى العمــــوم

كان ال يكـل وال يمـل مـن ) وفلسطيني بصورة خاصة(وديماغوجية منطق يساري عربي 
كامــــب ديفيــــد يف طريــــق "و" إســــرائيل يف مــــأزق"و" اإلمبرياليــــة يف أزمــــة"إعالمنــــا بــــأن 
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السوفياتي يعاين بعض املتاعب والصعوبات فقط، ليتبين الحقـاً  وبأن االحتاد" مسدود
أن العكـــــس تمامـــــاً هـــــو الصـــــحيح؛ أي أن اإلمبرياليـــــة هـــــي التـــــي تعـــــاين بعـــــض املتاعـــــب 
والصـــــعوبات فقـــــط، يف حـــــين أن االحتـــــاد الســـــوفياتي هـــــو الواقـــــع يف األزمـــــة احلقيقيـــــة 

د إىل حــدود االنهيــار والغــارق يف املــأزق الــذي ال خمــرج منــه واملاشــي يف طريــق مســدو
وأقول بتواضع إين كنت أحتقر هذا املنطـق أشـد االحتقـار، وال أهـتم بـه إال مـن . والتالشي

ــــر أيضــــاً بمنطــــق يســــاري . قبيــــل التنبيــــه إىل ضــــرره البــــالغ وإســــاءته الكبيــــرة دعنــــي أذكّ
مــن دون أن يقــل عــن " إرهابيــاً فكريــاً"مشــابه كــان شــائعاً عربيــاً لكنــه كــان يأخــذ منحــى 

ول خـــــواء وديماغوجيـــــة وتعطـــــيالً ألي تفكيـــــر نقـــــدي جـــــدي وألي حتليـــــل موضـــــوعي األ
كان يقدم هـذا املنطـق نفسـه علـى شـكل سـؤال خطـابي بسـيط وتبسـيطي وبـديهي . مستقل
يتـــألف عـــامل اليـــوم مـــن املعســـكر اإلمبريـــايل وحليفتـــه الرجعيـــة العامليـــة يف كـــل : يقـــول

تــه قــوى التحــرر الــوطني العامليــة يف مكــان، مــن ناحيــة، ومــن املعســكر االشــتراكي وحليف
كــل مكــان أيضــاً، مــن جهــة أُخــرى، وهــل عنــدك أي شــك يف أي مــن املعســكرين سينتصــر؟ 
ويف تلك األيام، من كان يجرؤ علـى التعبيـر العلنـي عـن أيـة شـكوك مـن هـذا النـوع أو عـن 

بعـاً، جمرد الظن، مهما كان ظنه افتراضياً وجـدلياً، يف إمكـان حتقـق االحتمـال اآلخـر؟ ط
اصـطدمت بهــذا املنطــق مــراراً، وخصوصــاً بشــأن كتابــاتي وحماضــراتي ومــداخالتي عــن 
السياســـــة األميركيـــــة يف املنطقـــــة وحقيقـــــة توجهاتهـــــا وبواعثهـــــا وخلفياتهـــــا وآلياتهـــــا 

حجــــم فقــــدان النخبــــة الشــــيوعية الســــوفياتية نفســــها كــــل ثقــــة بمؤسســــاتها ) د. (األعمــــق
ودورها، وفقدانها كل ثقـة بقـدرتها علـى البقـاء  ونظامها واقتصادها وأهدافها ودولتها

يبدو يل أن فقدان الثقة املتراكم هذا هـو الـذي يفسـر جزئيـاً . وقدرتها هي على االستمرار
  .الطريقة الفجائية وشبه العجائبية التي انهار بها االحتاد السوفياتي واضمحل

وفياتية، علــــى مســــألة مهمــــة أُخــــرى لفتــــت نظــــري بالنســــبة إىل انتهــــاء التجربــــة الســــ
النحــو املعــروف، هــي هــذا التقصــير الهائــل مــن جانــب األعــداد الكبيــرة مــن العــرب الــذين 
درسوا يف االحتاد السوفياتي وتعلموا اللغة الروسية واطلعوا على جتربته عـن كثـب كمـا 

هذا التقصير يف قول أي شيء الفت . إلخ... عاشوا حياة البلد وعايشوا مشكالته وأزماته
جرى، أو تقديم أية إضاءة حقيقية ألسبابه وخلفياته التاريخية واالقتصادية بشأن ما 

ال أجد عنـد هـؤالء . واالجتماعية أو استخالص النتائج الناجمة عن حتليل جاد لالنهيار
ما يقولونـه حتـى اآلن سـوى إرجـاع أسـباب انهيـار التجربـة إىل عوامـل ظـاهرة وسـطحية 

  ...مثل فقدان الديمقراطية
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 ق التسلحأو سبا.  
هـــذه ليســـت تفســـيرات بقـــدر مـــا هـــي ... أو... نعـــم، أو ســـباق التســـلح، أو حـــرب النجـــوم أو 

لكــن التعمــق فيمــا حــدث يتطلــب مســتوى . كليشــيهات ســريعة تصــلح حلــديث الصــالونات
ال منظــــور علميــــاً عربيــــاً مســــتقالً . آخــــر مــــن الدراســــة والتحليــــل، وهــــذا كلــــه غائــــب عربيــــاً

آلن ملقاربة ما حدث لالحتـاد السـوفياتي، أقصـد منظـوراً ينطلـق ومتماسكاً نسبياً حتى ا
من مواقعنا نحن ومن جتربتنا كعرب، أحياء اليوم، مع التجربـة السـوفياتية ذاتهـا ومـع 

إن القضـــايا واملســـائل واملشـــكالت واألســـئلة التـــي تهمنـــا يف هـــذا . احلـــرب البـــاردة كـــذلك
ضــرورة التــي تهــم الغــرب وتمــس الشــأن وتمــس مصــاحلنا احليويــة ليســت هــي ذاتهــا بال

لـــذا جنـــد أن الدراســـات املتخصصـــة والتقنيـــة يف الغـــرب عـــن انهيـــار . مصـــاحله احليويـــة
التجربــة الســوفياتية ونهايتهــا ال تعــد وال حتصــى، لكــن نــادراً مــا تتطــرق هــذه الدراســات 

: مـثالً. إلـخ... إىل األسئلة الكبيرة واملهمة التي تعنينـا نحـن كعـرب وكعـامل ثالـث وكيسـار
أكتوبر منطلقاً حقيقياً لتأسيس نمط إنتاج جديـد هـو نمـط /هل كانت ثورة تشرين األول

تنشــأ ) وعــددها قليــل يف تــاريخ البشــرية(اإلنتــاج االشــتراكي؟ إذا كانــت أنمــاط اإلنتــاج 
تاريخيـــاً وتنحـــل تاريخيـــاً وتعـــيش طـــويالً، هـــل مـــن املمكـــن تأســـيس نمـــط إنتـــاج جديـــد 

ي هــل يفبــرَك نمــط اإلنتــاج فبركــة؟ إىل أي حــد كانــت اشــتراكية إراديــاً وبقــرارات واعيــة؛ أ
التجربــة الســوفياتية ال أكثــر مــن الغطــاء األيــديولوجي الضــروري لعمليــة تصــنيع روســيا 
وحتـــديث جمتمعهـــا يف العمـــق ورفعهـــا إىل مصـــاف الـــدول األوروبيـــة املتقدمـــة األُخـــرى، 

ك على العمـوم، كـان ال بـد مـن وحين حتقق ذل. عسكرياً على أقل تعديل، مهما كان الثمن
طـــرح الغطـــاء املـــذكور، بأجهزتـــه ومؤسســـاته وتنظيماتـــه، جانبـــاً ألنـــه اســـتنفد أغراضـــه؟ 
بهــــذا املعنــــى تكــــون التجربــــة الســــوفياتية قـــــد انتهــــت ألنهــــا جنحــــت يف إجنــــاز مهمتهـــــا 

مســـألة كبيـــرة . التاريخيـــة احلقيقيـــة يف حتـــديث روســـيا وتصـــنيعها ولـــيس ألنهـــا أخفقـــت
نحـــــن نعـــــرف أن الفـــــالح يف اجملتمعـــــات األوروبيـــــة املتقدمـــــة قـــــد : اجلميـــــع أُخـــــرى تهـــــم

انقرض، أقصد الفالح كما عرفته آسيا تقليدياً، مثالً، وكما عرفتـه أوروبـا، علـى العمـوم، 
حتــى مطلــع هــذا القــرن مــع ذلــك فــإن الزراعــة مزدهــرة إىل أقصــى احلــدود يف تلــك البلــدان 

، وإنتـاج األغذيـة واألطعمـة ومشـتقاتها )لفالحـةالزراعـة حمـل ا(على أسس جديدة تمامـاً 
يف الواقـع، إن أعظـم منـتج للمـواد الزراعيـة والغذائيـة ومشـتقاتها . يتم بوفرة هائلة فيها

كما تمتلك . يف العامل اليوم هو اجملتمعات األكثر تصنيعاً وليس الدول املصنفة زراعية
نــــدها علــــى الــــدوام مــــن أجــــل هــــذه الكتلــــة مــــن الــــدول فائضــــاً غــــذائياً ضــــخماً خمزونــــاً ع
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هل تمشي البروليتاريا الصناعية يف البلـدان املتقدمـة . الطوارئ وألغراض شتى غيرها
املـــذكورة علـــى الطريـــق ذاتهـــا التـــي ســـارت عليهـــا الطبقـــات الفالحيـــة فيهـــا مـــن دون أن 
تتأثر حركة اإلنتاج الصناعي وتقدمها البتة؟ أنـا أطـرح األسـئلة فقـط مـن دون الـزعم أن 

  .أية إجابات عنها، ومن دون االدعاء أين مؤهل حتى لالقتراب من معاجلتها جدياً لديّ
  عبـــــرت عـــــن رأي جديـــــد ١٩٩٦التركيـــــة ســـــنة " ملييـــــت"يف مقابلـــــة لـــــك مـــــع جريـــــدة ،

هـل يمكـن إيضـاح كيـف توصـلت إىل . ومفاجئ هو أن اإلسالم يمكنه أن يصبح علمانياً
  مثل هذا االستنتاج؟

اإلســــالم "، هــــي خالصــــة حملاضــــرة بعنــــوان "ملييــــت"يف جملــــة املقابلــــة التــــي نشــــرت  
، ألقيــت يف األســبوع الثقــايف الثــاين لقســم الفلســفة وعلــم االجتمــاع يف كليــة "والعلمانيــة

اآلداب بجامعـــة دمشـــق، كمـــا ألقيـــت يف أمـــاكن متعـــددة يف ســـورية، بمـــا فيهـــا الســـويداء 
أمّـا . أسلوب مباشر وجديحتاول احملاضرة معاجلة هذه املسألة ب. وحمص ودير الزور

. الترجمة الصحافية من التركية إىل العربية فكانت رديئة جداً يف لبنان كما يف اخلليج
هنــاك فكــرة يتفــق عليهــا االستشــراق الغربــي واإلســالميون : لقــد حاولــت أن أقــول التــايل

 عنــدنا، وهــي أن ثمــة شــيئاً مــا يف الــدين اإلســالمي يميــزه مــن بــاقي األديــان كلهــا، وهــو
أردت فــك هــذه . عــداؤه اجلــوهري للعلمانيــة واســتحالة تقبلــه لهــا بــأي صــورة مــن الصــور

العقدة أو قطعها ألين ال أعتقد أن الدين اإلسالمي يتباين إىل هذا احلد عن باقي األديـان 
العلمنة خيار . الكبرى بالنسبة إىل هذه املسألة مما يؤدي إىل هذا النوع من االستعصاء

أو ال حتدث، لكنني ال أرى أن هناك مانعاً مبدئياً يف اإلسـالم يميـزه تاريخي وقد حتدث 
لهـــذا الغـــرض ميـــزت يف . مـــن بـــاقي األديـــان األُخـــرى، يجعـــل العلمنـــة رابـــع املســـتحيالت

والصــــراع " نعــــم التاريخيــــة" والـــــ" ال الصــــراطية" التــــاريخ اإلســــالمي بــــين مــــا ســــميته الـــــ
النبـــوي  - هـــل كـــان اإلســـالم القـــرآين: يليمكـــن تلخـــيص الفكـــرة يف الســـؤال التـــا. بينهمـــا

البســــيط واملؤسســــاتي األول لينســــجم مــــع احلكــــم امللكــــي الــــوراثي الــــذي كــــان ســــائداً يف 
اإلمبراطوريات الكبرى يومها والتي فتحها العرب وسيطروا عليها؟ تاريخياً اجلواب هو 

اإلســـــالم كانـــــت تقـــــول دومـــــاً إن " ال الصـــــراطية" نعـــــم بالتأكيـــــد، علـــــى الـــــرغم مـــــن أن الــــــ
اإلمبراطـــوري أدى إىل حلـــول امللـــك العضـــوض حمـــل اإلســـالم الرشـــيد وتقاتـــل مـــن أجـــل 

بـأنقى " ال الصـراطية" مثَـّل اخلـوارج الــ. النبـوي الـذي زال - عودة ما إىل اإلسالم القرآين
أمّـا معاويـة فشـكل الطـرف . صـورها، أي اإلسـالم شـبه البـدوي املسـاواتي األول والبسـيط
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طبعاً . كيف يؤسس دولة إسالمية عربية كادت تتحول إىل إمبراطوريةاآلخر الذي عرف 
تتبــــدل وتتغيــــر وفقــــاً لألوضــــاع واألحــــوال، لكــــن يف إمكــــاين القــــول " نعــــم التاريخيــــة" الـــــ

يف التـاريخ اإلسـالمي، " نعـم التاريخيـة" بصورة عامة إن االنتصار كان دائماً حليفـاً للــ
قــع التــاريخي املتحــول أو الــذي يعــرف جيــداً أنــه أي حليفــاً لإلســالم الــذي ينســجم مــع الوا

أعتقـد كـذلك . إذا مل يواكب هذا الواقع ويتكيـف معـه سيضـمر ويتراجـع ويتحجـر ويـتهمش
للعصـــر احلـــديث، واإلســـالم قـــادر علـــى االنســـجام " نعـــم التاريخيـــة" أن العلمانيـــة هـــي الــــ

ادر علـــى أن يعيـــد معهـــا فعليـــاً وواقعيـــاً كمـــا انســـجم مـــع أشـــياء جديـــدة كثيـــرة قبلهـــا، وقـــ
اآلن، إذا مــا كــان هــذا التطــور ســيأخذ . تفســير نفســه وتأويــل ذاتــه بمــا يحقــق هــذا الغــرض

جمــراه ويكتمــل فــإن ذلــك يعتمــد علــى مــا يفعلــه العــرب واملســلمون وأيــة خيــارات ينتقــون 
دعنـي أضـيف . وأية قرارات يتخذون، إذ ال ضمانات مسبقة ألحد يف مثل هـذه اجملـاالت

أمّـا . نموذج مثايل جملموعة من العقائـد السـرمدية، ال ينسـجم إال مـع نفسـهأن اإلسالم، ك
اإلســــالم، كإيمــــان بشــــري متطــــور ومتحــــرك تاريخيــــاً، فقــــد قبــــل جميــــع أنمــــاط التنظــــيم 
االجتمـــاعي واالقتصـــادي والسياســـي التـــي عرفتهـــا البشـــرية، وانســـجم معهـــا بطريقـــة أو 

ة؛ ميركانتيليــة؛ صــناعة حديثــة؛ دولــة قبليــة، زراعــة؛ مــدن؛ إمبراطوريــة؛ عبوديــ: بــأُخرى
من هذا املنطلق قلت إين ال أرى ما يمنع اإلسالم، من حيث املبدأ، مـن قـول . إلخ... قومية

خــــذ مــــثالً انســــجام . لعصــــرنا الــــراهن" الــــنعم التاريخيــــة"العلمانيــــة بصــــفتها جــــزءاً مــــن 
ا ضـــدها يف املؤسســـة الدينيـــة الشـــيعية يف إيـــران مـــع فكـــرة اجلمهوريـــة، مـــع أنهـــم كـــانو

  .األساس
 إنهــا العوملــة تــأتي عاصــفة صــاخبة، فــال تقــوى أقــوع . ثمــة عصــر جديــد ينبثــق اآلن

تمامـــــاً كالرأســـــمالية يف فتـــــرة . القـــــالع واألســـــوار الصـــــينية علـــــى الوقـــــوف يف وجههـــــا
أترى موقعاً مستقبلياً للعامل العربي يف ظل هذه التغيرات املتسـارعة . صعودها الهادر

  والعنيفة؟
شــــك يف أن العوملــــة الرأســــمالية اآلن منفلتــــة مــــن عقالهــــا، كمــــا أن عبــــارة األســــوار  ال 

يف ســـياق مشـــابه جـــداً وبـــاملعنى الـــذي قصـــدته " البيـــان الشـــيوعي"الصـــينية وردت يف 
ألقيــت مــؤخراً حماضــرة، يف األســبوع الثقــايف الرابــع لقســم الفلســفة وعلــم . تمامــاً تقريبــاً

مـا : دمشق، حاولـت أن أجيـب فيهـا عـن السـؤال التـايل االجتماع يف كلية اآلداب بجامعة
هــــي العوملــــة؟ لــــن نــــدخل اآلن يف تفصــــيالت املوضــــوع باســــتثناء اإلشــــارة، أوالً، إىل أن 
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موضوع العوملة مل يفرض نفسه بهذه القوة والكثافة على انتباهنا وانتباه العامل، على 
ن عقالهـا علـى النحـو الـذي نـراه العموم، إال بعد زوال العقبة األخيرة يف وجه انفالتهـا مـ

اآلن، أي زوال االحتـــاد الســـوفياتي وفـــتح تلـــك املنطقـــة مـــن العـــامل لهـــا مـــن دون منـــازع 
ثانياً، التخلص من الوهم املبتذل الذي ال يرى يف العوملة إال ثورة . جدي أو شريك يذكر

على سـطح املعلوماتية واالتصاالت واملواصالت فائقة السرعة وحركة األموال الكثيفة 
ومــا  Fiber Optic الكــرة األرضــية، باإلضــافة إىل األقمــار الصــناعية واإلنترنــت والـــ

ثالثـاً، حماولـة لتحديـد اجلديـد . شابه ذلـك مـن تقـدم تكنولـوجي وعلمـي هائـل ال شـك فيـه
الـــــذي حتملـــــه العوملـــــة وتتصـــــف بـــــه ووضـــــع اإلصـــــبع عليـــــه، وخصوصـــــاً بعـــــد أن نتـــــذكر 

إىل ســمير أمــين مــروراً بريكــاردو، ومــاركس، ومــاكس  مــن آدم ســميث - اإلجمــاع القــائم
علــى أن نمــط  - فيبــر، وأندريــه غونــدر فرانــك، وفوكويامــا، وهــانتينغتون، وبــول ســويزي
مـــا اجلديـــد يف . اإلنتـــاج الرأســـمايل نمـــط عـــاملي ودويل وتوســـعي بطبيعتـــه ومنـــذ نشـــأته

مملكـة الضـرورة، أم أنهـا  هـل العوملـة: العوملة إذاً؟ إن املسألة احليوية بالنسبة إلينا هي
نــوع مــن القــدر واملصــير؟ إذا كــان اجلــواب باإليجــاب يجــب أال يعنــي هــذا اختــزال الــذين 
يتــأثرون بالعوملــة، وخصوصــاً يف عــامل األطــراف، إىل جمــرد كــم منفعــل ال حــول لــه وال 

العوملـــة ميـــل عـــام، وي داخلهـــا تـــوترات وتناقضـــات كـــأي حركـــة ضـــخمة . قـــوة أمامهـــا
وأعتقـــد أن دور أيـــة تشـــكيلة مـــن تشـــكيالت األطـــراف ال . وى العـــامل كلـــهجتـــري علـــى مســـت

يف إمكاننــا حتديــد مواقــف . يعتمــد علــى العوملــة وحــدها، وإنمــا علــى مــا تفعلــه هــي أيضــاً
وسياســات وتقــديم مشــاريع والقيــام بأعمــال تبــين أننــا نعــرف كيــف نتعامــل، مــن موقــع 

لة العوملية النوعية يف النظام الرأسمايل أرى أن جزءاً من النق. فاعل نسبياً، مع العوملة
العاملي حالياً هو االنتقال من االستثمار الرأسمايل يف املـواد اخلـام واملرافـئ واملعـابر 
والطـــــــرق والصـــــــناعات االســـــــتخراجية إىل اإلنتـــــــاج الصـــــــناعي يف دولـــــــة األطـــــــراف، أي 

النوعيـة يف حيـاة هل نعرف كيف نستفيد من هذه النقلة . االستثمار يف اإلنتاج املباشر
  النظام الرأسمايل العاملي؟ هذا هو السؤال؟

  ...فلسطين
  وحدس الشاعر

  تبشـــــرنا الدعايـــــة الرائجـــــة اآلن بـــــأن الســـــالم املرتقـــــب مـــــع إســـــرائيل ســـــيحمل معـــــه
أنــا . الديمقراطيــة والرفــاه إىل الشــعوب العربيــة التــي أنهكتهــا احلــرب وقــوانين الطــوارئ
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تشـدد همــا جائزتنــا يف املسـتقبل، ألن الســلطات العربيــة أرى العكـس تمامــاً؛ فــالقمع وال
التــي ســتوقع اتفاقــات الســالم ســتحتاج، مــن أجــل حمايــة تواقيعهــا، إىل الــبطش لتواجــه 
غضب الناس الذين ستخيب توقعاتهم، وغضب املعارضة التي ستحاول االستفادة من 

  كيف تراقب املشهد من مرصدك؟. هذه اخليبة
إن دعــــاوى الديمقراطيــــة والرخــــاء هــــي جمــــرد دعايــــة ألن . أعتقــــد أن وصــــفك صــــائب 

الديمقراطيــة إذا كــان لهــا أن تنشــأ فستنشــأ بحكــم العوامــل الداخليــة، وحمايتهــا ســتكون 
أعرف أن األنظمة استخدمت قضية فلسطين مـن أجـل قمـع احلريـات وضـرب أيـة . داخلية

 يعنـي حضـور غيـاب قضـية فلسـطين ال. تطلعات نحو الديمقراطيـة، لكـن العكـس ال يصـح
األنظمــة غيــر عــاجزة عــن اختــراع مئــة عــذر آخــر . الديمقراطيــة وحضــور احلريــات العامــة

لـذلك، أحسـب . ومئة عدو متخيـل أو جـدي أو مـا شـابه مـن أجـل اسـتمرارها يف سياسـاتها
  .أن حماية تواقيعها هو بد ذاته عذر من األعذار لالستمرار يف سياساتها القائمة

إن بنيــامين نتنيــاهو حســم مســألة القــدس مــن حيــث املبــدأ،  وال آتــي بجديــد إذا قلــت
: ويعمل اإلسرائيليون واألميركيون على أساس الفرضـية املعتـادة. وحسم مسألة السالم

عاماً، لكـنهم  ١٥ - ١٠سيحتج العرب ويعارضون ويهبون، وقد تستمر املعارضة فترة 
هنــاك كــالم . يف ذلــك وعلــى األرجــح هــم علــى حــق. يف النهايــة سيخضــعون لألمــر الواقــع

القــــدس إلســــرائيل يف مقابــــل شــــيء مــــا : دومــــاً علــــى مــــؤامرة وصــــفقة تمــــت مــــع عرفــــات
. بصفقة أو بغير صفقة أعتقد أن نتنياهو حسم املسألة ولـن يتخلـى عـن القـدس. لعرفات

تمكن بهذا من تعبئة الناس خلفه وهو سياسي عقائدي وعلينا أن نصدقه ونحملـه علـى 
الغربيـــــــة نشـــــــأ وضـــــــع جنـــــــوب إفريقـــــــي بانتوســـــــتاين عمـــــــاده  يف الضـــــــفة. حممـــــــل اجلـــــــد

يف اإلمكــــان اآلن القيــــام بجولــــة يف ". الطــــرق االلتفافيــــة"األوتوســــترادات أو مــــا يســــمى 
الضفة الغربية كلها على طريقـة جنـوب إفريقيـا، أي مـن غيـر أن يشـاهد الزائـر فلسـطينياً 

ال تــراهم إال يف "عــن الســود إال يف الورشــة، ومــن بعيــد، أو كمــا يقــول األميركيــون البــيض 
، وهـــذا )Invisible" (غيـــر مرئـــي"يف هـــذا الوضـــع املتطـــور يصـــبح الفلســـطيني ." املطـــبخ

هذا الشبح الـذي  - إنسان موجود وجود الشبح. تماماً ما يقوله البيض عن السود هناك
أبارتهايـــد "إنـــه . ال بـــد مـــن أن يلحـــق األذيـــة بشـــيء مـــا هنـــا أو هنـــاك، ومـــن حـــين إىل آخـــر

الــــــــذي أخــــــــذ يظهــــــــر أول مــــــــرة يف العــــــــامل، كمــــــــا علّــــــــق أحــــــــد الســــــــفراء " وتوســــــــتراداتاأل
أعتقـــد أن هـــذا املشـــروع ســـوف يـــؤدي يف املنظـــور البعيـــد إىل . اإلســـكندنافيين يف دمشـــق
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ــــدة وفيهــــا شــــعبان، وربمــــا يكــــون نتنيــــاهو يعمــــل علــــى حتقيــــق هــــذا  بقــــاء فلســــطين موحّ
ج غيـــر املقصـــودة تمامـــاً لقراراتـــه املشـــروع مـــن دون أن يـــدري؛ وهـــذا نتيجـــة مـــن النتـــائ

  .وأفعاله
 يعني دولة ثنائية القومية؟  
أنــا ال أســتبعد، يف املنظــور األبعــد، أن تعــود فكــرة يهــودا مــاغنس القديمــة إىل الظهــور،  

تعــــود هــــذه الفكــــرة إىل الظهــــور أي أن . لكــــن علــــى طريقــــة هيغــــل، أي عبــــر مكــــر التــــاريخ
وتفــرض نفســها مــن حيــث ال يريــد نتنيــاهو وال يريــد عرفــات؛ أن يحــدث للفلســطينيين مــا 
حـدث يف املنـاطق التــي خضـعت لألبارتهايــد واالحـتالل يف جنـوب إفريقيــا كـأن يجــدوا، 
يف النهاية، أن فـرض أنفسـهم كمـواطنين علـى الدولـة احملتلـة هـو اخلـط الوحيـد واملالئـم 

صـــــيل احلـــــد األدنـــــى مـــــن حقـــــوقهم السياســـــية واملدنيـــــة واإلنســـــانية، علـــــى العمـــــوم، لتح
  .ولتحقيق شيء من التقدم يف وضعهم وحياتهم

حيثمـا تمكّـن : من االطالع على تاريخ االستعمار االستيطاين الحظـت وجـود خطـين
كن وحيثما مل يتم. االستعمار االستيطاين من إبادة السكان األصليين ساد وانتهى األمر

ارتد السكان األصليون على االستعمار االستيطاين بصـورة أو بـأُخرى ونشـأ شـيء جديـد 
اجلزائـــر نمـــوذج، وزمبـــابوي نمـــوذج آخـــر، . هـــو مـــزيج ال نعـــرف تمامـــاً كيـــف هـــو ومـــا هـــو

لــــذا ال . وجنــــوب إفريقيــــا نمــــوذج ثالــــث؛ وقــــد تتطــــور فلســــطين املوحــــدة إىل نمــــوذج رابــــع
لســطينية مطلبيــة مدنيــة تطالــب بــاحلقوق السياســية أســتبعد يف املســتقبل نشــوء حركــة ف

شــــيء مــــا علــــى . فلســــطين أو العكــــس - واملدنيــــة واملواطنيــــة يف شــــيء مــــا هــــو إســــرائيل
طريقة مارتن لوثر كينغ يف الواليات املتحدة، وكنضال نلسون مانديال الذي مل يطالب 

ن وحــدهم نــادوا العنصــريون املتطرفــو. يف يــوم مــن األيــام بتقســيم الــبالد أو باالنفصــال
أضــف إىل ذلــك أن . بدولــة مســتقلة لهــم تنفصــل عــن اجملتمــع األســود يف جنــوب إفريقيــا

حركة مطلبية مدنية مكافحة من هذا النوع ستحظى بتأييد واسع جـداً حكوميـاً وشـعبياً 
طبعـــاً، األبعـــد نظـــراً مـــن نتنيـــاهو وجماعـــة الليكـــود يتخوفـــون مـــن . يف كـــل أنحـــاء العـــامل

عزمي بشارة، مثالً، يطرح مثـل . لك أمثال آبا إيبن ويهوشفاط هركابيكذ. مستقبل كهذا
أنا أرى أن التوجه التـاريخي . هذه األفكار اآلن وقبله عرض سري نسيبه مثل هذا الرأي

  .للقضية قد يسير جدياً يف هذا اخلط، على الرغم من كل اإلرادات
 عيدلكن هذه النتيجة هي ملصلحة الفلسطينيين يف املنظور الب.  
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كــــان األفضــــل لــــو صــــار . ربمــــا هــــي ملصــــلحتهم يف غيــــاب أيــــة خيــــارات أُخــــرى. نعــــم 
لكننـــــي أعتبـــــر أن خيـــــار الدولـــــة أصـــــبح خـــــارج االحتمـــــال . للفلســـــطينيين دولـــــة مســـــتقلة

طبعــــاً، أنــــت . التــــاريخي اجلــــدّي اآلن، وال ســــيما بعــــد أن حســــم نتنيــــاهو موضــــوع القــــدس
ية كنـــــت أعتقـــــد وأنـــــاقش أن احتمـــــاالت تعـــــرف أننـــــي منـــــذ طـــــرح فكـــــرة الدولـــــة الفلســـــطين

منــــذ . حتقيقهــــا يف ظــــل األوضــــاع الســــائدة فلســــطينياً وعربيــــاً هــــي أضــــعف مــــن ضــــعيفة
سـأخبرك عـن . البداية، كان الشـعار تعبيـراً عـن ضـعف وهـزال ال عـن قـوة وحيويـة وجتـدد

كنــا يف كاليفورنيــا، أنــا وفــوز، وحضــرنا حماضــرة عامــة آلبــا إيــبن يف : احلادثــة التاليــة
كــــان الدبلوماســــي العتيــــق، وهــــو صــــاحب بيــــان ســــاحر يف عــــدة لغــــات، . جلامعــــة هنــــاكا

يحــــاول أن يشــــرح لليهــــود األميــــركيين وخمــــاطر إســــرائيل الكبــــرى بمعنــــى ضــــم الضــــفة 
كــان يف القــرن التاســع : اســتخدم آبــا إيــبن املثــال التــايل يف الشــرح؛ قــال. الغربيــة وغــزة

ة كــان مــن املمكــن أن تتطــور إىل كيــان عشــر شــيء اســمه جبــل لبنــان، وفيــه أقليــة مســيحي
ــــر ومتقــــدم يف املنطقــــة، لكــــن الفرنســــيين خلقــــوا لبنــــان الكبيــــر ســــنة  مســــيحي مــــا متحضّ

انظروا إىل ما جرى هناك اآلن؛ إذ . بضم هذا الرهط من الشيعة والسنّة إىل اجلبل ١٩٢٠
. دماً وانفتاحـاًابتلع األكثر تأخراً وتخلفاً لبنان وراحت على املسيحيين األكثر رقيـاً وتقـ

" البرابرة"إذا ضمت إسرائيل هؤالء . أمّا الدرس الذي أراد إيبن إيصاله فهو واضح تماماً
قالهــــا بهــــذا الوضــــوح، لكــــن مــــن غيــــر ." ســــيكون مصــــيرنا كمصــــير لبنــــان"الفلســــطينيين 

احلل عنده هـو السـماح للفلسـطينيين بإقامـة دولـتهم املنزوعـة ". البرابرة"استخدام كلمة 
واحملـــدودة الســـيادة، ألن هويـــة إســـرائيل احلضـــارية ودورهـــا املتقـــدم أهـــم مـــن الســـالح 
ــــع أي، أال يكفــــي إدخــــال اليمنــــي واحلبشــــي والعراقــــي والهنــــدي واألوكــــراين الــــذين . التوسّ

ارتبكــت إســرائيل يف هضــمهم؟ أتريــدون أن تــدخلوا علينــا الفلســطينيين أيضــاً؟ يف كتــاب 
جنـــــــد األفكــــــار والتحلــــــيالت نفســـــــها " ةحلظـــــــة إســــــرائيل املصــــــيري"يهوشــــــفاط هركــــــابي 

كـــان هركـــابي رئيســـاً لالســـتخبارات العســـكرية، وانتقـــل، مثـــل عيـــزر . والطروحـــات ذاتهـــا
وايـــزمن الـــذي كـــان قائـــداً لســـالح اجلـــو، مـــن معســـكر الصـــقور إىل معســـكر احلمـــائم كمـــا 
يقولون عندهم، ليس حباً بالعرب وال الفلسـطينيين، كمـا كـان يصـرح مـن دون غمـوض، 

. حرصاً على دولة إسرائيل وبقائها ممثلة لكل ما هو حضـاري ومتقـدم يف املنطقـة إنما
طبعاً، الليكـود سـائر . إن دخول احملليين والشرق األوسطيين عليها سيخربها يف نظرهم

قـــــرأت مـــــؤخراً مقـــــاالً طـــــويالً للكاتـــــب . يف اخلـــــط املعـــــاكس، ونتنيـــــاهو بصـــــورة خاصـــــة
 New York، يف )و قريـب سياسـياً مـن بيـرسوهـ(اإلسـرائيلي املرمـوق عـاموس إيلـون 
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Review of Books ويقصـد كاتبـه أن احلركـة ". إسـرائيل ونهايـة الصـهيونية"، عنوانه
الصهيونية حققت أهدافها املعلنة الكبرى كلهـا بجـدارة مشـهودة وأملعيـة ظـاهرة؛ وبهـذا 

 أي انتهــــــــت إىل مــــــــا أرادت، - كمشــــــــروع وكأيــــــــديولوجيا" انتهــــــــت"املعنــــــــى تكــــــــون قــــــــد 
لــذا . وخصوصــاً بعــد اتفاقــات أوســلو وانتهــاء حــرب املئــة عــام مــع العــرب، علــى حــد قولــه

يهاجم إيلون نتنياهو وتكتل الليكود احلاكم ألنهما على وشك إفساد هذا النجاح الهائل 
بإصــــرارهما علــــى املزيــــد مــــن االســــتيطان واألرض وضــــم اجلــــوالن وقمــــع الفلســــطينيين 

قع، يـتهم إيلـون هـذه اجملموعـة احلاكمـة اآلن صـراحة يف الوا. والتنكيل بهم وإخضاعهم
واملـدن الصـغيرة " البانتوسـتانات"بالعمل على حصـر الفلسـطينيين يف عـدد حمـدود مـن 

)Townships ( املعــزول بعضــها عــن بعــض وعلــى مســاحة ال تتجــاوز العشــرة يف املئــة
يؤدي هــذا وســ. مــن األراضــي احملتلــة، علــى أن تطوقهــا املســتعمرات مــن اجلهــات جميعــاً

الوضــــع، وفقــــاً لتعــــابير الكاتــــب، إىل تــــدهور الديمقراطيــــة اإلســــرائيلية، إىل األبارتهايــــد 
للفلســطينيين مــن ناحيــة وإىل ديمقراطيــة إســرائيلية جنــوب إفريقيــة ســابقة علــى طريقــة 

يكتــب موشــيه مــاعوز يف الصــحافة األميركيــة ليقــول . نلســون مانــديال مــن ناحيــة أُخــرى
يجــري " جيــوب"و" كانتونــات"، مســتخدماً تعــابير أكثــر تهــذيباً مثــل الشــيء نفســه تقريبــاً

  .حصر الفلسطينيين فيها وحبسهم داخلها
 لكن مفكري الليكود يحاولون جتنب هذه النتيجة.  
. طبعـــاً، يعتقـــدون أنهـــم عـــن طريـــق القمـــع والضـــبط ســـينجحون يف منـــع حـــدوث األســـوأ 

ب من برنستون يف الواليات املتحدة، ألقت ياعيل دايان حماضرة يف أحد األندية بالقر
. ضربت فيها مثاالً ما حدث يف االحتاد السوفياتي إلقنـاع اليهـود هنـاك بوجهـة نظرهـا

قالــت إن كــل جبــروت الدولــة الســوفياتية وســلطتها وســطوتها مل تســتطع ضــبط موضــوع 
أُخـرى، بعبـارة ". علـى كِيـف املركـز"اإلثنيات والقوميات واألقليات وترتيبها على الدوام 

مـــا تقولـــه ياعيـــل دايـــان لليهـــود األميـــركيين هـــو أنـــه إذا كـــان هنـــاك حـــدود ملـــا يمكـــن أن 
تفعلــه الدولــة الســوفياتية يف عزهــا علــى هــذا الصــعيد، فــإن هنــاك بالتأكيــد حــدوداً أيضــاً 

. إلـــخ... ملـــا يمكـــن أن تفعلـــه إســـرائيل علـــى صـــعيد ضـــبط الفلســـطينيين والســـيطرة علـــيهم
ى كبــــار األمنيــــين يف الليكــــود بــــأنهم يســــتطيعون االســــتمرار يف طبعــــاً، ثمــــة اقتنــــاع لــــد

بينمـا هنـاك . االستيالء على األراضي وحكم السكان من دون أن يصلوا إىل هذه النتائج
آخــرون يعتقــدون أن هــذا متعــذر ويتخوفــون مــن ذلــك كثيــراً، وأنــا مــن رأيهــم، ألن األســوأ 

  .سيقع، على ما يبدو يل؛ أي األبارتهايد
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  هــل تعتقــد أن الســالم ربمــا يــؤدي إىل متغيّــرات أساســية يف بنيــة الكيــان اإلســرائيلي
ويف الصــــهيونية نفســــها باعتبارهــــا فكــــراً سياســــياً وأيــــديولوجياً زائفــــاً يــــدّعي حتريــــر 

  اليهود؟
هـــي فكـــر . أوالً أعتـــرض علـــى القـــول إن الصـــهيونية فكـــر سياســـي وأيـــديولوجي زائـــف 

احلركــــة . اســــتيطاين، لكنــــه لــــيس زائفــــاً علــــى اإلطــــالقسياســــي وأيــــديولوجي اســــتعماري 
الصــهيونية مــن احلركــات التــي نشــأت يف نهايــة القــرن املاضــي وكانــت حركــة ناجحــة 
جــــداً وفعلــــت كــــل مــــا فعلتــــه وال يمكــــن وصــــف فكرهــــا بــــالزائف، أو علــــى طريقــــة روجيــــه 

يس إن حركــة جنحــت يف تأســ". األســاطير املؤسِّســة إلســرائيل"غــارودي الــذي حتــدث عــن 
نحــــن الــــذين حملنــــا األســــاطير األكثــــر . دولــــة مــــن هــــذا النــــوع ال تؤســــس علــــى األســــاطير

هـم حملـوا األسـاطير . خطورة، عن أنفسنا وعن اليهود والصـهيونيين وفلسـطين ومـا إليـه
أيضاً، مثل كـل البشـر، لكـنهم حملـوا أيضـاً حسـاً بـالواقع وبـالقوى السياسـية والتوازنـات 

  .وبما يكفي لتوظيف األساطير يف إجناز ما أجنزوهالدولية أفضل كثيراً منّا 
أمّا بالنسبة إىل تأثير السـالم إذا حـل، وهـو يبـدو مسـتبعداً اآلن، يف تركيـب إسـرائيل 
الداخلي فلـيس عنـدي أي شـيء مهـم أقولـه ألين ال أتـابع الوضـع اإلسـرائيلي الـداخلي، وال 

أالحـظ . حـات ومـا إىل ذلـكأعرف ما يكفي عنه حتى أتمكن مـن تقـديم التوقعـات والترجي
ميالً عامـاً مسـتمراً، علـى الـرغم مـن كـل شـيء، يف اجتـاه حتـول اجملتمـع اإلسـرائيلي أكثـر 
فأكثر إىل جمتمـع شـرق أوسـطي شـبه حملـي، وتراجعـاً بطيئـاً إىل هـذا احلـد أو ذاك لطـابع 

يــد يف إســرائيل شــرائح واجتاهــات وميــول ترحــب بهــذا التطــور وتر. البلــد األوروبــي الزائــد
. للبلد أن يصبح أكثر متوسـطية وأكثـر شـرق أوسـطية، أو أن يشـعر بأنـه جـزء مـن املنطقـة

ال أعرف أي اجتـاه . هناك شرائح واجتاهات تنزعج جداً من هذا امليل وترفضه وحتاربه
: سيعززه حلول السـالم يف املسـتقبل، يتوقـف ذلـك كثيـراً علـى نـوع السـالم الـذي سـيحدث

  الم العبيد، أم سالم األسياد، أم سالم الشجعان؟هل هو سالم القبور، أم س
أثبتـت األحـداث أن حـدس الشـاعر والفنـان : كلمة أخيرة بشأن املوضـوع الفلسـطيني

لـذا أعتقـد أن . كثيراً ما يكون أصدق من التحليالت كلها، وأفضل من التنظيـرات جميعهـا
ارها ووســــطها الوقـــت حــــان لتــــذكير قيــــادات الشــــعب الفلســـطيني احلاليــــة، بيمينهــــا ويســــ

وداخلهــا وخارجهـــا ومســـلَّحها ومفاوضـــها، باألُمنيــة الشـــعبية العميقـــة والصـــادقة التـــي 
جترأ إبراهيم طوقـان علـى البـوح بهـا أمـام قيـادات شـعبه يف زمـن غيـر بعيـد نسـبياً حـين 

  :أنشد
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مل تـــــــــزل يف نفوســـــــــنا أمنيـــــــــة غيــــر أنّــــا" أفضــــالكم"مــــا جَحَــــدنا 
فاسـتريحوا كـيال تطيـر البقيــة يف يـــــــــــــدينا بقيـــــــــــــة مـــــــــــــن بـــــــــــــالد

  
   



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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