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ندوة

بيروت استحضرته تحت راية «العقالنية والنهضة»

محمد عابد الجابري ...معاصرنا؟
بعد ّأشهر على رحيل
املفكر املغربي،
استعاد «مركز دراسات
العربية»
الوحدة
ّ
ّ
محطات أساسية في
مشروعه ،وناقش
باحثون منهجه
واإلشكاليات التي
يطرحها
خليل عيسى

(مروان طحطح)

ٌ
بيئات محلية له .ممارسة كهذه تجد
ت �ب��ري��ره��ا ف ��ي إن� �ك ��ار امل��ؤل �ف��ة وجود
أص��ول أو تقاليد عربية لفن الرواية،
نفسه ـــــ على
واعتراضها ـــــ في الوقت
ً
ك��ون ال��رواي��ة العربية محاكاة عمياء
للرواية في الغرب.
الناقدة التي ّ
تربت على تراث الحزب
ال�ش�ي��وع��ي وت �ج��ارب ال �ي �س��ار ،ال تزال
ّ
تتعسف
مخلصة للواقع من دون أن
ف��ي ق��راءة ه��ذا ال��واق��ع ،كما فعل نقاد
ي�ش��ارك��ون�ه��ا ال�ت��رب�ي��ة ال�ف�ك��ري��ة ذاتها.
«منذ بداياتي ،كنت أتحدث عن الوعي
االجتماعي ال عن الواقع وانعكاسه»،
ت � �ق� ��ول ص ��اح� �ب ��ة «ت � �ق � �ن� �ي ��ات السرد
ُ
حرصت
ال� ��روائ� ��ي» .وت �ض �ي��ف« :ل �ق��د ُ
دائمًا على أن ال أقع أسيرة قراءة تفقر
النص األدبي لصالح الواقع».
ب�ط��ري�ق��ة م ��ا ،ي �ب��دو ك�ت��اب�ه��ا حصيلة
اس�ت�ث�م��ارات مختلفة .االف �ت��راق الذي
ت �ع �ل �ن��ه ع ��ن ب��اخ �ت�ي�ن ف ��ي امل� �ق ��دم ��ة ،ال
ُي�خ�ف��ي ع�ن��ا ح��واره��ا غ�ي��ر امل�ع�ل��ن مع
أس �م��اء أخ ��رى م�ث��ل :ب ��ارت وتودروف
وغولدمان .كأن الكتاب ُيضيء رحلتها
النقدية املميزة بمفعول رجعي.

م ��ن ت��اب��ع ال� �ن ��دوة ال �ت��ي أقامها
«مركز دراسات الوحدة العربية»،
أخ �ي �رًا ت�ح��ت ع �ن��وان «العقالنية
وال �ن �ه �ض��ة :ف ��ي م �ش ��روع محمد
عابد الجابري» ،وجد نفسه على
الراحل
م��وع� ُ�د م �ب��اش��ر م � ً�ع ف �ك��ر ً
ال��ذي أشبع تحليال وتأويال23 .
باحثًا من مختلف الدول العربية،
تحدثوا عن إرث الجابري ،منهم
حسن حنفي ،وعبد اإلله بلقزيز،
والناقد األدبي فيصل ّ
دراج .على
م��دى ي��وم�ين ،ن��اق��ش املشاركون
إش� �ك ��ال� �ي ��ة ال � � �ت� � ��راث والحداثة
عند املفكر
واالبيستيمولوجيا
ُ
امل�غ��رب��ي ال��راح��ل .ك��ذل��ك خ ّصص
ب � �ح � �ث� ��ان ع � � ��ن ال � �ع � �م� ��ل األخير
للجابري «تفسير القرآن الكريم»
ب��أج��زائ��ه ال �ث�ل�اث��ة .وق ��د الحظنا
لألسف أن بعض األبحاث طغت
عليه أساليب مكرورة وسردية،
ت� �س� �ه ��ب ف � ��ي م � � ��دح «العبقرية
الجابرية».

أس� � �ت � ��اذ ال �ف �ل �س �ف ��ة ف � ��ي جامعة
القاهرة حسن حنفي ،عمل على
إب � ��راز ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن «السياسة»
و«األخالق» عند الجابري .يوافق
حنفي على وجود رؤية ثقافوية
ف ��ي «ال �ع �ق��ل ال� �ع ��رب ��ي» ،ل �ك �ن��ه لم
ي� �ت� �ن ��اول ال �خ �ل �ف �ي��ة التاريخية
السياسية ّ لشخصية الجابري.
فقد رأى أن «ال�ع�ق��ل ف��ي مشروع
ن �ق��د ال �ع �ق��ل ال �ع��رب��ي ه ��و املنتج
الثقافي .لذلك يكون لفظ «الفكر»
أو الثقافة أفضل من العقل» .أما
بالنسبة إل��ى لفظة ع��رب��ي ،فهي
«وصف للمنتج الثقافي ال للعقل
ال�ب�ش��ري ،كما ّ
روج��ت النظريات
ال �ع �ن �ص��ري��ة ف ��ي ال� �ق � ّ�رن التاسع
�ر» .وخ �ل��ص امل �ف��ك��ر املصري
ع �ش� ّ
إل��ى أن «رؤي ��ة ال�ع��رب��ي الثقافية
ه� ��ي رؤي � � ��ة األع � ��راب � ��ي البدوي،
وجمعها األع��راب الذين يصفهم

عده عبد اإلله
ّ
بلقزيز «المحرك
الفكري للربيع
العربي»
ّ
ّ
القرآن بأنهم أشد كفرًا ونفاقًا».
أس� � �ت � ��اذ ال �ف �ل �س �ف ��ة ف � ��ي جامعة
عبد
الحسن الثاني ف��ي امل�غ��ربّ ،
اإلل ��ه ب�ل�ق��زي��ز ،رأى م��ن جهته أن
«العقل العربي جملة من اآلليات

ّ
مؤلفات الجابري تشكل أكثر من  20في املئة من مبيعات املركز (مروان بو حيدر)

امل�ع��رف�ي��ة ال�ت��ي ب��واس�ط�ت�ه��ا يعي
األشياء» .ولفت الباحث املغربي
ّ
إل��ى أن أه�م�ي��ة ال�ن�ق��د ت��أت��ي على
م �س �ت ��وى «ال� �ف ��رض� �ي ��ة العلمية
ال� �ض ��روري ��ة ل �ت �س �ت �ق �ي��م أوضاع
ال ��وع ��ي ال � �ع ��رب ��ي» .وف � ��ي بعض
النقاشات الشفهية ،وضع بلقزيز
ال �ج��اب��ري ف ��ي م �ص��اف «املحرك
الفكري وراء الربيع العربي»! لكن
ّ
رد الباحث عبد املجيد الشرفي
على بلقزيز ،وضع الجابري على
العنصرية،
م � �ش� ��ارف ...ال �ن��زع��ة
ّ
إذ رأى ف ��ي ق � ��ول ال� �ج ��اب ��ري إن
«اإلن � � �ت� � ��اج ال � �ف � �ك� ��ري والثقافي
العربي ذو خصوصيات ّ
تميزه
عن ُ الشعوب األخ��رى ،وال سيما
ال � � ��ف � � ��رس ،»...ن� �ظ ��رة ع��رق �ي��ة ذات
أساس إيديولوجي.
ت �ح��دث ال �ن��اق��د ف�ي�ص��ل دراج عن
االنصراف «املتأخر» الى التراث
الذي قام به الجابري بني آخرين.
ورأى في ذلك اعترافًا بالهزيمة،
«أج� ��اء ذل ��ك م��ن ال �ج��اب��ري أم من
امل��ارك�س�ي�ين ال��ذي��ن ل��م يكتشفوا
أه �م �ي��ة ال� �ت ��راث إال ب �ع� ّ�د هزيمة
 .»67ف��ي رأي دراج ،ف ��إن هجوم
ال� � � �ج � � ��اب � � ��ري ع� � �ل � ��ى «املركزية
األوروب � �ي� ��ة ل �ي��س إال د ّف ��اع ��ًا عن
«م ��رك ��زي ��ة ال � � �ت� � ��راث» .إن� � ��ه شيء
ق��ري��ب م��ن االس �ت��رج��اع الوهمي
ل�ل�م��اض��ي ال ��ذي ه��و اغ �ت��راب عن
ال � �ت� ��اري� ��خ ،ب �م �ع �ن��ى م� � ��ا ،أو من
«ق ��دري ��ة ال ��وه ��م االسترجاعي»
تسويغًا لخصوصية ما».
ّ
إال أن ال �ن �خ �ب��وي��ة السبعينية
ّ
امل� �ت ��وح ��دة ف ��ي ق��اع��ة املؤتمرات
ف ��ي ال� �ف� �ن ��دق ال� �ب� �ي ��روت ��ي ،كانت
م �ه��زوم��ة ،ت�ض��ع ل��ذات �ه��ا ،وهمًا،
خ� ��ارج ال �ت��اري��خ ال �ع��امل��ي .بعض
امل �ش��ارك�ي�ن غ �ف��وا ب��ال�ف�ع��ل خالل
جلسات املؤتمر ،ولم يكن هناك
من نقاش فعلي خارج مداخالت
ّاملشاركني .نقول ذل��ك خصوصًا
أن األبحاث املناقشة اعتمدت في
ال �غ��ال��ب ع�ل��ى أس��ال �ي��ب ومناهج
«م ��زاج �ي ��ة» ّ ،أك �ث��ر م�ن�ه��ا علمية،
وب �ع �ي��دة ك ��ل ال �ب �ع��د ع �م��ا يكتب
ال�ي��وم ف��ي ح�ق��ول معرفية أخرى
كاالنثروبولوجيا التي لم يشر
ّ
املؤتمر.
إليها أي بحث في
ّ
اإلش � � ��ارة إل� ��ى أن «مركز
ت �ج��در
دراس��ات ِالوحدة العربية» ّ
تفرد
ّ
بنشر جميع كتب املفكر املغربي
�س املركز
ال��راح��ل .وب�ح�س��ب رئ�ي� ّ
خير الدين حسيب« ،تمثل كتب
الجابري وحدها أكثر من  20في
املئة من مبيعات املركز كل سنة»
في العالم العربي.

المربد 2011
السفينة التائهة
البصرة ــ حسام السراي

ً
ّ
جوهريًا
ت �ط��رح امل �ه��رج��ان��ات ال�ث�ق��اف� ّ�ي��ة س� ��ؤاال
ٍّ
ع��ن إم�ك��ان صناعة مشهد ثقافي ع��راق��ي .تحد
ّ
يفترض بأي فعالية ثقافية الخروج عن املألوف
وت �ج��اوز ال �س��ائ��د ...اخ�ت�ت�م��ت ق�ب��ل أي � ً�ام الدورة
الثامنة م��ن «م�ه��رج��ان امل��رب��د ال�ش�ع��ري»ّ ،
معمقة السؤال
أكثر عن هذا الرهان.
ّ
إبداعية ّ
مهمة ،من دون
احتفى املهرجان بأسماء ورموز
أن ت� ّك��ون ح��اض��رة ف��ي ال�ب�ص��رة .ه�ك��ذا ،احتفى املنظمون
ّ
وخص
النواب ،وشيركو بيكه س ،لكن ...غيابيًا.
بمظفر
ّ
مظفر ّ
النواب ،الذي حملت الندوة اسمه ،بجلسة
«املربد»
ن�ق��دي��ة واح� ��دة ،وك��ذل��ك األمر
مع بيكه س.
وف � � ��ي وق � � ��ت اق � �ت � �ص� ��رت فيه
ف �ع��ال� ّ�ي��ات ال �ي��وم ّ
األول على
ال� �ك� �ل� �م ��ات ال ��رس� �م� �ي ��ة ،خرج
«املربد» عن عادته في تقديم
أسماء ّ
مكرسة (محمد حسني
آل ي ��اس�ي�ن ،ك��اظ��م الحجاج،
م��وف��ق م �ح �م��د ،م �ح �م��د علي
ال �ح �ف��اج��ي) ،ل�ي�ع�ط��ي املنبر
للشباب .هكذا ،استمعنا إلى
شعراء دخلوا املعترك خالل
التسعينيات مثل طالب عبد
العزيز ،وفارس ّ
حرام ،وحمد
ال� � ��دوخ� � ��ي ،وأج � � � ��ود مجبل،
وعمر السراي.
ك��ذل��ك استمعنا إل��ى تجارب
أخرى ّ
مهمة أبعدها املنفى عن
العراق ،منها تجربة الشاعر
هاشم شفيق (الصورة)ّ .
نوع
«املربد» فعالياته هذا العام.
ولم تعد تقتصر على الشعر،
ب��ل أط �ل��ت ع�ل��ى ف �ن��ون أخرى
احتفت
م �ث��ل ال �ت �ش �ك �ي��ل والتصوير
وال� �ح ��رف ال �ي � ّ
الدورة الثامنة
�دوي ��ة والغناء
ّ
ال� � � �ت � � ��راث � � � ّ ُ�ي ّ ...وف � � ��ي فعالية
من «المربد»
م �ت �م� ّ�ي��زة ن��ظ �م��ت ف ��ي اليوم
النواب
ّ
بمظفر ّ
ال�ث��ان��ي م��ن امل �ه��رج��ان ،غادر
وشيركو
الشعراء القاعات واملنصات،
وأل� � �ق � ��وا ال� �ش� �ع ��ر ع� �ل ��ى ظهر
بيكه س
س �ف �ي �ن��ة ّ ،ف ��ي رح� �ل ��ة نهرية،
ك��ان��ت ك ��ل ال� �ق ��راءات خاللها
ّ
ّ
نسوية.
شعرية
بأصوات
ّ
لكن اإلخفاق جاء على أشده،
ف��ي الجلسة الختامية ،حني
ق��رأ م��ا ي �ق��رب م��ن  30شاعرًا
ّ
نتخيل
قصائدهم ...ولنا أن
كم استغرق ذل��ك من ال��وق��ت .ق��رأ الشاعر ال��ذي لم ًنتمكن
من إحصاء املرات التي استخدم فيها كلمة ّ«فضال عن»،
مراسلة
كما قرأت
الشاعرة التي لم يعهد عنها سوى أنها ّ
ّ
يومية في إقليم كردستان العراق .وركزت كل تلك
جريدة
ّ
ّ
والعامي وقصائد النثر.
القراءات على الشعر العمودي
االح�ت�ف��اء ب��رم��وزن��ا اإلب��داع� ّ�ي��ة ،م�ب��ادرة إيجابية بالطبع،
لكن تنقصها األصوات الشابة ،على أمل أن نلتقيها العام
املقبل .هنا ،يجدر باملنظمني التركيز على وضع معايير
واضحة وصارمة لفحص القصائد وتدقيقها فنيًا ،لكي
يصير مضمون املهرجان أكثر متانة.

هوامش الغضب

مثقفو فلسطين والجزائر مع الشعبين السوري والليبي
ّ
تغريد عطاهلل ،إسماعيل طالي
«ح� �ت ��ى ال ُي � �ق� ��ال ي ��وم ��ًا إن الكاتب
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي وق � ��ف م �ت �ف��رج��ًا على
أعلنت
ج � ��روح ال �ش �ع��ب ال � �س� ��وري»ّ ،
«األم � ��ان � ��ة ال� �ع ��ام ��ة الت � �ح ��اد الكتاب
الفلسطيني» تعاطفها
«م ��ع ت �ط �ل �ع��ات الشعب
ال � � � �س� � � ��وري ومطالبه
ب ��ال� �ح ��ري ��ة وال � �ح� ��ق في
ال� �ت� �ع� �ب� �ي ��ر ع� � ��ن الرأي
واملشاركة السياسية».
ون��اش��دت األم��ان��ة ف��ي ب�ي��ان أصدرته
أم��س «ك��ل ال�ق��وى املثقفة ف��ي العالم
العربي أن تقف أم��ام مسؤولياتها،
ُوت��دي��ن االن�ت�ه��اك��ات الجسيمة التي
ت �م��ارس ف��ي س��وري��ا» .وأدان األمني

مناشدة المثقفين
العرب للوقوف أمام
مسؤولياتهم

ّ
ال� � �ع � ��ام امل � �س� ��اع� ��د الت� � �ح � ��اد الكتاب
الفلسطينيني ورئيسه في غزة غريب
ع�س�ق�لان��ي ك��ل «ال �ج �ه��ات ال �ت��ي تقف
خلف املجازر التي ترتكب بحق شعب
من
يطالب بنيل حقوقه الطبيعية»ّ .
جهته ،قال الروائي خضر محجز إن
«ال �ت��اري��خ س�ي�ق��ف ل�ن��ا ب��امل��رص��اد لو
تأخرنا أكثر في التعبير عن موقفنا
ال��راف��ض للمجازر ال�ت��ي تقتل أبناء
شعب ش�ق�ي��ق» .وإل��ى ج��ان��ب محجز
وع �س �ق�ل�ان��ي ،ح �م��ل ال �ب �ي ��ان توقيع
ناصر عطا الله ،وناصر رباح ،وعون
أب��و صفية ،فيما امتنعت مجموعة
من أعضاء االتحاد عن اتخاذ موقف
واضح.
م ��ن ج �ه��ة أخ � � ��رى ،أدان � � ��ت مجموعة
م��ن العاملني ف��ي الحقل الثقافي في

ف�ل�س�ط�ين وال �ن �ش �ط��اء ف��ي مؤسسات
امل� �ج� �ت� �م ��ع امل� � ��دن� � ��ي« ،أع � � �م� � ��ال القتل
ال� �ت ��ي ي� �م ��ارس� �ه ��ا ال� �ن� �ظ ��ام السوري
ض ��د امل �ط��ال �ب�ين ب��ال �ح��ري��ة والكرامة
ف� � ��ي س� � � ��وري� � � ��ا» .وأع � � � � ��رب املثقفون
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ون ع ��ن ت �ض��ام �ن �ه��م مع
أشقائهم السوريني «الذين يناضلون
م � ��ن أج � � ��ل أن ت � �ك� ��ون س � ��وري � ��ا دولة
ُديموقراطية حقيقية ولكل مواطنيها،
تصان فيها حقوق املواطنة والكرامة
التظاهر
وح � � �ق� � ��وق اإلن� � � �س � � ��ان ف� � ��ي
ّ
وال�ت�ع�ب�ي��ر» .ول�ف��ت امل��وق�ع��ون إل��ى أنه
«ال كرامة ّ
لألمة من دون الحفاظ على
كرامة املواطن الفرد ،وال معنى لحق
ت �ق��ري� ً�ر م�ص�ي��ر ال �ش �ع��وب إذا ل��م يكن
مدخال لحق الفرد في تقرير مصيره
الشخصي» .وأضافوا« :لن تستطيع

العروبي
س ��وري ��ا اس �ت �ع��ادة دوره � ��ا لاّ
ال � ّ�ري ��ادي ث�ق��اف� ّ�ي��ًا وس �ي��اس� ّ�ي��ًا ،إ إذا
اس �ت �ع��اد امل ��واط ��ن ال � �س ��وري ّ
حريته
وكرامته» ،كما رفض املوقعون «الزج
باسم فلسطني والقضية الفلسطينية
السوري
ال� � � ��ذي ي � �ق� ��وم ب � ��ه ال � �ن � �ظ� ��ام
ّ
لتبرير قمعه الشعب» .ولفتوا إلى أن
«اس �ت �خ��دام اس ��م فلسطني والقضية
الفلسطينية من جانب النظام لتبرير
ق �م��ع ال � �ح � ّ
�ري ��ات ف ��ي س ��وري ��ا يلحق
الضرر بفلسطني وقضيتها».
و ّم� ��ن ف�ل�س�ط�ين إل� ��ى ال� �ج ��زائ ��ر ،حيث
وق � �ع� ��ت م �ج �م��وع��ة م� ��ن السياسيني
واملثقفني «بيانًا تضامنيًا مع الشعب
الليبي» ،رأت فيه أن «املوقف الرسمي
ت� � �ج � ��اه ه � � ��ذه األح � � � � � � ��داث ،ال يعكس
مشاعر الشعب الجزائري ،وتقاليده

ف��ي االن�ح�ي��از إل��ى ث ��ورات الشعوب».
وأض � � � ��اف امل� ��وق � �ع� ��ون« :ن � �ح ��ن أبناء
ّ
الجزائر ،ساللة ث� ّ�وار نوفمبر ،نجدد
التحامنا ال�ث��وري م��ع أح�ف��اد املختار
ال � ��ذي � ��ن اخ� �ت� �ل� �ط ��ت دم � ��اؤه � ��م بدماء
ّ
التالحم
الجزائريني في أسمى صور ّ
ع �ب ��ر ال � �ت� ��اري� ��خ» .وأع � �ل� ��ن املوقعون
رف �ض �ه ��م ال � �ت ��واط ��ؤ ص �م �ت��ًا إزاء ما
ّ
ّ
الليبي الشقيق،
يتعرض ل��ه الشعب
م ��ن «ان� �ت� �ه ��اك ��ات ص ��ارخ ��ة لألعراف
ّ
ال ��دول� �ي ��ة ،وت� �ع ��دي ��ات ع �ل��ى القانون
ال ��دول ��ي اإلن� �س ��ان ��ي» .وح �م��ل البيان
تواقيع شخصيات إعالمية وثقافية
ب��ارزة ،من بينها أح�لام مستغانمي،
�زاوي ،وواس �ي �ن ��ي األعرج،
وأم �ي��ن ال � � � ّ
وخديجة بن قنة ،وعبدو بوزيان...
التفاصيل على موقع «األخبار»

