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أيديولوجيو «صراع احلضارات» املدافعون عن احلروب الكولونيالية اجلديدة في العراق، أعداء التعدد 
املثقفني  ينتقدون  الغربية،  الصناعية  احلضارة  تفوق  أجل  من  الساعني  كل  وكذلك  أوروبا،  في  الثقافي 
األوروبيني ألنهم ليسوا «وطنيي الغرب»، ولكونهم ال يدعمون الكفاح من أجل القيم التي تخص الغرب. 
الكاردينال راتزينجرRatzinger  مثًال، وهو رئيس جلنة الكرادلة لعلوم األديان (سابقًا محكمة التفتيش 
املقدسة)، أعلن مؤخرًا أن الغرب ضحية «كراهية الذات املرضّية» و«ال ُيقّدر نفسه وال يرى من تاريخه إّال 
ما هو مدان ومدمِّر»، وإذا ما أراد الغرب احلفاظ على بقائه فيجب عليه أن يتعّلم «التصالح مع نفسه»، وأن 
يدافع عّما.. يخّصه، وأن يتجاوز جلد ذاته. رئيس مجلس الشيوخ اإليطالي، الفيلسوف املعروف واألستاذ 
اجلامعي مارسيلو بيرو Marcello Pera عّلق على حتذيرات الكاردينال في خطاب له في جامعة التيران في 
الفاتيكان، مضيفًا «كما تسود في الغرب اليوم فكرة مفادها أّن أّيًا من مكوناته البنيوية العامة، ال متلك 
Pera قيمة عاملية، وعلى هذا، فإن تقدمي مؤسساتنا للعالم كنموذج لن يكون إّال غطرسة ثقافية». ويحّذر
إلى  الذين يختزلون احلضارة األوروبية  نيتشة، ويتجنستني ودريدا  املقدمة منهم  الفالسفة (في  تأثير  من 
غ الغرب من محتواه، أّما قادته فيتنازلون عن الصالحية  مجرد ثقافة، واحدة من ثقافات كثيرة. وهكذا ُيفرَّ

العاملية للقوانني واملؤسسات الغربية.
تتدفق علينا من اإلعالم األمريكي خطابات احملافظني اجلدد، املتعالية، يروجون فيها ملقولة أن كل احتالل 
أمريكي هو حترير، وأن الهيمنة األمريكية مسألة جيدة للعالم، وأن الرأسمالية املعوملة حتت رقابة البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي هي «نظام أخالقي موضوعي»، وأن هذه الرأسمالية ال ترفض إّال األصولية 

الدينية أو املصالح الطبقية لإلرهابيني املصابني بالعمى.
وبأسلوب مثير للشفقة خاص بالشيوعيني السابقني، القابلني للهداية من كل دين جديد، يكتب السيد 
ماضيهم  من  يخجلون  الذين...  األوروبيني  عدد  يتزايد   ...» الغربية»:  «الوطنية  عن  سوخاِنك  ييرجي 

الكاردينال راتزينجر، انتخب مؤخرًا بابا للفاتيكان.
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القاسي... إنسانّيونا هؤالء، ال يستطيعون الغفران آلبائهم ألنهم.. هاجروا إلى العالم وكافحوا من أجل 
موقع حتت الشمس، وحتى ألنهم انتصروا... أغرب ما في األمر هو حقيقة أن هذا البصاق على قبور أجدادهم 

ُيسّمى إنسانية».
هذا النوع من احملاججة يعرفه أبناء جيلي من نقاشات خمسينيات القرن املاضي، كان يقال في ذلك الوقت: 
إن «خرق الشرعية االشتراكية» جتب رؤيته َعبر سياق الصراع الطبقي، وإن من الضروري حماية الشبيبة أمام 

«العدميني الكوزموبوليتيني، املشوهني ملاضي شعبنا».
متثل كتب الصحفية والكاتبة اإليطالية اوريانا فاالتشي الثالثة - غضب وكبرياء، قوة العقل، واوريانا 
فاالتشي تتحدث إلى اوريانا فاالتشي، هذا احلديث الدرامي الذي يعتبر مرجعًا أخالقيًا حلياتها، هو أكثر 
األمثلة املعاصرة شهرة في الدعوة إلى (الوطنية الغربية). مهمة الكاتبة سهلة: اتضح لي أنني أموت بسبب 
سرطان مستعص، لكن الغرب مصاب مبرض أسوأ من مرضي. كيف؟ إنه يتعاون مع أعدائه، مع منكري 
قيمه، إنه ال يبكي ضحاياه مبا فيه الكفاية، وال يتقن كره أعدائه، مبا فيه الكفاية. مثقفو الغرب وسياسيوهم 
فإنهم يبدون مشاعر  أن «يدافعوا ببطولة عن أعلى قيم احلضارة - هويتهم اخلاصة وقيمهم اخلاصة»  بدل 
الشفقة حيال حكايات الدموع عن األطفال الفلسطينيني، وُيدينون احلرب على العراق، وينتقدون الرئيس 
بوش. في أوروبا تتكاثر «سرطانات مستعصية: الفاشيونازية اجلديدة، البلشفية، والنزوع إلى التعاون مع 
العدو... هؤالء الذين يحطمون واجهات محالت املاكدونالدز أثناء مسيراتهم االحتجاجية، اليسار الذي 
استبدل أعالمه احلمراء بأعالم قوس قزح». في اجتماع حلزبه في نيويورك ّمتت مقارنة جورج بوش بتشرشل! 
البديهية  العقالنية  2004/9/9 في تعارض مع األحاسيس  بتاريخ  الصادرة   Corriere della sera وصحيفة  
تقذف مبثل هذه املقارنة الالتاريخية: في صفحتها األولى توجد صورتان - تلك الصورة املجيدة من انتفاضة 
غيتو وارصو عام 3491، حيث يبدو فيها طفل صغير وقد رفع يديه فوق رأسه حتت تهديد البنادق األملانية، أّما 
الثانية فمن بيسالن، حيث يبدو فيها طفل صغير أيضًا، يداه مرفوعتان فوق رأسه حتت البنادق. إن تسمية 
اإلرهاب الشيشاني أو املسلم بـ «النازية الفاشية» هي عدم نزاهة فكرية فظيعة، ألن النازية - الفاشية هي 
أحد مظاهر الغرب! هل يا ترى، كان في تاريخ أوروبا، بني اليهود األملان املنصهرين وبني األملان عالقة كما 
هي العالقة بني الروس والشيشان اليوم؟ أال يقف وراء هذا الصبي من بيسالن، رغم عجزه الراهن، واحد من 

أقوى جيوش العالم، والذي لم يتوفر، في الواقع، لذلك الطفل اليهودي الصغير عام 1943؟
ة للجسم، يجب عالجها وتصفية ناقليها، ما هو إّال تعبير  إن تعريف أفكار ومواقف معينة كعدوى َمَرِضيَّ
أصيل عن الثقافة السياسية الشمولية. فـ «الدفاع» عن الدولة، الشعب واحلضارة» قد جرى االرتقاء به إلى 
«نظام أخالقي رفيع» يبرر لنا جتاوز كل احلواجز والشكوك و«بال هوادة مسح السموم والبكتيريات، وجيوب 

العدوى من جسم الشعب».
هل ميوت الغرب لعدم رغبة مثقفيه في الدفاع بحماٍس عّما يخصه؟ بأي معنى ميكن للمثقفني الغربيني 
اإلحساس بأنهم وطنيو الغرب؟ هل الغرب حضارة عاملية أم مجرد ثقافة من ثقافات كثيرة موجودة على وجه 

الكرة األرضية؟ وما الفرق بني الثقافة واحلضارة؟

W�UI¦�«
Vojtech Novotnyاألستاذ فويتيخ نوفوتني Vojtech Novotnyاألستاذ فويتيخ نوفوتني Vojtech Novotny، أخصائي البيئة األستوائية في جامعة ْتِشْسِكْه بْوِده يوفتِسه، 
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ّخلص في كتابه (أنصاف) احلقائق البابوانية (دار نشر دوكوجان 2004) جتاربه مع اللقاءت البيثقافية في 
منطقة بابوي - غينيا اجلديدة. اللقاء بني الثقافات يبدأ في اللحظة، التي يظهر فيها «األجنبي»، ويكون 
من الضروري إيضاح «أجنبيته». فمثًال لدى دخول البيض، تفاعل البابوانيون، الذين رأوهم ألول مرة، مع 
احلدث، بجنوح سلمي كبير، ورحبوا بهم مبشاعر مختلطة من التفاجؤ والسرور. «إن اكتشافهم املفاجئ 
للبيض مت تفسيره من جانبهم في اطار الكوسمولوجية احمللية، بشكل قاطع عمومًا، كصورة لروح أجدادهم 
املوتى». ألنه من املتعارف عليه لديهم، عمومًا، أن أرواح األجداد بيضاء، ومبا أن العالم ينتهي خلف اجلبال 
ر كمؤشر على  في األفق، فإن أي شيء آخر غير األرواح، ما كان له أن يكون. كل إمياءة وكل فعٍل، كان ُيفسَّ
حدث ما من حياتهم املاضية. مثًال «عندما قطع أحد أعضاء البعثة غصن شجرة ناشفًا، الستخدامه في النار، متَّ 
ر كمؤشر على  في األفق، فإن أي شيء آخر غير األرواح، ما كان له أن يكون. كل إمياءة وكل فعٍل، كان ُيفسَّ
حدث ما من حياتهم املاضية. مثًال «عندما قطع أحد أعضاء البعثة غصن شجرة ناشفًا، الستخدامه في النار، متَّ 
ر كمؤشر على  في األفق، فإن أي شيء آخر غير األرواح، ما كان له أن يكون. كل إمياءة وكل فعٍل، كان ُيفسَّ

مباشرة، التعرف عليه على أنه روح قد مات صاحبها منذ زمن طويل، ولكنه املعروف من قبل اجلميع كقروي 
كان زرع هذه الشجرة في وقت من األوقات، لقد امتألوا غبطة ألن الروح تعّرفت على شجرتها اخلاصة.

مثل هذا التعليل اجلميل «حلضور األجانب» لم يصمد طويًال، العاَلم البابواني باكتشافه للبيض تعّكر 
كان زرع هذه الشجرة في وقت من األوقات، لقد امتألوا غبطة ألن الروح تعّرفت على شجرتها اخلاصة.

مثل هذا التعليل اجلميل «حلضور األجانب» لم يصمد طويًال، العاَلم البابواني باكتشافه للبيض تعّكر 
كان زرع هذه الشجرة في وقت من األوقات، لقد امتألوا غبطة ألن الروح تعّرفت على شجرتها اخلاصة.

صفاؤه ملدة أطول، وبشكل أعمق مما قد بدا للوهلة األولى، وعندما نسجوا معهم عالقات أكثر ُقربًا، تطّلب 
مثل هذا التعليل اجلميل «حلضور األجانب» لم يصمد طويًال، العاَلم البابواني باكتشافه للبيض تعّكر 
صفاؤه ملدة أطول، وبشكل أعمق مما قد بدا للوهلة األولى، وعندما نسجوا معهم عالقات أكثر ُقربًا، تطّلب 
مثل هذا التعليل اجلميل «حلضور األجانب» لم يصمد طويًال، العاَلم البابواني باكتشافه للبيض تعّكر 

األمر منهم التصالح مع حقيقة اكتشافهم أن األمر ال يتعلق بـ «أجداد قد قاموا من قبورهم» بل، بأناس عاديني 
يطالهم املوت، يعيشون وراء اجلبال في األفق، حيث ال ينتهي العالم هناك. الفرضية حول نهوض البيض 
من القبور كانت جميلة، ألّن اكتشاف األجنبي كان ميكن استنباطه من املفاهيم التي كانت حتت تصرفهم، 

ضمن ثقافتهم اخلاصة. لكن كم من الوقت يصمد مثل هذ التفسير اجلميل؟».
ُيشار إلى الدائرة احلضارية، التي متثل نواتها، احلضارة املسيحية في االطار اليوناني الروماني التاريخي، 
ُيشار إليها بالسجال الدراماتيكي حول مفهوم الشر، والذي يدعوه الفالسفة بـ "theodicea"، والذي يتعلق 
ر من قبل اإلله، الذي هو ليس مطلق القدرة وحسب، بل في  األمر فيه بتفسير وجود الشر في العالم املُسيَّ

ُيشار إليها بالسجال الدراماتيكي حول مفهوم الشر، والذي يدعوه الفالسفة بـ "
ر من قبل اإلله، الذي هو ليس مطلق القدرة وحسب، بل في  األمر فيه بتفسير وجود الشر في العالم املُسيَّ

ُيشار إليها بالسجال الدراماتيكي حول مفهوم الشر، والذي يدعوه الفالسفة بـ "

املطاف األخير، الطيب والعادل أيضًا.
من يستطيع نسيان «ال » ايفان كارامازوف اليائسة، وامللهمة أخالقيًا، لإلله الذي يسمح بعذاب األطفال 
ايبيريت،  بـ  سمح  إالههم  حاًال:  أسوأ  الحقة  مرحلة  في  أصبحوا  كارامازوف  ايفان  أمثال  لكن  األبرياء؟ 
يتغاضى عن كل  الذي  اإلله،  بيسالن. هل منلك حق متجيد  أبو غريب،  اوسفيتيم، هيروشيما، جوالغ، 

هذا؟
ر الشر في الدائرة احلضارية املسيحية (وُيعّلل) باعتباره خطوة ضرورية على طريق إنقاذ البشرية.  ُيفسَّ
مثًال: التراكم الرأسمالي الظالم هو الشر الذي تزدهر في داخله االشتراكية اخلّيرة، احلروب تدفع البشرية 

نحو مرحلة حضارية أعلى، القضاء على املخلوق األقل شأنًا هو في صالح املخلوق األرقى.
lidovy) لكن هنا يوجد الشر املطلق أيضًا، الذي ال ميكن ألي خير مستقبلي أن يغفره. أرى في صحيفة
26) تاريخ 26) تاريخ 2004/8/26 صور العراقيني، الذين جرى تعذيبهم، أرى أجسادًا نحيلة عارية محزومة وفوقها  noving

حراس سمان مبالبسهم الرسمية، ذوو شعر قصير محلوق. الصور تضّج بكل تلك الكراهية األمريكية جتاه 
كل شيء، ال مياثلهم (... انعدام املشاعر، األمريكية، جتاه الغير، مشروط دينيًا، تاريخيًا وبسيكولوجيًا» 

يقول باتريك أوريدنيك في revui Aluze عدد 2003/3.
ُيقال إن السجانني األمريكيني سائسي الكالب كانوا يراهنون في ما بينهم على من سيتبّول على نفسه من 

الكوسمولوجية: جزء من علم الفضاء، واملقصود هنا محاوالت اإلنسان البدائية ملعرفة أو إدراك مكانه في الكون. املترجم.
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السجناء، أوًال، وذلك عندما يسّلطون عليهم الكالب. إنه َمَثٌل ُينبُئ بطريقة تفكير املُهيمنني العامليني.
ر  املُدمَّ املسيح  صورة  يديَّ  على  طبع  العميق،  باإلميان  ممتلئتني  عينني  ذو  وهو  أحدهم،  طبع  البارحة، 
املصلوب وقد ُكتب عليها «كل هذا عانيته من أجلك». هل كان املسيح سيصمد في أبو غريب؟ ألن يخون 
هذا الفلسطيني رسالته أكثر من هؤالء البيالتيني وهم بني أيدي التابعني األوفياء ملن هم أكثر همجية مبا ال 

ُيقاس.
االلتزام القهري، الذي يفرضه علينا الشر في العالم، بعد موت اإلله املسيحي، عبَّر عنه بأعمق ما يكون 
الوجودية  جان بول سارتر، وذلك في محاضرته الشهيرة في شهر تشرين األول من عام 1945 واملسّماة 
إنسانية: «... (إذا لم يكن اإلله موجودًا) فاإلنسان متروك لقدره، ألنه ال يجد ال في داخل نفسه وال خارجها، 
أي إمكانية لإلمساك بقيمة ما، وقبل كل شيء إنه ال يجد الُعذر... اإلنسان هو احلرّية... ال توجد أمامنا 

قيم أو تعاليم تبرر تصرفاتنا».
كل ثقافة هي سجال، من أجل الدفاع عن مفهومية العالم، مع األجانب من كل األنواع - مثًال مع هؤالء الذين 

يطرحون أسئلة غريبة مبعظمها، الذين يسألون عن القضايا، التي يجب أن تكون بديهية بالنسبة لهم.
األجانب يقدمون أدلتهم بشكل مختلف، ويتكلمون بشكل مختلف، ولهم أهداف مختلفة، يرون العالم 
رين - وال يوجد فرق كبير، دائمًا، بني احلالتني.  عبر منظار مختلف، ولهذا، يجب أن يكونوا ُمبادين أو ُمَفسَّ
الثقافات القادرة على «ايضاح األجنبي» تعبر صدمة النسبية، وفي داخلها تعدو أزمة مفهوم عاملها، عمومًا، 
جتارب تقاسمية. تبرز إلى السطح األسئلة الراديكالية، التي عندها تصنع من مجرد عروض تاريخية ومجرد 

ثقافة، حضارة.

…—UC(«
كلمة «حضارة» تظهر متأخرة عن كلمة «ثقافة»، واملجتمع، الذي يعد القوانني - على النقيض من املتوحشني 
والبرابرة - يؤشر على كلتيهما؛ وكمصطلح فلسفي فإن احلضارة تؤشر على حركة تاريخ اإلنسانية من 
وضعية الالرقي والبربرية، باجتاه شكل أعلى، أي شكل من االعتراف املتبادل والتعاون. في احلضارة، على 

عكس الثقافة، فإن مفهوم العالم يغدو موضوعة محددة للتفاوض، ومادة للعناية املنهجية.
فلنحدد الفرق بني الثقافة واحلضارة على الشكل اآلتي: الثقافة هي مجمل مؤسسات، حكايات، أشكال 
الثقافة عندما يتوجب عليها  تعبره  الذي  التحول  العكس، هي  العالم مفهومًا؛ احلضارة على  حياة، جتعل 
التفاعل مع حضور األجنبي. «األجنبي» هنا كناية عن ال مفهومية العالم، وما هو ير مفهوم يهددنا. الثقافة 
تصبح حضارة في حلظة التقائها بأجانب مثقفني، مّر مفهوم عاملهم بعملية تصويب ترتكز على النسبية؛ 

وتفسيرها في العالم.
السيد يان باتوتشكا أطلق على الغرب تسمية «ما فوق احلضارة العاملية»، ألنها تختلف جذريًا عن كل 
حضارات املاضي، التي نشأت عن جوهر ديني وبقيت عامليتها، لهذا السبب، دائمًا غير كافية. اجلوهر العام 
ملا فوق احلضارة هو «العلم التقني» والنمو االقتصادي املتأّسس عليه؛ علم التقنية هو «رؤية جوهرية وملزمة» 

وهو عاملي ألنه قابل للنقل وال يحتاج إلى دوي ذاتي  «خاصيته النمو األوتوماتيكي، وهو تراكمي».

 فيلسوف تشيكي 1907-1977، من مؤسسي «امليثاق 77» املناهض لنظام احلكم الشيوعي. املترجم.
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أكثر ما يهدد ما فوق احلضارة هو القوى، التي تعمل على تفّوق سلطة العلم التقني على حساب الطبيعة 
واملجتمعات، من خالل عملية ذاتية الهدف، وعلى حتريره من أفكار وحقوق «العاّمة غير املتخصصة» وكذلك 

حتريره من القيود األخالقية، الثقافية واالنثروبولوجية.
إنَّ ما ننظر إليه كتهديد في كلمة «عوملة» هو بالضبط إعفاء النمو االقتصادي من حق املواطن في السؤال 

«أي معنى له؟» - ال يجب ألي مسألة أن تفرمل «النمو التراكمي التلقائي».

©WO²�KN =M�«® WO�bF�«
Mlada كتب املؤرخ بوميان في مداخلته حول التاريخ األوروبي (أوروبا وشعوبها، دار نشر مالدا فرونتاMlada كتب املؤرخ بوميان في مداخلته حول التاريخ األوروبي (أوروبا وشعوبها، دار نشر مالدا فرونتاMlada

fronta 1002)  أنه في فلسفة نتيشة «تتركز خالفات أوروبا لدرجة ال تطاق»، ولتلك الدرجة اسمها 
املثير للفزع - النِّهليستية. القاموس التشيكي يعّرفها كما يلي: «نفي تام لكل القيم األخالقية االجتماعية... 
إلخ» لكن ملاذا اقتحمت هذه الروح اإلنكارية العدمية باب أوروبا املسيحية؟ ألّن إرادة تفّحص كل خداع 

للذات، غدت في الغرب أعلى القيم - احلقيقة هنا هي من صنف أخالقي.
ْدقية: وهذه تنقلب في النهاية على األخالق، ُتعّري...  «... من بني القوى التي َمنَّتها األخالق كانت الصُّ

للذات، غدت في الغرب أعلى القيم - احلقيقة هنا هي من صنف أخالقي.
ْدقية: وهذه تنقلب في النهاية على األخالق، ُتعّري...  «... من بني القوى التي َمنَّتها األخالق كانت الصُّ

للذات، غدت في الغرب أعلى القيم - احلقيقة هنا هي من صنف أخالقي.

ز. وباجتاه العدمية نكتشف في أنفسنا احتياجات... تلك التي  زها... و... تلعب بالتحديد دور احملفِّ حتيُّ
َتْظَهر لنا اآلن كاحتياجات ليست ذات مصداقية: من جهة أخرى، إنها تلك التي تبدو وكأنها حاملة القيم 
التي من أجلها نحتمل احلياة. وبالضبط هذا التضاد: أّن ما نعرفه ال ُنثمنه، أما اآلمال التي نريد تعليل النفس 

.(Fragmenty about nihilism .ف، نيتشة) «بها فيجب أّال نثمنها بعد. وهذا ما يولد عملية الهدم
احلقيقة كقيمة أخالقية عامة تدعونا إلى دحض احلكايات التي يرويها الناس لكي «يحتملوا احلياة» لكن، 
بأي شيء سيعوض املؤمنون باحلقيقة عن تلك احلكايات؟ أبحكايات مختلفة! وكل احلكايات اجلديدة ستتم 

تعريتها كخداع ذاتي آخر!
وهكذا تطل العدمية برأسها.

هل جوهر االضطراب األبدي في الغرب هو تنويري، أم أنه إرادة إخضاع احلياة بكليتها للنقد، أم بكالم 
آخر تأسيس أسطورة (أحاديث تتداولها األجيال جتعل من العالم مفهومًا) لّلوغوس (احلقائق العامة املكتشفة 
بواسطة العقل) لكن ذلك ما هو إّال محاولة عبثية: القيم التي بفضلها نحتمل احلياة، والتي جتعل العالم 

مفهومًا، هي دائمًا حكايات قبيلتنا. النقد الغربي يقود بالضرورة، إلى العدمية وإلى إنكار كل القيم.
لنتذكر أن ماساريك أيضًا، اعتبر العدمية مرض القرن؛ وفي اطروحته للدكتوراه في مجال السوسيولوجيا 
في جامعة ڤييّنا (ظهرت مطبوعة عام 1881) أعار اهتمامًا لـ «االنتحار كظاهرة شائعة في املجتمع). «طاملا 
ال يقوم االصالح الواسع للمسيحية بخلق املقدمات لـ «عبادة حديثة»، فإن التشكيكية الغربية ستقود إلى 

ضياع املعنى احلياتي، وسيصبح االنتحار «ظاهرة اجتماعية شائعة» - ذلك كان تشخيصه.
الناس من أمثال الكاردينال راتزينجير (وفي بالد التشيك مثقفو املعهد املدني) يقترحون حًال بسيطًا: 
ن ومن جديد، وبال عوائق، ما قد ارتضيناه خالل آالف السنني، ولنعلن حكايات الغرب املسيحي - وهي  فلثمِّ
قيمنا - ك «نظام أخالقي موضوعي». وهكذا يجري حّل التضارب بني البحث عن احلقائق والبحث عن معنى 
احلياة، بإنكار ما هو خاص بالغرب: االضطراب املتفّرد، دائم االنبعاث واملُعدي، الذي ينشأ نتيجة الصراع 
قيمنا - ك «نظام أخالقي موضوعي». وهكذا يجري حّل التضارب بني البحث عن احلقائق والبحث عن معنى 
احلياة، بإنكار ما هو خاص بالغرب: االضطراب املتفّرد، دائم االنبعاث واملُعدي، الذي ينشأ نتيجة الصراع 
قيمنا - ك «نظام أخالقي موضوعي». وهكذا يجري حّل التضارب بني البحث عن احلقائق والبحث عن معنى 

1850 - 1937 أول رئيس جمهورية تشيكوسلوڤاكي. ـ املترجم.
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بني أنصار احلكايات، الواثقني بها، ومقدمي احلقائق النقديني، في املجال األوروبي العمومي.
qOLł Ê“«uð ô

يجب أن نتصدى لكل من يعادي ما هو خاص بالغرب. هكذا تلقننا أوريانا فاالتسي. لكن، ما الذي يخص 
الغرب؟ ميكنني القول إنه الالتوازن اجلميل ليس إّال، بني احلقيقة واملعنى، بني عدمية احلقيقة ومعنى أحداثنا 
احلياتية املنعكسة فقط في احلكايات التي ترويها كل القبائل اإلنسانية كي «يكون لها ما ميكنها أن تعيش 
من أجله». هذا الالتوازن ترعرع في اوروبا على شكل أهواء ثالثة خطرة، تلك التي من أجلها تكون احلياة 

ر. جديرة بالعيش، مع أن كّالً منها يجب أن يكون مربوطًا إلى رادع، حتى ال تتحول إلى استحواذ مدمِّ
apocalypseاألهواء الثالثة اخلطرة هي إرادة نحو: الرؤية النبوئية apocalypseاألهواء الثالثة اخلطرة هي إرادة نحو: الرؤية النبوئية apocalypse، الرؤية الواقعية، ونحو مجتمع الكلمة، 

.(imaginary)  التصوري
الصيغة «إرادة نحو الرؤية النبوئية»  (apocalypse) تشير إلى قوة وحيدة مميزة، اكتسبها في الغرب، الفعل 
" أو: الكشف، التعرية، اإلزاحة. القشرة املتشققة كشفت ُلبَّ الشجرة، أزيح 
) تشير إلى قوة وحيدة مميزة، اكتسبها في الغرب، الفعل 
" أو: الكشف، التعرية، اإلزاحة. القشرة املتشققة كشفت ُلبَّ الشجرة، أزيح 
) تشير إلى قوة وحيدة مميزة، اكتسبها في الغرب، الفعل 

apokalypo"  اليوناني العادي
ف علّي األصدقاء. هذا الفعل العادي  شعري الطويل عن أذني ألسمع بشكل أجود، أعري وجهي كي يتعرَّ
اكتسب في التقاليد الغربية قوة فظيعة: يتوجب تعرية كل شيء، تهيئة مشهد القضاة عاريًا كي ال يختبئ 
أحد خلفهم، أصبح أفالطون يتصور روح اإلنسان قبل احملكمة األخيرة، مليئة بالندبات، كل ندبة منها حتكي 
قصة َذْنٍب، ما من مكان لالختباء في املشهد العقابي «آلخر القضاة». حتى العاِلم ينظر إلى العاَلم بالنظرة 
التي تعّري كل شيء. العلم يراكم احلقائق، يكشف وُيعّري، وكل ما قد خسر خصوصيته بعد أن غدا عاريًا، 
قصة َذْنٍب، ما من مكان لالختباء في املشهد العقابي «آلخر القضاة». حتى العاِلم ينظر إلى العاَلم بالنظرة 
التي تعّري كل شيء. العلم يراكم احلقائق، يكشف وُيعّري، وكل ما قد خسر خصوصيته بعد أن غدا عاريًا، 
قصة َذْنٍب، ما من مكان لالختباء في املشهد العقابي «آلخر القضاة». حتى العاِلم ينظر إلى العاَلم بالنظرة 

أصبح حتت سلطة مدراء احلقائق العلمية.
هذا الهيام بالكشف (apocalypse) وباحملكمة األخيرة، وباحلل النهائي، وباستعراض كل حكاية يطرد 

نه، هذا الذي من أجله نحتمل احلياة. من العالم املعنى - هذا الذي ُنثمِّ
بدون غطاء، بدون حملقة عيون، بدون مكان، حيث مشهد العلماء والقضاة، ممنوع دخوله، بدون «املعنى 

الذي تأتي به احلكايات» والذي يخصنا، ال ميكن لإلنسان أن يستمر في العيش.
إعجاب الكثير من الشبيبة األوروبية واألمريكية في زمننا هذا، زمن العلوم التقنية؛ باملذاهب واألديان 
الشرقية وبالتطبيقات العالجية، ينبع من حقيقة أن في داخلهم احترامًا أكبر لذاك الذي يجب أن يبقى سريًا، 

مستورًا، مخبأ، الذي يجب أن يبقى حكاية.
كلية  عن  مؤلف  إفادة  وكأنه  نصًا  تقرأ  «أن  اجلميلة  الغربية  الفنون  إلى  تشير  الواقعية»  «الرؤية  صيغة 

العالم».
هذا املعنى غدا في الغرب هوى عنوانه «رعاية األدب الرفيع»: رؤية الغرب عن الواقع - وكذلك املقاومة 
هي   - للعالم  واقعية،  غير  ومعايشة،  رؤية  علينا  تفرض  التي  القوى،  مواجهة  في  ُتقهر  ال  التي  الغربية 
نتيجة لـ «فن قراءة العمل األدبي». فيما يكمن ذلك؟ في القدرة على متييز إشارات الفعل الكلي من خالل 
أحداث منفصلة. مثل هذه «القراءة الكاشفة لكل ما هو كّلي» هي حسب إعادة البناء األورباخية  الشهيرة 
Mlada fronta نتيجة لتأثير الطراز  (mimesis: تصوير الواقع في اآلداب األوروبية الغربية، دار نشر (1998
األدبي اإلجنيلي، الذي يهدم احلدود بني احلكاية املضحكة والتراجيديا، بني السامي والرخيص، بني اللغات، 
وبهذا وضع أسسًا متينة لـ «التعدد املنطقي األدبي» الذي يكشف عن البطولة النبيلة في «احليوات العادية»، 

Erich Auerbach: 1892-1957م. عالم في األدب. أملاني - املترجم.
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والتراجيديا في احلوادث الكوميدية للناس الصغار، الذين هم على هامش مراكز القوى. يشير أورباخ في 
كلمة  (Figurative) إلى تلك الطريقة في الكتابة، حيث يكون كل اهتمام القارئ أو املشاهد «مشدودًا 

نحو عالقة املعنى، الواسعة».

نورثروب فراي، وهو أحد أكبر علماء األدب في القرن املاضي، يحلل في كتابه «الدليل العظيم» املقدمات 
التاريخية ألسلوب القراءة الرمزية والذي هو «خاص بالغرب» هكذا: كما أن العهد اجلديد كامن في العهد 
القدمي، والعهد القدمي مكتشٌف في العهد اجلديد، فإنه في كل حياة عادية يكمن املعنى الكلي، وكل حياة، 
بطريقة ما، تكتشفه. احلياة العادية لـ كارل تشابك  هي كناية عن طريقة الكتابة والقراءة، الغربية؛ التي 
تلهمه البحث عن صور «من خاللها أستطيع رؤية حياتي كلها، ليس عبر منوها في الوقت، ولكن عبر رؤيتها 

بكليتها دفعة واحدة، أي مع كل شيء كان وأيضًا مع الكثير بل الالنهائي مما كان من املمكن أن يكون».
الرؤية الواقعية مرتبطة بفن رواية األحداث، التي وإن كانت تصورية، فإنها تكشف عّما هو جوهري، 
... وهو يكون دائمًا أمام التفصيالت، يتجاوزها ويستوعبها  كلية احلياة. «العالم في صيغته احلياتية هو كلٌّ
الرؤية الواقعية مرتبطة بفن رواية األحداث، التي وإن كانت تصورية، فإنها تكشف عّما هو جوهري، 
... وهو يكون دائمًا أمام التفصيالت، يتجاوزها ويستوعبها  كلية احلياة. «العالم في صيغته احلياتية هو كلٌّ
الرؤية الواقعية مرتبطة بفن رواية األحداث، التي وإن كانت تصورية، فإنها تكشف عّما هو جوهري، 

في داخله. وهكذا فإنه في كل واحدة منها مشارك كامل في الرأي...». يان باتوتشكا

النص األدبي فقط، يتقن، في كل حادثة منفردة، إيقاظ هذه الرؤية للكل املعاش، فينا.
طريقة القراءة هذه تؤسس لكرامة اإلنسان في الثقافة الغربية، لكنَّ لها وجهها الشيطاني أيضًا. إذ العالقة 
نحو الكلي ميكنها أن ترتدي حالة المباالة شمولية جتاه األفراد، جتاه رؤيتهم وجتاربهم، وميكن لها أن تغدو 

عنف الكلي املدمر جتاه أجزائه.
رية لقراء الكتب؛ مقدميها ومعلقيها. في مثل هذا  الهوى األوروبي الثالث هو تأسيس مجتمعات تصوُّ
املجتمع هناك أفراد أحرار باملعنى اخلاص - إنهم مستقلون عن كل ما هو موضعي، ذي صلة حيوية، معطى 
immagined communities - تاريخي؛ هم متحدون في فهم معنى النص وفي النضال املشترك من أجل تعميمهcommunities - تاريخي؛ هم متحدون في فهم معنى النص وفي النضال املشترك من أجل تعميمهcommunities

هكذا يسميه املؤرخ األمريكي بينديكت اندرسون.
املفهومة، على  الوالء للكلمة  التي يعلو فيها  يتعلق األمر هنا بنموذج خاص من املجتمعات املصطنعة 
الوالء للجماعات ذات الصلة احليوية، للشعب أو الطبقة االجتماعية. النموذج البارز ملثل هذا املجتمع هو  

Respubitca Litereri

Repubitque des letters أو 
 ، الذي ال ميكن أن ينتسب إليه إّال ذاك، الذي يرغب في ترك االلتزامات جتاه كل ما هو شخصي، ُصَدفيُّ

وموضعي، ليس إّال، أي هنا الالجوهري، أمام الباب.
يستند مجتمع الكلمة التصّوري إلى فهم معنى النص أو األحاديث احملكية، ومن هذا الفهم، ينمو هذا 
املجتمع، كما من البذور، إذا ما استعملنا املجاز اإلجنيلي. الناس هنا متوحدون في التغيير، الذي استدعاه 

لدى كل واحد منهم فهم معنى الكلمة.
عندما يقول املسيح عن أمه «من تكون هذه املرأة؟» إمنا هو يكشف عن الفرق الشاسع بني الكلمة (الربانية) 

دفية. االجتماعية العامة، وبني الروابط احليوية الصُّ

1890-1938 من أشهر الكتاب التشيك. املترجم.
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ج. ب. سارتر في محاضرته املنوه عنها سابقًا يروي حادثًا مشابهًا: رجل فتي يناقش مع نفسه ما إذا 
كان عليه الذهاب إلى بريطانيا للكفاح، مع أن النتيجة ستكون موتًا محتمًال ألمه. إّنه يفاضل بني نوعني من 
الوالء: العام (مع أنه مجازي) وهو هنا ملجتمع هؤالء، الذين فهموا معنى الكلمة، املؤسسني للدميقراطية 
من جهة، واخلاص ليس إّال (مع أنه واقعي) وهنا لرباط صلة القربى، املتوحد باحلب والتعاطف جتاه األفراد، 

من جهة ثانية.
التاريخ الغربي هو، قبل أي شيء آخر، تاريخ مجتمعات ُقّراء النص، التصّورية، ومن أهم مناذجها تاريخيًا، 

الشعوب العصرية واحلركات العاملية الكبيرة.
لنتذّكر اجلموع  الفاعلة هي مجتمعات ال عقالنّية في أحيان كثيرة -  الكلمة  أليست مجتمعات  لكن 
الهاتفة بالشعارات الهتلرية! ألم يقف العقل فيها عاجزًا أمام قوة الشغب الشيطاني املدّمرة، حيث يتمكن 
مطلق الشعارات من إثارتها بكلمته؟ نعم مجتمعات الكلمة لها صفحتها الشيطانية أيضًا. وهي دمياغوجية 
ع  غالبًا، وتسكنها روح محاكم التفتيش، إنها تعلن نصوصًا محددة كنصوص مقدسة، تعلن عن بطلها وتشرِّ

رين املُجازين. تعذيب املفسِّ

U� W9Uš
أرى في األخبار التلفزيونية فتيات فرنسيات من ذوات املعتقد اإلسالمي، وهن يخترقن شوارع باريس لدعم 
«حقهن في احلياء»، أو حقهن في ارتداء احلجاب على رؤوسهن في املدارس. أندافع عّما هو خاص بالغرب 
عندما مننعهّن من ذلك؟ أتذكر دعوى مشابهة - النضال اليائس لبعض زمالئي في الدراسة من أجل حقهم 

في أن يدخلوا إلى الصف بشعرهم الطويل.
الغرب ليس كاتولوجًا لألوامر والقوانني واملؤسسات التي يتوجب علينا فرضها على أجانب ذوي ثقافة. ما 
يخص الغرب هو فقط ذاك الالتوازن املنشط، بني أنواع هواه الثالثة (وفي داخلها) والتي عاجلناها هنا. ومن 
التقى بفعلها التحريري لن يستطيع العودة بعد، إلى «احلياة في التوازن» املهجورة، إلى مجتمعه التقليدي اخلاص 

به. فقط هذا االنغمار في ال توازن كل الثقافات التي تلتقي بنا هو «قضية الغرب» - في اخلير والشر.
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