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المجلس النيابي:
من التعطيل إلى العشوائية
سعداهلل مزرعاني *
ف� ��ي ت �ف �ع �ي��ل دور امل �ج �ل ��س ال �ن �ي ��اب ��ي ال ��رق ��اب ��ي
والتشريعي ،كما في تعطيل هذا الدور (ألشهر
أو لسنوات) القاعدة العامة هي غياب الخطط
الهادفة واملوجهة الص��دار قوانني ذات محتوى
يخدم تعزير مؤسسات ال��دول��ة ،ويوفر شروطًا
أف�ض��ل لعلمها ف��ي خ��دم��ة االق�ت�ص��اد واملجتمع
وامل��واط��ن .أم��ا ال��رق��اب��ة ف�ك��ان��ت دائ �م��ًا ع �ب��ارة عن
نكايات وات�ه��ام��ات يجري تبادلها ث��م «ضبها»
بعد مساومات وصفقات ،بما يكرس معادلة أن
هناك دائمًا فساد وإرتكاب لكن ليس هناك أبدًا
فاسدون ومرتكبون!
م� ��ا ج � ��رى ف� ��ي ج �ل �س ��ات امل� �ج� �ل ��س ،ال � � ��ذي ن �ك��رر
أن ��ه م � � ّ�دد ل�ن�ف�س��ه ب� �ص ��ورة غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة ،بعد
مقاطعة وان�ق�ط��اع ،ه��و ف��ي ج��زء أول م�ن��ه ،عمل
ترقيعي يتسم ب��االرت�ج��ال وبتكريس وس�ي��ادة
الزبائنية لجهة حشو مرافق الدولة باملحاسيب
واالن �ص ��ار ،ب�ع�ي�دًا م��ن ح��اج��ات وخ�ط��ط تطوير
وتفعيل هذه املرافق .ينطبق هذا الكالم ،بشكل
خاص ،على مؤسسة كهرباء لبنان التي شكلت،
في ظل كل الحكومات السابقة ،نموذجًا فاقعًا
ل�ل�ه��در وال�ن�ه��ب وال �ف �س��اد وس ��وء اإلدارة وس��وء
اس �ت �خ��دام امل ��ال ال �ع��ام .وك��ذل��ك ش�ك�ل��ت ن�م��وذج��ًا
للعجز وغ �ي��اب ال�ش�ع��ور ب��امل�س��ؤول�ي��ة ارت�ب��اط��ًا،
دائ �م ��ًا ،ب�غ�ي��اب ال��رق��اب��ة وامل �س��اء ل��ة وامل�ح��اس�ب��ة
الرسمية والشعبية.
«ال� � ��روح امل �ي �ث��اق �ي��ة» ،أي ال �ط��ائ �ف �ي��ة وامل��ذه �ب �ي��ة،
ح ��اض ��رة دائ� �م ��ًا ل �ح��راس��ة «ال �ص �ي �غ��ة ال �ف��ري��دة»
التي يتمسك بها الجميع .فلقد ك��ان ،لسنوات،
مطالب «مياومي» شركة كهرباء
مرفوضًا تلبية ّ
لبنان .أما حني توفر النصاب الطائفي واملذهبي
ب �ت �ع �ي �ي �ن��ات أو ت� �ع� �ه ��دات ب �ت �ع �ي �ي �ن��ات ج ��دي ��دة
وباضافة مياومي شركة كهرباء قاديشا ...فلقد
أصبح تثبيت ه��ؤالء وسواهم ممكنًا ،مما أراح
الرئيس نبيه بري من كابوس الوعود والتعهدات
وال �ت �ح��ري��ض ع �ل��ى م �م��ارس��ة ال �ض �غ��وط وق�ط��ع
واحتالل مكاتب اإلدارة ...فـ«غرد» بعد
الطرقات
ُ
اقرار املشروع «أف ،خلصنا من املوضوع»! ليس
ّ
ه��ذا فقط ،ب��ل أن الطوائف حضرت «شخصيًا»
حيث «طحش» ممثلوها (من الذي ال يمثلها إال
أقلية؟) مباشرة بمشروع قانون يجيز اعفاءات
ضريبية جديدة ملصلحة املؤسسات وامل��دارس
واألش �خ��اص امل�ع�ن��وي�ين ال��ذي��ن ي�م�ث�ل��ون امل��واق��ع
الطائفية ،التي تتوسع دون قيود أو ح��دود :ال
اعتراضات جدية.
بعض املالحظات التي تتيح إمكانية التقاسم،
وع� � ��دم «ح � ��رم � ��ان» ف ��ري ��ق ع �ل ��ى ح� �س ��اب ف ��ري ��ق،
وع��دم التفرد ضمن الطائفة الواحدة أو املذهب
الواحد...
ال �ف �ئ��ة ال �ث��ان �ي��ة م��ن ال �ق��وان�ي�ن ال �ت��ي ص� ��درت هي
ت �ج �س �ي��د ح� ��ي ل �ل �ت �ن��اق��ض ف� ��ي وح� � ��دة م �ع��اي �ي��ر
ً
ال�ت�ش��ري��ع .ل�ق��د ج��رى م�ث�لا تعيني م��وظ�ف�ين بعد
مرور سبع سنوات على نجاحهم في املباراة .أما
في حاالت أخرى فقد جرى رفض تعيني كل الذين
تخطت م��دة نجاحهم ف��ي امل �ب��اراة السنتني! كل
هذا في جلسة واحدة ومن قبل املشرعني نفسهم!
ي�ح�ص��ل ذل ��ك ف ��ي م ��ا ي �ج��ري االم� �ع ��ان بتعطيل
م�ج�ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة وم��ؤس �س��ات ال��رق��اب��ة
والتفتيش ،كذلك تعطيل النص الدستوري الذي
ألغى إعتماد التوزيع «الوطني» أي الطائفي ما
دون الفئة األولى.
ال �ف �ئ��ة ال �ث��ال �ث��ة م ��ن ال �ق ��وان�ي�ن ه ��ي ال �ت��ي تتصل
باملصالح العليا للوطن واملواطن ،أي بتكريس
ال �ن �ظ��ام ال�ط��ائ�ف��ي _ امل��ذه �ب��ي ال �ق��ائ��م ف��ي شقيه
االجتماعي وال��روح��ي! فقانون منع العنف ضد
امل��رأة اقر بصيغة عامة افرغته من محتواه مما
اث� ��ار اس �ت �ي��اء م ��ري �رًا وم �ش��روع��ًا ل ��دى ال�ه�ي�ئ��ات
النسائية .االعتبارات التي كانت وراء الصيغة
امل�ق��رة ك��ان��ت طائفية ومذهبية ،أساسها نظرة
ج ��ام ��دة إل� ��ى ال �ن �ص ��وص ال ت �م �ي��ز ،ف ��ي م��راح��ل

ال� �ت� �ح ��والت ال �ت��اري �خ �ي��ة االج �ت �م ��اع �ي ��ة ،م ��ا ب�ين
ً
األح �ك��ام ال �ت��ي ك ��ان م �ع �م��وال ب�ه��ا ف��ي الجاهلية
وال� �ب ��داوة ،م��ن ج �ه��ة ،وم ��ا ب�ي�ن م �س��ارات ال�ت�ق��دم
والتطور ،بما في ذلك عبر التشريعات الدينية
ذات الطابع االجتماعي ،من جهة ثانية.
ال �ق��ان��ون ال�خ�ط�ي��ر ال� ��ذي أق ��ر ف��ي ال �ف �ئ��ة ال�ث��ال�ث��ة
امل �ش��ار ال �ي �ه��ا ،ك ��ان ق��ان��ون االي� �ج ��ارات ال�ج��دي��د.
لقد تم ببساطة ما بعدها بساطة ،وبتصويت
على املشروع بمادة وحيدة (!) اقرار قانون كان
م��وض��ع ج ��دل وص � ��راع اج �ت �م��اع��ي ط�ي�ل��ة ع �ق��ود.
هكذا وبكلمة ُ
«ص � ّ�دق» ت��م تهديد حياة حوالى
 180أل� ��ف أس � ��رة (م� ��ا ي� �ق ��ارب رب� ��ع ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين)
بعدم االستقرار أو بمواجهة العجز أو التشرد
أو ال�ض��ائ�ق��ة غ�ي��ر امل �ح �س��وب��ة .ت� ّ
�وح��د ه �ن��ا ،م��رة
ج ��دي ��دة ،امل �ت �ح��اص �ص��ون ،إال ب �ع��ض األص � ��وات،
ع�ل��ى االن �ح �ي��از ملصلحة ال �ق��وي ض��د الضعيف.
مخاطر ذل��ك ف��ي ال �ظ��روف الصعبة وامل�ت��ده��ورة
التي تعيشها االكثرية الساحقة من اللبنانيني،
ال ينبغي ان تكون خافية على «ن��واب» الشعب!
إنها ببساطة ،أق��رب إل��ى عملية تحرير العقود
بشكل ك��ام��ل ،ال�ق��دي��م منها ب�ع��د ال �ج��دي��د ،حتى
لو ج��رى تنفيذ ذل��ك على م��دى ست سنوات من
ت��اري��خ ص ��دور ال�ق��ان��ون ف��ي ال�ج��ري��دة الرسمية.
وإذا الحظنا بأن معظم االبنية املستأجرة قديم
ومتهالك ،فسيكون املستفيد الحقيقي حيتان
امل� �ق ��اوالت وال �ع �ق ��ارات م �م��ن ي�س�ت�ط�ي�ع��ون ،دون
املالكني الصغار ،استبدال األبنية القديمة ،بعد
وش��رائ�ه��ا وإزال�ت�ه��ا ،بأبنية شاهقة حديثة أما
الحقوق التي كانت قائمة ،في االستقرار السكني
والتعويض العادل في حال االخالء اإلستثنائي،
ذه�ب��ت كلها ادراج ال��ري��اح ،دون أن يعترض إال
قالئل ما بدلوا تبديال!
ال يؤشر ذلك وس��واه إلى أي تغيير إيجابي في
امل�س��ار االرت�ج��ال��ي ال��زب��ائ�ن��ي امل �م��ارس وامل�ك��رس
ف��ي ك��ل مناسبة وم�ح�ط��ة ج��دي��دة .وال�خ�ش�ي��ة أن
يسري ه��ذا األم��ر على سلسلة ال��رت��ب وال��روات��ب
في األسبوع املقبل .س��وف يجري على األرج��ح،
ووفق ما هو معروف من مواقف وتوجهات وما
ه��و معلن م��ن تحفظات واع� ��ذار ،تقليص ارق��ام
السلسلة لغير مصلحة من تشملهم .كل الدالئل
تشير إلى ذلك :فيما أعلنته الهيئات االقتصادية،
وفيما عبرت عنه مخاوف «الحريصني» من هنا
وه�ن��اك ،على امل��ال ال�ع��ام وعلى استقرار العملة
وعدم تفلت األسعار.
ال تبشر ه��ذه امل�م��ارس��ات ومثيالتها ف��ي مجال
األمن (ما أقر في طرابلس وعرسال) بما يتجاوز
بعض االنفراجات ذات الطابع املؤقت والترقيعي
انفاذا ـ كالعادة ـ لقرار خارجي باحتواء التوتر
في الوضع اللبناني ارتباطًا بتحوالت الوضع
ال � � �س� � ��وري ،وخ � �ص ��وص ��ًا م �ن �ه ��ا م � �ح ��اول ��ة ع ��زل
امل �ت �ش��ددي��ن وال �ت �ك �ف �ي �ي��ري��ن واالره ��اب � �ي �ي�ن ب�ع��د
ازدي� � ��اد ن �ف��وذه��م وخ � ��روج دوره � ��م ع��ن س�ي�ط��رة
حتى من أرسلوهم ومولوهم ،وما يتصل بذلك
م ��ن م �خ ��اوف ت�ت�ف�ش��ى األن ف ��ي ع ��دد م ��ن ال ��دول
األوروبية بشكل خاص.
لذلك ليس متوقعًا أن يجري تمرير االستحقاقات
ال�ق��ري�ب��ة ب�ن�ج��اح :ال االس�ت�ح�ق��اق ال��رئ��اس��ي ،وال
قانون االنتخابات النيابية (الذي قوبل إقتراح أن
يعتمد النسبية باإلستهجان!) ،وال اإلنتخابات
ال�ن�ي��اب�ي��ة نفسها ال �ت��ي ج ��رى ت��رح�ي�ل�ه��ا تعسفًا
إل��ى أواخ ��ر السنة الحالية .وإذا م��ا أضفنا الى
كل ذلك وسواه ضغط األزمة السورية املفتوحة
على مزيد من التصعيد والتعقيد ،سنكون أمام
تصاعد مضطرد ألزماتنا ،وخصوصًا في شقها
األمني واالجتماعي واملعيشي.
ل ��ن ي �ع��ال��ج ك ��ل ذل ��ك أو ب�ع�ض��ه ب��ات �ه��ام ال�ش�ع��ب
اللبناني بالطائفية وبالفساد! لن يعالج سوى
بالتخلي عن املقاربات و«التشريعات» الفئوية
والطائفية ،وس��وى بعمل شعبي ـ سياسي من
طبيعة انقاذية فعلية طال انتظارها.
* كاتب وسياسي لبناني
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سمى «التعليق عــ
عما ُي ّ
ّ

أسعد أبو خليل *

م��ن ب��وادر الحملة ال�ت��ي واك�ب��ت ال�ت��روي��ج للقبول
ّ
بالصهيونية،
العربي (الرسمي واإلعالمي التابع)
ّ
العربية على
السخرية من مقولة «تعليق املشاكل
ّ
شماعة إسرائيل» .ولقد ترافقت الحملة مع ثقافة
التطبيع التي تلت الهزيمة املنكرة في  .1967وكان
ّ
إيديولوجية مختلفة :من إعالم
لتلك الحملة أوتاد
النظام األردن��ي الرجعي ال��ذي سخر من مقاومة
ّ
ّ
إمكانية تحقيق
للعدو اإلسرائيلي وم��ن
ال�ع��رب
النصر عليه ،إلى كتابات صادق جالل العظم (في
ّ
ّ
الديمقراطية
املاركسية وهي غير حقبته
حقبته
ُ
ّ
ّ
الطائفية الحالية) ،والتي خصصت لها مقالة
م ��ن ق �ب ��ل .خ�ل�اص ��ة ت �ل��ك ال �ح �م�ل�ات ك� ��ان ت�ح�م�ي��ل
ّ
مسؤولية كل ما اعترى ويعتري
«العقل العربي»
ّ
املجتمع العربي من مشاكل ومصاعب اقتصادية
وس �ي��اس� ّ�ي��ة وث �ق��اف� ّ�ي��ة .إن ح �م�لات ال�س �خ��ري��ة من
ّ
العدو اإلسرائيلي ملشاكلنا ،كانت تهدف
تحميل
بشر أحيانًا كثيرة) إلى تبرئة العدوّ
(ببراءة أو ّ
م��ن الكثير م��ن جرائمه وم��ن خططه التي رافقت
ّ
الصهيونية على أرض فلسطني .وه��ذه
ال �غ��زوة
الحمالت ه��ي صنو ح�م�لات تسويغ االستعمار
والتعبير عن التوق والحنني له.
ُ ّ
ن �ح��ن ن �ع�ل��م ال �ك �ث �ي��ر ال� �ي ��وم ع ��ن ال �خ �ط��ط امل �ب��ك��رة
ل �ل �ع� ّ
�دو اإلس��رائ �ي �ل��ي ون�ع�ل��م ان ح��اي�ي��م واي��زم��ان
ّ
(ال �ق��ائ��د ال �ث��ان��ي ل �ل �ح��رك��ة ال �ص �ه �ي��ون��ي��ة) أش ��رف
ّ
شخصيًا ،منذ العشرينيات م��ن ال�ق��رن امل��اض��ي،
ّ
ّ
على وضع خطط سرية لبث الفرقة بني املسلمني
ّ
ّ
الصهيونية
نفاذ
واملسيحيني م��ن أج��ل تسهيل ّ
ُ
إلى املجتمع العربي .هذا بات موثقًا في ما نشر
ّ
صهيونية عن تلك الحقبة .لم تقتصر
من وثائق
ّ
ال �ح �م�ل�ات ال �ص �ه �ي��ون��ي��ة ع �ل��ى ب �ن��اء أرك ُ� ��ان دول ��ة
ّ
ّ
يهودية في فلسطني ،بل إن التخطيط املبكر أخذ
ّ
ّ
في الحسبان املعارضة العربية للمشروع برمـته،
ّ
للصهيونية بني العرب.
وحسب لطرق الترويج
لكن بعد أكثر من قرن من الزمن على بدء املشروع
ال�ص�ه�ي��ون��ي ال�خ�ب�ي��ث ف��ي ب�ل�ادن��ا (ال� ��ذي ل��م يكن
ّ
يومًا مقتصرًا على أرض فلسطني ألن املخططني
ّ
الصهاينة علموا ان نجاح وفشل املشروع يتطلب
الحركة والتآمر في مجمل العالم العربي ـ وهذا
ّ
يفسر ات�ص��ال ال �ق��ادة الصهاينة ب�ق��ادة ع��رب من
مختلف أنحاء املنطقة) ،حان أوان املكاشفة حول
مقولة املبالغة ف��ي ل��وم ال �ع� ّ
�دو اإلس��رائ�ي�ل��ي على
مآسينا .لكن لنبدأ بنقد الفكرة من داخلها ،على
أدورنو.
مذهب ثيودور
ّ
ّ
عربية
�ل
�
ك
�ا
�
ش
�
م
تعليق
�ي
�
ف
�ًا
�
�ق
�
ح
�رب
ه��ل ب��ال��غ ال �ع�
ّ
ص��رف� ّ�ي��ة ع �ل��ى م �ش �ج��ب إس ��رائ� �ي ��ل؟ ه ��ل ت�م��ن�ع��وا
ع� ��ن ل � ��وم أن �ف �س �ه��م مل� ��ا ه� ��م وح ��ده� ��م م �س��ؤول��ون
ّ
ّ
االجتماعية
عنه؟ ه��ل قللوا م��ن أح�ج��ام املشاكل
ّ
ّ
واالقتصادية والثقافية التي تعتري مجتمعاتهم
وتنخر في عضدها؟ ثم هل تجاهل العرب ملنفعة
ّ
ّ
سياسية عواقب التخلف ال��ذي ُيقال إن��ه لم يكن
وري ��ث االس �ت �ع �م��ار؟ (ه �ن��اك م��درس��ة ب�ين البيض
ّ
بمجرد إع�ل�ان عتق العبيد
ف��ي أميركا تفيد ان��ه
في الستينيات من القرن التاسع عشر ،ف��إن فقر
ودون � ّ�ي ��ة م�س�ت��وي��ات ال�ع�ي��ش ب�ين ال �س��ود ل��م تعد
م��ن م�س��ؤول� ّ�ي��ة ال�ب� ّي��ض ،ألن ال�ت�س��اوي القانوني
ح �ك��م وض �ع �ه��م ون ��ق ��ى ض �م��ائ��ره��م ل�ل�أب ��د) .وه��ل
أن إي��دي��ول��وج� ّ�ي��ات ال�ق��وم� ّ�ي��ة ال�ع��رب� ّ�ي��ة ق�ص��دت أن
ّ
ت �ع��ل��ق آث� ��ام ح�ك�م�ه��ا ع �ل��ى م�ش�ج��ب ال�ص�ه�ي��ون� ّ�ي��ة
ومؤامراتها؟ هناك جوابان عن هذا السؤال.
ّ
ال � �ج� ��واب ّ
األول ي �ت �ع��ل��ق ب �م ��درس ��ة ح �ك��م ع��رب� ّ�ي��ة
ّ
ّ
ت�ق� ّ�ص��دت إب ��راء ال��ذم��ة ال��ذات��ي��ة ول��وم آخ��ري��ن على
جرائم شاركت هي في صنعها .صحيح أن أنظمة
ّ
ّ
ّ
اليمينية (مثل
الرجعية
العربية واألنظمة
البعث
ً
ال�ن�ظ��ام ال �س �ع��ودي واألردن � ��ي م �ث�لا) ك��ان��ت تعزو
امل��ؤام��رات بينها إل��ى مخطط صهيوني خبيث،
ّ
لكن كان هناك وال يزال مخطط صهيوني خبيث.
أم��ا ال�ن�ظ��ام ال�ن��اص��ري ف��إن��ه مهما ه� ّ�ول ف��ي زمنه
الصهيونية ّ
ّ
ضده ،فإنه لم يكن يبالغ
من أخطار
في حجم امل��ؤام��رات ألن ما من نظام (قبل إنشاء
تعرض ملا ّ
النظام اإلسالمي في إيران) ّ
تعرض له
ّ
ّ
ّ
بالقوة
صهيونية إلسقاطه
غربية -
من مؤامرات
(ل�ك��ن ال�ن�ظ��ام ال�ن��اص��ري نفسه استعمل معادلة
ّ
ّ
صهيونية،
إلى مؤامرة
عزو املعارضة الداخلية ّ
وك� ��ان م�ص�ي�ب��ًا ف �ق��ط ف��ي ش��ق �ه��ا اإلخ ��وان ��ي ال��ذي
ك��ان أداة بيد املعسكر الخليجي  -اإلسرائيلي).
ّ
ّ
العدو على ما لم
العربية استسهلت لوم
األنظمة
ّ
ّ
مسؤوليته ،حتى أنها لم تع
تتحمل
ترد هي أن
ً
ّ
العدو كان مسؤوال عن جرائم ومشاكل لم تعلم
أن
ً
هي أنه كان مسؤوال عنه.
ّ
العدو
إن استخدام األنظمة العربية ملشجب لوم
ّ
ّ
عملية السخرية منها وال�ت��ي تعاونت
سهل م��ن
ّ
أن �ظ �م��ة ال �ت �ط �ب �ي��ع م ��ع ال� �ع ��دو اإلس��رائ �ي �ل��ي ع�ل��ى
ّ
ّ
العربية ان تقلل من
الترويج لها .لم ترد األنظمة
حجم التغلغل اإلسرائيلي في داخ��ل املجتمعات
ّ
عمليات
وأج �ه��زة الحكم ال�ع��رب� ّ�ي��ة ،وال م��ن حجم

ً
ّ
التجسس واإلره��اب في داخلها .كان سهال على
ال �ن �ظ��ام امل� �ص ��ري ان ي �س �خ��ر م ��ن ف�ض�ي�ح��ة إي�ل��ي
ً
ك��وه�ين ف��ي س��وري��ا ،كما ك��ان س�ه�لا على النظام
البعثي في سوريا ان يسخر من فضائح النظام
ا ُمل �ص��ري (أو ال �ع��راق��ي ف��ي ح�ق�ب��ة ت �ن��اح��ر ال�ب�ع��ث
امل� ّ
�دم��رة) ال�ت��ي برهنت ع��ن ضعف أو تقاعس أو
إحجام عسكري .لكن الجواب الثاني عن السؤال
ّ
التصدي له بمعزل عن الشق ّ
األول ،أي إن
يجب
ّ
تحليل تغلغل مؤامرات العدو في العالم العربي
ال ي�ج��ب ان ي�خ�ض��ع لتقليل أو اس�ت�ه��ان��ة بسبب
االس�ت�خ��دام النفعي للموضوع م��ن قبل األنظمة
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلية ّ
عما
املسؤولية
العربية .ما هي حجم
ُ
ّ
اصطلح على تسميته في كتابات شبه أكاديمية
ّ
ّ
العربية» أو «أزمة
العربية» أو «األزم��ة
بـ«املحنة
ّ
ال�ع�ق��ل ال �ع��رب��ي» ...إل ��خ .ي �ص��ح ن�ق��د إدوار سعيد
ل�لاس�ت�ش��راق ع�ل��ى ف�ئ��ة ف��ي ال�ك�ت��اب��ات األك��ادي�م� ّ�ي��ة
ّ
ّ
وأجنبية.
عربية
درجت منذ السعبينيات بلغات
ه��ي ب��دأت ف��ي سياق كتابات «النقد ال��ذات��ي بعد
الهزيمة» وأتبعتها كتابات في الغرب عن «املحنة
ّ
العربية» .كان هذا عنوان كتاب ّأول عمل لليكودي
اللبناني ،ف��ؤاد عجمي (ويتالقى كتابه م��ع آخر
كتاب لسمير قصير بعنوان ّ
«تأمالت في املحنة
ال �ع��رب� ّ�ي��ة» ،وال �ت��ي ل�ن��ا ع ��ودة ل��ه ه �ن��ا) .وخ�لاص��ة
ّ
ال�ك�ت��اب ي�ت�ع��ل��ق ب��ال�ت�ش��دي��د ع�ل��ى ف�ك��رة أن ال�ع��رب
م �س��ؤول��ون ع��ن «ج��راح��ات �ه��م» وع� ّ�ن «ع��ذاب��ات�ه��م»
(ق��ال ل��ي أس �ت��اذي ال�ع��ال��م ال�ف��ذ ،ح��ن��ا ب�ط��اط��و ،عن
ً
ال �ك �ت��اب ،إن��ه يحمل ع ��ددًا ق�ل�ي�لا ج �دًا م��ن األف�ك��ار
َ
ّ
ّ
القيمة كما أن الكاتب ت��رج��م وج��م��ل م��ن كتابات
ّ
ع��رب��ي��ة ف��ي «ال�ن�ق��د ال��ذات��ي ب�ع��د ال�ه��زي�م��ة»  -وم��ن
طرائف غير الصدف ان العظم الذي كان يزعم انه
يعادي فؤاد عجمي وكتاباته بات رفيق سالحه،
ال ب��ل ح��اك��اه ف��ي اس �ت �ج��داء ح ��رب أط�ل�س� ّ�ي��ة على
ب �ل�اده) .ل��م ت�ك��ن ف�ك��رة ك�ت��اب عجمي ج��دي��دة :هي
مبتكر لكتاب اإلس��رائ�ي�ل��ي« ،العقل
تسويق غير ُ
ال�ع��رب��ي» (م��ن امل��ذه��ل ان ال�ك�ت��اب امل�ن�ب��وذ ف��ي كل
املحافل األك��ادي�م� ّ�ي��ة الرصينة ف��ي ال�غ��رب ،وال��ذي
ي��رف��ض ع�ل�م��اء األن�ث��رب��ول��وج�ي��ا ح�ق��ه ف��ي النسب
ُ
إليه  -أي إلى املذهب األنثربولوجي  -ترجم إلى
ال�ع��رب� ّ�ي��ة م��ن قبل ك��ات��ب ع��راق��ي ت��زام�ن��ًا م��ع الغزو
األميركي للعراق) .ولم يكن كتاب عجمي وحيدًا،
فهناك كتب لعرب سبقته .ينسى من يتهم إدوار
ّ
الغربية
سعيد (زورًا) أنه وصم ودان كل الكتابات
ع��ن ال �ش��رق ،ان ��ه أش ��اد ب�ك�ت��اب��ات ل�غ��رب� ّ�ي�ين ون ��ددّ
ّ ُ
اللبنانية امل�ه��اج��رة،
بكتابات ل�ع��رب ،مثل ك�ت��اب
ّ
وشخصية ال�ع��رب» ال��ذي
سونيا ح�م��ادة« ،م��زاج
صدر عام ( 1960والذي سبق كتاب رافائيل باتي
التعميمية وقد ّ
ّ
ّ
رد عليه سعيد في
العنصرية
في
«االستشراق»).
ت �ن� ّ�وع��ت ال�ك�ت��اب��ات ال�ع��رب� ّ�ي��ة ف��ي ال �ع��ال��م ال�ع��رب��ي،
وال �ع ��رب � ّ�ي ��ة وال �غ ��رب � ّ�ي ��ة ف ��ي ال �ع��ال��م ال� �غ ��رب ��ي ،ع��ن
«م�ع��وق��ات العقل ال�ع��رب��ي»  -وه��ذا ع�ن��وان لكتاب
ّ
بالعربية .ك��ان يمكن ات�ه��ام امل��رء م��ن قبل
ص��ادر

