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ر َما بنَي  نوُّ َثَقاَفُة التَّ
احَلْجِب واإِلَتاَحة

»للعقل �سلف �سديد، ف�إذا قدته اإىل التقليد جمح«.و�سيم الكردي
التوحيدي

يلقي  معريف  فكري  حلوار  ف�ضاء  فتح  اإىل  املداخلة  هذه  ترنو 
مفرت�ضًا  الراهنة،  �ضيغه  يف  العربي  الثقايف  الفعل  اإىل  نظرة 
والإبداع،  للخيال  جماًل  تف�ضح  تنويرية  خطابات  تواري 
قدرية  خطابات  هيمنة  ظل  يف  وفاعليتها  مداها  وتاأخذ 
واأخرى ا�ضتهالكية. اإذن، فاإن هذا احلوار املبتغى ين�ضد الولوج 
اإىل الثقافة العربية الإ�ضالمية مبا اأنتجته من فل�ضفة وفكر واآداب 
وفنون، وبكل ما حتمله من خطابات تنويرية، وبالتحديد تلك 
والتنوع واحلوار والبتكار  التجاوز والختالف  تغيِّت  التي 
والإبداع وتعدد املناظري، كمنهج لها يف روؤية العامل اأو كفهم 
للحياة، وهل ميكن لهذا الولوج اأن ي�ضهم يف اإ�ضاءة امل�ضادر 
املعرفية واجلمالية التي ميكن لها اأن حتقق ذلك؟ وكيف ميكن 
اإنتاج  ا�ضتلهامها يف  اأي مدى ميكن  واإىل  للنا�س؟  اإتاحتها  لنا 
روؤية معا�رصة مبا تت�ضمنه من روؤى وجماليات؟ وباملقابل، فاإن 
ابتداًء  اأو بذورها،  العربية،  اإىل ما قدمته احلداثة  نظرة معمقة 
من ع�رص النه�ضة وانتهاًء مبا اأنتجه الفكر العربي املعا�رص على 
مدار القرن الع�رصين، وبدايات القرن احلادي والع�رصين، تبدو 
التاريخ،  اأنتجه  ما  تفاعالت  النظر يف  لنا  �رصوريًة كي ميكن 
الثقافية،  بتنويعاتها  الب�رصية  اجلغرافيات  تفاعالت  اأنتجته  وما 
و�ضيقودنا ذلك بال�رصورة اإىل ا�ضتك�ضاف امل�ضادر املعرفية التي 
اأف�ضت اإىل هذه التفاعالت، واإعادة م�ضاءلتها مبا يكفل تقدمي 

نظرة اإن�ضانية ثقافية ل ترى يف املطلق والكلي والنهائي منطلقًا 
لها اأو م�ضرياً قدريًا اآٍت ل حمالة. ويف هذا ال�ضياق، فاإن �ضوؤالنا 
�ضيغدو: ما املقاربات الفكرية والفنية املمكنة كي تغدو هذه 
الإتاحة وهذا ال�ضتلهام جماًل لفعل اإبداعي بتنويعاته املختلفة، 
وجتلياته املتنوعة، �ضواء ارتكزت على تاأويل للن�س التاريخي، 

اأم انطلقت من منظور احلداثة الإن�ضانية مبنظورها املدين؟

تكاد تغيب خطابات التنّور الثقايف عن احليز العام، رمبا عادت 
وبخا�ضة  وامليادين،  العوا�ضم  يف  احلراكات  خالل  ما  بقدر 
احليز  عن  غيابها  تقريبًا  هو  العام  الجتاه  ولكن  م�رص،  يف 
وب�ضيغها  تتال�ضى،  اأو  وممار�ضاتها،  وجمالياتها  بفكرها  العام 
جتد  تعد  ومل   ... حياة،  واأمناط  واأدبًا،  وفنًا،  فكراً،  املتنوعة؛ 
مكانتها �ضوى يف جزر هنا وهناك، و�ضئيلة الفاعلية املجتمعية 
حلول  خطاب  تفريعاتهما؛  بكل  اثنني  خطابني  ل�ضالح 
فيهما  لننظر  وت�ضليع.  ا�ضتهالك  تلقينية، وخطاب  اأيديولوجية 
على عموميتهما على الأقل الآن، يف هذه البداية الن�ضية التي 
اخلطابات  الأخرى؛  اخلطابات  لتلك  الف�ضاء  فتح  اإعادة  تروم 
تتخذ من احلرية والتنوع والإبداع منطلقات وم�ضارات  التي 
اإليهما  ت�ضدنا  اأن  قبل  اخلطابني  هذين  اإىل  لنعد  لها.  وغايات 
مكانتها  لها  نبتغي  اأو  نتغّياها،  التي  الأخرى  اخلطابات  تلك 
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التي تليق بها فيما ين�ضده اإن�ضان فاعل، حمُاور، م�ضارك، مبدع، 
حر ... تتجاوز كاًل من التلقني والت�ضليع، لأن يف قراءتهما ما 
يف�ضح عن �رصورة هذه اخلطابات الأُخر التي تكاد تختفي اأو 
تتخفى حتت وطاأة �ضلطات لها قوة التمويه، اأو ال�ضتالب، اأو 
على  والرتبع  احلقيقة  اّدعاء  اأو  الفر�س،  �ضطوة  اأو  التهمي�س، 
هذا؛  يقارب كالمنا  اآخر  بكالم  لنقل  اأو  ف�ضطوتها،  �ضهوتها 
بل  الفقدان  التهمي�س،  بل  الهام�ضية  التغييب،  بل  ل  الغياب 
املتعددة،  مبناظريها  احلياة  روؤية  يتيح  ... لكل خطاب  الإفقاد 
ومينح النا�س اإمكانية التفاعل مع احلياة مبا فيها من روؤى واآراء 
فاعل،  الإن�ضان ككائن حي  اإىل  ويتطلع  ودوافع ومقت�ضيات، 
د  م فينام، وُي�ْضكن في�ضتكني، وُيح�ضَ ولي�س كفرد يف قطيع؛ ينوَّ
ل�ضوت  ال�ضدى  غري  منه  يبدو  فال  فينفرط،  وُيفَرط  فينح�ضد، 
اأحادي النظرة والوجهة والغاية؛ كائن ل �ضوت له �ضوى رجع 
ال�ضدى. واإذا ما كان هذا �رصاً! فاأ�ضله »... اجلهل الذي يت�ضلط 
وي�ضحقها،  فيم�ضخها  الأبدان  فيطم�ضها، وعلى  العقول  على 
يف  املعذبني  من  قطعان  اإىل  ويحولها  في�ضتعبدها  الأمة  وعلى 
الأر�س« )حجازي، 1993: 4(. ورمبا اإذا �ضئت اأن اأرى اإىل 
يعرف  ل  فمن  )املعرفة(،  �ضد  هو  الذي  يكون  فلن  )اجلهل( 
هذا يعرف ذاك، لنلجاأ اإىل باتكني،1 اإنه )الفهم(: “... ل ينمو 
الفهم بقدر ما تنمو املعرفة، واإمنا الفهم يتغري )فال يظهر لدينا 
اإن   ... اآخر(  فهم  لدينا  يظهر  ما  بقدر  اأقل  فهم  اأو  اأكرث  فهم 
الفهم دائمًا هو ويف الوقت نف�ضه �ضوء فهم )من وجهة نظر فهم 
خطابات  فاإن  وباملقابل،   .)141  :1997 )امير�ضون،  اآخر(” 
ذات ت�ضورات تعددية ل جتد حيزاً لها يف هذا الزمن، مع اأن 
لها ح�ضوراً نوعيًا يف م�ضادر الثقافة والفكر العربي عرب تاريخه 
الطويل واإىل هذه اللحظة من الزمن، وهذا يقت�ضي و�ضع العني 
على تلك امل�ضادر، واإتاحتها �ضمن حوار جمتمعي يتغّيا ال�ضتناد 

اإليها يف انطالقة معرفية ذات مالمح تعددية.

 ما املهيمن والطاغي؟

والتطور  النمو  اإمكانية  يحجز  �ضيا�ضي  واقع  �ضوء  يف 
للمجتمعات العربية ب�ضبب الهيمنة اخلارجية بو�ضائط عديدة، 
وافتقاد احلرية مب�ضتويات خمتلفة، فاإن اأي م�رصوع ثقايف تربوي 
العاملني  هذين  العتبار  بعني  ياأخذ  اأن  عليه  تنويري،  عربي 
اللذين ينبغي النتباه اإىل اأثرهما يف نوعية الثقافة التي تت�ضكل؛ 
اأو  التاريخ،  اجلاهز من بطن  التقاط  اللتقاط؛  اإىل  تلجاأ  ثقافة 

التقاط املعّلب من رحم ال�ضوق.

اإىل خطابات  ي�ضتند  الذي  الراهن  الأيديولوجي  امل�رصوع  اإن 

الهيمنة  يواجه  وكاأنه  يبدو،  والذي  تفريعاتها،  بكل  »دينية« 
اإنه  امل�ضتبدة،  �ضلطاتها  من  املجتمعات  حترير  اإىل  ويتطلع 
له،  ال�ضعبي  تبعية  وعلى  الإخ�ضاع،  على  ي�ضتغل  م�رصوع 
خطاب  لتمرير  واحلرية«  »املقاومة  فكرتي  م�ضتخدمًا 
اأو  اأن نلمحه يف »ثقافة التكفري«،  اأي�ضًا، ميكن لنا  ا�ضتبدادي 
عنا طعن جنيب حمفوظ، واغتيال  بعيداً  فلي�س  املنع.  ثقافة  يف 
مهدي عامل، واأقرب اإلينا ت�ضكيل جلنة حتقيق من قبل اأع�ضاء 
وزارة  وقرار  ليلى«،  »جمنون  مل�رصحية  البحريني  الربملان  يف 
الرتبية والتعليم يف فل�ضطني باإتالف كتاب ق�ض�س تراثية »قول 
اأبي«،  يا  يا طري«، وحماكمة مار�ضيل خليفة على »اأنا يو�ضف 
وما تبثه القنوات الف�ضائية الدينية املتكاثرة من فتاوى حترميية 
تغيري جوهريًا  ل  اإنه  هنا  قوله  ما ميكن  الأخرى.  تلو  واحدة 
املجتمع  وحترر  احلرية  فكرة  يخ�س  فيما  العربي  العامل  يف 
املوؤ�ض�ضية على حالها مع بع�س  فالبنى  ال�ضلطات،  من �ضطوة 
التغيري يف الرتو�س، ولي�س يف جوهر العالقات ومنظوماتها. 
اأو  يهودي  اأو  م�ضيحي  اأو  م�ضلم  اإنك  تقول  اأن  يكفي  فهل 
ذلك  ليتجاوز  اأق�ضاها،  يف  ال�ضعائر  وتوؤدي  موؤمن  بوذي 
جمرد الو�ضف اإىل التمايز، فيبدو هذا الإعالن، وكاأنك ت�ضع 
الآخرين،  من  واأنقى  واأطهر  اأف�ضل  اأخرى  مرتبة  يف  نف�ضك 
فمكانتك ل تتقرر يف �ضوء فعلك الجتماعي، بل يف �ضوء ما 
تلقي على نف�ضك من و�ضف، اأو ما ُيلقى عليك من و�ضف. 
وهذا �ضيتيح لك، طبعًا، اأن تقرر لالآخرين كيف ميكن لهم اأن 
اأمر  اأما ما تفعل، فهذا  اأ�ضا�ضي.  الو�ضف ك�رصط  يكونوا عرب 
اآخر. ولعل يف هذه الظاهرة ما يوؤ�رص اإىل قدمها، لناأخذ ما ن�ضه 
اأو  �ضام  اإذا  الإن�ضان  �ضار  »ملا  امل�ضمار:  هذا  يف  التوحيدي 
�ضلى زائداً على الفر�س امل�ضرتك فيه، حقر غريه وا�ضتط عليه 
وارتفع على جمل�ضه ووجد اخلنزوانة يف نف�ضه، وطارت النعرة 
يف اأنفه حتى كاأنه �ضاحب الوحي اأو الواثق باملغفرة واملنفرد 
وبها  لالآفات،  معر�س  العمل  اأن  يعلم  ذلك  مع  وهو  باجلنة .  

يحبط ثواب �ضاحبه” )التوحيدي(.

فتكفي  احلكم،  عليها  يعلق  التي  هي  الظاهرية  ال�ضورة  اإن 
مراتب  يف  النا�س  ت�ضع  كي  الإمياين”  “العتقاد  �ضورة 
القر�ضاوي  ال�ضيخ  واأف�ضليات، ففي مقابلة دورية جرت مع 
يف حمطة اجلزيرة قبل �ضنوات، اأ�ضار، مبا يكفي من الو�ضوح، 
اإىل اأن الإن�ضان الذي يعرف نف�ضه “بامل�ضلم” ي�ضعه يف و�ضعية 
�ضيف�ضي  النوع  هذا  من  اعتقاداً  اإن  عداه.  عمن  الأف�ضلية 
لكي  اأو فكري  انتماء روحي  من  تعلنه  مبا  النا�س  اإىل حماكمة 
حمكًا  تغدو  ل  املمار�ضة  فاإن  ثم  ومن  تراتبية،  ب�ضورة  حتظى 
لتقدير النا�س فتغدو اأقوالهم ل اأفعالهم هي املحك حلكم ذي 
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بالعقائد  مت�ضل  هو  عما  قلياًل  ابتعدنا  واإذا  “قيمية”.  طبيعة 
ال�ضلوكي  منظورها  يف  العقائد  اإىل  املعريف،  منظورها  يف 
وال�ضوري، ف�ضنجد، مثاًل، اأن فتيات حمجبات ي�ضعن اأخرى 
غري حمجبة يف منزلة اأقل منهن دون اأن ننظر اإىل ما وراء ال�ضورة! 
فتاة حمجبة هي  اإن كل  لنا  �ضيقول  الطراز  اإن خطابًا من هذا 
مناٍف  اعتقادي،  يف  وهذا،  حمجبة،  غري  فتاة  كل  من  اأف�ضل 
للعقل، فهو فعل حماباة، لأن فعاًل يروم حت�ضيد النا�س عرب رموز 
ظاهرية ويتغّيا ماآرب �ضيا�ضية، لي�س فعاًل يجتاز الظاهري اإىل 
ما هو اأبعد من تلك ال�ضورة الربانية، لأن الجتياز �ضيف�ضي اإىل 
نظرة مغايرة، و�ضي�ضع اأفعال النا�س يف حمك حكم “قيمي”، 
تناأخذ مبا هو براين. ولنعر�س  اأخرى، ل  اإىل مرجعية  م�ضتند 
و�ضفًا  لي�س  ولكنه  له،  منطلقًا  الو�ضف  من  يتخذ  اآخر  مثاًل 
ُيرى يف ال�ضورة الظاهرية بل بت�ضكيل �ضورة معرفية، وهو ما 
يتمثل يف النق�ضا�س على �ضور املجتمع املخالفة للخطابات 
ي�ضع  هنا  فالو�ضف  بـ”العلَمانية”،  بو�ضفها  املتزمتة  الدينية 
يف  اأن  مع  لتقو�ضه،  تقوم  للدين  نقي�س  موقع  يف  العلمانية 

الطيف،  األوان  بتدرجات  وت�ضورات  علمانيات،  العلمانية 
بل  الدين  تقوي�س  ولي�س  والدولة،  الدين  بني  الف�ضل  اأولها 
املوؤمن وحده، فال يوظف  اإميانية تخ�س  اإن�ضانية  جعله عالقة 

اإميانه يف الإكراه الجتماعي عرب �ضلطة الدولة.

تراجعهما  لنقل  اأو  القومي/الوطني،  اخلطابني  غياب  اإن 
اأن يجد  الديني،  التديني ولي�س  اأتاح ويتيح للخطاب  املريع، 
اخلطابني  تراجع  عن  ن�ضاأ  فراغًا  ليمالأ  فيه  ين�ضكب  مكانًا 
حدثت  ق�ض�س  بثالث  ر  نذكِّ اأن  ي�ضرينا  ول  الذكر،  الآنفي 
مع الكاتب غايل �ضكري لإ�ضاءة فكر الإحالل وال�ضتبدال، 
هائلة  الرموز  اإن طاقة  الرموز.  بتغيري  يتعلق  وهو يف جوهره 
يف تكوين �ضورة متخيلة ملا هو مبتغى، وت�ضتغل هذه الرموز 
لتحويل املتخيل اإىل �ضورة واقعية، اأما الق�ض�س فهي: “ثالث 
ال�ضباب،  من  اأ�ضحابها  واأعمار  التوقيت  يف  متقاربة  وقائع 
الواقعة  اأما  العن�رص املختلف بينهم هو املكان واجلن�ضية.  كان 
رف�ضت  القاهرة، حيث  مدار�س  اإحدى  �ضهدتها  فقد  الأوىل 

من م�ضاق تاأ�ضي�ضي يف الدراما التكونية.
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بع�س الطالبات رفع العلم الوطني، و�ضممن بدياًل عنه علمًا 
ي�ضبه علم اإحدى الدول العربية. وملا �ضئلن عما يفعلنه اأجنب 
بل�ضان واحد: هذا العلم امل�رصي ل يعرتف باأن اأر�س اهلل كلها 
اأر�س الإ�ضالم، وبالدنا جزء منها، فلماذا يتميز بعلم خا�س، 
وكاأنها تنكر اأننا اأمة اإ�ضالمية واحدة. والواقعة الثانية �ضهدتها 
م�ضلم؟  اأنت  هل  زميله:  ي�ضاأل  �ضاب  كان  خليجية.  عا�ضمة 
اإذن  تقف  ملاذا  ي�ضاأل:  الأول  عاد  الآخر: واحلمد هلل.  اأجابه 
دولة  كالهما  الثاين:  اأجابه  العراق؟  اإىل  الكويت  �ضم  �ضد 
م�ضتقلة، فال يجوز لإحداهما اأن تعتدي على الأخرى؟ قال 
والعراق  الكويت  لأن  م�ضلمًا،  ل�ضت  اأنت  اإذن  الأول:  له 
اأر�س الإ�ضالم، ول معنى للقول اإن اإحداهما �ضمت الأخرى 
اأما  الإ�ضالمية.  الأرا�ضي  نحو وحدة  واإمنا خطوة  غزتها،  اأو 
الثالثة فقد كنت طرفًا فيها، �ضادفت �ضابني يف مرتو  الواقعة 
العربي«،  »الوطن  جملة  اأعداد  اأحد  اأحدهما  يت�ضفح  باري�س 
اإىل  جل�ضت  الذي  و�ضاألت  منهما  تقدمت  الف�ضول  وبدافع 
جواره: �ضمعتك تبدي مالحظة على املجلة لزميلك. اأجابني: 
لي�ضت مالحظة على هذا العدد بالذات، واإمنا على ا�ضم املجلة 
جن�ضية  ول  الإ�ضالم  دار  �ضوى  وطن  هناك  فلي�س  نف�ضها، 
للم�ضلم غري عقيدته، ول ح�ضارة له غري احل�ضارة الإ�ضالمية. 
اأما القول بوطن عربي اأو اأمة عربية اأو ح�ضارة عربية، فكلها 

م�ضميات تخا�ضم �ضحيح الدين« )�ضكري، 1993: 4(.

ع�رصين  قبل  �ضكري  يقدمها  التي  الثالث  الروايات  هذه  يف 
اإحالل لعلم مكان علم،  اليوم من  اأن نراه  لنا  عامًا، ما ميكن 
ما  الإحالل  هذا  ن�ضيد، ويف  مكان  ون�ضيد  اأمة،  مكان  واأمة 
اأخرى  �ضورة  والأمة،  للوطن  اأخرى  ل�ضورة  فكرة  ي  يغذِّ
مهرجان،  م�ضاحة  متالأ  رايات خ�رصاء  ترون  لذلك  لالنتماء، 
علمًا  ترى  تكاد  ول  امل�ضاحة،  متالأ  �ضفر  رايات  وتليها 
ابتلي  قد  الوطني/القومي  امل�رصوع  يكون  وحني  لفل�ضطني. 
مبن قاده فانكفاأ، فال يعود هناك �ضوى من يتطلع اإىل ملء فراغ 
ن�ضاأ، وهنا �ضرنى خطابًا من هذا النوع، ومع اأن امليل اإىل ما هو 
قومي قد ي�ضي اأحيانًا مبا هو تع�ضبي، فاإن ما يواريه يغدو ت�ضبثًا 
اأر�س لها �ضوى فكرتها، والفكرة وحدها ل ميكن  بهوية ل 
اأن تكون لمة للنا�س، ويف الوقت نف�ضه ينبغي اللتفات  لها 
اإىل اأن النتماء اإىل العرق القومي لي�س كافيًا لتحقق الأمة، »ل 
اأريد اأن اأقلل من �ضاأن ال�ضعور بالنتماء اإىل الأ�ضل، وبخا�ضة 
بالن�ضبة اإىل ال�ضعب، ولكن ل ميكن تاأ�ضي�س وعي النتماء اإىل 
الأمة بناء على الأ�ضل فح�ضب، بل اأن وعي النتماء اإىل الأمة 
الوعي  اإىل  ال�ضاللة  اإىل  عودة  جمرد  من  بالأ�ضل  الوعي  ينقل 

بالنتماء الأرحب« )برقاوي، اأحمد، 1998: 9(.

الإعالم،  ي�ضخه  ما  اإن  بل  احلد،  هذا  عند  الأمر  يقف  ول 
وبخا�ضة يف زمن الت�ضالت املت�ضعبة واملتفرغة، التي تاأخذ 
الطراز؛ ففي  متعددًة، يزداد طغيان خطابات من هذا  �ضوراً 
خطابان:  مثاًل،  الف�ضائيات  يف  النا�س،  يتنازع  هذا  زمننا 
اأمام  تنغلق  ولكنها  تتكاثر،  بتفريعات  اإ�ضالموي  خطاب 
واإنتاجها  الفتاوى  ت�ضنيع  فمن  العقل،  واإعمال  الجتهاد 
مروراً بالرتهيب والرتغيب وانتهاء بالأحجبة يتحول اخلطاب 
تت�ضل،  التلفون،  �ضماعة  ترفع  جاهزة؛  و�ضفات  اإىل  الديني 
تطلب الفتوى، فتجيئك، ل حتتاج اإىل اإعمال فكر اأو اجتهاد. 
تطلب الت�ضايف، فيجيئك اجلواب: ا�رصب منقوع الورق، اقراأ 
وهنا   ... كذا  رقم  ال�ضورة  اإىل  كذا  رقم  ال�ضورة  من  الآيات 
يتم ت�ضليع اخلطاب الديني. وباملقابل هناك برامج امل�ضابقات 
العامة واملغامرة  الف�ضائيات للجمال والطبخ واملعلومات  يف 
والغناء ... وكلها برامج م�ضتعارة من األفها اإىل يائها، ل فكرة 
 ... يت�ضل  اأن  �ضوى  املتفرج  على  وما  فيها،  واحدة  اإبداعية 
ويف احلالتني، فاملتفرج م�ضتهلك ي�ضكب ماللينه يف �ضندوق 
الت�ضالت، وكال اخلطابني يرتعرع اأمام م�ضتهلك مت ت�ضنيعه. 
اإنها ا�ضتعارة »الت�ضليع وال�ضتهالك وت�ضييء الفرد« القادمة من 
اأ�ضبح  الفراغ  وقت  يف  »فالإن�ضان  الراأ�ضمايل.  الغول  ربوع 
جمرباً على قبول كل ما يقدم له من منتج ثقايف. ف�ضناعة الثقافة 
قد �ضلبت الإن�ضان وظيفته. و�ضناع و�ضائل الرتفيه يعرفون اأن 
جمهوره،  منها  لكل  لأن  ا�ضتهالكها،  يتم  �ضوف  منتجاتهم 
وبناء  عليهم،  عر�ضه  يتم  ملا  �ضحية  )امل�ضتهلكون(  فهم   ...
على ذلك عليهم اأن يتقبلوا ما يقدم لهم ب�ضكل طبيعي ودون 
اإبداء معار�ضة اأو مقاومة ... اإن �ضناعة الثقافة تقدم للجماهري 
ما تراه منا�ضبًا لهم، ويف ظل ذلك الو�ضع ي�ضطر امل�ضتهلكون 
اإعادة  النتيجة  وتكون  املنتجون.  لهم  يقدمه  ما  ا�ضتهالك  اإىل 
اإنتاج ال�ضيء مرات عديدة، دون القيام بالتجديد والبتكار« 
اختالفهما  على  اخلطابني  اإن   .)309:2005 )خمي�س، 
الظاهري يتم ت�ضليعهما جلمهورْين من امل�ضتهلكني؛ جمهور 
من�ضغل بتعبيد طريقه اإىل اجلنة، وجمهور من�ضغل يف ر�ضف 
اجلمهور  فاإن  الأحيان،  من  كثري  ويف  الفراغ.  تزجية  طريق 
وعلى  الأوقات،  كل  ويف  لكليهما،  م�ضتهلكًا  يكون  نف�ضه 
مدار ال�ضاعة، ولي�س غريبًا اأن يغدو »وقت الفراغ غري خمتلف 

عن وقت العمل«، على راأي كل من هوركهامير واأدورنو.

 ما املفَتَقُد إذن؟

هل هو خطاب ثالث؟ هل هي خطابات ثالثة؟ هل اخلطابات 
مدى  لأن  التف�ضري  اأحادية  )باتت  كذلك  هي  القائمة  نف�ضها 
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منغلقًا(؟ هل هناك خطابات فكرية ومعرفية مت  بات  التاأويل 
اإهمالها تاريخيًا اأم اأن اخلطاب ال�ضائد اأزاحها جانبًا فباتت يف 

الهام�س، اأو األقى عليها بغطاء ثقيل فُدفنت؟

فقد  مثاًل،  النفري  على  نتعرف  اأن  لنا  اأدوني�س  اأتاح  حينما 
اأ�ضهمت هذه الإتاحة يف تكوين نظرة جديدة اإىل كل ما يخ�س 
الت�ضوف وال�ضعر وجمالياتهما، ولقد كان لهذه الإتاحة قيمة 
هائلة يف خلق جمال ملحاورتها فكريًا وجماليًا. مل يكن النفري 
متاحًا، كان مدفونًا، ومل يتح له اخلط الثقايف ال�ضائد تاريخيًا 
ت�ضنى  لو  ماذا  اآخرون؟  نّفريّون  هناك  هل  النبالج.  فر�ضة 
مركونة  بالآلف  تعد  خمطوطات  )وهي  املخطوطات؟  نب�س 
 ... والقاهرة  والق�ضطنطينة  وبطر�ضبورغ  ليدن  مكتبات  يف 
وغريها، يعلوها غبار ال�ضنني واإهمال التاريخ اأو مواراته( هل 
كان يف ذلك ما يغري يف ما نعرفه من مفا�ضل التاريخ العربي 
الإ�ضالمي وحماوره؟ هل كانت هذه املعرفة �ضتغري من نظرتنا 

اإىل العامل واحلياة؟

»بوارق  عنوانه  لكتاب  الإتاحة،  وكذلك  التوفر،  مدى  ما 
حممد  بن  حممد  بن  لأحمد  ال�سم�ع«  يحرم  من  تكفري  يف  الإمل�ع 
اإنها  )؟-520هـ(؟  الغزايل  حامد  اأبو  اأخو  الغزايل  الطو�ضي 
قد  النوع  هذا  من  كتابًا  األي�س  منعدمة!  تكون  تكاد  اإتاحة 
ي�ضيء ت�ضوراً خمتلفًا لنظرة النا�س اإىل املو�ضيقى مثاًل؟ دعنا ل 
نقول هنا اإن عليه اأن يفعل ذلك، بل لنقل اإن يف اإتاحته جنبًا 
وت�ضود  املو�ضيقى  حتّرم  التي  الكتب  من  مئات  مع  جنب  اإىل 
للتدليل على ذلك اآلف ال�ضفحات، ما ي�ضهم يف اإن�ضاء حوار 
فاإن  وباملقابل،  واملنطلقات.  والت�ضورات  النظرات  متعدد 
»األف ليلة وليلة« متاح، ولنتجاوز قلياًل حماولت اإعادة طباعته 
ون�رصه »بتهذيبه«، فهل كانت الإتاحة بحد ذاتها كافية؟ وهل 
من ال�رصوري اأن يرافقها تثمني لـ األف ليلة وليلة بالت�ضمني يف 
املناهج املدر�ضية وم�ضاحات احلوار وجعله م�ضدراً لال�ضتلهام 
متوفر،  اإنه  اإذن!  العبارة  لن�ضحح  اجلمايل؟  والتوظيف  الفني 
فهو غري  الثالث  املثال  اأما  غائبة.  تكون  تكاد  الإتاحة  ولكن 
بعيد عنا، وهو ما اأبدعه كل من ال�ضاعر البحريني قا�ضم حداد 
املو�ضيقي  العمل  باإنتاج  قاما  حني  خليفة  مار�ضيل  والفنان 
الراق�س »جمنون ليلى«، ولكن ما الذي حدث؟! لقد هوجم 
واأُلب  مواجهته،  يف  برملانية  حتقيق  جلنة  وت�ضكلت  العمل، 
الراأي العام. اإن الإتاحة التي حتققت هي اإتاحة عرب ال�ضتلهام، 
العمل،  لدفن  دينيًا  خطابًا  ا�ضتغل  بفعل  جوبهت  ولكنها 
ويكفي هنا اأن نقتطف من بيان ال�ضاعر واملو�ضيقي فيما يت�ضل 
عما  بحثًا  العربي  الرتاث  اإىل  ذهبنا  »عندما  الواقعة:  بهذه 

ي�ضئ حا�رصنا، ون�ضتعيد به ما ن�ضيناه وما افتقدناه يف حياتنا 
الراهنة، نعني احلب، جلبنا درة احلب اخلالدة، �ضعلة الوجد 
التي ل تخبو جذوتها ما دام هناك عا�ضق اأو عا�ضقة يتنف�ضان 
احلب. جلبنا حكاية من ذاَب-وقيل من ُجـن- حبًا، وقمنا 
لنا من �ضعر ومو�ضيقى وغناء ورق�س  تي�رص  ب�ضقل احلكاية مبا 
ودراما. وما كان لدينا غري مطمٍح واحٍد: اأن نحر�س النا�س 
غايتنا  كانت  العدم.  ل  احلياة  على  الغياب،  ل  الفرح  على 
واأن  واأنقى جتلياتها،  اأبهى  الإن�ضانية يف  العاطفة  نعرب عن  اأن 
منجد اجلدير بالتمجيد: احلب. اأبداً مل تكن غايتنا اأن ندغدغ 
براءته وثقته وفطنته،  الأدنى عند جمهور جاء، بكل  الغرائز 
ليعرف وي�ضتمتع ويفتح قلبه على �ضعته، بال موقف م�ضبق، بال 
�ضغينة، ول اأحكام ... اإنها دعوة �رصيحة ومبا�رصة لالنغالق، 
الأ�ضوات،  تعددية  لإنكار  التعبري،  يف  الآخر  حق  مل�ضادرة 
ُيفرت�س  )برملان(  موقٍع  من  الدعوة  هذه  تنطلق  اأن  واملفارقة 
مثل  اإن  والجتاهات.  الأ�ضوات  ملختلف  منرباً  يكون  اأن  فيه 
هذه الدعوة ل حتتقر الإن�ضان احلر، الراغب يف املعرفة واملتعة، 
القرن  اإىل  ينتمي  متح�رصاً  بلداً  اأي�ضًا  حتتقر  لكنها  فح�ضب، 

احلادي والع�رصين«.2

اإن النوجاد لي�س كافيًا، اإنها الإتاحة، الكتاب، مثاًل، موجود 
يف رف ما، يف خمزن ما، يف مكان ما من هذا العامل، اإنه هناك، 
ولكن اأن يكون هناك، يعني اأنه لي�س يف متناول العني! اأن يكون 
لي�س  اإنه  والإبهام!  ال�ضبابة  متناول  يف  لي�س  اأنه  يعني  هناك، 
الغائب يف وجوده! اإنه الغائب يف ح�ضوره، والفرق هائل بني 
التكنولوجي بكل  يعد ممكنًا يف زمننا  الوجود واحل�ضور! مل 
اأوراقه يف  تتطاير  اأن  اأو  فيندثر،  ن�س  ُيحرق  اأن  ماآخذنا عليه 
الفناء اأو يغيب يف العدم! اإن الرتويج لكتاب ما يحجب كتابًا 
اإتاحة  اإنه احلجب يف  قوة،  تن�ضئه عالقات  اإن ذلك  اآخر،  ما 
غريه، فحينما تنفرد على �ضطح ال�ضا�ضة �ضورة فوق �ضورة، 
اإنها  باتت حتت!  التي  ال�ضورة  الظاهرة حتجب  ال�ضورة  فاإن 
اأنه يف  يظن  لها!  باأنه خا�ضع  لها  اخلا�ضع  يغفل  التي  الهيمنة 

اأح�ضن اأحواله ويف اأروع �ضفاته ويف اأنقى جتلياته.

قبل  النب كعادتي فوجئت )حدث ذلك  ل�رصاء  حينما ذهبت 
�ضنوات عدة، وما زال م�ضتمراً حتى الآن( باأن �ضاحب املحل 
اهلل  كاأ�ضماء  »دينية«  مو�ضوعات  تت�ضمن  مدجمة  اأ�رصطة  يقدم 
احل�ضنى، اجلن، ال�ضت�ضفاء بالقراآن ... اإلخ. اإن فكرة الرتويج 
ال�رصاء،  على  وت�ضجيع  ال�ضلعة  ترويج  غاية  غايتان؛  لها  هنا 
يخلق  للمحل كي  اإعطاء مظهر ذي طبيعة »متدينة«  والثانية 
�ضورًة معينًة لدى زبائنه. اإن الأهم من الغايتني هاتني يتمثل يف 
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الختيار، اختيار ما ميكن تقدميه يف حمل �ضعبي يرتاده املئات 
اخلطاب،  من  حمدداً  نوعًا  للنا�س  يتيح  الختيار  وهذا  يوميًا، 
خطاب يقدم جمانًا، وعرب و�ضيط تكنولوجي ع�رصي يتواءم مع 

ال�ضورة الظاهرية للعامل.

اإىل فعالية ثقافية؛ فرقة رق�س، مو�ضيقى، ندوة  حينما تذهب 
فكرية، فيلم، معر�س ... فاإنك غالبًا جتد اجلمهور نف�ضه هو 
اأخرى،  اإىل  فعالية  من  ويتكرر  الفعاليات،  هذه  يرتاد  الذي 
هل  تت�ضاءل:  وهنا  ملحطة،  حمطة  من  الرحال  يحط  وكاأنه 
�ضحيح اأن هذا هو اجلمهور الذي يرغب يف التوا�ضل مع هذه 
من جمهور  اأكرب  هناك جمهوراً  اإن  بالتاأكيد ل!  الفعاليات؟ 
قراءة الإعالن يف ال�ضحيفة اأو يح�ضل على الربنامج ال�ضهري 
اأو مدرج ا�ضمه �ضمن قائمة بريدية اإلكرتونية ... اإن جمهوراً 
من  يعرف  ل  بب�ضاطة  لأنه  يعرف  اأن  اإمكانية  له  تتح  مل  اأكرب 
اأو  ناحية، واإذا عرف فاإنه ي�ضعر اأن هذه الأمكنة غريبة عنه، 
الفعاليات ملثقفني ... . وهنا ت�ضتمر القطيعة.  باأن هذه  يظن 
اإذن، ما الذي ينبغي عمله؟ يف ظني اأن اإتاحة املعلومات واإتاحة 
اإمكانية التوا�ضل بطرائق توا�ضلية اإبداعية قد ي�ضهم يف تو�ضيع 
دائرة اجلمهور، ولي�س فقط من خالل جذب النا�س اإىل تلك 
الأمكنة، بل الذهاب اأي�ضًا اإىل اأمكنتهم الطبيعية. اإن معار�س 
الفنون يف الأمكنة املتوا�ضع عليها واملغلقة بني جدران، مثاًل، 
معا�رص  حال  هو  احلال  هذا  ولكن  التلقي؛  مكان  هي  باتت 
وجديد ن�ضبيًا، لقد كانت الر�ضومات، لنقل الأيقونات، مثاًل، 

جتد لها مكانًا للعر�س يف حيز �ضعبي هو الكني�ضة.

فهي  ثم  ومن  الختيار،  من  النا�س  ميّكن  ما  هي  الإتاحة  اإن 
متّكنهم من املفا�ضلة كما متّكنهم من التنويع، اأو ال�ضتك�ضاف، 
بكل  ينه�س  املال  راأ�س  فاإن  الأ�ضياء،  فيه كل  ُت�ضلَّع  ففي عامل 
فهو  وم�ضتهلك،  منتج  بني  اأحادية  عالقة  يدمي  لكي  اأظافره 
يرى  فال  فيها  يغرقه  اأن  اإىل  و�ضورها  بال�ضلع  عليه  يفي�س 
للمرء،  وانت�ضال  اخرتاق  هي  الإتاحة  فاإن  ثم  ومن  �ضواها، 
وتقول له: انظر، هناك �ضيئًا اآخر، فكر فيه، جربه، تفاعل معه 

... رمبا �ضتجد فيه ما يطيب لك.

بل  التاريخ،  عرب  وفن  واأدب  فكر  من  اأنتج  مما  الكثري  لعل 
يف  الإن�ضان  ي�ضع  واأدوات  و�ضلع  مواد  من  اأنتج  ما  واأي�ضًا 
و�ضعية امل�ضتفيد يف اإطار من التوا�ضلية والتفاعل، ولي�س كما 
املرء  حتول  حني  مواد،  اأم  اأفكاراً  اأكانت  �ضواء  ال�ضلع،  تفعل 
ما  فقط  يتلقى  �ضلبي  كائن  اإىل  فتحيله  فيه،  تنكب  خزان  اإىل 
ُيقَذف اإليه وما ُيرمى عليه. فلي�س �ضعبًا اأن ترى، مثاًل، كتب 

اجلن وال�ضعوذة واخلرافات الدينية واللوحات ال�ضئيلة القيمة 
الفنية، والأ�رصطة املدجمة ... متاحة يف كل مكان، يف ال�ضوق، 
على الر�ضيف، يف حمطة احلافالت، اأمام اجلامع ... ويندر اأن 
جتد رواية اأو فيلمًا اأو لوحة اأو موؤلفًا مو�ضيقيًا مما نقول عنه اإنه 
عميق واإن�ضاين وفيه ما فيه من الب�ضرية واجلماليات. اإن ندرة 
موجودة،  فهي  )انوجادها(،  توفرها  لعدم  لي�ضت  وجودها 
عنها  والتحدث  وعر�ضها  توزيعها  لكن  اإنتاجها،  مت  وقد 

والكتابة عنها �ضئيل اأو غائب متامًا.

اأي�ضًا،  املدر�ضية  الكتب  يف  اأي�ضًا  �ضرناه  ال�ضارع  يف  نراه  وما 
م�ضطحًة،  النظرة،  اأحادية  و�ضوراً  ن�ضو�ضًا  �ضرنى  ففيها 
اإن�ضائيًة، قليلة القيمة الفكرية واجلمالية، و�ضنفرح كثرياً اإذا ما 
�ضادفنا ن�ضًا خمتلفًا اأو �ضورًة خمتلفًة عما انتهجته هذه الكتب 
اإن تلك الن�ضو�س هي ما يتيحها النظام الرتبوي  بني دفاتها. 
الر�ضمي، ولكن األ ميكن لنا اأن نتيح غريها عرب و�ضائط خمتلفة، 

ومن خالل اخرتاق ما راكمه هذا النظام؟

من م�ضاق تاأ�ضي�ضي يف الدراما التكونية.
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على اأية حال، فاإن عدم الإتاحة يكون لأ�ضباب كثرية، منها: 
حمدودية التوزيع، ن�رصه يف مدى جغرايف �ضيق، عدم وجود 
ن�رصه  اإتالفه، عدم  اأو  اأو م�ضادرته  منعه  منه،  طبعات جديدة 

اأ�ضاًل، الرتويج �ضده، عدم ترويجه ... .

***

�س؟  املهمَّ الهام�ضي،  املغيب،  الغائب،  املفتقد،  املفقود،  فما 
ال�ضكل  األي�س  �ضكله؟  عن  ينف�ضل  اأن  للمحتوى  ميكن  وهل 
لي�س وعاًء  فال�ضكل  كلها،  باملعاين  مبعنى معني، ورمبا  حمتوى 
برانيًا اأو قالبًا جاهزاً ُي�ضكب فيه املعنى، ُي�ضكب فيه حمتوى من 
نوع معني. اإن ما ي�ضخ عرب الإعالم يتجاوز الن�رص والتعميم، 
املكانة  و�ضلطة  الن�س  �ضلطة  وقوًة؛  �ضلطًة  ثناياه  يف  ويت�ضمن 
احلكر  �ضلطة  الو�ضعية،  و�ضلطة  الو�ضع  �ضلطة  والإمكانية، 
النوع، فما الذي  والحتكار ... ويف عالقات قوة من هذا 
األي�ضت هناك  اإتاحته؟ وكيف نتيحه؟  ينبغي علينا العمل على 
خيارات اأخرى غري هذه اخليارات التي ت�ضخها »املوؤ�ض�ضة«؛ 
احلكومة  وال�ضيا�ضية:  واجلامعة،  املدر�ضة  الرتبوية:  املوؤ�ض�ضة 
والجتماعية:  الإعالم،  وغالبًا  وجوده،  حالة  يف  والربملان 
املجتمعية  واملوؤ�ض�ضة  الجتماعية  واملجموعة  والطبقة  الأ�رصة 
الراهنة(  �ضورته  )يف  اجلامع  والدينية:  ال�ضارع  بتنويعاتها، 
غاب؟  ممَّ  غاَب؟  ملاذا  املغيب؟  وما  الغائب؟  ما  والكني�ضة؟! 
هو  ما  نك�ضف  اأن  لنا  ميكن  هل  غيَّبه؟  الذي  ما  تغيَّب؟  ملاذا 
حمجوب؟ هل ميكن لنا اأن نك�ضف ما هو م�ضكوت عنه؟ هل 
ميكن لنا اأن نك�ضف ما هو قابل للحركة يف ف�ضاءاته؟ هل ميكن 
لنا اأن نك�ضف ما هو ملهم وباعث على انطالقة مغايرة لهذه 
اأن  له  ما ميكن  اإتاحة  ال�ضتكانة ويف كل م�ضمار؟ هل ميكن 
يدفع ب�ضوؤال احلرية اإىل الواجهة مرة اأخرى؟ »لأن قتل احلرية 
)وقتل احلرية هو قتل الإن�ضان، اأو هو م�ضاواته بالأ�ضياء( اأقول 
اليوم،  هو،  اإمنا  جوهره،  يف  الإبداعي  الثقايف-  القتل،  اإن 
الأول«  املقام  يف  الرعب،  نحن  جهتنا،  من  يجيء  »هتف« 
نرى  اأن  باإمكانية  متدنا  احلرية  اإن   .)13:2000 )اأدوني�س، 
وبكل  وانفعالها،  وفعلها  ح�ضورها  �ضياقات  يف  ذواتنا  اإىل 
تناق�ضاتها، جناحاتها وخيباتها، األقها وانغمارها، انك�ضاراتها 
بكل  ال�ضخ�ضية  هذه  يف  نف�ضي  قدمت  »لقد  وطموحاتها، 
عيوبها ونقائ�ضها ... لكن ماذا نفعل اإذا كانت احلياة نف�ضها 
على  رده  معر�س  يف  تورجنيڤ  اإيڤان  قاله  ما  هذا  هكذا«، 
انتقادات ي�ضاريني لل�ضخ�ضية الروائية »بازاروڤ« ال�ضاب يف 
روايته »اأبن�ء وبنون« )1862(. فالذي يو�ضع املدارك هو روؤية 
احلياة باأبعادها املختلفة، ومبواقع اأ�ضحابها املتنوعة، بعالقاتهم 

وتبدلتها، مبا هو كائن وما ميكن له اأن يكون؛ وقد يتاأتى ذلك 
يثبت على  الذي ل  امل�ضتمر  الهوية وتكونها  اأ�ضئلة  اإثارة  عرب 
واملكا�ضفة،  الك�ضف  و�رصده،  اخليال  اإثارة  عرب  ناجزة،  هيئة 
اجلمال، البحث، روؤية التفا�ضيل يف �ضورتها الكلية، وروؤية 
والختيار،  احلرية  امل�ضاركة،  التف�ضيلية،  �ضوره  يف  الكلي 
احلركة، التحول، تعدد املنظورات ... لعل يف ذلك ما يتيح 
)فكري  ثقايف  لديها خمزون  بطاقة  نبعث  واأن  ننه�س،  اأن  لنا 
ومعريف وجمايل( ميّكن من الفعل، لأن عك�س ذلك �ضيف�ضي 
اإن�ضانيًا،  املتفوقة  احل�ضارة  ن�ضنع  اأن  من  »وبدًل  خراب،  اإىل 
اإىل منجزاتنا، �ضنقدم للعامل درو�ضًا  كما يفرت�س فينا، ا�ضتناداً 
بليغة يف �ضنع الإن�ضان العبد – اخلا�ضع – العاجز« )اأدوني�س، 

.)14: :2000

اإن اأحد الأ�ضئلة الأ�ضا�ضية التي ينبغي النظر فيها متعلق بالهوية 
مفهومنا  يتناول  طرحه  �ضبق  ما  كل  يف  لأن  وتكوينها، 
اإىل  نظرتنا  وينبني على  كاأفراد وكجماعات،  لذواتنا  وفهمنا 
وجودنا الجتماعي �ضمن اجلماعة، وعرب عالقات مت�ضابكة 
اإن لهذا �ضلة وثيقة مبفهوم النتماء، وهو يقودنا  ومتداخلة، 
وعلى  اإليه؟  نتطلع  الذي  ذاك  هو  اأي جمتمع  نت�ضاءل:  اأن  اإىل 
اأية تطلعات يتحرك، ولعل  اأي مرجعيات ي�ضتند؟ ويف �ضوء 
نظرتني حموريتني يف النظر اإىل هذا النتماء تبدوان على طريف 
نقي�س، ورمبا هما كذلك حقًا، النظرة الأوىل ترى اأن النتماء 
اإىل قومية يتحقق يف اإطار اأمة مدنية، وهو الذي مينحها حقها 
اأن  ينبغي  املواطنة ل  اأن منح  ترى  الثانية  النظرة  بينما  املدين، 

يقوم اإل على اأ�ضا�س النتماء القومي.

***

لنعد اإىل الأ�سئلة:
لهذا  ميكن  هل  الآن؟  العربية  الثقافة  يف  واملغيب  املفتقد  ما 
املفتقد واملغيب اأن يخلق لدينا ت�ضورات جديدة اإذا ما ت�ضنى 
له احل�ضور ثانية؟ ما الذي اأف�ضى اإىل الفتقاد والتغييب؟ كيف 
ميكن التفاعل مع املحجوب واإعادة الك�ضف؟ ما الو�ضائط التي 
ميكن لها اأن ت�ضهم يف حتقيق الك�ضف؟ هل هناك جتارب ملهمة 

يف هذا ال�ضياق؟ اأين تبداأ اخلطوة الأوىل؟ واإىل اأين تتجه؟

كي  املختلفة،  مبراياها  الذات  روؤية  تتغّيا  املراجعة  هذه  اإن 
موقعها  الآخر ومن خالله، من  ذاتها عرب  ترى  اأن  لها  ميكن 
لالحتالل  املقاومة  فكرة  اإنتاج  من  تتمكن  كي  موقعه،  ومن 

وال�ضتعمار والتبعية ب�ضتى �ضنوفها واأ�ضكالها.
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