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ً ّ
الالفت فعال أن املصطلحات املذهبية أصبحت
جزءًا من الرطانة اليومية لبعض املثقفني العرب،
ّ
وأن ه �ن��اك م��ن ي�ع�م��ل ع�ل��ى ال�ت�ن�ظ�ي��ر م��ن م��وق��ع
متخيل جديد هو التسنن كهوية هي بالضرورة
م�ض��ادة ومعادية للهوية العربية ولكل م��ا ّ هو
ع��رب��ي .أص �ب��ح ب�ع��ض امل�ث�ق�ف�ين ال �ع��رب ي�ت�ب��ن��ون
منطقًا شبيهًا باملنطق العنصري الصهيوني
الذي يعتمد الديموغرافيا والعدد ،ال االجتماع
ً
وال�س�ي��اس��ة واالق �ت �ص��اد م�ث�لا ك�م��ا ق��د يفعل من
ل��دي��ه ع �ق��ل .وك ��أن ه �ن��اك ك�ت�ل��ة س�ن�ي��ة متجانسة
اج�ت�م��اع�ي��ًا وس �ي��اس �ي��ًا وح �ت��ى ف�ق�ه�ي��ًا وه ��ي في
ح��ال��ة ص ��راع ت �ن��اح��ري م��ع ك�ت��ل م��ذه�ب�ي��ة أخ��رى
متجانسة هي أيضًا في كل شيء ،أو كأن أعضاء
الطوائف واملذاهب هم ماشية وأغنام ال عقل لهم
وال إرادة .كيف يمكن ملثقف أن يعتقد أن بإمكانه
أن ينطق باسم كتلة منقسمة بحدة اجتماعيًا،
س �ي��اس �ي��ًا ،اق �ت �ص��ادي��ًا وث �ق��اف �ي��ًا ،وح �ت��ى فقهيًا،
وأيضًا أن يعتبرها أساسًا لتخيل نظام سياسي
وبناء دولة حديثة؟ كيف ينتهي مثقف يساري
(س ��اب ��ق) إل ��ى ت �ب�ن��ي م �ن�ط��ق ورط ��ان ��ة ال �ع��ر َع��ور
ُ ِّ
وي��ن��ظ��ر
امل�ت�خ�ل��ف وي �ت �ح��دث ع��ن غ��ال�ب�ي��ة س�ن�ي��ة
لغالبية م��ذه�ب�ي��ة ع�ل��ى أن�ه��ا غ��ال�ب�ي��ة سياسية؟
هل يعني هذا أن مفتي آل سعود هو بالضرورة
مفكر وفيلسوف سياسي كذلك؟

مثقفون خالدون

(ماني
فرنسيسكو ــ
الفيليبني)

وال��دائ��رة التاسعة واألخ �ي��رة واألش ��د ع��ذاب��ًا من
الجحيم هي دائرة الخونة بامتياز ،ففي الحلقة
الثانية من هذه الدائرة يقبع انتينور الطروادي
الذي خان أهله وتآمر مع اليونان وفتح لألعداء
باب املدينة املحصنة ،ويعذب معه هناك أيضًا
الشقي أوغولينو الذي خان مدينته بيزا بتسليم
قالعها لعدوتها فلورنسا – ربما لهذا السبب
س�م�ي��ت ه ��ذه ال�ح�ل�ق��ة «أن �ت �ي �ن��ورا» ب��اس��م اللعني
الطروادي (انظر الجحيم ،النشيد الثامن عشر).
ال�ل�اف ��ت أن «ال �ج �ح �ي��م» ح �ي��ث ي �ق �ب��ع ال � �ق ��وادون
وال�خ��ون��ة ف��ي دائ��رت�ي��ه السفليتني يظل النشيد
«األش �ه ��ر واألك �ث ��ر أث � �رًا» ب�ي�ن األن��اش �ي��د ال�ث�لاث��ة
رغ��م تمتع كل من النشيدين اآلخ��ري��ن« ،املطهر»
و«ال � �ف � ��ردوس» ،ب�خ�ص��وص�ي��ة «الف �ت��ة وي�ن�ط��وي
على عناصر ابتكارية وتجديدية ونافذة» ،كما
ي�ش�ي��ر ال �ش��اع��ر ك��اظ��م ج �ه��اد .وم ��رد ذل ��ك ،أي�ض��ًا
كما يشير جهاد« ،آت من طبيعة حاجات قارئ
القرون األخ�ي��رة» .لكن يمكننا القول ،أيضًا ،إنه
ف��ي ح��ال��ة م�ج�ت�م�ع��ات�ن��ا (وم�ج�ت�م�ع��ات «م ��ا بعد
االستعمار» عمومًا ،وهي تسمى كذلك ألنها لم
ً
ً
تقطع فعال وأصال مع العالقات االستعمارية قط
برغم خروج جنود االستعمار) أن سببًا آخر هو
االتجاه املأسوي ملسارات التحرر ،وتحول أحالم
ما قبل التحرر من االستعمار إل��ى كوابيس ما
ب�ع��د االس�ت�ع�م��ار ع�ل��ى أي ��دي ط�ب�ق��ة ق ��ذرة رهنت
نفسها ثقافيًا واقتصاديًا وسياسيًا في خدمة
جزم جنود مستعمري األمس وبمساعدة صنف
حقير ووضيع من املثقفني الخونة الذين يلوثون
عقول وأجساد أممهم.
لكن كاتشانيميكو الذي استخدم جسد شقيقته
ل �ل �م �ت��اج��رة ال��رخ �ي �ص��ة ب� ��ه ،ورغ � ��م ك ��ل س�ف��ال�ت��ه
ووقاحته ووضاعته ،ربما كان سيخجل بشدة
من أفعال وأق��وال بعض القوادين العرب الكبار
ممن يصنفون أنفسهم مثقفني ومفكرين (حتى
إنه خجل من دانتي حني رآه في الجحيم وحاول
إخفاء وجهه عنه ،لكن دانتي عرفه وأش��ار إليه
باسمه الحقيقي كما ستشير كتب التاريخ إلى
أس �م��اء ال �خ��ون��ة ال �ع��رب ب��االس��م ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل).
فهؤالء ال يتاجرون بكل نساء العرب وأطفالهم
ورج��ال�ه��م ،ب��ل ي�ت��اج��رون بمستقبل األم��ة كلها.
وف � ��وق ذل � ��ك ،ل��دي �ه��م م ��ن ال��وق��اح��ة م ��ا ي�ك�ف��ي أن
ي �خ��رج��وا ع�ل�ي�ن��ا م��ن ع �ل��ى ش��اش��ات وص�ف�ح��ات
النفط والغاز للتنظير عن الثورة والديموقراطية
ً
– ه��ل يصح أص�ل�ا حتى أن نتحدث ع��ن وقاحة
ً
ال� �ق ��وادي ��ن وال� �خ ��ون ��ة ،أم أن ت��وص �ي �ف �ه��م أص�ل�ا
يفترض وح�ت��ى ي�ت�ج��اوز ذل��ك؟ تهللون إلح��راق
دمشق وإعادة استعمار املنطقة ،وباسم الحرية
والديموقراطية؟ ك��ان أشهر أسفل القوادين في
التاريخ سيعجز عن تصور أفعالكم.

خيانة سوريا
أداء بعض املثقفني العرب وتآمرهم مع ع��دوان

ربما ك��ان سيقود ،لو ت� ّ�م له ما أراد ،إل��ى انفراط
ّ
وان �ف �ج��ار امل �ش��رق ال �ع��رب��ي ك �ل��ه ،وه ��و م��ا ي��ذك��ر
بما كتبه دانتي عن القوادين والخونة – مع أن
وصف القوادين والخونة قد يبدو قاصرًا بحق
عن التعبير واإلم�س��اك بمدى ق��ذارة ال��دور الذي
يلعبه بعض صهاينة الثقافة العربية الجدد.
ال ول��ن ينطلي على أح��د أن امل��وق��ف م��ن النظام
وم �ع��ادات��ه ،وه ��و أم ��ر م �ش��روع ت�م��ام��ًا ،ي�م�ك��ن أن
يبرر تأييد العدوان الغربي .لكن بعض املثقفني
العرب لم يكتفوا حتى بذلك ،بل كانوا رأس حربة
الحملة لتحريض الرأي العام في الوطن العربي
وأم �ي��رك��ا وال �ع��ال��م ع�ل��ى ت��أي�ي��د ال� �ع ��دوان .كتبوا
في الصحف األميركية وظهروا على الشاشات
ون��اش��دوا ذل��ك ال��رج��ل األس ��ود بالقناع األبيض

السني»
مفهوم «المثقف ّ
هذا هو أغرب تقليعات
الصحافة النفطية األخيرة
المذهبية
المصطلحات
ّ
أصبحت جزءًا من الرطانة
المثقفين
اليومية لبعض
ّ
ّ
العرب
ل �ح��رق دم �ش��ق .ل��م ي�ت�ع�ظ��وا م��ن ه�م�ج�ي��ة تدمير
ال�ع��راق ال��ذي يحمل بعض وزره أيضًا مثقفون
عرب (هل تذك رون كنعان مكية وفؤاد عجمي؟).
وح�ي�ن ك��ان��ت أس � ��راب م��ن ط ��ائ ��رات وس �ف��ن ال�ش��ر
االس�ت�ع�م��اري��ة تتأهب ل�ق��ذف حمم نيرانها على
عاصمة املشرق العربي ،فاجأنا بعض ممتهني
الثقافة م��ن بني جلدتنا بمواقف كانت شعوب
أخرى ستضربهم عليها باألحذية في الساحات
العامة (حتى ال نقول أكثر) .شاركوا جميعًا في
الحملة التي ربما تكون األولى في التاريخ التي
ي�ش�ك��ل ف�ي�ه��ا امل�ث�ق�ف��ون رأس ح��رب��ة ال ��دع ��وة إل��ى
استعمار وطنهم .كتبوا ف��ي «ن�ي��وي��ورك تايمز»
(ي��اس�ين ال�ح��اج ص��ال��ح) وظ�ه��روا على الشاشات
(ب��ره��ان غليون) .حتى ف��ؤاد السنيورة كتب في
«فورين بوليسي» ،وكان صعبًا تمييز ما يقوله
عما كتبه الفؤاد اآلخر ،ذلك العربي الكاره لنفسه
وق ��وم ��ه ،ف� ��ؤاد ع �ج �م��ي ،ال� ��ذي ل ��م ي �ط��ب ل ��ه حتى
قيام أوباما باملناورة والسعي لتحصيل الثمن
السياسي ب��دون العدوان ودع��اه إلى الجدية في

الحرب – وعجمي هذا ،كما يبدو مثل هاسانواند،
ً
ي �ن��ام وي�ح�ل��م ب��أن��ه ي�س�ت�ي�ق��ظ رج �ل�ا أب �ي��ض مثل
م�ع�ل�م��ه وم�ل�ه�م��ه ال �ع �ن �ص��ري ال �ص �ه �ي��ون��ي ال�ف��ظ
برنارد لويس ،فهو ال ّ
يفوت مناسبة إال ويذكر
تأثير ذلك العنصري البغيض عليه.
ل �ك��ن ال��وق��اح��ة ت �ص��ل إل ��ى ح��ده��ا األق �ص��ى حني
ت �ع �م��د وس� ��ائ� ��ل اإلع� �ل� ��ام ال �ن �ف �ط �ي��ة إل � ��ى وض ��ع
واج �ه ��ة ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ب �ص ��ورة أك��ادي �م��ي أص�ن��ج
أص� ��اب ال �ع �ج��ز ض �م �ي��ره وع �ق �ل��ه ل�ت�ب��ري��ر ع ��دوان
س�ت�ك��ون فلسطني ذات �ه��ا ج ��زءًا م��ن ال�ث�م��ن ال��ذي
سيدفعه العرب لتدمير سوريا .تسمع أكاديميًا
فلسطينيًا يتحدث عن القيم األميركية العظيمة
وأن ام �ت �ح��ان �ه��ا ف �ق��ط س �ي �ك��ون ب �ح ��رق دم �ش��ق،
فتتعجب :هل ه��ذا ال�ط��اووس من الخليل أم من
كريات أربع؟ هل تعرف حقًا أيها الببغاء ما هو
التاريخ األميركي وما هي ّالقيم األميركية ،التي
ّ
ترطن بعظمتها ،أم أن من لقنك هذه السخافات
ن�س� َ�ي أن ي��ذك��ر ل��ك شيئًا ع��ن اإلب ��ادات الجسدية
والثقافية التي ارتكبها املستوطنون املتعبرنون
بسكان أميركا الكنعانيني؟ ألم يفكر هذا النكرة
ل �ل �ح �ظ��ة ب � ��أن ه� � ��ؤالء األوغ � � � ��اد ي� ��ري� ��دون وج �ه��ًا
ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ًا ي �ب��رر ت��دم �ي��ر دم �ش��ق وأن فلسطني
ستكون الضحية االولى الغتيال دمشق؟

املثقف الطائفي

ح �ي��ن م� � ّ�ي� ��ز أن� �ط ��ون� �ي ��و غ ��رام � �ش ��ي ب �ي��ن امل �ث �ق��ف
العضوي والتقليدي ،لم يخطر على باله مطلقًا
أن عبقريًا من موظفي آل سعود سيخرج علينا
بعد ثمانني عامًا بمصطلح «املثقفني السنة»،
ه� ��ذا م ��ا ي �ق��ول��ه ل �ن��ا ع �ب��د ال��رح �م��ن ال ��راش ��د ف��ي
واح��د من أتفه مقاالته («نصر الله :من أنتم؟»،
«الشرق األوس��ط» 16 ،حزيران) .للحقيقة ،إن لم
تكن سطحيًا وإن كان لديك حتى قليل جدًا من
الفطنة ستجد الكثير من التسلية ،فيما يكتب
ج�م��اع��ة ال��زي��ت وال �غ��از خ�ص��وص��ًا اس�ت�خ��دام�ه��م
ملصطلحات ال يفهمونها .لكن مفهوم «املثقف
ال �س �ن��ي» ه� ��ذا ه ��و أغ � ��رب ت �ق �ل �ي �ع��ات ال �ص �ح��اف��ة
النفطية األخيرة.
ح�س�ن��ًا ،م ��اذا يعني أن ت�ك��ون مثقفًا س�ن�ي��ًا؟ هل
ً
تعني أنك تقرأ السنة النبوية مثال أو أنك على
معرفة بها وتستشهد بها ف��ي كتاباتك؟ يفعل
ك��ل املسلمون ذل��ك ،وح�ت��ى إن العديد م��ن أهلنا
املسيحيني ال�ع��رب يقتبسون السنة باستمرار
ك�م��ا يقتبسها امل �س �ل �م��ون .ه��ل ت�ع�ن��ي أن ��ه يفكر
ً
ويتخيل ويروي بلغة سنية مثال ال نعرف عنها
وع��ن وج��وده��ا؟ فاملصطلح يفترض ،كما يبدو،
أن التسنن هوية وخيال وسردية ولغة وطريقة
تفكير ،وليس طريقة في التقرب إلى الله.
ل�ك��ن م��ن ي�ه�ت��م ل �خ��راف��ات ال��راش��د ه ��ذا ،ف�م��ا يهم
ه��و الفكرة ف��ي النهاية .ك��ان يمكن أن يمر امل��رء
على ه��ذا املصطلح م��رور ال �ك��رام ،كما يمر على
ال�ك�ث�ي��ر م��ن «ال �ه �ب��ل» ال ��ذي ن �ق��رأه ك��ل ي ��وم .لكن

في مقبرة األخ الشيز في باريس ،سيجد الزائر
قبر الشاعر الفرنسي الفذ أوجني بوتييه (1816
  )1887صاحب نشيد األممية العظيم ،وف��وقال �ض��ري��ح أي �ض��ًا س �ي �ج��د ال ��زائ ��ر ك �ت��اب��ًا ح�ج��ري��ًا
ضخمًا ومفتوحًا على صفحتني نقش عليهما
النوتات املوسيقية للنشيد الخالد على خلفية
كلمة «األم �م �ي��ة» .ب��وت�ي�ي��ه ،ال�ع��ام��ل وال�ك��وم��ون��ي
سيعيش إلى
واملثقف والشاعر الفذ ،كما يبدو
ّ
األبد .يكفي أن نشيد األممية الخالد يغنى بكل
لغات األرض ،ويكفي أن زوارًا من كل بقاع األرض
ي��زورون ضريح الشاعر ك��ل ي��وم .ل��ن نقرأ كتابًا
ي��وم��ًا م��ا ي�ل�ع��ن ب��وت�ي�ي��ه ك�م��ا س�ن�ق��رأ ع��ن بعض
امل�ث�ق�ف�ين ال �ع��رب ال��ذي��ن س ��ان ��دوا ال� �ع ��دوان على
بالدهم.
وفي مكان آخر غير بعيد كثيرًا عن باريس ،وفي
أوج ح ��رب ال�ت�ح��ري��ر ال�ش�ع�ب�ي��ة ال �ج��زائ��ري��ة ،ك��ان
نشيد األممية يلهم الثائر األممي فرانز فانون
فيختار مطلع النشيد األم �م��ي ع�ن��وان��ًا لكتابه
العبقري «معذبو األرض» .وفانون ،املثقف الذي
ف �ه��م دوره ج �ي �دًا ،ق �ض��ى ع �م��ره ال�ق�ص�ي��ر (س�ت��ة
وث�ل�اث�ي�ن ع��ام��ًا) ث��ائ �رًا ع�ل��ى االس �ت �ع �م��ار ،ول�ه��ذا
سيظل خالدًا أيضًا .ال داعي للتعريف بفانون أو
الحديث عنه ،فهو أشهر من أن ّ
يعرف ،لكن يكفيه
السطور التالية من تصدير «معذبو األرض»:
«ذات يوم من أيام ديسمبر  ،1953التحق طبيب
مختص جديد بمنصبه في مستشفى األمراض
العقلية في البليدة (جوان فيل) ،عمره  28سنة،
وه��و من أص��ل مارتينيكي ،اسمه فرانز فانون.
في الثاني عشر من ديسمبر  1961أدت مفرزة من
جيش التحرير الوطني ف��وق ال�ت��راب الجزائري
املحرر (قرب الحدود التونسية) املراسم الشرفية
ل��دف��ن م�ن��اض��ل م��ن م�ن��اض�ل��ي ال �ك �ف��اح ال�ت�ح��رري
الجزائري ،وهو فرانز فانون».

في معاني بعض ما ورد في هذه املحاولة
ــ املقماق :من يتحدث من بطنه ،ال من عقله ،كما
يفعل بعض مرقصي العرائس.
ــ األن��وي :من األن��ا ،واألن��وي��ون هم من يعتبرون
ويجدون في «أنواتهم» نقطة انطالقهم األولى،
ً
وهي تختلف قليال عن األناني ،واألنويون هي
الترجمة األدق للكلمة الفرنسية ()égoïstes
ــ األصنج :هو املخلوق ال��ذي أصابته لفحة برد
أدت إلى عجز العضو املصاب من الجسد (والبرد
ريح تأتي من الجزر البريطانية في كل الفصول،
كما يقول غسان كنفاني) .وإذا لجأنا إلى تقليد
م�ع��روف ف��ي ال�ب�لاغ��ة ،فأطلقنا اس��م ال�ج��زء على
الكل ،يمكن أن تطلق هذه الصفة على من أصاب
العجز عقله وضميره أيضًا .جاء في «بحث أول
ف��ي ال �ط��ب ال �س �ي��اس��ي» (غ �س��ان ك�ن�ف��ان��ي .ف��ارس
ّ
ُفارس .ص ،)240 - 239 :أن العالج هو «أن َيطمر
املصنج نفسه تحت األغطية حتى يسيل عرقه،
ويمكن أن يحدث ذلك عن طريق الخجل ،أما إذا
ك��ان امل�ص��اب ال يخجل فحالته م�ي��ؤوس منها».
أما عندنا في الخليل ،نحن املوصوفني بالعناد
ّ
فنصر حتى على التعامل مع الحاالت
في الحق،
امليؤوس منها وعالجها ،ولهذا نستخدم عادة
ّ
الحذاء (أجلكم الله) ،ويضرب به األصنج وقليل
الحياء .وينصح الكبار واملجربون من الخاليلة،
للفعالية ول�ض�م��ان ال�ش�ف��اء ،ب��أن ت�ك��ون الضربة
بالحذاء على الوجه وعلى غفلة.
* كاتب عربي

