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موسيقى

األوركسترا الوطنية:
موزار وهايدن وبيتهوفن

تحديات الثقافة العربية وسبل مواجهتها
جورج قرم*
ّ
إن املشهد الثقافي العربي متناقض
للغاية ومنقسم فــي صــراع مرير بني
أنـ ـص ــار سـ ـي ــادة ال ــدي ــن ع ـلــى الـثـقــافــة
وتوجيهها بكل تفاصيلها من جهة،
وبـ ــن أنـ ـص ــار دن ـي ــوي ــة ال ـث ـقــافــة الـتــي
يـتـعــدى مـفـهــومـهــا الـقـضــايــا الــديـنـيــة
البحتة ،وهذا التناقض الصارخ يجب
أن نحله ونـجــد سبل ت ـجــاوزه .هناك
عــوامــل عــديــدة يـجــب تـحــديــدهــا لفهم
ال ـصــراع الــدائــر حــول دنـيــويــة الثقافة
وب ــن سـيـطــرة الــديــن عـلــى كــل األوج ــه
الثقافية.
ف ـق ــد اهـ ـت ــم ك ـث ـي ــرون بـ ـه ــذا امل ــوض ــوع
وبـيـنـهــم ال ــدك ـت ــور ع ـبــد اإللـ ــه بـلـقــزيــز
الذي له مؤلفات عديدة تدور حول هذا
املوضوع ومنها بشكل خاص «الديني
والدنيوي ـ نقد الوساطة والكهنتة».
ّ
والحقيقة أن الثقافة الدينية السائدة
ّ
ف ــي م ـع ـظــم األقـ ـط ــار ال ـعــرب ـيــة ت ـتــركــز
حول مفهومي الحالل والحرام اللذين
ان ـ ـت ـ ـشـ ــرا ب ـش ـك ــل م ـث ـي ــر عـ ـب ــر ج ـه ــود
الـ ـح ــرك ــات اإلس ــامـ ـي ــة ،ع ـل ــى رأس ـه ــا
ح ــرك ــة االخـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــن بـفــروعـهــا
ال ـعــديــدة ف ــي الـ ــدول ال ـعــرب ـيــة .وهـكــذا
تالشت التيارات الليبرالية في تفسير
القرآن الكريم ،وهي كانت قد ازدهرت
فــي مـصــر بـشـكــل خ ــاص ط ــوال الـقــرن
التاسع عشر والـجــزء األول من القرن
العشرين .وقد أصبح بالتدرج معظم

اتجاه غربي ألسر الشعوب
العربية واإلسالمية في دينها
وثقافة الحالل والحرام
حركة تحرير المرأة في
مصر بدأت قبل والدة الحركة
النسائية الفرنسية
الــدول العربية يعتمد نظرة متشددة
ف ــي ال ـق ـضــايــا الــدي ـن ـيــة وأصـ ـب ــح ذلــك
نهجًا ازدهــر بشكل خاص إثر الحرب
الـ ـ ـب ـ ــاردة بـ ــن االت ـ ـحـ ــاد ال ـســوف ـي ـي ـتــي
وال ــوالي ــات املـتـحــدة .واملـلـفــت فــي هــذا
ّ
ّ
ال ـش ــأن أن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وظ ـفــت
هذا االتجاه ملحاربة النفوذ الشيوعي
واالشتراكي الذي كان سائدًا إلى ّ
حد
بـعـيــد ف ــي ب ــاد أق ـط ــار ال ـعــالــم الـثــالــث
ّ
وتجسد
ومنها املجتمعات اإلسالمية.
ذلـ ــك ب ـش ـكــل ف ــاض ــح ف ــي إرسـ ـ ــال آالف
املقاتلني الـعــرب إلــى أفغانستان عام
 1980للتخلص مــن النظام األفغاني
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري الـ ـ ـ ـ ــذي كـ ـ ـ ــان قـ ـ ــد أصـ ـب ــح
ت ـح ــت نـ ـف ــوذ االت ـ ـحـ ــاد ال ـســوف ـي ـي ـتــي.
ّ
ون ــاح ــظ ُ أن َم ــن ُس ـمــي بــاملـجــاهــديــن
األفغان ،نقلوا بعد ذلك إلى البوسنة
ف ــي ي ــوغ ــوس ــاف ـي ــا وإلـ ـ ــى ج ـم ـهــوريــة
ال ـش ـي ـشــان ال ـت ــي م ــا زال ـ ــت إلـ ــى ال ـيــوم
إقـلـيـمــا م ــن أقــال ـيــم ال ــدول ــة الــروس ـيــة.
كما يجب أال ننسى االنـقــابــات التي
نجحت الواليات املتحدة في تدبيرها
ٍّ
في كــل من أندونيسيا والقضاء على
نـظــام ســوكــارنــو التقدمي وباكستان
حيث حصل انـقــاب عسكري بقيادة
ض ـي ــاء ال ـح ــق ال ـ ــذي أط ـ ــاح بــالــرئـيــس
ذي ال ـف ـقــار ع ـلــي ب ــوت ــو املـنـفـتــح على
الحداثة العاملية .كما ّ
تم زرع مجموعة
مــن االخـ ــوان املـسـلـمــن فــي الفيليبني
ّ
ب ـق ـي ــادة أبـ ــو س ـي ــاف ال ـ ــذي بـ ــدأ يـشــن
هجمات داخل هذا البلد.
ّ
والحقيقة أن الــواليــات املتحدة كانت
تعمل لتقويض حركة عــدم االنحياز،
ألنها كانت تراها ّ
ميالة إلــى االتحاد
السوفييتي وتحارب النفوذ األميركي
بــاســم مـحــاربــة اإلمـبــريــالـيــة وتـحــريــر

الشعوب مــن االتـجــاهــات االشتراكية
الطابع املـعــاديــة لإلمبريالية .ونذكر
هـ ـن ــا أن حـ ــركـ ــة ع ـ ـ ــدم االن ـ ـح ـ ـيـ ــاز قــد
ّ
ّ
تأسست بفعل جهود كل من الرئيس
املصري جمال عبد الناصر والرئيس
اليوغوسالفي تيتو والرئيس الهندي
نهرو ،ورأت الواليات املتحدة حينذاك
في حركة عدم االنحياز حركة معادية
ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وم ــا ك ــان ُيـسـمــى
العالم الـحـ ّـر الرأسمالي الـطــابــع .كما
ح ـصــل ف ــي ت ـلــك ال ـح ـق ـبــة ال ـتــاري ـخ ـيــة
انـقــاب عسكري فــي ال ـســودان اعتمد
الشريعة اإلسالمية في النظام العام
بــالــرغــم مــن وج ــود ف ـئــات واس ـعــة من
امل ـس ـي ـح ـيــن وال ــوث ـن ـي ــن ف ــي ج ـنــوب
ال ـ ـبـ ــاد ،ب ـي ـن ـمــا ك ــان ــت الـ ـ ـس ـ ــودان فــي
امل ــاض ــي دول ـ ــة ت ـقــدم ـيــة ي ــوج ــد فيها
رب ـ ـمـ ــا أه ـ ـ ــم ح ـ ـ ــزب شـ ـي ــوع ــي ع ــرب ــي.
وظ ـ ـه ـ ــرت أي ـ ـضـ ــا ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـح ـق ـب ــة
التاريخية جماعات إسالمية في دولة
ّ
مثل الجزائر في ظــل الرئيس هــواري
بــومــديــن امل ــدن ــي ال ـطــابــع وال ـت ـقــدمــي،
إذ نـ ـش ــأت فـ ــي ه ـ ــذا ال ـب ـل ــد «ال ـج ـب ـهــة
اإلسالمية لإلنقاذ» ،ودخلت الجزائر
في القالقل واالضطرابات بعدما قام
ال ـج ـيــش الـ ـج ــزائ ــري ب ــإي ـق ــاف امل ـســار
االنتخابي للبالد نظرًا الحتمال فوز
اإلس ــامـ ـي ــن ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ودخ ـل ــت
الجزائر في حرب أهلية دامت ثماني
سنوات.
ّ
وهـ ـك ــذا ن ـ ــرى أن ال ـ ـ ــدول الـ ـت ــي كــانــت
ترفع رايــة عــدم االنحياز بني االتحاد
الـســوفـيـيـتــي وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة قد
دخلت في قالقل وحروب أهلية ،وهذا
ّ
م ــا ح ـصــل ف ــي ك ــل م ــن يــوغــوســافـيــا
وال ـج ــزائ ــر .أم ــا ف ــي مـصــر بـعــد غـيــاب
جـ ـم ــال ع ـب ــد الـ ـن ــاص ــر وب ــال ــرغ ــم مــن
س ـي ــاس ــة الـ ـ ـس ـ ــادات ب ـتــوق ـيــع ال ـس ــام
مــع إســرائـيــل وزيـ ــارة ال ـقــدس ،أصبح
الـتـطــرف الــديـنــي يـســود الـســاحــة وقد
ت ـ ّـم اغ ـت ـيــال رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة على
ي ــد ال ـج ـمــاعــات اإلســام ـيــة املـتـطــرفــة.
وه ـك ــذا ش ـهــدت ه ــذه الـحـقـبــة انـهـيــار
نـفــوذ حــركــة عــدم االنـحـيــاز التقدمية
واملــدن ـيــة ال ـطــابــع ال ـتــي لــم تـكــن تــذكــر
الـقـضــايــا الــديـنـيــة وال تعتمد بشكل
خـ ـ ــاص ف ـ ـكـ ــرة ال ـ ـص ـ ــراع بـ ــن الـ ـش ــرق
املـ ـسـ ـل ــم وال ـ ـغ ـ ــرب امل ـس ـي ـح ــي والـ ـت ــي
بدأنا ندخل في دائرتها .وابـتـ ً
ـداء من
التسعينيات مــن الـقــرن املــاضــي ،بــدأ
ال ــدي ــن يـحـتــل ال ـحـ ّـيــز ال ـث ـقــافــي ،ولـعــل
بعض الكتابات العربية قد ساهمت
فــي ذلــك بطريقة غير مقصودة .أذكــر
هـنــا الـكـتــاب الـشـهـيــر إلدوارد سعيد
حول االستشراق وكذلك كتابات أنور
عبد امللك ومهدي املنجرة في اململكة
امل ـغــرب ـيــة حـ ــول الـ ـص ــدام ب ــن ال ـشــرق
والـ ـ ـغ ـ ــرب .هـ ـك ــذا أص ـب ـح ــت ال ـق ـضــايــا
امل ـت ـع ـل ـقــة بــال ـث ـقــافــة ال ــدي ـن ـي ـ ّـة مـقــابــل
الثقافة الدنيوية قضايا معقدة ،وقد
سعيت فــي كتابي «الفكر والسياسة
فــي الـعــالــم الـعــربــي» أن أظـهــر التنوع
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر لـ ـلـ ـفـ ـك ــر ال ـ ـعـ ــربـ ــي ب ـ ـمـ ــا ف ـيــه
ال ـك ـتــابــات املــارك ـس ـيــة أو االشـتــراكـيــة
ال ـطــابــع وغ ـنــى الـفـكــر ال ـعــربــي خ ــارج
ُ
ذكرت
مناقشة القضايا الدينية .كما
في الكتاب االتجاهات الليبيرالية في
فهم وتطبيق القرآن الكريم والشريعة
اإلســامـيــة املتجسدة فــي أعـمــال عدد
مـ ــن مـ ـش ــاي ــخ األزه ـ ـ ـ ــر األج ـ ـ ـ ــاء وهـ ــم:
رف ــاع ــة ال ـط ـه ـطــاوي ف ــي ب ــداي ــة ال ـقــرن
التاسع عشر ،ومــن ثــم الشيخ محمد
ع ـبــده ،والـشـيــخ عـلــي عـبــد الـ ــرازق في
كتابه الشهير اإلسالم وأصول الحكم
وأخ ـي ـرًا طــه حـســن .والـجــديــر بالذكر
ّ
الرازق ولو أنه
ُهنا أن الشيخ علي عبد ُ َّ
أخرج من األزهر ،إنما لم يكفر وكذلك
األمر بالنسبة إلى الشيخ أحمد أمني
ّ
وطــه حـســن .إن التكفير الـحــديــث قد
مارسه بضجة كبيرة النظام اإليراني
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َّ
ال ـجــديــد ال ــذي ل ــم ُي ـكــفــر فـقــط سلمان
رشدي ،إنما دعا إلى قتله .ومن املفيد
هنا التذكير بالدفاع الجريء لصادق
ج ـ ـ ــال الـ ـعـ ـظ ــم ع ـ ــن سـ ـلـ ـم ــان رش ـ ــدي
وت ـهـ ّـج ـمــه ع ـلــى ال ـف ـت ــوى الـخـمـيـنـيــة.
ونـ ـ ـ ــرى هـ ـن ــا ال ـ ـفـ ــرق ال ـك ـب ـي ــر بـ ــن مــا
حصل للشيخ علي عبد ال ــرازق الــذي
ّ
لم ُيكفر ،وبني قضية سلمان رشدي،
األميركية
مــع التذكير بــأن الجامعة ّ
ف ــي ب ـي ــروت اض ـط ــرت إث ــر ت ــدخ ــل دار
الفتوى أن تفصل جالل صادق العظم
بـعــد نـشــر كـتــابــه الشهير «نـقــد الفكر
الديني» الصادر عام  .1969دخلت إذن
الـســاحــة الفكرية العربية فــي مرحلة
تــاري ـخ ـيــة ج ــدي ــدة ،ح ـيــث س ــاد خطر
التهديد بالتكفير أو إعالنه كما حصل
مع ّكل من فرج فودة الذي ّ
تم اغتياله
ّ
ونصر حامد أبو زيد الذي تم تكفيره
والـ ـحـ ـك ــم ب ـف ـص ـلــه عـ ــن زوج ـ ـتـ ــه ،مـمــا
اضطره وزوجته إلى ترك مصر .ومنذ
ذلــك الحني أصبحت الساحة الفكرية
العربية مليئة بمناقشة ال نهاية لها
لــأمــور الــديـنـيــة بــاسـتـثـنــاءات قليلة
مثل تونس ولبنان.
بــالــرغــم مــن كــل ذل ــك ،فاملشاهدة التي
ُ
وصفتها بالتفصيل في الكتاب حول
الفكر والسياسة فــي العالم العربي،
ّ
ت ــدل بـمــا ال لـبــس فـيــه عـلــى خصوبة

أن ــواع مختلفة مــن الثقافة الدنيوية
ال ـطــابــع عـلــى ي ـ ّـد مــؤلـفــن مــاركـسـيــن
أغـنــوا بشكل واضــح الثقافة العربية
م ـث ــل ع ـب ــد ال ـل ــه ال ـ ـعـ ــروي ف ــي امل ـغ ــرب
وال ـ ـيـ ــاس م ــرق ــص وي ــاس ــن ال ـحــافــظ
ف ــي امل ـش ــرق وغ ـيــرهــم ال ــذي ــن وص ـفــوا
أزم ـ ـ ــة امل ـث ـق ـف ــن الـ ـ ـع ـ ــرب ،خ ــاص ــة مــن
منظور سعيهم إلى اللحاق بالحداثة
ّ
األوروب ـ ـيـ ــة .ك ـمــا أن ب ـعــض املـفـكــريــن
الـعـلـمــانـيــي ال ـهــوى قــد قــامــوا بوضع
َّ
مؤلفات ملفتة حول العلمانية ابتداء
من الدكتور عزيز العظمة إلى السفير
ال ـل ـب ـن ــان ــي الـ ـس ــاب ــق م ـح ـم ــد ض ــاه ــر
والدكتور محمد جابر األنصاري من
البحرين.
كما ّ
أود أن أشير إلــى راهنية الكتاب
الـشـهـيــر ل ـطــه ح ـســن ح ــول مستقبل
الـ ـثـ ـق ــاف ــة ف ـ ــي م ـ ـصـ ــر ،وك ـ ــذل ـ ــك ك ـت ــاب
ال ــدك ـت ــور ع ـبــد اإللـ ــه بـلـقــزيــز ال ـصــادر
عــام  2018حــول «الــديـنــي والــدنـيــوي ـ
نـقــد الــوســاطــة والـكـهـنـتــة» بــاإلضــافــة
َّ
إلــى املــؤلــف القيم للدكتور نبيل عبد
الفتاح حــول «تجديد الفكر الديني ـ
مقدمات أولية» الذي يغوص بالعمق
فــي مشكالت توغل العنف واإلره ــاب
ف ــي ال ـ ــدول اإلس ــامـ ـي ــة ،ك ـمــا يـتـطــرق
الـكـتــاب إل ــى قـضــايــا الـحــريــة الدينية
في مقابل ثقافة التطرف الديني التي

تسود الساحة العربية منذ عقود.
ّ
وربما من املفيد هنا أن أذكــر مجددًا
بتوظيف الديانات التوحيدية الثالث
مــن ِقـبــل الــواليــات املـتـحــدة فــي أجــواء
ال ـح ــرب الـ ـب ــاردة ملـنــاهـضــة ال ـت ـيــارات
ال ـش ـي ــوع ـي ــة واالش ـ ـتـ ــراك ـ ـيـ ــة االتـ ـج ــاه
الـ ـت ــي ك ــان ــت تـ ـس ــود ح ـ ّـي ــز دول ع ــدم
االنحياز الخاصة بالعالم الثالث في
الخمسينيات والستينيات من القرن
املاضي كما ذكرنا سابقًا.
ّ
ت ـ ــدل م ـح ـت ــوي ــات امل ـ ـعـ ــارض امل ـك ـ ّـرس ــة
ُ
للكتب العربية الـتــي تـقــام فــي لبنان
ودول عربية أخرى ،على ّ
الحيز الكبير
الذي تعطيه دور النشر العربية للكتب
الــدي ـن ـيــة ،م ــع املــاح ـظــة أن الـجـمـهــور
الذي يزور تلك املعارض متنوع يهتم
أي ـضــا بــالـكـتــب الــدن ـيــويــة ال ـطــابــع أو
الكتب التي تنتقد االتجاهات الدينية
املتطرفة.
وهنا ال ّ
بد من االلتفات إلى ما يصدر
م ــن ك ـتــب ع ــدي ــدة ورت ـي ـبــة ف ــي ك ــل من
ال ــدول األوروب ـي ــة وال ــوالي ــات املتحدة
ح ـ ــول اإلس ـ ـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي وال ـن ـظ ــرة
اإليـ ـج ــابـ ـي ــة لـ ـ ــه .وي ـ ـقـ ــوم الـ ـن ــاش ــرون
ال ـغ ــرب ـي ــون ب ــوض ــع ع ـن ــاوي ــن لـلـكـتــب
ّ
تحمل دائ ـمــا كلمة «إس ـ ــام» ،ذل ــك أن
هذه الكلمة أصبحت تستقطب أيضًا
ّ
القراء الغربيني بما يرونه منذ بضعة

عقود مــن ممارسات دينية حماسية
وف ــي ح ــاالت ع ــدي ــدة ع ــدوان ـي ــة ،حيث
توجد الجاليات العربية واإلسالمية
ف ــي املـ ـ ــدن ال ـغ ــرب ـي ــة .وقـ ــد انـخـفـضــت
مـ ــؤخ ـ ـرًا م ـب ـي ـع ــات ك ـت ــاب ــي «ان ـف ـج ــار
امل ـشــرق ال ـعــربــي» بــالـلـغــة الـفــرنـسـيــة ـ
بـعــدمــا كــانــت مبيعاته مــزدهــرة على
مــدى سنوات طويلة منذ إصــدار أول
طبعة فــي عــام  1983ـ ذلــك ألن عنوان
الكتاب ال يحتوي على كلمة «إسالم»
كما ذكر لي مدير دار النشر.
ّ
ومن املفارقات أن هذا املنحى قد ترافق
مع ازدهار مبيعات الروايات العربية
ُ
التي ترجمت إلــى اللغة الفرنسية أو
اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،بـشـكــل خ ــاص ال ــرواي ــات
املؤلفة من قبل أديـبــات والتي تحمل
فــي طياتها جــرأة ملحوظة ،وهــذا ما
ّ
ّ
يــدل على أن املشهد الثقافي العربي
ســواء فــي ال ــدول العربية أو خارجها
م ــا زال يـحـمــل ثـقــافــة دن ـيــويــة عربية
ت ــأخ ــذ م ـســاحــة م ـه ـمــة ف ــي أي إن ـتــاج
ع ــرب ــي ف ـك ــري وأدبـ ـ ـ ــي .وه ـ ــذا يـعـكــس
أيـ ـض ــا ال ـت ـن ــاق ــض فـ ــي رواج ال ـك ـتــب
الـ ـع ــربـ ـي ــة ف ـ ــي الـ ـع ــال ــم ال ـ ـعـ ــربـ ــي .فــي
املحصلة ،نحن أمــام ظــاهــرة متعددة
الـجــوانــب حـيــث املشكلة تكمن أيضًا
ُ ّ
ف ــي األض ـ ــواء اإلعــام ـيــة ال ـتــي تـســلــط
عـلــى الـكـتــب الــديـنـيــة أكـثــر مــن الكتب

ّ
الــدنـيــويــة .أض ــف إل ــى ذل ــك أن اإلع ــام
املــرئــي الـعــربــي مـلــيء بـبــرامــج دينية
الطابع ومــن أشهرها حلقات الشيخ
القرضاوي ،بينما قليلة جدًا البرامج
ّ
ال ـث ـقــاف ـيــة ال ـت ــي ت ـســلــط الـ ـض ــوء على
النتاج الثقافي الدنيوي.
ف ـه ــل هـ ـن ــاك ات ـ ـجـ ــاه ألسـ ـ ــر ال ـش ـع ــوب
الـ ـع ــربـ ـي ــة واإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي دي ـن ـه ــا
وث ـقــافــة ال ـح ــال والـ ـح ــرام ،وه ــو نــوع
م ــن الـسـيــاســة الـغــربـيــة ال ـتــي ك ــان قد
وصفها إدوارد سعيد صاحب الكتاب
الشهير «االستشراق»؟ أم هل هو جزء
م ــن أيــديــولــوج ـيــة ح ــرب ال ـح ـضــارات
ّ
ال ــذي نــظــر لها صــامــويــل هنتنغتون
َّ
ف ـ ــي مـ ــؤل ـ ـفـ ــه «صـ ـ ـ ـ ــدام ال ـ ـح ـ ـضـ ــارات»
املـلــيء بالتناقضات واملنهج العلمي
ّ
الـ ـخ ــاط ــئ؟ ف ـك ـيــف ن ـف ـ ّـس ــر أن ال ـف ـئــات
ال ـع ــرب ـيــة املـ ـيـ ـس ــورة ت ــرس ــل أب ـن ــاء ه ــا
ل ـ ـلـ ــدراسـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــواصـ ــم ال ـغ ــرب ـي ــة
املهمة ،بينما العرب الفقراء يغامرون
ب ــأرواحـ ـه ــم ل ـع ـبــور ال ـب ـحــر امل ـتــوســط
وال ـ ـ ــوص ـ ـ ــول إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـغ ــربـ ـي ــة؛
هـ ـ ــذا م ـش ـه ــد ألـ ـي ــم ح ـ ـ ـ ّ
ـري ب ــال ــدراس ــة
املوضوعية ملناهضة طرح هنتنغتون
الذي يظهر كأنه نبوءة بدأت تتحقق
تلقائيًا في األجواء الدينية املحمومة
ّ
التي نعيش فيها .مع اإلشــارة إلى أن
مثل هــذه اللعبة الفكرية السامة هي

خاصة بما ُيسمى العلوم اإلنسانية
ال ـغ ــرب ـي ــة ع ـه ــد «م ـ ــا ب ـع ــد الـ ـح ــداث ــة»
وت ـنــدرج فــي حــركــة الفلسفة الغربية
فــي الـعـلــوم اإلنـســانـيــة الـغــربـيــة التي
تذكر أيضًا عهد «ما بعد االستعمار»؛
بينما نـحــن بطبيعة ال ـحــال مــا زلنا
ف ــي ع ـهــد ال ـح ــداث ــة ب ـش ـكــل عـ ــام ال ــذي
ي ـت ـطــور م ـح ـتــوى مـفـهــومـهــا بـســرعــة
إثــر أدب ـيــات النيوليبرالية الـتــي أتت
من فالسفة غربيني وعلى رأسهم ليو
شتراوس الذي طرح موضوع املقارنة
ب ــن األن ـظ ـم ــة ال ــدي ـن ـي ــة ورمـ ـ ــز إل ـيـهــا
بـمــديـنــة ال ـقــدس مــن ج ـهــة ،واألنـظـمــة
الديمقراطية ورمز إليها بانحرافاتها
املـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــددة املـ ـتـ ـجـ ـس ــدة ب ــال ـح ــرب ـي ــن
العامليتني وبخاصة الثانية منها من
جهة أخرى ،وقد رمز إليها بتسميتها
أثينا في مقابل القدس.
َّ
كما ال ّ
بد من اإلشــارة إلى مؤلف آخر
ّ
قد أثر كثيرًا في الرأي العام األوروبي
وهــو كـتــاب جيل كيبال املـنـشــور عام
 1983حــول «انـتـقــام الـلــه» وهــو مليء
باملغالطات التاريخية حول عودة الله
ّ
كأن البشرية ابتعدت عن الدين ،وهذا
ّ
غير ّصحيح إل بالنسبة إلى أوروبا.
َّ
كما أنــه وضع قبل ذلك بأعوام مؤلفًا
بعنوان «النبي وفرعون» وهو كتاب
ّ
يشن فيه هجومًا عنيفًا على الرئيس
ج ـم ــال ع ـبــد ال ـن ــاص ــر ك ــون ــه اضـطـهــد
تنظيم االخوان املسلمني من دون سبب
ُيــذكــر على حـ ّـد قــول الكاتب .طبعًا لم
يذكر الكتاب املضايقات التي مارسها
ال ـن ـظــام ال ـن ــاص ــري ض ـ ّـد الـشـيــوعـيــن
كـ ـم ــا لـ ــم ي ــذك ــر مـ ــا قـ ـ ــام بـ ــه االخـ ـ ـ ــوان
املسلمون من مضايقات حادة للحكم
ال ـن ــاص ــري .ث ــم وض ــع مـسـتـشــرق آخــر
مــن أن ـصــار حــركــة االخـ ــوان املسلمني
وهو أوليفييه َر َوا العديد من املواقف
بحماس لحركة «املجاهدين
املــؤيــدة
ُ
الـعــرب» الــذيــن نقلوا إلــى أفغانستان
ملـحــاربــة الـنـظــام الـتـقــدمــي امل ـقـ ّـرب من
االتحاد السوفييتي ،ووصفهم بأنهم
أنصار حرية للشعب األفغاني ،وهذا
ّ
كان يدل إما على جهل مطبق أو على
ّ
تـبــنــي مــوقــف ال ـس ـيــاســات األمـيــركـيــة
في توظيف الديانات التوحيدية في
الحرب الباردة.
وحـ ــري بـنــا قـبــل نـهــايــة عــرضـنــا هــذا
ّ
أن نـ ــذكـ ــر ب ـ ــأن ح ــرك ــة ت ـح ــري ــر امل ـ ــرأة
ف ــي م ـصــر ب ـ ــدأت ق ـبــل والدة الـحــركــة
النسائية الفرنسية فــي نهاية القرن
التاسع عشر بينما الحرمة النسائية
الفرنسية ب ــدأت فــي الثالثينيات من
القرن العشرين.
أمـ ــام ه ــذا ال ــواق ــع ،ال ب ـ ّـد م ــن تكثيف
ً
ال ـج ـهــود مـسـتـقـبــا لـتـقــويــة الـجــانــب
الــدنـيــوي للثقافة العربية ومعالجة
الـ ـقـ ـض ــاي ــا االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـع ـل ـم ـي ــة
والـتـكـنــولــوجـيــة ال ـتــي يـتـخـبــط فيها
ّ
ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي م ــن دون أن يـتـمــكــن
من الـخــروج من التخلف االقتصادي
وامل ـ ـعـ ــرفـ ــي ،مـ ــع إشـ ـ ـ ــارة خ ــاص ــة إل ــى
ه ـجــرة األدم ـغ ــة الـعــربـيــة إل ــى أوروب ــا
وال ــوالي ــات املـتـحــدة وك ـنــدا ،مــا ّ
يعمق
مــن مستوى التخلف العربي مقارنة
بـ ـم ــا تـ ـنـ ـج ــزه مـ ــن إن ـ ـ ـجـ ـ ــازات عـلـمـيــة
وتـكـنــولــوجـيــة ح ـض ــارات أخ ــرى مثل
ال ـح ـضــارة الـصـيـنـيــة وح ـض ــارة دول
شرق آسيوية أخرى .والجدير بالذكر
ّ
ه ـنــا أن امل ـج ـت ـم ـعــات ال ـعــرب ـيــة كــانــت
أكثر تقدمًا مــن الناحية االقتصادية
مــن اقـتـصــادات شــرق آسـيــا فــي بداية
الـخـمـسـيـنـيــات ،وهـ ــذه ظ ــاه ــرة يجب
أن تثير االهتمام لفهم األخطاء التي
حصلت في أوطاننا العربية وتوطيد
اتـ ـج ــاه ــات اق ـت ـص ــادي ــة واج ـت ـمــاع ـيــة
جـ ــديـ ــدة ت ـخ ــرج ـن ــا مـ ــن ال ـت ـخ ـب ــط فــي
الـ ـتـ ـخـ ـل ــف ع ـ ــن رك ـ ـ ــب الـ ـ ـح ـ ــداث ـ ــة ب ـكــل
أوجهها.
* مفكر وخبير اقتصادي لبناني

بشير صفير
األم ـ ـس ـ ـيـ ــة الـ ـ ـ ــدوريـ ـ ـ ــة لـ ـ ــ«األوركـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــرا
الفلهارمونية اللبنانية» يــوم الجمعة،
تتمتع ببرنامج مـشـ ّـوق وبموسيقيني
مرموقني من النجوم غير ّ
املكرسني ،لكن
ّ
الصاعدين ،يحلون ضيوفًا عليها ألداء
برنامج أوركسترالي َّ
منوع.
قــائــد األوركـسـتــرا هــو األرم ـنــي الشاب
امل ــول ــود ف ــي بـ ـي ــروت غ ـ ــارو أفـيـسـيــان
(الصورة) ،الذي يقود األوركسترا في
َ
عملني ملوزار وهايدن ،وينضم إليه في
عـمـ ٍـل ثــالــث لبيتهوفن ،ثــاثــة عــازفــن
م ـن ـف ــردي ــن ه ـ ــم :املـ ـص ــري ــة ص ـب ــا عـلــي
(بيانو) واألميركية من أصول آسيوية
ســالــي كــو (ك ـم ــان) واألم ـيــركــي آيـفــري
ّ
وايـ ــت (ت ـش ـيــلــو) .إذًا ،األم ـس ـيــة يمكن
وصفها بالكالسيكية باملعنى الثالثي
ً
للكلمة .فهي أوال ،تـنــدرج تحت خانة
املوسيقى الكالسيكية الغربية عمومًا،
وثانيًا ،تشتمل على برنامج كالسيكي
ب ـم ـع ـنــى أن األع ـ ـمـ ــال الـ ـت ــي تـتـخـلـلـهــا
م ـعــروفــة ورائـ ـج ــة ،وت ـن ـح ـصــر ،ثــالـثــا،

البرنامج يتألف من
ثالثة أعمال غاية في
الجمال وسهولة
المقاربة السمعية،
ما يجعله في متناول
الجمهور العريض

ض ـمــن الـحـقـبــة الـكــاسـيـكـيــة ،لناحية
هــايــدن وم ــوزار ،مــع ميل نحو الحقبة
الرومنطيقية ،لناحية بيتهوفن الذي
َ
ّ
يعد الجسر الذي يصل بني الحقبتني
َ
ّ َ
التاريخيتني املذكورتني .كذلك ،الجمع
بــن أس ـمــاء املــؤلـفــن الـثــاثــة ذو داللــة
أخ ــرى تـكـمــن ف ــي ال ـعــاقــة ال ـتــي تــربــط
فـ ــي مـ ــا ب ـي ـن ـه ــم .ف ـ ـمـ ــوزار وب ـي ـت ـهــوفــن
تـتـلـمــذا عـلــى يــد ه ــاي ــدن ،أب ــي الحقبة
الكالسيكية وأحد أبرز رموزها ،وكانا
ّ
يـكــنــان لــه احـتــرامــا كـبـيـرًا ،وخصوصًا
مــوزار الــذي أهــدى أسـتــاذه الحقًا ست
رباعيات وتريات ،اشتهرت الحقًا تحت
اسم «رباعيات هايدن» .أما البرنامج
نفسه ،فيتألف مــن ثــاثــة أعـمــال غاية
في الجمال وسهولة املقاربة السمعية،
م ـ ــا ي ـج ـع ـل ــه ف ـ ــي مـ ـتـ ـن ــاول ال ـج ـم ـه ــور
العريض ،حتى لو لم يكن معتادًا على
هذه املوسيقى .من عند هايدن ،تؤدي
األوركـ ـسـ ـت ــرا ال ـس ـم ـفــون ـيــة ال ــرق ــم 104
ً
وهــي أوال ،آخــر سمفونية من سلسلة
«السمفونيات اللندنية» التي وضعها
امل ــؤل ــف ال ـن ـم ـســوي أثـ ـن ــاء إق ــام ـت ــه في

لندن (وعــددهــا  ،)12وثــانـيــا ،هــي آخر
مـســاهـمــة خ ـتــم ب ـهــا ال ــرج ــل تــرســانـتــه
السمفونية التي تعد األكبر تاريخيًا
(إذا استثنينا بـعــض الـت ـجــارب التي
تخطته عدديًا ،لكنها لم تعرف شهرة
تـ ــذكـ ــر) .إن ـه ــا س ـم ـفــون ـيــة كــاسـيـكـيــة،
لـكـنـهــا تـحـمــل مــامــح الـحـقـبــة املقبلة
ال ـتــي أغـنــاهــا بيتهوفن بـتـســع تحف.
ّ
أل ـ ــف ه ــاي ــدن هـ ــذا ال ـع ـم ــل عـ ــام ،1795
قـبــل أن يـتــرك ه ــذا ال ـنــوع مــن التأليف
ح ـتــى رح ـي ـلــه ع ــام  ،1809ت ـمــامــا مثل
م ـ ــوزار ،ال ــذي لــم يــؤلــف أي سمفونية
ف ــي ال ـس ـن ــوات الـ ـث ــاث األخـ ـي ــرة الـتــي
س ـب ـق ــت رحـ ـيـ ـل ــه عـ ـ ــام  ،1791إذ ك ــان
ً
مشغوال بفئات أخــرى ،أبرزها األوبــرا
َ
ال ـت ــي خ ـتــم إنـ ـج ــازات ــه ف ـي ـهــا بـعـمــلــن،
أحــدهـمــا «ال ـنــاي الـسـحــري» (م ــن نــوع
الــ«زيـنـغـشـبـيــل» ،أي العمل األوبــرالــي
بخالف
الذي تتخلله حوارات محكية،
ّ
األوب ــرا حيث ال ـح ــوارات شبه مغناة)
الذي وضعه في السنة التي رحل فيها،
وه ـنــا ن ـصــل إل ــى امل ـح ـطــة ال ـثــان ـيــة من
البرنامج ،إذ يقود أفيسيان االفتتاحية
األوركسترالية الرهيبة لتحفة مــوزار
املـنـهــك وامل ـض ـطــرب والـعـلـيــل واملـتـجــه
نحو حتفه املبكر.
أما العمل الثالث واألخير في األمسية،
فـهــو الـكــونـشــرتــو ال ـثــاثــي لبيتهوفن،
وف ـي ــه ت ـت ــواج ــه األوركـ ـسـ ـت ــرا وقــائــدهــا
بثالثة عازفني منفردين (بيانو ،كمان
ّ
وتشيلو) ،يتناوبون على املبارزة في ما
بينهم ومــع األوركـسـتــرا .إنــه عمل غاية
فــي الـســاســة (وسـهــل التنفيذ لناحية
امل ـك ـتــوب لـلـبـيــانــو خ ـصــوصــا) ،وضـعــه
بيتهوفن بعد خروجه ساملًا من دوامة
االك ـت ـئ ــاب والـ ـي ــأس ال ـت ــي كـ ــادت ت ــودي
بـحـيــاتــه ان ـت ـحــارًا ،بـعــدمــا بـلــغ فــي آلية
اإلق ــدام على خـيــاره األس ــود إلــى كتابة
وصيته األخيرة (بسبب فقدانه ّ
حاسة
السمع) .نحن في عام  1803أي املرحلة
الـثــانـيــة مــن مـسـيــرة بـيـتـهــوفــن .مرحلة
ات ـس ـمــت بـ ـغ ــزارة تــأل ـيــف ال ـت ـحــف الـتــي
ّ
خــلــدتــه الح ـقــا ،وبــال ـثــورة عـلــى الـقـيــود
املوسيقية واالجتماعية ،في الوقت الذي
كــان فيه نابوليون ّ
يعبر عن طموحات
بـ ـيـ ـتـ ـه ــوف ــن ،قـ ـب ــل الـ ـخـ ـيـ ـب ــة ال ـس ــري ـع ــة
ال ـت ــي سـبـبـهــا إعـ ــان ال ـقــائــد الـفــرنـســي
نـفـســه إمـ ـب ــراط ــورًا ف ــي ال ـس ـنــة الـتــالـيــة.
الـكــونـشــرتــو الـثــاثــي وه ــو الــوحـيــد في
ري ـبــرتــوار املــؤلــف األملــانــي ال ــذي يجمع
أكـثــر مــن آلــة بــاألوركـسـتــرا ،وق ـ ّـد ّ
سجله
معظم الـكـبــار فــي ال ـقــرن الـعـشــريــن ،من
ريختر وروستروبوفيتش وأويستراخ
بقيادة كــارايــان إلــى أنــدا وشنايدرهان
وف ــورنـ ـيـ ـي ــه بـ ـقـ ـي ــادة ف ــريـ ـكـ ـش ــاي ،إل ــى
ّ
ال ـت ـس ـج ـيــات األح ـ ــدث ال ـت ــي ل ــم تـتـخــط
إنجازات وحوش األداء هؤالء.
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