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محمود المعتصم *
كنت قــد بــدأت فــي الـجــزء األول حكاية تجربتي مع
مـفـكــر أعـتـقــد أن ــه يـمـثــل ه ــذه ال ـب ــداي ــة ،حـيــث قــدمــت
خــاصــة تـجــربـتــي م ــع األص ــول ـي ــة .ف ــي ه ــذا ال ـجــزء
ســأتـطــرق لــأفــق الفني والـفـكــري ال ــذي فتحه علي
عزت أمامي ،وسأختم في الجزء األخير بمقال عن
الحرية الجذرية التي يمثل علي عزت إحدى البدايات
املمكنة لها كذلك
¶¶¶
في تلك املرحلة كنت قد بدأت باكتشاف الفن.
الفن الــذي يتجاوز مجرد الجمال .بتفريقات
الغربيني كنت قد بدأت أكتشف أن هنالك Art
و .Entertainmentالحقًا سأكتشف أنه هنالك
فرق مشابه بني السياسة الجذرية واألالعيب
النضالية .أذكــر أنني عندما كنت أقــرأ «مائة
عام من العزلة» ،وهي أول رواية ،وربما كتاب
ك ـب ـيــر ،ق ــرأت ــه ف ــي ح ـيــاتــي ،ك ـنــت أن ـف ـصــل عن
الـعــالــم الــواق ـعــي ال ــذي كــانــت أسـســه تـتــداعــى
بالنسبة لــي ،كانت تفاصيله املهمة تنتهي،
وب ـصــورة شــديــدة الـقـســوة .وأرح ــل إلــى عالم
الرواية ،بال أي معرفة عن كيف تقرأ الروايات،
وال أي دراية بأهمية النص الذي أمامي .هذه
املــواجـهــة «الـبــريـئــة» مــع الـفــن مــا زال ــت تمثل
أس ــاس فـهــم الـفــن كـشــيء «حـقـيـقــي» أكـثــر من
الــواقــع بالنسبة لــي .بعدها بفترة كنت أجد
األلــم في مختلف الفنون ،هي كانت تذكرني
بالحقيقة التي تختفي في الواقع ،حقيقة أننا
نعيش الحياة بأكثر من مجرد الحياة .هذه
الحقيقة التي نحاول جميعًا الهروب منها...
ً
ً
س ــؤال الـفــن لـيــس س ــؤاال جـمـيــا .بمعنى أنــه
سؤال لذيذ ستشعر بالسعادة وأنت تتعرض
ل ــه .ذل ــك أن م ـصــدر ال ـفــن ه ــو أزمـ ــة ال ــوج ــود،
ملــاذا هنالك حياة ومــوت ،وجــود وعــدم .كنت
قــد شعرت ألول مــرة بهذه األزم ــة وأنــا أشعر
ب ــال ـش ــر ف ــي داخ ـ ـلـ ــي .ه ـن ــال ــك م ــع ال ـت ـف ـجــرات
الـكـبـيــرة نـفـقــد ح ـيــاد ال ـط ـفــولــة ،حــالــة كوننا
ظواهر «طبيعية» .كل شيء غير طبيعي يبدأ
بــالـظـهــور حـتــى أن ــك ال ت ـعــرف م ــن أن ــت حـقــا.
تـصــاب بــالــذهــول مــن الجميل والقبيح الــذي
يمكنك أن تفعله .وم ــن ذل ــك ال ــذي يمكنك أن
ال تــوقــف نفسك عــن فعله .ولـتــواصــل املسير
فــي ه ــذا الـطــريــق الـصـعــب عـلـيــك أن تستعني
ً
باألعمال الفنية .أن تأخذها بجدية .خذ مثال
الفيلم  Shawshank Redemptionمــا يجعله
ً
جميال هو أننا جميعًا نعلم أننا نعيش داخل
س ـجــن ونـ ـح ــاول الـ ـه ــروب م ـنــه .ل ـيــس هـنــالــك
شيء «بسيط» و«بــريء» في هذا االستمتاع،
إنـ ــه تـمـثــل «مل ـش ـك ـلــة» و«أزم ـ ـ ـ ــة» .هـ ــذا «ال ـف ــن»
الذي هو (أنا أعرف الفن بأنه الشيء الجديد
جذريًا .ألن الذات نفسها هي الخلق من العدم.
ً
ال ـحــب م ـثــا ه ــو خـلــق م ــن ال ـع ــدم .كــانــت كــان
يـقــول بــأنــك حتى تـقــوم بـشــيء أخــاقــي فأنت

يجب أن تولد من جديد ،أن تخلق نفسك من
ال ـعــدم /وه ــذا حسب علمي هــو تعريف الفن
عند آالن باديو) ،هو فن عرفني إليه ألول مرة
علي عزت بيغوفتش .الشيخ القارئ لهيرمان
هيسة ونيتشه .يحدثك علي عزت عن ذهوله
أمـ ــام ل ــوح ــات بـيـكــاســو وك ــأن ــه ط ـفــل صـغـيــر.
وأن ـ ــا ف ــي ذلـ ــك ال ــزم ــن ك ـنــت ش ــدي ــد االن ـب ـهــار
بكليشيهات الثقافة (الـفــن والـفـكــر) ولكنني
رغم ذلك أحسست بأن شيئًا قد حدث.
كــان تـســاؤل بسيط ي ــدور فــي رأس ــي .مــن هو
اإلن ـســان الـجـيــد؟ وهـنــا كنت أرى تناقض أن
البشر املتدينني هم بشر سيئون .وأكثر من
ذلــك ،إنهم ال يـشـعــرون .أعتقد أن االستنتاج
ال ـب ـس ـيــط ه ـنــا ه ــو أن ال ــدي ــن ي ـج ـعــل ال ـنــاس
سيئني ألنه مجرد أكذوبة سخيفة .مثل هذا
االستنتاج لــن يكون ممكنًا داخــل الفلسفة...
واب ـن ـه ــا ال ـش ــرع ــي «ع ـل ــم الـتـحـلـيــل الـنـفـســي»
(ولـ ـي ــس ع ـلــم ال ـن ـف ــس) .وك ـم ــا س ـن ــرى الحـقــا
ف ــإن أكـثــر مــا يمكنك أن ت ــراه عـبــر عـلــي عــزت
بيغوفتش هو أن الدين ،كالفلسفة ،هو أقرب

الدين ليس عربيًا ،وال أوروبيًا،
واألمر نفسه يمكن قوله
بالنسبة إلى الحقيقة

للتحرر مــن ال ــادي ــن .بـعــد ذل ــك بــوقــت طويل
عــرفــت أن هنالك عــاقــة وطـيــدة بــن الفلسفة
األوروب ـي ــة «ال ـقــاريــة» وال ــدي ــن .بينما هنالك
عالقة وطيدة بني الالدين والفلسفات الواقعية
كالتحليلية .فــي املـثــالـيــة األملــان ـيــة وابنتها
الجدلية املادية كانت هنالك دائمًا مساحة من
الحرية الجذرية ،بينما تختفي هذه املساحة
ً
فــي الفلسفة التحليلية ...وص ــوال لالختالف
بني علم التحليل النفسي الفرويدي ومدارس
دراسات العقل .Cognitive Sciences
بالنسبة لي ،فإن الكتاب «هروبي إلى الحرية»
ّ
شكل بالفعل بابًا انفتح على مصراعيه .علي
عزت بيغوفتش ،وعلى الرغم من كونه مفكرًا
إســام ـيــا ،إال أن ــه اب ــن م ــدرس ــة ،ف ــي الـجــذريــة
والـثــورة والحقيقة ،هي جوهر أوروب ــا .ربما
يكون علي عــزت في ذاتــه إثباتًا ضد دعــاوى
الـعــودة إلــى «الـتــراث اإلســامــي» لفهم الدين.
فعلي عزت لم يكتشف الدين في أصل تاريخ
الفكر األوروبـ ــي وحـســب ،بــل اكتشف األصــل
امل ـش ـت ــرك ل ـل ــدي ــن .ف ــال ــدي ــن ل ـي ــس ع ــرب ـي ــا ،وال

أوروب ـي ــا ،ونـفــس األم ــر يمكن قــولــه بالنسبة
لـلـحـقـيـقــة .لــذلــك يـمـكـنــك أن ت ـقــول ع ــن كــانــت
إن ــه «أح ــد املعلمني الـعـظــام لــإنـســانـيــة» وأن
تكون مسلمًا .بل أكثر من ذلك ،بالنسبة لعلي
عــزت ،فأنت لــن تكون مسلمًا مــا لــم تقل ذلــك!
إن االنـفـصــال بــن الـشــرق وال ـغــرب ،ومحاولة
احتكار الحقيقة في داخل التاريخ االجتماعي
بعينها،
للطوائف والجغرافيا ،هــو الوثنية
ّ
ع ـن ــدم ــا ي ـع ـبــد اإلن ـ ـسـ ــان ع ـش ـي ــرت ــه وي ـســخ ــر
الحقيقة في «صراع الحضارات»« .نحن» ضد
«هــم» بتعبيرات إدوارد سعيد .مــن «نحن»؟
بالنسبة لعلي ع ــزت فنحن أكـثــر مــن كوننا
أبـنــاء للصحابة وبقية رم ــوز ال ـت ــراث ...نحن
أبناء الحقيقة التي ظهرت في أوروب ــا .نحن
أبناء تلك الحقيقة أكثر من األوروبيني.
والـ ـكـ ـت ــاب ه ــو ف ــن ف ــي الـ ـنـ ـض ــال .ك ـت ـبــه عـلــي
عــزت وهــو فــي سـجــون شيوعية تيتو .كتبه
كمهرب من طبقات السجن املتعددة .دعوني
أضعها بهذا الشكل :في «ذاتيته» هرب علي
عــزت نحونا جميعًا .هــو أراد أن يكون جــزءًا
منا ،نحن الذين سنقرأ كتابه ثم نرتبط معه
بـعــاقــة أب ــدي ــة .إن الــذات ـيــة امل ـفــرطــة لشخص
ي ــدون أف ـك ــاره امل ـع ـقــدة ف ــي بـيـئــة ال ت ـقــرأ غير
«ال ـت ـكــرار األصــولــي ال ــا نـهــائــي» هــي املــدخــل
الــوح ـيــد لـلـمـطـلــق الـ ــذي ي ـج ـمــع «ال ـطــائ ـفــة»...
«ال ـ ـحـ ــزب» .إن ه ــذا امل ـط ـلــق  Universalال ــذي
يجمعنا جميعًا هو ما هرب علي عزت له.
الـكـتــاب عـبــارة عــن تــأمــات ،فــي الـفــن والــديــن
والسياسة ،مكتوبة في شكل فقرات قصيرة.
ً
وقـ ــد شـكـلــت هـ ــذه امل ـق ـت ـط ـفــات م ــدخ ــا رائ ـعــا
بالنسبة لي للثقافة الغربية ...التي هي غاية
«ال ـث ـقــافــة» .وم ــن وقـتـهــا أن ــا أت ـعــرف بـصــورة
أف ـض ــل ع ـلــى أول ـئ ــك ال ــذي ــن قـ ــرأت عـنـهــم عند
علي عــزت أول مــرة :كيركيغار ،هيغل ،كانت،
والبقية .هم املعلمون العظماء لإلنسانية .وإن
كانت «حضارتك» تجعلك تخجل من قول ذلك
فأنت لم تخرج من السجن بعد .هذا بخالف
أن ــك تخلط بــن أش ـخــاص مـثــل ج ــورج بــوش
وك ــان ــت .ه ــؤالء ال يـنـتـمــون لـنـفــس الـحـضــارة
«إن كان لزامًا أن نتكلم بمنطق الحضارات».
ج ــورج ب ــوش ينتمي لـنـفــس ح ـضــارة صــدام
حسني.
ثم جاءت منظومة علي عزت الفكرية بعدها
ف ــي ك ـتــابــه «اإلس ـ ـ ــام ب ــن ال ـش ــرق والـ ـغ ــرب»:
األخالق هي أساس الدين .ولذلك فالعقل الحر
هو أساس الدين .ألن األخالق هي نتاج حرية
العقل .الله نفسه سيعتمد على األخالق حتى
ولذلك فالنص
يصبح ممكنًا .وليس العكسُ .
عديم القيمة (بل قد يكون شرًا) إن قرأ من دون
عدسة األخالق والعقل.
بالنسبة لعلي عــزت ،فــإن الـقــانــون األخــاقــي
فــي اإلنـســان هــو شــيء ســابــق للدين .بمعنى
أنه سابق للرسالة السماوية .هو ،بالتأكيد،

بالنسبة لعلي ع ــزت ،ج ــزء مــن الــديــن دائـمــا،
ل ـك ـنــه ل ـيــس ج ـ ــزءًا م ــن «ال ـت ـع ــال ـي ــم» الــدي ـن ـيــة.
الرسالة ال تعلم الناس األخ ــاق ،ال تخبرهم
مــا هــو الـصــواب ومــا هــو الخطأ ،ذلــك املجال
هو مجال الفرد .أنت عندما تتعرض لسؤال
ً
أخالقي ،عن هل يجب أن تقتل أحدهم مثال،
أو عن كيف يجب أن تعامل زوجتك أو ابنتك،
فإنه ال معنى ،من الناحية الدينية ،ألن تذهب
بـحـثــا عــن اإلج ــاب ــة عـنــد ش ـيــوخ الـكـهـنــوت أو
داخ ــل الـنـصــوص الــديـنـيــة .مــا هــو األخــاقــي
في تنفيذ تعاليم األخالق من دون أن تقررها
بيغوفتش ،اإلسالمي ،ابن مدرسة في
الجذرية والثورة والحقيقة

العالقات الدولية ذات اللون الزهريّ
ياسر عبد الحسين *
ُ ِّ
َّ
ّ
الحالية فإن تاء التأنيث
على وفق ُاملؤشرات
ستحكم امل َستديرة قريبًا بسماتها الدافئة،
ّ
الزليخي بعيدًا
بسالمها املـ ْـر َيـ ِـمـ ِّـي ،ومكرها
ّ
عما ُيــريــده البعض أن ُيزحزحها من القلب
إلــى الهامش؛ لتكون الحارسة األمينة على
ال ــذاك ــرة ،وج ـمــع ال ـش ـتــات اإلن ـس ــان ـ ِّـي بــأريــج
ّ
ٍّ
ورديــة .بات الحديث
خاص ُيوحي بسياسة
َّ
ّ
تغزو
عن أن األقطاب النسوية أقرب اليوم ألن َّ
العالم ما بني رئيسة وزراء بريطانيا ُمؤخرًا
ابـنـتــي ال ـقـ ّـستـيــريــزا م ــاي ،وأنـجـيــا ميركل
ف ــي أملــان ـيــا ،واب ـن ــة رج ــل األع ـم ــال بالنسيج
(ه ـ ـيـ ــاري ك ـل ـي ـن ـتــون) ق ــري ـب ــا ف ــي ال ــوالي ــات
املـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ــرك ـ َّـي ــة ،وكـ ــذلـ ــك األم ـ ـ ــر شـمــل
ّ
الدولية األكبر ،فالبديل عن بان كي
املنظمة
ّ
مون األمني العام لألمم املتحدة حتى اآلن هو
امرأة أرجنتينية ،وهي سوزانا مالكورا.
ص ـعــود املـ ــرأة عـلــى رأس ال ـق ــرار فــي الـنـظــام
الـعــاملـ ِّـي ليس بالجديد أمــام أنــديــرا غاندي،
ّ
الحديدية مارغريت
وبنازير بــوتــو ،وامل ــرأة
تاتشر ،ومادلني أولبرايت ،وكوندليزا رايس،
َّ
وأخـ ــريـ ــات ،ل ـك ــن ال ـج ــدي ــد أن ت ـص ـبــح هـنــاك
ّ ُ
ّ
نسوية إنسانية تعيد شكل سياسة
خرائط
َّ
َّ
ال ـعــالــم ف ــي ال ـف ــراغ ــات امل ـن ـســيــة ك ـمــا يـتــوقـ ــع
البعض.
جــدل التذكير والـتــأنـيــث قــديــم فــي سجاالت

االجـ ـتـ ـم ــاع ،وال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ،ول ـ ــم ي ـق ـت ـصــر عـلــى
ّ
الفردية فقط ،بل شمل
موضوعات الحقوق
ّ
كذلك ُم َ
فردات عالم العالقات الدولية.
فـفــي ع ــام  1998كـتــب األم ـي ــرك ـ ّـي ـ ـ الـيــابــانـ ّـي
ف ــرانـ ـي ــس ف ــوك ــاي ــام ــا Francis Fukuyama
نـظــريـتــه ح ــول «تــأنـيــث املـسـتـقـبــل» ،مفادها
َّ
ّ
سياسيًا؛ ألن تأنيث
أهمية إعادة سلطة املرأة
ِّ
ُ
ّ
الدولية -حسب رأيه -سوف يضيق
العالقات
َّ
الفرصة أمام الحروب ،وال سيما إذا أصبحت
ّ
الديمقراطية في
تلك امل ــرأة فــي املجتمعات
ّ َّ
السياسي؛ ألن املرأة سوف تكون
موقع القرار
أكثر رأفة بالناس من الرجل ،بل أكثر حكمة
عند اتخاذ القرارات.
ّ
فوكوياما جاء ُليؤكد انعكاس األنوثة الرقيقة
ّ
على علم العالقات الدولية ،وهي -باألصل-
تتطابق مع فكرة طرحتها كارول كون Carol
 Cohnفي مقالتها الشهيرة« :الجنس واملوت
الدولية ُ
ّ
وم َّ
ؤسسات الدفاع»Sex
في العالقات
and Death in the Rational World of Defense
 ،Intellectualsقــالــت فيهاَّ :إن الــذكـ َّ
ـوريــة في
َّ
ُاملـ َّ
العسكرية هــي الـتــي ساهمت في
ـؤسـســة
صناعة ثقافة الحرب.
ّ
الدولية اململوء باللون األحمر
عالم العالقات
ّ
القاني ،وصــراعــات الـحــروب الــذكــوريــة التي
َّ
ستتقدم فيه
صنعها حـضــرة «الـسـ ِّـيــد» هــل
ّ
«السيدة»؟
ُ
ـصـرًا عـلــى الــرجــال
الـعـنــف ال ــذي لــم يـكــن مـقـتـ ِ

ف ـقــط .ول ـل ـمــزحــة يـ ـت ــداول ال ـب ـعــض مــوضــوع
ماري كوري ُمكتشفة اليورانيوم وهي َّ
املادة
ِ
ّ
َّ
النووية الحقًا
األساسية في صناعة القنبلة
ّ
بأنها امـ ُـرأة ليست رسالة ســام نسوية ،بل
حـتــى إن قـ ـ ِّـدر لـلــرجــال ال ــدف ــاع عــن مــوضــوع
ُارتـ ـب ــاط ال ـع ـنــف ب ــال ــذك ــور أل ــم ي ـكــن ال ــرج ــال
ِّ
ستبدون نتاج رحم نساء ،فاملرأة صانعة
امل
للرجال .بربرا بيرس صنعت جــورج دبليو
طلفاح صنعت صدام حسني.
بوش ،وصبحة َّ ُ َ
َّ
َّ
النسوية الصاعدة
ثمة َمــن يــرى أن الــنــخـ َـب
َّ
فــي الـقـيــادة السياسية قــد ال يتمتعن بقدر
ـاف مــن ن ــون ال ـن ـســوة مــن الــرقــة واألن ــوث ــة،
كـ ٍ
وأنـ ــه ل ــو ل ــم يـتـمـتـعــن بــال ـقــوة وال ـصــابــة ملا
ّ
القوية،
ارتبط اسم النساء الحاكمات باملرأة
وامل ـ ـ ــرأة ال ـح ــدي ـ ّ
ـدي ــة ف ــي امل ـع ـت ــرك ال ـس ـيــاســيِّ

جدل التذكير والتأنيث
قديم في سجاالت
االجتماع والتاريخ

ال ـفــاقــد لـلـجــوانــب امل ـع ـنـ َّ
ـويـ ُّـة وال ــروح ـ َّـي ــةَ .مــن
يـقــرأ ُمــذك َّـ ــراتـهــا سيستشف دور مــارغــريــت
تاتشر في حرب الفوكالند عام  1982عندما
لـ ــم تـ ـتـ ـف ــاوض مـ ــع الـ ـجـ ـم ــاع ــات والـ ـجـ ـي ــوب
األرجنتينية ضـ ّـد بريطانيا ،بــل جــاء ُّ
ّ
ردهــا
ُ
َ
ع ـب ــر الـ ـق ــوة ال ـص ـل ـبــة ب ــمـ ـش ــارك ــة األسـ ـط ــول
ِّ
ِّ
البريطاني لحسم األمر.
العسكري
َّ
ُعمومًا ..فقد تطور املفهوم في علم العالقات
الــدولـ َّـيــة حـتــى أصـحـبــت (ال ـن ـسـ ّ
ـويــة) واح ــدة
م ــن أه ـ ـ ِّـم ال ـن ـظ ـ َّ
ـري ــات ف ــي ت ـف ـس ـيــر ال ـس ـيــاســة
ّ
الدولية ،وحاولت هذه النظرية ترتيب قطع
«امل ـي ـكــانــو» املـخـتـلـفــة ال ـتــي تـمــارسـهــا امل ــرأة
في السياسة بشكل عـ ّ
ّ
املهني في
ـام ،والعمل
ّ
الــدولــة بشكل خ ـ ّ
ـاص ،مــا بــن الدبلوماسية،
ّ
وال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــة ،واالج ـت ـمــاعــيــة ،وت ـنــاقــش تلك
االختصاصات ُمن زوايــا الــذكــورة واألنــوثــة،
ل ـكـ َّـن اإلش ـك ــال امل ـث ــار ف ــي تـلــك ال ـن ـظـ ّ
ـريــة أنـهــا
ُ
َّ
ت ـه ـ ِّـم ــش دور املـ ـ ــرأة ف ــي ال ـع ــاق ــات ال ــدول ــي ــة
عندما يـكــون معيار التمييز بــن الجنسني
ّ
ّ
ّ
النسوية
للنظرية
األساسية
وحدة التحليل
َّ
َ
فــي هــذا االت ـجــاه؛ ف ــإن ُمـشــاركــة امل ــرأة ليست
ِم ْلـحًا ،أو بهارات ّ
خاصة ُتـضاف إلى الطبخة
ّ
الـسـيــاسـ ّـيــة ،ولـيـســت مـكـيــاجــا س ـيــاســيــا ،بل
َّ
إن ال ـ ــدور األص ـي ــل ل ـل ـمــرأة يـنـبــع م ــن ذات ـهــا،
َّ
تتحول بذاتها ،كما تقول الروائية
ويمكن أن
ّ
املصرية الراحلة رضوى عاشور في روايتها
«أثقل من رضوى»« :إنني من حزب النمل ،من

