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فكر
ّ
أحمد دلباني معاينًا عناصر التخلف الشرقي
في كتابه «مفاتيح طروادة :كتابات في أزمنة الهويات المغلقة» ً(دار
التكوين -دمشق) ،يطرح الباحث الجزائري أكثر األسئلة الراهنة إشكالية
على رأسها اإلرهاب والتطرف واإلسالموفوبيا
خليل صويلح
ي ــام ــس أحـ ـم ــد دل ـب ــان ــي ف ــي كـتــابــه
«مفاتيح طــروادة :كتابات في أزمنة
ال ـه ــوي ــات امل ـغ ـل ـقــة» (دار ال ـت ـكــويــن-
دمـ ـ ـش ـ ـ ًـق) أك ـ ـثـ ــر األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة ال ــراهـ ـن ــة
إشكالية ،في محاولة ّ
جدية لتشريح
ت ـض ــاري ــس ال ـج ـغ ــراف ـي ــات املــري ـضــة،
ّ
واكتشاف مكمن العلة التي يجدها
فــي «االن ـغــاق الـهــويــاتــي» مــن جهة،
وأفول ميراث عصر األنوار األوروبي
من جهة ثانية .وإذا بحصان طروادة
يتخذ أقنعة متعددة بقصد «احتكار
م ـع ـنــى الـ ـت ــاري ــخ» .أس ـئ ـل ــة اإلره ـ ــاب
وال ـت ـط ــرف واإلس ــام ــوف ــوب ـي ــا ،وفـقــا
ملا يــراه هذا الباحث الجزائري ،أتت
بقوة الهيمنة في املقام األول ،وتاليًا
ف ـ ــإن م ــا ن ـع ـي ـشــه الـ ـي ــوم م ــن أح ـ ــوال
ال ـع ـن ــف هـ ــو ن ـت ـي ـجــة ولـ ـي ــس سـبـبــا
ّ
«ي ـت ـح ــك ــم ب ـخ ـي ــوط ال ـف ــوض ــى ال ـتــي
تـصـنــع تــراجـيــديــا ال ـعــالــم» .بعدسة
مـ ـك ـ ّـب ــرة ،ي ـف ـحــص ص ــاح ــب «قـ ـ ـ ّـداس
ّ
السقوط» عناصر التخلف الشرقي
بـ ــدءًا م ــن م ـف ـهــوم ال ـحــريــة بمعناها
املعاصر ،فهي على وجه العموم نبتة
غــري ـبــة ف ــي تـ ــراب املـ ـ ــوروث ال ـعــربــي،
ّ
مما ع ــزز فـكــرة االسـتـبــداد بوصفها
ســاحــا فــي مــواجـهــة الفتنة ،ونوعًا
م ــن «الـ ــاهـ ــوت ال ـس ـي ــاس ــي» .وب ـهــذا
ّ
املـعـنــى ،ظــلــت الـحــريــة فــي الدساتير
ال ـعــرب ـيــة «ذات ح ـض ــور مـحـتـشــم»،
وهو ما ّ
غيب فكرة املواطنة وحقوق
الفرد وواجباته والتعددية الحزبية
ملصلحة شــرعـيــة اإلخ ـضــاع هــرمـ ّـيــا.
ّ
وحتى حــن تمكنت «ث ــورات الربيع

الـ ـع ــرب ــي» مـ ــن ّإزاحـ ـ ـ ــة امل ـس ـت ـب ــد ،لــم
ت ـس ـت ـطــع أن ت ــدش ــن ع ـه ـدًا مـخـتـلـفــا
ّ
فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ــل ــق ب ـم ـس ــائ ــل ال ـح ـقــوق
والحريات والــدولــة املدنية ،إذ خرج
«مارد األصولية» من قمقمه ،ناسفًا
أي مسعى لـلــديـمـقــراطـيــة ،ومــرتــديــا
«عـبــاءة املـقـ ّـدس» فــي مواجهة خطر
التغيير.
لم تسقط الـجــدران العربية إذًا ،كما
س ـقــط جـ ــدار ب ــرل ــن ،إي ــذان ــا بـنـهــايــة
ّ
«ال ـع ـق ــائ ــدي ــات امل ـت ـص ــل ـب ــة» .ذلـ ــك أن
ال ـجــدران العربية اسـتـعــادت حــروب
املــاضــي وذكــريــات ال ـصــراع الــدمــوي
عـلــى الـسـلـطــة «ب ـع ـي ـدًا عــن ال ـق ــراءات
التفكيكية امل ـحـ ّـررة مــن ثقل الــذاكــرة
الطائفية» ،فانتصرت «مدينة الله»
عـلــى «مــدي ـنــة اإلنـ ـس ــان» ،مـمــا أع ــاق
أي ثـ ــورة مـعــرفـيــة لـتـقــويــض «دول ــة
الــوصــايــة» فــي غ ـيــاب «احـتـجــاجــات
العقل الـنـقــدي» .هـكــذا تـبــدو «بالغة
الراهن» ترجيعًا ألوجاع قديمة نائمة
منذ ال ـقــرون الــوسـطــى ،وك ــأن جرعة
ال ـح ــداث ــة ،وأس ـئ ـلــة الـنـهـضــة الـلـتــن
راف ـق ـتــا مــرحـلــة م ــا بـعــد االس ـت ـقــال،
ّ
مجرد مسكن مؤقت لــأورام املقيمة
في العمق .وهذا ما يؤكده الدلباني
في «كتاب املخاطبات» ،قبل أن يشير
إلــى «هزيمة الثقافة الحديثة» أمام
ّ
مــوجــة الـتـطـ ّـرف الـتــي شــكـلــت عالمة
اخ ـتــال صــريـحــة فــي بـنـيــة التفكير
الـعــربــي .إذ تسللت إلــى حياتنا من
«ال ـش ـقــوق وال ـت ـصـ ّـدعــات فــي ج ــدران
مــدي ـن ـت ـنــا الـ ـح ــديـ ـث ــة» .وم ـ ــا ت ـنــامــي
مقولة الهوية وانفجار األصوليات
بــأنــواعـهــا إال ص ــورة تــدشـيـنـيــة في
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الـ ـ ـع ـ ــودة إل ـ ــى «أس ــاطـ ـي ــر الـ ـ ًب ــداي ــات
الـسـعـيــدة» بــاعـتـبــارهــا مـلـجــأ لـلــذات
الخائبة.
الراهنة ،وفقًا لفصول هذا
املعضلة
ّ
ال ـك ـتــاب ،تـتـمــثــل فــي تـشــويــه صــورة
اآلخـ ـ ـ ــر ع ـ ــن طـ ــريـ ــق ت ـح ــوي ـل ـه ــا إل ــى
ّ
«فزاعة في الفضاء العام» سواء عن
طــريــق «اإلســامــوفــوب ـيــا» أوروب ـي ــا،
أم لجهة عــدم قــدرة املجتمع العربي
واإلس ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــي ع ـ ـمـ ــومـ ــا االنـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــراط
بفعالية في خلخلة رواسب «البنيات
البطريركية وثقافتها القائمة على
ّ
اإلخضاع وهيمنة الذكورة» ،ذلك أن
«نرسيس» املسلم ال يلجأ اليوم إلى
م ــرآة املــاضــي إال كــي يـعـيــش ال ـعــزاء

في عالم يشعر فيه باليتم من أبـ ّـوة
الـتــاريــخ .مــن هنا يبدو أن استثمار
الذاكرة على جانبي املتوسطي أتى
ً
لتعزيز «استراتيجية الهيمنة» أوال،
وإق ـ ـصـ ــاء اآلخـ ـ ــر م ــن دون مــراج ـعــة
عـ ـق ــانـ ـي ــة ثـ ــان ـ ـيـ ــا ،ن ـ ـظ ـ ـرًا الن ـش ـغ ــال
الغرب األوروبي بهويته الحضارية
ّ
املهددة من قبل «املتوحش الدموي»
وتحصينها بـقــوة املـيــديــا املـضــادة
ل ـت ـب ــري ــر ال ـس ـي ـط ــرة االس ـت ـع ـم ــاري ــة.
ولكن كيف تعامل املثقف العربي مع
امليديا الوافدة؟ يجيب صاحب «رمل
ال ـي ـق ــن» بـ ــأن ال ـع ــومل ــة ق ـ ّـدم ــت هــديــة
ثمينة إلى الدول الوطنية في صورة
«ح ـ ـصـ ــان طـ ـ ـ ـ ــروادة» أت ـ ــاح اخـ ـت ــراق

الـ ـ ـق ـ ــاع ال ـح ـص ـي ـن ــة إي ــدي ــول ــوجـ ـي ــا
وأمـ ـن ـ ّـي ــا ،ع ـب ــر فـ ـض ــاء افـ ـت ــراض ــي ال
يـخـضــع لــأنـظـمــة امل ـعــرف ـيــة املغلقة
أو رقــابــة الـسـلـطــة ،عـلــى أن مساحة
الحرية هــذه ،أزاحــت املثقف النقدي
جـ ــان ـ ـبـ ــا ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة امل ـ ـث ـ ـقـ ــف ال ـن ـج ــم
واستدراجه  -بعد ترويض خطابه-
نحو واجـهــة السلطة ومــراكــز القرار
وجـمــاعــات الضغط لتبرير أفعالها
بقوة الشرعية األدبـيــة والتاريخية
واألخــاقـيــة .لن نستغرب أن يصعد
إلــى الــواجـهــة فيلسوف مـ ّ
ـدجــن مثل
ب ــرن ــار ه ـن ــري ل ـي ـفــي ،أو أن يتخلى
ريجيس دوبريه عن خطابه الكوني
ملتفتًا إل ــى «مــديــح ال ـح ــدود» ،وفقًا
لعنوان أحد كتبه ،فيما يغيب املفكر
العربي الرصني في صناعة خطاب
ّ
يحطم الصورة النمطية عن العربي
أو املـسـلــم ،مثلما ستغيب صــورتــه
ع ــن تـمـثـيــل ال ـه ــام ــش بــامل ـقــارنــة مع
ّ
دفاعه عن شرعية املركز ،متخليًا عن
«وجاهة املعنى داخل أتون الفوضى
ال ـك ــون ـي ــة» .ك ـمــا أنـ ــه ل ــم يـتـمـكــن مــن
حماية «مــديـنــة اإلن ـســان» مــن عــودة
ال ـب ــراب ــرة الـ ـج ـ ّـدد .م ــن ض ـفــة أخ ــرى،
ي ـن ـ ّـبــه أح ـم ــد دل ـب ــان ــي إلـ ــى مـعـضـلــة
أخرى ما زالت خارج اهتمام التفكير
العربي ،وهي مشكلة القمع الجسدي
ّ
والحرية الجنسية ،إذ «ظــل الجسد
يتأوه في دهاليز النسيان ،ويعاني
م ــن االس ـت ـب ـعــاد ال ـق ـســري م ــن دائ ــرة
املشكالت الحيوية للفرد واملجتمع»،
م ــا جـعــل ال ـش ـبــاب ال ـعــربــي املـكـبــوت
والـتــائــه يلجأ إلــى املــواقــع اإلباحية
الـ ـت ــي ح ـ ّـولـ ـه ــا ال ـ ـغـ ــرب إل ـ ــى ت ـج ــارة
ت ـس ـت ـث ـمــر فـ ــي «ب ـ ـ ــؤس امل ـق ـم ــوع ــن»
فــي مجتمعات لــم تصنع حداثتها
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،وإن ـ ـمـ ــا كـ ـ ّـرسـ ــت «ث ـق ــاف ــة
االح ـتــراس مــن الخطيئة» فــي غياب
خطاب «فرويد عربي» يزعزع ثبات
الثمرة املحرمة من جذورها الصلبة.

مقاالت

هاني فحص ...العابر للطوائف
جمال جبران
ُ
ُ
فــي املـقــدمــة الـتــي افــتـتــح بـهــا كتاب
«هاني فحص -في األلفة والقربى»
(ج ــامـ ـع ــة ال ـب ـل ـم ـنــد  -ك ـل ـي ــة اآلداب
والـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم اإلنـ ـ ـس ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة) ،ي ـح ــرص
األب ج ـ ـ ــورج مـ ـ ّـسـ ــوح ع ـل ــى إع ـ ــادة
ّ
التذكير بحقيقة أنــه «قلما اجتمع
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ـ ّـي ــون م ـ ــن ك ـ ــل ال ـ ـطـ ــوائـ ــف،
الشباب منهم بخاصة على تقدير
أحد رجال الدين كما اجتمعوا على
ّ
ّ
السيد هاني فحص» .معادلة
محبة
ن ـج ــح ف ــي تـحـقـيـقـهــا ذلـ ــك «ال ـع ــاب ــر
للطوائف» .رغم تلك السهولة التي
يـمـتـلـكـهــا ّ
أي رجـ ــل ديـ ــن ف ــي أب ـنــاء
ّ
مــلـتــه ،إال أن ــه مــن الـعـسـيــر عـلـيــه أن
ّ
يحصل على «إجماع كل املواطنني،
م ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــن ومـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـح ـ ـ ّـي ـ ــن وغ ـ ـيـ ــر
متدينني».
ه ـك ــذا ي ـم ـكــن ف ـه ــم إصـ ـ ــرار «ال ـس ـ ّـيــد
هاني فحص» ( 1946ـ ـ  ،)2014على
ّ
املسيحية
اختيار «مركز الدراسات
االســام ـيــة» فــي «جــامـعــة البلمند»
ك ــي يـنـشــر فـيـهــا مـجـمــوعــة م ـقــاالت
ّ
«األرثوذكسية»،
أطلق عليها صفة
وه ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ـصـ ـ ــدر الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ع ــن
ال ـج ــام ـع ــة ن ـف ـس ـه ــا .أطـ ـل ــق ال ــراح ــل
صفة «األرثــوذكـسـ ّـيــة» على مقاالته
ألن ما يجمع بينها هو «رجال دين
ّ
ّ
ومفكرون وكتاب أرثوذكس يتناول
ّ
الـ ـس ــي ــد هـ ــانـ ــي فـ ـك ــره ــم ب ــال ـع ــرض
وال ـن ـق ــاش وال ـت ـح ـل ـيــل وال ـت ـقــريــب».
كما أنها مقاالت تأتي على السياق
نفسه الذي سار عليه فحص «داعية
لــاعـتــدال لـيــس فــي أوس ــاط مذهبه
ّ
فحسب ،بل كان يحث الجميع على

انتهاج سبيل االع ـتــدال» ،هو الذي
ق ــال فــي حـيــاتــه «هـ ّ
ـويـتـنــا تـحـ ّـددهــا
ّ
نظرة اآلخر إلينا ،وتشكلها أيضًا».
وعـلـيــه فــا ي ـجــوز «أن نـغـفــل نـظــرة
اآلخ ــر املختلف إلـيـنــا ،فــاآلخــر ثــراء
ل ـنــا وق ـي ـمــة م ـضــافــة» بـحـســب األب
ّ
مسوح الذي يضيف« :هاني فحص
الــودود ،الدمث ،الصادق ،الصريح،
ال ـثــائــر ،امل ـشــاكــس ،امل ـن ـف ـعــل ...ليكن
ِذكره مؤبدًا».
ب ـه ــذه امل ـح ـ ّـب ــة يـفـتـتــح هـ ــذا ال ـك ـتــاب
كمعبر مناسب للدخول في املقاالت
ال ـتــي ح ــواه ــا وه ـ ّـي ت ـبــدو مؤسسة
ّ
املحبة ذاتها واملكنوزة في قلب
على
صــاحـبـهــا .ه ـكــذا نـجــد امل ـقــال األول
«الـبـشــارة كفعل خــاص» واعـتــراف
فحص بأنه لم يذق حالوة اإلسالم
ّ
والتشيع «كما ذقتها بعدما شرعت
ف ـ ّـي امل ـن ــاول ــة ال ــروح ـي ــة وإثـ ــر ق ــراء ة
النص املسيحي ومعاناة الشخص
امل ـس ـي ـح ــي» .م ــن ه ـنــا ي ـم ـكــن قـ ــراء ة
املقاالت التالية التي خصها فحص
للحديث عن البطريرك أغناطيوس
الــرابــع هزيم «عناق األفـكــار والقيم
ف ــي م ـقــام وق ــام ــة ب ـيــزن ـطـ ّـيــة» .حكى
ع ـن ــه م ـع ـتــرفــا وبـ ـت ــواض ــع «ب ـعــدمــا
اقتربنا منه لم نحسده على نعمه
وتـ ـن ـ ّـعـ ـم ــه بـ ـت ــواضـ ـع ــه وش ـف ــاف ـ ّـي ـت ــه
وع ـل ـم ــه ،ك ـمــا ن ـغ ـب ـطــه ونـ ـغ ــار م ـنــه،
ـرى حديث
فــإذا ارتفع الحجاب ،وجـ ّ
ال ـق ـلــوب ،وج ــدن ــاه ي ـغــار مــنــا ،ألنـنــا
نـجــد وق ـتــا ل ـل ـقــراء ة والـكـتــابــة أكـثــر
منه».
وع ــن امل ـطــران ج ــورج خـضــر ،يكتب
فـ ـح ــص مـ ـشـ ـيـ ـرًا إل ـ ـ ــى «أيـ ـق ــونـ ـتـ ـن ــا
ال ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة ...م ـ ــا أج ـ ـمـ ــل وج ـ ـهـ ــي فــي
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ً
وج ـه ــك!» ،ســارحــا وم ـتــأمــا حالته
مـ ـع ــه .ف ـع ـن ــدم ــا تـ ـك ــون م ــع املـ ـط ــران
ج ــورج «أن ــت ت ـقــرأ ال تـكـتــب،عـنــدمــا
تكتب ّ
نصك يصبح ما تكتبه وكأنه
ّ
حـ ــرام عـلـيــك ،يـصـبــح م ـشــاعــا» .أم ــا
حــن ت ـقــرأ نـصــا «فــإنــه ي ـقــرأك كلما
ّ
ق ــرأت ــه ،ي ـتــلــون بـلـحـظـتــك ،تـجــد فيه
ذاتك ...وهذا الرجل كتاب».
وفي هذا الجزء املخصص للمطران
خضر ،جــاء حــوار أجــرتــه مجموعة
ّ
مـ ـ ـ ــن ط ـ ـ ـ ـ ـ ــاب «م ـ ـ ـ ــدرس ـ ـ ـ ــة الـ ـقـ ـلـ ـب ــن
األق ـ ـ ــدس ـ ـ ــن» ل ـي ـح ـك ــي فـ ـي ــه ف ـحــص

عــن امل ـطــران والـخـيــوط الـتــي تجمع
بينهما وقد كانت فرصة قال فحص
فيها شاكرًا الدعوة «التي تجعلني
ألـتـقــي نـفـســي الـتــي أح ـب ـهــا»ّ .وق ــال:
«أن ــا أنــانــي لـكــن أنــانـيـتــي مـهــذبــة ال
تتحقق إال باآلخر».
فــي فـصــل «ش ـهــادات وك ـتــب» ،تأتي
ّ
السيد هاني حول الصحافي
سيرة
ّ
غ ـس ــان تــوي ـنــي «ال ـق ــام ــة ال ـقــي ـمــة أو
ل ـب ـن ــان ال ـ ـ ــذي ي ـس ـه ــر فـ ــي ال ـن ـه ــار»
وال ــذي «أحـ ــاول أن أحـ ّـبــه أكـثــر مما
أكتب فيه أو عنه».

وت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل م ـ ـحـ ـ ّـبـ ــة ه ـ ــان ـ ــي ف ـحــص
س ـي ــره ــا ل ـت ـصــل م ـح ـطــة ال ـي ـس ــاري
وال ـط ـب ـيــب امل ـص ــري م ـح ـجــوب عمر
الـفـلـسـطـيـنــي ال ـه ــوى وع ـبــر رســالــة
كان فحص قد كتبها له شاكيًا «إذا
لــم يأتني الــوجــع أفـتـقــده وأبتئس،
يا محجوب ضع أذنك على صدري
واعتني بقلبك واف ــرح ،لتتيح لهذا
ال ـق ـلــب أن يـعـمــل مل ــدة أط ـ ــول ،قلبك
لـ ـي ــس لـ ـ ــك ،إنـ ـ ــه مـ ـش ــاعـ ـن ــا الـ ـ ـ ــذي ال
ينقسم» .هذه الرسالة التي انجزها
فـ ـح ــص ب ـم ـق ــدم ــة تـ ـ ـ ــروي م ـنــاس ـبــة
كـتــابـتـهــا وال ـطــري ـقــة ال ـتــي أخــذتـهــا
لتصل إلــى الـقــاهــرة ،تحكي قصته
مــع محجوب نفسه وامل ـطــارح التي
وصال إليها معًا وعالقتهما بحركة
«فتح» والقضية الفلسطينية «فأنا
يـ ــا م ـح ـج ــوب رج ـ ــل الـ ــديـ ــن امل ـس ـلــم
ّ
الشيعي أرجــو أن تكون رفيقي في
ّ
الـجــنــة ،ال مــن أجــل الـحــور العني بل
من أجل فلسطني».
ّأما في خاتمة الكتاب ،فجاء ت كلمة
قدمت سابقًا
للمطران جورج خضر ِ
في سياق احتفالية تكريمية لهاني
ف ـح ــص عـ ــام  .2004ت ـص ــف الـكـلـمــة
الطريقة الـتــي يسير عليها فحص
فــي ح ـيــاتــه ،فـهــو ال ــذي «ال يضيره
أن يـمـشــي وحـ ــده أح ـيــانــا ف ــي هــذه
الحارة أو تلك ألنه يسعى دائمًا مع
الله».
ّأم ـ ـ ــا عـ ــن ك ـت ــاب ـت ــه فـ ـيـ ـق ــول املـ ـط ــران
خـضــر« :تـسـكــرنــي هــذه الـلـغــة ليس
لجمالها ومتانتها وحـســب ،ولكن
ألن ـ ـهـ ــا تـ ـ ـح ـ ــوي ،تـ ـح ــت األسـ ـ ـل ـ ــوب،
الـسـعــي إل ــى الـحـقـيـقــة فــي هــدوئـهــا
وإلى النضال في ّ
قوته».

