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ن�سان ه���و هيئة علمية وبحثي���ة وفكرية  مرك���ز القاه���رة لدرا�سات حق���وق الإ

ن�سان يف العامل العربي، ويلتزم املركز يف ذلك  ت�ستهدف تعزيز حقوق الإ

ن�سان. وي�سعى املركز  عالنات العاملية حلقوق الإ بكافة املواثيق والعهود والإ

عمال البحثية والعلمية والفكرية،  ن�سطة والأ لتحقيق هذا الهدف عن طريق الأ

ن�سطة التعليمية. مبا يف ذلك البحوث التجريبية والأ

يتبنى املركز لهذا الغر�ض برامج علمية وتعليمية، ت�س���مل القيام بالبحوث 

النظري���ة والتطبيقية، وعق���د املوؤمترات والن���دوات واملناظ���رات واحللقات 

ن�سان . الدرا�سية. ويقدم خدماته للدار�سني يف جمال حقوق الإ

ية هيئة �سيا�سية عربية اأو  ل ينخرط املركز يف اأن�س���طة �سيا�سية ول ين�س���م لأ

دولية توؤثر على نزاهة اأن�سطته، ويتعاون مع اجلميع من هذا املنطلق.

املدير النفيذي

جمدي النعيم

كادميي امل�ست�سار الأ

حممد ال�سيد �سعيد

مدير املركز

بهي  الدين ح�سن
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ال �أ�ستطي��ع �أن �أت�س��ور حي�ة �إن�س�نية �سحي��ة ال ير�جعه� �س�حبه�، 

�سو�ء ك�نت هذه �حلي�ة لفرد �أو جم�عة. فم� دمن� نحي� فنحن نتغري. م� 

دمن� نتغري فكل �سئ من حولن� يتغري ب�أيدين�، �أو يتغري يف عيونن�. وم� 

د�م��ت �ل�رشوط �لتي �أملت علين��� �ختي�ر�تن� يف �مل��سي مل تعد ق�ئمة، 

فقد فقدت هذه �الختي�ر�ت م� ك�نت ت�ستند �إليه، و�أ�سبح من و�جبن� �أن 

نر�جع كل �سئ، �لو�قع �ملحيط بن� من ن�حية، ووعين� نحن بهذ� �لو�قع، 

و�إدر�كن��� لعن��رشه �ملختلفة، �مل��وروث و�لط���رئ، و�حلقيقة و�لوهم، 

و�ملعلوم و�ملجهول.

ن�س���ن ك�ره�  له��ذ� ك�ن��ت �ملر�جع��ة عمال �س�ق��� ثقي��ال يوؤدي��ه �الإ

نه ال يك��ون فيه جمرد حك��م حم�يد ي�س�ئل غ��ريه، وي�ستمع  متربم���، الأ

قد�ر، ب��ل ي�س�ئل نف�سه �أوال، وير�ج��ع �ختي�ر�ته،  ل�سه���دة �لظ��روف و�الأ

وه�م ولو ك�نت مريحة  ويقب��ل �حلق�ئق ولو ك�نت ُمرة، ويتخلى عن �الأ

ن�عمة.

هذ� لو �أر�د �أن يحي� حي�ة الئقة به تكون �سورة لوعيه، وتعبري� عن 

حالمه و�أم�نيه. خربته، وحتقيق� الأ

تقدمي
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ف���إذ� تن�زل عن هذه �ل�رشوط، �أو وجد ثمنه� �أق�سى مم� يطيق ر�سى 

مب��� هو فيه، فلم ير�جع نف�سه، ومل ي�س�ئل غريه، ومل يعرتف بخط�أ، ومل 

يط�ل��ب بح��ق، ومل ينكر م� ي�ستحق �أن ينك��ره، ومل يحلم مب� ي�ستحق �أن 

يحل��م به، مل يفكر، ومل يتخي��ل ومل يغ�مر، ومل يتحرر من �سعور ب�لذنب 

�أو �لتق�سري، ومل يفرح مب� �كت�سفه وو�سل �إليه. بعب�رة خمت�رشة، تن�زل 

ن�س�نية فح�سب، بل عن  ع��ن كل �سئ. لي���س عن �ل�رشط �مل�دي للحي�ة �الإ

خالقي كذل��ك. �إنه يتن�زل عن حقه، ورزقه، ووعيه،  �ل���رشط �ملعنوي �الأ

وحريته، ونبله، وكر�مته.

ن�س���ين �أق�سى بكث��ري من ثمن  حق��� �إن ثم��ن �لتن���زل عن �ل���رشط �الإ

ن�س�ن �أنه �إن�س�ن.  �اللتز�م به، لكن �ل�سعور بهذه �لق�سوة م�رشوط بوعي �الإ

ف���إذ� غ�ب هذ� �لوعي ه�ن كل �سئ و�سدق على �لذين غ�ب وعيهم قول 

�ملتنبي:

من يهن ي�سهل �لهو�ن عليه

م� جلرح مبيت �إيالم!

اأحمد عبد املعطي حجازي
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�ليوم وحتثن� على مر�جعة  �سب�ب �لتي جتتمع علين�  �أن �الأ �أظن  ال 

ت�ريخن� �لقريب ومر�جعة �أنف�سن� قد �جتمعت علين� من قبل، ف�أ�سبحت 

هذه �ملر�جعة ح�جة حيوية ملحة، �أو م�س�ألة حي�ة �أو موت، كم�  قلت 

ج�د�ً يف حديث �س�بق، ق��سد�ً م� �أقوله مبعن�ه �حلريف.

ب�لغة  جتربة  �لع�رشين  �لقرن  من  خري  �الأ �لن�سف  يف  خ�سن�  لقد 

�لعنف، م�ز�ل عنفه� -و�إن جت�هلن�ه كثري� –�س�كن� يف �أفئدتن� ب�دي� 

يف وجوهن� ويف حي�تن� كله� �لتي قلبته� ر�أ�س� على عقب هذه �لتجربة 

ن  �لعنيفة �لتي ��سطلحن� على ت�سميته� بثورة يوليو، وقد مرت عليه� �الآ

مر�ت  �أخرى  ب�سع�ر�ت  �أبدلن�ه�  �سع�ر�ت  رفعن� خالله�  �سنة  خم�سون 

د�رة، و�القت�س�د،  عدة، و�أقمن� نظمً� مك�ن نظم �أخرى يف �ل�سي��سة، و�الإ

معظمه�  خ�رشن�  مت�سلة  حروب  يف  ودخلن�  و�الجتم�ع،  و�لثق�فة، 

�لتقليدية  �لعربية  و�لنظم   ، و�لفرن�سيني  جنليز،  و�الإ �رش�ئيليني  �الإ �سد 

و�ملح�فظة، وبددن� يف  هذه �لتجربة �ملريرة ثرو�تن� �لقومية، وخرجن� 

غالل، �أفال تكون  منه� مثخنني ب�جلر�ح، مثقلني ب�لديون، مكبلني ب�الأ

وح�س�ب  �لنف�س  ملر�جعة  ك�فيً�  �سببً�  مبفرده�  �لعنيفة  �لتجربة  هذه 

املراجعة م�ساألة حياة اأو موت
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رب�ح و�خل�س�ئر؟ �الأ

ن� و�أجد�دن� بكل م� ك�ن  لقد خ�رشن� د�ستور 1923 �لذي خطه �آب�وؤ

ن�س�نية، وتلهف  ميالأ �أفئدتهم من تعط�س ج�رف للحرية، وتوق للكر�مة �الإ

�أنو�ره�،  �أ�رش�ره�، و�قتب��س  �للح�ق ب�لع�سور �حلديثة، و�متالك  على 

�ل�سح�فة،  وحرية  �لربمل�ن،  خ�رشن�  كم�  �لد�ستور،  هذ�  خ�رشن�  وقد 

و�رتف�ع  �مل�رشي،  �جلنيه  و�سعر  و�لعلمية،  و�لفنية  دبية  �الأ و�لنه�سة 

د�ء و�خلدمة يف �ملد�ر�س، و�جل�مع�ت، �مل�ست�سفي�ت، ودو�وين  م�ستوى �الأ

�حلكومة و�سو�ه� من �ملوؤ�س�س�ت �لع�مة و�خل��سة، فم�ذ� ربحن� �إذن؟ 

و�أهم من هذ� �ل�سوؤ�ل: م�ذ� تعلمن� من هذه �لتجربة �لعنيفة؟

وبع�س  ن�رشت  �ملذكر�ت  وبع�س  عقدت،  �لندو�ت  بع�س  �أن  �أعرف 

�لكتب �ألفت، لكن �ملن�خ �لع�م �لذي ين�سح ب�لالمب�الة، وعدم �ل�سعور 

�ملن��سبة من  به حّول  �مل�سموح  و�لتز�م  �ل�سالمة،  و�إيث�ر  ب�مل�سئولية، 

�لركيكة،  �خلطب  وقر�ءة  �لتهنئة،  لتب�دل  حفلة  �إىل  للمر�جعة  وقفة 

وترديد �ل�سع�ر�ت �لقدمية. ولهذ� مل نتعلم �سيئً�، بل لقد �نت�رشت �لعدوى 

و��ست�رشت، ف�نتقلن� من طغي�ن �لفرد �لذي ك�ن يحكمن� ب��سم �لثورة 

�إىل طغي�ن "�جلم�ع�ت" �لتي تزعم �أنه� �ستحكمن� ب��سم �هلل !

مرت	 "�لثورية"  جتربتن�  على  مرت  �لتي  �خلم�سون  عو�م  و�الأ

ف�رقة،  و�الأ �لعرب،  من  �سو�ن�  خ��سه�  �لتي  �ملم�ثلة  �لتج�رب  على 

�أو  �إليه  �نتهين�  م�  ف�نتهو� ملثل  قلدن�هم وقلدون�،  �لذين  �سيويني  و�الآ

قريب� منه، مم� يعطى �ملر�جعة �أبع�د� متف�وتة تبد�أ من �لبعد �ملحلي، 

قليمي، و�لبعد �لع�ملي، ويوفر له� ب�لت�يل م�دة  وتتج�وزه �إىل �لبعد �الإ

ية �لظو�هر �مل�سرتكة،  من �لتج�رب �ملتنوعة �ملختلفة ت�س�عد على روؤ

م�س�ك ب�لقو�نني �لف�علة يف حركة �لع�مل �لث�لث، تلك �حلركة �لتي  و�الإ

حركة  مع  وتتق�طع  ن�حية،  من  �لث�لث  �لع�مل  ظروف  �سمن  تتحقق 
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�أو  منه�  وتقرتب  حين�،  فيه�  فتندمج  �أخرى،  ن�حية  من  ككل  �لع�مل 

تبتعد عنه� حين� �آخر. �إنن� بهذه �لنظرة �ل�س�ملة نعرف �أنف�سن� ونعرف 

�لع�مل يف وقت مع�. 

ود�خل  �لدقيقة  بتف��سيله�  جتربتن�  ملر�جعة  ح�جتن�  �أن  وال�سك 

رغم  �مل�رشية  �لتجربة  هذه  لكن  حيوية،  ح�جة  �ملحلية  حدوده� 

مت�سلة  ك�نت  بل  خرين،  �الآ جت�رب  عن  معزولة  تكن  مل  خ�سو�سيته� 

ال  فنحن  خر،  �الآ بع�سه�  مع  ومتع�ر�سة  بع�سه�،  مع  متو�فقة  به� 

غرين�  ن�س�ل  عن  �لغربي  �ال�ستعم�ر  �سد  ن�س�لن�  نف�سل  �أن  ن�ستطيع 

�أن نفهم �رش�عن� مع  �بتليت مثلن� به، وال ن�ستطيع  �لتي  �ل�سعوب  من 

ول من  �مل�رشوع �ل�سهيوين بعيد� عم� �سهدته �أوروب� طو�ل �لن�سف �الأ

�سب�ب �لد�خلية لهزمية �لدميقر�طية يف  �لقرن �لع�رشين، و�إذ� ك�نت �الأ

�أي�سً� وف�علة، و�إذ� ك�ن  �سب�ب �خل�رجية معروفة  بالدن� ر�جحة، ف�الأ

�لتطرف �لديني عندن� قد تغذى على تر�ث قدمي، ووجد �لت�سجيع و�لعون 

�حلكوم�ت  بع�س  �أي�سً� من  فقد وجدهم�  �ملج�ورة،  �لنظم  بع�س  من 

�لغربية!

لقد بد�أت �لعوملة منذ زمن طويل، ومل يعد ب��ستط�عة �أمة �أن  تعتزل 

م�ستقلة  تي�ر�ت  �أو  مغلقة  دو�ئر  ن�س�ين  �الإ �لت�ريخ  يعد  ومل  �لع�مل، 

مت�س�رعة  متق�طعة  تي�ر�ت  �أو  و�حدة  حركة  �أ�سبح  و�إمن�  منف�سلة، 

فمن  جميع�،  به  ويت�أثرون  جميعً�،  �لب�رش  ي�سنعه  و�حد  تي�ر  د�خل 

�لطبيعي �أن يكون �ال�ستعم�ر �لغربي موجة و�حدة �أو موج�ت متع�قبة، 

ثور�ت  �أو  و�حدة  ثورة  �مل�ستعمر�ت  ثور�ت  تكون  �أن  �لطبيعي  ومن 

بالد  يف  عندن�  حدث  م�  يتكرر  �أن  �لطبيعي  ومن  مت�س�منة،  مت�سلة 

�أخرى ب�سورة �أو �أخرى.

و�ت�س�ل �لتج�رب �لب�رشية �أو تف�عله� ال يتحقق يف ح�لة �لتو�فق 
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و�الختالف،  �لتن�ق�س  ح�لة  يف  كذلك  يتحقق  بل  وحده�،  و�لتف�هم 

لقد ت�أثر �لغرب ت�أثر� عميق� ب�لثورة �لبل�سفية �لتي ك�نت تبدو وك�أنه� 

قطيعة مع �لنظم �لغربية، ثم فوجئن� يف �لثم�نيني�ت ب�لزلز�ل �لذي �أتى 

على �الحت�د �ل�سوفيتي من �أ�س��سه، فعلمن� �أن �لقطيعة لي�ست �إال وهم� 

تخلع  حتى  تلبث  لن  �أورب�  �رشق  جمتمع�ت  و�أن  يتحقق،  �أن  ميكن  ال 

عنه� نظ�مه� �ل�سمويل �لذي ��ستع�رته من �لرو�س، وتتحول �إىل �لنظ�م 

�لليرب�يل �لذي �ست�ستعريه من �لوالي�ت �ملتحدة �أو �أورب� �لغربية.

�لتج�رب �لب�رشية تتو��سل، وتتف�عل، وتبد�أ بد�ية م�سرتكة، وتنتهي 

نر�جع  ونحن  نتمثله�  �أن  البد  منهجية  حقيقة  وهذه  م�سرتكة،  نه�ية 

جتربتن� �مل��سية، ودر�س ال بد �أن نتعلمه ونكف عن حم�ولة �النغالق 

خر مغلق�، بل ك�ن ح�فال ب� "�لف�حتني"  يف م��سين� �لذي مل يكن هو �الآ

من كل جن�س ولون!

خم�سني  قبل  "�لثورية"  جتربتن�  بد�أن�  �لذين  وحدن�  ل�سن�  ونحن 

�ل�سني  ويف  عربية،  �أقط�ر  عدة  يف  �لبد�ية  هذه  تكررت  لقد  �سنة، 

و�لهند، و�إندوني�سي�، وغ�ن�، وغيني�، وكيني�، و�ل�سنغ�ل، ويوجو�سالفي�، 

بد�أن�  وكم�  �لالتينية،  �أمريك�  يف  �أقط�ر  وعدة  و�أيرلند�،  و�ليون�ن، 

�لذي  �لوقت  ويف  متق�ربة،  �أوق�ت  يف  �نتهين�  متق�ربة،  �أوق�ت  يف 

و�أو�ئل  ربعيني�ت  �الأ �أو�خر  "�لثورية"،  جت�ربه  �لث�لث  �لع�مل  فيه  بد�أ 

وق�م  "�ال�سرت�كية"،  جت�ربه�  �ل�رشقية،  �أوروب�  بد�أت  �خلم�سيني�ت، 

من  يده  �لث�لث  �لع�مل  فيه  نف�س  �لذي  �لوقت  ويف  �ل�رشقي،  �ملع�سكر 

و�نه�ر  �أوروب�،  �ال�سرت�كية يف �رشق  �لنظم  "�لثورية" �سقطت  جت�ربه 

�ملع�سكر كله، ثم م�لت �سم�س �لقرن �لع�رشين للمغيب، ثم �ختفت ليبد�أ 

قرن جديد، ونبد�أ معه جتربة جديدة.

�سب�ب �لتي تدعون� ملر�جعة ت�ريخن�  فهل �جتمعت من قبل هذه �الأ
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ومر�جعة �أنف�سن� كم� �جتمعت �ليوم؟ وهل ك�نت هذه �ملر�جعة م�س�ألة 

ن؟ حيوية ملحة كم� هي �الآ

�لعودة  يف  ح�رشن�ه�  لكنن�  ب�لفعل.  �ملر�جعة  هذه  بد�أن�  ولقد 

تتحقق  ال  �حلرية  ب�أن  للتذكري  ح�جة  يف  ول�ست  �حلر.  �القت�س�د  �إىل 

ب�القت�س�د وحده، �أو كم� ق�ل �ل�سيد �مل�سيح يف رده على �إبلي�س �لذي 

يحي�  وحده  ب�خلبز  "لي�س   : ف�أج�به  خبز�  �حلجر  يجعل  �أن  حتد�ه 

للر�أي  و�إعالن  وتقييم،  ونقد  وتنظيم،  تفكري  �حلرية  و�إمن�  ن�س�ن"،  �الإ

وتد�ول لل�سلطة.

�ملر�جعة نه�سة �س�ملة، فهل ننه�س به� نحن �أم نتلك�أ حتى تدهمن� 

دونن�،  و�لفعل  ب�لقول  خرون  �الآ وينفرد  وتطور�ته،  �لع�مل  �أحد�ث 

ويفر�سون علين� م� يرونه، وم� يتفق مع منطقهم وم�س�حلهم؟ 
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كنت �أتوقع ب�لطبع �أن تثري �لكلمة �لتي قلته� يف �فتت�ح �ملهرج�ن 

�لثق�يف �لذي نظمته هيئة �لكت�ب ود�ر �لكتب خالل �سهر رم�س�ن م� 

�أث�رته من ردود فعل متب�ينة، فقد �س�رحت �حل��رشين وهم جمهور 

دب�ء و�لفن�نني و�لنق�د و�ل�سحفيني و�مل�سئولني عن �ملوؤ�س�س�ت  من �الأ

�لثق�فة  ب�أن  �لثق�فة،  وزير  ح�سني  ف�روق  �ست�ذ  �الأ يتقدمهم  �لثق�فية 

بد�ع �مل�رشي يرت�جع وينح�رش يف كل  �الإ و�أن  لي�ست بخري،  �مل�رشية 

خري من �لقرن �ملن�رشم  �ملج�الت، و�أن �إنت�جن� �لثق�يف يف �لن�سف �الأ

دب�ء  جي�ل �ل�س�بة من �الأ ول، و�أن �الأ ال يرقى �إىل مثيله يف �لن�سف �الأ

جي�ل �لتي �سبقته�،  و�لفن�نني و�ملفكرين �مل�رشيني مل تبلغ م� بلغته �الأ

�إال ��ستثن�ء�ت ن�درة.

و�لرت�جع �لذي �أحتدث عنه لي�س جمرد �نخف��س يف �لقيمة �لفنية 

عم�ل، و�إمن� هو �إىل ج�نب ذلك غي�ب للدور �لذي ك�نت تنه�س  لبع�س �الأ

به �لثق�فة يف حي�تن� �لع�مة، وك�ن ينه�س به �ملثقفون.

من  وينقله  �ملجتمع  يغرّي  �أمني  لق��سم  كت�ب  ك�ن  �لقرن  �أول  يف 

نف�سه  يجد  �لعق�د  ك�ن  �لقرن  ع�رشيني�ت  ويف  �آخر،  ع�رش  �إىل  ع�رش 

اآن لنا اأن ن�ساأل
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– �إذ�  �د!  فوؤ �مللك  �لبالد -ويعني  ر�أ�س يف  �أكرب  �أن يحطم  على  ق�در�ً 

ربعيني�ت ك�ن �إح�س�ن عبد �لقدو�س يحرك  �عتدى على �لد�ستور، ويف �الأ

�سلحة �لف��سدة. �لن�ئب �لع�م للتحقيق مع ح��سية �مللك يف ق�سية �الأ

مل  خرية  �الأ �خلم�سة  �لعقود  يف  �لثق�فية  حي�تن�  �أن  �ملوؤكد  ومن 

تخل من مو�هب حقيقية و�أعم�ل جدية، ولكن �أف�سل م� ظهر من هذه 

مدين�  ��ستمر�ر�ً  �لقرن ك�ن  خري من  �الأ �لن�سف  عم�ل يف  �ملو�هب و�الأ

ول، ثم �إنه مل يكتمل، ومل ينجب �أجي�اًل  ب�لكثري مل� حتقق يف �لن�سف �الأ

�مل�ستوى  هذ�  هي  و�لنتيجة  م�ستو�ه،  وترفع  نت�ج  �الإ تو��سل  جديدة 

�له�بط �لذي و�سل �إليه �إنت�جن� �لثق�يف يف معظم �ملي�دين.

م�سية  �الأ تلك  يف  �حلديث  �أد�ر  �لذي  �رشح�ن  �سمري  �لدكتور  وك�ن 

�الفتت�حية قد ف�ج�أين –�س�حمه �هلل! – حني طلب مني �أن �أبد�أ �حلو�ر 

�أن  �أعتقد  �أكن  مل  ين  الأ له�،  تهي�أت  قد  �أكن  مل  بكلمة  �لوزير  �ل�سيد  مع 

م�سية، ف�ساًل عن �أن �أ�س�رك يف هذ� �حلو�ر �أو  حو�ر� �سيدور يف تلك �الأ

حديث  من  �أدري  ال  فيم�  حتدث  الأ �أنه�س  نف�سي  وجدت  وهكذ�  ه،  �أبدوؤ

بد�أته بتحية �حل��رشين، وتذكريهم مب� تعنيه �لثق�فة لن�، وم� متثله 

يف حي�تن� �ملعنوية وحي�تن� �لعملية، حتى ث�بت يل بديهتي فوجدتني 

�أن ت�سنح �لفر�سة مل�س�رحة  �أنطق مب� ك�ن يجمجم يف �سدري، دون 

؟  �أعلنه على �ملالأ �أ�س�رح نف�سي، فكيف  �أن  �لن��س به. لقد ك�ن �سعب� 

؟ �مل�ستغلون ب�إنت�ج �لثق�فة و�إد�رة موؤ�س�س�ته�، وهم فئة من  و�أي مالأ

�لن��س معجبة بنف�سه�، يدلله� �جلمهور وميطره� ب�لثن�ء و�حلمد �أكرث 

م�سية  مم� يوقفه� �أم�مه للنقد و�ملح��سبة، وخ�سو�سً� يف �أم�سية كهذه �الأ

�ملفرتجة –ل�ست مت�أكد�ً من �أن هذه �ل�سيغة �ل�سعبية ف�سيحة!- �لتي 

تب�دل  فيه  ي�سح  رم�س�ن  ب�سهر  �حتف�ال  تكون  �أن  �إال  منتظر�  يكن  مل 

غنية �أو حك�ية، �أم� �أن تتحول �إىل  �ملج�مالت �لتقليدية، �أو �ال�ستم�ع الأ
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برمل�ن ثق�يف �أو ندوة نقدية فهذ� م� مل يكن منتظر�ً، ورمب� عده بع�س 

�حل��رشين جت�وز�ً �أو �سوء تقدير. ورمب� ظن �لبع�س �أين �أه�جم وز�رة 

�لثق�فة، �أو �أه�جم ف�روق ح�سني ب�لذ�ت.. ف�جتهد يف �أن يربئ �لن�س�ط 

�لثق�يف من �أي عيب �أو تق�سري، ويعدد م� �عتقد �أين جت�هلته و�أهملته 

–و�حلق يق�ل- ك�نت ع�قلة  �لردود  �أعم�ل و�إجن�ز�ت.. لكن بقية  من 

ه�دئة لفتت نظري �إىل عدد من �مل�س�ئل �ملهمة �لتي البد �أن ي�ستدعيه� 

هذ� �حلديث.

�أ�ست�ذة �الجتم�ع �لدكتورة �س�مية �ل�س�ع�تي ر�أت �أن �ملق�رنة بني 

�لن�سف  يف  �أنتجن�ه  وم�  �لقرن  من  ول  �الأ �لن�سف  يف  ننتجه  كن�  م� 

�لعهدين  من  كل  يف  نت�ج  �الإ ن  الأ �أ�س��س،  غري  على  ق�مت  رمب�  خر  �الآ

ك�ن تعبري�ً عن و�قع خمتلف، وك�ن نتيجة ظروف ك�نت يف �لن�سف 

خري.. ف�إذ� ك�ن من حقن� �أن ننظر يف عالقة  ول غريه� يف �لن�سف �الأ �الأ

�سوقي بع�رشه مثال، �أو عالقة �سالح عبد �ل�سبور بع�رشه، فلي�س من  

حقن� �أن نق�رن �أمري �ل�سعر�ء ب�سالح، �أو نق�رن يو�سف �إدري�س بتوفيق 

�حلكيم.

�أم� �لن�قد �لدكتور �سالح ف�سل رئي�س د�ر �لكتب –وقتئذ- فقد ر�أي 

نت�ج �لذي نتحدث عنه �رشط �أ�س��سي  �أن �لزمن �لف��سل بينن� وبني �الإ

يف �لتقومي �ل�سحيح.. فنحن نحت�ج �إىل م�س�فة ك�فية من �لبعد لنتمكن 

ح�طة به وقي��س قدرته على تخطي �لزمن  نت�ج و�الإ من �ختب�ر هذ� �الإ

�أكون  �أن  ن  �الآ �أ�ستطيع  ف�إذ� كنت   .. يتلق�ه  �لذي  و�لت�أثري يف �جلمهور 

جي�ل �ل�س�بقة �لتي �أ�سبحت تر�ثً� قوميً�.  ع�دال يف �حلكم على عمل �الأ

�أر�ه�  نني  جي�ل �ملع��رشة يل الأ ف�أن� يف ر�أي �لدكتور �سالح �أظلم �الأ

ين ال �أ�ستطيع �أن �أجترد منه�،  عن قرب و�أخ�لطه�، بل �إنني �أظلم نف�سي الأ

ية ك�ملة، و�أحكم عليه� حكم� �أطمئن ويطمئن �لن��س  ر�ه� من بعد روؤ الأ
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له. �رشط وجيه ك�ل�رشط �لق�نوين �لذي يجرح غي�به �حلكم �إذ� �سدر عن 

ق��س ت�سله ب�أحد �ملتق��سني �سلة يخ�سى �أن توؤثر يف �سالمة تقديره 

للق�سية �ملعرو�سة �أم�مه، فعليه يف هذه �حل�لة �أن يتنحى ليحل حمله 

ق��س �آخر.

       وك�نت �جل�مع�ت يف �مل��سي و�إىل عقود قليلة خلت، ت�أبى على 

حي�ء  �الأ �ملع��رشين  �أبح�ثهم حول  يديرو�  �أن  �لعلي�  �لدر��س�ت  طالب 

بعد  يكتمل  مل  �ملع��رش  عمل  ن  الأ و�ملفكرين،  و�ل�سعر�ء  �لكت�ب  من 

فيه  �لنظر  يعيد  �أن  له، وم�د�م من حقه  ي�سيف  �أن  ق�در� على  م�د�م 

جي�ل �لق�دمة هي �س�حبة �حلق يف در��سته، �أم� نحن فال منلك �إال  ف�الأ

در��سة �أعم�ل �ل�س�بقني.

ثم طلب �لرو�ئي �إبر�هيم عبد �ملجيد �لكلمة ليلفت �لنظر �إىل �عتب�ر 

من  و�حد�  ف�سل  �سالح  �لدكتور  ر�آين  لقد  �العتب�ر..  هذ�  ين�ق�س  �آخر 

فقد  �ملجيد  عبد  �إبر�هيم  �أم�  عمله.  لتقومي  �أت�سدى  �لذي  �جليل  �أبن�ء 

خري من �لقرن  وجد �أين فيم� قلته عن �لثق�فة �مل�رشية يف �لن�سف �الأ

�لع�رشين ال �أحتدث عن �جليل �لذي �أنتمي �إليه فح�سب ، وهو �لذي ظهر 

جي�ل �لت�لية  �أي�سً� عن �الأ يف �خلم�سيني�ت و�ل�ستيني�ت، و�إمن� �أحتدث 

خرية، وهي �أجي�ل جديدة ب�لن�سبة يل،  �لتي ظهرت يف �لعقود �لثالثة �الأ

و�أن� ب�لن�سبة له� جيل قدمي له ق�س�ي�ه، وجتربته �خل��سة، ومنطلق�ته 

�جلديدة،  جي�ل  �الأ تقومي  على  ت�س�عد  ال  �لتي  �لفنية  �لنظرية وخرب�ته 

ن كل جيل يجعل خربته �خل��سة مقي��س� يقي�س به عمل �جليل �لذي  الأ

يليه، ورمب� جنحت به هذه �خلربة �خل��سة �إىل �لطعن يف جت�رب غريه 

وجت�هل �إجن�ز�ته، وهو م� فعلته �أن� يف نظر �إبر�هيم عبد �ملجيد، حني 

مل �أ�رش يف حديثي �إىل م� حققه �لرو�ئيون �مل�رشيون �جلدد من جن�ح 

عن  ف�ساًل  جنبية،  �الأ �للغ�ت  �إىل  �أعم�لهم  من  عدد  ترجمة  يف  متثل 
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�إبر�هيم عبد  له  �لنرث، وهو موقف ال يرى  �ل�سلبي من ق�سيدة  موقفي 

جي�ل!. �ملجيد �إال تف�سري�ً و�حد�ً وهو �رش�ع �الأ

و�أخري� نه�س �لدكتور عبد �ملنعم �سعيد ليتحدث، مطلوب� ال ط�لب�، 

�لر�هن مب� يطرحه علين� �لوقت  �لثق�يف  �أنن� ق�سن� ن�س�طن�  فتمنى لو 

�لر�هن من �أ�سئلة، وم� يط�لبن� به من �إج�ب�ت تت�سل بتحديد �لهوية، 

�لتنمية، وحو�ر �حل�س�ر�ت و�لدخول يف  �لنه�سة، وحتقيق  و��ستكم�ل 

�سئلة �ملطروحة  �الأ �آخر هذه  �إىل  ع�رش �ملعلوم�ت وثورة �الت�س�الت.. 

علين� وعلى �لع�مل كله.

لقد ر�أي �لدكتور عبد �ملنعم �سعيد �إنن� نحن �مل�رشيني نع�ين �غرت�ب� 

يف  مغرتبون  نحن  م�  بقدر  �مل��سي  يف  مغرتبون  فنحن  مزدوج�، 

�لذي نقي�س ح��رشن� عليه لي�س م��سين�  �لعربي  �مل�ستقبل.. �مل��سي 

نحن ب�لذ�ت، و�إمن� هو م��س �إمرب�طوري، تر�ث م�سرتك ال منلك فيه �إال 

خرون، ومعنى هذ� �أنه ال ميثلن� �إال متثياًل تقريبي� ي�سوبه  م� ميلكه �الآ

�لغمو�س وعدم �لتحديد، فهو لذلك غريب عن�، ونحن فيه مغرتبون.

وكذلك نحن يف �حل��رش و�مل�ستقبل.. �إن �غرت�بن� فيهم� �أ�سد وط�أة، 

�لدخول..  على  �لقدرة  منلك  وال  قرنني،  منذ  �أبو�بهم�  على  نقف  نن�  الأ

وهذ� و�سع يتحمل م�سئوليته �ملثقفون �مل�رشيون.

نه� متيزت  �أو معظمه� مف�ج�أة غري متوقعة، الأ هكذ� ك�نت �لردود 

بقدر كبري من �لتو�زن و�ملنطق، و�سلطت �ل�سوء على جو�نب يف �مل�س�ألة 

�أن ي�ستثمرو� كلمتي يف  �أر�دو�  �لذين  �إغف�له�، وكبحت جم�ح  ال يجب 

م�سية �إىل لق�ء حي مثمر ر�أيت �أن �أعود به  ق�س�ء ح�جتهم، وحولت �الأ

جب�رية �لتي تعودن� �أن نتمتع به� يف �سهر رم�س�ن  �إليكم بعد �لر�حة �الإ

من كل ع�م.

�خل�طر،  عفو  �ألقيته�  كلمة  �أثرته� يف  �لتي  �مل�س�ألة  هذه  �إىل  �أعود 
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فيه�  �أر�جع  �أن  �أ�ستطيع  �لتي  �ملت�أنية  ب�لكت�بة  �سحته�  متحن  الأ

خرى، و�أ�رشك  نف�سي، و�أتثبت من معلوم�تي، و�أن�ق�س وجه�ت �لنظر �الأ

�أ�سح�به� و�أ�رشككم معن� يف هذه �ملن�ق�سة.

و�أن� على يقني من �أن م� يقلقني من �أحو�ل �لثق�فة �مل�رشية يقلق 

م�سى  �لتي  م�سية  �الأ تلك  يف  �حل��رشين  به  �س�رحت  م�  و�أن  غريي، 

ن م� يقرب من �سهر، حديث يرتدد ب�سور خمتلفة يف �أو�س�ط  عليه� �الآ

من  نتحرج  و�دع�ء�ت  ظنون�  يظل  �أن  من  فبدال  كثرية،  ومن��سب�ت 

�لت�رشيح به�، علين� �أن نعلنه� على �ملالأ ونطرحه� للمن�ق�سة، لنعرف 

م� فيه� من حق و�قع وم� فيه� من �دع�ء ال يقوم على �أ�س��س. 

�أنن� ن�سري يف ن�س�طن� �لثق�يف على غري هدى، ونخبط  ونحن نرى 

�لن�قد، و�لن�قد غ�ئب  �إال بعيون  ن �ملبدع ال يرى  فيه خبط ع�سو�ء، الأ

�أو معطل بطريقة �أو ب�أخرى، فنحن نقر�أ يف �ل�سحف و�ملجالت �أخب�ر�ً 

كثرية تتحدث عن خطط، وم�رشوع�ت، ومهرج�ن�ت، وبر�مج وال نقر�أ 

هوؤالء  يد  على  ب�لفعل  �لتي حتققت  �س�فة  �الإ �أو  �لقيمة  عن  �لقليل  �إال 

ن �لغ�لب فيم� ين�رش عن هذ�  �لذين كتبو� ور�سمو�، وخططو�، ونفذو�، الأ

�لن�س�ط �أن يكون دع�ية �أو جم�ملة.. ون�در�ً م� يكون تقرير�ً مو�سوعيً� 

�أو حتلياًل �أو تقوميً� من قلم نطمئن لعلمه ومو�سوعيته.

وقد �آن لن� �أن ن�س�أل عن ثق�فتن�!!
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ب��د�ع �مل���رشي  ح��ني �أق��ول �إن �لثق�ف��ة �مل�رشي��ة معتل��ة ، و�أن �الإ

يرت�ج��ع يف كل �ملج���الت وينح���رش ، ال �أعن��ي �أن كل �سيء ق��د �نتهي ، 

�أو �أن �لن�س���ط �لثق���يف كل��ه ق��د توق��ف ، و�إمن��� �أعن��ي م��� تعني��ه هذه 

�لعب���ر�ت ال �أكرث من��ه وال �أقل . ولقد ح�ولت د�ئم��� ، وفيم� كتبته حول 

ط��الق، و�أميز بني  ه��ذ� �ملو�س��وع ب�ل��ذ�ت �إن �بتع��د ع��ن �لتعمي��م و�الإ

�لنزل��ة �لع�ر�سة و�ملر���س �ملتف�قم ، ب��ني �ملثقف و�حلرك��ة �لثق�فية ، 

ف��ر�د ون�س���ط �ملوؤ�س�س�ت . م��ن �ملوؤك��د �أن لدين��� �أدب�ء  ب��ني ن�س���ط �الأ

ن حرك��ة �أدبي��ة �أو فنية .  وفن�ن��ني ومفكري��ن ، لك��ن ال توج��د لدين��� �الآ
	

�ل�س�ع��ر �أو �لق�س����س ، �أو �لر�س���م ي�ستطي��ع �أن يظه��ر و�أن يعمل وينتج 

حو�ل و�لظ��روف ، الن وجوده يعتمد قب��ل كل �سيء على  يف خمتل��ف �الأ

موهب��ة ميلكه��� وال مينحه �أح��د �إي�ه�.  �سحيح �أن ه��ذه �ملوهبة تتفتح 

وتن�س��ج يف ظ��روف ، وتذبل وت�سمر يف ظروف �أخ��رى، لكنه� ت�ستطيع 

�أن توج��د يف كل ح���ل .  ت�ستطي��ع �أن جت��د تر�ث� تتغذى ب��ه وترجع �إليه 

كم��� يح��دث �أحي�ن��� ح��ني نف�ج���أ ب�س�ع��ر �أو ك�ت��ب مل تك��ن �لظروف 

ت�سم��ح لن��� بتوق��ع ظه��وره ..  لكن وج��ود �س�عر �أو ع��دة �سع��ر�ء ، رو�ئي 

الثقافة تواجه غولني !
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�أو ع��دة رو�ئي��ني ، لي���س دلي��ال عل��ي وج��ود حرك��ة �سعري��ة �أو رو�ئية . 
	

دبية �أو �لفنية تفرت�س وجود �أطر�ف متعددة تنتظم يف كي�ن  �حلركة �الأ

م�س��رتك ، وتتحرك يف و�سط معني ، و�إذن فالب��د من منطق �أو عقل تعمل 

ب��ه هذه �حلركة ، وم��ن غ�ية تتجه �إليه�، وم��ن �أدو�ت ت�ستعني به� على 

م�م، و�لتغلب على �لعقب�ت حتى حتقق  مو��سلة �لعمل ، و�لتق��دم �إىل �الأ

م� تريد . 

ال ميكن �أن نت�سور حركة �أدبية دون �أ�س�س ت�سده� �إىل �لو�قع ، ودون 

منطلق���ت ودو�ف��ع فنية ، وحيوي��ة تف���رش ظهوره� ، وحت��دد وظ�ئفه� ، 

ودون �أهد�ف ت�سعى لبلوغه��� ، ودون ثق�فة متجددة تتغذى به� ، ودون 

نق���د يوؤ�زرونه��� ويع�ر�سونه��� ، ودون جمالت ، ودور ن���رش تت�سل عن 

طريقه� ب�جلمهور .

وه��ل ميك��ن �أن تكون لدين� ه��ذه �حلركة ونحن نفقد م��� منلكه من 

�ملجالت ودور �لن�رش بدال من �أن ندعمه� ون�سيف �إليه�؟

وقب��ل خم�سني �سنة من �ليوم حني مل يك��ن عددن� يزيد على ثم�نية 

ع���رش مليون� ، وحني مل تكن يف م�رش وز�رة ثق�فة ، وال هيئة كت�ب ، وال 

دور �سح��ف قومي��ة ، قب��ل ن�سف قرن كن��� منلك م� يق��رب من ع�رشين 

جمل��ة �أدبي��ة منه��� جمل��ة لفن �ل�سع��ر ، وخم�س جم��الت �أو �س��ت لفنون 

���ب ، وبو�سعن� �أن نذكر من  �لق�س��ة ، ك�ن��ت �سفح�ته� مفتوحة لكل �لكتَّ

هذه �ملجالت :  �لر�س�لة و�لثق�فة ، و�لرو�ية ، و�لك�تب �مل�رشي و�لكت�ب ، 

وجملتي ، و�ملجلة �جلديدة ، و�لفجر �جلديد ، و�ل�س�عر ، و�لرو�ي�ت �جلديدة ، 

و�لق�سة ، و�لع�رشون ق�سة ، وق�س�س �ل�سهر ، و�لندمي �لق�س�سي ، ورو�ي�ت 

�سبوع، و�ملهرج�ن ..  �إىل �آخره . �الأ

و�لي��وم ، م���ذ� بقى لدين��� من هذه �ملن�ب��ر؟ ال �س��يء ..  �أم� �ملجالت 

�لت��ي ك�ن��ت ت�سدره� هيئ��ة �لكت�ب فق��د �حتجب معظمه��� و�حدة بعد 
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�أخ��رى، و�ملج��الت �لث��الث �لب�قي��ة تتع��رث ، وتفق��د قر�ءه��� ، وكت�به� ، 

ر�س�لته��� !  �أد�ء  م��ن  تتمك��ن  وال  مو�عيده��� ،  يف  ت�س��در  ال  نه���  الأ
	

وال �س��ك يف �أن وز�رة �لثق�ف��ة حت���س به��ذ� �لنق�س ، وحت���ول �أن ت�سده ، 

ن خ�لية م��ن جملة �أدبي��ة م�سموعة �ل�س��وت ، وال وجود  لك��ن م���رش �الآ

ن حلرك��ة �أدبي��ة، لدين��� بال �س��ك �أ�سم���ء، ومو�هب ، لكنه��� تعمل يف  �الآ

ظ��روف غ��ري مو�تي��ة ، فك�أنه��� �رشخ���ت يف و�د �أو نفخ���ت يف رم�د . 
	

دبي��ة و�لفنية كم�  ن وب��ني �حل��رك�ت �الأ و�ست���ن ب��ني م� نحن في��ه �الآ

عرفن�ه� من قبل .

ربعيني���ت  خ��ذ مث��ال حرك��ة جتدي��د �ل�سع��ر �لت��ي �نطلق��ت يف �الأ

ن �لذين �نتظمو� فيه�  و�خلم�سيني�ت و�ل�ستيني�ت ، هذه حركة ب�لفعل ، الأ

م��ن �ل�سعر�ء �ملجددين ك�نت له��م عقيدتهم �لنظرية و�جلم�لية ، وك�نت 

له��م غ�ي�ته��م و�أدو�ته��م ومن�بره��م وجمهورهم وخ�سومه��م ، وك�نو� 

يتحركون ب�لفعل ويتقدمون ، فين�رشون �أ�سع�رهم ويو�سحون �أفك�رهم، 

ن�س�ر، ويتغلبون على �خل�سوم . ويو�سعون د�ئرة �الأ

و�لنج�ح �لذي �أ�رشت �إليه هن� لي�س �رشط� من �ل�رشوط �لتي ت�ستحق 

به� �حلركة �أن ت�سمى حركة ، ولكنه دليل على وجود �حل�جة �إليه� وعلى 

��ستج�ب��ة �لو�قع له� ..  ف�لفرق عظيم بني �لتقلي��د �مل�سطنع �أو �لتقليعة 

�ملج�ني��ة ، وب��ني �لتطور �لطبيعي �ل��ذي البد من��ه يف كل ن�س�ط �أ�سيل 

حي	.	

وهن�ك مثل �آخر م��ن ت�ريخ �مل�رشح �مل�رشي ، فرقة رم�سي�س ك�نت 

وجه��� م��ن وجوه حرك��ة قومية ونه�س��ة �س�ملة حتقق��ت يف �ل�سي��سة ، 

و�لثق�ف��ة ، و�ملجتم��ع .  فقد ظهرت يف �ل�سنة �لتي ن���ل فيه� �مل�رشيون 

د�ستورهم �ملجيد ، د�ستور 1923  وحملت ��سم رم�سي�س تعبري� عن ميالد 

جدي��د مل�رش يت�سل فيه ح��رشه� �مل�أمول مب��سيه� �لعظيم ، و�لتزمت 
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م�ست��وي فني� وفقت فيه بني مط�لب �مل�رشح ومط�لب �جلمهور .  وك�نت 

تقدم م�رشحية جديدة كل �أ�سبوع، وتفر�س على نف�سه� وعلى �مل�س�هدين 

�ل�سل��وك �لذي تلتزم به �مل�س�رح �لعريقة .  وم� يق�ل عن م�رشح رم�سي�س 

يف �لع�رشيني�ت يق�ل عن �لفرقة �لقومية يف �لثالثيني�ت ، وعن �مل�رشح 

�حلر يف �خلم�سيني�ت ، وع��ن حركة مت�سري �مل�رشح يف �ل�ستيني�ت ، تلك 

�حلركة �لتي ك�نت وجه� من وجوه �لدعوة للتم�سري و�لت�أميم و�لتعريب 

يف كل �سيء .  مت�سري �لبنوك ، وت�أميم �مل�س�نع ، وتعريب �ال�سرت�كية ! 

وق��د ب��د�أ يو�سف �إدري�س ه��ذه �حلركة حني دع��� �إىل م�رشح م�رشي 

وروبي، وي�ستلهم فن �ل�س�مر �لريفي و�سو�ه  جدي��د يتحرر من �مل�رشح �الأ

م��ن فنون �لفرج��ة و�لت�سخي�س �ملوجودة يف �ل��رت�ث �ل�سعبي ، وبوحي 

م��ن هذه �لفكرة كتب م�رشحيته �لبديع��ة �لفر�فري .  و�أثنى توفيق �حلكيم 

عل��ى يو�سف �إدري�س مب� قدمه يف كت�به "ق�لبن� �مل�رشحي" ويف بع�س 

م�رشحي�ت��ه �مل�ستلهمة من �لرت�ث �ل�سعبي مث��ل "ي� ط�لع �ل�سجرة" ، ثم 

يظهر حممود دي�ب لي�ستفيد من هذه �لدعو�ت �ملتج�وبة يف م�رشحيته 

"لي���يل �حل�س�د" ويتلقف �لنق���د �لفكرة فين�ق�سونه� وي�سيفون �إليه� 
كم��� فع��ل علي �لر�ع��ي يف كت�ب��ه "�لكوميدي��� �ملرجتل��ة" ، و�لفن�نون 

و�حلرك��ة  يت�ب��ع ،  و�جلمه��ور  و�لنق���د ،  �ملوؤلف��ني  �أح��الم  يج�س��دون 

�مل�رشحي��ة متد جذوره� يف �لرتبة �ملحلي��ة ، وتغتني ب�لرت�ث �مل�رشي 

ن؟ م���م، فم�ذ� جن��د �الآ 	و�ل��رت�ث �لع�مل��ي مع��� ، ومت�س��ي قدم��� �إىل �الأ

�س�دة هو مهرج�ن �مل���رشح �لتجريبي �لذي ق�سد  جن��د عمال جدير� ب�الإ

به �أن يكون ن�فذة �سنوية نطل منه� علي �أحدث �لتج�رب �مل�رشحية يف 

ربع��ة، و�أن يكون ب�لت�يل فر�س��ة لالحتك�ك و�لتف�عل  �أرك�ن �لع���مل �الأ

ت�ستفز �مل�رشح �مل�رشي �لتقليدي ، وتدفعه ال�ستع�دة مك�نته و��ستع�دة 

جمه��وره ، و�ملهرج�ن �لتجريبي ال يوفر لن� فر�س��ة �مل�س�هدة فح�سب ، 
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جنبية �إىل �للغة  ب��ل يوفر لن��� فر�سة �لقر�ءة �أي�س�، فينقل من �للغ�ت �الأ

ن مكتب��ة كبرية .  �لعربي��ة مكتب��ة �سغرية يف ف��ن �مل���رشح �أ�سبحت �الآ
	

لكنن��� م��ع �عرت�فن��� بقيمة ه��ذه �جله��ود ال نرى �أنه��� بلغ��ت غ�يته� ، 

وه��ي �إث���رة �مل���رشح �مل���رشي و�إيق�ظ��ه، ونق��ل �ل��دم وتزوي��ده بدم 

	جدي��د يكف��ل ل��ه �أن ينه���س وي�ستعي��د قدرت��ه عل��ى �حلي���ة و�لن�س�ط . 

يجرب��ون ،  فن�ن��ون  ولدين���  �مل���رشح ،  يف  جت���رب  �س��ك  ب��ال  لدين��� 

وتكتم��ل  وتتط��ور  تنم��و  �جت�ه���ت  وال  حرك��ة ،  لدين���  لي���س  لك��ن 

ك�أنه���  فج���أة  وتختف��ي  فج���أة  تعل��و  �سيح���ت  هن���ك  مالحمه��� .  

	ب�لون���ت �أو فق�ع���ت ، و�مل���رشح �مل���رشي يرت�ج��ع يوم��� بع��د ي��وم . 

وم� يق�ل عن �ل�سعر و�مل�رشح يق�ل عن �لفنون �لت�سكيلية و�ل�سينم� ، لدين� 

طبع��� م�سورون ونح�تون ، لكن لي�س لدين� حركة فنية ك�لتي �سنعته� 

ربعيني�ت، �أو جم�عة �لفن �ملع��رش بعده� .   �جلم�ع��ة �ل�سوري�لية يف �الأ

ولق��د وقع��ت �حلرك��ة �لت�سكيلية بني �سق��ي �لرحى:  حركة حت��رمي �لفن 

وتكف��ري �لفن�نني �لتي فر�س��ت �لنق�ب على ط�لب�ت يدر�سن فن �لنحت ، 

�أو فر�س��ت على فن �لنحت ط�لب�ت منقب���ت ، و�ل�سيطرة �حلكومية �لتي 

	فقدت فيه� �حلركة �لت�سكيلية ��ستقالله� ، وحتولت �إىل �أ�سد�ء ووظ�ئف . 

ولدين� كّت���ب �سين�ريو ، وجن��وم �سينم� ، وخمرج��ون ، وم�سورون ، لكن 

لي���س لدين��� حرك��ة �سينم�ئي��ة ك�لتي ب�رشت به��� �أفالم مث��ل �لعزمية ، 

ر���س لكم���ل  و�لق�ه��رة �جلدي��دة ، وبد�ي��ة ونه�ي��ة وب���ب �حلدي��د و�الأ

�سلي��م ، و�سالح �أب��و �سيف، ويو�سف �س�هني ، �أو �لت��ي متثلت يف جم�عة 

�ل�سينم��� �جلدي��دة �لت��ي ظهرت عقب هزمي��ة 1967، ودع��ت �إىل �سينم� 

و�قعي��ة ، حملية �ملو�س��وع ، ع�ملية �لتكني��ك ، تتعمق حرك��ة �ملجتمع ، 

وت�س��ور عالق�ت��ه �جلديدة ، وتك�سف ع��ن معنى حي�ة �لف��رد و�سط هذه 

�لعالق���ت ، ومتت�س خرب�ت �ل�سينم� �جلديدة يف �لع�مل كله ، وقد حتققت 
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ف��الم �لت��ي ظه��رت يف �أو�ئ��ل �ل�سبعيني�ت  ف��ك�ر يف بع���س �الأ ه��ذه �الأ

	مث��ل �أغنية عل��ى �ملمر لعلي عب��د �خل�لق، و�لع�سف��ور ليو�سف �س�هني . 

م��ر ال يقف عند هذ� �حلد و�مل�سكل��ة ال تتمثل فقط يف غي�ب �حلركة  و�الأ

يج�بي��ة �لت��ي ينتظ��م فيه� �لن�س���ط �لثق���يف ، ويعي نف�س��ه ، ويدرك  �الإ

غ�يت��ه ، ويحدد مك�نه ب�لن�سب��ة للو�قع ، و�ل��رت�ث ، و�ل�سلطة ، و�جلمهور ، 

ب��د�ع ت�ستند �إىل  و�إمن��� تتمثل �مل�سكل��ة يف حركة م�س���دة للثق�فة و�الإ

قوت��ني �ثنت��ني ردة رجعية �س�ملة ترفع ر�ية �لدي��ن من ن�حية ، وطبقة 

جدي��دة �سوقية من ن�حية �أخرى، و�ل�سل��ة بينهم� وثيقة جد� .  لكنن� مع 

هذ� ال ننكر �جلهود �لتي تبذل ملق�ومة هذين �لغولني ! 
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�خل��سة  م�س�حلن�  م��ن  �ل��وق��ت  بع�س  جت��ردن���  �أن��ن���  ل��و  متنيت 

و�سعن�  �إىل  ونظرن�  ووظ�ئفن� ،  ومن��سبن� ،  �ل�سيقة ،  ورو�بطن� 

جوهري  ل�رشط  �لوطنية  �جلم�عة  تنظر  �أن  يجب  كم�  �لر�هن  �لثق�يف 

قد  �ل�رشط  ه��ذ�  ك���ن  ف���إن  وج��وده��� .   به�  يتحقق  �لتي  �ل�رشوط  من 

يف  وعليه�  �أ�س��سه.   من  مهدد�  وجوده�  �أ�سبح  فقد  �لوهن  �أ�س�به 

عن  تد�فع  و�أن  و�ح��د ،  رجل  قومة  �خلطر  لهذ�  تقوم  �أن  �حل�لة  هذه 

للهالك !.  تعر�ست  و�إال  عنه ،  تد�فع  �أن  عليه�  ينبغي  كم�  	وجوده� 

�إمن�  و�حل��رش  �مل��سي  يف  وجودن�  �أن  يف  يج�دل  من  هن�ك  ولي�س 

ك�ن بف�سل �لثق�فة ..  وهو قول ي�سح على �أي جم�عة ب�رشية .  ف�لب�رش 

ال يخرجون من �لتوح�س �إىل �لتح�رش �إال ب�لثق�فة �لتي توفر لهم من 

غريزة  تلبيه�  مم�  �أكرث  ح�ج�تهم  يلبي  م�  فك�ر  و�الأ و�حليل  دو�ت  �الأ

�ل�سيق  �نتم�ئهم  من  يخرجون  ال  و�لب�رش  �لغ�بة ..   وق�نون  �لوح�س 

�لثق�فة  بف�سل  �إال  �أمة  �أو  �سعب�  لي�سبحو�  و�لقبيلة  و�لع�سرية  للع�ئلة 

�لتي متنحهم لغة ، و�سعور� ب�لت�س�من ، ومثال علي� ، و�أهد�ف�، وقو�نني 

ي �سعب ،  ب�لن�سبة الأ ف�إذ� ك�ن هذ� �سحيح�  تنظم وجودهم �مل�سرتك ..  

لي�ست الثقافة وحدها .. اإنه الوطن كله ! 
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�لثق�فة ،  �إىل  �لذين �سبقو� غريهم  �أكرث �سحة ب�لن�سبة للم�رشيني  فهو 

ي �رشط �آخر من �رشوط �لوجود .   فهم من�سوبون �إليه� �أكرث من ن�سبتهم الأ

ك�سري �لذي منزج به  �أو هى �الأ وىل،  بل �لثق�فة هي ثروتن� �لقومية �الأ

ر�س بعد موته� ،  فم�رش  �الأ به  �لعن��رش و�ملو�د ، ونحيي  بني خمتلف 

نه� لي�ست جمرد �أر�س ،  لي�ست هبة �لنيل وحده ، كم� ق�ل هريودوت ، الأ

و�إمن� هي �أر�س وب�رش ، �أي �أر�س وثق�فة .  وقد حتولت ه�ت�ن �لكلمت�ن 

نت�ج �لثق�يف يف م�رش ، �أو  �إىل كلمة و�حدة هي م�رش ..  ف�إذ� تر�جع �الإ

�ليوم ،  ح�لن�  هي  كم�  ب��د�ع  و�الإ �خللق  على  �مل�رشيني  ط�قة  �سعفت 

فلي�ست �لثق�فة وحده� يف خطر ، و�إمن� �لوطن كله يف خطر !. 

ينطق  و�قعة  حقيقة  �إن��ه  �نطب�ع ..   �أو  �دع���ء  جم��رد  ه��ذ�  ولي�س 

ب��ه��� ه���ذ� �ل�����س��م��ت ، وه���ذ� �ل�����س��ك��ون ، وه���ذ� �ل��ف��ر�غ �ل���ذي نلم�سه 

جميع� .  و�لعلم  و�لفكر ،  و�لفن ،  دب،  �الأ يف  جم���ل ..   كل  يف  	ونح�سه 

ن �إال عن جنيب حمفوظ ..  لكن جنيب حمفوظ �جلدير  نحن ال نتحدث �الآ

ول من عمره �ملديد ..   ن يف �آخر �لقرن �الأ بكل حف�وة وتكرمي ، يعي�س �الآ

بد�ع  �الإ و��سل  �أنه  قرن ..  �سحيح  ن�سف  قبل  �لكربى  �أعم�له  �ألف  وفد 

حتى وقت قريب ، لكن وجوده دليل على ن�س�طه �ملعجز ، ولي�س دليال 

على ن�س�طن� نحن . 

لكن معظم  و�لق�سة ،  �لرو�ية  لدين� عدد� من جنوم  �أن  �ملوؤكد  ومن 

و�سليم�ن  �خل��ر�ط ،  و�إدو�ر  �ل�س�روين ،  كيو�سف  �ل�ستني  جت�وز  ه��وؤالء 

هو  �أو  �أ�سالن ،  و�إبر�هيم  �إبر�هيم،  �هلل  و�سنع  ط�هر ،  وبه�ء  في��س ، 

و�أحمد  �لب�س�طي ،  وحممد  �لغيط�ين ،  كجم�ل  جت�وزه�  �إىل  طريقه  يف 

حرى عن �ل�سعر �لذي مل  �ل�سيخ .  وم� يق�ل عن �لق�سة و�لرو�ية يق�ل ب�الأ

�سم�ء تتقدم يف  ربعة �مل��سية �إال قلة من �الأ يظهر فيه خالل �لعقود �الأ

ري�ح غري مو�تية ، وتتعر�س لند�ء�ت م�سللة ، فال ي�سل �سوته� لالمة 
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	�لتي ت�سيخ �ل�سمع ل�سعر�ئه� ، وال ت�سمع منهم �إال غمغم�ت وهمهم�ت . 

ن  �الآ نقدن�  دور ..   هو  حيث  ومن  فن ،  هو  حيث  من  �لنقد  تر�جع  ولقد 

�أو معظمه جم�مالت ، �أو ترجم�ت وحم��رش�ت ..  �أم� �ملت�بع�ت �جل�دة 

فقد  �ملربرة  �لع�دلة  و�لتقومي�ت  �حل�ذقة ،  و�لتخريج�ت  و�لتف�سري�ت 

تعد مطلوبة ، ورمب� �س�رت مرفو�سة  ن�درة ، ورمب� مل  �أ�سبحت م�دة 

منبوذة ال �سعر له� وال �سوق ! 

�لت�سكيلية  و�لفنون  و�ل�سينم� ،  و�مل�رشح ،  �لغن�ء ،  ح�ل  ولي�ست 

يف  ذروته�  بلغت  �لتي  �لنه�سة  بعد  و�لنقد .  دب  �الأ ح�ل  من  �أف�سل 

و�ل�سنب�طي ،  �أحمد ،  وزكري�  و�لق�سبجي ،  ح�سني ،  ود�ود  دروي�س ،  �سيد 

طر�س،  وحممد عبد �لوه�ب، و�أم كلثوم ، و�أ�سمه�ن ، وليلى مر�د ، وفريد �الأ

�آخرين  وع�رش�ت  �ل�سيد ،  وح�سني  �ملجيد،  عبد  و�أحمد  �لتون�سي ،  وبريم 

غنية، بعد هذه �لنه�سة �لع�رمة مل  من �مللحنني و�ملطربني وكت�ب �الأ

يعد عندن� غن�ء .. هكذ� فج�أة توقف هذ� �لنهر �ملتدفق ، و�نقطع تي�ره ، 

و�أ�سبحن� م�سطرين ال�ستري�د �ملطربني و�مللحنني و�لع�زفني ، وحتى 

كت�ب �لكلم�ت .

قبل ،  من  يحدث  ك�ن  مب�  �ليوم  يحدث  م�  ي�سبه  �أن  ح��د  الأ ولي�س 

�لهدي ،  ونور  و�أ�سمه�ن ،  طر�س  �الأ فريد  ت�ست�سيف  م�رش  ك�نت  حني 

�سو�ت �جلميلة ،  و�سب�ح ، وف�يزة �أحمد ، وعلي� ، وغريهم من �أ�سح�ب �الأ

غ�ين  �الأ وكت�ب  غ�سن ،  فريد  �للبن�ين  �أمث�ل  من  �مللحنني  عن  ف�سال 

�إىل م�رش لتتفتح  �لدب�غ .  هوؤالء ج�ءو�  �إبر�هيم  �لفل�سطيني  �أمث�ل  من 

ن  �أم� �الآ �لكب�ر .   فيه� مو�هبهم ، وليبحثو� لهم عن مك�ن بني جنومه� 

م�كن خ�لية ، ومن �ل�سهل على �أية موهبة  ف�لو�سع خمتلف جد� ، فكل �الأ

غنية �مل�رشية فقدت  �لو��سعة .  و�الأ �لنجوم  �أن تخب يف ثي�ب  �سغرية 

و�مللحنون  م�رش ..  يف  حتى  �ل�سد�رة  يف  حقه�  وفقدت  تق�ليده� ، 
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و�لكلم�ت  فريوز ،  يقلدن  �مل�رشي�ت  و�ملغني�ت  يدبكون ،  �مل�رشيون 

هجني من خمتلف �للهج�ت .  ولي�س هذ� تعبري� عن عروبة �أو عن وحدة ، 

بل هو تعبري عن فو�سى و�نفر�ط .  و�لوحدة تغتني حق� ب�لتنوع ، لكنه� 

ال تقوم بغري مركز �أو نو�ة . 

و�مل�رشح �مل�رشي �لذي ��ستط�ع يف �ل�ستيني�ت �أن يوؤلف بني �لفن 

خرية  �الأ �لثالثة  �لعقود  �الثنني مع� يف  �لرفيع و�جلمهور �حل��سد فقد 

�إدري�س،  ويو�سف  ع��سور ،  ونعم�ن  �حلكيم ،  توفيق  رحيل  �سهدت  �لتي 

و�سعد وهبة ، و�سالح عبد �ل�سبور، وعبد �لرحمن �ل�رشق�وي ، ويو�سف 

وهبي ، وزكي طليم�ت ، وح�سني ري��س ، وح�سن �لب�رودي ، و�سفيق نور 

�لدين ، وتوفيق �لدقن ، وكرم مط�وع ، و�سن�ء جميل دون �أن يحل حملهم 

�أحد.	

�لذي بلغ نحو م�ئة فيلم يف بع�س  �ل�سينم�ئي �مل�رشي  نت�ج  و�الإ

تر�جع�  �مل��سية  �لع�رش  �ل�سنو�ت  خالل  تر�جع  مثال  �ل�سنو�ت  1986  

خميف� كم� وكيف� ، فلم يعد يزيد على ع�رشين فيلم� يف �لع�م ال ينجح 

منه� فني� �أو جت�ري� �إال �لقليل .  لقد �نت�رشت �أفالم �مل�سخرة على �أفالم 

قبل ،  من  �سمعن�  ولقد  خ�ن ،  وحممد  ب�س�رة ،  وخريي  �س�هني ،  يو�سف 

بع�س  لتدخل  تلفيق�  تلفق  �لتي  �ملق�والت  �أفالم  عن  ن�سمع  نز�ل  وال 

قط�ر  �الأ �سو�ق، وعن تعليم�ت مكتوبة ير�سله� �ملوزعون يف بع�س  �الأ

و�إال  �أفالمهم،  يف  ليلتزموه�  �مل�رشيني  �ل�سينم�ئيني  �إىل  �ملج�ورة 

يف  هذ�  ذالل،  و�الإ �لرتوي�س  هو  بهذ�  و�ملق�سود  �لدخول .  من  منعت 

مريكية على م�رش ، وتغلق �ملع�مل  �الأ فالم  �لذي تتدفق فيه �الأ �لوقت 

ن �ملنتجني �مل�رشيني يف�سلون حتمي�س �أفالمهم  �مل�رشية �أبو�به�، الأ

يف �خل�رج !. 

و�مل�رشحي�ت ،  غ�ين،  و�الأ و�ملجالت ،  و�ل�سحف ،  �لكتب ،  ك�نت  ف�إذ� 
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وفقدت  �ل�س�رخ ،  �لنحو  هذ�  على  تر�جعت  قد  ننتجه�  �لتي  ف��الم  و�الأ

يف  حم�سورة  تعد  مل  ف�لق�سية  وخ�رجه� ،  م�رش  د�خ��ل  يف  مك�نه� 

وال  �أب�لغ،  وال  �أهول،  ال  و�أن�  قومي .   �أمن  ق�سية  ن  �الآ بل هي  �لثق�فة ، 

�ألقي �لكالم على عو�هنه ، و�إمن� �أعني م� �أقول، و�أر�ه و�أ�ستطيع �أن �أجعل 

غريي ير�ه . 

�لوطني  كي�نن�  عن  تعبري�  �إال  لي�ست  �حلديثة  �لوطنية  ثق�فتن�  �إن 

يف هذ� �لع�رش �حلديث ، ف�إذ� ك�نت ثق�فتن� ترت�جع فهذ� �لرت�جع دليل 

على وجود �أخط�ر تهدد �لكي�ن من �أ�س��سه..  وهذ� لي�س جمرد نظري�ت ، 

و�إمن� هو و�قع نلم�سه يف ظهور �لتي�ر�ت �لدينية �ملتخلفة و�نت�س�ره� 

�س��س �لذي ق�مت عليه �لدولة �لوطنية ، وهو �أن  �إىل �حلد �لذي يهدد �الأ

�لوطن هو بيتن� �مل�سرتك �لذي نحقق فيه وجودن� ، ون�سنع ت�ريخن� ، 

�سع�دتن� يف هذه �حلي�ة  ن�س�طن� ، ونحمي م�س�حلن� ، ونبلغ  ومن�ر�س 

�لدني� ، و�أن م�رش مل تعد والية يف �إمرب�طورية دينية ، بل هي بلد م�ستقل 

له �سي�دته ، و�لدين هلل و�لوطن للجميع ..  ف�إذ� ��ستط�عت فئة �أو جم�عة 

�س��س �أو ت�سكك فيه فقد �أ�سبح وجودن�  �أو ثق�فة �أخرى �أن تهز هذ� �الأ

�لوطني يف خطر . 

وقد �آن لن� �أن نرفع رءو�سن� �لتي دفن�ه� طويال يف �لرم�ل لرنى �أن 

ن �ملب�درة ب�لهجوم و�لق�درة على �لت�أثري  �لثق�فة �ل�س�ئعة يف م�رش �الآ

هي �لثق�فة �مل�س�دة للثق�فة �لوطنية �لتي حت�ول �أن تت�سبث مبو�قعه� 

خرية، بينم� تو��سل �لثق�فة �مل�س�دة هجومه� �لك��سح مت�سرتة ور�ء  �الأ

�لدين .

�لريفية �ملوروثة  �لع�د�ت  �لثق�فة �مل�س�دة مل تعد تتمثل يف  هذه 

ن دور ن�رش  ميون �لفقر�ء ، بل هي �الآ فك�ر �خلر�فية �لتي يوؤمن به� �الأ و�الأ

جنبية، و�إذ�ع�ت  غنية ، و�سحف وجمالت ت�سدر يف �لعو��سم �لعربية و�الأ
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وقنو�ت تليفزيونية ، وجو�ئز ومهرج�ن�ت �أدبية ت�سخر له� �مليز�ني�ت ، 

�سم�ء و�لوجوه !.  �سو�ت و�الأ قالم و�الأ وجتند له� �لكف�ء�ت ، وت�سرتي له� �الأ
	

�ل��زم���ن  �آخ���ر  موؤلفو  فيه�  ينب�س  �سفر�ء  كتب�  ن  �الآ ن��ق��ر�أ  ون��ح��ن 

من  �حل��دي��ث��ة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ث��ق���ف��ة  ورو�د  �لنه�سة  زع��م���ء  ق��ب��ور 

لطفي  و�أح��م��د  �أم��ني،  وق��سم  عبده ،  حممد  م����م  �الإ �ست�ذ  �الأ �أم��ث���ل 

يف  ذك��ر�ه��م  ومي��رغ��ون  �ل����ر�زق،  عبد  وع��ل��ي  ح�سني ،  وط��ه  �ل�سيد ، 

للم�ست�رشقني ،  �أب��و�ق���  لال�ستعم�ر ،  مم�لئني  ويجعلونهم  �ل���رت�ب ، 

للن�رش�نية ! معتنقني  ���س��الم  �الإ دي��ن  عن  مرتدين  للغرب ،  	�سن�ئع 

�لتي  ب�ملاليني  مزودين  م�رش  �إىل  ي�أتون  مبعوثني  عن  ن�سمع  ونحن 

ف��الم،  �الأ �أ�سول  ي�سلمهم  �أو  �ملخطوط�ت ،  لهم  ي�رشق  ملن  يدفعونه� 

�أو  �ل��ن���درة ،  �لغن�ئية  �لت�سجيالت  م��ن  عهدته  يف  م���  يعطيهم  �أو 

ن�س�ن.  �الإ وحقوق  و�لعلم�نية ،  �لدميقر�طية ،  ي�ستم  �أو  �لتمثيل ،  	يعتزل 

ث�ر �لقدمية  غزوة جديدة هدفه� ��ستئ�س�ل كل م� منلكه من �جلذور ..  �الآ

عليه  يبنون  �أو  يجرفونه  �ل��ذي  �لطمي  وحتى  �جلديدة ،  ب��د�ع���ت  و�الإ

�سمنت �مل�سلح ، ب�خت�س�ر ت�سحري م�رش وحمو كل م� �سنعه �لنيل  ب�الأ

ن�س�ن فيه� .  و�الإ

ومع م� يف هذه �لثق�فة �مل�س�دة من عد�ء للحي�ة ، وكر�هية للحرية ، 

جنحت  فقد  م��ة ،  و�الأ �لفرد  مل�س�لح  وتهديد  و�ملنطق  للعقل  ومف�رقة 

وهزمية  �لفردي ،  �حلكم  مو�تية :   ك�نت  �لظروف  ن  الأ عندن� ،  زر�عته� 

�ال�سرت�كية ،  �لنظم  و�نهي�ر  ح��الم،  �الأ و�سقوط  �لنفط ،  وعربدة  يونيه ، 

وع�رش �النفت�ح و�إث�رته لغر�ئز �لبطن و�لفرج ، وعلى �لدني� �ل�سالم !. 

ن هذه �لثق�فة �مل�س�دة لغة ترتدد يف كل مك�ن ، و�سلوك  وه� هي �الآ

�لب�عة ،  ودك�كني  �حلكومة ،  ومك�تب  و�حل���رة ،  �ل�س�رع ،  يف  تو�جهه 

و�مليكروب��س ، بل تو�جهه �أي�س� يف مع�هد �لعلم و�أم�كن �لعب�دة ! 
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نحلم  كن�  م�  ومعنوي� ،  م�دي�  جم�ل ،  كل  يف  �لكثري  خ�رشن�  لقد 

ب�إجن�زه، وم� �أجنزن�ه ب�لفعل . ولقد �سعف �ل�سعور ب�النتم�ء ، وتر�جعت 

يعد  �لطب ، ومل  �أو ك�نت  �لنج�رة  �سو�ء ك�نت  �ملهنة وتق�ليده� ،  �آد�ب 

�مل�ل �لع�م م�سون� ، ومل يعد �ملعلم مربي� ، ومل يعد �حرت�م �خل�سو�سية 

ومطربو  يوم ،  بعد  يوم�  تتدهور  و�للغة  مفهوم� ،  �لفردية  �حلرية  �أو 

وبر�، و�ل�ست�ئم �لبذيئة تهب عليك يف نومك  �ملالهي يغنون يف د�ر �الأ

ويقظتك بدال من �سوت �أم كلثوم ، وعبد �لوه�ب وحممد رفعت . 

هل كنت �أهول �أو �أب�لغ حني قلت �إن �لق�سية مل تعد حم�سورة يف 

ن ق�سية �أمن قومي؟ !.  �لثق�فة ..  بل هي �الآ
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من حق �لقر�ء �أن ين�ق�سوين فيم� قلته عن �لثق�فة �مل�رشية ، و�سوف 

ن �لق�سية �لتي  �أرحب د�ئم� مبن يختلفون معي ، و�أف�سح لهم �سدري ، الأ

ولكنه�  حم��دودة ،  فئة  ق�سية  ولي�ست  وح��دي ،  ق�سيتي  لي�ست  �أثرته� 

ق�سية �مل�رشيني جميع� .  ف�لثق�فة كم� قلت وكم� نقول جميع� �رشط 

ف�إذ� ك�نت حق� يف خطر فوجودن� كله  جوهري من �رشوط وجودن� .  

ن� و�أحف�دن� يف خطر .  وهذ� �خلطر لي�س جمرد �حتم�ل  يف خطر .  �أبن�وؤ

هو  و�إمن�  غرة ،  على  ي�أخذن�  ومل  �ليوم ،  يف�جئن�  ومل  بعيد ،  تهديد  �أو 

قل، وي�سيق علين�  �أربعة عقود على �الأ خطر م�ثل �رشيح يهددن� منذ 

نه مل يكن م�سموح� لن�  �حل�س�ر يوم� بعد يوم .  وقد جت�هلن�ه طويال الأ

مبو�جهته �أو ب�حلديث عنه ، �إال �أن يكون حديث� جزئي� حم�سور� يف هذ� 

�ملج�ل �أو ذ�ك .  مرة عن �حتج�ب �ملجالت �أو تر�جع �لقر�ءة ، ومرة عن 

غي�ب �لرتجمة ، ومرة عن ركود �لن�س�ط �مل�رشحي �أو عن ك�س�د �سن�عة 

�إق�مة مهرج�ن ،  �أو  �مليز�نية ،  �أو دعم  �مل�سئول ،  �ل�سينم� .  و�حلل تغيري 

�سلية �لتي ينتج عنه� هذ� �لغي�ب ، وهذ� �لك�س�د ، وهذ�  �سب�ب �الأ �أم� �الأ

�سي�سطدم  نه يف هذه �حل�لة  الأ �أحد،  فيه  �ل�س�مل فال يتحدث  �لرت�جع 

عمل املثقف ..  وعمل املوظف ! 



��

�إىل  وحولته�  �ملثقفني  �أح�س�ن  من  �لثق�فة  �نتزعت  �لتي  ب�ل�سلطة 

وظ�ئف ومك�تب للموظفني . 

ت�أتي  لكنه� طو�رئ  للرت�جع ،  �أخرى  �أ�سب�ب�  �أن هن�ك  �ملوؤكد  ومن 

�سلي �لذي �آن لن� �أن ن�سميه ب�رش�حة ،  وتذهب ، �أو نت�ئج لهذ� �ل�سبب �الأ

�أن تدعم  �لدولة  مثل �لذي ت�ستطيع به  �سلوب �الأ و�أن نعيد �لنظر يف �الأ

�أن تخ�رش  �لدولة دون  �أن تك�سب رع�ية  �لثق�فة  �لثق�فة ، وت�ستطيع به 

حريته� و��ستقالله� . 

نعم .  لقد �آن لن� �أن نر�جع جت�ربن� ، ف�ملو��سم �لك��سدة ، و�ملح��سيل 

�إذ� كن� نريد حق�  �لهزيلة تفر�س علين� هذه �ملر�جعة �لتي البد منه� 

�أن ننتفع ب�أخط�ئن�، ون�ست�أنف نه�ستن� ، ونخطط لتنمية جديدة �س�ملة 

ن�ستثمر فيه� ثرو�تن� و�أواله� عقول �مل�رشيني ، ومو�هبهم ، وخي�لهم ، 

وعو�طفهم ، وم� ورثوه من �آب�ئهم و�أمه�تهم، وم� �ختزنوه يف �أرو�حهم 

و�أفئدتهم من حكمة ، و�إر�دة ، و�إقب�ل على �حلي�ة ، و�إ�رش�ر على �لتقدم . 

�إد�رتن�،  ن�سلح  ولن  ب�لعلم ،  �إال  �مل�دية  ثرو�تن�  ن�س�عف  لن  نحن 

ن�نية �إال ب�لعقل .   ولن نق�وم �لطغي�ن و�لتخلف و�لف�س�د و�لتع�سب و�الأ

ق�سية  �أثري  ولهذ�  وخربة .   �سرب  و�لتقدم  فن ،  و�ل�سع�دة  وعي ،  �حلرية 

فيه  تن�ق�س  �لذي  �لوقت  هذ�  يف  ملن�ق�سته�  و�أدعو  �مل�رشية  �لثق�فة 

ق�سية �لتنمية بجو�نبه� �ل�سي��سية و�القت�س�دية و�الجتم�عية . تو�سيع 

وتوفري  و�لزر�عة ،  �ل�سن�عة  وحتديث  وتعميقه ،  �لدميوقر�طي  �لن�س�ط 

خ��رى،  �الأ �لثق�ف�ت  مع  �حل��و�ر  و�إد�رة  �مل��ر�أة،  وحترير  �لعمل ،  فر�س 

يف  وم�س�ركته  نظرن� ،  بوجه�ت  و�إقن�عه  بق�س�ي�ن� ،  �لع�مل  وتعريف 

مم، كل  ن�س�ن وحقوق �الأ بن�ء نظ�م جديد يقوم على �حرت�م حقوق �الإ

هذ� ثق�فة ، ولن يتحقق �إال ب�لثق�فة .  ف�إذ� ك�نت ثق�فتن� يف خطر ، فكل 

�سيء يف خطر . 



��

هذه  �سبوعية حول  و�الأ �ليومية  �ل�سحف  ن�رشته  م�  ت�بعو�  و�لذين 

مق�التي  يف  ج�ء  مم�  كثري�  �أن  ر�أو�  خ��رية  �الأ �س�بيع  �الأ يف  �مل�س�ألة 

خرية لي�س ر�أي� �سخ�سي� ، ولكنه ر�أي ع�م .  غري �أن هذ� ال ينفي وجود  �الأ

�تف�ق �رشيع  �إىل  �أن نتج�هله� ، فنحن ال نحت�ج  ينبغي  �أخرى ال  �آر�ء 

به� ،  �الهتم�م  د�ئ��رة  وتو�سيع  �لثق�فة ،  ق�سية  ث���رة  الإ ح�جتن�  قدر 

و�لو�سول �إىل تف�هم حوله� يظل مفتوح� للمر�جعة ، و�لنقد ، و�لتعديل ، 

�س�فة.  و�الإ

وىل ت�سويب م� نقع  ونحن ن�ستفيد من �لر�أي �ملختلف ف�ئدتني :  �الأ

خرى تدعيم وجه�ت نظرن� بحجج جديدة ال ن�ستطيع  ، و�الأ فيه من خط�أ

�حلجة  ونق�رع  للمن�ق�سة  نت�سدى  حني  �إال  نكت�سفه�  �أو  ن�ستنبطه�  �أن 

ب�حلجة . 

�مل�رشية ،  �لثق�فة  عن  تكتبه  م�  ق��ر�أت  �لعزيز :   �سديقي  يل  ق�ل 

�لثق�يف  �لن�س�ط  على  وتعممه�  �ل�سلبية ،  �جلو�نب  عند  تقف  فوجدتك 

تر�جع  ق�ل :  وجدته يف حديثك عن  ذلك؟  له :  وكيف وجدت  قلت  كله .  

دبي و�لفني .  و�أن� �تفق معك يف هذ� �إىل حد م� ، لكن ن�س�ط  �لن�س�ط �الأ

نح�رشه�  �أن  يجوز  ال  �لثق�فة  جو�نب  من  و�حد  ج�نب  و�لفن  دب  �الأ

فيه ، وال ي�سح �أن يكون �سعفه �أو تر�جعه دليال على �أن بقية �جلو�نب 

�سعيفة �أو ه�بطة .  ف�لثق�فة لي�ست �سعر� ور�سم� وم�رشح� فقط ، �لثق�فة 

ولكنه�  فح�سب ،  و�نفع�ال  وخي�ال  �أفك�ر�  لي�ست  وهي  �أي�س�.   وعلم  فكر 

�أخرى.  ونحن  ع�د�ت وتق�ليد من ن�حية ، و�أدو�ت وو�س�ئل من ن�حية 

من  و�لكت�ب  ت�أليف  هو  حيث  من  �لكت�ب  بني  نف�سل  �أن  ن�ستطيع  ال 

حيث هو طبع ون�رش وتوزيع .  و�مل�رشح ال يتحقق ب�لن�س وحده ، و�إمن� 

خر�ج.  و�إذ� كن� نقر�أ �لكتب فر�دي ، فنحن  يتحقق ب�لن�س و�لتمثيل و�الإ

ن�س�هد �لعرو�س �مل�رشحية و�ل�سينم�ئية جمتمعني .  وب��ستط�عة �لو�حد 
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من� �أن يقتني بع�س �لت�سجيالت �لغن�ئية و�ملو�سيقية لكنه ال ي�ستطيع 

�إذن لي�ست د�ئم� ن�س�ط�  �أو فرقة مو�سيقية .  و�لثق�فة  �أن يقتني مغنية 

فردي� ، ولكنه� �أي�س� ن�س�ط جم�عي .  وهي لي�ست �إبد�ع� فح�سب ، بل هي 

بد�ع �إال به� .  �أنه� دور ن�رش ، وم�س�رح ،  كذلك موؤ�س�س�ت ال يتحقق هذ� �الإ

وجه  �الأ وهذه  ومع�هد ،  ومت�حف ،  عر�س ،  وق�ع�ت  و��ستوديوه�ت، 

نحن  و�ح��دة .   ل�رشوط  تخ�سع  ال  �لثق�يف  للن�س�ط  �ملختلفة  �ملتعددة 

�أو �لت�سوير ،  �أو �ملو�سيقي  دب  �أن نتحكم يف من�هج تعليم �الأ ن�ستطيع 

دبي �أو �لفني .  نت�ج �الأ لكنن� ال ن�ستطيع �لتحكم يف م�ستوى �الإ

نت�ج لي�س يف  و�أنت تقول و�لكالم ال يز�ل ل�سديقي �لعزيز �أن هذ� �الإ

ونحن  وكيف� .   كم�  خرية  �الأ �لعقود  خالل  تر�جع  و�أنه  �أحو�له،  �أح�سن 

فر�د �ملبدعني  ن�ستطيع �أن نتفق معك يف هذ� ، لكن �حلكم �لذي ي�سح على �الأ

�لثق�فية .  �ملوؤ�س�س�ت  ذ�ته على  ب�لقدر  و�لفن�نني ال ي�سح  دب�ء  �الأ 	من 

�إن �أحد� ال ي�ستطيع �أن ينكر م� تقوم به �أك�دميية �لفنون ، وهيئة �لكت�ب ، 

ث�ر ، وق�سور �لثق�فة ،  على للثق�فة ، ود�ر �لكتب ، وهيئة �الآ و�ملجل�س �الأ

يف  �لثق�فة  وز�رة  هيئ�ت  من  وغريه�  �لفنون ،  وجممع  وب��ر�،  �الأ ود�ر 

نت�ج  �الإ وت�سجيع  �ل��رت�ث ،  وحم�ية  وتثقيفه� ،  �مل��و�ه��ب ،  �كت�س�ف 

بد�ع، وتوفري �لز�د �لثق�يف لع�مة �ملو�طنني .  و�الإ

عدد  وبلغ  ينكر ،  ال  جن�ح�  ����رشة  �الأ مكتبة  م�رشوع  حقق  ولقد 

كت�ب ،  �ستم�ئة  نحو  للرتجمة  �لقومي  �مل�رشوع  يف  �ل�س�درة  �لكتب 

وعملي�ت  �سكندرية،  �الإ مكتبة  ب�فتت�ح  �مل��سي  �لع�م  يف  و�حتفلن� 

�جلديد  �مل�رشي  �ملتحف  يف  و�لعمل  متو��سلة ،  و�لرتميم  �لتنقيب 

�مل�رشح  ومهرج�ن  للكت�ب ،  �لدويل  �ملعر�س  و�س�ق ،  قدم  على  يجري 

�ملحلية  �لت�سكيلية  �لفنون  ومع�ر�س  �ل�سينم� ،  ومهرج�ن  �لتجريبي ، 

و�حليوية .  ب�لتنوع  يتميز  ثق�يف  ن�س�ط  كله  وهذ�  تنقطع ،  ال  	و�لدولية 
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�ملوؤ�س�س�ت ،  �أنكر وجود هذه  �ل�سطور ال  لك�تب هذه  ن  �الآ و�أن� و�لكالم 

�ملح�سول  يف  �أن��ظ��ر  لكنني  ن�����س���ط .   م��ن  ب��ه  ت��ق��وم  م���  �أن��ك��ر  وال 

ن !  �مل���الآ �أك���رث م��ن  و�ل��ف���رغ  خ�����رش،  �الأ �أك���رث م��ن  �لي�ب�س  ف���أج��د 

	

و�ثق من  لكني  جم�ل،  و�الإ �لتعميم  قدر� من  �أن يف هذ� �حلكم  وال�سك 

�أن �لفرز �لدقيق يوؤكده وي�سدقه .  لو قمن� به .  لكن �لنقد عندن� فري�سة 

غ�ئبة .  وغي�به� دليل �آخر على �لالمب�الة �لتي قد نفهمه� من �ملثقف 

�أن تكون  �لتي يفرت�س  �لثق�فية  �ملوؤ�س�سة  لكنن� ال نفهمه� من  �لفرد ، 

�أقرب �إىل �اللتز�م و�ملو�سوعية و�أكرث �إح�س��س� ب�مل�سئولية . 

نت�ج  ال توج��د لدين��� �إح�س�ء�ت دقيق��ة ، وال يوجد تقيي��م دوري لالإ

ن �أن ق�م��ت موؤ�س�س��ة ثق�في��ة مبر�جعة  �لثق���يف ، ومل يح��دث حت��ى �الآ

ن�س�طه��� ، �أو �أطلعتن��� عل��ى م��� �أجنزت��ه وم��� مل تتمك��ن م��ن �إجن���زه. 
	

�نتظ�م���  �أك��رث  �أو  �أف�س��ل  �ملوؤ�س�س��ة  ن�س���ط  يك��ون  �أن  و�ملفرت���س 

و�لتز�م��� مب�ست��وى ال يج��وز �أن تن��زل عن��ه ، الن �ملوؤ�س�س��ة تتع�م��ل 

م��ع �إنت���ج متن��وع يقدم��ه عدي��د م��ن �ملبدع��ني ، ف�ملج���ل �أم�مه��� 

رح��ب ، وبو�سعه��� �أن تخت���ر و�أن تعو���س م���دة بغريه��� �أو ب�أف�س��ل 

منه��� .  لكنن��� ن��ري �أن �لرت�ج��ع �س�م��ل ، و�أن �لن�س�ط �لف��ردي لي�س هو 

	وح��ده �ل�س�م��ر �لهزي��ل ، ب��ل ن�س���ط �ملوؤ�س�س�ت �أك��رث �سم��ور� وهز�ال . 

دبي  بد�ع �الأ ولق��د كنت متنبه� د�ئم��� �إىل �أن �لثق�فة ال تنح���رش يف �الإ

و�لفن��ي ، بل هي �أي�س� ع�د�ت و�سلوك ، وقي��م و�أذو�ق ، ونظم وقو�نني ال 

ينف�سل بع�سه� عن بع�س ، و�أن تعددت و�ختلفت ، و�إمن� تنتظم يف كي�ن 

و�حد يتج�سد يف حي�تن� �لفردية و�الجتم�عية ، ويت�سل كل من� به على نحو 

مي، و�ملتعلم ، و�ملثقف كل منهم له من �لثق�فة �لقومية ن�سيب .  	معني .  �الأ

خرية لي�س �أف�سل من  ونحن نرى �أن �سلوكن� �لعملي يف هذه �ل�سنو�ت �الأ

دبي و�لفني ، و�لرت�جع �إذن �س�مل .  �إنت�جن� �الأ
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م� �لعمل �إذن؟

�مل��سية ،  �خلم�سني  عو�م  �الأ يف  �لثق�يف  ن�س�طن�  نر�جع  �أن  �لعمل 

�سلوب �لذي ت�ستطيع به �لدولة �أن ترعى �لثق�فة و�أن  ونعيد �لنظر يف �الأ

ت�سهم يف �زده�ره� .  ف�لدولة ال تنتج �لثق�فة .  و�لثق�فة ال تخدم �لدولة .  

ولي�س للموظفني �أن يحلو� حمل �ملثقفني ، وال للمثقفني �أن يحلو� حمل 

�ملوظفني ! 
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كن��ت ق��سي� عل��ى نف�سي وعلى غريي حني �أعلن��ت �أكرث من مرة يف 

خرية �أن �لثق�فة �مل�رشية لي�ست بخري ، و�سوف �أو��سل هذه  �س�بيع �الأ �الأ

�لق�سوة ف�أو�جه نف�سي ، و�أو�جه غريي مب� �أر�ه و�أمل�سه من �سور �ل�سعف 

�لذي تع�نيه ثق�فتن� ، ال �أخفف من وقعه على �أحد، وال �أت�سرت على �سيء 

في��ه .  ويبقي بعد ذلك �أن ين�ق�سني �لن����س فيم� �أقول، و�أن ي�سححو� يل 

م� ميكن �أن �أقع فيه من خط�أ �أو مب�لغة . 

و�أمتن��ى �أن تكونو� ق��ر�أمت م� كتبه �لدكتور جمدي عرفة �أ�ست�ذ �لطب 

بد�ع يف  هر�م يف حلقت��ني بعنو�ن م�ذ� ح��دث لالإ �لنف�س��ي ون�رشت��ه �الأ

م���رش؟ !   11		و	21  نوفم��رب 2003 وم� كتبه �لدكت��ور م�أمون فندي عن 

�لق��وة �لن�عمة و�ل��دور �مل�رشي -�أه��ر�م �جلمع��ة  13  دي�سمرب 2003	.		

�ست���ذ رج�ئ��ي عطي��ة بعن��و�ن مل���ذ� �س���ع  وم��� كتب��ه �ملح�م��ي �الأ

ح�س����س ب�لقب��ح؟ !  �جلمهوري��ة  15  دي�سم��رب 2003 .  ف���إذ� مل تكونو�  �الإ

قر�أمتوه��� ف�أرج��و �أن ترجع��و� له��� لتعلم��و� �أين ل�ست �لق��س��ي �لوحيد ! 
	

ن �إنت�ج��� ثق�في��� جدي��ر� ب���أن ير�سين��� ويطمئنن� بكمه  �أن��� ال �أرى �الآ

وكيفه ، يف �أي جم�ل من �ملج�الت �أو فن من �لفنون . 

�سمري ال يكذب وال ينافق ! 
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وال �س��ك �أن لدين� كتب� ت�سدر ، وم�رشحي�ت تعر�س ، و�أفالم� ت�سور ، 

ومع�ر���س تق���م ، لك��ن �ملو�سم �لثق���يف �أو �لع�م كله ين���رشم دون �أن 

يظه��ر ��س��م جدي��د ، �أو عمل متمي��ز يلبي �حل�ج��ة ، ويفر���س نف�سه على 

�جلمه��ور .  مث��ال ، ك��م �س�ع��ر �أو رو�ئ��ي �أو موؤل��ف م�رشحي ظه��ر عندن� 

خ��الل �ل�سن��و�ت �لع���رش �مل��سي��ة؟ .. وم��� ه��ي �لدو�وي��ن ، و�لرو�ي�ت ، 

عم�ل �ملو�سيقية �لتي ن�ستطيع  فالم، و�الأ و�مل�رشحي�ت ، و�لدر��س�ت ، و�الأ

دب؟  �أن نعتربه� �أحد�ث� �أو �إ�س�ف�ت حقيقية لرت�ثن� �لب�قي يف �لفن و�الأ

خ��رية �لعج�ف ب�لع�رشيني���ت ، �أو �لثالثيني�ت ، �أو  ق���رن هذه �لع�رش �الأ

ربعيني�ت، �أو �خلم�سيني�ت �أو �ل�ستيني�ت .  يف �لقرن �مل��سي ، لتعرف  �الأ

�أي تر�ج��ع بلغته �لثق�فة �مل�رشي��ة .  و�ملخيف �أنه تر�جع �س�مل مطرد ..  

ن��ه ال يقف عند حد ،  ن��ه ال ينح�رش يف فن دون �آخر ، ومطرد الأ �س�م��ل الأ

	بل ه��و منت�رش م�ستمر ممتد متو��سل تزد�د خ�س�رتن� به ع�م� بعد ع�م . 

بع�سه��م يح�رش هذ� �لرت�جع يف فنون وي��ربئ منه فنون� �أخرى..  يق�ل 

مثال �إن �إنت�جن� يف �ل�سعر �سعيف حق� ، لكن �لرو�ية �مل�رشية مزدهرة .  

و�لن�س���ط �مل�رشح��ي �لع���دي هزيل متقط��ع ، لكنن� نعو�س��ه مبهرج�ن 

�مل���رشح �لتجريبي !  ومن �ملوؤكد �أن �ملر�س �لذي ن�سكو منه لي�س درجة 

و�ح��دة يف كل ه��ذه �لفنون .  والبد �أن يجد م��ن �ملق�ومة يف بع�سه� م� 

خر،  لكن �أ�سب�به و�ح��دة ، و�أطو�ره معروفة ، ف�إذ�  ال يج��ده يف بع�سه� �الآ

ن ف�س��وف تعجز عن  ك�ن��ت �لرو�ي��ة �أو �سو�ه��� م�ز�لت تق���وم حتى �الآ

�ملق�ومة غد�ً م�د�مت �جلرثومة تعمل عمله� �لهد�م .  و�إذ� كن� ال منلك �إال 

�العرت�ف مب� �س�رت �إليه لغتن� �لقومية من �سعف وتف�سخ ، ومب� تلق�ه 

ذ�ع��ة و�لتليفزيون ، و�ملك�ت��ب �حلكومية ،  يف �ملدر�س��ة و�جل�مع��ة و�الإ

ح��د �أن ينتظر �إنت�ج�  و�ل�سح��ف ، و�لكتب م��ن �إهم�ل و�حتق�ر ، فلي�س الأ

ح��د �أن ينتظر جمهور�  �أدبي��� جيد� ، ال يف �ل�سع��ر ، وال يف �لنرث .  ولي�س الأ
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من �لقر�ء ق�در� عل��ى �لفهم و�حلكم و�لتذوق .  و�إذ� ك�نت م�س�رح �لدولة 

و�مل�رشح �لقومي يف مقدمته� ، قد تعر�ست لهذ� �لعبث �لذي تعر�ست له 

ن .  قد ينجح  عو�م �لثالث��ني �مل��سية ، ف�لنتيجة هي م� نر�ه �الآ ط��و�ل �الأ

ن �ملخرج ��ستع���ن بنجم من جنوم �ل�سينم� ، �أو  عر���سٌ من �لعرو�س ، الأ

غ�ين، �أو �أطلق للممثلني �حلرية يف تطعيم  نه �أ�س�ف للعر�س بع�س �الأ الأ

ن يبدو وك�أنه قد فقد  �حلو�ر ببع�س �مل�سهي�ت �حلريفة ، لكن �مل�رشح �الآ

جمهوره . ولن يقلل من هذه �خل�س�رة �لف�دحة �أن نقيم مهرج�ن� للم�رشح 

�لتجريبي ، فمهم� قيل عن جن�ح هذ� �ملهرج�ن �لذي يعقد مرة كل ع�م ، 

ويخ�ط��ب �مل�ستغل��ني بفن �مل���رشح �أكرث مم� يخ�ط��ب �جلمهور ، فهو ال 

ي�ستطيع �أن يعو�سن� عن �لن�س�ط �مل�رشحي �لع�دي .  وال ي�ستطيع �أحد �أن 

ن ق�درين على �أن ننتج فيلم� �أو فيلمني  يج�دل يف �أنن� ال نز�ل حتى �الآ

جيدي��ن كل �سنة ..  هل يعو�سن� هذ� ع��ن نحو م�ئة فيلم كن� ننتجه� كل 

ع���م يف �سن��و�ت �زده���ر هذه �ل�سن�عة؟ ق��د يق�ل �إن ن�سب��ة كبرية من 

فالم ك�ن��ت جمرد ��ستثم�ر �سهل م�سمون �لربح ، غري �أن �أحد� ال  ه��ذه �الأ

ينكر م��� حققته �ل�سينم� �مل�رشية من �نت�س���ر�ت فنية وفكرية ، ف�سال 

ع��ن �أنه� ك�نت م�س��در� من م�س�در �لدخل �لقوم��ي ، وك�نت و�سيلة من 

و�س�ئل �الت�س�ل ب�جلمهور �لعربي �لو��سع وك�سبه �إىل ج�نب �ختي�ر�تن� 

�لثق�في��ة و�ل�سي��سي��ة يف مرحلة ��ستد فيه� �ل���رش�ع بينن� وبني �لقوى 

�ملتخلفة �ملع�دية للنه�سة و�لتحديث و�لتقدم . 

يف تلك �ملرحلة كن� ن�سعى لتعميق �لوعي بفكرة �لوطن ، و�ال�ستقالل ، 

و�لد�ست��ور ، و�لدميقر�طية ، و�ملجتمع �ملدين ، و�حلري���ت �لع�مة ، ونقف 

م��ع �لطبق���ت �ملظلوم��ة ، ونط�لب بتحرير �مل��ر�أة و�لت�سلي��م بحقه� يف 

	�لتعلي��م ، و�لعم��ل ، و�ل�سف��ور ، و�حل��ب ، و�ختي���ر �رشيكه��� يف �حلي���ة . 

و�ملجل��ة  �مل���رشي ،  و�لكت���ب  �مل�رشي��ة ،  �ل�سينم���  ��ستط�ع��ت  لق��د 
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غنية �مل�رشي��ة ، �أن تك�سب �جلمهور �لعرب��ي �لو��سع �إىل  �مل�رشي��ة ، و�الأ

ف��ك�ر، و�أن تثري �إعج�به مب���رش ، ورغبته يف  ج�ن��ب هذه �لق�س�ي��� و�الأ

�قتب����س نه�سته��� و�النتف�ع ب�إجن�ز�ته� يف ه��ذه �ملج�الت �ملختلفة ، 

و�سمن��ت ب�لت�يل وقوفه معه� يف �ملع�رك �لتي خ��سته� �سد �خلر�فة ، 

و�لطغي�ن ، و�لتخلف ، وه� نحن نرى �أن تر�جع هذه �لفنون وهذه �ملن�بر 

مل ي�سعف قدرتن� على �لتمكني لفكرة �لنه�سة خ�رج بالدن� فح�سب ، بل 

فتح بالدن� �أم�م �لهجم�ت �مل�س�دة �لتي �سنته� �لقوى �ملتخلفة علين� ، 

ومتكن��ت من �أن تك�سب به� جم�ع���ت و��سعة من �أبن�ئن� وبن�تن� �رتدت 

�إىل ع�س��ور �لظ��الم ، و�أ�سبحت تتبنى �أفك�ره���، وتتكلم لغته� ، وترتدي 

�أزي�ءه�. 

م���س كن� نزور �ملدن �لعربية م��� بني �ملحيط و�خلليج ، ونتوغل  ب�الأ

ثب�ت معرفتهم �لدقيقة  يف �أحي�ئه� �ل�سعبية ، فنجد �أهله��� يت�س�بقون الإ

لبالدن��� ، و�إظه�ر قدرته��م على �لكالم بلهجتن� .  ولي���س غريب� �أن يكون 

�ثن���ن م��ن �أعظ��م �سع��ر�ء �لع�مي��ة �مل�رشي��ة م��ن �أ�س��ول عربي��ة غري 

�د حد�د من لبن�ن !  و�ليوم ن�سمع م�رشيني  م�رشية .  بريم من تون�س ، وفوؤ

الف  يت�سدقون بلهج�ت ال ندري �أين تعلموه� ، ويتق�طرون ب�ملئ�ت و�الآ

ر�سفة �لتي �نت�رشت �نت�س�ر  على ع�رش�ت من �ملكتب�ت و�ل�رش�دق�ت و�الأ

وبئ��ة، وتخ�س�س��ت يف بيع كتب �خلر�فة و�ل�سع��وذة لين�لو� ن�سيبهم  �الأ

ح��الم، وتع�لج  م��ن ه��ذه �لثق�فة �ل�س��ود�ء  �لو�ف��دة �لتي تف���رش لهم �الأ

�ملح�سودي��ن ، و�مل�رشوع��ني ، و�سح�ي��� �ل�سحر ، وحتذرهم م��ن �لن�س�ء ، 

وكي��د �لن�س�ء ، وخط��ر م�س�ركتهن للرج���ل ، ف�سال عم��� تعر�سه عليهم 

ن�س�ن وم��ن حو�ر �س�خن مع  م��ن حك�ي�ت ع��ن زو�ج �جل�ن من بني �الإ

ج��ن م�سلم وجن م�سيحي �إىل �آخ��ر هذه �خلزعبالت �مل�سحكة !  مل يحدث 

طبع��� �أن �س��ودر كت�ب من ه��ذه �لكتب �أو منع من �لت��د�ول ، كم� حدث 
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م��ر�ر� مل� يكتب��ه �ملد�فعون عن �لعق��ل و�حلرية. ومل يح��دث �أن �هتمت 

هيئ��ة م��ن �لهيئ���ت ، �أو موؤ�س�سة م��ن �ملوؤ�س�س���ت بدر��سة ه��ذ� �لن�س�ط 

�ملحم��وم ، ومعرفة م�س���در متويله ، وم� ينتظم فيه م��ن مط�بع ، ودور 

ن�رش ، ومكتب���ت ، و��ستوديوه�ت ، وتقدمي �إح�س�ء�ت دقيقة لهذه �لكتب ، 

وم��� تدور حول��ه من مو�سوع���ت وجلمهوره��� ، وللكمي���ت �ملطبوعة 

منه��� .  ومعنى هذ� �أنن��� فقدن� �إح�س��سن� ب�لقب��ح ، ومل نعد نب�يل به ، بل 

�ست�ذ رج�ئي عطية يف مق�لته  �أ�سبحن��� ن�سه��م يف �إنت�جه كم� يقول �الأ

�لتي �أ�رشت �إليه� من قبل .

�رشة، تبني  ف���إذ� ق�رن� بني جمه��ور هذه �لكتب ، وجمهور مكتب��ة �الأ

لن� �أن جمه��ور �خلر�فة و�ل�سعوذة �أ�سع�ف �أ�سع�ف جمهور طه ح�سني ، 

و�لعق���د ، و�حلكيم ، وزكي جني��ب حممود ، وجنيب حمف��وظ ، و�إذ� ق�رن� 

غنية �ملنحطة وجمه��ور �أم كلثوم وعب��د �لوه�ب تبني  ب��ني جمه��ور �الأ

غني��ة �ملنحطة �أقوى و�أو�سع.  وكذل��ك �حل�ل يف بقية  لن��� �أن جمهور �الأ

وب��ر�،  �لفن��ون ، �أو ه��ي �أ�س��و�أ، و�إال فكي��ف نتوق��ع �أن يك��ون جمه��ور �الأ

و�لب�لي��ه ، و�ملو�سيقي �ل�سيمفوني��ة يف هذ� �ملن�خ �مل�سموم؟ ف�إذ� ك�نت 

ن ف��سدة ركيكة بلهجته� �لف�سحى ولهجته� �لد�رجة مع� ، و�إذ�  لغتن� �الآ

ك�نت م�س�رحن� ف�رغة ، و��ستوديوه�تن� خ�وية على عرو�سه� ، فثق�فتن� 

تع���ين من مر�س ع�س�ل ، ورمب��� ك�نت تع�ين من عدة �أمر��س يف وقت 

و�ح��د .  لقد �أثق��ل �حلكم �لع�سكري حرية �لتفك��ري و�لتعبري بقيود غليظة ، 

وفر���س عليه� �أ�سك�ال م��ن �لرق�بة �لظ�هرة و�خلفي��ة ، ثم ك�نت هزمية  

1967  �لت��ي �رشب��ت �لثق�فة �مل�رشي��ة ، و�لعربية ع�م��ة يف �ل�سميم ، 

نه��� ف�ج�أتن�، و�سلت تفكرين��� ، و�سككتن� فيم� كن� نوؤمن به ، ونثق يف  الأ

�سو�به ، وو�جهتن� مب� وقعن� فيه من تق�سري ، يبلغ حد �لتو�طوؤ و�لتخلي 

ع��ن �أد�ء و�جبن��� كمثقف��ني .  وهي م�س�ع��ر ثقيلة ف�دح��ة حمبطة ، ظلت 
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تتف�ق��م حتى �أف�س��دت علين� �سعورن��� ب�أنن� �أ�سح���ب ر�س�لة و�أ�سح�ب 

م���رشوع .  �أ�سبح م�رشوعن��� �لقومي �ليوم هو �أال يك��ون لن� م�رشوع !  ثم 

ك�ن��ت �سيطرة �لدولة على �لن�س�ط �لثق�يف بك�مله �سبب� �آخر من �أ�سب�ب 

ن �لدولة تف�سل �لكم على �لكيف .  وتهتم  �لرت�جع و�نخف��س �مل�ستوى الأ

ب�ملظه��ر �أكرث من �هتم�مه� ب�لقيمة ، وت�سع �جلمهور �لذي ت�ستطيع �أن 

حد قي�ده� ، وله��ذ� تفرط يف �إق�مة  تق��وده فوق �لنخبة �لت��ي ال ت�سلم الأ

�ملهرج�ن���ت و�الحتف���الت وت�ستغله��� يف �لدع�ية لنف�سه��� ، و�لرتويج 

ل�سي��س�ته��� ، فتفرغ �لثق�فة من م�سمونه��� ، وتبعده� عن �أد�ء ر�س�لته� 

�لنبيل��ة ، وهي �أن تكون �سمري� ال يعرف �لنف�ق �أو �لكذب ، ف�إن وقع فيه 

ول��و مرة و�حدة �سقط �سقطة ي�سع��ب عليه �أن ينه�س منه� ، وهذ� هو م� 

ن . جند �أنف�سن� فيه �الآ



4�

ولوي���ت �لب�سيطة �لتي ي�ستطيع كل من�  نحت���ج �أحي�ن� للتذكري ب�الأ

�أن يتذكره� بنف�سه ، ويفهمه� دون �أن يتلقى م�س�عدة من �أحد.  ومن هذه 

ولوي�ت �أال نخلط بني �لثق�فة ووز�رة �لثق�فة ، �أو بني �لثق�فة ووزر�ء  �الأ

�لثق�ف��ة . لكن بع�سهم يخل��ط ، ويظن �أن �لن��س كلهم يخلطون ، ف�إذ� قلت 

مث��ال �أن �لثق�ف��ة �مل�رشية لي�س��ت يف �أح�سن �أحو�له�، ف�أن��� �أق�سد بهذ� 

دبي يف بالدن� يرت�جع كم�  نت�ج �الأ �لقول وز�رة �لثق�فة .  و�إذ� قلت �إن �الإ

وكيف��� ، �أو �أن �حلرك��ة �مل�رشحية ر�ك��دة ، �أو �أن �حلركة �لت�سكيلية ت�ئهة 

متخبط��ة ، و�ن �ملثقف��ني �مل�رشي��ني ال �س��وت له��م وال دور ف�أن� �أنتقد 

ولوي�ت، و�أن نربهن  وزي��ر �لثق�ف��ة .  نحن هن� م�سطرون الن نذك��ر ب�الأ

على �أن �لثق�فة لي�ست وز�رة �لثق�فة ، و�أن �لوز�رة لي�ست �لوزير .

هر�م  �لثق�ف��ة �مل�رشي��ة هي هذه �ل�رشوح �ل�س�خم��ة �خل�لدة من �الأ

و�حلك�ي���ت  و�لعق�ئ��د ،  و�لنظ��م  و�مل�س�ج��د ،  و�لق�س�ئ��د  و�ملع�ب��د ، 

عر�ف و�لتق�لي��د ، و�لقيم و�حلكم ،  غ�ين، و�الأ و�لرو�ي���ت ، و�ملو�وي��ل و�الأ

و�ملثل و�مله�ر�ت �لتي يتمثل فيه� وجودن� �أفر�د� وجم�ع�ت .  هي هذه 

ريحية  �لعالق��ة �ل�سوفية �جل�سدية �لتي تربط �مل�رشيني مب�رش ، هذه �الأ

اإنها م�سئولية املثقفني ..  والوزراء اأي�سا! 
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�لتي يتميز به� �بن �لبلد .  �إنه� لي�ست �سخ�ء م�دي� ، ولي�ست �ندف�ع� ور�ء 

عل��و �ملن�سب وح�سن �ل�سمع��ة ، ولكنه� ظرف ولب�ق��ة وجود ب�ملوجود .  

ي�م.  و�لثق�فة �مل�رشية هي  ريحية كثري� يف هذه �الأ ونحن نفتقد هذه �الأ

نيق �مل�ن��ح �مل�نع �لذي تتميز به بن��ت �لبلد ، و�إن مل نعد  ه��ذ� �لدالل �الأ

ي�م �إال ن�در� !  نر�ه يف هذه �الأ

�لثق�ف��ة �مل�رشي��ة �إذن حقيقة قدمي��ة ، عمره� من عم��ر �مل�رشيني 

�لذي��ن �أبدعوه��� كم��� �أبدعته��م ، و�سكلوه��� كم��� �سكلته��م . يف ب�ري�س ، 

ولن��دن ، وروم��� ، ونيوي��ورك تق��ع عين��ي عل��ى �لن���دل يف �ملطع��م �أو 

�لبيتز�ري��� ، �أو على ب�ئع �خل�رش و�لف�كه��ة ، يف �سوق �لب��ستيل ، �أو على 

رج��ل ي�سوي �لك�ستن�ء �أب��و فروة على ر�سيف متح��ف �لفن �حلديث يف 

نيوي��ورك ف�أق��ول يف نف�سي عل��ى �لفور :  هذ� م���رشي !  ال بعالمة مميزة 

م��ن لونه �أو مالحمه ، فرمب� ك�ن من �ل�سعب متييزه عن �أهل �لبالد من 

ه��ذه �لن�حية ، ولكن��ه �ل�سمت ، و�لنظ��رة ، و�إيق�ع �حلرك��ة ، وهذ� �ملزيج 

ن�س، و�لن�س��وة �لد�خلية ، و�ل�سم�ح��ة ، و�حلذق ، و�لذك�ء ،  �ملده���س من �الأُ

و�ملكر �لذي ي�سكن وجهه ويك�سو مالحمه .  ورمب� قررت �أن �خترب �سدق 

حد�س��ي ، ف�أن� م�رشي �أي�س�!، فذهبت �إىل �لرجل �أحييه بلغتن� ولهجتن� ، 

ف��ريد �لتحي��ة ب�أح�سن منه� ! لنق��ل ب�خت�س�ر �إن �لثق�ف��ة �مل�رشية هي 

م���رش .  و�أظ��ن �أن �لف��رق و��س��ح ج��د� بني م���رش ووز�رة �لثق�ف��ة �لتي 

�أن�س�أن�ه��� منذ عهد قريب جد� ، ال لت�سن��ع لن� ثق�فة ، بل لتخدم ثق�فتن� 

وترع�ه��� ، وتزوده��� مب� حتت�ج �إليه من �أجه��زة وموؤ�س�س�ت و�إمك�ن�ت 

�سب�ب  م�دي��ة وفنية ، ولتخ��دم �ملثقف��ني ، وترع�هم ، وتوفر لهم م��ن �الأ

و�لو�س�ئ��ل م��� يو�س��ع �آف�قه��م ، ويعم��ق خرب�ته��م ، ويجل��و مو�هبه��م 

ويفجره��� ، ويوث��ق �سلته��م ب�لو�ق��ع و�لع���رش و�لع���مل ، وي�سجعه��م 

	عل��ى �لعم��ل ، ويدف��ع به��م يف طري��ق �لتجرب��ة و�لك�س��ف و�ملغ�م��رة . 
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ي��وم �أن�س�أن��� وز�رة �لثق�فة ، ع�م  1958، ك�نت م���رش ع�مرة بثق�فته� 

�لتليدة �لتي مل تنقطع �أبد�، بل ظلت حية ت�ستمد حي�ته� من حي�ة م�رش ، 

ف���إن ك�نت قد توقفت �أو تخلف��ت يف بع�س �لع�سور فقد نه�ست يف هذ� 

�لع�رش �حلديث نه�سة م�سهودة متثلت يف �أجي�ل مت�س�عدة من �ملبدعني 

دب، و�لف��ن ، و�لبحث �لعلم��ي ، و�لفكر �لدين��ي و�لفل�سفي ،  �لكب���ر يف �الأ

ويف ع���رش�ت م��ن دور �لن���رش ، ودور �ل�سح��ف و�ملج��الت ، و�مل�س�رح ، 

وبر�، ود�ر �لكتب ،  و�ملت�ح��ف ، و��ستوديوه�ت �ل�سينم� ، ف�سال عن د�ر �الأ

و�جل�مع�ت ، و�ملع�هد �لعلي� ، و�جلمعي�ت ، و�لنو�دي ، وق�ع�ت �لعر�س ، 

هلية. و�سو�ه� من �ملوؤ�س�س�ت �لكبرية �أو �ل�سغرية �لر�سمية و�الأ

كل ه��ذ� ك�ن موج��ود� يف م�رش قبل �أن تن�س��� وز�رة �لثق�فة ، وك�ن 

ن م�رش حية ،  وج��وده دلي��ال �س�طع� عل��ى �أن �لثق�فة �مل�رشية حي��ة الأ

و�أنه��� تي�ر متدفق مل ينقطع �أب��د� ، و�إن �ت�سل بتي�ر�ت �أخرى و�فدة من 

�ل�رشق و�لغرب ، و�متزج به� ، و�أخذ منه� ، و�أعط�ه� . وهن�ك من يظن �أن 

نه� غ��ريت لغته� ، ففقدت تر�ثه�  م�رش �نقطع��ت عن ثق�فته� �لقدمية الأ

�لقوم��ي �لعريق ، و�نتمت لرت�ث �أ�سبح��ت فيه ن��سئة حمدثة .  وهذ� خط�أ 

يقع فيه م��ن يخلطون بني �لثق�فة و�للغة ، ومن يعتقدون �أن �للغة ثوب 

ج�هز يرتدي��ه �مل�رشي ، و�ليمني ، و�ل�س�مي ، و�ملغربي ، فال يختلف يف 

بل��د عن��ه يف �أي بلد �آخر .  ال .  �لثق�ف��ة لي�ست هي �للغ��ة ، و�إمن� هي ح�لة 

حل�ن ،  عقلية تتج�سد يف �لكلم�ت ، كم� تتج�سد يف �ل�سور ، و�لعق�ئد ، و�الأ

�س�طري ، و�لنظم و�لقو�نني .  وال �سك يف �أن �لفالح �مل�رشي �ملع��رش  و�الأ

�سالفه �لقدم�ء �لذي��ن �خذ عنهم �أكرث بكثري مم�  ��ستم��ر�ر �رشيح حي الأ

غر�ب �لذين  �أخذ عن �سو�هم .  ف�سال عن �أن �للغة لي�س ثوب� ج�هز� �إال لالأ

هله �س�رت لهم  ال ينطقون به� ، ف�إنه� توطنت يف بلد ، و�س�رت ل�س�ن� الأ

قلب� وعق��ال ، وت�أدبت ب�أدبه��م ، و�نطبعت بط�بعهم ، ونطق��ت ب�أفك�رهم 



46

وعو�طفهم . لهجتن� �مل�رشي��ة هي لغتن� �لقدمية ب�ألف�ظ عربية .  ولغتن� 

�لف�سح��ي تن�سح مب��� يف لهجتن� �لد�رجة من �أل��و�ن وعطور و�إيق�ع�ت 

و�ل�س�عر �لذي غني لزحلة فق�ل فيم� ق�ل :

�ل��ه��وى ع��ل��ى  �ل��ع��ن���ق  ط��ي��ب  م���  �أدر  مل 

ح����ت����ي ت����رف����ق �����س�����ع����دي ف����ط����و�ك

ب����أن���ك يف ي��دي �أع����ط�����ف  وت���������أودت 

و�ح������م������ر م������ن خ����ف����رب����ه����� خ������د�ك

ودخ���ل���ت يف ل��ي��ل��ني ���س��ع��رك ، و�ل��دج��ى

ول���ث���م���ت ك����ل�������س���ب���ح �مل����ن����ور ف����ك

هو هو �ل�س�عر �لذي غنى للبلبل فق�ل فيم� ق�ل :

ب����������ل����������ب����������ل ح�����������������ري�ن

ع���������ل���������ى �ل�������غ���������������س�������ون

�����������س����������ج����������ي م������ع������ن������ي

ب������������������ل�����������������ورد ه�����������مي

������س�����ه�����ر�ن �ل����������������دوح  يف 

م���������������ن �ل�����������������س��������ج��������ون

ب��������������ك��������������ى وغ����������ن����������ى

و�ل�����������������������������������ورد ن�����������مي

ولغ��ة ط��ه ح�سني �لر�ئعة توقيع���ت ج�سدية ، و�لتف�ت���ت عقلية ال مثيل 

له��� يف �أي كالم عربي �آخر ، و�إمن��� ن�ستطيع �أن جند �لقربي بينه� وبني 

�سوت حممد عبد �لوه�ب �لذي ك�ن طه ح�سني من �أ�سد �ملعجبني به .

و�ل��ذي يق���ل يف �للغة يق�ل يف �لتلحني و�لغن���ء ، ويق�ل يف �لنحت 
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و�لعم���رة .  جو�مع م���رش �ململوكية تنويع�ت م��ن كن�ئ�سه� ومع�بده� 

�لقدمي��ة .  و�أن��ت تنظر يف متث���ل �سعد زغلول يف حني �أن��ه ب�لق�هرة ، �أو 

�سكندرية فتجد مظه��ر� حديث� ال يختل��ف كثري� عم�  مي��د�ن �لرم��ل ب�الإ

جت��ده يف �أي متث���ل لزعي��م وطن��ي يف �أي ع��سمة �أخ��رى ، لكنك تدقق 

�لنظ��ر ف��رتى يف متث���ل �سع��د جوهر م��� ت��ر�ه يف متث���ل رم�سي�س يف 

لف��ة ، و�خلل��ود يف وقت مع� .  	مي��د�ن ب���ب �حلديد .  عبقري��ة �لتب�سيط .  �الأ

و�أن��ت تذرع كل ب��الد �مل�سلمني لتجد من يقر�أ �لق��ر�آن �لكرمي كم� يقر�أه 

حل�ن  �ل�سي��خ حممد رفعت ، �أو �ل�سيخ م�سطفي �إ�سم�عيل فال جتد لهذه �الأ

�سول م�رشية قدمية . �ل�سم�وية �أ�سال ، فمن حقك �أن ترجعه� الأ

و�أك�د �أك��ون و�ثق� من �أن �للي�يل �مل�رشي��ة يف �ألف ليلة له� �أ�سول 

يف حك�ي�ت �أ�سالفن� �لفر�عنة .

وبو�سعن��� �أن نختل��ف يف تقدي��ر م� هو م�ستمر م�س��رتك يف ثق�فتن� 

�لقدمي��ة وثق�فتن��� �حلديث��ة ، وه��ل نعتربهم��� ثق�فت��ني خمتلفت��ني؟ 

�أم نعتربهم��� ثق�ف���ت متع��ددة ، الن ثق�ف��ة �مل�رشي��ني يف �لع�س��ور 

�لفرعوني��ة غري ثق�فته��م يف �لع�رش �مل�سيحي ، وثق�فته��م يف �لع�سور 

وىل غري ثق�فتهم يف �لع���رش �حلديث؟ �أم نعترب  �سالمي��ة ، �الأ �لعربي��ة �الإ

ه��ذه �لثق�ف�ت كله� ثق�فة و�حدة مرت بع�سور عدة ، و��ستخدمت �أدو�ت 

خمتلفة؟ لكنن� �سنتفق ال حم�لة على �أن م�رش ك�نت د�ئم� تفكر وتغني ، 

وتر�سم وتبني ، و�أن �لثق�فة ك�نت خبزن� ، وم�ءن� ، وملج�أن� يف كل �لع�سور 

�لتي تقدمن� فيه� ، وتخلفن� ، و�نت�رشن� ، و�نهزمن� ، وت�أثرت ثق�فتن� بهذ� 

�لت�ري��خ �ملتقلب �لذي �رتفع بن� �إىل �لذروة �آالف� من �ل�سنني ، و�نخف�س 

بن��� �إىل �حل�سي���س �آالف� �أخرى .  حتى قدر لن��� �أن ندخل يف هذ� �لع�رش 

�حلديث �لذي ك�ن �س�أنن� فيه ك�س�أنن� يف ت�ريخن� كله .  دور�ت من �لنهو�س 

	و�لتعرث ، و�لتقدم و�لرت�جع ، و�الخت��الط و�لعزلة ، و�النفت�ح و�النغالق . 



48

�ألي���س م��ن حقن� �أن نق��ف �ليوم ، وق��د تقلبن� يف نظم خمتلف��ة ، ورفعن� 

و��ستقبلن���  قرن��� ،  وودعن���  �أخ��رى ،  �سع���ر�ت  و�أ�سقطن���  �سع���ر�ت ، 

قرن��� ، وخرجن��� م��ن نظ���م ع�مل��ي ، ودخلن��� يف نظ���م ع�مل��ي جديد 

كف�ءته��� ،  نخت��رب  و�ن  ثق�فتن��� ،  ع��ن  ن�س���أل  �أن  حقن���  م��ن  �ألي���س 

�لظو�ه��ر  ومو�جه��ة  و�لعط���ء  �لتج��دد  عل��ى  وقدرته���  وحيويته���  

خ��رى؟ �الأ �لثق�ف���ت  م��ع  و�حل��و�ر  �جلدي��دة ،  و�حل�ج���ت  	و�حلق�ئ��ق 

�سئلة و�أ�سئلة �أخرى مل نطرحه� من قبل ،  بلي ، من حقن� �أن نطرح هذه �الأ

�أو مل ن�سل فيه� �إىل جو�ب مقنع .

ي�م .  فلي�س��ت �لثق�ف��ة مول��ود� �أو مهرج�ن��� كم� نر�ه��� يف ه��ذه �الأ
	

خرين ،  �إنه� بحث د�ئب ، ومو�جهة �رشيحة ، مو�جهة للنف�س ، ومو�جهة لالآ

نن� ال ن�ستطي��ع �أن نو��سل �حلي�ة ، ونوؤدي ر�س�لتن�  ومو�جه��ة للو�قع ، الأ

خرين ، ق�درين  فيه� �إال �إذ� كن� مت�س�حلني مع �أنف�سن� ، متف�همني مع �الآ

على تغيري �لو�قع وتطويعه .

نه� ال تتجدد ،  ن ، الأ و�لثق�ف��ة �مل�رشية لي�ست يف �أح�سن �أحو�له��� �الآ

وال تنمو ، وال ت�سعى لغ�ية ، وال تبحث عن كم�ل ، بل هي ال حت�فظ حتى 

جي�ل �ل�س�بقة . على �مل�ستوى �لذي بلغته على �أيدي �الأ

دهى من ذلك �أن �لنقد �س�مت �سمت �أبي �لهول �أو �سمت �لقبور . و�الأ

فنح��ن جنهل م� �رشن� �إليه م��ن �سعف �أو نتج�هله .  ال نفكر يف ح��رش 

ثق�فتن��� وال يف م�ستقبله��� .  ال نو�جه �أنف�سن��� ، وال نو�جه غرين� .  ونحن 

�إذن بال دور .

خط�ر .  و�لذي ال دور له ال وجود له ، �أو �أن وجودن� مهدد حمفوف ب�الأ
	

نه��م ه��م  و�مل�سئولي��ة تق��ع �أوال عل��ى ع�ت��ق �ملثقف��ني �مل�رشي��ني ، الأ

�لذي��ن ي�سنع��ون �لثق�ف��ة وينتجونه��� ، وه��م �ملط�لب��ون ب�لتفكري يف 

تتحم��ل  �لثق�ف��ة  وز�رة  �أن  غ��ري  وم�ستقبله��� .   م��سيه��� وح��رشه��� 
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ت�سيط��ر  �لثق�ف��ة  وز�رة  الن  �مل�سئولي��ة ،  م��ن  ج�نب���  خ��رى  �الأ ه��ي 

من��ذ �أك��رث م��ن �أربع��ني ع�م��� عل��ى �لن�س���ط �لثق���يف وتوجه��ه مب��� 

متل��ك م��ن مع�ه��د ومت�ح��ف ، وم�س���رح ، وجم�ل���س ، وجو�ئ��ز ، ودور 

ول ،  �الأ �ملرب��ي  ه��ي  �لثق�ف��ة  وز�رة  عر���س ، ومكتب���ت  وميز�ني���ت .  

ول .  ول ، و�ملقتن��ي �الأ ول ، و�لع�ر���س �الأ ول ، و�لن����رش �الأ و�ملوج��ه �الأ

	

حد بعين��ه ، �أو ملوؤ�س�سة ب�ل��ذ�ت ، ف�مل�سئولية  لكنن��ي ال �أوجه �ته�م��� الأ

م�سرتك��ة ، و�لرت�جع مل يب��د�أ �ليوم ، و�أ�سب�به كث��رية ، و�إمن� �أدعو �جلميع 

ملر�جع��ة �رشيح��ة ، ومو�جهة �س�ملة يتخلى فيه��� كل من� عن �أن�نيته ، 

ويتج���وز حدود حرفته ووظيفته ، لنتمكن من �لوقوف جم�عة يف وجه 

ه��ذ� �لرت�جع �ملطرد ، نع��رف �أ�سب�ب��ه ، ونح��رشه��� ، ونع�جله� ، وننقذ 

�لثق�فة �مل�رشية ، ف�لثق�فة �مل�رشية هي م�رش . 



50

�إذ� ك�ن �لوقت قد ح�ن لتبد�أ �لثق�فة �مل�رشية �حلديثة مرحلة جديدة 

م��ن حي�ته��� ت�س�ئل فيه��� نف�سه� ، وتر�ج��ع �سريته� ، وتقي��م م� حققته 

ال�ستكم�ل �أدو�ته� �لفنية ، وت�أكيد ح�سوره� �لف�عل يف �ملجتمع �إذ� ك�ن 

�لوقت قد ح�ن لتبد�أ �لثق�فة �مل�رشية هذه �ملرحلة �جلديدة ، ف�لوقت قد 

حرى يف �ل�سكل  ح�ن �إذن لنعيد �لنظر يف عالقة �لثق�فة ب�لدولة ، �أو ب�الأ

خ��ري، فك�نت له هذه  �ل��ذي حتققت به ه��ذه �لعالقة يف ن�سف �لقرن �الأ

دبي و�لفني  �لنت�ئ��ج �ل�سلبية �لتي نلم�سه� جميع� يف ته�فت �إنت�جن� �الأ

خرية، ويف �سعف �ل�سع��ور ب�النتم�ء ، و�نخف��س ن�سبة  يف �ل�سن��و�ت �الأ

�مل�س�رك��ني يف �لن�س�ط �لقومي ، و�نته�ك �لقي��م �الجتم�عية ، و�لعدو�ن 

عل��ى �مل���ل �لع�م ، كم��� نلم�س ه��ذه �لنت�ئ��ج �ل�سلبية يف غي���ب �لدور 

�ل��ذي ك�ن على �لثق�فة �مل�رشية و�ملثقفني �مل�رشيني �أن ي�سطلعو� به 

يف �لت�أ�سي���س لنه�سة جدي��دة �س�ملة نخرج فيه� م��ن �أوه�من� �لقدمية 

و�جلدي��دة ، ونعرف �أنف�سن��� معرفة مو�سوعية ن�س��ع فيه� كل �سيء يف 

حي�تن� مو�سع �لنقد و�مل�س�ءلة ، ون�سيطر على مقدر�تن� ، ونكت�سف قو�ن� 

�مل�دية و�ملعنوية �ملحبو�سة ب�خلوف و�لكبت و�نعد�م �لثقة يف �لنف�س ، 

حول عالقة الدولة بالثقافة 
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و�لالمب���الة ، ون�ستثم��ر هذه �لق��وى ، وننميه� ، ونحت��ل مك�نن� يف ع�مل 

�لي��وم ، ون�س���رك يف �سنعه مب��� نعتقد �أنه حق وع��دل ، ون�سبح جزء� ال 

يتج��ز�أ منه ومن ح�س�رته �جل�معة �لت��ي يجب �أن نكون فيه� منتجني ، 

و�إال حتولن� �إىل جمرد �أدو�ت �أو جمرد خ�م�ت ت�ستخدم وت�ستهلك . 

�إذ�  �إال  يج�ب��ي  �الإ �ل��دور  به��ذ�  تنه���س  �أن  ت�ستطي��ع  ال  و�لثق�ف��ة 

حت��ررت من كل قي��د ، وغ�مرت يف �سبي��ل �ملعرفة و�لك�س��ف ، و�نفتحت 

عل��ى كل �حتم���ل ، و�متلك��ت زم���م �ملب���درة ، و��ستع���دت حقه��� يف 

�ل��ك�يف ع��ن  مر�جع��ة نف�سه��� ومر�جع��ة غريه��� ، و�بتع��دت ب�لق��در 

م��ة �أو �ملجتمع ، وه��ذ� �رشط  �ل�سلط��ة لتق��رتب ب�لق��در �ل��ك�يف م��ن �الأ

جوه��ري ال ت�ستطي��ع �لثق�ف��ة بدون��ه �أن ت��وؤدي ر�س�لته��� ، �أو حتق��ق 

	معن�ه��� �ل��ذي نفهم��ه حني نتحدث ع��ن �لثق�ف��ة يف �لع���رش �حلديث . 

يف  �لن����س  يفهم��ه  ك�ن  �ل��ذي  ول  �الأ �ملعن��ى  �أن  �ملع��روف  وم��ن 

�لع�س��ور �مل��سي��ة م��ن كلم��ة �لثق�ف��ة يختل��ف ع��ن معن�ه��� �ل��ذي 

خ��رى.  �الأ �للغ���ت  �أو يف  لغتن���  �س��و�ء يف  �لكلم��ة ،  م��ن  ن  �الآ نفهم��ه 
	

وروبيني ك�نت حت��ى �أو�خر �لقرن �لث�من ع�رش مرتبطة  �لثق�ف��ة عند �الأ

وروبية مل  ب�حلي���ة �لريفي��ة وتق�ليده� .  وكلم��ة �لثق�فة يف �للغ���ت �الأ

ر�س، وتهيئته� للزر�عة ،  تك��ن تدل �إال على معنى �لنمو ، و��ست�س��الح �الأ

عم���ل �أو يف حرف��ة م��ن �حل��رف .  و�كت�س���ب �مله���رة يف عم��ل م��ن �الأ
	

ومل تك��ن �لكلم��ة تعن��ي يف �للغ��ة �لعربي��ة �إىل عه��د قري��ب �إال معن�ه� 

�ملرتبط ب�حلي�ة �لبدوية �لتي ك�ن يعي�سه� �لعرب �لقدم�ء ، وهو �حلذق ، 

و�المتالك ، وتقومي �لرمح ، و��ستعم�ل �ل�سيف ، و�لعر�ك و�خل�س�م . 

�لق��رن �لت��س��ع ع���رش ك�ن �ملثقف��ون �مل�رشي��ون  �أو�خ��ر  وحت��ى 

ي�ستعمل��ون كلم�ت �أخرى للداللة على �لن�سج �لعقلي ، و�ت�س�ع �ملعرفة ، 

خالق��ي، و�لرتبية �لتي تدل  دب مبعن�ه �لفني و�الأ وره�فة �ل��ذوق ، ك�الأ
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خرى عل��ى تزويد �لعق��ل ب�لعلوم و�ملع���رف ، وتهذي��ب �لنف�س  ه��ي �الأ

ب�حلكم��ة و�ملج�ه��دة ، وهذ� م� جن��ده يف �لر�س�ل��ة �لر�ئدة �لت��ي �ألفه� 

�ل�سي��خ ح�س��ني �ملر�سفي يف فجر �لنه�سة �مل�رشي��ة �حلديثة ، و�سم�ه� 

ر�س�ل��ة )�لكل��م �لثم���ن( ، وع��رف فيه��� �مل�رشي��ني مب��� ك�ن يج��ب �أن 

مة، و�لوطن ،  يعرف��وه من مفرد�ت �لنه�س��ة ومف�هيمه� ، فحدثهم عن �الأ

و�حلكومة ، و�لعدل ، و�لظلم ، و�ل�سي��سة ، و�حلرية ، و�لرتبية .  وهذه �لكلمة 

خرية هي �لتي عربت يف ر�س�لة �ملر�سفي عن معنى �لثق�فة �لقومية  �الأ

مة �إىل �أن يعي�س��و� جمتمعني مت�س�منني .  �لت��ي تفرزه� ح�ج��ة �أفر�د �الأ
	

هذ� �ملعنى �حلديث للثق�فة �لذي يدل على عقلية جم�عة من �جلم�ع�ت 

بد�ع �لفردي  �لب�رشي��ة ، ويجمع بني �خلربة و�ملعرفة �لنظري��ة ، وبني �الإ

و�لتق�لي��د و�لع�د�ت �لقومية ، ال يزيد عمره عل��ى قرنني �ثنني ، و�ل�سبب 

�رتب���ط �لثق�ف��ة ب�ملجتمع ، فق��د ك�نت �لثق�فة زر�ع��ة يف �ملجتمع�ت 

�لريفي��ة ، وك�نت �رش�ع��� وعر�ك� يف �ملجتمع���ت �لبدوية ، فلم� ظهرت 

مم يف �لع���رش �حلدي��ث �أ�سبحت �لثق�فة �إبد�ع��� �أدبي� وفني� وفكري� ،  �الأ

خالقية و�لقو�نني .  ون�سيج� من �لع�د�ت و�لتق�ليد و�لنظم و�لقيم �الأ

�سل، �أو �جليل ، �أو �لدين ، �أو  مة تعني �الأ وقبل �لع�رش �حلديث ك�نت �الأ

مة هي  �ل�سالل��ة من �لن��س و�حليو�ن�ت .  �أم� يف هذ� �لع�رش �حلديث ف�الأ

ر�س، و�للغ��ة ، و�لت�ريخ ، و�مل�سلحة  �جلم�ع��ة �لقومية �لت��ي ترتبط ب�الأ

�مل�سرتك��ة ، وتتجلى وحدته��� يف ثق�فته��� �لقومية ، ودولته��� �لوطنية 

�حلديثة . 

مة مل تنبثق فج�أة يف �لع�رش �حلديث ، ولكنه� ت�سكلت على مهل  و�الأ

الم �لتي  م�ل و�الآ من وحد�ت وجم�ع�ت �سغرية �سهرته� �لتج�رب و�الآ

مة  م��رت به� عرب ت�ريخه� ، ووحدته� ب�لفع��ل وب�لوعي مع� .  ف�أفر�د �الأ

م�س��دودون بع�سه��م �إىل بع�س مب�س�لح ، و�أه��د�ف ، و�أفك�ر، وت�سور�ت ، 
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مة نت�ج� لت�ريخه� ،  وقيم ، وم�س�عر جتمع بينهم ، وهكذ� تكون ثق�فة �الأ

و�لعك�س �سحيح ، ف�لت�ريخ �أي�س� ثمرة للثق�فة �لتي ت�س�رك يف �سنعه .  

ن �لثق�فة �لتي تكون يف بد�ية �أمره� خربة متلب�سة ب�لن�س�ط �لعملي ،  الأ

ت�ستق��ل بنف�سه��� حني تن�س��ج ، وتتمثل يف �أ�سك�ل م��ن �لتفكري و�لتعبري 

خ��س��ة به��� ، وتتحول يف هذه �حل�ل��ة �إىل �سلطة �أخالقي��ة تفعل فعله� 

يف �لت�ريخ .

م��ة هي �ل�سكل  م��ة.  وم�د�مت �الأ �لثق�ف��ة �لقومي��ة �إذن ه��ى روح �الأ

�لذي تطور �إليه �ملجتمع �لب�رشي يف �لع�رش �حلديث .  ف�لثق�فة �لقومية 

مة  ه��ي �ل�س��كل �لذي تطور �إليه �لوعي �لب���رشي يف �لع�رش �حلديث .  و�الأ

�لت��ي تعي�س يف هذ� �لع�رش بثق�فة �مل��س��ي �لذي مل تكن فيه �أمة بعد ، 

�أو تفر���س عل��ى ثق�فته��� �حلديث��ة دور �لت�ب��ع �ل��ذي ك�ن��ت تلعبه يف 

�لع�س��ور �لو�سطي ، �أو حتب�سه��� يف نط�ق تعجز فيه عن �حلركة و�لتطلع 

مة تخ�رش ثق�فته� ، وتخ�رش نف�سه� ،  و�ال�ستج�بة مل� يدور حوله� هذه �الأ

مم �لتي وقعت يف قب�سة �لنظم �ل�سمولية . وهذ� م� تعر�ست له �الأ

ف��ر�د بدع��وى �أنه��� تتع�ر�س  �لنظ���م �ل�سم��ويل ي�س���در حقوق �الأ

بحج��ة  خ��رى  �الأ ه��ي  �سي�س�دره���  �لت��ي  �جلم�ع��ة  حق��وق  م��ع 

م��ة وحتم��ي م�س�حله��� !  	�لعم��ل عل��ى تقوي��ة �لدول��ة �لت��ي متث��ل �الأ

مة،  �س��س �لذي ق�مت عليه �الأ و�لنظ���م �ل�سمويل بهذه �ل�سي��سة يدمر �الأ

مة يف هذ� �لع�رش �حلديث لي�ست قطع�ن� ب�رشية تخلت عن حري�ته�  ف�الأ

مر يف �لع�سور �لقدمية ،  ملن يطعمه� من �ل�س�دة �أو يحميه� كم� ك�ن �الأ

ح��ر�ر �لذين �تفقو� فيم��� بينهم ، و�سكلو�  فر�د �الأ ولكنه��� جم�ع��ة من �الأ

جم�ع��ة قومية �نعقدت �إر�دته� �مل�سرتكة على �حلي�ة مع� يف ظل دولة 

تت��وىل حم�ية هذه �جلم�عة ورع�ية م�س�لح �أفر�ده� بو��سطة �أجهزته� 

م��ة تع�قد�  وموؤ�س�س�ته��� �ملختلف��ة .  وعل��ى ه��ذ� يكون �نتم���ء �لفرد لالأ
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ح��ر� يحق��ق م�س�ل��ح �جلم�عة �لتي ال ينبغ��ي �أن جتعله��� �لدولة مربر� 

ف��ر�د، و�لتدخل يف ن�س�طه��م ، و�حللول حملهم  للع��دو�ن على حق��وق �الأ

وم�س���درة حقه��م يف �لتفكري و�لتعب��ري ، و��ستخد�مه��م يف �لدف�ع عن 

م�س�حله��� �لذ�تية وفر���س وجه�ت نظره� �خل��س��ة ، كم� حدث عندن� 

يف �خلم�سيني�ت و�ل�ستيني�ت من �لقرن �لع�رشين . 

لق��د ق�م عندن� يف تل��ك �ل�سنو�ت نظ�م جديد فر�س��ت عليه طبيعته 

�لع�سكري��ة و�نتم�ء�ت��ه �لطبقي��ة و�لفكرية ت�سور� خ��س��� للعالقة �لتي 

يج��ب �أن تق��وم بين��ه وبني �لثق�فة ، وذل��ك �أنه �عترب نف�س��ه و�سي� على 

�مل�رشي��ني جميع��� ينوب عنه��م ، �أو يحل حمله��م يف مم�ر�سة ن�س�طهم 

�ل�سي��س��ي و�القت�س�دي و�لثق�يف .  فهو �لذي ير�سم �ل�سي��س�ت وينفذه� ، 

مة يف �إد�رة �مل�س�نع و�مل�س�رف و�ل�رشك�ت �ملوؤممة ،  وهو �لذي ميثل �الأ

وه��و �لذي يطبع �لكتب ، وي�سدر �ملج��الت ، وير�قب �ملطبوع�ت ، وينتج 

ف��الم و�مل�رشحي���ت ، دون �أن يلت��زم يف ه��ذ� كل��ه �إال ب�عتب�ر و�حد ،  �الأ

من.  وله��ذ� �حتكم �إىل �لف�ئدة �مللمو�سة ومل يعب�أ  ه��و ح�جته للوالء و�الأ

فك�ر، وف�سل �لكم على �لكيف ، وميز بني �لثق�فة و�ملثقفني . ب�الأ

  ف�لثق�ف��ة خدمة �أو �سلعة يجب �أن توفره� �لدولة لع�مة �لن��س ، �أم� 

�ملثقف��ون ففئة ح�مل��ة م�س�غبة ال جتتم��ع على ر�أي، فالب��د �أن تع�مل 

دبي و�لفني  ب��د�ع �الأ بح��زم وق�سوة ، ويف ظل ه��ذه �ل�سي��س��ة تر�جع �الإ

و�لفكري وحت��ول �ملوظفون �إىل منتجني للثق�فة ، وحتول �ملثقفون �إىل 

موظف��ني و�أ�سب��ح �لن�س�ط �لثق���يف مهرج�ن�ت وهذ� ه��و �لو�سع �لذي 

ن ..  يجب �أن نعيد �لنظر فيه �الآ

لقد ك�نت �لظروف �ملحلية و�لدولية يف خم�سيني�ت �لقرن �لع�رشين 

و�ستيني�ت��ه تغري بتجربة هذ� �لنظ�م �ل��ذي ظنت �أمم كثرية �أنه �سيقفز 

به��� م��رة و�حدة من �ل�سع��ف �إىل �لقوة ، ومن �لتخل��ف �إىل �لتقدم ، لكن 
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�لنت�ئ��ج ك�نت خميفة ، وق��د تك�سفت لن� هذه �لنت�ئج كم� تك�سف لغرين� 

ف�سقطت �لنظم �ل�سمولية و�حد� بعد �آخر . 

و�قت�س���د  �حلزبي��ة  �لتعددي��ة  �إىل  �لع��ودة  بد�أن���  �أو  عدن���  ولق��د 

�ل�س��وق ، وبق��ى �أن نعي��د �لنظ��ر يف عالق��ة �لدول��ة ب�لن�س���ط �لثق���يف 

�ل��ذي يج��ب �أن يخ��رج م��ن تبعيت��ه للدول��ة دون �أن يفق��د رع�يته��� ! 
	

لكن هذ� �حلديث ال يكتمل �إال بتو�سيح البد منه .  ففي كالمي عن �لنت�ئج 

�ل�سلبي��ة ل�سيطرة �لدول��ة على �لن�س���ط �لثق�يف �كتفي��ت بذكر �حلق�ئق 

ن �لتف��سيل كث��رية ومعروفة .   �لع�م��ة دون �خلو���س يف �لتف��سي��ل الأ

و�أن��� ال �أنقد موؤ�س�سة بعينه� �أو م�سئوال ب�ل��ذ�ت ، و�إمن� �أنقد نظم� حولت 

�لثق�فة �إىل �سيط�ن �أخر�س . 

ول�ست �أنكر م� قدمته �لدولة للثق�فة يف �ل�سنو�ت �خلم�سني �مل��سية ، 

لكن م� ف�ئدة �لقف�س �لذهبي �إذ� ك�ن �لبلبل قد كف عن �لغن�ء؟ !. 
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ك�أن ح��و�دث �حلذف و�ملن��ع و�ملالحقة و�مل�س���درة �لتي و�جهه� 

خ��رية، ك�ن��ت رغ��م فد�حته���  �ملثقف��ون �مل�رشي��ون يف �ل�سن��و�ت �الأ

من�و�س���ت الختب���ر ردود �لفع��ل �لتي يب��دو �أنه� مل تخ��ف خ�سومهم. 

و�لدلي��ل على ه��ذ� �أن م� ك�ن ن�در� م��ن هذه �حلو�دث �أ�سب��ح متو�تر�، 

و�أن ردود �لفع��ل فقدت حر�رته� وقوته�، و�أ�سبحت �حتج�ج�ت �سكلية 

ثيم �أكرث مم� ترده وتردعه.  مته�فتة ي�ئ�سة، ت�سجع �لف�عل �الأ

بد�ع وم��الذ� للحرية.  وه�نح��ن ن��رى بالدن� �لت��ي ك�نت وطن��ً� لالإ

ه�نحن نر�ه� وال مير عليه� يوم �إال ون�سمع فيه عن موؤ�مرة �أو مكيدة �أو 

مذبحة جديدة يذهب �سحيته� كت�ب �أو فيلم �أو م�رشحية بحجة �لدف�ع 

خالقية. عن �لعق�ئد �لدينية و�لقيم �الأ

و�أن� �أريد �أن �أن�ق�س هذه �حلجة �لتي �أعتقد �أن ور�ءه� كثري� من �سوء 

ين �أعتقد �أن  �لفه��م، وكثري�ً من �س��وء �لنية و�س�أبد�أ �ليوم ب�سوء �لفه��م، الأ

�سح�ي���ه هم �لغ�لبية و�أنه��م م�سلَّلون –بت�سديد �ل��الم وفتحه�-  �أم� 

�مل�سلِّلون – بت�سديد �لالم وك�رشه�- فهم ذو �لنية �ل�سيئة!

�سف- ننظر �إىل �لثق�فة ع�مة، و�إىل �لفكر و�لفن  ونح��ن ال نز�ل –لالأ

اأكاذيب تتغذى باأكاذيب!
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خ��سة بعيون �لقدم�ء، فنخ�ف من عقولن�، ونتطري مم� ميكن �أن ت�سل 

�إليه مغ�مر�ته� يف �لت�أمل و�لتخيل و�لتفكري و�لتف�سري.

وم��� ظنك ب�أمة من �لن��س يعتقد ع�مته� وخ��سته� حتى �ليوم، �أن 

�ل�سي�ط��ني ت�ستطيع �أن ترك��ب ظهور �لب���رش و�أن ت�سوقهم �سوق �حلمري، 

و�أن توؤ�كله��م وت�س�ربهم، وقد تع��رش ن�س�ءهم معهم، كم� �أكد ذلك لقر�ء 

هذه �ل�سحيفة رجل من رج�ل �لق�نون.

وقد وجدت نف�سي �أ�سحك ب�سخرية و�أن� �أقر�أ م� كتبه هذ� �ل�سيد �لذي 

�حت���ط لنف�س��ه، فلم يزعم �أن��ه ر�أى بعيني ر�أ�سه ح�دث��ة من هذ� �لنوع، 

لكني فوجئت بعد ذلك بن�س�ء يعرتفن يف حتقيق �سحفي ب�أن �ل�سي�طني 

ع��رشته��ن مع��رشة �لرج�ل للن�س�ء، فلم �أمل��ك �إال �لت�سديق، و�إال فكيف 

نك�ر؟! يتي�رش يل �الإ

ف���إذ� ك�ن �ل�سيط�ن ي�ستطيع �أن ميل��ك �أج�س�د �لن��س على هذ� �لنحو 

فه��و �أقدر على �متالك عقولهم. �أمل ين�سب �لعرب ذه�ب �لعقل �إىل �جلن، 

ف�سموه جنون�، و�سمو� �لرجل �لذي يفقد عقله جمنون�؟ 

ونح��ن نرى كل يوم �ألف دليل على �سكن��� يف جد�رة �لعقل وخوفن� 

م��ن �أن نتبعه فن�س��ل ونهلك. ولي�س �ل�س��الل يف ت�سورن� �إال �أن نتحرر 

من �خلر�ف�ت �لتي ال ت�سدقه� �لعقول، و�إن �رت�حت له� �لنفو�س �خل�مدة 

ن �خلر�ف��ة ال تكلفن� تفكري�ً �أو تف�س��ري�ً، فهي بطبيعته� فوق  �خل�مل��ة، الأ

�لتفكري و�لتف�س��ري، و�إذن فلي�س لقدرته� نه�ية، ولي�س ل�سلط�نه� حدود، 

م��ن هن� ن�سدق �خلر�فة، ومنتثل له� بقدر م� نخ�ف من �لعقل ونرت�ب 

فيه.

مم تعتز ب�أي�مه�، وتفخ��ر ب�نت�س�ر�ته�، ورمب� �دعت  ولق��د ر�أين� �الأ

لنف�سه��� �أجم���د�ً ال �أ�س��ل له��� وال حقيق��ة، �إال نحن فق��د ��ستكرثن� على 

بط�ل يف حرب �أكتوبر،  �أنف�سن��� �النت�س�ر �لوحيد �لذي حققه جنودن� �الأ
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فن�سبن�ه للمالئكة!

ويف �لوق��ت �ل��ذي ت�سه��د فيه عو��س��م �لدني� حركة فكري��ة وعلمية 

خ��رى، وتتنب�أ بع���مل �مل�ستقبل، متتلئ  �س�خب��ة ت�ستك�س��ف �لكو�كب �الأ

رف��وف مكتب�تن� و�أر�سفة �سو�رعن� ب�ملوؤلف�ت �لتي تتحدث عن ت�سخري 

�جلن، وكيف منيز بني �سيط�ن ذكر و�سيط�ن �أنثى. وهو متييز �رشوري 

ي�م �لتي يتحر�س فيه� �ل�سي�طني �لذكور بن�س�ء �لب�رش!  يف هذه �الأ

و�لعجي��ب �أن يعتق��د معظمن��� �أن �المتث�ل للخر�ف��ة ال يتن�ق�س مع 

�لعق��ل، ف�لعقل ب�لن�سب��ة للكثريين مقي��س عملي ���رشف، منيز به بني 

�لرب��ح و�خل�س�رة، وبني ن�س���ط ن�فع ون�س�ط �س�ر، وبني كلمة تفتح لن� 

ب��و�ب وكلم��ة تغلقه� يف وجوهن�، دون �أن يهمن��� �ل�سوؤ�ل عن م�سدر  �الأ

�لرب��ح، �أو ع��ن طبيعة �لن�س�ط �ل��ذي �خرتن�ه، �أو م��دى �إمي�نن� ب�لكلمة 

�لت��ي قلن�ه�. ه��ذ� �لربح نظي��ف �أم قذر؟ وه��ذ� �لن�س�ط �ل��ذي �خرتن�ه 

م�رشوع �أم غري م�رشوع؟ و�لكلمة �لتي قلن�ه� ك�نت جد� �أم هزال، وحق� 

�سب�ب و�لنت�ئ��ج �أو �لطب�ئع،  �أم نف�ق���؟ ب�خت�س�ر. نح��ن ال نفكر يف �الأ

خالقي  و�لغ�ي�ت، وهي �مل�س�ئل �لتي يدور حوله� �لتفكري �لفل�سفي و�الأ

�لذي نعتربه مت�ه�ت وتره�ت.

ف���إذ� ك�نت ه��ذه منزلة �لفك��ر يف حي�تن�، ف�أحط منه��� منزلة �لفن 

�لذي يعتربه �لكثريون لهو� ولعب�، �إن مل يعتربه فح�س� وجمون�. ويف كل 

هذ� نحن �أ�رشى م��� ورثن�ه من �لع�سور �لو�سطى و�أهله� �لتع�س�ء �لذين 

نتبعه��م، ونرج��ع �إليهم، ونردد خر�ف�تهم، ونظن �أنه��م �أعلم من� و�أحكم 

�سالف. وهو ظن ال ي�ستند �إال لعب�دة �الأ

رمب��� ك�ن �أ�سالفن� قد حققو� يف بع�س �لع�سور �نت�س�ر�ت مرموقة 

جعلته��م �أك��رث طموح� وثق��ة ب�أنف�سهم، غ��ري �أن مع�رفه��م مهم� ك�نت 

متقدم��ة يف ع�سورهم، ال تع��د �سيئ� �إذ� قي�ست مب� نعرف��ه �ليوم مع �أن 



59

عالقتن� ب�لعلم لي�ست على م� ير�م.

م�سكلتن� مع �لعلم �أنن� ننقل م� ت�سل �إليه �أيدين� من نت�ئجه �لنظرية 

خرى �لذين ميلكون وحدهم طريقة  و�لعملية نقال عن رو�ده يف �لبالد �الأ

�لو�س��ول �إىل هذه �لنت�ئج، وه��ذه �لطريقة هي �ملنهج �لعلمي. و�ملنهج 

مي�ن ب�لعقل نتيجة منطقية  مي�ن ب�لعقل. و�الإ �لعلمي ثمرة من ثم�ر �الإ

ن�س�ن �لذي ي�ستطيع بحو��سه وملك�ته �لنف�سية و�لعقلية �أن  مي�ن ب�الإ لالإ

ي�س��ل �إىل �حلقيق��ة، ويت�أكد من و�سوله �إليه� ب�لتجرب��ة �لعملية. و�إذن 

ف�س��وف نظل مقلدين يف �لعلم حتى ننه�س نه�سة حقيقية ن�سرتد فيه� 

ن�س�ن. �إمي�نن� ب�لعقل و�إمي�نن� ب�الإ

وكذل��ك موقفن� م��ن �لفن. ف�لفن لي���س لهو�ً ولعبً�، ولي���س فح�سً� �أو 

جمون��ً� �إال عن��د �لذي��ن يعتق��دون �أن �لف�سيلة هي قت��ل �لنف�س وتعذيب 

�جل�سد، و�لهرب من �لع�مل، و�ال�ستعد�د للموت �لق�دم!

هوؤالء �لذين يقتلون �أنف�سهم ال يطيقون �أن يرو� غريهم خ�لق� مبدعً�، 

�أو ي��روه مقبال على �حلي���ة، متف�ئال ب�ل�سب�ح �جلديد، يغني، ويرق�س، 

ويلون، وميثل.

�لفن فرح ب�حلي�ة و�إع�دة خلق له�. ك�أن �ل�س�عر وهو ينظم كلم�ته، 

�أو �مل�س��ور وهو ير�سم لوح�ته مي�ر�س طق�س��� ديني� يتحد فيه ب�لع�مل، 

ث��م يع��ود فينف�سل عنه. فلحظة �خللق �لتي مل يكتمل  فيه� �لعمل �لفني 

ه��ي حلظة �الت�س�ل �حلميم��ة وتليه� حلظة �النف�س�ل �لتي يكتمل فيه� 

ن�رة كم�  �لعم��ل، فيخرج �لفن�ن من �النفع���ل �إىل �لوعي. �إنه� حلظة �الإ

يق���ل يف لغ��ة �لنقد. و�لتجربة �لت��ي مير به� �لفن���ن �خل�لق هي ذ�ته� 

�لتجرب��ة �لتي مير به� �ملتلقي فهو يدخل خ��الل �لعمل �لفني يف حو�ر 

مم�ث��ل مع �لع���مل، يع�ين في��ه جتربة –�الت�س���ل وجترب��ة �النف�س�ل، 

ويخرج من �النفع�ل �إىل �لوعي، لكن هذ� �لفن �لذي �أحتدث عنه ال يروق 
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نه يحت�ج �إىل ثق�فة وخربة، ويقت�سين� �أن نعطيه من �أنف�سن�  معظمن� الأ

م� يعطين� من نف�سه، ونحن ك�س�ىل، ال نريد �أن نتعمق �سيئ�، بل يكفين� 

�س��ئ يدغدغن���، �أو يثري غر�ئزن�، �أو ي�ستدر دموعن���، وهذ� هو �لفن �لذي 

ن�سجعه لتتحقق فيه فكرتن� عنه.

ف��ن مبت��ذل رخي�س يعطين� �لدليل �لق�طع عل��ى �أن �لفن لعب ولهو، 

وفح���س وجمون، ف���إذ� دع� �لد�عي ملق�طعة ه��ذ� �لفح�س وحم�ربة هذ� 

بد�ع  �ملج��ون، فل��ن تتج��ه �لطعنة للف��ن �لرخي�س، ب��ل �سيتج��ه �إىل �الإ

�حلقيق��ي، �إىل رو�ي���ت جنيب حمف��وظ وكت�ب���ت ن�رش ح�م��د �أبو زيد 

و�أفالم يو�سف �س�هني و�سور حممود �سعيد.

هك��ذ� من�ر���س حي�تن��� مب� يتف��ق مع �خلر�ف��ة �لت��ي �سدقن�ه� فال 

نخرج منه� �أبد�، �إذ نرى يف حي�تن� �ملتخلفة دليال على �سدق �خلر�فة، 

ك�ذيب  ونرى يف �خلر�فة �نعك��س� مل� يدور يف حي�تن�. وبهذ� تتغذى �الأ

ك�ذيب. ب�الأ

ف���إذ� ك�ن الب��د �أن ن�ستط��رد لنع��رف �لق��وة �لت��ي ربطتن��� يف هذه 

�ل�س�قي��ة �لرهيب��ة، فلنعلم �أنه� �لطغي���ن �لذي يلوح لن� م��رة ب�ل�سوط، 

ومرة ب�خلر�فة، فهو يخيفن�، ويطم�س على عقولن�، حتى ال نرى حقيقة 

م� نحن فيه، فنتمرد عليه.

ولك��ي يوؤخر �لطغ�ة هذ� �ليوم �لذي ميكن �أن ن�سحو فيه من رق�دن� 

�لطويل لن�سرتد حريتن�، �ألب�سو� �خلر�فة ثوب �لدين، و�س�وو� بني �لفل�سفة 

و�لزندقة، وبني �لفن و�ملجون. 

ه��ل ر�أيت��م كي��ف ي�ستقتل��ون ليجعلو� م��ن خت���ن �لبن���ت فري�سة 

دينية؟

ق��الع عن مم�ر�سة  ب�لطب��ع، ال عالقة للدي��ن بخت�ن �لبن�ت. لكن �الإ

هذه �لع�دة �لرببرية يو�سك �أن يكون �نقالب� �جتم�عي� ت�سرتد فيه �ملر�أة 
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�مل�رشي��ة حريته� وحقه��� يف �ال�ستمت�ع �لك�م��ل ب�جلن�س، مثله� مثل 

�لرجل �س��و�ء ب�س��و�ء. و�ال�ستمت�ع ب�جلن���س ��ستمت�ع ب�حلي���ة و�إقب�ل 

عليه���، ومترد على �آد�ب �لعبي��د �لتي جتعل �ملتعة �جلن�سية حق� للرجل 

وحده، �أم� �ملر�أة فهي مو�سوع �ملتعة ولي�ست �رشيكة فيه�.

وكم��� ي�ستقتل��ون ليتم�سك��و� بحقهم يف خت���ن �لبن���ت، ي�ستقتلون 

ف��الم و�ل�سور و�مل�رشحي�ت  ليتم�سك��و� بحقه��م يف م�س�درة �لكتب و�الأ

�لتي ت�سجع �لن��س على �إع�دة �كت�س�ف �أرو�حهم و�أج�س�دهم وم� يحيط 

بهم من �أ�سي�ء، ويعتمل يف نفو�سهم وعقولهم من م�س�عر و�أفك�ر.
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�أمتن��ى �أن يو��سل �ملثقفون �مل�رشيون دف�عهم �مل�رشوع عن حرية 

بد�ع �رشط جوهري لوجودهم  ن حرية �لتفكري و�الإ ب��د�ع، الأ �لتفكري و�الإ

ن�س�ن �لتي  نه� ركن م��ن �أرك�ن �لدميقر�طية وحق��وق �الإ كمثقف��ني، والأ

يج��ب على كل م���رشي �أن يحر�سه���، ويثبت �أرك�نه�، ويعل��ى بني�نه�. 

ولكن��ي �أمتنى يف �لوقت ذ�ته �أن نكون مو�سوعيني، و�أال نحول جه�دن� 

يف �سبيل �حلرية و�لدميقر�طية �إىل مظ�هرة ع�برة نلبي فيه� ح�ج�تن� 

�ملكبوت��ة –لل�سي���ح و�مل�س�غب��ة، مع �لعل��م ب�أين ل�ست مم��ن يرتفعون 

عل��ى ه��ذه �حل�جة، بل �أن��� �أفهمه� و�أتع�ط��ف معه�. فق��د ط�مل� �نه�ل 

علين� �لطغ���ة ب�سي�طهم و�بتلعن� �لدموع، ود��سون��� ب�أحذيتهم وكتمن� 

�ل�رشخ�ت. وط�مل� ��ستبد �لطغ�ة ب�لر�أي �لع�م، و��ست�أجرو� �ملظ�هر�ت 

، و�نفردو� ب�ملن�بر، و��سرتو�  �لذمم و�ل�سم�ئر.

ولقد ر�أين� يف �خلم�سيني�ت عم�ال يهتفون يف �سو�رع �لق�هرة ب�سقوط 

�لدميقر�طي��ة لق�ء ثمن بخ�س در�هم مع��دودة، ور�أين� بعد �خلم�سيني�ت 

ردة ثق�فية و�سي��سية �س�ملة.

ويف �مل��س��ي ك�ن �حل��ك�م �مل�ستب��دون وحده��م يت�آم��رون عل��ى 

لي�ست مظاهرة عابرة !
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مة، وتعت�س��م ب�لربمل�ن. وه�نحن  �لدميقر�طي��ة فتلج�أ �لدميقر�طية لالأ

ق��د ع�سن� لن�سم��ع عن ج�مع�ت ت�سطه��د �لفكر وتنف��ي �أ�سح�به خ�رج 

�لبالد، وع��ن �أحز�ب تت�آمر على �لدميقر�طي��ة، وبرمل�ن�ت تندد بحقوق 

ن�س���ن! �أال يحق لن� نح��ن �لكت�ب و�ل�سعر�ء و�ملفكري��ن �أن ند�فع عن  �الإ

�لر�أي، ونع�ر�س خ�سومه، ونتظ�هر �سدهم، ون�سغب عليهم؟ بلى. ولكن 

دون �أن نزيف �حلق�ئق، �أو نلج�أ �إىل �لغوغ�ء، �أو ننتهز �لفر�سة القتن��س 

�لغن�ئم �أو ت�سفية �حل�س�ب�ت �ل�سخ�سية.

�ست���ذ ف�روق  ونح��ن نع��رف جميع��ً� �أن �لق��ر�ر�ت �لت��ي �تخذه� �الأ

ح�سن��ي ب�سحب ثالث رو�ي�ت �أ�سدرته� �لهيئ��ة �لع�مة لق�سور �لثق�فة، 

�سو�ق مل� ت�سمنته من عب�ر�ت عده��� �لبع�س ع�رية ومك�سوفة،  م��ن �الأ

و�إق�لة �مل�سئولني عن ن�رشه�، هي �ل�سبب �ملب��رش يف �جتم�ع �ملثقفني 

�مل�رشيني و�تف�قهم على ��ستنك�ر هذه �لقر�ر�ت.

ولي�س من حق �أحد �أن يلوم �ملثقفني �مل�رشيني على م� فعلوه دف�ع� 

ع��ن حرية �لتفك��ري و�لتعبري، �رشيط��ة، �أن يتمثل �ملثقف��ون �مل�رشيون 

ه��ذه �حلري��ة يف �سورته� �حلقيقي��ة، ويف حلق�ته��� �ملتت�بعة �لقدمية 

و�حلديثة، و�رتب�ط�ته��� ب�أو�س�عن� �ل�سي��سية و�الجتم�عية و�لثق�فية، 

و�أال يختزل��و� ه��ذه �لق�سي��ة �لكربى يف ح�دث��ة و�ح��دة، �أو يف قر�ر�ت 

�تخذه� م�سئول ب�لذ�ت.

نحن مل نعرف حرية �لتفكري و�لتعبري �إال يف حلظ�ت خ�طفة متقطعة 

م��ن ت�ريخن��� �حلديث، ف�إن نح��ن �أر�سلن� �لنظر خلفن��� لرنى كيف ك�ن 

غر�ب يع�ملون �لكت�ب  ن� من �أه��ل �لبالد ومن �لغز�ة �الأ حك�من� و�أمر�وؤ

و�ل�سعر�ء و�لفال�سفة فلن جند �أثر�ً لهذه �حلرية �لتي نتحدث عنه�. 

لق��د ك�ن��ت �ل�سي��س��ة يف بالدن� مرتبط��ة د�ئم� ب�لدي��ن، كم� ك�نت 

كذل��ك خالل �لع�س��ور �لقدمي��ة و�لع�س��ور �لو�سطى يف خمتل��ف �لبالد 
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و�ملجتمع�ت.

وك�ن �حل�ك��م د�ئم� مقد�س��� �أو ر�أ�سً� للموؤ�س�سة �لديني��ة، �أو �إم�مً� �أو 

م�م، فكل م��ن ع�ر�س �حلكومة ك�فر، وكل من ن�ق�س �لك�هن  ممث��ال لالإ

خم��رب وزنديق، ومن هن� مل ي�ستطع �س�حب ر�أي خم�لف �أو نبي جديد 

خر مثل  �أن يجه��ر بر�أي��ه �أو يدعو �لن��س لر�س�لته �إال �إذ� ك�ن ملك� هو �الآ

�أحموتب �لر�بع "�أخن�تون" �لذي دع� �مل�رشيني �إىل �لتوحيد ، وب�رشهم 

بدي�ن��ة �أتون، لكن �مل�رشي��ني م�لبثو� بعد رحيله �أن ع���دو� �إىل دي�نة 

�أم��ون وه��ي مري�ث �آب�ئه��م و�أجد�دهم، ف���إن ج�ء ذك��ر �س�حب �لبدعة 

�أخن�تون لعنوه ورموه ب�لكفر و�لزندقة!.

و�لفك��ر �ل��ذي قمع يف م���رش �لفرعونية يف �لق��رن �لث�لث ع�رش قبل 

�مليالد قمع كذلك يف م�رش �مل�سيحية يف �لقرنني �لر�بع و�خل�م�س بعد 

�ملي��الد. و�إليكم م� حدث للفيل�سوفة �مل�رشية هيب��سي�، وك�نت �أ�ست�ذة 

فالطوني��ة �ملحدثة،  �سكندري��ة �لقدمي��ة، متفقه��ة يف �الأ يف ج�مع��ة �الإ

ب�رع��ة يف �لري��سي���ت، وق��د ظلت هيب��سي��� وفية للفل�سف��ة يف �لوقت 

�ل��ذي ك�ن في��ه �مل�رشيون يدخلون �أفو�ج��� يف �مل�سيحية �لتي حتولت 

�سقف كريل���س، وك�ن �سديد  �إىل �سلط��ة يق��وم عليه� يف ذل��ك �لوق��ت �الأ

�لتع�س��ب، �سدي��د �لق�سوة، حر���س �لرهب���ن و�لدهم�ء عل��ى �لفيل�سوفة 

�ل�س�ب��ة �لت��ي مل توهب رج�ح��ة �لعقل فح�سب، و�إمن��� وهبه� �هلل جم�ال 

ر�ئع� مع دم�ثة خلق ومه�بة �آ�رشة. وهكذ� وقف �لقتلة ب�ملر�س�د حتى 

مرت بهم يف عربته�، ف�نتزعوه� منه� و�سحبوه� �إىل كني�سة قي�رشون، 

ور�ح��و� يله��ون بتجريده� من مالب�سه� –لي�س �ملج��ون و�لفح�س وقف� 

على فري��ق دون فريق! ثم جروه� �إىل �ل�س�رع ورموه� ب�حلج�رة، فلم� 

�أ�سبحت جثة ه�مدة مثلو� به� �أ�سنع متثيل!

و�لذي لقيته حرية �لفكر يف م�رش �لفرعونية وم�رش �مل�سيحية لقيته 
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تر�ك  �سالمية، خ��سة يف ظ��ل �ملم�ليك و�الأ كذل��ك يف م���رش �لعربية �الإ

�س��الم �ل�سي��سي فيحر�سون  ن دع�ة �الإ �لعثم�ني��ني �لذي��ن ي�أمت به��م �الآ

�أتب�عه��م عل��ى �لكت���ب و�ملفكري��ن و�لفن�نني. وهل �أذكرك��م مب� حدث 

لفرج فودة، وجنيب حمفوظ، ون�رش ح�مد �أبو زيد؟!

ن�س�نية �لتي  حري��ة �لتفك��ري و�لتعبري وجه م��ن وج��وه �لنه�س��ة �الإ

�ملتع�سب��ون  �لع��و�م  �مل�ستب��دون. كم��� يح�ربه���  �حل��ك�م  يح�ربه��� 

ن�س�ن  ن �لتفكري �حلر مغ�مرة يف �ملجهول يك�سف فيه� �الإ �جل�هل��ون؛ الأ

م��� مل يكن يعرف �أنه موجود ويد�خله �ل�سك يف كثري مم� ك�ن يوؤمن به 

وي�سلم بوجوده.

و�لك�سف �لفكري �جلديد ال يهز ج�نب� و�حد�ً من جو�نب �لنظ�م �لق�ئم 

ويرتك �لب�قي على ح�له، بل يهز كل �سئ ويثري �ل�سك فيه. حني �أكت�سف 

لهة كم� زعم،  �أن �حل�ك��م �ل��ذي يحكمن� ب���رش مثلن�، ولي�س من ن�س��ل �الآ

ولي�س ه��و �لذي يدفع عن��� �ل�سو�عق ويكفين� ���رش �ملج�ع�ت �س�أر�جع 

كل م��� �أن�س���أه لتدعيم نظ�م��ه، طقو�س��ه �لدينية، ونظري�ت��ه �ل�سي��سية، 

وموؤ�س�س�ته �القت�س�دية و�الجتم�عية. ب�خت�س�ر �أهدم �سلط�نه و�أنق�س 

نهم �أ�سح�ب م�سلحة  بني�ن��ه، ومن هن� يقف �لطغ�ة �سد حرية �لفكر الأ

يف �ملح�فظ��ة على م� هو ق�ئم، ويقف �لغوغ���ء �أي�س� �سد حرية �لفكر 

�سب�ح و�خلر�ف���ت، وهم يخ�س��ون �إث�رة هذه  و�سه��م ع�م��رة ب�الأ ن روؤ الأ

�سب�ح و�إغ�س�به� �إن �أغر�هم �أحد ب�ل�سك فيه�، ولهذ� يكرهون �لتفكري  �الأ

ويكره��ون �لتجدي��د ويت�سبث��ون مب� وج��دو� �آب�ءهم علي��ه. ومن هن� ال 

حو�ل �أن جنعل �ل�سلطة حكم� فيم� ي�سح �أو ال ي�سح  ينبغي بح�ل من �الأ

بد�ع، وال يجوز �أي�سً� �أن نن�سب �لر�أي �لع�م ق��سي�  م��ن �أمور �لفكر و�الإ

يف حمكمة �لر�أي �أو خبري� يف �سوق �لفن و�لكت�بة.

بد�ع �إال  ال ميتح��ن �ل��ر�أي �إال �أ�سح�ب �لر�أي وال يحكم عل��ى قيمة �الإ
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بد�ع، ف�إن وج��د �أحدهم �لر�أي �سفيه� فلي�سفه��ه بر�أي �آخر، و�إن  نق���د �الإ

وج��د كت�ب� �سخيف� فليك�سف حقيقته بكت���ب مثله، �أم� �مل�س�درة فهي 

جرمية. و�جلرمية ال تفيد!

�ست�ذ ف�روق ح�سني يف مع�جلته مل�س�ألة �لكتب  وكم� نختلف مع �الأ

�ملتهمة ب�لفح�س، نختلف مع �ملثقفني �مل�رشيني �لذين ت�سدو� للدف�ع 

ع��ن حري��ة �لفكر، متج�هل��ني خطورته� وجردوه� م��ن ت�ريخه�، ومن 

عالق�ته� �ملت�سلة ب�لدولة و�لدين، و�سبو� ج�م غ�سبهم كم� يق�ل على 

ف���روق ح�سني وحده، فبد� بع�سه��م وك�أن �إدر�كه حمدود، وبد� �لبع�س 

خر وك�أن �سج�عته قليلة! �الآ

كلن� يعرف �أن ف�روق ح�سني مل يتخذ �لقر�ر�ت �لتي �تخذه� �إال بعد 

�سالم �ل�سي��سي  �أن علم بوج��ود طلب �إح�طة تقدم به ممثلو جم�ع�ت �الإ

نف�ق  يف جمل���س �ل�سعب، يتهمون فيه وز�رة �لثق�ف��ة بن�رش �لفح�س و�الإ

علي��ه من �خلز�ن��ة �لع�مة، ويحمل��ون �لوزير و�حلكومة كله��� م�سئولية 

ذلك. و�لفتنة �لتي �أث�رته� �سحيفة "�ل�سعب" وحمرره� من �أع�س�ء هذه 

�جلم�ع�ت، حول رو�ية �لك�تب �ل�سوري حيدر حيدر، و�حلو�دث �ملوؤ�سفة 

�لتي وقعت خالله� ال تز�ل م�ثلة تبعث �خلوف و�لقلق.

ويف �لد�ست��ور �مل���رشي �ملعم��ول ب��ه ن�سو�س تف�رشه��� جم�ع�ت 

�سالم �ل�سي��سي على هو�ه�، وترتب على �أ�س��سه� مط�لب لو ��ستجبن�  �الإ

له� لتحولت �لدولة �مل�رشية من دولة مدنية �إىل دولة دينية ال تختلف 

عم� نر�ه يف �إير�ن �أو يف �ل�سود�ن، �أو يف �أفغ�ن�ست�ن.

�سحي��ح �أن �لد�ست��ور �مل���رشي د�ست��ور و�سع��ي �سن��ه �مل�رشي��ون 

لينظم��و� به حي�ته��م �لقومية، ويقيم��و� �لعدل بني �أفر�ده��م، ويحفظو� 

للجمي��ع م�س�حله��م وحري�ته��م وحقوقهم �مل�دي��ة و�ملعنوية ب�رشف 

�لنظ��ر ع��ن �ملذ�هب و�لدي��ن. لكن هذ� �لد�ست��ور ين�س مع ه��ذ� على �أن 
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�سالمية هي �مل�سدر  �س��الم هو دين �لدول��ة، و�أن مب�دئ �ل�رشيع��ة �الإ �الإ

�لرئي�سي للت�رشيع.

و�سحيح �أن �لد�ستور �مل�رشي ين�س على �أن حرية �لتفكري و�لتعبري 

خالقية  د�ب و�لقيم �الأ و�العتق���د م�سونة، لكنه ين�س كذلك عل��ى �أن �الآ

مة، وي��رى �أن �حلف�ظ عليه� و�جب عل��ى �لدولة وعلى  م��ن مقوم�ت �الأ

�ملو�طنني.

حز�ب �ل�سي��سية على �أ�س�س  ومع �أن قو�نني �لدولة ال ت�سمح بقي�م �الأ

ع�س�ء �جلم�ع�ت �لديني��ة �ملنحلة، ب�أن يخو�سو�  ديني��ة، فهي ت�سمح الأ

حز�ب �ل�رشعية، ويتمكنو� بذلك من  �النتخ�ب���ت، وي�سترتو� بع�سوية �الأ

ذ�ع�ت  متثي��ل �ملو�طنني يف جمل�س �ل�سعب. ويف �لرب�مج �لدر��سية، و�الإ

�مل�سموعة و�ملرئية، و�مل�س�جد �لت�بعة للدولة، ويف �ملر��سم و�ل�سع�ر�ت 

�سالم ب�لن�سبة للدولة لي�س جمرد تر�ث روحي  �لوطنية م� يدل على �أن �الإ

و�نتم���ء ثق�يف ترع�ه �لدول��ة من خالل رع�يته��� للموؤمنني به، ولكنه 

�لتز�م عملي ت�سعى لتطبيقه ب�سور خمتلفة.

وال �س��ك �أن طبيعة هذ� �اللتز�م وح��دوده غ�م�سة لدى �جلميع، لكن 

�سالم �ل�سي��سي ب�ل�سغط على  هذ� �لغمو�س هو �لذي ي�سمح جلم�ع�ت �الإ

�حلكوم��ة، وت�سليل �لر�أي �لع�م، وجتنيد �ل�سب�ب، وترويع �ملثقفني. هذ� 

�س��سية هو �مل�سوؤول عن رفع دع�وي  �لغمو�س �لذي حتميه قو�نينن� �الأ

ح�طة  �حل�سب��ة، ون�سب حم�كم �لتفتي�س يف �جل�معة، وتقدمي طلب�ت �الإ

�رش�ع  يف جمل���س �ل�سعب، ومنه� �لطل��ب �لذي دفع ف�روق ح�سني �إىل �الإ

ب�سح��ب �لرو�ي�ت �لتي �سحبه�، و�إق�لة �مل�سئولني عن ن�رشه� يف �لهيئة 

�سالم  �لع�م��ة لق�س��ور �لثق�ف��ة، حتى يف��وت �لفر�س��ة على جم�ع��ة �الإ

ث�رة فتنة جديدة. ف�إذ�  �ل�سي��س��ي ويحرمه� من �لفر�سة �لتي �سنح��ت الإ

�أردن��� �أن نغل��ق ه��ذ� �لب�ب، فعلين��� �أن نف�سل بكل ح�س��م وو�سوح بني 
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�ل�سي��سة و�لدين.

�أم��� ف���روق ح�سن��ي فنح��ن، ن�ستطي��ع �أن ننق��ده وننق��د �س��و�ه من 

�مل�سئول��ني �إذ� تر�جع��و� �أم���م �سغط �جلم�ع���ت �لدينية، لك��ن ف�روق 

ب��د�ع. خ�سمه��� �حلقيقي هذ�  ح�سن��ي لي���س خ�سم� حلري��ة �لتفكري و�الإ

�سالم �ل�سي��س��ي ومن يتع�طفون  �لتي���ر �ملدمر �ملمث��ل يف جم�ع�ت �الإ

معه� يف �ل�رش و�لعلن، ويف �ملع�ر�سة و�حلكومة.
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�سطورة �ليون�نية  ف��رق �س��سع بني م� ك�نت ت�سنعه بنيل��وب يف �الأ

ن . �لقدمية ، وم� ن�سنعه نحن يف حي�تن� �لثق�فية �الآ

وبنيل��وب هي زوجة عولي���س ملك �يت�ك� ، و�أح��د �أبط�ل �ليون�ن يف 

ودي�سة.  لي�ذة، و�الأ 	حرب طرو�دة �لتي خلده��� �ل�س�عر هومريو�س يف �الإ

وك�ن ب�ري���س �ب��ن ملك طرو�دة ق��د خطف هيلني �جلميل��ة زوجة ملك 

�إ�سربطة، ف�سبت �حل��رب ، وظلت م�ستعلة ع�رش �سنو�ت ، و�نتهت ب�نت�س�ر 

�ليون�ن.

خط�ر  لك��ن عولي�س �لذي �أبحر مع رج�له ع�ئد� �إىل �يت�ك� تعر�س الأ

جدي��دة ، وخ����س جت�رب ق��سية قطعت عليه طريق��ه مرة بعد مرة ، فلم 

يتمك��ن من �لعودة �إىل بالده �إال بعد ع�رشي��ن �سنة �أخرى.  وهكذ� �متدت 

غيبت��ه �سن��و�ت طويل��ة ك�ن��ت خالله��� بنيل��وب مث���ال للوف���ء و�لعفة 

و�لت�سحي��ة .  فم���ذ� فعل��ت بنيل��وب لت���رشف �لرج���ل �لذين ق��درو� �أن 

غيب��ة زوجه��� �لطويلة رمب� �أحلته� من رب�طه��� �ملقد�س ، و�أن م� حت�س 

	ب��ه من ب��رودة �لفر����س وفعل �لزم��ن �سيمكنهم يف �لنه�ي��ة من قلبه�؟

ك�ن��ت جتل�س �إىل نوله� تن�سج ، في�أتي �خلط�ب يخطبون وده� ويطلبون 

 الفرق �سا�سع بيننا وبينها ! 
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يده��� ، فتعدهم ب�جلو�ب ح��ني تكمل ن�سيجه� ، ثم يقب��ل �لليل ، وقد ك�د 

�لن�سي��ج يكتم��ل فتنق�س��ه ، وي�أتي �خلط���ب م��رة �أخ��رى ي�ستنجزونه� 

وعده� ، فيجدونه� ال تز�ل تعمل يف ن�سيجه� �لذي مل يكتمل ، فين�رشفون 

خ�ئبني .

و�ل�س���ذج وحده هو �لذي يظ��ن �أنن� ن�سنع يف حي�تن��� �لثق�فية م� 

نن� نثبت بيد ، ومنحو ب�أخرى، ونتقدم  �سطورة، الأ �سنعت��ه بنيلوب يف �الأ

خط��وة ونتقهق��ر خطوت��ني ، وننق���س ب�للي��ل م��� ن�سجن���ه يف �لنه�ر .  

ن !  	لك��ن �ست���ن بني م��� ك�ن��ت ت�سنعه بنيل��وب ، وم��� ن�سنعه نح��ن �الآ

خ��ذ مثال م� تقوم به وز�رة �لثق�فة يف جم���ل �لن�رش ، وت�سجيع �لقر�ءة ، 

جي���ل �جلدي��دة م��ن �لكت���ب و�ل�سع��ر�ء ، ودع��م �لكت�ب ،  و�حت�س���ن �الأ

وتنويع م�س���در �ملعرفة ، وتوثيق �ل�سلة ب��ني م��سين� وح��رشن� عن 

خرى  طريق حتقيق �لرت�ث �ملكتوب ون�رشه ، وبني ثق�فتن� و�لثق�ف�ت �الأ

عن طريق �لرتجمة .

�إن��ك�ره.  �أح��د  ي�ستطي��ع  ال  ن�س�ط���  �ملج���ل  ه��ذ�  يف  	�سنج��د 

�سحي��ح �أن هذ� �لن�س�ط لي�س ك�في��� �إذ� قي�س مب� يجب �أن يكون ، �أو مب� 

ن�ستطي��ع �أن ن�س��ل �إليه، لكنه خط��وة متقدمة ب�لقي��س مل��� ك�ن لدين� 

قب��ل ب�س��ع �سنو�ت .  وال �أري��د �أن �أ�ستطرد كثري� يف ه��ذه �لنقطة حتى ال 

�أخ��رج م��ن �ملق�رنة بينن� وب��ني بنيلوب �إىل �ملق�رنة ب��ني م� كن� فيه 

وم��� �رشن� �إليه، وبني و�سعن� �لر�هن وو�سعن� كم� يجب �أن يكون ، مع 

طر�ف كله� متد�خلة مت�سلة .  �أن هذه �الأ

ويكف��ي يف �لدالل��ة على ع��دم كف�ية ن�س�طن��� �لر�ه��ن �أن �أقول �إنن� 

ال منل��ك في��ه �أي �إح�س�ئي�ت دقيق��ة ، و�أن م� لدين��� �إح�س�ئي�ت جمملة 

تت�سم��ن �ملوج��ود يف �ل�س��وق مم��� �س��در يف ع��دة �سن��و�ت ال يف �سنة 

ب�ل��ذ�ت ، كن� جند مثال يف دليل �لكت���ب �مل�رشي لع�م 1979  �أن جملة 
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�س��د�ر�ت �ملوؤلف��ة و�ملرتجم��ة يف جمي��ع �لتخ�س�س���ت تبلغ خم�سة  �الإ

ع���رش �ألف��� و�أربعم�ئ��ة و�سبع��ة وع�رشي��ن كت�ب��� �س��درت ب��ني �أو�خ��ر 

�خلم�سيني���ت و�أو�خ��ر �ل�سبعيني���ت ، �أي يف ع�رشي��ن �سن��ة .  ومعنى هذ� 

�أن متو�س��ط م��� ن�سدره يف �لع���م �سبعم�ئ��ة وخم�سة و�سبع��ون كت�ب� .  

خرية.  وال �س��ك يف �أن ه��ذ� �ملتو�س��ط ق��د ز�د يف �ل�سن��و�ت �لع�رشي��ن �الأ
	

فلنق��ل �نه قد ت�س�عف ف�أ�سبح نحو �ألف و�أربعم�ئة كت�ب ن�سدره� يف 

�لع���م ، بع��د �أن بلغ تعد�دن� نحو �سبعني مليون��� .  ومعنى هذ� �أن ن�سيب 

كل مليون م�رشي من �لكتب ال يزيد على ع�رشين كت�ب� ، يف �لوقت �لذي 

�رش�ئيليون �أكرث من خم�س��ة �آالف كت�ب يف �ل�سنة .  ويبلغ  ي�س��در فيه �الإ

ن نحو خم�سة ماليني .  فيكون ن�سيب كل مليون  �رش�ئيليني �الآ تع��د�د �الإ

�إ�رش�ئيل��ي �ألف كت�ب يف �لع�م .  و�لفرق بني م��� ن�سدره وم� ي�سدرونه 

لي�س فرق� كمي� فح�سب ، و�إمن� هو فرق نوعي وكيفي �أي�س�.

نحن ال منلك �إح�س�ئي�ت دقيقة كم� قلت .  ومعنى هذ� �أنن� نتحرك يف 

عم يف ن�س�طن� �لثق�يف مع�سوبي �لعيون ، و�أن معظم م� ي�سدر  �لغ�لب �الأ

عندن��� من �لكتب ي�سدر دون خطة ن�سعه� ون�سهر على تنفيذه� .  ودون 

حتديد مل��� نرغب يف ت�سجيع��ه ون�سعى ال�ستكم�ل��ه .  ودون مو�زنة بني 

ن�س�نية و�لعلوم �لطبيعية �لنظرية و�لتطبيقية من  ح�ج�تن� من �لعلوم �الإ

ن�حية ، وبني م� ميكن �أن نوؤلفه وم� يجب �أن نرتجمه من ن�حية �أخرى. 
	

خرون ،  ونح��ن ال نقي���س معدالت �لق��ر�ءة ، وال �جت�ه�ته� كم� يفع��ل �الآ

�إذ ال تخل��و �سحيفة �أوروبية �أو غري �أوروبي��ة على مد�ر �ل�سنة من بي�ن 

كرث رو�ج� .  �أم� يف مع�ر�س �لكتب ويف �ملن��سب�ت �ملم�ثلة  ب�لكت��ب �الأ

فه��ي ت��زود قر�ءه� ب�إح�س���ء�ت دقيقة عن ع��دد �لق��ر�ء وفئ�تهم ، وم� 

تخ�س�سه كل فئة للقر�ءة من وقته� وم�له� ، وم� يقتنيه كل مو�طن يف 

مكتبت��ه �خل��سة .  وقد ج���ء يف �إح�س�ئية �سدرت يف �إ�رش�ئيل منذ �أربع 
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�رش�ئيليني يقر�أون كت�ب� كل �سهر ،  �سن��و�ت �أن خم�سني يف �مل�ئة من �الإ

وع�رشي��ن يف �مل�ئة منهم يقر�أون كت�ب� كل ع�م ، �أم� �لب�قون ون�سبتهم 

�رش�ئيليني  ثالثون ب�مل�ئة فال يقر�أون .  وبح�سبة ب�سيطة يتبني لن� �أن �الإ

يقر�أون يف �لع�م �أكرث من ع�رشين مليون كت�ب .

ولي���س ه��ذ� �أهم م� يف �ملو�س��وع .  ف�أهم م� فيه �أنه��م يتمكنون من 

توجيه حركة �لن�رش وت�سجيعه� وتر�سيده� وو�سعه� يف خدمة �أهد�فهم، 

دون ت�سل��ط �أو �إك��ر�ه.  �أم� عندن� ف�ل�سكل �لوحي��د �أو �ملف�سل من �أ�سك�ل 

خالقية �لتي تتمي��ز ب�لتزمت �ل�سديد ،  �لتوجي��ه هو �لرق�ب��ة �لدينية و�الأ

حي�ن �إىل حد �مل�س�درة . وت�سل يف بع�س �الأ

توقف عند هذه �لنه�ية �ملحزنة ،  لكني مل �أ�ستطرد ه��ذ� �ال�ستطر�د الأ

خرية يف �إث�رة قدر من �حليوية  قول �إنن� جنحن� خالل �ل�سنو�ت �الأ بل الأ

يف حرك��ة �لن�رش ، ويف حم�ول��ة تر�سيده� ، وتطعيمه��� ب�لفكر �لعقالين 

و�لعلم��ي ، و�ل��روح �لنقدي��ة ، ووجه���ت �لنظ��ر �ملخ�لف��ة ، و�الجت�ه�ت 

�لع�رشي��ة ، ف�س��ال عم� حققن���ه من جن���ح يف متكني �أ�سح���ب �لدخل 

�سد�ر�ت بي�رش و�نتظ�م . �ملحدود من �لو�سول �إىل هذه �الإ

و�أن� �أذكر هن� �جلهود �ملوفقة �لتي ق�مت به� هيئة �لكت�ب ومتثلت 

يف �سل�سلة �لتنوير �لتي �أحيت تر�ث �لنه�سة �مل�رشية �حلديثة ، فظهرت 

فيه��� موؤلف���ت �لطهط�وي ، وحمم��د عبده ، وق��سم �أم��ني، وفرح �أنطون ، 

وط��ه ح�س��ني ، و�سالمة مو�س��ى، وعلي عب��د �لر�زق وغريه��م ، ثم متثلت 

�رشة وم� ظهر فيه� من �أعم���ل �إبد�عية، و�أعم�ل  يف م���رشوع مكتب��ة �الأ

فكري��ة ، ومو�سوع���ت موؤلفة ومرتجم��ة مل تتو�فر به��ذه �لكمي�ت وهذه 

�سع���ر من قبل .  ويكفي �أن نعرف مثال �أن �ملجلد �لو�حد من مو�سوعة  �الأ

ق�سة �حل�س�رة ل��ول ديور�نت وهي من �أمتع �ملر�جع �حلديثة و�أوف�ه� 

فك�ر و�لنظ��م ، و�جلهد �لذي بذل��ه مرتجموه� �مل�رشيون :   يف ت�ري��خ �الأ
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زك��ي جنيب حممود ، وحمم��د بدر�ن ، وعبد �حلمي��د يون�س ، وحممد علي 

�د �ندر�و���س ال يقل �أهمية عن �جله��د �مللحمي �لذي بذله  �أب��و درة ، وفوؤ

موؤلفه���، �أق��ول يكف��ي �أن نعرف �أن �ملجل��د �لو�حد من ه��ذه �ملو�سوعة 

�ملوؤلف��ة م��ن �ثنني وع�رشين جمل��د� يب�ع ب�سبعة جنيه���ت ، وهو �لثمن 

جنبي يف �أي �سحيفة يومية .  وقد �أكد يل �لدكتور  �لذي يدفعه �لق�رئ �الأ

عو�م  �رشة خالل �الأ �سم��ري �رشح�ن �أن �لكتب �لتي �س��درت عن مكتبة �الأ

�لثم�ني��ة �مل��سية تزي��د على ثالثة �آالف كت���ب ، و�أن �لن�سخ �ملطبوعة 

قب�ل �ل��ذي لقيته بع�س  منه��� تزي��د على �أربعني ملي��ون ن�سخة ، و�أن �الإ

�لكت��ب �ل�س���درة يف ه��ذه �ل�سل�سل��ة �أدى ب�لهيئ��ة �إىل �إع���دة طبعه��� 

	م��ر�ت متو�لية ، كم� ح��دث يف كت�ب "�سخ�سية م���رش" جلم�ل حمد�ن . 

ف�إذ� ك�نت هيئة �لكت�ب قد �أ�سدرت �سل�سلة �لتنوير و�ملو�جهة ، ومكتبة 

���رشة، وق�سة �حل�س�رة ، وو�س��ف م�رش ، و�لطبق���ت �لكربى، وم�رش  �الأ

�لقدمية ، و�سو�ه� من �ل�سال�سل و�ملو�سوع�ت لتو�جه به� ثق�فة �لع�سور 

�ملظلم��ة ، ولتن�سئ نخبة جدي��دة حتل حمل �لنخبة �لت��ي �نقر�ست ، فقد 

على للثق�فة يف هذه �ليقظ��ة مب�رشوعه �لذي �أ�سم�ه  �س���رك �ملجل���س �الأ

ن �لرتجم��ة ه��ي �سبيلن��� لالت�س���ل  )�مل���رشوع �لقوم��ي للرتجم��ة( ، الأ

ب�لع���مل ، وعدم �النقط�ع عن �لع�رش ، وه��دم �أ�سو�ر �لعزلة �لتي �رشبه� 

�ملتخلفون حولن� لينفردو� ب�أجي�لن� �جلديدة ويلقنوه� ثق�فة �لتع�سب 

و�لتخلف و�لعنف. 

�مل���رشوع �لقومي للرتجمة �إحي�ء للن�س���ط �لذي تبن�ه �أع�س�ء جلنة 

لف كت�ب  �لت�ألي��ف و�لرتجم��ة ويف مقدمتهم �أحمد �أمني، ومل���رشوع �الأ

�ل��ذي تبن�ه طه ح�س��ني يف �خلم�سيني���ت و�ل�ستيني���ت ، ف�لرتجمة هي 

يج�د ثق�فة عربية ع�رشية .  �سبيلن� �لوحيد الإ

خرية بقدر م� �نت�رشت  وق��د تر�جعت �لرتجمة يف �لعقود �لثالث��ة �الأ



74

ثق�ف��ة �لتخل��ف و�رتفعت �سع�ر�ت��ه ، فهل يكون �مل���رشوع �لذي ي�رشف 

على للثق�فة بد�ية مرحلة جديدة من  عليه ج�بر ع�سفور يف �ملجل�س �الأ

مر�ح��ل نه�ستن� نتغلب فيه� على �لع��رث�ت ، ون�ست�أنف �لعمل �لذي بد�أه 

�لطهط�وي ، وطه ح�سني ، و�أحمد �أمني، ومن�سك بزم�م �ملب�درة من جديد؟
	

ال �أري��د �أن �أقول �إن هذه �مل�رشوع�ت بريئة من كل عيب .  ف�حلقيقة �أنه� 

ال تخل��و من �أخط�ء وجم�مالت .  وال �أقول �إنه� دليٌل على �زده�ر ثق�يف 

متحق��ق ، ولكنه� ت�ستطيع �أن تكون خطوة يف �لطريق �إىل هذ� �الزده�ر ، 

ل��و و��سلن��� �لتقدم ، وتغلبن��� على �لعقب���ت .  لكنن� و� �أ�سف���ه!  نبني بيد 

خ��رى.  ففي �إح�س�ئية ن�رشته� د�ر �لكتب �مل�رشية �أن ثالثة  ونهدم ب�الأ

�آالف كت�ب من كتب �لدجل و�ل�سعوذة �سدرت يف ع�م 1994، ويف ندوة 

وبر� عن �مل�سل�سل �لتليفزيوين  عق��دت �أخري� يف �مل�رشح �ل�سغري ب��د�ر �الأ

ق��سم �أمني، و�س�ركت فيه� مع نخبة من �ملتحدثني �أعلن �لدكتور �سمري 

حي�ء �ل�سعبية يف �لق�هرة ويف  �رشح�ن �أن ع�رش�ت من �لدك�كني يف �الأ

الف من كتب �ل�سعوذة  خرى حتولت �إىل مط�بع تنتج مئ�ت �الآ �مل��دن �الأ

رو�ح، و�لطب �لروح�ين ، و�لر�س� ملن ير�سى !  	و�خلر�فة ، ومنه� �لعالج ب�الأ

وبو�سعي �أن �أقدم �أمثلة �أخرى من كر��س�ت ودف�تر بحجم �لكف تعر�س 

بكمي���ت مهولة على �أر�سف��ة �ل�سو�رع و�ملي�دين �لع�م��ة منه� �لتربج 

وخط��ر م�س�ركة �ملر�أة للرجل يف ميد�ن عمله لل�سعودي بن ب�ز ، وعالج 

�مل�سح��ور و�لتح�سني �سد �ل�سي�طني ، و�حل�سد و�ل�سحر و�ل�رشع و�لعني ، 

ن�س من  �س��الم يف زو�ج �الإ ف�س��ال عن �لكت��ب �لتي تتحدث ع��ن حكم �الإ

�جل��ن ، وعن كت��ب زعم فيه��� موؤلف��ون ال يعرف��ون �للغة �لعربي��ة �لتي 

طب���ء، و�أخرجو� �جلن من  كتب��و� به��� �أنهم �أفلحو� فيم��� مل يفلح فيه �الأ

	�أج�س���د �لن�س���ء ، و�سجلو� ح��و�ر� �س�خن� بني جن م�سلم وج��ن م�سيحي ! 

هوؤالء �مل�سعوذون ال يتعر�س لهم �أحد، وال ي�س�در خر�ف�تهم �لذين �س�درو� 
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موؤلف�ت �مل�ست�س�ر �سعيد �لع�سم�وي ، وال يهتف �سدهم �لذين هتفو� �سد 

جنيب حمفوظ ، وال ي�ستجوب ب�س�أنهم ف�روق ح�سني يف جمل�س �ل�سعب ، 

فالبد �أن ور�ءهم قوى حتميهم ، وتهدم م� تبنيه موؤ�س�س�ت وز�رة �لثق�فة ، 

	ب��ل �إن هذه �ملوؤ�س�س�ت نف�سه� ال تخلو من ممثلني لهذه �لقوى �ل�رشيرة ! 

و�ل�س���ذج وحده ه��و �لذي يظن �أنن��� ن�سنع م� ك�نت ت�سنع��ه بنيلوب .  

و�ست�ن بني �سنيعه� و�سنيعن� .  لقد ك�نت تنق�س ن�سيجه� حتى حتتفظ 

بطهره��� وتظل وفية لزوجه��� �لغ�ئب .  �أم� نحن ف�إنن��� ن�سحي ب�لعقل 

تقرب� للخر�فة .  ونغت�ل م�ستقبل �أطف�لن� لن�ستدعي �لعف�ريت ! 
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ب��ني �لفيل�س��وف �ليون���ين �سق��ر�ط و�لفيل�سوف �لفرن�س��ي ج�ن بول 

�س�رت��ر �أربعة وع�رشون قرن� ، ك�ن على �لب�رشية �أن تقطعه� مرحلة بعد 

ي �سلطة  مرحلة ، وع�رش� بعد ع�رش ، حتى تتحرر �لثق�فة من تبعيته� الأ

ن�س�نية  �سي��سية ، وحتى ت�سبح هي نف�سه� �سلطة م�ستقلة جت�سد �لقيم �الإ

خالقية �لعلي� ، وت�سهر على حم�يته� ، و�إذك�ء �ل�سعور  �لرفيعة ، و�ملثل �الأ

به� يف �لفرد ، و�جلم�عة ويف �لب�رشية جمع�ء . 

نه ك�ن فيل�سوف� يبحث عن  و�سق��ر�ط مل يكن ت�بع� حلكوم��ة �أثين�، الأ

�حل��ق ، وي�سعى لبلوغ �حلكم��ة و�لف�سيلة ، وحكوم��ة �أثين� يف ع�رشه مل 

نه� ك�نت حكوم��ة دميقر�طية  تك��ن يف ح�ج��ة لفال�سفة من �أمث�ل��ه، الأ

تعتم��د على �جلمهور �ل��ذي �خت�ره� ، وحت�ول �أن تر�سي��ه وتك�سبه �إىل 

ج�نبه��� ، وله��ذ� مل يقب��ل �أن�س�ره��� م��ن �سق��ر�ط �أن ين�ق���س معتقد�ت 

�الثيني��ني ، وي�سخ��ر مم� فيه��� من خر�ف���ت ، ف�تهموه ب�إف�س���د �ل�سب�ب 

و�لعي��ب يف �آله��ة �أثين���، وقدموه للمح�كم��ة �أم�م ق�س���ة ال عالقة لهم 

ب�لفل�سف��ة ، فحكمو� عليه ب�ملوت ، و�خت�ر ه��و �أن ميوت ب�ل�سم ، ورف�س 

�أن يهرب من �سجنه حني �أتيح له �لهروب ، حتى ال يق�ل �إن �سقر�ط �لذي 

الطغاة والغزاة
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ك�ن يدعو �لن��س للف�سيلة جنب �أم�م �ملوت ، وخرج على �لق�نون ! 

و�إذ� ك�ن��ت �لدميقر�طية �لولي��دة يف �أثين� قد ن��سبت �سقر�ط �لعد�ء ، 

ن �ل�سي��سي��ني �ملحرتفني ي�ستطيعون �أن ين�فق��و� �جلم�هري �لب�سيطة  الأ

حر�ر، ف�ملل��وك �مل�ستبدون مل  وي�سللوه��� ويوؤلبوه� عل��ى �ملفكرين �الأ

ن  يكون��و� �أرف��ق ب�لثق�ف��ة �أو �أك��رث �إن�س�ف�، ب��ل ك�نو� �أعن��ف و�أظلم ، الأ

�لدميقر�طي��ة ت�سح��ح �أخط�ء �لدميقر�طي��ة ، �أم� �لطغي���ن فال ي�سححه 

ن �لطغ�ة  نه يف�س��د كل �سيء ، حت��ى �لعقل ، وحتى �ل�سم��ري ، والأ �س��يء الأ

�مل�ستبدي��ن ميلك��ون كل �س��يء ، ويحتك��رون كل �س��يء ، ويتحكمون يف 

م�س�ئ��ر �لب��الد و�لعب�د ، فلي���س ي�أمن �أحد عل��ى حي�ته �أو رزق��ه �إال �إذ� 

ع����س يف ظل �لط�غية ، و�سب��ح بحمده ، و�حتمي ب��ه ، ود�ن له ولقبيلته 

ووزر�ئ��ه وخفر�ئه ب�لوالء �لت�م ، وال ي�ستطيع ع�مل �أو �س�عر �أو فن�ن �أن 

ين�رشف لعمل��ه ، �أو يو��سل �إبد�عه �إال �إذ� �سخر مو�هبه يف خدمة هوؤالء 

�س�دة ب�سخ�ئهم ، وحكمتهم ، و�سج�عتهم ،  �مل�ستبدين ، ورفع �أعالمهم، و�الإ

و�إال فم�سريه �جلوع �إذ� �سكت ، و�ملوت �إذ� نطق !. 

هكذ� ر�أين� �ل�سع��ر�ء و�لعلم�ء و�لفقه���ء و�لفن�نني ين�فقون �حلك�م 

�سكندر �بن  ويجعلونه��م �آله��ة و�أبن���ء �آله��ة ، ف�لفر�عن��ة �أبن���ء رع ، و�الإ

زيو���س يف �ليون���ن ، و�ب��ن �آم��ون يف م���رش ، وم�سيئ��ة �خلليف��ة �ملع��ز 

	ف��وق م�سيئ��ة �لق��در يف �لق�سي��دة �لت��ي بد�أه��� �ل�س�ع��ر �مل��د�ح بقوله : 

قد�ر. م� �سئت ، ال م� �س�ءت �الأ

ف�حكم ، ف�أنت �لو�حد �لقه�ر ! 

و�ملتنب��ي نف�سه ، وهو �لعبقري خ�لد �لذكر �لع�رف قدر نف�سه ، تهون 

علي��ه نف�س��ه ، فيجع��ل �مللوك جن�س��� ، و�ل�سع��ر�ء جن�س� �أدن��ى ، وذلك يف 

قوله : 

وفوؤ�دي من �مللوك ، و�إن ك�ن ل�س�ين يري من �ل�سعر�ء ! 
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لك��ن �حلري��ة فط��رة فطرن��� �هلل عليه��� ، وله��ذ� ك�ن م��ن �ملثقف��ني 

�لقدم���ء م��ن ك��ره ه��ذ� �لنف���ق ، و�أب��ى �أن ي�سق��ط في��ه ، فلق��ى �مل�سري 

�ل��ذي لقي��ه �سق��ر�ط ، ولقي��ه �آخ��رون يف خمتل��ف �لع�س��ور ، ال ع�س��ور 

	�النحط���ط و�لهمجي��ة فح�سب ، بل ع�س��ور �حل�س�رة و�الزده���ر �أي�س�. 

�سكندرية  و�ئل قررو� �أن يجعلو� من �الإ ونحن نعرف �أن �مللوك �لبط�ملة �الأ

ع��سم��ة للع�مل �لهلليني كله ، و�أن ين�سئو� فيه� من �ملوؤ�س�س�ت �لثق�فية 

م� ت�ستطيع به �أن تن�ف�س �أثين� وتتفوق عليه� ، ف�أن�س�أو� �ملكتبة و�ملجمع 

�لعلمي �لذي ترع�ه �ملو�س�ي�ت ، �أي رب�ت �لفنون ولهذ� �سمي �ملو�سيون ، 

دب�ء و�لب�حثني يقيمون فيه ، ومي�ر�سون  ه من �لعلم�ء و�الأ وك�ن �أع�س�وؤ

ن�س�طهم ، ويحيون حي�ة م�سرتكة كحي���ة �لرهب�ن �ملنقطعني للعب�دة ، 

يف ظ��ل �مللوك �لبط�ملة �لذين ك�نو� ينفقون على �ملو�سيون و�أع�س�ئه، 

ويعفونهم م��ن �ل�رش�ئب ، ويوفرون لهم �لطع���م �ملج�ين ، على نحو م� 

زهر وطالب �لعلم  ه� يفعلون مع علم�ء �الأ ك�ن حك�م �لق�ه��رة و�أغني�وؤ

خرية.  فيه خالل �لع�سور �الأ

ه ك�نت  لك��ن هذه �لرع�ية �لتي ك�ن يحظى به��� �ملو�سيون و�أع�س�وؤ

�سح�ب �ل�سلط���ن و�لتز�مهم مب� ير�سمه هوؤالء من  م�رشوطة بوالئهم الأ

�سي��س��ة ، وم��� يعتنقونه من عق�ئ��د و�آر�ء ، ف�إن خرج��و� عليه� تعر�سو� 

	مل��� تعر�س ل��ه دميرتيو�س �لف�ل��ريي وزمياله �سوت�دي���س ، وزويلو�س . 

ول �سوتري �ملنق��ذ �لذي �س�أله  وك�ن دميرتيو���س �سديق��� لبطليمو�س �الأ

ر�أي��ه فيمن يخت�ره ولي��� لعهده من �أبن�ئه م��ن زوجتيه ، ومن �ملوؤ�سف 

�أن �ختي�ر دميرتيو�س وقع على غري �البن �لذي خلف �أب�ه ب�لفعل ، وهو 

بطليمو�س �لث�ين فيالدلفو�س �لذي مل يغفر لدميرتيو�س م� حدث ، فقب�س 

عليه و�أبعده �إىل بو�سري حيث م�ت . 

نه �تخذ من زو�ج فيالدلفو�س من  ه �أفدح الأ �أم� �سوت�دي�س فك�ن خطوؤ
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�رشة �مل�لكة ف�سجن  �سقيقته �أر�سنوي م�دة لل�سخرية و�حلط من �س�أن �الأ

ث��م �أعدم ومع �أن زويلو�س جتنب نقد �حلك�م و�سن حمالته �لنقدية على 

�ل�س�ع��ر هومريو�س دون �سو�ه فقد تعر���س للمق�طعة حتى مل يعد يجد 

م� ي�سد به رمقه وم�ت جوع� ! 

مث�له��م يف  �سكندري��ة ح��دث الأ و�ل��ذي ح��دث له��وؤالء يف �أثين��� و�الإ

�لب���رشة ، وبغ��د�د وحل��ب ، وقرطب��ة ، فق��د مزق��ت �أط��ر�ف �لك�ت��ب عبد 

مر�ء  �هلل ب��ن �ملقف��ع و�ألق��ى به� للن�ر وهو م���ز�ل حي� ، على ي��د �أحد �الأ

�لعب��سي��ني يف �لب���رشة ، و�أع��دم ب�س���ر بن ب��رد بعد �أن �ته��م ب�لزندقة 

عل��ى ي��د �خلليف��ة �مله��دي يف بغ��د�د ، و�سل��ب �حل�س��ني ب��ن من�س��ور 

نه طلب �ل�سه���دة ومل يكتف ب�لعب�دة ،  �حل��الج بع��د �أن قطعت �أطر�فه الأ

وقت��ل �ل�سه��روردي �سه�ب �لدي��ن يحيي يف قلعة حلب عل��ى يد �سالح 

يوب��ي بتحري���س م��ن بع���س �لفقه���ء �لذي��ن مل ي�ستطيع��و�  �لدي��ن �الأ

ن��و�ر �ل��ذي يتجل��ى مل��ن  �أن يفهم��و� كالم��ه �ملتوق��د ع��ن �هلل ن��ور �الأ

رو�ح.  	يعرفون��ه يف ع�مله��م �لرهي��ف حيث تتع��دد مر�ي��� �لعق��ول و�الأ

ول��و �أن ج�ن بول �س�رت��ر ك�ن مو�طن� يف مدينة من هذه �ملدن وع�رش 

م��ن تلك �لع�س��ور لك�ن م�س��ريه م�سري �سق��ر�ط �أو �بن �ملقف��ع ، ورمب� 

ن �س�رت��ر مل يكتف ب�أن ين�ق���س كل �سيء ويعلن  ك�ن �أفظ��ع و�أ�سن��ع، الأ

خ��الق، و�ل�سي��س��ة  ر�أي��ه �ل�رشي��ح يف �لفك��ر و�لعم��ل ، ويف �لف��ن و�الأ

و�لدي��ن ، و�إمن� جت���وز ذلك للوقوف يف وج��ه �لرئي���س �لفرن�سي �س�رل 

نهم  ديج��ول ع���م 1968  مع �لذين وقف��و� يف وجهه ، وه��ددو� نظ�مه الأ

ك�ن��و� يطلبون �ملزيد من �حلرية و�ملزي��د من �لعد�لة وديجول بطل من 

�أبط���ل �ملق�وم��ة �لفرن�سية خ��الل �الحت��الل �لن�زي، ورمب��� ك�ن �أهم 

رئي���س فرن�سي يف �لقرن �لع�رشين ، لك��ن �س�رتر ك�ن مفكر� ثوري� �أ�سعل 

حم��سة �ملع�ر�سني لديجول من �لطالب و�لعم�ل �لث�ئرين حتى فكرت 
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�حلكوم��ة �لفرن�سي��ة يف �عتق�له فرف�س ديجول ب�س��دة ، و�أطلق �سيحته 

�لتي حفظه� له �لت�ريخ ، �إن فرن�س� لن تعتقل فولتري ! 

وق��د �أر�د �جل��رن�ل ديج��ول �أن يق��ول يف ه��ذه �لعب���رة �إن فرن�س��� 

�جلمهوري��ة �لت��ي ث�رت عل��ى طغي�ن �ملل��ك و�لنبالء ورج���ل �لكني�سة 

مة فيه� م�سدر كل �ل�سلط���ت ، مدينة لفولتري  ع���م 1789  و�أ�سبح��ت �الأ

حر�ر فيه� �لذين قد�سو� �لعقل و�أ�س�سو� للدميقر�طية  و�سو�ه من �ملفكرين �الأ

ن�س�ن هوؤالء ال ميكن لفرن�س� �أن تعتقلهم و�إذن فهى ال  و�أعلنو� حقوق �الإ

تعتقل ورثتهم م��ن �أ�سح�ب �لر�أي مهم� يكن عنف مع�ر�ستهم لل�سلطة 

�حل�كمة ! 

�ل��ذي و�س��ل  ديج��ول  يع�ر���س  �أن  �س�رت��ر  م��ن ح��ق  ف���إذ� ك�ن 

�إىل �ل�سلط��ة ع��ن طري��ق �النتخ���ب �حل��ر ، و�إذ� ك�ن م��ن ح��ق �ل�سع��ر�ء 

مريكي��ني �أن يع�ر�س��و� �سي��سة بو���س ، وينددو� بحرب��ه �لتي �أ�سعله�  �الأ

يط�ليني  �سب�ن و�الإ جنلي��ز و�الأ يف �لع��ر�ق ، و�إذ� ك�ن م��ن حق �لكت�ب �الإ

�س���ء حكوم�ته��م ويك�سف��و� عن تبعيته��م ل�س�دتهم  �أن ي�سخ��رو� م��ن روؤ

مريكي��ني وع��ن خ��ر�ب ذممه��م وقب��ح وجوهه��م فهل يح��ق ملثقف  �الأ

عرب��ي �أن يع�ر���س ح��ك�م ب��الده �لذين نع��رف جميع� كي��ف يقفزون 

�إىل �ل�سلط��ة وكي��ف يبق��ون فيه���، و�إذ� �سول��ت ملثقف عرب��ي نف�سه �أن 

ه يف �لبالد  خالقية كم� يفعل زمالوؤ مي�ر�س حقوقه ويوؤدي و�جب�ته �الأ

�لدميوقر�طية فم�ذ� يكون م�سريه؟ ومل�ذ� عجزن� عن �أن نقطع �مل�س�فة 

	�لت��ي قطعته��� �لب�رشي��ة �ملتقدمة م��ن �سق��ر�ط �إىل ج�ن ب��ول �س�رتر؟

�ملثق��ف ح�ر�س قيم يد�فع عن �حلرية يف بالده ويف غري بالده ، ويفتح 

للب���رش جميع��� ط��رق �مل�ستقب��ل ويك�س��ف لهم ع��ن �سور �حل��ق و�خلري 

و�جلم���ل يف �لنف���س ويف �لطبيعة ويف �ملجتمع ..  ف���إذ� تق�ع�س مرة �أو 

خ���ف �أو خ�ن قيمة من �لقي��م �أو تخلى عن �أد�ء و�جب و�حد فقد مك�نه 
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و�سفته وعجز عن �أد�ء �أي و�جب �أخالقي، وحتول �إىل جمرد �أجري. 

و�ملثقف �ل��ذي يتخلف عن م�س�رعة �لطغ���ة يتخلف عن م�س�رعة 

�لغز�ة ، وال يعرف �أم�مهم م�ذ� يفعل ، وال يدري م�ذ� يقول . 

هك��ذ� ن�ستطيع �أن نف�رش تردد �ملثقفني �لع��رب يف مو�جهة �لعدو�ن 

مريكي على �لعر�ق ، وهكذ� ن�ستطيع �أن نفهم عجزهم عن فهم �ال�ستعم�ر  �الأ

�ل�سهيوين لفل�سطني وعن ت�سحيح م�س�ر �ملق�ومة �لفل�سطينية ..  لقد فقد 

نه تخلى  جنبي، الأ �ملثقف �لعربي زم�م �ملب�درة يف مو�جهة �لعدو�ن �الأ

منذ زمن طويل عن مو�جهة �لطغي�ن �ملحلي . 
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مريكي  ت�بع��ت حرك��ة �ملثقفني �لع��رب يف مو�جه��ة �ال�ستع��د�د �الأ

�ملحم��وم ل���رشب �لعر�ق و�حت��الل �أر��سي��ه، و�سمعت عم� ق���دوه من 

مظ�هر�ت ، وم� نظموه من �عت�س�م�ت ، وقر�أت م� �أ�سدروه من بي�ن�ت ، 

ووقع��ت �أن��� �سخ�سي��� م��ع �ملوقعني عل��ى بع�سه��� ، وخرج��ت من كل 

ه��ذ� ب�نطب���ع �أريد �أن �أ�س��وره يف هذه �ملق�لة ، و�أخت��رب معكم �سحته ، 

�سب���ب �لتي ت�سم حرك��ة �ملثقفني �لعرب ب�لعج��ز ، وت�سعهم  و�أتب��ني �الأ

مريكي ل���رشب �لعر�ق .  يف ه��ذ� �مل�أزق �ل��ذي ك�سف عنه �ال�ستع��د�د �الأ
	

لقد ��ستيق��ظ �ملثقفون �لعرب على �خلطر �لذي يتهدد بالدهم مت�أخرين 

ج�نب �لذي��ن �أدركو� على  ع��ن غريهم من �ملثقف��ني وغري �ملثقف��ني �الأ

مريكي��ة، وب���درو� �إىل رف�سه��� و�لتنديد به� ،  �لف��ور معن��ى �حلمل��ة �الأ

	وال يز�ل��ون يفعل��ون برغ��م �لبع��د �لن�سبي للخط��ر عنهم وع��ن بالدهم . 

و�ملثقف��ون �لعرب مع �سعف ��ستج�بتهم ، وبطء حركتهم ، وعجزهم عن 

�ملب���درة و�لفعل منق�سمون عل��ى �أنف�سهم حول �ملوق��ف �لذي يجب �أن 

�سلوب �لذي يقرتحونه حلل  يتخذوه �إز�ء هذه �ل�رشبة �ملتوقعة ، وحول �الأ

زم��ة �لق�ئمة .  وهم ب�سبب هذ� كله معزولون عن �لقوى �لتي تن�ه�س  �الأ

اإنه ماأزقنا جميعا ! 
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مريكي �ملتوقع �سو�ء يف �خل�رج �أو يف �لد�خل ، وحت�ول �إيق�فه.  	�لعدو�ن �الأ

نه��م �أو كثريين  ج�نب، الأ �ملثقف��ون �لع��رب معزول��ون عن �ملثقف��ني �الأ

منهم يب�لغون يف تقدير خ�سو�سيتهم ، ويعتقدون �أن لهم هوية خ��سة 

تب�ع��د بينهم وب��ني كل �لب�رش ، ف�ل�سم�ت �لقومي��ة عندهم �سدود وقيود 

ن�س�ن بدال من �أن تكون جتلي�ت خمتلفة حلقيقة  ن�س�ن و�الإ حتول بني �الإ

ن�س�ن من �لفقر �لروحي و�لعزلة  و�حدة ، وطرق� تتعدد لتلتقي وحترر �الإ

خرين  و�النغالق ، وتك�سف له �لع�مل �خل�رجي ، ومتكنه من �الت�س�ل ب�الآ

وفهمه��م و�إدر�ك م��� يرب��ط بينهم م��ن �آم���ل و�آالم و�أح��الم وخم�وف 

وم�رش�ت . 

و�أن��� ال �أج��د يف �أي بلد من بالد �لع�مل ه��ذ� �ال�ستغر�ق �ملر�سي يف 

عب�دة �لذ�ت ومتجيده� ، وتعد�د �سج�ي�ه� وهي غ�لب� وهمية وتنزيهه� 

ع��ن �خلط�أ، كم� �أج��د عندن� .  وال �أجد من ن�حي��ة �أخرى غمو�س� يكتنف 

ت�س��ور �أم��ة لنف�سه� كم��� �أجد هذ� �لغمو���س يف �لثق�ف��ة �لعربية .  و�أمة 

ت��رى نف�سه��� يف �مل��سي �أكرث مم� ترى نف�سه� يف �حل��رش ، ويف �لوهم 

خرين �أكرث مم��� يف �لوف�ق  �أك��رث مم� يف �خلي���ل ، ويف �ل�رش�ع م��ع �الآ

م��ة تع��زل نف�سه� ع��ن �لع�رش وع��ن �أهله وع��ن �أ�سئلته  معه��م، ه��ذه �الأ

خري��ن يف ق�س�ي�هم �لع�دلة ،  وقو�نين��ه ، وال ت�ستطي��ع �أن تك��ون مع �الآ

وتعج��ز عن �إقن�عهم بعد�لة ق�س�ي�ه� ، بل ه��ي تت�أخر حتى يف �لدف�ع 

خرون يف ذلك ، ويتولون �لدف�ع عنه� وهي  عن نف�سه� .  وق��د ي�سبقه� �الآ

نهم تربو� يف ثق�ف�ت  �س�كتة �س�كنة �س�درة يف �سمته� وال مب�الته� ، الأ

ن�س�ن و�ح��د ، فحقوقه و�حدة ، و�ملع�يري �لتي  وجمتمع���ت توؤمن ب�أن �الإ

يجب �الحتك�م له� يف �لع�مل كله و�حدة كذلك . 

لق��د ك�ن يجب علين� نحن �لعرب �أن نقف يف وجه �ملذ�بح �لتي ر�ح 

طف���ل يف رو�ند� ، كم� وقف  �سحيته��� مليون من �لرج���ل و�لن�س�ء و�الأ
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ن يف وجه بو�س  يف وجهه��� مالي��ني �لب�رش يف �لع�مل ، وكم� يقف��ون �الآ

	و�أعو�ن��ه �لذين ي�سع��ون لتكر�ر هذه �ملذ�بح يف �لع��ر�ق ، لكنن� مل نفعل . 

�س�ليب  و�أقرب من ذلك و�أوجب �أن نقف يف وجه �ل�سي��س�ت �لعرقية و�الأ

قلي�ت �لقومية ،  �لوح�سية �لتي �تبعته� بع�س �لنظم �لعربية مع بع�س �الأ

ن ثق�فتن� مل تتخل�س مت�م� م��ن �آث�ر �لع�سور  لكنن��� مل نفعل �أي�س���، الأ

حو�ل ن�ق�س��ة �أو خملوطة مب�  ن معلوم�تن��� يف معظم �الأ �لو�سط��ي ، والأ

ية �حلق�ئق �ملو�سوعية ، و�تخ�ذ �ملوقف �ل�سحيح ،  ي�سللن� ومينعن� من روؤ

ف�سال عن �سبب �آخر ال يقل �أهمية، وهو �فتق�ر �حلركة �لثق�فية �لعربية 

للتنظي��م �لدميقر�ط��ي �مل�ستقل �لق�در عل��ى متثيله��� وتوجيهه� ، �سو�ء 

خ��رى �ل�سي��سية و�الجتم�عية .  يف �ملج���ل �لثق���يف �أو يف �ملج�الت �الأ
	

وكم��� يج��د �ملثقف��ون �لع��رب �أنف�سهم معزول��ني عن �لع���مل �خل�رجي ، 

يجدون �أنف�سهم معزولني بني ذويهم يف د�خل بالدهم ، وهذ� م� ك�سفت 

مريكي �ملتوقع على �لعر�ق .  عنه حركتهم يف مو�جهة �لعدو�ن �الأ

�ملثقف��ون �لع��رب معزول��ون ع��ن �جلم�ه��ري عزلتهم ع��ن �ل�سلط�ت 

بت�أث��ري�ت  �إن حترك��ت  ن  �الآ تتح��رك  �لعربي��ة  �حل�كم��ة .  ف�جلم�ه��ري 

ع�طفي��ة وم�س�ع��ر مكبوتة ال يحكمه� فك��ر �سي��سي ن��س��ج ، �أو �أهد�ف 

حم��ددة ، �أو منطق مفه��وم .  و�ل�سلط�ت �لعربية �حل�كم��ة له� ح�س�ب�ته� 

و�إيع�ز�ته���  �ملعلن��ة  و�سي��س�ته���  قليمي��ة،  �الإ �لعملي��ة ، و�رش�ع�ته��� 

�خلفي��ة .  و�ملثقف��ون �لع��رب و�إن مت�سح��و� بهذ� �جل�نب م��رة وب�جل�نب 

خ��ر مرت��ني ال يح�سب��ون يف �ل�سلط��ة ، وال يح�سب��ون يف �جلم�ه��ري .  	�الآ

مريكية  وم��ن �لطبيعي �أن يكون موقف �ملثقف �لعرب��ي �إز�ء �ل�رشبة �الأ

و�أن  مري��ك�ن،  �الأ ب��ني  و�إد�نته��� .  و�حليلول��ة  �ملتوقع��ة ه��و رف�سه��� 

ينجح��و� يف �حل�س��ول عل��ى م��� ي�سع��ون للح�س��ول علي��ه م��ن ت�أيي��د 

ع�مل��ي ي��ربر له��م توجيهه� ب�لفع��ل ، فهذ� ه��و و�جب �ملثق��ف �لعربي 
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ن �ل�رشبة  بو�سف��ه مو�طن� عربي� ، وهو و�جبه �أي�س� بو�سف��ه مثقف� .  الأ

خالقي��ة �لتي  مريكي��ة �ملتوقع��ة ع��دو�ن �س���رخ عل��ى كل �لقي��م �الأ �الأ

	يج��ب عل��ى �ملثقفني �أن يد�فعو� عنه��� مهم� تكن �نتم�ء�ته��م �لوطنية . 

ن �لع�رش�ت و�ملئ�ت من مثقفي �لع�مل �سد هذه  وقد ر�أين� كيف يقف �الآ

�حل��رب �ملتوقعة ، وكيف يدينون �لوالي���ت �ملتحدة ، ويحذرون بالدهم 

وزعم�ءه��م من �الن�سي���ق ور�ء �سي��س�ته� �ل�رشي��رة .  رو�ئيون ، وكت�ب 

م�رشح ، و�سع��ر�ء ، ومغنون من بريط�ني� ، و�أمل�ني���، وفرن�س� ، و�أ�سب�ني�، 

وم��ن �لوالي���ت �ملتح��دة ذ�ته� يكتبون �س��د �حلرب ، ويغن��ون لل�سالم ، 

ويقف��ون مرت��س��ني يف مقدمة �ملظ�ه��ر�ت �حل��سدة �لت��ي �نتظم فيه� 

مريكية، ويرفع��ون �أ�سو�تهم  �لب���رش ب�ملاليني ين��ددون ب�ل�سي��س��ة �الأ

و�س��ط ويف �لع�مل .  مريكي��ني و�أطم�عه��م يف �ل�رشق �الأ �س��د �لزعم���ء �الأ
	

مريكي��ني من �أمث�ل  وروبيني و�الأ ويف ظن��ي �أن مب���در�ت �ملثقف��ني �الأ

�سب�ين خ�فيري  �لك�ت��ب �مل�رشحي �لربيط�ين ه�رولد بن��رت ، و�لرو�ئي �الأ

مريكي �س�م ه�مي��ل يف ظني �أن مب�در�ت هوؤالء  م�ري����س ، و�ل�س�عر �الأ

ه��ي �لت��ي �أيقظ��ت �ملثقف��ني �لع��رب ، و�أ�سعرته��م ب�لتق�س��ري و�خلجل ، 

و�أخرجته��م م��ن عزلتهم ، ودفعته��م �إىل �أن يرفعو� هم �أي�س��� �أ�سو�تهم، 

ولو ك�نو� مت�أخرين، ولو بدو� مقلدين �أو حمرجني ! 

ولق��د ر�أين� ه�رولد بنرت �لذي ظ��ل طو�ل �لع�م �مل��سي حمتجز� يف 

�أح��د م�ست�سفي�ت �إجنل��رت� ليع�لج من �ل�رشط�ن ر�أين���ه ينه�س وهو يف 

�ل�سبعني من عمره ليندد ب�حلرب يف ق�سيدة ق�سرية ك�أنه� �رشخة رعب 

ي�سور فيه� جنود �لي�نكي ، تت�ر �لع�رش �حلديث ، وقد �نطلقو� يف �أرج�ء 

	�لع���مل �لو��س��ع مبو�كبهم �مل�سلحة ين�رشون �ملوت حي��ث حلو� و�لدم�ر ! 

مري��ك�ن  ور�أين��� خ�في��ري م�ري����س يفن��د �حلج��ة �لت��ي زع��م فيه��� �الأ

�لك�ت��ب  يق��ول  ح�س��ني .   �س��د�م  ديكت�توري��ة  يح�رب��ون  �أنه��م 
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ق��ل �سن�ع��ة �أمريكي��ة!"	 �سب���ين "�إن ن�س��ف طغ���ة �لع���مل عل��ى �الأ 	�الأ

و�أخ��ري�ً ر�أين��� كيف حتول �حلف��ل �ل�سنوي �لذي �أق�مته �أوب��ر� فيين� �إىل 

مريكية �جلديدة !  مظ�هرة �سد �حلرب و�سد �لقي�رشية �الأ

وال ج��د�ل يف �أن �لبي���ن �ل��ذي وقعه ع��دد من �ملثقف��ني �ل�سوريني 

تر�ك، ودعو� في��ه �سد�م ح�سني �لذي ك�ن  و�للبن�ني��ني و�مل�رشيني و�الأ

حكم��ه خالل ثالثة عقود ك�بو�س� على �لع��ر�ق وعلى �لع�مل �لعربي �إىل 

تق��دمي ��ستق�لت��ه ، تف�دي� حلرب تهدد �ملنطقة و�أهله��� بك�رثة ، ومتهيد� 

مم �ملتحدة، ال جد�ل  ق�م��ة نظ�م دميقر�طي يف �لعر�ق حتت رع�ية �الأ الإ

يف �أن �له��دف �ملق�س��ود من هذ� �لبي�ن �لذي وقع��ه مثقفون معروفون 

منه��م �إدو�رد �سعي��د ، هو جتنيب �لع��ر�ق و�ملنطقة كله��� ويالت �حلرب 

�لق�دمة .  لكن دعوة �سد�م ح�سني لال�ستق�لة بدت وك�أنه� ت�سديق �سمني 

مريكية �لتي زعمت �أن �لدميقر�طية هي �لهدف �لذي ي�سعى له  للكذبة �الأ

مري��ك�ن م��ن توجيه �ل�رشب��ة ، ولي�س �ل�سيطرة عل��ى من�بع �لبرتول ،  �الأ

ولي�س م�س�ندة �إ�رش�ئيل ومتكينه� من حتقيق �أهد�فه� �لتو�سعية . 

ولو �أن �ملثقفني �لعرب �لذين وقعو� على هذ� �لبي�ن ك�نو� قد �سبقو� 

خري  مري��ك�ن �إىل نق��د �لنظ�م �لعر�ق��ي ومع�ر�سته ل��ك�ن بي�نهم �الأ �الأ

تعب��ري� عن موق��ف مبدئي ن�بع م��ن �إمي�نهم ب�لدميقر�طي��ة و�لتز�مهم 

خالقي ب�لدف�ع عنه� .  �الأ

�سحي��ح �أن �أحد� ال ي�ستطيع نف��ي �لتهمة عن �سد�م ح�سني ونظ�مه ، 

حو�ل �أن  مريك�ن عن ديكت�توريت��ه ال يعدو يف �أح�سن �الأ لك��ن حديث �الأ

يكون كلمة حق ير�د به� ب�طل .  ف�إذ� تبنى بع�س �ملثقفني �لعرب �لتهمة 

ن �لتهمة ث�بتة ،  مريك�ن، فنحن ال ن�ستطيع �أن نكذبهم الأ ورددوه� بعد �الأ

لكنن� �سن�سك يف قدرتهم على �لت�أثري. 

ه��ذ� هو �مل���أزق �ل��ذي وجد ه��وؤالء �ملثقف��ون �أنف�سهم في��ه .  فهم ال 
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ي�ستطيع��ون �أن يد�فعو� عن �سد�م ح�سني ونظ�مه �لدموي ، وال ي�رشفهم 

مريكية �ملعلنة علي��ه .  لكنه لي�س م�أزق  �أن يكون��و� �أدو�ت يف �حل��رب �الأ

فريق دون فريق .  �إنه م�أزقن� جميع� ! 
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�أرج��و �أن تكون �لفر�سة م�ز�لت مت�حة لكلم��ة ه�دئة يف �ال�ستب�ك 

�ست�ذ ف�روق ح�سني وزير  �سبوع �مل��سي بني  �الأ �لعني��ف �لق�ئم منذ �الأ

�لثق�فة، وبني �ملثقفني �مل�رشيني �لذي �آملتهم �لطريقة �لتي ع�لج به� 

�لوزي��ر م� �أثري حول من�س��ور�ت �لهيئة �لع�مة لق�سور �لثق�فة، وم� قيل 

عن �مل�س�هد �جلن�سية �لتي ظهرت يف بع�س �لرو�ي�ت.

وك�ن �لوزي��ر ق��د علم �أن بع���س �أع�س�ء جمل���س �ل�سعب �ملح�سوبني 

عل��ى �الجت�ه���ت �لديني��ة �ملتطرفة قد تقدم��و� بطلب مل�س�ءل��ة �لوزير 

ورئي���س �لوزر�ء يف جمل�س �ل�سعب عم� �عتربوه خد�سً� للحي�ء يف ثالث 

رو�ي���ت �أ�سدرته��� �لهيئ��ة �لع�مة لق�س��ور �لثق�فة يف �ل�سه��ور �لثالثة 

خ��رية، ويب��دو �أن �لوزي��ر ق��د وج��د يف �لرو�ي�ت �ملذك��ورة م� ميكن  �الأ

�أن يت�سب��ب يف �إحر�ج��ه، فطلب �لتحقي��ق مع �مل�سئولني ع��ن �لن�رش يف 

�لهيئ��ة، و�أ�س��در قر�ر�ً ب�سح��ب �لرو�ي�ت �ملتهم��ة، ثم �أ�سدر ق��ر�ر�ً �آخر 

�س�ت��ذة: على �أبو  ب�إعف���ء �مل�سئولني عن ن�رشه� م��ن وظ�ئفهم، وهم �الأ

�س���دي رئي�س �لهيئ��ة، و�لرو�ئي حممد �لب�س�طي �مل�سئ��ول عن �ل�سل�سلة 

�لت��ي ظهرت فيه� �لرو�ي�ت، وجرج�س �سكري مدير �لتحرير، و�أحمد عبد 

كلمة هادئة يف ا�ستباك عنيف



89

�لر�زق �أبو �لعال �مل�رشف على �إد�رة �لن�رش، وحممد ك�سيك �أمينه� �لع�م.

جر�ء�ت �لعنيفة ك�ن ال بد �أن تثري، ردود� عنيفة متثلت يف  وه��ذه �الإ

�لبي�ن �حل�د �لذي وقعه عدد من �لكت�ب و�لفن�نني �مل�رشيني، و�حتجو� 

بد�ع، وعن �لذين  في��ه ب�سدة على ق��ر�ر�ت �لوزير، ود�فعو� عن حري��ة �الإ

�أقيل��و� ب�سببه� من �لع�مل��ني يف �لهيئة �لع�مة لق�س��ور �لثق�فة، ودعو� 

غريه��م من �ملثقف��ني �مل�رشيني و�لع��رب �إىل مق�طعة ن�س���ط �لوز�رة، 

وع��دم �ال�س��رت�ك يف �أعم���ل �ل��دورة �ملقبل��ة ملعر�س �لق�ه��رة �لدويل 

للكت�ب.

وق��د ك�ن مل��� ح��دث �أ�س��د�ء و��سع��ة تن�قلته��� �ل�سح��ف، وت�بعه� 

�ست���ذ�ن حممود  �ملثقف��ون �مل�رشي��ون و�لع��رب، ومنهم �ل�س�ع��ر�ن �الأ

دروي���س، وممدوح ع��دو�ن �للذ�ن �ت�سال بي ه�تفي� م��ن عم�ن ودم�سق 

ي�س���أالن �لن�سيحة، هل يلبي�ن �لدعوة �لتي وجهت �إليهم� للم�س�ركة يف 

�أم�سي�ت معر�س �لكت�ب �أم يعتذر�ن؟

�ست�ذ ف�روق ح�سني  جر�ء�ت �لتي  ح�ول به� �الأ �أري��د �أن �أق��ول �إن �الإ

�أن يتجنب �لوقوع يف �حلرج �لذي توقع �أن يلق�ه على �أيدي �ملت�جرين 

ب�لدي��ن، �أوقعته يف ح��رج �أكرب، ودفعته وهو �لفن���ن �ملثقف �مل�ستنري 

التخ���ذ �إجر�ء�ت تتن�ق�س م��ع �لفن و�لثق�فة و�ال�ستن���رة، وتوؤدي �إىل 

ه��ذ� �ل�سق�ق �لذي حدث بينه وبني �ملثقفني �مل�رشيني، فلم ي�ستفد منه 

�إال �ملت�ج��رون ب�لدين �لذين �رشبو� �ملثقفني ب�لوزير، و�رشبو� �لوزير 

ب�ملثقف��ني، ووقف��و� يتفرجون عل��ى �جلميع وهم يت�س�قط��ون، دون �أن 

يتكب��دو� ه��م يف هذ� �لن�رش �ل�سهل م� تكبدوه يف �ملعركة �ل�س�بقة �لتي 

ع�س���ب �لبحر"، ف��د�رت �لدو�ئر عليهم،  �أد�روه��� حول رو�ي��ة "وليمة الأ

ن �ملثقفني �مل�رشيني ومعهم ف�روق  وخ���رشو� فيه� �أكرث مم� ربحو�، الأ

ح�سن��ي و�جهوهم جم�عة متحدة مت�س�من��ة تد�فع عن �لعقل و�حلرية، 
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وتندد ب�خلر�فة و�لطغي�ن.

م��� �لذي ح��دث �إذن حتى ت�سدع��ت وحدة �ملثقف��ني �مل�رشيني يف 

مو�جهة قوى �لظالم؟

ح�طة �لذي تقدم  ج�ب��ة �حل��رشة �أو �ل�سبب �ملب��رش هو طل��ب �الإ �الإ

ب��ه �أع�س�ء �جلم�ع�ت �لديني��ة، وك�ن يف حقيقته �ته�م� موجه� لوزير 

خالقية، و�إنف�ق  �لثق�ف��ة وللحكومة كله� ب�لتفري��ط يف حم�ية �لقيم �الأ

�مل���ل �لع�م يف �إ�س��د�ر كتب ت�سي��ع �لف�ح�سة وتخد�س �حلي���ء �إىل �آخر 

ه��ذه �لنغم���ت �لب�كية �ملولولة �لتي م� فتئ��ت تردده� هذه �جلم�ع�ت 

بري�ء، تخ��دع به� �ل�س��ذج وتركب  ي��دي بدم���ء �الأ �ل�رشي��رة �مللوث��ة �الأ

به��� �إىل �ل�سلط��ة ظه��ور �لغوغ�ء ، ونح��ن نعي�س يف من���خ ي�سمح لهذه 

�جلم�ع���ت ب�حلركة وميكنه� من �إث���رة �لعو�ط��ف، ومم�ر�سة �ل�سغط، 

و�بت��ز�ز �مل�سئولني، و�إ�س�عة �لقلق و�خلوف من خالل �ل�سحف و�ملن�بر 

�حلزبي��ة �لت��ي يت�س��رتون ور�ءه�، وي�رشب��ون ب�سيوفه���، و�لتغلغل يف 

موؤ�س�س�ت �لتعليم و�لنق�ب�ت �ملهنية.

ونح��ن نذكر جر�ئم �الغتي���ل �لتي تعر�س له��� �ل�س��سة و�ملثقفون 

م��ن، ونذك��ر �ملذ�ب��ح �لت��ي تعر���س له��� �ل�سي���ح، ونذك��ر  ورج���ل �الأ

�سع�ل �لفتنة �لط�ئفي��ة، فلو كنت يف  �ملح���والت �لدنيئة �ملتو��سل��ة الإ

�ست�ذ ف���روق ح�سني ل�سعرت مثله ب�خل��وف و�لقلق، وح�ولت  م��ك�ن �الأ

�أن �أجتن��ب �الق��رت�ب م��ن �لف��خ، �ل��ذي ن�سبت��ه يل ه��ذه �جلم�ع�ت يف 

جمل�س �ل�سعب، خ��سة �إذ� كنت قد رجعت �إىل �لرو�ي�ت �ملتهمة ب�لفح�س 

ث�رة �جلن�سية، فوجدت فيه� م� ميكن �ال�ستن�د �إليه يف ت�أييد �لتهمة،  و�الإ

ف�ساًل عن �أن �ملن�ق�سة يف جمل�س �ل�سعب �ستدور، �إذ� د�رت، بني �أع�س�ء 

مل يق��رءو� هذه �لن�سو�س، ورمب� ك�ن معظمهم بعيد�ً عن �لقر�ءة ب�سكل 

ح�طة عب�رة �أو  ع���م، فيكف��ي �أن يلقى عليهم زميلهم �ملتقدم بطل��ب �الإ
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�أك��رث من تلك �لعب�ر�ت �ملك�سوفة �لتي تت�سمنه� �لرو�ي�ت �لثالث ليجد 

�لوزير نف�سه وحيد�ً مت�م� يف �ملجل�س ع�جز�ً عن ك�سب �لثقة.

�سحي��ح �أن �لوزي��ر و�جه ه��ذ� �ملوقف ذ�ته مر�ت م��ن قبل، فن�ق�س 

�أع�س���ء �ملجل�س بكف�ءة ورد عليهم بثق��ة، وخرج منت�رش�ً حلرية �لر�أي 

ولنف�س��ه، حدث هذ� عندم� وقف �سخ���س يدعى جالل غريب يف جمل�س 

�ل�سع��ب يلوح مبجلة "�إبد�ع" �لتي ت�سدر ع��ن وز�رة �لثق�فة مندد� به�، 

زه��ر �ل�رشيف، ن�رشت �سورة  نه��� وهي �ملجلة �لت��ي ت�سدر يف بلد �الأ الأ

للوح��ة �لفن���ن �لنم�س���وي �ل�سه��ري جو�ست���ف كلمي��ت "�آدم وح��و�ء" 

ن  ف�عتربه��� ه��ذ� �ل�سي��د �لذي وقف يل��وح ب�ملجل��ة �سورة خليع��ة، الأ

�لر�س���م �س��ور �أب�ن� �آدم و�أمن� ح��و�ء ع�ريني مت�م�! وق��د �سخر ف�روق 

ح�سن��ي من ه��ذ� �لن�ئب �مل�سكني، و�أخذ ي�رشح ل��ه �لفرق بني �لعري يف 

�لفن و�لعري يف �لو�قع، وبني �جل�سد �لع�ري يف �للوحة و�جل�سد �لع�ري 

يف �ل�رشير.

كل �س��ئ يف �لف��ن يتخل���س من م�ديت��ه ويتحول �إىل فك��رة، و�لذي 

يظ��ن �أن �ملر�أة �لع�رية �لت��ي ر�سمه� حممود �سعيد �مر�أة حقيقية �س�ذج 

دبي و�جلن�س  خمتل. وهكذ� نفرق �أي�سً� بني �جلن�س �ملقبول يف �لعمل �الأ

�ملرفو���س. �جلن���س �ملقبول ه��و �جلن�س �لذي مت��ت �سي�غته يف �لعمل 

دب��ي ف�أ�سبح عن�رش�ً من عن����رشه د�خال يف ن�سيجه ال ينف�سل عنه  �الأ

وال يفه��م �إال يف عالقت��ه ببقي��ة �لعن����رش. �أم� �جلن���س �ملرفو�س فهو 

غر�ر �ملحرومني و�قتن��س  �جلن�س �لذي يقدم كم� هو �سعي� ور�ء �إث�رة �الأ

نقودهم!

وكم��� و�جه �لوزير هذ� �ملوقف عندم� تعر�س جمل�س �ل�سعب ملجلة 

"�إب��د�ع" و�جه��ه عندم� تعر���س �ملجل�س لرو�ية حي��در حيدر "وليمة 
�س�ءة �إىل �مل�س�عر  ع�س���ب �لبحر" �لتي �تهمته� �سحيفة "�ل�سعب" ب�الإ الأ
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�لديني��ة، وت�سببت يف وق��وع �حلو�دث �ملوؤ�سفة �لت��ي وقعت يف ج�معة 

زه��ر. ويف ه��ذه �ملو�جه���ت �ملتو�لية د�ف��ع ف�روق ح�سن��ي بكف�ءة  �الأ

وثق��ة عن حرية �لتفكري و�لتعبري. فلم���ذ� تر�جع هذه �ملرة �أم�م طالب 

ح�طة، و�أمر مب�س�درة �لرو�ي�ت �لثالث و�إعف�ء �مل�سئولني عن ن�رشه�  �الإ

من وظ�ئفهم؟ 

�جلو�ب �أن �ملوقف هذه �ملرة خمتلف عن �ملو�قف �ل�س�بقة. لقد ك�ن 

�سه��اًل على ف�روق ح�سن��ي �أن يدفع تهمة �لفح�س ع��ن لوحة جو�ست�ف 

كلمي��ت ويك�سف ع��ن جهل �لذين �أل�سقوه��� به�. وكذل��ك ك�ن �سهاًل �أن 

ع�س�ب �لبحر"  يقف �ملوق��ف �لذي وقفه �أثن�ء من�ق�سة رو�ي��ة "وليمة الأ

فقد تبني للجميع �أن �ملق�سود ب�ل�سجة �لتي �أثريت حوله� لي�س �إحر�ج 

وزي��ر �لثق�فة وحده، و�إمن��� زعزعة �لنظ�م و�إث���رة �لفو�سى يف �لبالد. 

ومن هن� ك�نت مو�جهة مثريي �ل�سغب ع�مة �س�ملة فلم يتحمل ف�روق 

خرية �لتي  زمة �الأ ح�سن��ي عبئه� مبفرده، على �لعك�س مم� ح��دث يف �الأ

يبدو �أنه وجد نف�سه وحيد�ً فيه�، ورمب� قر�أ �لن�سو�س �ملتهمة ب�لفح�س 

�أو قر�أ بع�سه� فر�أى فيه� فح�س� ب�لفعل، ورمب� وجد �أنه� مل تكن ت�ستحق 

�لن���رش ، و�أن �لذي��ن �سمحو� بن�رشه� مل يوؤدو� و�جبهم، ورمب� �عتقد �أنهم 

ق�س��دو� �إحر�ج��ه وت�آمرو� علي��ه، فقرر �أن ي�س�دره���، و�أن يتخل�س من 

�مل�سئول��ني عن ن�رشه��� ليتجنب �حلرج �لذي ك�ن �سيج��د فيه نف�سه يف 

جمل���س �ل�سعب، وه��و منطق ن�ستطيع جميع��� �أن نفهمه ون�ستطيع حتى 

�سب�ب �لتي حتمت �إ�سد�ر هذه �لرو�ي�ت ب�لذ�ت  �أن نت�س�ءل مع��ه عن �الأ

متت�بع��ة قبل �أن ته��د�أ �ل�سجة �لتي �أثريت حول رو�ية حيدر حيدر. لكن 

�ست�ذ ف���روق ح�سني �إج��ر�ء�ت عنيفة كن�  ج��ر�ء�ت �لتي �تخذه��� �الأ �الإ

نتمنى �أال يلج�أ �إليه� �أبد�ً.

لق��د ��سطر ف�روق ح�سني �لوزي��ر �أن ي�سحي بف�روق ح�سني �لفن�ن 
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�مل�ستنري.

رمب��� ك�نت �لرو�ي���ت �لثالث حمدودة �لقيمة، ورمب��� ك�نت رديئة، 

لك��ن �مل�س���درة لي�س��ت دو�ء ن�جع��� لل��رد�ءة، �لق��ر�ءة �جل���دة و�لنقد 

و�ملن�ق�سة هي �لدو�ء �لن�جع.

�ست���ذ ف���روق ح�سن��ي ي�ستطي��ع �أن يعلن  ويف ه��ذه �حل�ل��ة ك�ن �الأ

يف جمل���س �ل�سع��ب �أنه لي�س ن�ق��د�ً �أدبي�، و�أن �لذي��ن �سمحو� بن�رش هذه 

�لرو�ي���ت رو�ئي��ون ونق���د متخ�س�س��ون و�أن �ملعرت�س��ني عل��ى هذه 

�لرو�ي���ت من �أع�س���ء جمل�س �ل�سعب لي�س��و نق�د�ً �أي�س��ً�، ومع ذلك من 

ون على �أن ي�سلم��و� ب�ملبد�أ �لذي  حقه��م �أن يقول��و� يف نقده� م� ي�س���وؤ

يج��ب �أن ي�سل��م به �جلميع، وه��و �أن �حلكم على �أي عم��ل �أدبي ال ميكن 

�أن يك��وم حكمً� نه�ئي��ً�، ولي�ست له �إال قيمة ن�سبية، و�أنه يقبل �ملن�ق�سة 

و�ملر�جع��ة و�لتجريح و�إع�دة �لنظر، و�أن �ل�رشر �لن�جت عن �إ�سد�ر عمل 

ردئ �أخ��ف بكثري من �ل�رشر �لن�جت ع��ن م�س�درته، فرمب� �كت�سفن� بعد 

و�ن �أنن� قتلن� بهذه �مل�س�درة موهبة حقيقية، و�إن �لفوز برو�ية  فو�ت �الأ

جيدة ي�ستحق حتمل �خل�س�رة �لن�جتة عن ن�رش رو�يتني رديئتني.

ف���إذ� ك�ن الب��د م��ن �أن يتخذ �لوزي��ر �إجر�ء يتجنب ب��ه �حلرج �لذي 

جر�ء �لذي �تخذه م��ن قبل �أثن�ء  خ�س��ى من��ه يف جمل�س �ل�سعب، فه��و �الإ

ع�س�ب �لبحر"  زم��ة �لتي ن�س�أت ع��ن ن�رش رو�ية "وليم��ة الأ مع�جلت��ه لالأ

وه��و �إح�لة �لرو�ي�ت �ملتهمة �إىل جلنة م��ن �لنق�د �مل�سهود لهم ب�لعلم 

و�خل��ربة و�ملو�سوعية لكت�ب��ة تقرير فني عنه� ي�ستن��د �إليه �لوزير يف 

�تخ���ذ �لق��ر�ر �ملن��سب، بدال م��ن �أن يجمع بني م�سئولي��ة �خلبري �لفني 

�ست�ذ ف�روق ح�سن��ي ي�ستطيع ب�إجر�ء  و�لوزي��ر �مل�سئول.  ولق��د ك�ن �الأ

بد�ع �لتي تتعر�س يف  حكيم من هذ� �لنوع �أن يقف �إىل ج�نب حرية �الإ

بالدن��� ملحن��ة حقيقي��ة كلن� �سه��ود عليه���، و�أخ�سى م� نخ�س���ه �ليوم 
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ج��ر�ء�ت �لعنيفة �لت��ي جل�أ �إليه� �لوزير �سهي��ة �أعد�ء �حلرية  �أن تث��ري �الإ

وت�سجعه��م عل��ى طل��ب �ملزيد حت��ى نلتفت ذ�ت ي��وم فنج��د �أنف�سن� يف 

�لظالم ليل نه�ر.

 �أن ن�أخذ �مل�سئولني عن �لن���رش يف �لهيئة �لع�مة 
ّ

وم��ن �لظلم �لب��ني

لق�سور �لثق�فة بكت�ب �أو ثالثة كتب مل تعجبن�، ونن�سى لهم ع�رش�ت من 

عو�م �لقليلة �مل��سية. �أف�سل �لكتب �لتي �سدرت عندن� خالل �الأ

و�سوف نو��سل �لدف�ع عن حرية �لتفكر وحرية �لتعبري.
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�إذ� كن��� ج�دي��ن حق� يف �أن نعرف حقيقة م��� نو�جهه من م�سكالت 

خط��رية متف�قمة حت��رشن� من كل �جله���ت ، وتفر�س علين� �لبق�ء يف 

ع�سور �جله�ل��ة و�خلر�فة و�لقهر و�مل�سغب��ة ، �إذ� كن� ج�دين يف معرفة 

م���م لنلحق ب�لع�رش  ه��ذه �مل�س��كالت ، ويف جت�وزه� ، و�الندف�ع �إىل �الأ

�حلدي��ث �لذي نعي�س فيه ، ون�أخذ بح�س�رته ، ونندمج يف حي�ته ، فعلين� 

�سم�ء و�ملع���ين �لتي ن�سلم به�  فك�ر و�الأ �أن نعي��د �لنظ��ر يف كثري من �الأ

ل �أو مر�جعة .  دون قيد ، ونردده� دون تفكري ، ون�ستخدمه� دون ت�س�وؤ

و�أن� �أو��سل �ليوم م� بد�أته قبل �أ�سبوعني، و�أذكر مب� �سبق �أن �أ�رشت 

مثلة و�لتف�سري�ت و�ال�ستنت�ج�ت .   كده ب�إ�س�ء�ت جديدة من �الأ �إلي��ه، و�أوؤ

ح��ني يهتف �ملنتمون لبع�س �جلم�ع�ت �ملتطرفة: �هلل غ�يتن� ، و�لقر�آن 

د�ستورن��� ، و�لر�س��ول زعيمن��� ..  �إىل �آخ��ره فم��� �ل��ذي يق�سدون��ه به��ذه 

�لعب�ر�ت �ملثرية؟

نعم ، �أن �هلل ب�أ�سم�ئه �حل�سنى، و�سف�ته �ملثلي هو �لغ�ية �لتي ي�سعى 

ن يبلغه��� ، �أو يقرتب منه��� ، ويلتم�س فيه� �لن��ور ، و�لعدل ،  كل موؤم��ن الأ

و�لرحمة ، و�ملغفرة .  لكن هذه هي غ�يتن� �لنه�ئية �لتي ق�ل عنه� ر�مي 

من الكلمة اإىل القنبلة ! 
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يف ترجمته �لبديعة للخي�م : 

�إن تف�سل �لقطرة من بحره�

ففي مد�ه منتهى �أمره�! 

مني�ت  ونح��ن ال ن�س��ل �إىل هذه �لغ�ي��ة �إال عرب طريق طويل م��ن �الأ

حالم، نقطعه مرحلة بعد مرحلة ، ونحقق فيه غ�ية بعد غ�ية .   الم و�الأ و�الآ

ف�لغ�ي�ت كثرية تتعدد بتعدد �ملط�لب وتختلف ب�ختالف �لظروف . 

�لدي��ن يلب��ي ح�جتن��� للح��ق �ملطل��ق ، و�لع��دل �ملطل��ق ، و�ل�سع�دة 

�ملطلق��ة .  و�ملجتم��ع يلب��ي ح�جتن��� للت�آخ��ي و�لت�س�م��ن و�لتب���دل 

نت�ج، و�لدف�ع  من، و�مل�س�و�ة ، و�الإ و�لتع���ون .  و�لدولة تلبي ح�جتن� لالأ

ع��ن حي�تن� وم�س�حلن� �مل�سرتكة .  فه��ل مييز �ملنتمون لتلك �جلم�ع�ت 

�ملتطرف��ة يف هت�فهم بني و�جب�تهم �لديني��ة وو�جب�تهم �لدنيوية؟ �أم 

يخلطون خلط� ذريع� بني هذه وتلك ، ليتمل�سو� من �أد�ء م� يجب عليهم 

�أن ي��وؤدوه كمو�طن��ني ، وليتج���وزو� �حلدود �ل�سي��سي��ة �لتي ال تعطيهم 

�أك��رث مم� تعطي غريه��م ، وال ت�سمح له��م ب�غت�س�ب �ل�سلط��ة و�النفر�د 

نهم كم� زعم��و� يتحدثون ب��سم �هلل ، ويلبون ن��د�ء هو فوق ند�ء  به��� ، الأ

م��ة ون��د�ء �لوط��ن ، في� لله��ول ، كم��� ك�ن يق��ول يو�سف ب��ك وهبي !  	�الأ

ب��ل ه��م ال يقنع��ون ب�غت�س���ب �ل�سلط��ة وحده��� ، و�إمن��� يتج�وزونه� 

رو�ح، و�غتي�ل �خل�سوم .  ف�إن ك�ن منهم حمت�لون كثريون  الغت�س�ب �الأ

يفعل��ون ذل��ك عم��د� ، ويعرفون �أنه��م يجعل��ون �لدين مطي��ة لال�ستئث�ر 

ب�لدني��� ، ف�أكرث ه��وؤالء �ملحت�لني �أغر�ر خمدوع��ون ت�سحرهم �لكلم�ت ، 

وت�سللهم �لعب�ر�ت . 

ول يق�ل عم� يلي��ه .  ف�لقر�آن د�ستور �أو  وم��� يق�ل عن هذ� �ل�سع�ر �الأ

�رشيع��ة ، م��� يف ذلك �س��ك .  لكنه �رشيعة ديني��ة و�أخالقية.  �أم��� �لد�ستور 

ب�ملعن��ي �ملعروف �ملتد�ول فهو �رشيع��ة و�سعية �أو ق�نون مدين ينظم 
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حي�تن��� �مل�سرتك��ة يف ه��ذه �لدني��� ، ب�عتب�رن� مو�طن��ني ال ب�عتب�رن� 

نن� نعي�س يف وطن و�حد ، دون �أن نتبع عقيدة دينية و�حدة ،  موؤمنني .  الأ

ففين� م�سلمون ، وفين� م�سيحيون ، وفين� غري هوؤالء وهوؤالء . 

وم��� د�مت �لعق�ئ��د خمتلفة ، و�لظروف تتغ��ري ، و�لدني� تتطور فعلى 

�لد�س�ت��ري �لت��ي حتكمه��� �أن تك��ون �س��ورة له� تتغ��ري مثله��� ، وت�س�ير 

�أطو�ره��� �ملتع�قبة .  و�إذن فالبد �أن تك��ون خ��سعة للب�رش تقبل �حلذف 

�س�ف��ة، و�لتعدي��ل ، و�لت�سحي��ح حتى تلب��ي مط�لبه��م ، وت�ستجيب  و�الإ

حل�ج�ته��م ، وهذ� م� يتع�ر�س مع قد��س��ة �لكتب �ل�سم�وية �لتي ينبغي 

�أال متت��د �إليه��� يد بتعديل �أو حتريف . و�إذن فيجب �أن يظل �لقر�آن �لكرمي 

ب�س��ري� ونذير� ، ود�عي� �إىل �هلل ب�إذنه و�رش�ج� من��ري� ، و�أن يظل �لد�ستور 

ق�نون��� دنيوي��� يقبل �لتغي��ري و�لتعديل ، ب�رشط �أال نقلب��ه كل يوم ر�أ�س� 

علي عقب �أو ظهر� لبطن ، حتى نر�سي هذه �لفئة ، �أو نتجنب �إغ�س�ب هذ� 

�حل�ك��م ، فنبتذل �لد�ستور �بتذ�ال ، ونحول��ه �إىل ثوب خلق كم� كن� نفعل 

م��ع ثي�ب �آب�ئن��� نحن �لتالميذ �لفق��ر�ء .  لقد ك�ن �لع���م �لدر��سي يقبل 

و�أيديه��م �أق���رش من �أن ت�سرتي لن� م��� نحت�ج �إليه م��ن مالب�س جديدة 

مالئم��ة ، فتتفتق قر�ئحهم عن عب���ء�ت ت�سري بذالت ، وجالبيب تتحول 

�إىل �سديري�ت ومع�طف . 

عو�م �خلم�سني �مل��سية  وق��د ر�أين� م� تعر�س له �لد�ستور خ��الل �الأ

يف �لب��الد �لعربية ك�فة ، وم��� جرى عليه من تغي��ري وتعديل ، وتق�سري 

وتطوي��ل ، وت�أجي��ل وتعطي��ل ، مم��� مل يج��ر مثله عل��ى ثي�بن��� �لقدمية !  

يج��ب �أن منيز متييز� و��سح� بني �لق�ن��ون �لذي ينظم حي�تن� �لروحية 

نه� تت�سل ب�لقلب  خالقية، وهي يف جوهره� حي�ة فردية خ��سة ، الأ و�الأ

و�ل�سمري ، وب��ني �لق�نون �لذي ينظم حي�تن��� �ل�سي��سية ، و�الجتم�عية ، 

وهي بطبيعته� حي�ة ع�مة م�سرتكة . 
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و�س���ع  ب�الأ وت�أث��رت  مظ�هره���  �ختلف��ت  و�إن  خ��الق  �الأ �إن 

و�لتق�لي��د �ل�س�ئ��دة تع��ود �إىل جوه��ر ث�ب��ت ال يتغ��ري، ف�ل�س��دق يظل 

�سدق��� ، ويظ��ل منجي��� ، و�لت�سحي��ة تظ��ل ت�سحية ، وتظ��ل نبيل��ة .  �أم� 

�مل�س�ل��ح �لعملي��ة و�ل�سي��س���ت �ليومي��ة فه��ي ال تفت���أ تتغ��ري ، وق��د 

ن�س���مل  �لي��وم  للنقي���س .   �لنقي���س  م��ن  وتذه��ب  �أو�س�عه���  تنقل��ب 

م���س نح�رب��ه ، ونخ��س��م م��ن كن��� ن�س�دق��ه ونع�نق��ه .  	م��ن كن��� ب�الأ

ويف ه��ذ� �ل�س��وء نفه��م �ملعن��ى �لك�من يف قوله��م و�لر�س��ول زعيمن� .  

فم�د�مت �لزع�مة �ملق�سودة يف هذ� �لهت�ف زع�مة �سي��سية ، ف�لر�سول 

لن يكون زعيمهم �أبد�. 

نبي���ء حتى لو قدر لهم �أن ين�سئ��و� دوال كم� حدث يف  �إن زع�م��ة �الأ

ن �لر�س��ول وهو ي�سري دفة �حلكم ال  �س��الم، غري زع�مة �ل�سي��سيني ، الأ �الإ

ينطق عن �لهوى، و�إمن� هو وحي يوحي ، ف�إذ� �خت�ره �هلل �إىل جو�ره فلن 

يعو�سه �أحد �أبد�. 

ثم �إن �لقرن �ل�س�بع �مليالدي �لذي ظهرت فيه دولة �لر�سول يختلف 

كل �الخت��الف ع��ن �لق��رن �حل���دي و�لع�رشين �ل��ذي نعي�س نح��ن فيه .  

ي���م.  و�مل�رشيون  وي��رثب يف ذل��ك �لعهد تختلف ع��ن م�رش يف هذه �الأ

�سالم نف�سه  �لقدم���ء و�ملحدثون يختلفون عن �ملكيني و�ملدني��ني .  و�الإ

�س��الم يف ع�رش �لنبوة .  و�ملط�لب ،  يف ه��ذ� �لع�رش يختلف كثري� عن �الإ

حز�ب  و�س���ع، و�لظ��روف ، و�مل�س��كالت ، و�لفئ�ت �الجتم�عي��ة و�الأ و�الأ

�ل�سي��سي��ة ، و�لقوى و�لعالق�ت �لدولية تختل��ف كله� �سكال ومو�سوع� ، 

فكي��ف ميك��ن �أن تك��ون �ل�سي��سة ه��ي �ل�سي��س��ة ، وتك��ون �لزع�مة هي 

�لزع�م��ة؟ ال مفر يف هذه �حل�لة من �أن يتقم�س �ملر�سد �لع�م �سخ�سية 

�لر�س��ول ، �أو يدع��ي �أن روح �لر�س��ول حلت فيه كم� يفع��ل بع�س زعم�ء 

�ل�سيعة .  
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ف���إن مل يجروؤ عل��ى �أن ي�رشح ملريديه ب�أنه حل حمل �لنبي �أو �س�ر 

وريث� �أو خليفة له ف�سوف يت�رشب هذ� �ملعنى �سمني� �إىل �ملريدين ، حني 

ي��رون �أن زع�مة �ملر�سد �ملتحققة هي �ل�س��كل �لوحيد �لذي تتج�سد فيه 

زع�مة �لر�سول �لتي يرفعون به� �أ�سو�تهم دون �أن يت�سورو� معن�ه� �أو 

يفهم��و� مغز�ه� .  و�لنتيجة �أن يتح��ول �ملر�سد �إىل رجل مقد�س ، وي�سبح 

، ف��ال يجروؤ �أحد عل��ي خم�لفته �أو  يف نظ��ر �أتب�ع��ه مع�سوم� من �خلط�أ

من�ق�سته ، و�أن يكون �لنظ�م �ل�سي��سي �لذي يعدن� به هوؤالء هو �لطغي�ن 

�س��ود �ملت�سل �لذي فر�سه على �آب�ئن��� و�أجد�دن� من حكموهم ب��سم  �الأ

�س��الم ت�رة �أخرى، ف�نف��ردو� ب�ل�سلط��ة ، و�أف�سدو�  �مل�سيحي��ة ت�رة ، و�الإ

�لدين و�لدني� مع� .

لف���ظ و�لعب���ر�ت �لت��ي ترفع  و�لت�سلي��ل ال ينح���رش يف ح��دود �الأ

به��� هذه �جلم�ع���ت �أ�سو�ته�، و�إمن��� يتعد�ه� �إىل م�عد�ه��� من �ألف�ظ 

وىل، لكنه� ت�سطبغ ال حم�لة  وعب���ر�ت �أخرى قد ال تك��ون متد�ولة ك�الأ

ب�ل�سبغ��ة ذ�ته��� ، وتكت�سب من �ملع���ين م� يتفق مع تل��ك �ملع�ين �لتي 

فر�سته� هذه �جلم�ع�ت على �لدين ، و�لزع�مة �ل�سي��سية ، و�لد�ستور . 

تدي��ني مظ�هر �حلي���ة كله� ، و�إع�دة �ملجتم��ع �إىل م� ك�ن عليه يف 

�لع�س��ور �لو�سط��ي .  �ل�سي��س��ة ، و�القت�س�د ، و�مل��ر�أة، و�لرج��ل ، و�لر�أي، 

زي�ء، وذلك عن طريق �لق�نون �لنف�سي  و�لعقيدة ، و�لفكر و�لفن ، و�للغة و�الأ

فك�ر، و�لكلم�ت ، و�لت�رشف�ت  �ل��ذي ي�سميه �لعلم�ء ق�نون �لتد�عي .  ف�الأ

ت�ستدع��ي م� ير�دفه� ، �أو ي�س�بهه� ، �أو يق��رتن به� ، �أو ين�ق�سه� .  وم�د�م 

ق�ئ��د �جلم�عة �ملتطرف��ة قد �س�ر �أم��ري� ف�لكلم��ة �مل�ستخدمة هن� عن 

طريق �لتد�عي لي�ست �النتخ�ب �أو �الختي�ر و�إمن� �لبيعة . 

و�ملري��دون ال ين�ق�س��ون �أمريه��م طبع��� وال يح��سبون��ه ، ولكنه��م 

�سف يف �أن يفر�سو� م�سطلح�تهم على  يقبل��ون يده .  وقد جنح هوؤالء لالأ
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�أح��ز�ب �سي��سية ، و�أجهزة �إع��الم �أ�سبحت ال تتحدث عن �نتخ�ب رئي�س 

�جلمهورية ، بل عن مب�يعته .  ونحن عن طريق �لتد�عي مل نعد م�رشيني ، 

و�إمن��� م�سلم��ون ون�س���رى .  ونح��ن ال نحتك��م يف بالدن��� للق�نون ، بل 

خرى لي�ست �أمم� �أخرى، ولي�ست �أمم� �أجنبية، بل كف�ر .   مم �الأ لل�رشع .  و�الأ

وج��و�ز�ت �ل�سفر لي�ست وث�ئق للتعريف ب�ل�سخ�سية وب�لبلد �لذي يتبعه 

ح�مله� ولكنه� �سكوك �أم�ن. 

لي�س��و�  �مل�رشي��ون  و�مل�سيحي��ون  حمت�سب��ون .   �ل�رشط��ة  ورج���ل 

مو�طن��ني ، ولكنهم ذميون .  و�ل�سي�ح م�ست�أمنون.  و�لقتلة يدفعون �لدية .  

و�ملو�سيق��ى منكر .  و�ملب���دئ �ل�سي��سية �حلديث��ة �أيديولوجي�ت ف��سقة 

زي���ء �لتي يرتديه� هوؤالء تنتمي للع�س��ور �لتي تنتمي له�  ملح��دة .  و�الأ

هذه �للغة فهي حج�ب ونق�ب ، و�رشو�ل وجلب�ب !. 

و�خلط��ر ال يقف عند ه��ذ� �حلد .  و�إمن� ينتقل عن طري��ق �لتد�عي من 

�للغة �إىل �لفعل �لذي ي�سبح فيه �ملوت �أمنية من �أ�سمى �أم�نين�. 

هكذ� يتحول �ملتطرفون �إىل �إره�بيني! 
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�س�أعي��د �لق��ول و�أك��رره م��رة بعد مرة، حت��ى يثب��ت يل �أين �أف�سحت 

و�أو�سح��ت، و�أن م��� قلت��ه يف جتديد �خلط�ب ق��د فهم وعل��م، و�إال ف�أن� 

ل�س��ت على يقني من �أنن� و�سلن��� �إىل �سئ نطمئن �إليه يف هذ� �ملو�سوع 

�خلطري.

نحن نتحدث عن جتديد �خلط�ب �لديني، ثم نظل حمبو�سني يف لغتن� 

�لقدمي��ة، مكبلني بفكرن� �لقدمي. نتحدث عن �رشورة �لتجديد و�رشورة 

�لتطوي��ر، ثم نتن�ول هذه �مل�س�ئل �أو تلك من �مل�س�ئل �لتي نحت�ج فيه� 

للخط���ب �جلدي��د، فال جندد وال نط��ور، بل نردد م� كن��� نقوله من قبل 

ك�أنن� �آالت تنطق مب� نق�س على �سطحه� من كلم�ت.

خ��ذ مثال كالمن� عن �ملر�أة وو�سعه� يف �لبيت و�ل�س�رع، و�لد�ستور، 

و�لق�نون، و�ملجتمع.

ن�س���ن، و�لعقل، و�ملنطق توؤكد كله�  �لد�ست��ور، و�لق�نون، وحقوق �الإ

�أن �مل�رشي��ني كلهم �سو�ء، �لرج�ل منهم و�لن�س���ء. لكنن� ال نك�د نخطو 

بعد ذل��ك ب�سع خطو�ت حتى نتوقف وجلني مرتبك��ني �أم�م �لن�سو�س 

�لدينية �لتي يتن�ق�س معن�ه� �ملب��رش مع هذه �مل�س�و�ة، فننك�س على 

الكلمات فخاخ من�سوبة!
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�أعق�بن���، ونر�س��ى ب�النتق��س من حقوق �مل��ر�أة ونربر هذ� �النتق��س 

مب��� ي�ستطيع �ختالقه وتلفيقه فنن�ق���س �أنف�سن�، ويبقى �حل�ل على م� 

هو عليه، ويظل �خلط�ب هو �خلط�ب.

نه��� يف هذه  نع��م. �مل��ر�أة يف �ملجتمع���ت �لبد�ئية ن�س��ف رجل؛ الأ

نه��� حمرومة من  �ملجتمع���ت ج�س��د فح�س��ب، و�لرجل عق��ل وج�سد؛ والأ

�أن تتعل��م، حمروم��ة من �أن تعمل وتنتج، حمرومة من �أن تفكر وتخت�ر، 

لكنه� يف �ملجتمع�ت �ملتقدمة ال تختلف عن �لرجل يف �سئ، وال تق�رش 

عنه يف �كت�س�ب ف�سيلة، �أو �إدر�ك غ�ية. ف�إذ� ك�ن هن�ك فرق بني �مر�أة 

ورج��ل، فهو بني �م��ر�أة ب�لذ�ت ورجل ب�لذ�ت، ولي�س بني جن�س �لرج�ل 

وجن�س �لن�س�ء. هن�ك �مر�أة ج�هلة غبية. خفيفة فهى ال �سئ �أم�م رجل 

ع�ق��ل ذكي ر�سني، و�مر�أة �أخرى قوية ف��سل��ة مثقفة، فهى �أف�سل من 

�ألف رجل ت�فه، وم� �أكرث �لرج�ل �لت�فهني!.

لكنن��� ن�سط��دم هن��� ب�لن�سو�س �لت��ي ثبتت و�سع �مل��ر�أة �ملتدين، 

ونحكم عليه� ب�لبق�ء فيه، فم�ذ� ن�سنع مع هذه �لن�سو�س؟

�جل��و�ب. �إم��� �أن نفهمه� مبعن�ه��� �حلريف، و�إم��� �أن نتحرر من هذ� 

�ملعنى �حلريف، ونفهمه� بطريقة جديدة، �أي بطريقة �أ�سح. ف�لن�س �إم� 

�أن يتعل��ق بحق�ئق مطلقة ال تتغ��ري وال تتبدل، ف�حلكم �لذي ن�ستخل�سه 

منه يظ��ل ث�بت� ال يت�أثر مبرور �لزمن وال بتغري �لظروف، ك�سه�دتن� �أن 

ال �إل��ه �إال �هلل، و�أن حمم��د�ً ر�سول �هلل. �أم� �لن�س �ل��ذي يتعلق ب�حل�الت 

�ملتغ��رية ف�حلكم �لذي ن�ستخل�س��ه منه� يتطور ويتغ��ري بتطور �لزمن، 

وتغري �لظروف.

�سالم ك�نت �سلعة، �أو لعبة، �أو �سبية.  �ملر�أة يف �جلزيرة �لعربية قبل �الإ

وك�ن بو�س��ع �لرجل �أن يق�مر على �مر�أت��ه فيخ�رشه� كم� خ�رش �ل�س�عر 

ع��روة بن �ل��ورد زوجته يف مق�م��رة. وك�ن بو�سع �الب��ن �لبكر �أن يرث 
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�س��الم �ملر�أة درج�ت من هذ� �لو�سع  ن�س���ء �أبيه بعد وف�ته. وقد رفع �الإ

�سالم  �مل��زري. لكن �لن�سو�س �لت��ي حررت �ملر�أة جزئي� عن��د ظهور �الإ

ن لو �أ�سقطن� �لزم��ن من ح�س�بن� وفهمن�ه� مبعن�ه� �حلريف  تقيده��� �الآ

�لذي يفر�سه �خلط�ب �لقدمي فر�س�. �أم� �إذ� جددن� خط�بن� ف�سوف نفهم 

�لن�سو�س �لدينية �لتي تتعلق بهذ� �ملو�سوع �أو بغريه فهم� �آخر.

ن و�سع  نن� ل�سن� ف�قدي �لوعي، والأ ل��ن ن�سقط �لزمن من ح�س�بن�، الأ

ن يختلف طبع� عن و�سعه� منذ �ألف ع�م. ف�إذ� ك�نت �لق�سية  �مل��ر�أة �الآ

قد تغريت فالبد للحكم �ل�س�در فيه� �أن يتغري و�لق�سية هى �ملر�أة �لتي 

�سالم  ك�ن��ت تع�م��ل يف �ملجتمع�ت �لقدمي��ة ك�أنه� بهيم��ة، فرفعه� �الإ

�إىل مرتب��ة �لب�رش، و�أعط�ه� معظم حقوقه�، فمن �ملنطقي وقد �أ�سبحت 

�سالم �أول من يتبنى  جدي��رة ب�مل�س�و�ة �لك�ملة مع �لرجل �أن يك��ون �الإ

هذ� �ملبد�أ، ويعطي �ملر�أة حقوقه� ك�ملة.

و�مل��ر�أة مل تكن م�سئولة عن نف�سه� من قبل، فمن �لطبيعي �أن يكون 

ن�سيبه��� يف �ملري�ث ن�سف ن�سيب �لرجل. ومل تكن م�سئولة عن غريه� 

من قبل، فمن �لطبيعي �أال تكلف مب�سئولية و�أن تعترب �سه�دته� ن�ق�سة. 

ن مت�م���، فمن �ملنطق��ي �أن تتغ��ري قر�ءتن�  لك��ن ه��ذ� �لو�سع تغ��ري �الآ

للن�سو�س �لدينية، فنتفهمه� بروحه� وغ�ي�ته�، ال بحروفه� ومع�نيه� 

�ملب����رشة. ولي���س م��ن �ملعق��ول �ليوم، وق��د �أ�سبح��ت �مل��ر�أة �أ�ست�ذة، 

وق��سي��ة، ون�ئبة يف �لربمل�ن، ووزي��رة �أن تقدر �سه�دته� يف �ملح�كم 

بن�س��ف �سه�دة، على حني تعترب �سه�دة �لرجل ولو ك�ن ج�هال ط�ئ�س� 

�أمي� �سه�دة ك�ملة.

ح��ك�م �ملوروثة �لتي نطبقه� على �ملر�أة  ونح��ن نرى بعد ذلك �أن �الأ

مل جتعل �ملر�أة �أف�سل، �أو �أرقى، �أو �أعف، �أو �أ�سعد مم� هى يف �لبالد �لتي 

�س���وت بينه� وبني �لرجل يف كل �س��ئ. فعلين� �أن نعيد �لنظر يف فهمن� 
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مل��� يتعلق ب�مل��ر�أة من ن�سو�س، ونر�جع م� تركه لن��� �لفقه�ء �لقدم�ء 

�س��الم، وتكرميه  ن و�إن�س�نية �الإ م��ن تف�سري�ت و�أح��ك�م مل تعد تتف��ق �الآ

للك�ئ��ن �لب���رشي، و�حرت�مه حلريت��ه، وحر�سه على �سع�دت��ه. وهذ� هو 

�خلط�ب �جلديد.

�خلط���ب �جلديد ال ي�سقط �لزمن من ح�س�ب��ه، وينظر ملق��سد �لن�س 

ن�س�ن قب��ل �أن يهتم ب�أي �سئ �آخر.  وال يقي��د نف�س��ه بعب�ر�ته، ويهتم ب�الإ

�إنه ب�خت�س�ر ثورة جذرية �س�ملة على �خلط�ب �لقدمي.

�خلط�ب �لقدمي �إذع�ن وت�سليم، و�خلط�ب �جلديد بحث ونقد وم�س�ءلة 

وحم�كمة. و�خلط�ب �لقدمي �سكل ومظهر، و�خلط�ب �جلديد فكر وجوهر. 

و�خلط���ب �لقدمي مو�سول ب�لن�سو�س �لقدمي��ة وحده�، مقطوع �ل�سلة 

ب�لو�ق��ع يخ��سم �حلي���ة، ويفر�س نف�س��ه عليه�، فال يلب��ي ح�جة من 

ح�ج�ته���، وال ي�س��دق م��ع حقيقة م��ن حق�ئقه�، �أم� �خلط���ب �جلديد 

ول و�س�هده �لذي يقف �إىل  ف�حلي�ة بثو�بته� ومتغري�ته� هى مرجعه �الأ

ج�نبه ويوؤكد �سدقه.

فك�ر، ولكنه منهج يف  �خلط���ب �إذن لي�س جمرد ترجمة حم�ي��دة لالأ

�لتفكري، �أو �أنه عملية عقلية معقدة منظمة تنظيم� منطقي�، ومركبة من 

لف�ظ و�لق�س�ي� �لتي يرتبط  عدة عملي�ت جزئية تتمثل يف �سل�سلة من �الأ

بع�سه� ببع�س.

وكم� �أن �خلط�ب ت�أليف معقد مركب، فقر�ءة �خلط�ب ال تقل تعقيد� 

وتركيب��� –�أق�س��د �لقر�ءة �ل�سحيح��ة �لتي نحلل به��� �خلط�ب ونفهمه 

ونوؤول��ه لن�س��ع �أيدين� على م� فيه من �أف��ك�ر ال تنف�سل عن �لكالم، وال 

فك�ر. توجد م�ستقلة عنه، كم� ال يوجد كالم جمرد من �الأ

نه� لي�ست  لك��ن �لفكرة ال تقدم نف�سه� د�ئم��� بب�س�طة �أو ب�رش�حة، الأ

حي�ن  د�ئم��� و��سح��ة �أو بريئة �أو مو�سوعي��ة، و�إمن� ه��ى يف معظم �الأ
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ملتب�س��ة مغر�سة خمتلطة مب� يعتم��ل يف نفو�سن� من رغب�ت وخم�وف 

وو�س�و���س وذكري�ت وكو�بح نعي بع�سه� ونتج�هل �أكرثه�، ونعرب عن 

ه��ذ� كله يف �خلط�ب �ل��ذي ي�ستطيع �أن يف�سح ع��ن كل �سئ، �لت�رشيح، 

و�لتلميح، و�ملنطوق به و�مل�سكوت عنه ب�رشط و�حد هو �أن نح�سن قر�ءة 

�خلط�ب، وندرك �أنه يخفى ويعلن، ويكتم ويبوح.

ه��ذ� �لفه��م �جلديد لوظيف��ة �للغة هو م��� نق�سده ح��ني نتحدث عن 

خط�ب جديد يختلف �ختالف� جذري� عن �خلط�ب �لقدمي.

�إنن���، ح��ني منيز بني �خلط�ب��ني، ال منيز بني طريقت��ني يف �لتعبري، 

ولك��ن مني��ز بني طريقت��ني يف فه��م �ل��كالم. وهك��ذ� ن�ستطي��ع �أن نقر�أ 

�لن�سو�س �لقدمية قر�ءة جديدة تك�سف �أعم�قه� وتف�سح �أ�رش�ره�، كم� 

ن�ستطي��ع �أن نقر�أ �لن�سو�س �جلديدة قر�ءة قدمية ت�سللن� وال تف�سح �إال 

عن �لقليل.

ي���م يخدرن�، ويقت��ل �إح�س��سن�  كث��ري مم��� يكتب ويق�ل يف ه��ذه �الأ

نن�  ن. والأ ب�لزمن، ويوهمن� �أن م� حدث قبل �ألف ع�م ميكن �أن يتكرر �الآ

خرين ن�سبح فري�سة �سهلة  نخج��ل من تخلفن� وعجزن� عن �للح���ق ب�الآ

له��ذ� �خلط�ب �خل���دع فن�سدقه، ونتحم�س لوع��وده �لك�ذبة، ونتج�هل 

م��� ق��د ير�ودن� من �ل�سك في��ه، و�إن ��ستط�ع بع�سن��� �أن يق�وم �ل�سعف 

ويكت�سف �خلديعة، ويدرك �أنه حديث خر�فة، وت�سليل يف ت�سليل.

لكن هذه لي�ست جمرد �سج�عة. �إنه� قدرة على �لفهم وك�سف �لعيوب 

و�لثغر�ت. ف�لكلم�ت قد ت�ستعمل بعك�س معن�ه�. ورمب� حتولت كل كلمة 

�إىل فخ من�سوب.

عندم��� يحدثونن� عن �لبيعة وه��م يدعونن� ملم�ر�سة �لدميقر�طية ال 

يقعون يف �سهو، وال ي�ستخدمون هذه �لكلمة حب� يف �لرت�ث، بل ي�سعون 

ذع�ن  �إىل �إخر�جن��� م��ن جم���ل �الختي���ر �حل��ر ليدخلون� يف د�ئ��رة �الإ
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�سل �إىل �سكل م��ن �أ�سك�ل �لتع�قد  و�لت�سلي��م. ف�لبيع��ة وهى ت�سري يف �الأ

و�الختي���ر �مل�رشوط حتول��ت يف �ملم�ر�سة �لت�ريخي��ة �إىل قهر �رشيح 

ال حري��ة في��ه وال �ختي�ر. ف�حل�ك��م يفر�س نف�س��ه �أوال، وي�ستويل على 

�ل�سلط��ة ب�لقوة كم� فع��ل �ملعز حني دخل م�رش ف�حت��� ف�س�أله �لعلم�ء 

�مل�رشي��ون عن ح�سب��ه ون�سبه، ف�أخرج �سيفه وق�ل ه��ذ� ح�سبي! ثم نرث 

عليه��م دن�نريه �لذهبي��ة وق�ل هذ� ن�سبي؟! وه��و �إذن مل ي�أت �إىل م�رش 

لري�سح نف�سه يف �النتخ�ب�ت، ولكن ليب�يعه �أهله�. �ملذعنون لهم ذهبه، 

عن�ق! ولي�س للمع�ر�سني �إال �رشب �الأ

�سلي، فلم تعد تدل على �لتع�قد،  هكذ� خرجت �لكلمة من معن�ه� �الأ

ذع�ن  ذع�ن. ولكي نخرج من هذ� �الإ ب��ل �أ�سبحت تدل على �لت�سلي��م و�الإ

يج��ب �أن نفهم هذه �للغة �مللتب�سة، ونكت�س��ف حقيقة �ملعنى �ملق�سود. 

بعب�رة �أخرى يجب �أن جندد �خلط�ب �لثق�يف!
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 لي�ست اأخطاء لغوية ! 

نح��ن ن�سته��ني ب�للغ��ة ، ون�س��يء ��ستعم�له��� ، وال ننتب��ه خلطره��� ، 

ومعن��ى ه��ذ� �أنن� ال ن��رى ، وال نفكر ، وال مني��ز بني �ل�س��يء و�سبيهه ، �أو 

بني �لفكرة ونقي�سه� .  ولهذ� ي�سهل على �لدج�لني و�مل�سعوذين و�لطغ�ة 

ووزر�ئه��م وكت�بهم �أن يخدعون� وي�سللون� ، وي�سوقون� �إىل �لك�رثة بعد 

�لك�رث��ة ، ونح��ن نتبعهم ، ونن�س�ق ور�ءهم ، ونلدغ م��ن �جلحر ذ�ته بدل 

نن� ال ننتفع ب�لدر�س ، وال ن�ستخل�س �لعربة ، وال نح��سب  �مل��رة مر�ت ، الأ

�أنف�سن� ، وال نح��سب غرين� .

حني ��ست��وىل �سب�ط �جلي�س على �ل�سلط��ة مل ي�سمو� عملهم �نقالب� ، 

كم��� ك�ن يج��ب عليه��م �أن يفعل��و� لو �أنه��م ك�ن��و� يحرتم��ون �للغة �أو 

يحرتمون �ملتحدثني به� ، ولكنهم �سموه حركة ! 

ويبدو �أنهم وجدو� بعد ذلك �أن �حلركة كلمة حم�يدة ال تف�سح عن معنى 

و��سح �أو �جت�ه حمدد ، ف�أ�س�فو� له� �سفة حت�سنه� وجتعله� مقبولة لدى 

رج��ل �ل�س�رع ، ف�أ�سبحت هذه �حلركة مب�ركة ، ثم م�ست �سنة �أو �سنت�ن 

قبل �أن يعيدو� �لنظر يف هذه �لت�سمية ، ويجعلو� �نقالبهم ثورة ، لي�سفو� 

علي��ه ط�بع��� �سعبي� يخدع �جلم�هري ويوهمه��� ب�أنه� ت�س�رك يف �سنع 
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حد�ث، �أو يورطه� فيه� ، ويحمله� �مل�سئولية عم� ينفرد �حلك�م ب�سنعه !  �الأ
	

وح��ني ق��رر �ل�سب�ط �أن يبق��و� يف �ل�سلطة ، و�أن ينف��ردو� به� ، ويحكمو� 

�لبالد خل��ف برمل�ن مزيف ي�أمتر ب�أمرهم ، حر�سو� على �أن يغريو� ��سم 

�لربمل�ن �لق��دمي وج�سمه ، فجعلوه جمل�س� و�حد� بدال من �ثنني ، و�سموه 

م��ة ب��دال من جمل���س �لن��و�ب ، ليوهمون��� ب���أن �لدميقر�طية  جمل���س �الأ

مة �أ�سبحت حتكم بنف�سه� ال بنو�به� �أو ممثليه� !  �أ�سبحت مب��رشة و�أن �الأ

	

وحني وقعت هزمية 1967  �لتي ك�ن البد �أن تقع بعد �أن ع��ست �لبالد خم�سة 

ع�رش ع�م� من �لطغي�ن �ملت�سل ، حر�سو� على �أال ي�سموه� ب��سمه� �حلقيقي 

	�لف�ج��ع ، و�إمن� �أطلقو� عليه� ��سم �لدلع �ل��ذي ��ستهرت به ، وهو �لنك�سة . 

و�لق�سد معروف وهو �لتعمية علين� ، و�حليلولة بينن� و�أن نعرف حقيقة 

ن .  م� حدث ، وم�زلن� جنهله� حتى �الآ

وقد فهم �لغربيون عن� هذ� �ل�سعف ، و�أدركو� �أنن� ال نحب �ل�رش�حة ، 

وال نطل��ب �لدقة ، ونف�س��ل �لوهم �خل�دع �ملريح عل��ى �حلقيقة �لتي قد 

تكون مرة �ملذ�ق ، وقد تثري �لقلق ، وت�ستدعي �ل�سهر و�إط�لة �لتفكري ، وبذل 

�جله��ود .  ولهذ� كفو� عن �أن ي�سمو� �لدول �ملتخلفة دوال متخلفة ، وقررو� 

�أن ين�فقوه� كم� تن�فق نف�سه� ، و�أن ي�سموه� دوال ن�مية ليهونو� عليه� 

فقره� وجهله� وغربته� يف �لع�رش �لذي تعي�س فيه ، و�ست�ن ب�لطبع بني 

�لنم��و و�لتخلف ، �ست�ن بني �ل�سغري �لذي م�ز�ل ينمو ، و�لكبري �ملتخلف 

	�لذي يوؤثر �لنوم على �ليقظة ، و�لك�سل على �لعمل ، و�لوهم على �حلقيقة ! 

وكم� نفعل يف حديثن� عن �لنمو و�لتخلف ، و�النقالب و�لثورة ، و�لنك�سة 

و�لهزمية ، نفعل يف حديثن� عن �أي �سيء �آخر مم� يت�سل بحي�تن� �لع�مة 

�أو حي�تن� �خل��سة .

نح��ن نخ�ف م��ن �لكلم���ت ، ونتع�مل معه��� ك�أنه��� �أرو�ح طيبة �أو 

خر ، كم� يفعل �لبد�ئيون  �رشيرة ، نتو�سل ببع�سه� ، ون�ستعيذ من بع�سه� �الآ
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�لذي��ن يعتقدون �أن �لتلفظ ب��سم �ل�سيء ي�ستح�رشه ، فنحن ال جنروؤ على 

ت�سمي��ة م� نخ�س���ه ب��سمه �ل�رشيح ، وحني ال نكف ع��ن ذكر م� نتمن�ه 

ون�أن���س بوجوده ، وهو �سلوك ال نخت�س به وحدن�، بل هو �س�ئع يف كل 

و�س�ط �ل�سعبي��ة �لتي مل تتحرر نه�ئي� من فكره�  مم ، وب�ل��ذ�ت يف �الأ �الأ

�خل��ر�يف �ملوروث ، وه��ذ� م� ي�سميه علم���ء �لنف�س "�للفظي��ة"، وتتمثل 

	يف �لتع�م��ل م��ع �لكلم���ت ب�عتب�ره��� بديال عم��� ت�سميه وت�س��ري �إليه . 

وق��د ��ستغل��ت �أجه��زة �لدع�ي��ة �ل�سي��سي��ة و�القت�س�دي��ة ه��ذه �لنزعة 

�سم�ء  ل��رتوج م� ت�سعى لرتويجه ، فم� عليه� �إال �أن تطلق م� ت�س�ء من �الأ

نب�ء و�ل�سلع ، و�أن تخلع على  ف��ك�ر و�الأ و�س���ف على م� ت�س�ء من �الأ و�الأ

همية ، و�أال تكف عن تكر�ر م�  ه��ذه �لدع�ية ثي�ب� م�ستع�رة من �جلد و�الأ

تقول ، وعن �إذ�عته على �لن��س �سب�ح م�س�ء حتى ي�سبح عن�رش� م�ألوف� 

يف حي�ته��م �ليومي��ة �أو �رشط� من �رشوط وجودهم .  وهكذ� حتل �ل�سور 

لف�ظ عن تلبية �ملط�ل��ب و�أد�ء �حلقوق .  ف�إن  حم��ل �حلق�ئق ، وتن��وب �الأ

ك�ن البد �أن نتقدم ف�لتقدم كلمة .  و�إن ك�ن البد �أن نتحرر ف�لتحرر كلمة ، 

و�إن ك�ن الب��د �أن نتغري و�سعن� كلمة حمل �أخرى ، و�سع�ر� مك�ن �سع�ر . 
	

مة كيف عدلن�ه� وبدلن�ه� و�سيقن�ه� وو�سعن�ه�  �نظر مثال �إىل كلمة �الأ

فك�ر م� حتتمله وم���ال حتتمله .  حت��ى �أ�سبح��ت حتمل من �ملع���ين و�الأ
	

م��ة �أنه��� تعن��ي �أي جن���س م��ن �لن��س �أو م��ن �حليو�ن ،  �س��ل يف �الأ و�الأ

م .  ف��كل جم�ع��ة �أو ذري��ة  م��ة يف لغتن��� ��ستق���ق م��ن �الأ ويب��دو �أن �الأ

م و�ح��دة �أو �أ�س��ل و�ح��د �أم��ة .  ويف ه��ذ� �ملعنى تتف��ق �للغة  تنتم��ي الأ

		nation  مة يف ه��ذه �للغ�ت �لعربي��ة مع �للغ�ت �لالتيني��ة ، فكلمة �الأ

م�ستق��ة م��ن كلم��ة  natif  �أي �لولي��د �أو �ملول��ود .  غ��ري �أن ه��ذ� �ملعنى 

�أخ��رى تط��ور  �سل��ي تر�ج��ع �سيئ��� ف�سيئ��� ، وحل��ت حمل��ه مع���ن  �الأ

بع�سه��� ع��ن بع���س ، حت��ى و�سلن��� �إىل �ملعن��ى �ال�سطالح��ي �ل��ذي 
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م��ة يف جمي��ع �للغ���ت و�لثق�ف�ت .  	يفهم��ه �لن����س �لي��وم من كلم��ة �الأ

م��ة بهذ� �ملعنى �ال�سطالحي جم�عة من �لب�رش تنتمي لوطن و�حد ،  و�الأ

وتتكل��م لغة و�حدة ، وجتمع ب��ني �أفر�ده� وعن��رشه� جت�رب �مل��سي ، 

وحتدي�ت �حل��رش ، و�أهد�ف �مل�ستقبل و�أحالمه .

ومن �لبديهي �أن هذ� �ل�سعور �جل�مع ب�النتم�ء يحت�ج �إىل �سكل يتج�سد 

فيه ، ومي�ر�س فعله ووجوده .  وهذه هي �لوظيفة �لتي تنه�س به� �لدولة .  

مة لت�سمن  ف�لدول��ة هي �ل�سورة �أو �حل�لة  Etat  �لتي تك��ون عليه� �الأ

مة بغري دولة م�دة بغري �سورة وال �إر�دة  وجوده� و�أمنه� وحريته� .  و�الأ

مة يف �لع�سور �حلديثة بوجود �لدولة  وال ف�علي��ة .  وقد �رتبط وج��ود �الأ

مرب�طورية �ملقد�سة .  	�لقومية �لتي خرجت من رحم �لدولة �لدينية �أو �الإ

�لدي��ن رب���ط ج�م��ع ، لك��ن ه��ذ� �لرب���ط مل ي�سمد �أم���م تط��ور �للغ�ت 

�ل��ذي  �الخت��الف  ه��ذ�  و�لظ��روف ،  �مل�س�ل��ح  و�خت��الف  و�لثق�ف���ت 

ع��رب ع��ن نف�س��ه يف �لبد�ي��ة تعب��ري� ديني��� ، ح��ني حتول��ت �لعقي��دة 

�سلي��ة �إىل مذ�ه��ب متعددة و�جته���د�ت �ستى .  ثم تب�ين��ت �ملذ�هب ،  �الأ

ون�سج��ت �للغ���ت ، وت�س�رب��ت �مل�س�ل��ح و�ل�سي��س���ت فن�س���أت �لدولة 

�أنق����س �لدول��ة �لديني��ة �لت��ي ذهب��ت يف �لغ�بري��ن  �لقومي��ة عل��ى 

متخلف��ة .  رجعي��ة  نزع���ت  �أو  متحج��رة  �س��ور  �إال  منه���  يب��ق  	فل��م 

خرى . مم �الأ طو�ر يف بالدن� كم� عرفته� �الأ وقد عرفن� هذه �الأ

طو�ر قبل غرين��� ، الن �لدولة �ملركزية  ب��ل لقد عرفن��� بع�س هذه �الأ

مة يف لغتن�  ن�س�أت يف م�رش قبل �أن تن�س�أ يف �أي بلد �آخر ، ومع ذلك ف�الأ

ن معنى �لكلمة ال  وثق�فتن��� فو�سى من �ملع�ين و�ملف�هيم �لغ�م�سة ، الأ

حت��دده �لكلمة و�إمن� يحدده �ملتكلمون ، ونحن نع��رف �أن �للغة �لعربية 

يتكلمه��� �مل�رشي��ون وغري �مل�رشيني ، فهي لي�س��ت لغتن� وحدن� ، و�إمن� 

هي لغة كثريين تعرب عنهم ، وتد�فع عن م�س�حلهم ورمب� ��ستط�عت �أن 
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ي���م �لتي متكنت فيه�  تفر���س وجه�ت نظره��م ، كم� يحدث يف هذه �الأ

�لق��وي �ملح�فظة م��ن �ل�سيطرة على مر�كز �لتوجي��ه �لثق�يف يف �لع�مل 

فك�ر و�ملف�هيم �حلديثة ، و�لت�سكيك  �لعربي ، و��ستخد�مه� يف مر�جعة �الأ

يف �سدقه� ، و�إ�سع�ف نفوذه� و�إع�دة �سي�غته� مب� ي�سمن لهذه �لقوى 

�أن تو��سل وجوده� �ملتحجر يف ع�مل ال يكف عن �لتطور و�لتحول ، وهكذ� 

م��ة �أمة ، �أو مل نعد نعرف نحن �مل�رشي��ني �إىل �أي �مة ننتمي .  مل تع��د �الأ
	

ي�م .   م�س تفرقن� يف هذه �الأ �إن ه��ذه �لكلمة �لتي ك�نت جتمع بينن��� ب�الأ

ويف �لوق��ت �ل��ذي تبعدن��� فيه ع��ن �أنف�سن��� تخلطن� بغرين� ف��ال نتمثل 

وجودن� �حلق ، ورمب� �أ�سبح فيه بع�سن� حرب� على هذ� �لوجود . 

ولق��د ترب��ى �جليل �ل��ذي �نتم��ي �إليه عل��ى �لثق�ف��ة �لوطني��ة �لتي 

بلورته��� ث��ورة 1919، ه��ذه �لث��ورة �لت��ي ح��ررت م�رش م��ن �النتد�ب 

�لربيط���ين بعد �أن حتررت من تبعيته� للعثم�نيني ، وحددت مك�نه� يف 

�لت�ري��خ ، و�سكلت وعيه� بنف�سه� ، وفهمه� لدوره� يف �لع�سور �حلديثة ، 

فم��ن �لطبيعي �أن ي�سعر �مل�رشيون بخ�سو�سيتهم ، و�أن يعتربو� �أنف�سهم 

جي�ل �لت��ي ظهرت بني �أو�خر �لقرن  �م��ة حرة م�ستقلة .  وهكذ� ن�س�أت �الأ

�لت��س��ع ع���رش و�أو��سط �لق��رن �لع�رشين ، وه��ي ال تع��رف �إال �أمة و�حدة 

مة �مل�رشية . تنتمي له� هي �الأ

خرى  ح��د�ث �لت��ي تو�لت على م���رش و�لبالد �لعربي��ة �الأ غ��ري �أن �الأ

�ل�سهيوني��ني يف  �لث�ني��ة ، وخ��س��ة جن���ح  �لع�ملي��ة  �حل��رب  عق��ب 

�غت�س���ب فل�سط��ني �أوق��ف �مل�رشي��ني و�لع��رب جميع��� �أم���م خط��ر 

د�ه��م م�س��رتك ، و�أقنعه��م بح�جتهم �مللح��ة للت�س�من �ل��ذي مل يكتفو� 

ب��ه برغ��م �إنه��م مل ينجح��و� يف حتقيق��ه ، و�إمن� �سع��و� مل� ه��و �بعد من 

�لت�س�م��ن و�قوي ، وه��و �لوحدة �لت��ي ف�سلو� يف �أن يحققوه��� ب�لفعل ، 

	وف�سل��و� كع�دته��م �أن يحققوه��� ب�ل��كالم .  وحدة م��� يغلبه��� غالب؟ ! 
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مة �لعربي��ة ، ب�لت�يل من �أن  مل تتحق��ق �لوح��دة �لعربية ، ومل تتمك��ن �الأ

نه� ظل��ت على ح�له��� �سعوب��� متع��ددة ودوال خمتلفة ،  ت�سب��ح �م��ة ، الأ

حي���ن حقوق �جل��و�ر ، ف�سال ع��ن �أن تندمج يف  ال ترع��ى يف بع���س �الأ

دول��ة و�حدة تتي��ح لل�سعوب �لعربي��ة �أن تتو��سل وتتف�ع��ل ، وتتك�مل ، 

وتنم��ي ط�ق�ته��� ، وتوح��د �إر�دته��� وحتق��ق �أهد�فه��� �مل�سرتك��ة ، ومع 

م��ة �لعربي��ة مل ت�سب��ح حقيق��ة �سي��سي��ة و�قعة وظل��ت حلم� من  �أن �الأ

ح��الم ، فقد �نتمين��� لهذ� �حللم ، و�أ�سبحن� جزء� من��ه ، و�ندجمن� فيه ،  �الأ

م��ة �مل�رشية .  	وتخلين��� عن �حلقيق��ة �ل�سي��سية �لق�ئم��ة فعال ، وهي �الأ

و�لعجي��ب �أن �لنظ��م �لتي رفع��ت �سع�ر�ت �لوح��دة �لعربي��ة ك�نت �أ�سد 

نه� �أذل��ت �ملو�طنني ،  م��ن غريه��� حرب� عل��ى هذه �لوح��دة �لعربي��ة ، الأ

ن�س�نية و�لوطني��ة ، فلم  و�أفقرته��م ، وحرمته��م م��ن �أب�س��ط حقوقه��م �الإ

يبق له��م �إال �للو�ذ ب�نتم�ء�تهم �لعرقية و�لط�ئفي��ة �لر��سخة �ملوروثة .  

وهك��ذ� �أ�سبحت �لوحدة �لوطنية �لتي ك�نت متحققة ب�لفعل يف لبن�ن ، 

و�ل�س��ود�ن ، و�جلز�ئ��ر ، و�لعر�ق معر�سة لالنهي���ر و�لتمزق ، بدال من �أن 

تدخل هذه �لبالد يف �حت�د�ت �أكرب .

ه��ذ� �لف�س��ل ��ستغلته �لنظ��م �لرجعي��ة �لعربية و�جلم�ع���ت �لدينية 

�ملتطرفة �لتي �سجعته� �لهز�ئم �ملتالحقة على �لت�سكيك يف كل م� حتقق 

يف نه�ستن� �حلديثة ، و�عتب�ره رج�س� من عمل �ل�سيط�ن ، و�إع�دة �إحي�ء 

�لع�س��ور �مل��سية ، وتبني م� ك�ن �س�ئ��د� فيه� من �أفك�ر ، وم�سطلح�ت 

و�أزي�ء ، وتق�ليد ، وهكذ� حل �النتم�ء �لديني حمل �النتم�ء �لوطني و�لقومي ، 

م��ة �لعربية ،  م��ة �مل�رشية و�الأ �سالمية بديال عن �الأ م��ة �الإ و�س���رت �الأ

فغ�ن ، و�لهنود ، و�لنيجرييني �لذين  و�أ�سبح م� يربطني ب�ل�سينيني و�الأ

�سالم �أقوى مم� يربطني ب�مل�رشيني �لذين ال يدينون به؟ !  	يدين��ون ب�الإ

م��ة ع��ن مو�سعه��� ، وحملن�ه��� م���ال حتتم��ل  وكم��� حرفن��� كلم��ة �الأ
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م��ن �ملع���ين �ملت�س�رب��ة و�ل��دالالت �ملتن�ق�س��ة ، فعلن��� م��ع كلم���ت 

د�ست��ور� ،  �لد�ست��ور  يع��د  فل��م  �ست��ي ،  وم�سطلح���ت  كث��رية  �أخ��رى 

و�أ�سبح��ت �جلمهوري��ة ملكي��ة ، و�س���ر �لدي��ن دول��ة ، وع���د �مل��س��ي 

و�سك��ر� ..  ع�س��ال  جمي��ل  وكل  ب��س��� ،  �سعل��وك  كل  و�أم�س��ى  	ح����رش� ، 

وم��ن �ل�سذ�ج��ة �أن نعتربه� �أخط�ء لغوية .  ال ، و�إمن��� هي �أخطر و�أفح�س ، 

ونت�ئجه� �أق�سي مم� نت�سور و�أ�سد ! 
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وق�ت �ل�س�ئعة ، ومنه� �أوق�ت �لفر�غ و�النتظ�ر و�ل�سفر ، يلعب  يف �الأ

�لن����س ب�لكلم�ت .  يجعلونه��� حروف� مفردة تنزل من �أعل��ى �إىل �أ�سفل ، 

وتذهب من ج�نب �إىل �جل�نب �ملق�بل ، لتتق�طع يف مركز م�سرتك جتتمع 

	في��ه ه��ذه �حلروف �لت��ي نلعب به� ، ونبح��ث عم� ميكن �أن جن��ده فيه� . 

ويف ع�س��ور �النحط�ط يلع��ب �لن��س �أي�س� ب�لكلم���ت ، فيكتبون جمال 

ال تت�سم��ن حروف� لين��ة �أو حروف� منقوطة ، وينظم��ون �أ�سع�ر� تقر�أ من 

�سو�ت  �لي�س���ر لليم��ني كم� تقر�أ م��ن �ليمني للي�س���ر ، وي�سكلون م��ن �الأ

و�ملق�طع �لو�حدة جمال خمتلفة ، كم� كن� نفعل ونحن �سغ�ر فنقول :

 طرقت �لب�ب حتى كل متني

فلم� كل متني ، كلمتني !

ن �لكلم���ت لي�ست جمرد  لك��ن �للع��ب ب�لكلم�ت ك�للع��ب ب�لن���ر .  الأ

ح��روف متج�ورة ، �أو عالم�ت يغن��ي بع�سه� عن بع�س ، و�إمن� هي بكل 

ب�س�ط��ة ك�ئن�ت حية ، رمب� ك�ن��ت يف �لبد�ية جمرد �أ�سو�ت �أو عالم�ت 

لفة، �أي ب�التف�ق و�ال�سطالح .  ال معنى له� ، لكنه� تكت�سب مع�نيه� ب�الأ
	

ن�ستطي��ع �أن نق��ول مع بع���س �لتج���وز �إن �ل�سم�ء ل��دى كل �لب�رش هي 

 اللعب بالكلمات ! 
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جنليزية، �أو  �ل�سم���ء ، لكن ��سمه��� يف �لعربية يختلف عن ��سمه��� يف �الإ

�ل�سيني��ة ، �أو �ل�سو�حلي��ة .  نحن �تفقن��� على �أن ن�سمي �ل�سم���ء �سم�ء ، �أو 

ورثن��� هذ� �ال�سم عن �لذين �تفقو� عل��ى �أن يطلقوه على هذه �مل�سمي�ت 

�لت��ي ن�س��ري �إليه� به��ذ� �ال�س��م .  و�آخرون �سم��و� �ل�سم���ء  Sky، و�سو�هم 

وعو�طفن��� ،  م�س�عرن���  خ�لط��ت  �سم���ء  �الأ ه��ذه  لك��ن    .Ciel ���سموه�

لف��ة و�ال�ستعم���ل �إىل موجود�ت �أو  و�أفك�رن��� و�أحالمن���، وحتولت ب�الأ

ك�ئن���ت حية .  ف�ل�سم�ء يف لغتن��� موؤنثة ، والبد �أن له��ذ� �لت�أنيث �أ�سال 

�أ�سطوري���.  وه��ي يف لغ���ت �أخ��رى مذك��رة ، �أو حم�ي��دة ال جن���س له��� ، 

ر�س،  والب��د �أن هن���ك م��� يف�رش ه��ذ� وذ�ك .  فقد �رتبط��ت �ل�سم���ء ، و�الأ

�لعلوي��ة  وب�لك�ئن���ت  ب�لدي��ن  و�لقم��ر  و�ل�سم���س ،  و�ملط��ر ،  و�لري��ح ، 

	�ملقد�س��ة �لت��ي منح��ت �ل�سم���ء �سورته� ومعن�ه��� يف ثق�ف��ة كل �أمة. 

هك��ذ� تب��د�أ �لكلم���ت وه��ي جمرد �أ�س��و�ت غريزي��ة ال تعرب ع��ن معنى 

�سي�ء ومع�ن حمددة  و��س��ح ، ثم ال تلبث حتى ت�سبح �أ�سم���ء معروفة الأ

خر  متف��ق عليه��� بني �أبن�ء �للغة �لو�حدة ، بحيث يفه��م كل منهم عن �الآ

م� يق�سد، وينقل �إليه �حلق�ئق و�لوق�ئع كم� ير�ه� ويفهمه� ، �إال �إذ� ك�ن 

ع�بث��� كذ�ب� ، فبو�سعن� �أن نكت�س��ف كذبه وعبثه حني نط�بق بني �لقول 

�سم�ء و�مل�سمي�ت .  ورمب� ج�رين�ه فيه وتو�ط�أن� معه  و�لفعل ، �أو بني �الأ

ق��ر�ر ب�حلقيق��ة لي�س �أم��ر� �سهال يف كل ح���ل ، ومق�ومة  ن �الإ علي��ه ، الأ

ك�ذيب عمل �سعب رمب��� بلغ مبلغ  �لوه��م ، و�لت��ز�م �ل�سدق ، وتفني��د �الأ

�لبطولة �لتي ال نطيق د�ئم� تك�ليفه� ، وال نتحمل د�ئم� تبع�ته� ، ولهذ� 

حي���ن، ونتظ�هر ب�لقب��ول و�لر�س� ، ونبيع  ث��ر �ل�سم��ت يف بع�س �الأ نوؤ

�سي�ء بغري �أ�سم�ئه���، ونلعب ب�لكلم�ت مع  �لوهم ون�سرتي��ه ، ون�سمي �الأ

�لالعب��ني ، ظ�نني �أنن� ن�ستطيع يف نه�ي��ة �للعب �أن ن�ستغفر ، و�أن نغ�سل 

يدي وحده� ، بل  ن �لكذب ال يلوث �الأ �أيدين��� ونتطهر .  وهذ� وهم �آخ��ر ، الأ
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يل��وث �لروح ذ�ته��� .  و�لكلم�ت تنتق��م لنف�سه� ، فتعبث مب��ن يعبث به� ، 

در�ك و�لتمييز .  	وت�ستدرجه �إىل حيث يتخبط وينزلق ، ويفقد �لقدرة على �الإ

مة �لعربية .  ت�أم��ل مثال م� فعله بن��� �خللط بني �لدول �لعربية وب��ني �الأ
	

حني نتحدث عن دول عربية نتحدث عن حق�ئق ملمو�سة تتمثل يف هذه 

�لب��الد ، يتكل��م �سك�نه� �للغة �لعربية �أو لهج���ت خمتلفة من هذه �للغة ، 

ر�س �ملمتدة بني �خلليج �لعربي  وتق��ع يف تلك �مل�س�حة �لو��سعة من �الأ

طل�سي. و�ملحيط �الأ

وم��ن �ملنطقي �أن تفكر �ل�سع��وب �لعربي��ة يف �أن تت�س�من وجتتمع 

يف منظم��ة و�حدة تن�سق ن�س�طه� وتنظمه ، وت�ستثمر قو�ه� ، وحتقق له� 

�لتك�م��ل ، وت�س�عده� على �لنمو و�لتقدم. من �ملنطقي �أن تفكر �ل�سعوب 

�لعربي��ة عل��ى هذ� �لنح��و �لذي ت��ربره وت�ستدعي��ه �ملط�ل��ب �ل�سي��سية 

و�لرو�بط �ملعنوية ، وهذ� م� ق�مت من �أجله ج�معة �لدول �لعربية .

قل �أال يكتفي �لعرب  ومن �ملنطقي �أي�س�، �أو مم� ميكن فهمه على �الأ

مب��� متثل��ه ج�معة �لدول �لعربية ، وم� حتققه له��م ، و�أن يطمحو� �إىل م� 

هو �أبعد و�أقوى من �أ�سك�ل �لتن�سيق و�لتوحيد ، وهو �إق�مة كي�ن �سي��سي 

و�ح��د يجمع بني �لدول �لعربية ، وي�ستخدم �سلط�ته �لو��سعة وموؤ�س�س�ته 

�لو�ح��دة يف حتقيق م�ال ت�ستطي��ع �جل�معة �لعربي��ة �أن حتققه �إال على 

نح��و جزئ��ي �أو ب�إيق�ع بط��يء ال ت�سرب علي��ه �حل�ج���ت �لع�جلة �لتي 

ت�ستدعي تكتيل �لقوى وتوحيد �ل�سفوف .

كل ه��ذ� منطق��ي مفهوم ، لكن هذ� �ملنطقي �ملفه��وم مل يتحقق ، الن 

هن�ك عقب�ت مو�سوعية ك�ن البد من �إدر�كه�، و�العرت�ف به� ، و�لعمل 

طر�ف، متب�ينة  عل��ى �إز�لته� و جت�وزه��� ، ف�لبالد �لعربية مرت�مي��ة �الأ

ع��ر�ق، فيه��� م��ن �أ�سب�ب �الخت��الف و�النف�س���ل بقدر م��� فيه� من  �الأ

قط�ر  �أ�سب���ب �التف�ق و�الحت�د ، فالبد من �إر�دة قوية م�سرتكة تتوفر لالأ
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�لتي تريد �أن تدخل يف كي�ن و�حد ، والبد �إذن من نظم دميقر�طية تتمثل 

ر�دة �مل�سرتكة ، وجتد من �جلم�هري �ملوؤيدة له� م� ي�س�عد  فيه� ه��ذه �الإ

حالم. على جت�وز �لعقب�ت وحتقيق �الأ

ر�دة  لك��ن �سيئ��� من ه��ذ� مل يتحق��ق ، ال �لنظ��م �لدميقر�طي��ة ، وال �الإ

�مل�سرتك��ة ، وال �لوح��دة �لعربي��ة ب�لطبع ، ب��ل �أن حم���والت �النف�س�ل 

و�النق�س���م ك�ن��ت �أك��رث و�أجنح من حم���والت �لتوحيد ، وم��ع ذلك فقد 

ن نتحدث عن �أمة عربية موجودة وموحدة يف ت�سور�تن�  ظللن� حتى �الآ

طبع��� ، و�إن ك�ن��ت ممزق��ة يف دول خمتلف��ة رمب� ق�تل بع�سه��� بع�س� ، 

ن �سعورن��� �لقوي حل�جتن� �إىل �الحت�د ، م��ع �إدر�كن� �سعوبة حتقيقه  الأ

خدعن� فظنن� �أن م� نحت�ج �إىل حتقيقه قد حتقق ، و�أ�سبحن� نتحدث عن 

م��ة �لعربية �لت��ي مل تت�سكل بعد ، ومل تتوحد بع��د ، بل �أ�سبحن� ننتظر  �الأ

رد فعله� على م� يحدث هن� وهن�ك فيطول �نتظ�رن� ، وني�أ�س .  دون �أن 

مة �لتي ننتظره� ال  ن هذه �الأ يك��ون هن�ك م��ربر لالنتظ�ر ، �أو �لي�أ�س، الأ

توج��د �إال �سعوب� خمتلفة ودوال متعددة ، وم�ز�لت �لوحدة �لعربية وهي 

حالم.  مة حلم� من �الأ �رشط وجود �الأ

وبع�سن��� يظ��ن �أن �لع��رب ك�ن��و� �أمة و�ح��دة ، ثم متزق��و� �أو مزقهم 

�ال�ستعم���ر �حلدي��ث ، وه��ذ� وهم �س�قن��� �إليه ظه��ور دول عربية مل تكن 

موج��ودة يف �أي ع���رش م��ن ع�س��ور �لت�ري��خ ، و�إمن��� تدي��ن بوجوده� 

لبع���س �ل��دول �لغربي��ة ، كم��� �س�قن��� له��ذ� �لوه��م خلطن��� �لد�ئ��م بني 

�جل�مع��ة �لديني��ة و�جل�مع��ة �لقومية ، وب��ني دولة �خلالف��ة من ن�حية 

و�ل��دول �لعربي��ة �حلديث��ة م��ن ن�حي��ة �أخ��رى.  وق��د �أوحى ه��ذ� �خللط 

ح��د دع���ة �لوحدة �لعربية ب���أن يقول يف عب�رة ع�طفي��ة �أن �لعروبة  الأ

ق��در حمب��ب الن �لعروب��ة يف ت�سوره م��ري�ث من �مل��س��ي ال ن�ستطيع 

ف��الت من مالحمن��� و�نتم�ء�تن� �لتي  ف��الت منه كم��� ال ن�ستطيع �الإ �الإ



��8

ورثن�ه��� عن �آب�ئن� و�أجد�دن���، ولي�ست م�رشوع� جديد� ، �أو قر�ر� و�سلن� 

ن��ه يلبي ح�ج�تن� ، ويحق��ق م�س�حلن� .  	�إلي��ه مبلء حريتن��� و�إر�دتن� ، الأ

�ل�س��وء ،  ب�لغ��ة  �آث���ر  ل��ه  ك�ن��ت  �لروم�نتيك��ي  �لقوم��ي  �لفك��ر  ه��ذ� 

�مل�ستقب��ل .  بن���ء  ع��ن  عج��ز  كم���  �مل��س��ي ،  فه��م  ع��ن  عج��ز  ن��ه  	الأ

موي��ني �أو  نن��� مل نكن يف زم��ن �الأ �أم��� عج��زه ع��ن فه��م �مل��س��ي ، فالأ

�لعب��سي��ني �أو حت��ى �لعثم�ني��ني �أمة و�ح��دة ، ومل تكن �لب��الد �لعربية 

�أر�س��� و�ح��دة ، و�إمن��� ك�نت والي���ت ، �أو م�ستعم��ر�ت خ��سع��ة ب�لقوة 

ع���رش  �ل�س�د���س  �لق��رن  لغريه��� .  وحت��ى  �أو  �حل�كم��ة  ���رشة  �الأ له��ذه 

�ملي��الدي ك�ن��ت �لب��الد �لعربي��ة مب��� فيه��� م���رش تتكل��م خليط� من 

�للغ���ت و�للهج���ت .  وال ت��ز�ل ن�س��ب خمتلفة م��ن �ل�سع��وب �لعربية يف 

�مل���رشق و�ملغرب تتكلم �لكردي��ة ، و�ل�سوري�نية ، و�لنوبي��ة ، و�لرببرية .  

ومل يح��دث �إال يف عه��ود خ�طف��ة �أن ��ستط�ع��ت دولة و�ح��دة �أن تب�سط 

�لعرب��ي .  �لوط��ن  ن  �الآ ن�سميه���  �لت��ي  ر��س��ي  �الأ كل  عل��ى  �سلط�نه��� 
	

نه  ه��ذ� هو �مل��سي �ل��ذي ال نريد �أن نفهمه ، وال نري��د �أن نعرتف به ، الأ

مة �لعربية مل توجد في��ه ، ف�إذ� ك�ن البد  يك�س��ف لن� بكل و�س��وح �أن �الأ

�أن توج��د فيج��ب �أن يك��ون ذل��ك يف �مل�ستقب��ل ، وه��ي �إذن لي�ست قدر� 

ر�دة �مل�سرتكة ال ميكن  مفرو�س��� ، و�إمن��� ه��ي �إر�دة م�سرتك��ة ، ه��ذه �الإ

�أن تتمث��ل يف ح�ك��م ف��رد من ه��وؤالء �حل��ك�م �لذين يحب��ون �أن يلعبو� 

ب�ل�سع���ر�ت ، و�أن يقيمو� �لوحدة ب�لليل ، ويلغوه� ب�لنه�ر ، و�إمن� تتمثل 

ر�دة �مل�سرتك��ة يف نظ��م دميقر�طي��ة حقيقي��ة متث��ل �ل�سع��وب  ه��ذه �الإ

مة �لعربية لي�ست م��سي�  �لعربي��ة وت�ستند �إليه� وتعرب عن �إر�دته�، ف�الأ

موروث��� ، و�إمن� ه��ي م�ستقبل ن�سنع��ه ون�سعى �إليه، فالب��د �أن نتخل�س 

ن �لق��در �لذي �سيفر���س علين��� م�ستقبلن�  م��ن فكرة �لق��در �ملحب��ب ، الأ

دو�ت �لت��ي يتحق��ق به� ه��ذ� �مل�ستقبل ،  �ل�سي��س��ي �سيفر���س علين��� �الأ
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وم��ن �ملوؤك��د �أن ه��ذه �لفكرة ك�ن��ت �أ�س��س��� ��ستند �إليه �حل��ك�م �لعرب 

	�لذي��ن زعم��و� �أنهم ج���ءو� ليحققو� �لوحدة ، فل��م يحقق��و� �إال �لطغي�ن ! 

جن���ز �لوحيد �لذي حتقق  وم��ن �ملوؤ�س��ف �أن �جل�مع��ة �لعربية ، وهي �الإ

م��ة �لعربية  ن للطعن���ت .  فم� د�مت �الأ يف طري��ق �لوح��دة ، تتعر���س �الآ

ق��د توح��دت يف �أوه���م �لبع�س فقد �أ�سبح��ت �جل�معة �أ�سغ��ر من هذه 

وه�م!  �الأ
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ذو العقل ي�سقي ..! 

�أن� مدين للقر�ء بتو�سيح البد منه .  ف�إن مل يكن ديني للق�رئ �ل�س�ب 

�لذي ال يعرف بد�ي�تي ، فهو للمخ�رشم �لذي �سبقني قليال �أو �سبقته ، ف�سال 

عن ق�رئ �مل�ستقبل �لذي رمب� قدر يل �أن يقر�أين ، فري�ين �أقول كالم� يف 

زمن ، و�أقول كالم� �آخر يف زمن �آخر ، دون �أن يعرف �أ�سب�ب هذ� �لتحول .  

ورمب��� ظن بي ظن �ل�سوء ، ف�عتقد �أن��ى كنت �أميل مع �لريح حيث متيل . 
	

وه��و مع��ذور .  فق��د ع�سفت �لري�ح ب��كل �س��يء .  وم�سخ �لرهب��وت ت�رة ، 

و�لرغبوت ت�رة �أخرى �س�دة جنب� ك�نو� ف�أ�سبحو� .  ورمب� ظلو�، ينقلبون 

عل��ى �أنف�سهم حتى مل نعد منيز له��م ر�أ�س� من عقب !.  ونحن ال ننكر على 

�أح��د �أن ير�ج��ع نف�سه بني �حل��ني و�حلني ، وي�سح��ح �ختي�ر�ته ، ويعدل 

مو�قف��ه . وال نريد �أن ينك��ر علين� �أحد ذلك ، بل نحن ننكر �لثب�ت �إذ� ك�ن 

خرين .  جمود� وحتجر� وتقليد� ، وخوف� من مو�جهة �لنف�س ومو�جهة �الآ

لك��ن �لتح��والت �لن�جتة عن ت�أمل �لتج���رب و�ال�ستف�دة من �أخط�ء 

�مل��س��ي �سيء ، و�النقالب���ت �لفج�ئية �لن�جتة ع��ن �لرغبة يف �لثو�ب 

و�خل��وف م��ن �لعق�ب �سيء �آخ��ر .  ومن �ملوؤ�سف �أن يك��ون معظم ثب�تن� 

تقليد� وجمود� ، و�أن يكون معظم حتولن� خوف� وطمع� . 
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نح��ن ننتظ��ر حت��ى تقول �حلكوم��ة فنق��ول ، وحتى تفع��ل �حلكومة 

فنفع��ل .  ف���إذ� ك�ن هذ� �ل�سل��وك �لذيل��ي �أو �ل�سلبي مفهوم��� من مو�طن 

م�سح��وق ال ح��ول له وال ط�قة على �أن يفك��ر لنف�سه �أو يجهر بر�أيه، فهو 

لي�س مفهوم� وال مقبوال من �ملثقفني �أ�سح�ب �لر�أي �ملوكلني بت�سويب 

�خلط�أ وحر��سة �لقيم و�لتب�سري ب�مل�ستقبل . 

�مل�س���ر ،  وت�سحي��ح  �لنف���س ،  ملر�جع��ة  �حل�ج��ة  �أ�س��د  يف  و�إنن��� 

و�لتح��ول ، و�لتط��ور م��ع �لزم��ن .  لك��ن ه��ذ� �لتح��ول ال ميك��ن �أن يكون 

ث��ر� �أو ف�ع��ال �إال �إذ� ك�ن ��ستج�ب��ة منطقي��ة لتج�ربن��� �ل�س�بق��ة .  	موؤ

نحن ال نخون �أنف�سن�، وال نترب�أ من م��سين� حني ننقد جت�ربن� ، ون�سحح 

�أخط�ءن�، بل ن�ستفيد من هذ� �مل��سي حني ن�ستخل�س منه �لعربة ، وحني 

نعتلي م� وقعن��� فيه من �أخط�ء لن�ست�رشف �آف�ق �مل�ستقبل .  ونحن على 

�لعك���س م��ن ذلك نه��در م��سين� ونقتله ح��ني نقلده ونقد�س��ه ولو ك�ن 

كله �أجم�د� و�نت�س�ر�ت ، فكيف وقد خ�رشن� فيه �لكثري ، وق��سين� �لكثري ، 

مل، والبد �أن ن�ستفيد من �خل�س�رة .  فالبد �أن نتعلم من �الأ

مة �لعربية مل تولد  ربع�ء �مل��سي ب�أن �الأ ولقد �رشحت يف حديث �الأ

بع��د ، ومل توجد م��ن قبل �إال ��سم� ب��دون م�سمى ، �أو حلم��� ، �أو �سع�ر� ، �أو 

م�رشوع��� �سي��سي� مل نفكر فيه كم� يجب ، ومل نعمل من �أجله كم� يجب .  

ورمب� ف�أج�أ هذ� �لت�رشيح بع�س �لذين يعرفونني ، �أو �أخذهم على غرة ، 

ورمب� �سبب للذين ال يتفقون معي فيم� �رشحت به �أذى قليال �أو كثري� . 

فال�سك �أن بع�س �لقر�ء يعلم �أنى كنت من �أ�سد �لن��س �إمي�ن� بوجود 

م��ة �لعربي��ة كو�قع ملمو�س مي��الأ �ل�سمع و�لب�رش .  وكن��ت منذ �أو��سط  �الأ

�خلم�سيني���ت �سمن قلة من �أو�ئل �مل�رشيني �لذي��ن رفعو� هذ� �ل�سع�ر ، 

مة  وحتم�س��و� ل��ه ، ود�فع��و� عنه قوال وعم��ال ، حني ك�ن �حلدي��ث عن �الأ

و�س�ط  �لعربي��ة وعن عروبة �مل�رشيني غري م�أل��وف يف م�رش ، ال يف �الأ
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ن م���رش ك�ن له� د�ئم� و�سع  و�س���ط �لثق�فية .  الأ �ل�سي��سي��ة ، وال يف �الأ

قط�ر �ملحيط��ة به� ، حتى يف �لع�س��ور �لطويلة  خ����س مييزه� ع��ن �الأ

�لت��ي فقدت فيه� ��ستقالله� وحتولت �إىل والية يف �إمرب�طورية يحكمه� 

تر�ك �لعثم�نيون .  �لفر�س ، �أو �ليون�ن ، �أو �لروم�ن ، �أو �لعرب ، �أو �الأ

ويف �لوق��ت �ل��ذي تغ��ريت فيه ح��دود �لع��ر�ق ، و�ل�س���م و �جلزيرة ، 

و�ملغ��رب ، وق�س��م كل بلد م��ن هذه �لب��الد �إىل عدة والي���ت ظلت م�رش 

موحدة حمتفظة بحدوده� �لت�ريخية طو�ل �لع�سور . 

وعندم� جنح حممد على يف �أن ي�ستقل مب�رش وين�سئ �لدولة �مل�رشية 

ول من �لق��رن �لت��سع ع�رش ، ظلت �لبالد �لعربية  �حلديث��ة يف �لن�سف �الأ

ق�سى خ��سعة للعثم�نيني .  خرى م�عد� �ملغرب �الأ �الأ

ن موجودة بحدوده�  ومل تكن �أي دولة من �لدول �لعربية �لق�ئمة �الآ

ي دولة عربي��ة غري م�رش حدود  �حل�لي��ة يف ذل��ك �لوق��ت .  ومل تتعني الأ

ت��ر�ك يف �حل��رب �لع�ملي��ة  �سي��سي��ة مع��رتف به��� �إال بع��د هزمي��ة �الأ

تر�ك يف  جنلي��ز و�لفرن�سي��ني �لذي��ن حلو� حم��ل �الأ وىل، و�نت�س���ر �الإ �الأ

�لب��الد �لعربية ، ووزعوه� فيم� بينه��م ، و�أع�دو� ر�سم حدوده� ، و�أق�مو� 

فيه��� م��� �أق�م��وه من نظم و�أ���رش ح�كم��ة .  ويف هذ� �ملن�خ �ل��ذي �سبق 

وىل وتاله��� ظه��رت فك��رة �لعروب��ة ، و�رتفع �سع���ر �لوحدة  �حل��رب �الأ

ت��ر�ك وتع�سبه��م وتخلفهم م��ن ن�حية  �لعربي��ة ك��رد على ��ستب��د�د �الأ

وروبي��ني و��ستغالله��م وعدو�نيته��م م��ن ن�حي��ة �أخرى،  و��ستعم���ر �الأ

فم��ن �لطبيع��ي �أن يك��ون جت���وب �مل�رشيني مع ه��ذ� �ل�سع���ر �سعيف� 

	�آن��ذ�ك ، فلم يلهج ب��ه �إال بع�س �ل�سعر�ء و�لكت���ب يف بع�س �ملن��سب�ت . 

ه��ذ� �ملوق��ف �ل�سلبي ل��ه �أ�سب�ب وجذور منه��� :  �أن م���رش مل تكن هدف� 

قريب��� للهج��ر�ت �لعربية كم� ك�نت بالد �ل�س���م و�لر�فدين .  وقد تعربت 

�سالم، وعرف��ت �لعروبة عن طريقه ، على حني  م���رش وبالد �ملغرب ب�الإ



���

�سالم بقرون  ك�نت بالد �مل�رشق م�رشح� لن�س�ط �لقب�ئل �لعربية قبل �الإ

�سالم  طويل��ة .  ب��ل �أن هذه �لقب�ئ��ل �لتي ��ستوطن��ت بالد �ل�س�م قب��ل �الإ

ن ، فلم ترتبط  دخل��ت يف �مل�سيحي��ة ، وظ��ل بع�سه� عل��ى دينه حت��ى �الآ

�سالم يف هذه �لبالد كم� �رتبطت به يف م�رش و�ملغرب .  �لعروبة ب�الإ

ويف �لوق��ت �لذي �رتفع فيه �سع�ر �لعروب��ة يف بالد �ل�س�م و�لعر�ق 

يف �أو�خ��ر �لق��رن �لت��سع ع���رش و�أو�ئل �لق��رن �لع�رشي��ن ، ك�ن �لن�س�ط 

�لثق���يف و�ل�سي��س��ي �مل���رشي ق��د �سب��ق مثيل��ه يف �لب��الد �لعربي��ة 

خ��رى بخطو�ت و��سع��ة ، وك�ن �سع��ور �مل�رشي��ني مب�رشيتهم �أقوى  �الأ

بكث��ري م��ن �سعوره��م بعروبتهم ، ب��ل �إن نظ��رة �مل�رشي��ني للعروبة مل 

ن �لعروبة ك�ن��ت الت��ز�ل خمتلطة  تك��ن تخل��و م��ن توج���س ونف��ور ، الأ

ح�سن��ة ، �لب��دو  �سمع��ة  تك��ن  ومل  ب�لب��د�وة .   غريه��م  وعن��د  	عنده��م 

من هن� مل يكن �مل�رشي��ون عروبيني ، وك�ن �لعروبيون �مل�رشيون �إىل 

�أو�خ��ر �خلم�سيني���ت قل��ة من �ملثقفني �لذي��ن �عتربو� �لوح��دة �لعربية 

�رشوري��ة ملق�ومة �ال�ستعم���ر �لغرب��ي ، و��ستع�دة فل�سط��ني ، وحتقيق 

ح��د �ملع�سكري��ن �ملت�س�رعني �آن��ذ�ك ، كم� وجد  �لتق��دم دون �نحي���ز الأ

ه��وؤالء �ملثقف��ون يف ��سرت�كي��ة �لقوميني �لع��رب بديال ع��ن ��سرت�كية 

ممي��ة، وينظ��رون �إىل �لوحدة  �مل�رك�سي��ني �لذي��ن ك�ن��و� يب���رشون ب�الأ

�لقومية برتفع و�رتي�ب ! 

ولق��د كن��ت و�حد� م��ن ه��وؤالء �لعروبي��ني �مل�رشي��ني .  ولعلي كنت 

ن �لعروبة مل تكن ب�لن�سبة  مع��دود� فيهم من �ملتحم�سني �ملفتون��ني ، الأ

يل جمرد م�رشوع �سي��سي ، بل ك�نت م�رشوع حي�ة .  ك�نت عقيدة �س�ملة 

�أملت على قر�ءتي وكت�بتي ، �أفك�ري و�أحالمي، �سد�ق�تي وخ�سوم�تي . 
	

�أك��رث من خم�س وع�رشي��ن ق�سيدة نظمته��� يف �لعروب��ة ، وع�رش�ت من 

�ملق�الت ، وكت�ب د�فعت فيه عن عروبة م�رش . 
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وي��وم �أعلن جم�ل عبد �لن��رش و�سكري �لقتلى وحدة م�رش و�سوري� 

م��ن �رشف��ة جمل�س �ل��وزر�ء يف �س�رع ق���رش �لعيني خرج��ت مبكر� من 

من��زيل �لقريب الن�س��م للجمهور �لذي جتمع حتت �ل�رشف��ة لي�ستمع �إىل 

عالن �لت�ريخي .  هذ� �الإ

وي��وم وق��ع �النف�س�ل كن��ت يف دم�سق �سم��ن �ل�سع��ر�ء �مل�رشيني 

�لذي��ن ك�نو� ي�س�رك��ون يف مهرج�ن �ل�سعر ذلك �لع���م ، وقدت مظ�هرة 

�ست�ذ مكرم حممد �أحمد  م��ن �ل�سوريني �ملوؤيدين للوحدة ك�ن �لزميل �الأ

�سمن �سهوده� . 

من �ملتوقع �إذن �أن يف�ج�أ بع�س �لقر�ء حني يرونني �أقول �ليوم م� 

مة �لعربية ، فمن و�جبي �أن �أ�رشح لهم �أ�سب�ب هذ� �لتحول ،  �أقوله عن �الأ

مة �لعربية  بني لهم كيف �قتنعت �أن� ب�أن �الأ قنعه��م مب� �أق��ول، بل الأ ال الأ

مل تولد بعد ، ومل توجد من قبل �إال حلم� طوب�وي� ، �أو م�رشوع� �سي��سي� مل 

نفكر فيه كم� يجب ، ومل نعمل من �أجله كم� يجب .  ورمب� ك�نت �أعم�لن� 

نق�س��� له وخروج��� عليه و�بتع�د� عن��ه .  بل هي كذلك ب��كل ت�أكيد.  فقد 

ك�ن��ت �لوح��دة �لعربية مطلب� لكل �لعرب �أو ملعظمه��م منذ �أربعة عقود 

ن كذل��ك ، وك�ن هذ� �ملطلب قريب� ممكن� منذ  �أو خم�س��ة ، وهي مل تعد �الآ

ن مل يعد قريب� ، ومل يعد ممكن� .  ف�إذ� ك�نت  �أربعة عقود �أو خم�سة ، وهو �الآ

�لوح��دة �لعربية قد �أ�سبحت م�ستحيلة ، �أو �سب��ه م�ستحيلة ، �أو بعيدة يف 

مة ال تتكون ، �أو ال  مة �لعربية مل تتكون �إذن بعد ، الن �الأ �أقل تقدير ، ف�الأ

ن  يكتم��ل وجوده� وال يتحقق �إال ب�لدولة .  ف���إذ� كن� قد عجزن� حتى �الآ

ع��ن بن�ء هذه �لدولة �لو�حدة ، كم� عجزن� عن بن�ء �قت�س�د م�سرتك ، بل 

خط�ر  دن��ى من �لتن�سيق و�لت�س�م��ن �إز�ء �الأ عجزن��� عن حتقيق �حلد �الأ

و�لتحدي���ت �لت��ي نو�جهه� فنحن ل�سن��� �أمة و�ح��دة ، �أو بتعبري �أدق، مل 

ن�سبح �أمة بعد . 
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نع��م ، هن�ك عو�طف قومية جتمع بني �لعرب جميع� من �ملحيط �إىل 

�خللي��ج ، وقد ع��ربت هذه �لعو�طف ع��ن نف�سه��� يف كل �ملن��سب�ت ، وال 

ت��ز�ل تعرب ع��ن نف�سه� كم� ر�أين� يف �ملظ�ه��ر�ت �حل��سدة �لتي تفجرت 

مريك��ي على �لعر�ق ،  يف كل �لب��الد �لعربية �حتج�ج��� على �لعدو�ن �الأ

غري �أن هذه �ملظ�هر�ت �إذ� ك�نت دليال على وجود عو�طف عربية ، فهي 

لي�س��ت دليال على وجود �أمة عربية .  وقد تظ�هر �لع�مل كله �سد �لعدو�ن 

مريكي على �لعر�ق فك�نت هذه �ملظ�هر�ت دليال على وجود عو�طف  �الأ

�إن�س�نية م�سرتكة ، ومل تكن دليال على �أن �لع�مل �أ�سبح �أمة و�حدة .  �سحيح 

�أن �لعرب ي�سعرون على نحو م� ب�أنهم ينتمون لكي�ن م�سرتك ، ولكن هذ� 

مة له�  ن �الأ �لكي���ن لي���س �أمة و�حدة ب�لت�أكيد، �أو مل ي�سبح �أم��ة بعد ، الأ

�سكل تتحقق فيه وهو �لدولة �لتي جنده� يف �لبالد �لعربية دوال متعددة 

تت�س�دم وتفرتق �أكرث مم� تت�س�من وتتفق ، ف�إذ� ك�ن �لعرب �أمة و�حدة 

كم� يزعمون فلم�ذ� مل يقيمو� هذه �لدولة؟ ومل�ذ� مل يبد�أو� حتى يف �إق�مة 

نو�ة له�؟ ومل���ذ� �أهدمو� م� بنو�؟ ومل�ذ� مل يوحدو� �القت�س�د �إذ� ك�نو� 

ع�جزي��ن عن توحي��د �ل�سي��سة؟ بل مل�ذ� مل يح�فظ��و� على م� ك�ن لهم 

	م��ن ثق�فة ج�معة حولته� �ل�سي��س���ت �ملت�س�رعة �إىل ثق�ف�ت متعددة

ن ال توج��د �س��وق عربية للكت�ب ، وال �س��وق عربية للفيلم .   متب�ع��دة؟ �الآ

وال يوجد برن�مج م�سرتك للتعليم ، وال برن�مج م�سرتك للتعريب ، و�للغة 

قط�ر �لعربية ، وحتل  ن يف كل �الأ �جل�مع��ة ، وهي �لف�سحى، ترت�ج��ع �الآ

حمله� ع�مية �لعو�م ، و�إجنليزية �ملثقفني �أو فرن�سيتهم ! 

لك��ن �لعرب ي�ستطيعون مع ه��ذ� �أن ي�سبحو� �أم��ة و�حدة ، ب�رشطني :  

خ��ر �أن يعملو� ليكونو�  ن ، و�الآ ول �أن يعرتف��و� ب�أنه��م لي�سو� كذل��ك �الآ �الأ

كذلك يف �مل�ستقبل . 

ربع�ء �مل��س��ي مل �أكن �أهدم بن�ء  �أري��د �أن �أق��ول:  �إنني يف حديث �الأ
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ق�ئم� ، بل كنت �أدعو �إىل �إق�مة �لبن�ء �لذي مل يقم بعد ! 

�سب��وع �مل��سي ، ف�أن�  ول�س��ت �أظ��ن �أين ف�ج�أت �أحد� مب��� قلت يف �الأ

قل.  �أم�  �أر�ج��ع نف�سي ، و�أعي��د فح�س �أفك�ري منذ ثالثني ع�م��� على �الأ

ه��وؤالء �لذي��ن يعتق��دون �أن كل م��� ك�ن يف نظرهم ظ��ل �سحيح� حتى 

ن ، فهنيئ� لهم هذ� �لنعيم �ملقيم .  �الآ

ذو �لعقل ي�سقي يف �لنعيم بعقله

و�أخو �جله�لة يف �ل�سق�وة ينعم ! 
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�لذي  ب�لر�س�  نف�سه  متتلئ  �أن  هيكل  ح�سنني  حممد  �ست�ذ  لالأ يحق 

ن�س�ن حني يبلغ غ�يته، ويوؤدي ر�س�لته، فتحل ببدنه  متتلئ به نف�س �الإ

جهد  من  بذل  م�  على  وف�ق�  جز�ء  �لبليلة  �لعذبة  �لر�حة  تلك  �ملتعب 

وعرف من عن�ء.

وهو  �لع�رشين  �لقرن  �أربعيني�ت  يف  طريقه  هيكل  بد�أ  فمنذ  نعم، 

بد�أ  منذ  وهو  �آن.  قد  �لر�سو  �أو�ن  �أن  ظن  و�إن  ن،  �الآ حتى  ير�س  مل  فيه 

مو�ج ومغ�لبة �لعو��سف.  هذ� �لطريق �لطويل مل يكف عن م�س�رعة �الأ

ف�إن ك�ن يف مرحلة من �ملر�حل قد وجد �لريح مو�تية، فهو يف بقية 

�ملر�حل مل يجده� كذلك. ف�ساًل عن �أن �ملت�عب �لتي يلق�ه� مثل هيكل 

�لتي عمل فيه� ال ت�أتي من حوله فح�سب، بل ت�أتي  يف مثل �لظروف 

�لر�أي يف كنف زعيم  �لتي يجده� �س�حب  �أي�سً�. و�حلم�ية  نف�سه  من 

�لظن وهو غري  �إال بح�سن  �أن تكون م�سمونة  �ل�سلط�ن ال ميكن  مطلق 

م�سمون. 

ن وقد  لهذ� مل ي�سعر هيكل ب�لر�حة، ومل يعرف �ال�سرتخ�ء، فهو �الآ

�أن  �إليهم�، وهو ي�ستحقهم�. لكنه لن ي�ستطيع  بلغ �لثم�نني يف ح�جة 

�ستاذ هيكل االأ

واأزمة املثقفني!

)1(
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ور�ئه  ينظر  �أن  �إال  ميلك  ال  وهو  ين�رشف،  و�أين  �أزمع.  كم�  ين�رشف 

وينظر �أم�مه، �أن يتذكر ويتوقع؟ ونحن ال ن�ستطيع بعد �أن نحتفل معه 

�أنف�سن�  ونر�جع  ونتوقع،  فنتذكر  فعله،  نفعل  �أن  �إال  �حل�فلة  بثم�نينه 

ونر�جعه، ون�س�ئله� ون�س�ئله ؟

ن�س�ين، و�لكت�بة ب�لذ�ت، حي�ة مت�سلة و�سريورة د�ئمة.  �إن �لفعل �الإ

�لف�عل  د�ئرة  من  وتنقله   ، ن�س�ين  �الإ �لفعل  حتفظ  �أن  �لكت�بة  وظيفة 

وت�ريخه�،  مة  �الأ �أو�سع.  دو�ئر  �إىل  ومك�نه  وزم�نه  بذ�ته  �ملحدود 

و�لب�رش وت�ريخهم.

خالل  جميعً�  ب�سريتن�  هيكل  ح�سنني  حممد  �سرية  �ت�سلت  ولقد 

�ل�سرية  هذه  �سنع  يف  �س�رك  �إنه  قلت  ورمب�  �مل��سية.  �ل�ستة  �لعقود 

و�أن  نر�جع عمله،  �أن  �ليوم  �أو غري مب��رش، فمن حقن�  مب��رش  بطريق 

نه مل يكن يكتب لنف�سه، ومل يكن يفكر يف �رشه، بل  ننظر فيم� �سنع. الأ

ك�ن يكتب لقر�ئه ويخت�ر لهم �أي�سً�، و�سو�ء �ن�رشف �أو مل ين�رشف فهو 

ح��رش موجود.

�ست�ذ هيكل �إال من بعيد. فقد بد�أت حي�تي �لعملية  و�أن� مل �أعرف �الأ

قل، وذلك يف رزو �ليو�سف، وهي د�ر �سحفية  بعده بع�رشة �أعو�م على �الأ

تختلف عن �أي د�ر �أخرى. و�لعمل فيه� ال ي�سبه �لعمل يف �سو�ه� ف�ساًل 

ن�س�طي  �إىل  ب�لقي��س  جد�ً  متو��سع�  ك�ن   ك�سحفي  ن�س�طي  �أن  عن 

�ست�ذ هيكل �لذي  ك�س�عر، ومن هن� �مل�س�فة �لتي ب�عدت بيني وبني �الأ

ك�ن يرتبع على عر�س �ل�سح�فة �مل�رشية �إىل �أو�ئل �ل�سبعيني�ت حني 

بقى حتى نه�ية �لثم�نيني�ت، ثم �أعود وقد �ختلفت  رحلت �إىل ب�ري�س الأ

�سب�ب �لبعد �أ�سب�ب جديدة. �لظروف، وتر�مت �مل�س�ف�ت، و�أ�سيفت الأ

لهيكل  يقر�أ  ك�ن  �لذي  �لو��سع  �جلمهور  من  و�حد�  كنت  ولكنني 

و�أو�ئل  �ل�ستيني�ت  �أو�ئل  بني  جمعة  كل  �سب�ح  �سبوعية  �الأ مق�لته 
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هر�م"  �ست�ذ هيكل ك�ن يقر�أ م� ك�ن ين�رشه "�الأ �ل�سبعيني�ت. و�أظن �أن �الأ

يف تلك �ل�سنو�ت من �سعري. و�ذكر بهذه �ملن��سبة �أنه رفع من �ل�سفحة 

دبية ق�سيدة من ق�س�ئدي ك�ن �لدكتور لوي�س عو�س قد قرر ن�رشه�،  �الأ

فجمعت ب�لفعل وطبعت حتى قر�أه� هيكل فرفعه� قبل �س�ع�ت قليلة 

من �سدور �لعدد.

و�لق�سيدة �لتي �أحتدث عنه� هي "�لدم و�ل�سمت"،/ وقد كتبته� عن 

حرب �ليمن �سنة 1963، حني ك�نت �ل�سلط�ت �مل�رشية تلزم �ل�سمت 

�إز�ء �خل�س�ئر �لتي نتكبده� يف هذه �حلرب. و�إذ� كنت قد �سعرت ب�حلزن 

�أن  �أملت على هيكل  �سب�ب �لتي  ن �لق�سيدة مل تن�رش، فقد تفهمت �الأ الأ

يرفعه� من �ل�سحيفة. ك�نت حرب �ليمن قد �أث�رت خالفً� د�خل �ل�سلطة، 

عالن عن �خل�س�ئر يحرج عبد �لن��رش، �لذي كن� نلتف جميعً�  وك�ن �الإ

من حوله يف ذلك �لوقت. ولهذ� مل �أتهم هيكل ، ومل �أعترب منعه للق�سيدة 

�أقل فيه� م� ق�له توفيق  �لتعبري، ف�أن� مل  عدو�ن� مق�سود� على حرية 

�حلكيم وجنيب حمفوظ يف " �ل�سلط�ن �حل�ئر" و" �لل�س و�لكالب" و" 

دبية �لتي ك�نت تنقد �لنظ�م وت�سكك  عم�ل �الأ مري�م�ر" و�سو�ه� من �الأ

هر�م" على  "�الأ يف �رشعيته، ومع ذلك حتم�س له� هيكل، ون�رشه� يف 

حترير  رئي�س  �حلن�وي  كم�ل  �ست�ذ  �الأ �أن  ذلك  بعد  و�أذكر  م�سئوليته. 

مة من بعد، �طلع على  "�جلمهورية" يف ذلك �لوقت، ووكيل جمل�س �الأ
�لق�سيدة و��ست�أذن �ل�سلط�ت يف ن�رشه� ف�أذنت له.

�ست�ذ هيكل يف عدة من��سب�ت يف �لق�هرة.  وقد �أ�سعدين �حلظ بلق�ء �الأ

هر�م" للم�ستعرب  قدمني له �لدكتور لوي�س عو�س يف حفلة �أق�مه� "�الأ

�ل�سبعيني�ت  �أو�خر  �ست�ذ ج�ك بريك يف فندق �سربد. ويف  �الأ �لفرن�سي 

�ست�ذ هيكل �طلع عليه  �أن �الأ �سدر يل كت�ب عن عروبة م�رش، ويظهر 

للع��سمة  �آنذ�ك  به�  ق�م  زي�رة  خالل  نلتقي  �أن  يف  رغبته  و�أبدى 
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�لفرن�سية، وقد �رشين �أن �ألبي �لدعوة و�أزوره يف �لفندق �لذي ك�ن ينزل 

فيه. غري �أن �ملعرفة �ل�سخ�سية لي�ست �رشط� للكت�بة عن هيكل �أو عن 

�أكتب هن� عن �سخ�سه، و�إمن�  �أن  �أريد  ين ال  قالم، الأ �الأ غريه من حملة 

�سبع  يف  عنه  عرب  �مل�رشيني  �ملثقفني  يف  له  ر�أي  عن  �أكتب  �أن  �أريد 

�ست�ذ جم�ل  هر�م" ع�م 1961، و�أع�د ن�رشه� �الأ مق�الت ن�رشه� يف "�الأ

حتت  �مل��سي  �ل�سهر  �أو�خر  يف  دب"  �الأ �أخب�ر   " جملة  يف  �لغيط�ين 

حتريره�  ير�أ�س  �لتي  �ملجلة  من  م�س�ركة  �ملثقفني"،  "�أزمة  عنو�ن 

ن�حيتي  من  و�أن�  �لثم�نني.  ع�مه  هيكل  �ست�ذ  �الأ ببلوغ  �الحتف�ل  يف 

�ست�ذ هيكل  ر�ء �لتي عرب عنه� �الأ �أ�س�رك يف هذ� �الحتف�ل مبن�ق�سة �الآ

قبل  ظهوره�  عند  ملن�ق�سته�  �لفر�سة  ت�سنح  فلم  �ملق�الت،  هذه  يف 

ن، ف�ساًل عن �أن من�ق�سة �لر�أي بعد �أن دخل  �أربعني �سنة، كم� ت�سنح �الآ

�متح�ن �لزمن جديرة ب�أن تك�سف لن� م�ال ت�ستطيع �أن تك�سفه قبل �أن 

يدخل هذ� �المتح�ن.

ول�ست �أظن �أن �لظروف –�لتي ك�نت �س�ئدة يف �أو�ئل �ل�ستيني�ت- 

�أو من�ق�سة ج�دة متك�فئة حول  ب�إد�رة حو�ر مو�سوعي  ت�سمح  ك�نت 

موقف  وهو  �ملق�الت،  هذه  يف  هيكل  �ست�ذ  �الأ �أث�ره  �لذي  �ملو�سوع 

�ملثقفني �مل�رشيني من حركة �جلي�س ومن �لنظ�م �لذي �أق�مه �لرئي�س 

�أن �ملثقفني �مل�رشيني  ر�أى  �ست�ذ هيكل قد  �الأ و�إذ� ك�ن  �لن��رش.  عبد 

�الجتم�عية-  وتطلع�تهم  �لطبقية  �نتم�ء�تهم  –ب�سبب  عجزو�  قد 

عجزو�  كم�  بحركته،  �جلي�س  يقوم  �أن  قبل  ب�جلم�هري  �اللتح�م  عن 

م�  فحقق  �حلركة  به  ج�ءت  �لذي  �جلديد  �لنظ�م  مع  �لتج�وب  عن 

مط�لب  وتبنى  تركوه،  �لذي  �لفر�غ  ومالأ  حتقيقه،  عن  �ملثقفون  عجز 

ر�أى هذ�  قد  �ست�ذ هيكل  �الأ �إذ� ك�ن  �ل�سعبي.  �لن�س�ل  وق�د  �جلم�هري، 

�لقر�ء  ويقنع  ر�أيه،  لي�رشح  �أم�مه  مفتوح�  �ملج�ل  وجد  فقد  �لر�أي 
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بوجهة نظره، وهذ� م� مل يكن مت�حً� للمثقفني �مل�رشيني �لذين ك�ن 

نهم مل يكونو� ي�ستطيعون يف ذلك �لوقت �لع�سيب �أن يقولو�:  يعنيهم، الأ

ب�جلم�هري،  �اللتح�م  وبني  بينهم  يحول  �لذي  هو  �جلديد  �لنظ�م  بل 

و�إال فكيف يكون هذ� �اللتح�م، و�لتنظيم�ت �حلزبية ممنوعة، و�لرق�بة 

مرفو�سة، و�ملن�بر كله� حتت �سيطرة �لدولة، وحممد مندور ممنوع من 

وح�سن  ح�فظ،  و�سالح  �لع�مل،  �أمني  وحممود  عو�س،  ولوي�س  �ل�سفر، 

ال  �أو مئ�ت  ، وع�رش�ت غريهم  �ل�سعدين  �د، وجم�ل ك�مل، وحممود  فوؤ

نهم  ي�ستطيعون حتى قر�ءة مق�الت هيكل. ف�ساًل عن �أن ين�ق�سوه�، الأ

ويوليو  يونيو،  �ملق�الت،  هذه  فيه  تن�رش  ك�نت  �لذي  �لوقت  ذلك  يف 

1961، ك�نو� معتقلني يف �لو�ح�ت!

ال �أريد �أن �أقول �إن �لوقت مل يكن من��سب� لن�رش هذه �ملق�الت، ويف 

�ست�ذ  تقديري على �لعك�س، �أن هذه �لظروف �لق��سية هي �لتي دفعت �الأ

�لنظ�م  بني  مثمر  لنق��س  بد�ية  تكون  عله�  مق�الته،  لكت�بة  هيكل 

خر، وينتفع بذلك �لنظ�م  و�ملثقفني يت�سع فيه �سدر كل من �لطرفني لالآ

�لنظ�م  على  فينفتحون  �ملثقفون  وينتفع  �لدميقر�طية،  على  فينفتح 

ويتبنون م�رشوعه وينخرطون يف �لعمل لتحقيقه.

"�أزمة  �ست�ذ هيكل عم� �سم�ه  �الأ �لتي كتبه�  �أن هذه �ملق�الت  غري 

ن كم� يجب وه�نحن نقر�أه� من جديد يف  �ملثقفني" مل تن�ق�س حتى �الآ

دب" فنجده�، كم� قر�أن�ه� حني ن�رشت قبل �ثنني و�أربعني  " �أخب�ر �الأ
�ست�ذ  ع�م� مل يتغري فيه� حرف، فهل نفهم من هذ� �لن�رش �جلديد �أن �الأ

هيكل م�ز�ل يفهم موقف �ملثقفني �مل�رشيني من جم�هري �ل�سعب ومن 

�ست�ذ هيكل  حركة يوليو، كم� ك�ن يفهمه يف �أو�ئل �ل�ستيني�ت �أم �أن �الأ

مل يكن على علم ب�أن مق�الته عن "�أزمة �ملثقفني" �سيع�د ن�رشه�، ولهذ� 

ع�دة �لنظر فيه�؟  مل تتح له �لفر�سة الإ
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كت�ب  يف  جمعت  �ملق�الت  هذه  �أن  دب"  �الأ �أخب�ر   " ذكرت  وقد 

�ست�ذ هيكل مل يعد  وطبعت مرة و�حدة مل تتكرر، فهل يعني هذ� �أن �الأ

ير�ه� معربة عن ر�أيه يف موقف �ملثقفني �مل�رشيني من حركة يوليو 

�لتي فقدت �سب�به�، و�نقلبت على نف�سه� فمن �ملنطقي �أن نعيد �لنظر 

يف فهمن� ملوقف �ملثقفني منه�. وهل تكون حركة يوليو �لتي �نتهت 

يوليو، كم� ك�نت يف  1967 هي حركة  يونيو  �إليه يف  �نتهت  م�  �إىل 

�ست�ذ هيكل مق�الته؟! يونيو 1961 حني كتب �الأ

ومع �أن كل �سئ تغري يف بالدن� ويف �لع�مل، فم� ز�لت هذه �لنظرة 

وم�ز�ل  موؤثرة  �س�ئدة  �ملثقفني  جت�ه  هيكل  �ست�ذ  �الأ عنه�  عرب  �لتي 

�ملثقفون �مل�رشيون م�ستبعدين كم� ك�نو� يف �ل�ستيني�ت، ي�سمح لهم 

مفكرين،  يكونو�  ب�أن  لهم  ي�سمح  وال  حمرتفني،  مهنيني  يكونو�  ب�أن 

�لقلب. وهذه  �له�م�س ال يف  فمك�نهم يف �ملوؤخرة ال يف �ملقدمة، يف 

هي  و�إمن�  وحدهم،  �ملثقفني  �أزمة  لي�ست  �إنه�  �حلقيقية.  زمة  �الأ هي 

�لقرن  م�سكالت  يو�جه  �لذي  �لوطني  �لعمل  �أزمة  كله،  �ملجتمع  �أزمة 

�مل��سي ونظمه وموؤ�س�س�ته. و�إذن فال بد من �ملر�جعة. مر�جعة �لفكرة، 

ومر�جعة �لو�قع.
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�ستاذ هيكل  االأ

واأزمة املثقفني!

)2(

�ست�ذ جم�ل �لغيط�ين م�سكور�ً ليجيبني عن �لت�س�وؤالت  �ت�سل بي �الأ

�ست���ذ حممد ح�سنني  خ��رية حول موقف �الأ �لت��ي �أنهي��ت به� مق�لتي �الأ

هي��كل م��ن �إع�دة ن���رش مق�الته عم� �سم���ه "�أزم��ة �ملثقفني" يف جملة 

عرف منه حقيقة  دب" وق��د كنت يف �نتظ�ر هذ� �جل��و�ب الأ "�أخب���ر �الأ
�لرج��ل �ل��ذي �أن�ق�س��ه هل هو هي��كل �لقدمي �ل��ذي كتب ه��ذه �ملق�الت 

ون�رشه���، وهو ال ي��ز�ل حديث عهد ب�ل�سب�ب مفتون��� معتز� مبك�نه من 

خر يف قم��ة جم��ده وذروة �سعبيته، مل  عب��د �لن����رش �ل��ذي ك�ن ه��و �الآ

ميتح��ن نظ�مه مب��� �متحن به يف �نف�س�ل �سوري� عن م�رش، ويف حرب 

ن  �ليمن، ويف هزمية 1967؟ �أم هو هيكل �ملجرب �حلكيم �لذي يطل �الآ

عل��ى م��سي��ه وم��سين� من ف��وق ثم�نني حجة ع��رف حلوه� ومره�، 

ور�أى حو�دثه��� كي��ف بد�أت وكيف �نتهت، و�أبط�له��� يوم �سعدو� ويوم 

�سقطو�؟

ه��ل نن�ق�س مق�الت هيكل ب�عتب�ره� �أثر� من عهد م�سى و�نق�سى، 

�أم نن�ق�سه��� ب�عتب�ره��� موقف��� ث�بت� من �ملثقف��ني �مل�رشيني ال يز�ل 

�ست�ذ جم�ل �لغيط�ين  �ست�ذ هيكل يتبن�ه ويد�فع عنه؟ ولقد �أبلغني �الأ �الأ
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ذن منه، لكن  �ست�ذ هي��كل دون �أن يطل��ب �الإ �أن��ه �أع���د ن�رش مق���الت �الأ

 عن �رشوره 
َّ

�ست���ذ هي��كل مل يعرت�س ح��ني وجده� من�سورة، بل غ��ري �الأ

ور�س���ه، و�إذن فهو مل يغري ر�أيه يف �ملثقفني �مل�رشيني، فمن حقن� �أن 

نن�ق�سه ك�أنه كتبه� �ليوم.

بل نح��ن ن�ستطيع �ليوم �أن نفهم �لظروف �لت��ي �أملت عليه كت�بته� 

ع�دة ن�رشه� دون  قب��ل �أربعني ع�م�، وال ن�ستطيع �ليوم �أن جند �سبب� الإ

تو�سي��ح �أو تعديل، �إال �أن يكون �ملق�سود م��ن �إع�دة �لن�رش �أن نر�جعه� 

�ست�ذ هيكل �ل��ذي ال ي�ستطيع �أحد  ونن�ق�سه��� من جدي��د، نحن ومعن� �الأ

�أن يقول �إن موقفه من �ملثقفني �مل�رشيني �لذين ع�ر�سو� عبد �لن��رش 

وط�لبو� ب�لدميقر�طية ك�ن موقفه وحده. لقد ك�ن موقف� �س�ئع� �ن�س�ق 

�إليه �لكثريون، ومن �سمنهم بع�س كب�ر �ملثقفني، يف ذلك �لوقت �لذي 

ن� لعبد �لن��رش فوق كل والء، وك�نت ثقتن� يف �مل�ستقبل  ك�ن فيه والوؤ

�لذي يعدن� به تهون علين� �لت�سحية ب�ملع�ر�سني وحتجب عن� �لكو�رث 

�ملتالحقة �لتي �ستجره� علين� �لدكت�تورية.

�ست�ذ هيكل وحده، برغ��م مك�نه �لفريد قرب  وم��ن هن��� ال �أن�ق�س �الأ

�ل�سلط��ة �أو فيه�، وبرغم �المتي�ز�ت �لتي مل يتمتع به� �سو�ه، بل �أن�ق�س 

نف�سي وجيلي �أي�س�، و�أن�ق�س هذ� �لت�ريخ �لذي تو�ط�أن� على �أن نتجنب 

�حلدي��ث فيه، �إنه ت�ريخ �أليم، نخ�ف م��ن مو�جهته، فنتج�هله، وتنغلق 

علي��ه �سدورن� ليزودن� مب��� نحت�ج �إليه من �أوه�م و�أك�ذيب نلج�أ �إليه� 

لنهرب من وعين�، ونتخل�س من حريتن� وم�سئوليتن�.

ن نر�جع ه��ذ� �لت�ري��خ ونن�ق�سه،  نح��ن يف ح�ج��ة م��س��ة ملح��ة الأ

لنعرفه على حقيقته، ونعرتف بدورن� فيه، فنتطهر من �سعورن� ب�لذنب 

و�لتق�سري، ون�سحح م� وقعن� فيه من �أخط�ء، ثم ن�ست�أنف طريق �لنه�سة 

ن� درو�س� وعرث�تن� خرب�ت وجت�رب. خف�ف�، وقد �أ�سبحت �أخط�وؤ
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�ست���ذ حممد ح�سنني هي��كل �أن عالق��ة �ملثقفني �مل�رشيني  ي��رى �الأ

نه� مرت بني ع�م 1952	 بنظ���م يوليو ك�نت عالقة متوترة مت�أزمة، الأ

وىل حني ط�لب �ملثقفون �جلي�س  وع�م 1961 بثالث �أزم�ت متت�بعة �الأ

�ل��ذي ��ستوىل عل��ى �ل�سلطة ليلة 23 يوليو ب�لع��ودة �إىل ثكن�ته، بعد �أن 

جن��ح يف طرد �مللك، و�أ�سبح يف ��ستط�عت��ه �أن ي�سلم �ل�سلطة للمدنيني. 

و�لث�ني��ة حني ط�لب��و� ب�إطالق حرية �لن�س���ط �ل�سي��سي و�إع�دة �حلي�ة 

خرية حني �عرت�سو� على تعيني �لع�سكريني يف �ملوؤ�س�س�ت  �لني�بية، و�الأ

و�ل���رشك�ت، وط�لب��و� ب���أن يك��ون �لعم��ل فيه��� مق�سور� عل��ى �خلرب�ء 

و�لفنيني. 

�ست���ذ هي��كل ي�س��ك يف �لدو�ف��ع �لت��ي �أدت ب�ملثقف��ني �إىل  لك��ن �الأ

مع�ر�س��ة نظ���م عبد �لن����رش وال ي�سلم ب���أن �لدميقر�طية ه��ي �ل�سبب 

نه لو  يف ت���أزم �لعالق��ة بني �لطرفني وهو يف هذ� منطقي م��ع نف�سه، الأ

�سل��م بذلك ل�سلم ب�أن نظ�م عب��د �لن��رش غري دميقر�طي، و�إذن فمن حق 

�ست�ذ هيكل �أن يبحث عن  �ملثقفني �أن يع�ر�سوه. ومن هن� ك�ن على �الأ

�سب��ب �آخر يقرتحه لهذه �لعالق��ة �ملت�أزمة. وقد وجد بغيته يف �ل�رش�ع 

�لطبقي �لذي جعله م�سئوال عن �أزمة �ملثقفني.

ق���ل : �إن مط�لب��ة �ملثقفني بعودة �جلي���س �إىل ثكن�ته مل تكن بد�ية 

زم��ة ق�ئمة قب��ل يوليو، متمثل��ة يف عجز  زم��ة و�إمن��� ك�نت ه��ذه �الأ �الأ

ه  �ملثقفني عن قي�دة �لن�س�ل �ل�سعبي، وقد �أدى هذ� �لعجز �إىل فر�غ مالأ

�سلي��ة، فلي�ست وظيفتهم �أن  �سب���ط يوليو �لذين جت���وزو� وظيفتهم �الأ

ن �ملثقفني تخلو�  يق��ودو� �جلم�ه��ري، لكنهم ��سطرو� ��سطر�ر� لذل��ك، الأ

ع��ن �أد�ء ه��ذ� �لو�جب ح��ني �نف�سلو� ع��ن �ل�سعب، و�أ�سبح��و� "يكونون 

طبق��ة له��� م�س�حله� �ملتميزة عن م�س�ل��ح �جلم�هري"، على حني بقى 

�الت�س�ل مفتوح�. ال ن��دري كيف؟! –بني هذه �جلم�هري وبني �ل�سب�ط 
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�ل�سب���ن �لذين ��ستولو� على �ل�سلطة "ال تعوقه م�س�لح طبقة، وال ت�سده 

�نته�زية �أو �سلبية"؟!

�ست�ذ هيكل قفزة ب�رعة خ��رج به� من ج�ذبية �ل�سع�ر  هك��ذ� قفز �الأ

�ل��ذي رفع��ه �ملثقف��ون، وه��و �لدميقر�طية �لت��ي ��ستمدو� منه��� حقهم 

�ل�رشعي يف مع�ر�سة �لنظ�م، و�أوقفو� به� خ�سومهم موقف �ملغ�مرين 

�ست�ذ هي��كل وقد �نتقل  �خل�رج��ني عل��ى �لق�نون و�لد�ست��ور. ف���إذ� ب�الأ

فج���أة ف�أ�سب��ح على ي�س�ره��م، يتكلم لغ��ة م�رك�س ولين��ني، ويقول �إن 

�لدميقر�طي��ة لي�ست هي ق�سية �ملثقفني �حلقيقي��ة، و�إمن� ق�سيتهم هي 

�متي�ز�ته��م وم�س�حله��م �لطبقي��ة، ورغبتهم يف �ال�ستئث���ر ب�لوظ�ئف 

طروحة �مل�رك�سية مد�فعني  و�ملن��سب. وهكذ� �أ�سبح �ملثقفون بهذه �الأ

ال مه�جمني، و�س�ر عليهم �أن يثبتو� والءهم للطبق�ت �لك�دحة بدال من 

ثب�ت �لوالء  �أن يثبت �لنظ�م والءه للدميقر�طية. ومل تكن هن�ك و�سيلة الإ

وحد �ل��ذي ك�ن ميثل �لك�دحني،  للك�دح��ني �إال �إثب�ت �ل��والء للزعيم �الأ

ويفك��ر فيهم، ويتكلم ويعم��ل ني�بة عنهم، ومل ميك��ن �إثب�ت �لوالء لهذ� 

�لزعيم �إال �أن نذوب فيه .. ونفنى!

وه��ل �سحيح �أن �ملثقف��ني �مل�رشيني طبقة له� م�س�حله� �ملتميزة 

ع��ن م�س�ل��ح �جلم�هري؟ من �ملوؤك��د �أن �ملثقفني لي�سو� عم���ال، ولي�سو� 

فالح��ني. لكن م�س�حله��م ال ميك��ن �أن تتن�ق�س مع م�س�ل��ح �لطبق�ت 

�لك�دحة.

وكي��ف تتن�ق�س م�س�لح �لكت�ب، و�لفن�نني، و�ل�سحفيني، و�أ�س�تذة 

طب���ء و�ملهند�س��ني، م��ع م�س�ل��ح �لعم���ل و�لفالح��ني؟  �جل�مع��ة، و�الأ

ر�س  نفه��م �أن ي�ستغ��ل �أ�سح�ب �مل�س�نع عم�له���، و�أن ي�ستغل مالك �الأ

�أجر�ءه��� �أم��� �ل�س�ع��ر فال ي�ستغل غ��ري قريحته، و�لع���مل ال ي�ستغل غري 

عقله،و�لطبيب ال ي�ستغل غري خربته، ف�إذ� ك�نت �مل�رك�سية تقول �إن لكل 
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طبقة مثقفيه� �لذين ينطقون ب��سمه�، ويعربون عن م�س�حله� ف�ملعنى 

�مل�ستخل�س من هذ� �لقول هو �أن �ملثقفني لي�سو� طبقة متميزة م�ستقلة، 

بل هم �رش�ئح تنتمي لطبق�ت خمتلفة، و�إن ك�نو� ع�مة ينتمون للطبقة 

�لو�سط��ى �أو ل�رش�ئح منه� ال ميك��ن �أن تتن�ق�س م�س�حله� و�إن �ختلفت 

مع م�س�لح �جلم�هري.

�ست���ذ هيكل على �ملثقف��ني، م� �عرتف به  و�أن��� مل �أفه��م �أن ينكر �الأ

ل�سب���ط يوليو. فق��د ر�أى �أن م�س�لح �ملثقف��ني ف�سلتهم عن �جلم�هري، 

�أم� �ل�سب�ط فقد بقى �ت�س�لهم بهذه �جلم�هري مفتوح�. مل�ذ� و�لفئت�ن 

تنتمي�ن لطبقة و�حدة؟ ورمب� ك�ن �ل�س�بط �أقرب �إىل �مل�ستوي�ت �لعلي� 

يف �لطبقة �لو�سطى من �ملثقفني.

و�إذ� ك�ن �ملثقفون �مل�رشيون قد �نعزلو� عن �جلم�هري، وتخلو� عن 

دورهم يف قي�دة �لن�س�ل �ل�سعبي، فمن �لذي ثقف �سب�ط يوليو، وفتح 

�أم�مهم �لطريق �إىل �جلم�هري؟

م��ن �ملوؤك��د �أن حرك��ة �جلي���س مل تك��ن مقطوع��ة �ل�سل��ة ب�حلركة 

ح��ر�ر ك�ن��ت ل��ه �رتب�ط�ت��ه �ملختلفة  �لثق�في��ة. وتنظي��م �ل�س�ب��ط �الأ

ب�لتي���ر�ت �لفكري��ة و�ل�سي��سية �لتي ك�نت موج��ودة يف �ملرحلة �لتي 

ح��ر�ر ك�نو� �أع�س�ء يف  ظه��ر فيه�. وم��ن �ملعروف �أن �أو�ئل �ل�سب�ط �الأ

خ��و�ن �مل�سلمني، بل ك�نو� �أع�س���ء يف �جله�ز �خل��س لهذه  جم�ع��ة �الإ

�جلم�ع��ة. وقد �أق�سمو� بني يدي �ل�سيخ ح�س��ن �لبن� "يف �لغرفة �ملظلمة 

عل��ى �مل�سح��ف و�مل�سد�س عل��ى �أن يطيعوه يف �ملن�س��ط و�ملكره" ويف 

وف،  مقدمة ه��وؤالء �ل�سب�ط جم�ل عبد �لن��رش، وعب��د �ملنعم عبد �لروؤ

وكم�ل �لدين ح�سني، وح�سن �إبر�هيم.

دو�ر  حر�ر، ومن �لذين ق�مو� ب�أخطر �الأ ولقد ك�ن عدد من �ل�سب�ط �الأ

ليل��ة 23 يوليو �أع�س�ء يف تنظيم���ت �سيوعية، ومن هوؤالء خ�لد حميى 
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�لدين، ويو�سف �سديق.

وحرك��ة �جلي���س مل تخ��رتع م��� تبنت��ه من بر�م��ج، وم��� رفعته من 

�سع�ر�ت حتقيق �جلالء، وحتديد �مللكية �لزر�عية، وت�أميم قن�ة �ل�سوي�س، 

ح��الف �لع�سكري��ة، وت�سنيع �لبالد، و�لدف���ع عن حقوق  و�لبع��د عن �الأ

ج��ر�ء، وتخفي�س �س�ع�ت  �لطبق���ت �لك�دحة، وزي�دة �أجور �لعم�ل و�الأُ

�رش�ب، و�لت�أمين�ت �الجتم�عية و�ل�سحية..  �لعمل، و�إقر�ر حقهم يف �الإ

ه��ذه كله� ك�نت مط�لب جم�هريية مرفوع��ة متد�ولة، لي�س يف �أو�س�ط 

و�س�ط �مل�ستنرية  �جلم�ع���ت �لي�س�رية وحده���، بل �أي�سً� يف بع���س �الأ

حز�ب �لتقليدية، ك�لطليع��ة �لوفدية مثال. ولو ر�جعن� "�سوت  د�خ��ل �الأ

م��ة" و�سو�ه� من �سحف �لطليعة �لوفدي��ة لوجدن� �ألف دليل على م�  �الأ

�أق��ول. ونحن نعرف �أن �ملط�لبة بتحدي��د �مللكية �لزر�عية ترددت على 

�أل�سنة بع�س �ل�سيوخ �ملحرتمني يف جمل�س �ل�سيوخ، و�أن �لتنديد ب�جلوع 

وىل يف بع���س �ل�سحف �لتي ك�نت  و�لبط�ل��ة ك�ن يحتل �ل�سفح�ت �الأ

�ست�ذ  توج��ه �إ�سبع �الته�م للملك نف�س��ه مهددة متوعدة. ولق��د �أ�س�ر �الأ

هي��كل نف�س��ه يف مق�الته �لتي �أن�ق�سه� �إىل ح���دث بهوت �لذي ث�ر فيه 

ر�س و�عت��ربه �أول �رش�رة يف �لثورة  �لفالح��ون على �أحد كب�ر مالك �الأ

على �حلرم�ن.

وم��ن هم �لذين �أ�س�عو� هذه �لثق�فة، ورفعو� هذه �ل�سع�ر�ت و�أيقظو� 

يف �لبالد هذ� �ل�سمري؟

�إنه��م �ملثقف��ون. �إنهم �ل�سع��ر�ء من �أمث�ل عزيز فهم��ي ، وكم�ل عبد 

�حللي��م، وعبد �لرحمن �ل�رشق�وي. �إنه��م �لكت�ب و�لنق�د و�ملفكرون من 

�أمث���ل �سالم��ة مو�سى، وحمم��د مندور، ولوي���س عو���س، و�إح�س�ن عبد 

�لقدو���س. �إنه��م �لفن�نون م��ن �أمث�ل �سي��د دروي�س، وجني��ب �لريح�ين، 

وح�مد عبد �هلل، و�إجني �أفالطون.
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ر���س" وعب��س حممود  �إن��ه طه ح�سني �ل��ذي كتب "�ملعذبون يف �الأ

�لعق�د �لذي وقف يف جمل�س �لنو�ب يد�فع عن �لد�ستور، ويهدد بتحطيم 

�د، وخ�لد حممد  �أك��رب ر�أ�س يف �لبالد �إذ� �عتدى عليه، �أي ر�أ�س �مللك فوؤ

خ�ل��د �ل��ذي وقف يف منت�سف �لق��رن �لع�رشين يهز ب��الده وي�ستنفره� 

ب�ل�س��وؤ�ل تل��و �ل�سوؤ�ل، فلم�ذ�؟ مل���ذ� تدمي �أر�سه� ب�آث���ر �أقد�م �لغز�ة، 

وظه��ور بنيه� ب�سي���ط �لعت�ة، كم� ق�ل يف مقدم��ة كت�به "مو�طنون ال 

رع�ي���" مل�ذ� يحرمه� �ال�ستغالل من لقمته�؟ ومل�ذ� يحرمه� �ال�ستبد�د 

من حريته� ؟ و�إالم يذل �أهله�، ويعز فيه� �لغرب�ء؟

ه��وؤالء هم �ملثقفون �مل�رشيون. وهذ� ه��و �ملن�خ �لذي م�ر�سو� فيه 

ن�س�طه��م. من�خ تعر�س��و� فيه للقم��ع، و�ملنع، و�لت�سه��ري، و�مل�س�درة. 

ولكن��ه مل يكن خ�لي� م��ن موؤ�س�س�ت دميقر�طية مكنته��م من �أن ين�سئو� 

ثق�ف��ة م�رشي��ة ع�رشي��ة تغلغل��ت يف حي�تن���، ومثلت روحن��� وتبنت 

تق�ن. كيف  مط�لبن���، وبلغ��ت مع ذل��ك م�ستوى ع�لي� م��ن �لن�س��ج و�الإ

ال يد�ف��ع �ملثقف��ون �مل�رشيون ع��ن هذه �لثق�فة وعن ه��ذه �ملوؤ�س�س�ت 

�لدميقر�طي��ة؟ ف���إذ� مل تكن هذه �لدميقر�طية ق��د ن�سجت �أو �كتملت يف 

�ملرحلة �لتي �سبقت يوليو، ف�لعالج �لن�جع هو �ملزيد من �لدميقر�طية، 

كم��� ك�ن �ملثقف��ون يري��دون، ولي�س �ملزيد م��ن �ال�ستب��د�د. كم� حدث 

ب�لفع��ل و�إذ� كن� مل نفهم ه��ذ� �لدر�س جيد�ً يف ع�م 1961، فقد فهمن�ه 

ن. كم� مل نفعل من  يف ع���م 1967 جيد�ً جد�ً! و�أح��رى بن� �أن نفهمه �الآ

قبل.
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مة احلرة ..   االأ

واملثقف امل�ستقل ! 

ونح��ن نتحدث ع��ن �ملثقفني �لع��رب و�أزم�تهم، وم��� يتعر�سون له 

من �أل��و�ن �لرتغيب و�لرتهيب ، و�ل�سغط و�البت��ز�ز ، وم� يقعون فيه من 

�أخط���ء وي�سقطون من �سقط�ت ..  علين� ونحن نتحدث يف هذ� �ملو�سوع 

فك�ر �لتي �أرجو �أن تكون حمل �تف�ق .  �أن نتذك��ر جملة م��ن �حلق�ئق و�الأ
	

�إن �ملثقفني �لذين نق�سدهم هن� لي�سو� حم�سورين يف �ل�سعر�ء و�لكت�ب 

و�ملفكري��ن و�لفن�ن��ني و�سو�هم ممن ي�ستغل��ون ب�لثق�ف��ة وينتجونه� ،  

و�إمن��� نتحدث عن �ملثقفني ب�ملعنى �لع�م �لو��سع ، �أي عن كل من يقوم 

بعم��ل �أو ي�ستغل مبهنة �أو ن�س�ط يتطلب فيمن ي�ستغل به قدر� ك�في� من 

�ملعرفة و�حلذق و�خلربة �لتي ي�سح معه� �أن نعتربه مثقف� .  ف�ل�سي��سي ، 

عالم��ي، و�ملهند�س ،  و�القت�س���دي ، ورج��ل �لق�ن��ون ، و�ل�سحف��ي ، و�الإ

و�ملعل��م . كله��م مثقفون .  ف���إذ� ك�ن��ت م�سئولية �س�حب �لقل��م �أكرب من 

حو�ل  م�سئولي��ة غ��ريه ف�حلي�ة �مل�سرتك��ة م�سئولية م�سرتك��ة يف كل �الأ

ننه�س به��� مت�س�منني ، ونتق��سمه� فيم� بينن� بقدر م� يت�ح لكل فرد 

فين� من �خلربة و�لكف�ءة و�لقدرة على �الختي�ر و�لت�أثري. 

�إن �سعور �ملثقفني بت�س�منهم ح�فز قوي ي�سجع كال منهم على �أد�ء 
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و�جبه ، ويهون عليه م� يلق�ه يف هذ� �ل�سبيل . 

و�لت�س�م��ن �ل��ذي يحت���ج �إلي��ه �ملثقف��ون وي�ستعين��ون ب��ه عل��ى 

�أد�ء ر�س�لته��م لي���س جم��رد ت�س�من فئ��وي �أو نق�بي ، و�إمن��� هو �سعور 

ن�س�ني��ة.  لكن ه��ذ� �لط�بع  خ��وة يف �الإ خ��وة يف �لوط��ن ، و�الأ ق��وي ب�الأ

ن�س���ين للن�س���ط �لثق���يف ال مين��ع �ملثقف��ني م��ن تقوي��ة  �لوطن��ي �الإ

�ل�س��الت �لت��ي جتم��ع بينه��م ، وتنم��ي فيه��م ه��ذ� �ل�سع��ور �ل�رشوري 

ب�لت�س�م��ن .  بل �أن ق��درة �ملثقفني على �أن يتجمع��و� ويت�س�منو� حول 

�أه��د�ف �جتم�عي��ة و�إن�س�ني��ة م�سرتك��ة ، و�أن يج�س��دو� وجوده��م يف 

كي�ن���ت متثله��م وتوحد قو�ه��م دليل �س�ط��ع على �أن �لثق�ف��ة ��ستقلت 

ع��ن �ل�سي��س��ة ، و�أن �ملثقف��ني �س���رو� �أح��ر�ر� ال يتبع��ون �أح��د�، و�إمن� 

ن�س�نية ومثلهم �لعلي� .  	يتبع��ون قلوبهم وعقولهم ، ويخدمون قيمه��م �الإ

�أري��د �أن �أقول �إن ظه��ور �ملثقف �مل�ستقل �لق�در عل��ى �أن يعي�س ويعمل 

متح��رر� من  �سغوط رجل �ل�سلط��ة و�سغوط رجل �ل�س�رع مع� ، م�رشوط 

بظهور �ملجتم��ع �ملدين �حلديث ، �أي بخروجه ع��ن �أي و�س�ية �سي��سية 

�أو ديني��ة ، وحت��ول �أفر�ده من رعية تدي��ن بوجوده� للح�ك��م �ملوؤله �أو 

�حل�كم �ملنزه �إىل �أمة تعلن عن وجوده� بنف�سه� ، وتخت�ر حي�ته� �لتي 

تتفق مع مثله� �لعلي� وم�س�حله� �حليوية . 

ن  مة �حلرة .  و�أن� �أتذكر �الآ ظهور �ملثق��ف �مل�ستقل مرهون بظهور �الأ

�لكلم��ة �لتي رد به� �ل�س�بط �لوطن��ي �لث�ئر �أحمد عر�بي على �خلديوي 

�مل�ستب��د توفي��ق ، يوم خ��رج عر�بي عل��ى ر�أ�س جن��وده ، ممتطي� �سهوة 

فر�س��ه ، ممت�سق� ح�س�مه ، يط�لب �خلديوي يف ميد�ن ع�بدين بعزل وزير 

�حلربي��ة �ل�رشك�سي عثم���ن رفقي ، و�ال�ستج�بة لبقي��ة مط�لب �ل�سب�ط 

�مل�رشي��ني ، فق�ل ل��ه �خلديوي:  كيف جت��رءون على �خل��روج ب�جلي�س 

و�أنت��م عبيد �إح�س�ن�تن�؟ ..  ف��رد عليه عر�بي ق�ئال :  لقد خلقن� �هلل �أحر�ر�، 
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ولن ن�ستعبد بعد �ليوم ! 

مة �مل�رشية �حلرة.  ويف هذه  يف ه��ذه �للحظة ، �أعل��ن عر�بي قي�م �الأ

�للحظ��ة ذ�ته� ، ك�ن �ل�س�عر حمم��ود �س�مي �لب�رودي ، و�لك�تب عبد �هلل 

م�م �مل�سلح حممد عبده ، يعلنون عن ظهور �ملثقف �مل�رشي  �لندمي ، و�الإ

�مل�ستقل . 

حر�ر..  و�أن نكون �أحر�ر� معنى  مة �حلرة جم�عة من �ملو�طنني �الأ و�الأ

ذل��ك �أن نفكر بحرية ، و�أن نخت�ر بحري��ة ، و�إذن فالبد �أن نختلف ، والبد 

م��ة �حلرة لي�س م�رشوط�  ن وجود �الأ خر ، الأ م��ع ذل��ك �أن يقبل كل من� �الآ

بتم�ث��ل �أفر�ده�، ب��ل ب�تف�قهم على �أن يعي�س��و� جمتمعني مت�س�منني ، 

رغم تعددهم و�ختالفهم . 

�حلري��ة متنحن� �حل��ق يف �أن نختلف ونتع��دد ، و�مل�س�لح �مل�سرتكة 

�س��س  تفر���س علين� �أن نحتكم لنظ�م و�حد وق�نون و�حد ،  وعلى هذ� �الأ

تق��وم �لثق�ف��ة كموؤ�س�س��ة مدنية ، ويظه��ر �ملثقف �مل�ستق��ل ك�سمري حر 

يعل��ن كلمت��ه ، وي�س���رح بر�أيه �حل��ك�م و�ملحكومني .  ي�س���رح �حلك�م 

�أنه��م هبط��و� م��ن علي�ئهم ، و�س���رو� ب���رش� ع�ديني ، فال ه��م �آلهة ، وال 

ه��م جب�برة ،  بل هم مو�طنون مثلهم مث��ل بقية �ملو�طنني ، ي�سلون �إىل 

لهي، بل ب�أ�سو�ت �لن�خبني  رغ���م ، وال ب�حلق �الإ �ل�سلط��ة ، ال ب�لقوة و�الإ

	�لذي��ن يرفعون م��ن ي�س�ءون �إىل �س��دة �حلكم ، وي�سقطون م��ن ي�س�ءون . 

وكم��� �أ�سبح للمثقف �أن يعل��ن ر�أيه يف وجه �حل�كم ، �أ�سبح له �أن يعلن 

ن ه��وؤالء �ملحكومني مل يع��ودو� قطيع�  ر�أي��ه يف وج��وه �ملحكومني ، الأ

يخ�س��ع ل�س��وت و�حد ، وي��ردده ، ويفر�س��ه على نف�سه وعل��ى غريه ، بل 

�أ�سبحو� مو�طنني يعرتفون بحق كل منهم يف �أن يفكر لنف�سه ، ويجتهد ، 

ن يخ�سع مل�  خرين ..  وهكذ� مل يعد �ملثقف م�سط��ر� الأ ويختل��ف ع��ن �الآ

جم���ع، وه��و �تف���ق ك�مل ال ميك��ن �أن يتحق��ق �إال على  ك�ن ي�سم��ى �الإ



�4�

�لبديهي���ت �لو��سح��ة �لت��ي ال تقبل �ل�سك �أو �جل��دل ، ك�ن يجمع �لن��س 

عل��ى �أن �ل�سم���س ت�رشق م��ن �ل�رشق وتغ��رب يف �لغ��رب ، و�أن �لليل ليل 

و�لنه���ر نه���ر ، و�أن �ثن��ني يف �ثنني ت�س���وي �أربعة،  �أم� �س��ن �لقو�نني ، 

عم�ل، وتوقع �حلو�دث ،  و�ختي�ر �حلك�م ، وو�سع �ل�سي��س�ت ، وتقومي �الأ

و�حلك��م على �لنت�ئج فكله� م�س�ئل تقبل �خلالف و�جلدل ، وتتعدد فيه� 

ر�ء و�لتقدي��ر�ت ، فمن ح��ق �ملثقف �أن يكون له ر�أيه �مل�ستقل ، بل هذ�  �الآ

خرين عل��ى �ختي�ر  ن ر�س�لت��ه تتلخ���س يف م�س�ع��دة �الآ ه��و و�جب��ه الأ

خط���ء، ال ب�أن يفكر ني�ب��ة عنهم ، بل ب�أن  �لط��رق �ل�سحيحة وجتنب �الأ

ر�ء ، وي�س�عدهم  يفت�س معهم على �حلق�ئق ، وي�ستعر�س معهم خمتلف �الآ

عل��ى �لتفك��ري �مل�ستقل ، وذل��ك عن طري��ق �ملن�ق�سة و�ملر�جع��ة و�لنقد 

و�لت�سحيح و�لطعن و�لرتجيح . 

ه��ل ن�ستطي��ع �أن نقول �إنن� بلغن� هذ� �مل�ست��وى من �لتحرر و�لتطور 

�لذي ي�سمح بظهور �ملثقف �مل�ستقل �لق�در على �أن يعلن ر�أيه ب�سج�عة ، 

ن�س�نية بكف�ءة و�إخال�س؟ ويوؤدي ر�س�لته نحو �أمته ونحو �الإ

ن .  �إنه�  زم��ة �لتي نتحدث عنه��� �الآ ه��ذ� �ل�س��وؤ�ل جتيب عليه هذه �الأ

لي�س��ت �أزمة �أف��ر�د من �لكت���ب و�لفن�نني ، كم� قد يظ��ن �لبع�س ، و�إمن� 

ه��ي �أزم��ة �لطبقة �ملتعلمة كله��� .  هذه �لطبقة �لت��ي ت�سكلت يف �لع�رش 

�حلدي��ث ، دون �أن ي�سم��ح له� ب�أن تنتمي ل��ه ، �أو تتمتع مبيز�ته .  �سحيح 

�أن ه��ذه �لطبقة ق���دت حركة �لنه�س��ة وحركة �ال�ستق��الل �أو لعبت يف 

ه�ت��ني �حلركتني دور� موؤثر� ،  لكنه� ك�نت تدين بوجوده� لل�سلطة �لتي 

وىل، و��ستع�نت به� يف حتقيق  �سعرت ب�حل�جة �إليه�، فبذرت بذوره� �الأ

م�رشوع�ته� ، و�إح�طته� برع�يته� ط�مل� جنحت هذه �مل�رشوع�ت ، فلم� 

ف�سل��ت تخلت عنه� ، ث��م ��سطدمت به� وح�ربته� حني وجدت �أنه� تنمو 

وتتك�ثر وت�سبح خطر� يهدد �ال�ستبد�د �ملوروث .  وهكذ� حت�لفت �ل�سلطة 
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و�لق��وي �لتقليدي��ة �سد هذه �لطبق��ة �ملثقفة �لتي ك�ن��ت ال تز�ل طرية 

�لعود ، مل ت�ستكمل بعد �رشوط وجوده� و�سم�ن�ت ��ستقالله� و�كتف�ئه� 

بذ�ته��� .  ويكف��ي �أن نق��ر�أ �س��رية �لطهط���وي ل��رنى كي��ف �أر�سله حممد 

عل��ى �إىل فرن�س��� ، وكيف ع���د لين�سئ �ملد�ر���س �لتي �أن�س�أه��� ، ويرتجم 

�ملوؤلف�ت �لتي ترجمه� ، ويحت�سن �ملو�هب �جلديدة �لتي �حت�سنه� من 

طب�ء، و�لكت�ب ، و�ل�سعر�ء ،  ثم  �ملرتجمني ، و�ملدر�سني ، و�ملهند�سني ، و�الأ

ول ليع�سف به��ذه �لنه�سة ، فيغل��ق �ملد�ر�س ، وير�سل  يج��يء عب����س �الأ

�لطهط���وي �إىل �ل�س��ود�ن ، ويعيد �لب��الد �إىل م� ك�ن��ت عليه يف ع�سور 

زهر ليو�ج��ه مثقفي  �د م��ع م�س�ي��خ �الأ �لظ��الم .  ولق��د حت�ل��ف �مللك فوؤ

ث��ورة 1919  �ملتحم�سني للدميقر�طي��ة ، و�لعقالني��ة ، و�لتجديد ، وف�سل 

�لدين عن �لدولة .  

خو�ن  ولق��د حت�ل��ف �سب���ط يولي��و عق��ب حركتهم م��ع جم�ع��ة �الإ

�مل�سلم��ني لتو�ج��ه �ملثقفني �لذي��ن ك�نو� يط�لبون ب�لع��ودة �إىل �حلكم 

دب�ء، و�ل�سحفيون ، و�أ�س�تذة �جل�معة ،  �ملدين �لني�بي ، ويف مقدمتهم �الأ

ورج�ل �لق�نون .  وك�نت �لنتيجة يف �لنه�ية م� نعرف ،  فقد مت تروي�س 

�ملثقف��ني ، و��ستخد�مهم ومنعهم من �أن يتحول��و� �إىل �سلطة �أخالقية �أو 

ن .  زمة �لتي نعي�سه� �الآ موؤ�س�سة مدنية م�ستقلة ، وتلك هي �الأ

غ��ري �أن �حلدي��ث ع��ن تن�ق���س �ملثقفني ، وقل��ة ت�أثريه��م، وته�فت 

وجوده��م ، وتخليه��م عن �لقي���م بو�جبهم يف �لدف�ع ع��ن �لدميقر�طية 

وحم�ية �حلري�ت �لع�مة يجب �أال يعمم على كل �ملثقفني .

�إن �لتعميم خط�أ ب�لغ .  وال �سك �أن هن�ك عدد� من �ملثقفني �مل�رشيني 

خرين �رشبو� �أمثلة ر�ئعة يف �لعفة ، و�ل�سج�عة ، و�ل�سرب على  و�لعرب �الآ

�مل��ك�ره ، وحتم��ل �ل�سجن ، و�لنف��ي ، و�مل�س�درة ، و�لت�سه��ري ، و�لتعذيب ، 

و�لتجوي��ع جتع��ل منهم �أبط���ال حقيقيني .  وقد تعودن��� �أن نذكر يف هذ� 
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�ملج�ل �أ�سم�ء ب�لذ�ت ك�أنه� وحده� �لتي ن�ستطيع �أن نذكره� ، و�حلقيقة 

�أنن� ن�ستطيع �أن نقدم �أ�سم�ء كثرية �أخرى جديرة ب�لذكر و�لعرف�ن . 
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اأولئك اآبائي!

�إذ� ك�ن علين��� �أن نح��س��ب �أنف�سن���، ونر�ج��ع مو�قفن��� ، ونع��رتف 

ب�أخط�ئن��� ونق�ئ�سن� ، ونتحمل تبعة �أعم�لن���، خ��سة يف زمن �لع�رش ، 

ويف �أعق���ب �لتج�رب �لف��سلة و�ملحن �لك��سفة ، فعلين� يف �ملق�بل �أال 

ن�ست�سل��م للي�أ���س، و�أال نهرب من مو�جهة �لو�قع �ل�سي��ئ �إىل م� هو �أ�سو�أ 

منه ، وهو �خلروج من �حلي�ة و�ل�سقوط يف �لعدم .  بل نحن نر�جع �أنف�سن� 

لن�ستنه���س قو�ن� ، ون�سح��ذ هممن� ، ونتذكر مز�ي�ن��� ، ونتمثل ف�س�ئلن� ، 

وهكذ� تك��ون هذه �ملر�جعة و�جب� �أخالقي���، وح�جة حيوية يف �لوقت 

نف�سه . 

نح��ن ل�سن��� ببغ�و�ت مقل��دة ، ول�سن� عبيد� م�أجوري��ن، بل نحن ب�رش 

�أحر�ر عق��الء ، نفكر ونخت�ر ، ون�سعى للخري ، ونق�وم �ل�رش ، ونتغلب على 

ن ح�ج�تن��� �حليوية  �خل��وف و�لطم��ع ، ومنيز ب��ني �خلبيث و�لطي��ب ؛  الأ

ن  تقودن��� �إىل م� ه��و ح�سن ب�لن�سبة لن� ، ���رشوري حلي�تن� ك�أفر�د؛  والأ

عقولن��� و�سم�ئرن� تدلن� على م� هو ح�سن يف ذ�ته ، و�رشوري للجن�س 

ليمة، و�أن نتغلب  �لب���رشي كله .  فبو�سعن� �إذن �أن نتعلم من �لتج���رب �الأ

زم�ت �لط�حنة ، ونخرج منه� �أقوى مم� كن� ، و�أكرث علم� وحكمة ،  على �الأ
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	و�أ�س��د ثق��ة ب�لنف���س ، وعزم��� عل��ى ��ستئن���ف �ل�سع��ي و�إدر�ك �لنج�ح . 

مريكي للعر�ق ،  ولقد حتدثن� عن �أزمة �ملثقفني �لتي ك�سف عنه� �لغزو �الأ

كم��� ك�سفت عنه� �أح��د�ث �أليمة �س�بق��ة تو�لت علين� من��ذ �أو��سط �لقرن 

زمة يف غي���ب �ملثقفني �أو ته�فت  �لع�رشي��ن �إىل �لي��وم ، وتتمثل هذه �الأ

وجوده��م ، وتر�جع دورهم ، وتبعيتهم لل�سلط��ة �حل�كمة ، و�سلبيتهم �إز�ء 

جنبية، وعن  طم���ع �الأ طغي�نه��� وتوح�سه��� ، وعجزهم ع��ن مو�جهة �الأ

�لت�أث��ري يف �ل��ر�أي �لع���م �لع�ملي و�لف��وز بتقديره و�حرت�م��ه ، و�نتز�ع 

�ملك�ن �لالئق بهم يف �ملنظم�ت و�ملح�فل �لدولية �لتي تك�فح �لتمييز 

مريكية، و�لتع�سب �لديني و�لعرقي يف �لع�مل كله .  	و�لعن�رشية و�لعوملة �الأ

ن  الأ �حل��ق،  ولن���  زم��ة،  �الأ ه��ذه  ع��ن  �حلدي��ث  و�أطلن���  حتدثن��� ، 

و��ستم��ر�أو�  �أنف�سه��م،  و�سغ��رو�  غي�به��م ،  �أط�ل��و�  �لع��رب  �ملثقف��ني 

ره���ب.  و�الإ و�لتط��رف  �لتخل��ف  لق��وى  لل�سلط��ة ، ونف�قه��م  	تبعيته��م 

لك��ن �ملثقف��ني �لعرب لي�سو� منوذج��� فرد� ، وال �سرية و�ح��دة ، و�إذ� ك�ن 

زمة ويج�سده� بكل م� فيه��� من قبح و�سغ�ر ففيهم  فيه��م من ميثل �الأ

وج��وه ن���رشة ، و�سري عط��رة ، يج��ب علين��� �أن ن�ستدعيه� �لي��وم ونلهج 

نن��� يف �أم���س �حل�جة �إىل م��� متثله من قيم��ة ، وتن�رشه من  بذكره��� ، الأ

ف�سيلة ، وت�رشبه من مثل . 

ونح��ن حني مني��ز بني �س��رية و�س��رية ، وموق��ف و�آخ��ر ال نن�سى �أن 

زم��ة �لت��ي نتح��دث عنه� لي�س��ت �أزمة من�ق��ب �أو مو�ه��ب يتمتع به�  �الأ

زمة يف �أ�سله�  خرون ، و�إمن� ه��ذه �الأ بع���س �ملثقف��ني وال يتمتع به� �الآ

ن�جتة عن �أ�سب�ب مو�سوعية فر�ست نف�سه� فر�س� على �ملثقفني وغري 

�سب���ب �ملو�سوعية ميكن �إرج�عه� �إىل �سبب جوهري  �ملثقفني ، هذه �الأ

ود�ء موروث متوطن ، هو وجود �حل�كم وغي�ب �ملحكومني ، �أو تبعيتهم 

ل��ه كم��� يتب��ع �لعبد �سي��ده ، �أو كم� ي�س��در �خللق عن �خل�ل��ق .  وهذ� هو 
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�لق�ن��ون �أو �لنظري��ة �لتي ق�م��ت عليه��� �لدولة يف �لع�س��ور �لو�سطي ، 

م�رة �أو �ململكة �سورة من �لع�مل �لكبري .   لهي، ف�الإ نظرية �لتفوي���س �الإ

ول وهو �هلل ، فقد �سدرت �ململكة  وكم� �أن �لع�مل قد �سدر عن �ملوجود �الأ

مري �أو �ل�سلط�ن �لذي �عترب نف�سه  �أو �لرعية عن �لر�عي ، وهو �مللك �أو �الأ

ر���س، فال وج��ود للرعية وال �س��وت له� وال  خليف��ة �هلل وظل��ه عل��ى �الأ

نه��� ظل �لظل ، ال تتحرك �إال مب�سيئة ر�عيه� ، وال تتكلم �إال ب�إذنه.  	دور ، الأ

مة فرع� �عتدل يف  هذ� �لهرم �ملقلوب �لذي ك�نت فيه �ل�سلطة �أ�سال و�الأ

مة هي م�سدر �ل�سلط�ت .  �لع�سور �حلديثة ، ف�أ�سبحت �الأ

لك��ن ه��ذ� �لتطور �لت�ريخي �ل��ذي بد�أ يف �لغرب من��ذ ثم�نية قرون ، 

وظل ين�سج على مهل حتى غرّي �لو�قع كله �جتم�ع� ، و�قت�س�د� ، وثق�فة ، 

مم �حلديث��ة ، وق�مت �لنظم �لدميقر�طي��ة ، و�أعلنت  و�سي��س��ة فظه��رت �الأ

ن�س�ن. هذ� �لتطور ت�أخر كثري� يف بالدن� بقدر م� ط�لت فيه�  حق��وق �الإ

ع�سور �لظالم ، فلم يبد�أ �إال مع حممد علي �لذي خرجت �لدولة �مل�رشية 

�حلديث��ة م��ن عب�ءته بدال م��ن �أن يخرج هو من عب�ءته��� .  و�لنتيجة �أن 

�لق�ن��ون �ل��ذي ك�ن �س�ئد� يف �لع�سور �لو�سط��ي عندن� وعند غرين� من 

ن حممد علي مل  مم، ظ��ل �س�ئ��د� يف �لع�سور �حلديثة عندن� فح�سب ، الأ �الأ

ين�سئ جي�س��� حديث� فقط ، ومل ي�ستورد م�س�نع حديثة ، ومل ينب مد�ر�س 

حديثة فح�سب ، بل �أن�س�أ طبقة �جتم�عية جديدة من �ل�سب�ط ، و�ملوظفني ، 

د�ريني �لذي��ن يدينون للدولة �أو  طب���ء، و�لعلم�ء ، و�الإ و�ملهند�س��ني ، و�الأ

ل��ويل �لنعم بوجودهم كله ، فب��ستط�عت��ه �أن مينحهم ، وب��ستط�عته �أن 

مينعه��م ، وب��ستط�عت��ه �أن ميحوهم من �لوجود ، كم� حدث ب�لفعل �أكرث 

خريين.  من مرة يف �لقرنني �الأ

�أري��د �أن �أق��ول �إن نه�ستن��� �حلديث��ة كله� ك�نت على ك��ف عفريت ، 

نه� مل تكن تط��ور� طبيعي� ه�دئ� ، و�إمن� ت�أخرت جد� ، وخ�سعت د�ئم�  الأ
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لن��زو�ت �حلك�م وتقلب�تهم .  و�إذ� ك�نت �لطبق�ت �لو�سطى يف �لغرب هي 

قط�عيني، وقطع��ت رق�ب �ملل��وك ، و�ألغت  �لت��ي ث�رت عل��ى �لنب��الء �الإ

�مللكي���ت �مل�ستب��دة ، و�أعلن��ت �جلمهوري��ة ، وغ��ريت �لنظ��م و�لقو�نني ، 

و�سجع��ت �لتي���ر�ت �لعقالني��ة و�لعلمي��ة ، وف�سل��ت �لدين ع��ن �لدولة ، 

ن �ل�سلط��ة �مل�ستبدة هي �لتي  فق��د ظل �لهرم �ملقل��وب عندن� مقلوب� ، الأ

�أن�س���أت �لدولة �حلديثة ، وهي �لت��ي زرعت �لطبقة �لو�سطي يف �ملجتمع 

�لتقليدي ، وتبنته� ، و��ستخدمته��� .  وهي �لتي ع�سفت ب�لطبقة �لو�سطي 

ومزقته� �رش ممزق حني ��ستد �س�عد هذه �لطبقة ، و�أ�سبحت ق�درة على 

�أن تقول كلمته� ، وتلعب يف م�رش �لدور �لذي لعبته مثيالته� يف �لبالد 

�لدميقر�طية . 

�أزم��ة �ملثقفني �إذن لي�ست �أزمة فئ��ة حمدودة ، وال ميكن �أن نف�رشه� 

بخ��وف فالن من �ل�سلطة �أو بطمع غريه يف عط�ي�ه� ، و�إمن� هي مر�س 

م��وروث يهدد �جلمي��ع ، فالبد �أن ينه���س ملك�فحته �جلمي��ع ، والبد �أن 

يتغل��ب عليه �جلمي��ع .  و�لطريق �إىل ذلك هو �أن يقف �لهرم على ق�عدته ، 

نن��� مل نعد يف طريق  وه��و و�س��ع �آن لن��� �أن نحققه و�أن ن�ستق��ر فيه ، الأ

�لتحدي��ث مبتدئ��ني ، كم� كن� يف �أول �لقرن �لت��س��ع ع�رش ، و�إمن� علمتن� 

�لتج���رب ، و�سهرتن��� �خلطوب ، ويكفي �أن ن�ستعر���س ت�ريخن� �حلديث 

ل��رنى م�ذ� ربحن��� ب�لدميقر�طية ، وم�ذ� خ�رشن��� ب�لطغي�ن ، ولنت�سفح 

�سم���ء، لنعلم �أن �خلوف و�لطمع و�لقهر  ي�م و�الأ �لوج��وه ، ون�ستعر�س �الأ

و�ل��ذل �مل��وروث مل ت�ستطع كله��� �أن تقت��ل روح �لدميقر�طية يف م�رش ، 

و�أن �للي���يل �ل�س��ود �لتي غلبت على بع�س �ملر�حل و�لعهود مل تخل من 

جن��وم �س�طعة و�رشخ�ت مدوية جب���رة خرقت �أ�سد�ف �لظلمة ، وبددت 

غالل.  م�ل ، وحطمت �الأ �لوح�سة ، و�أحيت �الآ

�أو  �سم���ء،  �الأ كل  هن���  �أح�س��ى  �أن  مق��دوري  يف  يك��ون  ول��ن 
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و�لر�س��وم  و�ل�س��ور  غ���ين  و�الأ و�لق�س�ئ��د  �ملق���الت  كل  �إىل  �أ�س��ري 

ب�لطغي���ن .  ون��ددو�  للدميقر�طي��ة  �أ�سح�به���  فيه���  هت��ف  	�لت��ي 

ل��ن يكون يف مقدوري �أن �أحدثك��م عم� قدمه �لطهط�وي ، وحممد عبده ، 

و�أدي��ب ��سح��ق ، ويعق��وب �سن��وع ، وحمم��ود �س�م��ي �لب���رودي ، وعبد 

�هلل �لن��دمي ، وط��ه ح�سني ، وعل��ي عبد �ل��ر�زق، وعب��س حمم��ود �لعق�د ، 

و�إ�سم�عي��ل �دهم ، وحممد من��دور ، وعزيز فهمي ، و�إح�س�ن عبد �لقدو�س، 

و�أحم��د �أبو �لفتح، وكم���ل عبد �حلليم، ولوي�س عو�س ، يكفي �أن �أذكركم 

وق�ت مب� ك�ن يجب �أن تنه�س  برجل و�حد نه�س وحده يف وقت من �الأ

مة كله� ، هذ� �لرجل هو �لك�تب �ل�سج�ع �س�حب �ل�سوت �ملجلجل  به �الأ

و�لقلم �حلر �مل�سئ خ�لد حممد خ�لد . 

زهر، وح�سل على �سه�د�ته ، و�س�ر  وقد تعلم خ�لد حممد خ�لد يف �الأ

ع�مل��� من علم�ئ��ه ، لكنن� ال ن�ستطيع مع هذ� �أن نعت��ربه مثقف� �أزهري�، 

زهر، وت�سوغه� �سي�غة جديدة ت�ستجيب  ن ثق�فته تتج�وز ثق�ف��ة �الأ الأ

ن�س�ين من ن�حي��ة �أخرى.   ملط�ل��ب �لو�قع م��ن ن�حية ، وتطور �لفك��ر �الإ

زهر �سن��ة 1950  �إىل �أن تترب�أ منه ،  وه��ذ� م��� �أدى بلجنة �لفت��وى يف �الأ

ول "من هن�  �سالم، وتط�لب مب�س�درة كت�به �الأ �س�ءة �إىل �الإ وتتهمه ب�الإ

ر�س ملن يفلحه� ، و�أن م���رش ل�سعبه� كله ،  نب��د�أ" �لذي �أعلن في��ه �أن �الأ

ولي�ست حلفنة من كب�ر �ملالك . 

خو�ن �مل�سلمون ،  زهر يف ذلك �لوق��ت ، خ��سمه �الإ وكم��� خ��سمه �الأ

نه ك�ن يندد بتطرفه��م ، وخلطهم �لدين ب�ل�سي��سة ، وجلوئهم الغتي�ل  الأ

نه قذف يف وجهه� بكت�به �لث�ين "مو�طنون  �خل�سوم .  وح�ربته �لدولة الأ

ول، فحدد مك�نه وثبت  ال رع�ي���" ، بعد �أن ق��ذف يف وجهه� بكت�ب��ه �الأ

�سالمي ومل ي�سجن  موقفه كمثق��ف حر م�ستقل ، نبع من �لفكر �لعربي �الإ

وروبي��ة دون �أن يغرتب عن ذ�ته .   نف�س��ه فيه .  و�عتنق فكر �ال�ستن�رة �الأ
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ن�س�ين دون  و��ستط���ع �أن يجع��ل �ل��رت�ث �لقومي طريق��� �إىل �ل��رت�ث �الإ

تع�سف �أو تلفيق . 

وخ�ل��د حممد خ�لد �لذي ح�فظ عل��ى ��ستقالله و�أبى �أن يكون رعية 

لل�سلط��ة �مللكي��ة ح�فظ عل��ى ��ستقالله ، و�أب��ى �أن يكون رعي��ة لل�سلطة 

�لع�سكري��ة �لت��ي قذف يف وجهه��� بكت�به �لث�ل��ث "�لدميقر�طي��ة �أبد�".		

وه��و �لع�سو �لوحي��د من �أع�س���ء �للجنة �لتح�سريية �لت��ي دع�ه� عبد 

�لن����رش �سن��ة 1961  ملن�ق�سة م� قرره من �إج��ر�ء�ت لعزل �ملع�ر�سني 

له ، وحرم�نهم من حقوقهم �ل�سي��سية، هو �لع�سو �لوحيد �لذي ق�ل لعبد 

�لن����رش )ال( ، م��ن �أع�س�ء �للجنة �لذين بلغ عدده��م 250  ع�سو� �سفقو� 

جميع��� لقر�ر�ت عبد �لن��رش، مع �أن بع�سه��م ك�ن يع�ر�سه� يف قر�رة 

نف�س��ه .  �أم��� هو فل��م يكذب على �أح��د، ود�فع عن ح��ق كل مو�طن يف �أن 

ر�ء ويتخذ م��ن �ملو�قف م� �س�ء ، ط�مل� �لتزم �لق�نون ومل  يتبن��ى من �الآ

يخ��رج علي��ه .  وم��ن �ملوؤ�سف �أن بع���س �ملثقفني من �أع�س���ء �للجنة مل 

يكت��ف ب�لت�سفي��ق لل�سلطة، ب��ل حر�سه� �أي�س� على خ�ل��د حممد خ�لد ، 

متهم� �إي�ه ب�لدف�ع عن �أعد�ء �ل�سعب؟ ! 

لك��ن خ�ل��د حمم��د خ�ل��د مل يرت�ج��ع ومل يخ��ف ، �أو خ���ف لكن��ه 

�لت��ي  �لدميقر�طي��ة  ع��ن  يد�ف��ع  وظ��ل  علي��ه ،  وتغل��ب  خوف��ه  قه��ر 

ربعيني���ت.   و�الأ و�لثالثيني���ت  �لع�رشيني���ت  يف  مل���رش  حتقق��ت 

�ست���ذ حمم��ود ف��وزي يف ح��و�ره مع��ه :  �إنن��ي �أه��دم  يق��ول للزمي��ل �الأ

�ل�سع��ب و�أطعن��ه م��ن �خلل��ف ح��ني �أج��رده م��ن كل مي��زة �سي��سي��ة 

قب��ل ث��ورة يولي��و .  �أبد�ً.  لق��د ك�ن يل �آب���ء �أفخر به��م ، و�سع��ب �أعتز به . 
	

عندم��� ف�سل��ت مف�و�س�ت ع��ديل كريزون ظل��ت �لبالد ب��ال وز�رة ملدة 

ن  جنلي��ز وال �ل�رش�ي و�حد� فقط يقب��ل ت�سكيله� ، الأ �سهري��ن ، ومل يجد �الإ

�ل�سع��ب ك�ن قد فر�س ب�أ�سه و�سلط�ن��ه .  وعندم� ��ستنجد �لق�رش برثوت 
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ي�م!  جنليز به��� �س�غرين .  �أن� �بن ه��ذه �الأ 	ب��س��� قبل ب���رشوط ر�سى �الإ

مة ج�ء يحي��ى �إبر�هيم فرد �إىل  جنليز عل��ى د�ستور �الأ وعندم��� ت�آمر �الإ

�لد�ست��ور كر�مت��ه ، و�أع���د �مل���دة �لتي حذف��ت ، وهي �لت��ي تن�س على 

م��ة م�س��در �ل�سلط���ت .  ومل��� خ�س��ع بع��د ذل��ك لبع���س �ل�سغوط  �أن �الأ

جنليزي��ة �أ�سقطه �ل�سعب وهو رئي���س �حلكومة يف د�ئرته �النتخ�بية .  	�الإ

�أن� �أي�س� �بن هذ� �ل�سعب ! 

�د �أن يحطم �لد�ستور وي�س�فر �إىل �أوروب� وحده  وعندم� �أر�د �مللك فوؤ

�سنة  1927  وقف ثروت يف وجهه ، ومل يكن نبي� من �أنبي�ء �لوطنية ، بل 

ك�ن جمرد �سي��سي وقف يف وجه �مللك وق�ل له :  هذ� عمل �سد �لد�ستور ، 

و�أ���رش �مللك عل��ى �أن ي�س�فر وحده ، ون��رش �سع��د زغلول �لذي ك�ن يف 

ذل��ك �لوقت رئي�س� ملجل���س �لنو�ب عبد �خل�لق ث��روت رئي�س �حلكومة ، 

وهك��ذ� �جتم��ع جمل�س �لنو�ب ، وقرر �سحب �العتم���د �مل�يل �ملخ�س�س 

لرحل��ة �مللك ، ف�متثل �مللك حلك��م �لد�ستور ، وع���د �إىل رئي�س �حلكومة 

ذليال �س�غر� ! 

ي�م!   �أن� �بن هذه �الأ

و�أن��� ب��دوري �أت�رشف ب�حلديث عن خ�لد حمم��د خ�لد ، ويرف قلبي ، 

وتندي ب�لدمع عيوين ، و�أقول:  �أولئك �آب�ئي!. 
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 لي�س دفاعا عن املثقفني ! 

خط���ر �ملحدق��ة ببالدن� رحيلي  مل يخف��ف من وط���أة �سعوري ب�الأ

�س�رك يف �حتف���الت �لفرن�سيني بربي��ع �ل�سعر�ء .  ورمب�  ع��ن �لق�ه��رة الأ

ت�س�ع��ف �سع��وري بهذ� �خلط��ر �ل��ذي ر�أيته يه��دد �لفرن�سي��ني و�لب�رش 

جميع� كم��� يهددن� ، ويح��رشهم كم� يح��رشن� .  و�لفرق �لوحيد بينن� 

وبينهم �أنه��م يذهبون �إىل م�س�دره ، ويتعرف��ون عليه ، وي�سورونه كم� 

هو يف �لو�قع ، ويقدرون �أبع�ده، وين�ق�سون �أ�سب�به، ويح�سبون نت�ئجه ، 

ويرفعون �سوتهم �سده ، وي�ستنه�سون �لع�مل ملق�ومته .

ي��وم �ل�سبت �مل��سي �س�ركت يف مظ�ه��رة ب�ري�سية �سمت �أكرث من 

ثم�ن��ني متظ�ه��ر� ، ويف �لي��وم نف�سه تظ�ه��رت م�ر�سيلي��� �سد �حلرب ، 

يط�لي��ون،  �سب���ن، و�الإ مل���ن، و�الأ وتظ�ه��رت ب��وردو ، كم��� تظ�ه��ر �الأ

�سرت�لي��ون، وت�س��درت �أخب�ر مظ�هر�ته��م و�سوره�  مري��ك�ن، و�الأ و�الأ

ذ�ع�ت و�لقن��و�ت �لتليفزيوني��ة يف فرن�س� ويف  خب���ر يف �الإ ن���رش�ت �الأ

غريه� من بالد �لع�مل .

ومل تك��ن مهرج�ن�ت �ل�سعر �لتي �س�رك��ت فيه� ، �سو�ء يف ب�ري�س �أو 

يف رو�ن عل��ى بع��د م�ئة وخم�سني كيلو مرت� م��ن �لع��سمة عن �خلطر ، 
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�أق�س��د �أنه� مل تكن بعيدة عن هذه �لهم��وم �ل�سي��سية .  يكفي �أن نعلم �أن 

وزي��ر خ�رجي��ة فرن�س� �حل�يل دومينيك دوفيلب���ن ك�تب و�س�حب قلم 

ول،  مع��دود ، �سحيح �أن �لت�ريخ خ��سة ت�ري��خ فرن�س� هو مو�سوعه �الأ

لكن��ه يكتب عن �لت�ريخ بقلم �لرو�ئي �أو �لرح�لة �لذي ر�أى و�سمع .  وهو 

�س�ع��ر �أي�س��� له ق�س�ئد من�سورة كم� �سمع��ت .  ويف �ل�رش�ع �لر�هن بني 

�ملد�فع��ني عن �ل�رشعي��ة �لدولية ويف مقدمته��م �لفرن�سيون من ن�حية 

جنلي��ز م��ن ن�حية  مري��ك�ن ويف مقدمته��م �الإ و�ل�س�ئري��ن يف رك�ب �الأ

�أخرى يرتفع �سوت دوفيلب�ن ، ويتميز ببالغته ومنطقه . 

ويف �أم�سية من �أم�سي���ت �ملهرج�ن �لذي نظمه معهد �لع�مل �لعربي 

�سب��وع �مل��س��ي �حتف���ال بربي��ع �ل�سع��ر�ء ، و�س���رك  يف ب�ري���س يف �الأ

في��ه �أكرث م��ن ع�رشين �س�ع��ر� عربي� وفرن�سي��� ، �سخر �ل�س�ع��ر �لعر�قي 

مريك��ي، �أو �ملهج��ري ، �رشج��ون بول�س م��ن �ملثقفني �لع��رب �لذين  �الأ

م�ز�لو� يو��سلون ثرثرتهم �ل�س�ذجة عن �حلد�ثة وم� قبله� ، وم� بعده� ، 

و�لقطيع��ة م��ع �مل��س��ي و�حل��رش ، و�لن�سو���س �مل�ستغنية ع��ن �لقر�ء 

و�لكت���ب ، و�سو�ه� من �ملو�سوع�ت �لت��ي �أكل عليه� �لدهر و�رشب ، يف 

مريكي لتدمري بالدهم ، فال يقف منهم  �لوق��ت �لذي ي�ستعد فيه �ل�سيد �الأ

مريكي��ون �لذين �جتمع  �أح��د يف وجه��ه ، و�إمن� يت�س��دى له �ل�سع��ر�ء �الأ

منه��م خم�س��ة وخم�سون �س�ع��ر� يف �س���ن فر�ن�سي�سكو لي�س��درو� كت�ب� 

خرية م��ن ق�س�ئد �سد �حلرب .  وك�ن  ي�م �الأ ي�س��م م� نظموه يف هذه �الأ

�رشج��ون بول�س يقدم بهذه �لكلم�ت ق�سيدته �لق�سرية �لتي ��ستوح�ه� 

من ق�سيدة ل�س�عر �أمل�ين يتحدث فيه� عن �ل�سيد �ملوت .  

�ملوت �سيد من �أمريك�.  

ج�ء �إىل �أر�س �لر�فدين لريوي عط�سه من �آب�ر �لنفط ، 

وي�سمم �آب�ر �مل�ء .  
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�ملوت �سيد من �أمريك�.  

طف�ل. ج�ء �إىل �أر�س �لر�فدين لي�سد جوعه من حلم �الأ

	

ين مل �أمتكن من �حل�سول على �لن�س   مع �عتذ�ري ل�رشجون بول�س ، الأ

�ملكت��وب لق�سيدت��ه �ملنثورة ، ف�عتم��دت على م� �حتفظ��ت به ذ�كرتي 

نب�ء �لت��ي تن�قلته� �ل�سحف عن  م��ن �سوره� �ملرعبة.  ومن �أط��رف �الأ

مريكي��ة م� قر�أن�ه عن �إلغ�ء  مريكيني لل�سي��سة �الأ مع�ر�س��ة �ل�سعر�ء �الأ

م�سية �سعرية ك�نت زوج��ة �لرئي�س بو�س قد دعت له�  بي�س الأ �لبي��ت �الأ

خرى بربيع  مريكيني.  رمب��� ك�نت حتتفل ه��ي �الأ ع��دد� من �ل�سع��ر�ء �الأ

�ل�سع��ر�ء !  و�ملهم �أن ه��وؤالء �ل�سعر�ء �نتهزو� �لفر�س��ة ليقر�أو� ق�س�ئدهم 

مريكية.  ووجدت �ل�سيدة بو�س �لتي  �لتي كتبوه��� يف هج�ء �ل�سي��سة �الأ

م�سية  حتب زوجه� �أكرث مم� حتب �ل�سعر و�أكرث مم� حتب �لدميقر�طية �أن �الأ

�رشة �حل�كمة فق�مت ب�إلغ�ئه�. �ستتحول �إىل مظ�هرة مع�دية لالأ

وم��� يح��دث يف فرن�س��� و�لوالي���ت �ملتح��دة يح��دث يف �أمل�ني���، 

وبريط�ني��� ، و�أ�سب�ني���، و�إيط�لي�، وتركي��� ، و��سرت�لي��� .  وقد ظهرت يف 

خرية جمموع�ت �سعرية ت�سم م� كتبه �سعر�ء هذه �لبالد �سد  �س�بيع �الأ �الأ

�سب�نية مق�الت  مل�نية و�الأ �حل��رب .  كم� ن�رشت �ل�سحف �لربيط�نية و�الأ

مريكية لكت�ب كب���ر من �أمث�ل  وق�س�ئ��د تندد ب�حل��رب وب�ل�سي��سة �الأ

�سب�ين خو�ن جويت�سولو  �مل�رشحي �لربيط���ين ه�رولدبنرت ، و�لرو�ئي �الأ

ومو�طن��ه خ�في��ري م�ري����س وب�إمك�نك��م �أن تع��ودو� �إىل ن�سو���س م� 

دب" ملق�التهم .  	كتب��ه هوؤالء يف �لرتجمة �لتي ن�رشته� جملة "�أخب�ر �الأ

مرب�طورية" لك�تب  وقد �سدر قبل �أي�م يف ب�ري�س ، كت�ب بعنو�ن "بعد �الإ

�س�ب ��سمه �إمي�نويل تود ي�رشح فيه �مل�أزق �لذي و�سعت فيه �لوالي�ت 

�ملتح��دة نف�سه� ، �إذ �أعلنت �حلرب دون �أن متلك تك�ليفه� ، على عك�س م� 



�56

وىل 1991، �إذ ك�نت تنفق عل��ى حربه� من  ح��دث يف ح��رب �خللي��ج �الأ

ن تر�س��و �جلميع حتى ت�سمن  خري��ن .  �أم� �ليوم فهي م�سطرة الأ م���ل �الآ

تع�ونه��م �أو �سمتهم ، وم�د�مت ال متلك �لتك�ليف فهي م�سطرة لتوقيع 

�سي��ك�ت دون ر�سي��د ، وه��ي يف �حل�ل��ني خ����رشة ، يف �لهزمي��ة طبع� ، 

نه� ال حت�رب �س��د�م ح�سني ، بل حت�رب �ل�رشعية  ويف �لن���رش �أي�س�، الأ

�لدولي��ة ، �أي حت���رب �لع���مل كله وتخ��رج عل��ى قو�نينه ، وله��ذ� �ستظل 

مطلوبة للعد�لة ، و�ستظل مالحقة ، و�ستظل هدف� لل�رشب�ت . 

هك��ذ� وجدت نف�سي يف بوؤرة �ل�سعور ب�خلط��ر ، و�أن� على بعد خم�سة 

مريكي وهو ي�ستعد  �آالف كيلو مرت من �آب�ر �لبرتول �لتي يتلمظ �ل�سيد �الأ

يغ���ل يف �لبعد لن يخفف من هذ�  للن��زول فوقه��� ، و�أن� مت�أكد من �أن �الإ

�ل�سع��ور ، ف�ملظ�ه��ر�ت �لتي �نطلق��ت يف و��سنطن ، و�س���ن فر�ن�سي�سكو ، 

ونيويورك �سد �حلرب هي �ملظ�هر�ت �لتي �نطلقت يف ب�ري�س ، و�لفرق 

ن�س�ن على نف�سه �أو  مريكيني �عرت�سو� على �حلرب كم� يعرت�س �الإ �أن �الأ

ينكر فعال ق�م به �أو يعرتف بذنب وقع فيه .  �أم� �لفرن�سيون فقد �عرت�سو� 

مريكي مر �ل�سخرية .  على �حلرب و�سخرو� فوق ذلك من �لرئي�س �الأ

يف نيوي��ورك ، مل ي�ستط��ع �لرئي�س بو�س �أن يك�س��ب جل�نبه �إال �سبعة 

�س��و�ت وعدده��� و�حد  ع���رش �سوت��� يف جمل���س  �ملدين��ة، �أم��� بقية �الأ

مم �ملتحدة ،  وثالثون ، فق��د ��ستنكرت �نفر�د بو�س ب�لعمل بعي��د� عن �الأ

وط�لبته ب�أن يبذل ق�س�رى جهده يف �لو�سول �إىل حل �سلمي للم�سكلة ، 

خري.  و�أال يلج�أ للقوة �إال بقر�ر دويل حني تكون �لقوة هي �خلي�ر �الأ

لكن �لفرن�سي��ني مل يكتفو� برف�س �حلرب، بل جعلو� �عرت��سهم على 

ن�س�نية.   �حل��رب �سكال من �أ�سك�ل �العتز�ز برت�ثهم �لقومي ومب�دئهم �الإ

مريكيون يتب�هون بحد�ثتهم على �لفرن�سيني �لذين ميثلون يف  وم�د�م �الأ

نظره��م �أوروب� �لقدمية ، فمن حق �لفرن�سيني �أن يردو� �ل�س�ع �س�عني ، 
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مريكي��ني بثق�فته��م ولغتهم وت�ريخه��م �لعريق .  و�أن يتب�ه��و� عل��ى �الأ
	

و�لفرن�سيون مهرة يف �للعب ب�للغة .  و�للغة �لفرن�سية لغة لعوب ت�ستجيب 

للمو�ه��ب �لذكية و�لبديه��ة �حل��رشة �لتي جتيد �للع��ب به� ، كم� فعلت 

خرية �أن يلفتو� �لنظر للعالقة �ل�سكلية  ح��ني �أوحت لزعم�ء �ملظ�هرة �الأ

مريكي.  ف�ملذبحة  و�ملعنوية �لق�ئمة بني كلمة �ملذبحة و��سم �لرئي�س �الأ

يف �للغ��ة �لفرن�سي��ة �أو �ملجزرة تكتب هك��ذ�  Boucherie، وتنطق هكذ� 

مريك��ي �ل��ذي يكت��ب  بو���رشي ، ك�أنه��� م�ستق��ة م��ن ��س��م �لرئي���س �الأ

هك��ذ� Bush.  وق��د يذكرن� ه��ذ� ب�لعالقة �لتي �كت�سفه��� �مل�رشيون بني 

�رش�ئيلي �ل�س�بق نيت�ني�هو و�لكلمة �لعربية �إي�ه�!  	��سم رئي�س �لوزر�ء �الإ

مريكية، �س�أتوقف  وروبية و�الأ لكن��ي يف حديثي هذ� عن ردود �لفع��ل �الأ

�سبوع �مل��س��ي حول ردود  عن��د ه��ذ� �حلد ، و�أع��ود �إىل م� بد�أت��ه يف �الأ

�لفع��ل �لعربي��ة ، وب�لذ�ت حول �مل���أزق �لذي يجد في��ه �ملثقفون �لعرب 

مريك��ي �ملحموم لتوجيه �رشبة  �أنف�سه��م، وه��م يو�جهون �ال�ستعد�د �الأ

ع�سكرية للعر�ق .  

و�أن��� هن��� ال �أقف��ز من مو�س��وع �إىل مو�س��وع غريه ، ب��ل �أنتقل بني 

��ستج�ب���ت وردود خمتلف��ة عل��ى فع��ل و�حد .  وق��د ر�أين� كي��ف يو�جه 

مريكيني على �سن �حل��رب غري ع�بئني ب�أي  �لع���مل �خل�رجي �إ�رش�ر �الأ

�رشعي��ة دولي��ة ، �أو ب���أي منطق مقب��ول ، �أو قيمة �أخالقي��ة.  فم�ذ� �سنع 

�لع��رب ع�مة ، وم�ذ� �سن��ع مثقفوهم على وج��ه �خل�سو�س؟ �ملثقفون 

مريكيني  وروبيني و�الأ ن �الأ �لعرب ج���ءو� مت�أخرين، وبدو� حمرجني ، الأ

�سبقوه��م لالعرت��س على �حل��رب و�لدف�ع عن �لع��ر�ق ، ولهذ� مل يلفتو� 

�لنظ��ر ، ومل ينجح��و� يف �لو�س��ول �إىل �لن����س يف د�خ��ل بالدهم �أو يف 

ن حركتهم ك�نت ظال حلركة غريهم ، وك�ن �سوتهم �سدى  خ�رجه��� ، الأ

مريكيني. وروبيني و�الأ �سو�ت �الأ الأ
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زمة  و�ملثقف��ون �لعرب ال ي�ستطيعون �أن يرفعو� �أ�سو�تهم يف هذه �الأ

في�ستم��ع له��م �لن����س ، �إذ ك�ن �لن��س ق��د �نتظروهم يف �أزم���ت �س�بقة 

فوجدوهم يلج�أون �إىل �ل�سمت �أو يوؤثرون �ل�سالمة .

زمة �لر�هنة ، فط�لب  ومهم��� �ختلفت مو�قف �ملثقفني �لعرب �إز�ء �الأ

ول يف �لك��و�رث  ن��ه �ل�سب��ب �الأ بع�سه��م �س��د�م ح�س��ني ب�ال�ستق�ل��ة ، الأ

�ملتالحق��ة �لتي ح�قت ببالده ، وق��د �آن �أن ي�ستقيل ليقطع �لطريق على 

مريك�ن ويبطل حجتهم .   �الأ

ووجد فريق �آخر من �ملثقفني �لعرب �أن �لوقت لي�س من��سب� ملط�لبة 

�سد�م ح�سني ب�ال�ستق�لة ، و�إن ذلك ميكن �أن يعد مو�فقة �سمنية على �أن 

مريك�ن من توجيه �ل�رشبة ،  �لدميقر�طي��ة هي �لغ�ية �لتي ي�سعى له� �الأ

ولي�س��ت �لبرتول ، ولي�ست حم�ية �إ�رش�ئيل ومتكينه� من حتقيق �أهد�فه� 

خ��ري برف�س �حل��رب ، وف�سح  �لتو�سعي��ة ، وله��ذ� �كتف��ى ه��ذ� �لفريق �الأ

مريكي��ة، و�لتندي��د به��� ، و�لدع��وة ملق�ومته��� مهم� ك�ن  �ل�سي��س��ة �الأ

زمة �لر�هنة  �لثم��ن، �أقول مهم� �ختلفت مو�ق��ف �ملثقفني �لعرب �إز�ء �الأ

ن كثري� من �لذين يرفعون �ليوم  فوجودهم ث�نوي وت�أثريهم حمدود ، الأ

�أ�سو�ته��م يف وجه �س��د�م ح�سني �ملح��رش مل يرفعوه� يف وجه �سد�م 

ح�س��ني �لطلي��ق ، ومل يرفعوه��� يف وجه �آخري��ن ال يقلون عن��ه طغي�ن� 

و��ستبد�د� .  

ن لي�س هو �لوقت �ملن��سب  خري��ن �لذين يرون �أن �لوق��ت �الآ ن �الآ والأ

لل��كالم عن �ال�ستبد�د �لعرب��ي ، و�إمن� هو وقت �لوق��وف �سف� و�حد� يف 

ن كثريين  مريكي ه��وؤالء �أي�س��� منطقهم �سعي��ف ، الأ وج��ه �لع��دو�ن �الأ

منه��م مل يرفع��و� �أ�سو�تهم �س��د �ال�ستب��د�د �لعربي عندم��� ك�ن �لوقت 

ن مق�ومة �لعدو�ن �خل�رجي ال تتع�ر�س مع مق�ومة  من��سب� لذلك ، والأ

�ال�ستب��د�د ، ب��ل �إن مق�ومة �لع��دو�ن ال ميكن �أن تك��ون �إال مب�درة حرة 
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ون�س�ط��� دميقر�طي��� ينخ��رط في��ه �جلمي��ع .  لكني م��ع ه��ذ� ال �أ�ستهني 

ب�ملثقف��ني �لع��رب ، وال �أ�سعى للنيل منهم ، كم� يحل��و للبع�س �أن يفعل ، 

ين �أع��رف جي��د� م���ذ� �سنع �ملثقفون �لع��رب لبالدهم ، وم���ذ� قدمو�  الأ

للحرية و�لتقدم من ت�سحي�ت ، وم�ذ� قربو� لهم� من قر�بني .  ف�إذ� ك�نت 

�لتهمة مع ذلك ت�سح فيهم ، فهي ت�سح يف غريهم .

  وهذه هي �مل�س�ألة �لتي يجب �أن ننظر فيه� مبو�سوعية ، ال لنن�سف 

ن�ني��ة، و�ل�سلبية ، و�لتق�سري  �ملثقف��ني ، بل لنع�لج �أنف�سن� جميع� من �الأ

يف �أد�ء م� يجب �أن نوؤديه كمو�طنني �أحر�ر. 



�60

ن �أني�به��م وخن�جرهم يف ج�سد  �أع��رف �أن �لتت�ر �جل��دد يعملون �الآ

�لع��ر�ق �لد�م��ي ، ويتد�عون �إليه، ويتك�ك�أون عليه م��ن جنوبه و�سم�له ، 

�سلح��ة �لتي زعمو� �أن��ه ميلكه� ، و�أنهم ج���ءو� ليحولو�  وي�رشبون��ه ب�الأ

بينه وبني �أن يدمر به� بلد� ، �أو يهدد به� �أحد�. 

و�لتت���ر �جل��دد �لذين ك�ن��و� �سند� ل��كل ط�غية ، ومدد� ل��كل �نقالب 

ع�سك��ري مينحه��م �متي�ز� ، �أو يعطيهم ق�ع��دة ، �أو يدخل معهم يف حلف 

يزعم��ون �ليوم �أنهم يدم��رون بغد�د و�لب�رشة و�ملو�س��ل ، وميزقون م� 

�سط��ره �خلليل بن �أحمد يف �لعرو�س ، و�سيبوي��ه يف �لنحو ، و�أبو حنيفة 

�لنعم�ن يف �لفقه ، و�إبر�هيم �لنظ�م يف علم �لكالم ، وب�س�ر بن برد ، و�أبو 

�لعت�هية ، و�أبو نو��س ، و�أبو مت�م ، و�بن �لرومي ، و�لر�س�يف ، و�جلو�هري ، 

�د �لتكريل  ون���زك ، و�ل�سي�ب ، و�لبي�تي يف �ل�سعر ، و�س�كر خ�سب�ك ، وفوؤ

يف �لرو�ية ، وم�غني �لقب�جني ، ون�ظم �لغز�يل ، ويو�سف عمر ، وم� �سور 

ج��و�د �سليم و�لع��ز�وي. �لتت�ر �جلدد يزعمون �أنه��م يهدمون �حل�س�رة ، 

نق��س �ملتط�يرة ، و�ل�سفح�ت �ملتن�ثرة ،  وميحون �لت�ريخ ليبنو� من �الأ

مغول الداخل ..  ومغول اخلارج ! 
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و�ل�سور �ملحرتقة ، و�لذكري�ت �لغ�رقة يف �لدموع �رشح �لدميقر�طية ! 

و��ست�س�فوه��م  ره���ب،  �الإ زعم���ء  �آوو�  �لذي��ن  �جل��دد  و�لتت���ر 

م��و�ل �لنج�سة ، وج��و�ز�ت �ل�سفر  �سم���ء �مل�ستع���رة ، و�الأ وزودوه��م ب�الأ

�ملزيف��ة ، و��ستخدموه��م يف �رش�عه��م مع �أي ق��وة تن�وئه��م ، �أو نظ�م 

يعتربون��ه مع�دي��� له��م ب���أي وجه م��ن �لوج��وه ، يزعمون �لي��وم �أنهم 

ن��ه �س�ل��ع مع بن  ميزق��ون �لع��ر�ق ، ويفككون��ه ، ويدم��رون وحدت��ه الأ

�سبق،  الدن ، و�لظو�ه��ري ، وعم��ر عب��د �لرحم��ن يف �أح��د�ث �سبتم��رب �الأ

�أو ميك��ن �أن يح�لفه��م ، �أو ين�س��م �إليه��م يف �أح��د�ث جدي��دة مم�ثل��ة . 
	

ونح��ن نت�ب��ع هذه �حلرب �لق��ذرة �ملنحط��ة ، وال منل��ك �أن نوقفه� ، وال 

نع��رف حتى م�ذ� ينبغي علين� �أن ن�سنع ، وال ندري يف �أي طريق ن�سري.  

ال نعرف كيف نو�جه �أعد�ءن�،  وال نعرف كيف نو�جه �أنف�سن�؟ ! 

مري��ك�ن منف��ردون ب�لع�مل ، �أر�س��ه، وم�ئه ، و�سم�ئ��ه ، وجنومه ،  �الأ

وف�س�ئ��ه ، فهم �لذين يعرفون �خل��ري و�ل�رش ، وير�سمون �حلدود �لف��سلة 

 ، وكل من 
ّ

بينهم��� ، وي�سنف��ون �لب��الد و�لعب���د ، فكل م��ن يتبعهم خ��ري

يع�ر�سهم �رشير !! 

وهم ال يكتف��ون ب�ملخ��سمة ، بل يجعلون �أنف�سهم خ�سوم� وق�س�ة 

وجالدين ..  يوجهون �لتهمة ، وينطقون ب�حلكم ، وينفذون ! 

ه��ل �سهد �لع�مل طغي�ن� �أف��دح و�أنكى من هذ� �لطغي�ن؟ ..  �إن ت�ريخه 

مرب�طوري�ت �مل�ستبدة و�لطغ�ة �مل�ستبدين ..  لكن �إمرب�طورية  ح�فل ب�الإ

و�حدة مل تنفرد ب�لع�مل �إال يف هذه �ملرحلة �ل�سود�ء . 

�سوريون.  يف �لع�سور �لقدمي��ة ك�ن �مل�رشيون وك�ن �لب�بليون و�الآ

ثم ك�ن �ليون�ن يف �لغرب و�لفر�س يف �ل�رشق .  ثم ك�نت روم� وبيزنطة ، 

�سب�ن، ثم ك�نت فرن�س�  تر�ك و�الأ ثم ك�ن �لعرب و�ل�سليبيون ، ثم ك�ن �الأ

و�إجنل��رت�، ث��م ك�ن �ملع�سكر �لغربي و�ملع�سكر �ل�رشق��ي .  ثم �سقط �لع�مل 
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مريك�ن!  يف �أيدي �الأ

خرى �لتي  مري��ك�ن لي�سو� م�سئولني ب�لطبع عن �سقوط �لقوى �الأ و�الأ

ك�ن وجوده��� ���رشورة حيوية لتحقيق �لتو�زن وكب��ح �جلم�ح ، مع �أن 

خ��رى مل تكن �أقل طغي�ن� �أو عدو�ن��� ، ولكن وجوده� �إىل  ه��ذه �لقوى �الأ

ج�ن��ب �سو�ه� ك�ن يفر�س على كل منه� �أن تقف عند حد ، و�أال تتج�وز 

ن ، وقد خال لهم �جل��و ب�سقوط  مريكي��ون �الآ كل �خلط��وط كم��� يفع��ل �الأ

وروبي، و�النتظ�ر �لطويل �لذي  �الحت���د �ل�سوفيتي ، و�نق�س�م �الحت�د �الأ

فر�س��ه �ل�سينيون علي �أنف�سهم حتى ي�ستكمل��و� قوتهم �لتي ال يريدون 

�أن يدخلوه��� يف مغ�م��رة يعرفون �أن نه�يته� ل��ن تكون يف م�سلحتهم 

مريكي��ني، ويرغموه��م عل��ى  �أن ي�أ���رشو� ط�ئ��ر�ت �الأ ن ، فح�سبه��م  �الآ

�البتع���د عن كوري��� �ل�سم�لية يف ه��ذه �ملرحلة ، وبعد ذل��ك يكون لكل 

ح���دث حديث .  و�لع�مل كله يعرف م� نعرفه ،  وي�سهد م� ن�سهده ،  و�لدليل 

ه��و هذه �ملظ�هر�ت �لت��ي جتت�ح مدنه وعو��سم��ه يف �ل�رشق و�لغرب ، 

ويف �ل�سم�ل و�جلنوب . 

نه��م يخ�سون  مريكي��ني �لذي��ن ك�نو� يقف��ون عن��د حدهم الأ لك��ن �الأ

خ��رى حني ك�نت هذه �لقوى ال ت��ز�ل موجودة ، ال  ردود فع��ل �لقوى �الأ

نهم ال يعب�أون ب�لر�أي �لع���م �لع�ملي ، وال  يقف��ون �ليوم عند حده��م ، الأ

من، وال  مم �ملتحدة ، وال مبجل�س �الأ يعب���أون ب�ل�رشعية �لدولية ، وال ب�الأ

ب�ل�سعر�ء ، وال ب�لكت�ب ، وال ب�ملو�سيقيني ، وال ب�ملمثلني �لذين ينددون 

ب�حل��رب ويط�لبون ب�لت��ز�م �لطرق �ل�سلمية يف ح��ل �مل�سكالت و�إنه�ء 

�ل�رش�ع�ت . 

مريكي��ني عل��ى �أعلى درجة م��ن �لقوة و�لق��درة و�ملنعة  وم��ع �أن �الأ

من و�لطم�أنينة، ومتكنهم من �لنظر يف كل م�س�ألة  و�لتمكن توفر لهم �الأ

تعر�س لهم بفطنة وحكمة ، فهم يت�رشفون بطي�س وحمق وهوج و�سيق 
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�س��در ونف�د �سرب ، فال يحرتمون مب��د�أ، وال يب�لون بنتيجة ،  وهذ� دليل 

جديد بعد �ألف دليل على �أن �ل�سلطة مف�سدة ، و�أن �ل�سلطة �ملطلقة مف�سدة 

مطلقة . لهذ� ق�مت �لدميقر�طية �حلديثة على تعدد �ل�سلط�ت و��ستقالله� ، 

بحي��ث يك��ون �لت�رشيع �سلط��ة ، و�حلكم �سلط��ة ، و�لق�س���ء �سلطة ، وكله� 

مة �لتي هي م�سدر �ل�سلط�ت .  ن�بعة من �الأ

وكم��� ينبغي لهذ� �ملب��د�أ �أن يحرتم يف كل جمتمع قومي ، ينبغي �أن 

يحرتم كذلك يف �ملجتمع �لدويل . 

مريكيني، لكن  خرى �لتي ك�نت تقت�سم �لع�مل مع �الأ لقد �سقطت �لقوة �الأ

�ل�رش�ئع �لدولية مل ت�سقط ، و�ملنظم�ت �لدولية مل تختف من �لوجود .  وك�ن 

على �لوالي�ت �ملتحدة �أن تلتزم هذه �ل�رش�ئع ، وترجع �إىل هذه �ملنظم�ت ، 

مريكي��ني �إذن ع��ن �لدميقر�طية ،  لكنه��� مل ترج��ع ومل تلت��زم ، فكالم �الأ

ن�س���ن، وحك��م �لق�ن��ون ، كذب يف ك��ذب ، وه��ر�ء يف هر�ء ..  	وحق��وق �الإ

و�أن��� �أ�س��دق تل��ك �لق�سة �لت��ي ن�رشته� بع���س �ل�سح��ف �لفرن�سية عن 

مريكي �حل�يل �أن ي�رشب  �لدو�ف��ع �ل�سخ�سية �لتي �أملت على �لرئي�س �الأ

�لع��ر�ق مهم� تكن مع�ر�س��ة �لع�مل له ، ومهم� تكن حجته و�هية �أو غري 

ك�في��ة .  و�لق�سة تق��ول �إن �ملخ�بر�ت �لعر�قية ك�نت ق��د دبرت موؤ�مرة 

�م��رة  ب بو���س يف �لكوي��ت �سن��ة 1993، غ��ري �أن �ملوؤ لقت��ل �لرئي���س �الأ

ب، لكن بو���س �البن مل ين�س .  وظل يفكر  �لعر�قي��ة ف�سل��ت ، وجن� بو�س �الأ

يف �النتق�م من �سد�م ح�سني ق�ئال :  لقد ح�ول �أن يقتل ب�ب�ي !..

مريكي، كم� �سم�ه    وه� قد �سنحت �لفر�سة ! �أريد �أن �أقول �إن �ل�سيد �الأ

�رشج��ون بول�س يف ق�سيدته ، لي�س �أف�سل من �ل�سيد �لعر�قي . لي�س �أكرث 

من��ه دميقر�طية ، وال �أقل منه طغي�ن� ووح�سي��ة . كل من هذين �ل�سيدين 

ه��و �ملوت �ل��ذي �سمم �آب���ر �لعر�ق ، و�فرت���س رج�له ون�س���ءه و�أطف�له 

وح��رشه وم�ستقبله .  و�سوف نكون جمرد هت�فني يف مظ�هرة غوغ�ئية 



�64

�إذ� مل ن��درك �أن �لطغي���ن و�ح��د ، و�أن م� جره �س��د�م ح�سني على بالده 

من��ذ ظهر يف حي�ته��� �ل�سي��سية ، لي�س �أقل مم� يفعل��ه به� جورج بو�س 

خ��ري يف �سب�ق �ملوت  ن .  بل �إن �حل��رب �حل�لية هي �ل�سوط �الأ �الب��ن �الآ

�لذي بد�أه �س��د�م ح�سني ب�حلرب �لتي �أعلنه� علي خ�سومه �ل�سي��سيني 

حز�ب �ملن�ف�س��ة �أو يف حزب �لبعث �لذي  يف د�خ��ل �لعر�ق ، �سو�ء يف �الأ

�نتمى �إلي��ه.  وبعد �أن ق�سى علي خ�سومه قتال ونفي� و�عتق�ال و�غتي�ال 

كر�د  ك��ر�د يف �ل�سم�ل .  وبعد �أن ج��رب يف �الأ فت��ح جبهة جديدة م��ع �الأ

�أ�سلحت��ه �لكيمي�ئي��ة زح��ف عل��ي �إي��ر�ن ليدخ��ل مع �لفر���س يف حرب 

ير�نيني و�لعر�قيني  الف من �الإ ع��و�م �لع�رشة �لتي لقى فيه� مئ�ت �الآ �الأ

حتفه��م .  ثم مل� ر�أى �أن ق�د�سيته �نته��ت بال ن�رش وال غنيمة ، وثب على 

�لكوي��ت ليعو���س ببرتوله� م� خ���رشه يف �إير�ن، فك�ن��ت بد�ية �لنه�ية 

ن ، وال ندري م�ذ� ن�سنع يف مو�جهته� .  �لتي نت�بع �أحد�ثه� �الآ

�إنن��� ندين هذه �حلرب �لقذرة ، ونندد مب��ن �أ�سعلوه�، لكنن� ال نعرف 

نن� و�ل�سمري يعود هن� على �لعرب  بع��د ذلك م� يجب علين��� �أن نفعل ، الأ

جميع��� ، وعل��ى �ملثقفني منهم بوجه خ��س ، مل نق��م د�ئم� بو�جبن� يف 

حد�ث و�لتطور�ت �لتي توؤثر يف حي�تن��� وتر�سم م�س�ئرن� ،  مو�جه��ة �الأ

حتى نفهمه� فهم� مو�سوعي� ، ونو�جهه� بحزم وف�علية . 

و�أن��� ال �أل��ح عل��ى م�سئولي��ة �ملثقف��ني �إن��ك�ر� لدوره��م ، �أو مد�هنة 

ك��رب من  لغريه��م م��ن �أ�سح���ب �ل�سلط���ن �لذي��ن يتحمل��ون �لق�س��ط �الأ

ين �أع��رف �أن �ملثقفني هم �لركن  حل���ح الأ �مل�سئولي��ة ، و�إمن��� �ألح هذ� �الإ

�لركني للدميقر�طية ، و�أن دميقر�طية بال عقل لي�ست �إال غوغ�ئية تتحول 

ال حم�لة �إىل طغي�ن . 

ول �لذي لعبه  ولق��د عرفن� �لدميقر�طي��ة يف م�رش وعرفن� �ل��دور �الأ

�ملثقفون فيه���.  ولينظر من� �لق�درون على �لنظر يف �سرية �لطهط�وي ، 
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ويعق��وب �سنوع ، وحممد عبده ، وعب��د �هلل �لندمي ، وطه ح�سني ، و�لعق�د ، 

وعل��ي عبد �ل��ر�زق، و�سالم��ة مو�سى، وحمم��د مندور ، ولوي���س عو�س ، 

خرين �لذين  وع�رش�ت ومئ�ت �آخرين من �ملثقفني �مل�رشيني و�لعرب �الآ

دفعو� �أثم�ن� غ�لية لر�أي ر�أوه، �أو كلمة جهرو� به� ، �أو موقف وقفوه . 

لق��د غ�س��ت �ل�سج��ون و�ملعتق��الت يف معظ��م �لب��الد �لعربي��ة ، �أو 

فيه��� كله��� ب�ملثقفني ، و�س�ق��ت �ملن�يف به��م طو�ل �لق��رن �لع�رشين ، 

يعم��م  و�أن  فيه��م ،  ل�س�ن��ه  �لبع���س  يطل��ق  �أن  �لب�ل��غ  �لظل��م  فم��ن 

	�لتهم��ة عليه��م .  و�س��وف �أنه��ي ه��ذه �ملق�ل��ة مبثل و�ح��د من �لع��ر�ق . 

لق��د حول �س��د�م ح�سني حي���ة �لعر�قي��ني �إىل جحيم مل ين��ج منه �أحد، 

خ��س��ة �ملثقف��ني �لذين قت��ل منهم من قتل ، و�سجن م��ن �سجن ، وف�سل 

�آالف منه��م �حلي�ة يف �ملنفى على �حلي�ة يف �لوطن ، ومن هوؤالء �لذين 

�د �لتكريل ، وهو رجل ق�نون ورو�ئي مقروء ، ق�سد ب�ري�س  نفو� �أنف�سهم فوؤ

عو�م �لع�رشة �مل��سية ، حتى قرر  مر، ثم ��ستقر يف تون�س طو�ل �الأ �أول �الأ

�د �لتك��ريل �أن ي�سبقهم �إىل  �ملغ��ول �جل��دد �أن يجت�حو� �لعر�ق فق��رر فوؤ

ب��الده حتى يتحمل مع �لعر�قيني م� �س��وف يتحملون ، وحتى ال يتهمه 

�أح��د ب�أنه �آثر �ل�سالمة وترك �سعبه بني �ملغولني، مغول �لد�خل ،  ومغول 

�خل�رج ! 
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ماً في جريدة األهرام في الفترة من  نشر هذا الكتاب منجَّ
ديسمبر ��00 إلى مايو ��00
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اأحمد عبد املعطي حجازي

• ر�ئد من رو�د حركة �لتجديد يف �ل�سعر �لعربي 
�ملع��رش، ووريث حركة �ال�ستن�رة �مل�رشية.

.1935 • من مو�ليد 
• تلقى در��س�ته يف م�رش )مدر�سة �ملعلمني ب�سبني 

�لكوم(، وفرن�س� )ج�معة ب�ري�س III	"�ل�سوربون 

�جلديدة"(.

• ��ستغل ب�ل�سح�فة يف م�رش )د�ر روز�ليو�سف(، 
و�لتدري�س يف فرن�س� )ج�معة ب�ري�س III	"�ل�سوربون 

�جلديدة"(

�س للقمع ك�أمث�له من �ملثقفني �مل�رشيني 
ّ
• تعر

ب�سبب حر�سه على ��ستقالل ر�أيه وحرية تفكريه.

على للثق�فة، ومقرر جلنة  • ع�سو د�ئم يف �ملجل�س �الأ
�ل�سعر ب�ملجل�س.

هر�م. • ك�تب متفرغ يف �سحيفة �الأ


