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ثقافة

ً
كتابا بحث ّي ًا للم�ؤلفين غوان و�سيريادينانا في ترجمة عرب ّية
«اللغة والقوم ّية والتنمية في جنوب �شرق �آ�سيا»

الهويات الإثنية في التح ّول الآ�سيوي ّ
تهدد وحدة االجتماع والل�سان وت� ّؤخر التنمية
كتب مفيد نجم
لم تواجه الدولة الوطنية العربية التي
قامت بعد االستقالل قضايا الواقع االجتماعي
المحلي بمكوناته اإلثنية والدينية والطائفية
المختلفة ،وحاولت القفز فوق الواقع ،ال سيما
في مرحلة المد القومي الذي غيّب تلك القضايا
باعتبارها معوقات لتحقيق هدف الوصول
إلى الدولة القومية ،ما جعل تلك القضايا تظل
تمثل تهديدا ً كامنا ً ومستمرا ً لالستقرار ووحدة
المجتمع واألمن الوطني.
كتاب «اللغة والقومية والتنمية في جنوب
شرق آسيا» الذي حرره لي هوك غوان وليو
سيريادينانا ،وش��ارك��ت ف��ي كتابة أبحاثة
مجموعة من الباحثين ،وصدر بترجمة ياسر
شعبان في منشورات «كلمة» ،يقدم دراسة
مستفيضةللنجاحاتواإلخفاقاتالتيواجهتها
سياسات اللغة في العديد من تلك الدول مثل
أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفيليبين،
والحلول الناجعة التي قدمتها تلك ال��دول
للخروج من دوامة الصراعات المحلية ،وصوال ً
إلى االستقرار وتحقيق التنمية المطلوبة.
شغلتمسألةالهويةخاللالعقديناألخيرين
من القرن الماضي حيّزا ً مهما ً من المناقشات
الجريئة في العالم الغربي نجم عن التحول
الذي أحدثه قيام االتحاد األوروبي من ناحية،
وازدياد أعداد المهاجرين القادمين من ثقافات
وأعراق مختلفة .وركزت تلك المناقشات على
ضرورة قيام مجتمع متعدد الثقافة ُتحترم فيه
حقوق األفراد الثقافية واللغوية ،على عكس ما
يحدث في دول جنوب آسيا التي ال تزال متأثرة
إلى ح ّد بعيد بالمفهوم التقليدي للقومية ،وهذا
ما ينطبق تماما على واقع الدول العربية التي
تتألف من قوميات وإثنيات مختلفة.
ير ّكز الباحثون الذين أع��دوا دراس��ات هذا
الكتاب على إظهار تأثير العولمة في عملية
اإلدراك المتزايد للعالقة بين اللغة والتنمية،
لناحية امتالك المعرفة العلمية ألغراض التنمية
االقتصادية ،ما يدفعهم إلى التركيز على دراسة

سياسة اللغة في دول جنوب شرقي آسيا
وعالقتها ببناء الدولة القومية والتنمية ،وصوال ً
إلى الكشف عن تأثير تلك السياسات في تحقيق
الوحدة القومية والترابط االجتماعي وتكوين
الهوية القومية والعرقية ،بعد االع��ت��راف
المتنامي حول أهمية الوصول إلى حلول لها،
وأهمية الدور الذي تلعبه على صعيد تحقيق
التنمية.
ت��ت��ن��اول ال���دراس���ة األول����ى ت��ج��رب��ة دول��ة
الفيليبين على صعيد سياسات التعليم ثنائي
اللغة ،إذ تعتبر اللغة التالوجية هي اللغة
القومية والرسمية التي يقبلها معظم الفيليبيين
كرمز لغوي قومي للوحدة والهوية ،في حين
تشكل اللغة اإلنكليزية ميزة مهمة ،ال سيما
على صعيد الوصول إلى فرص اقتصادية ،ما
جعل هذه اللغة منذ سبعينات القرن الفائت
تحظى بمكانة متقدمة في التعليم والمجتمع،
إلى جانب الدور الذي لعبته في تأسيس النظام
التعليمي ألبناء األثرياء على عكس أبناء الطبقة
المحرومة .أما في سنغافورة متعددة العرق
والتي ركزت على دور اللغة في بناء القومية
فإن ذلك لم يمنع أيضا ً من اعتماد استراتيجية
ثنائية اللغة األم واللغة اإلنكليزية.
ف��ي ماليزيا لعبت سياسات المشاركة
العرقية دورا ً مهما ً في الوصول إلى اتفاق بين
األعراق المختلفة يقيد لغة الماليو كلغة قومية،
وكذلك األمر بالنسبة إلى السياسات التعليمية.
لكن التطبيق ال��ذي ش ّوهته التفسيرات القى
معارضة قوية من جماعات المجتمع المدني.
م��ن ناحيتها ع��م��دت فيتنام تحت تأثير
العولمة إلى تغيير لغتها وسياساتها اإلعالمية
لكي تفيد من الفرص التي منحتها العولمة ومن
الهجرة الكبيرة للفيتناميين من خ�لال بناء
قومية ال إقليمية عبر تدريس اللغة الفيتنامية
لتلك الجاليات في الخارج واستخدام اإلنترنت
والبث اإلذاعي والتلفزيوني ،لكن هذه السياسة
كانت محدودة النتائج.
يتسم المجتمع األندونيسي بأنه مجتمع
متعدد اللغة والجماعة العرقية ،إال أن اللغة

المالوية كانت المستخدمة بين القوميين في
زمن الحركة القومية األندونيسية في بداية
القرن العشرين رغ��م أن تلك اللغة هي لغة
إحدى الجماعات األقلية.
ساهم االحتالل الياباني في انتشار لغة
البهاسا بعدما ألغى اليابانيون التعليم
الهولندي في البالد .وبعد استقالل أندونيسيا
حلت هذه اللغة مكان اللغة الهولندية فكان
على جميع المؤسسات والجهات الرسمية
والتجارية والتعليم استخدامها ،ما جعل
القضية القومية األندونيسية مرتبطة باللغة
البهاسية على نحو وثيق ساهم في انتقال القيم
القومية األندونيسية إلى الشعب.
تعلك السيادة للغة البهاسا لم تمنع وجود
ثالث لغات هي اللغة القومية واللغة المحلية
التي يستخدمها سكان األقاليم واللغة األجنبية
المستخدمة في التواصل مع األجانب ،ولعبت
ك ّل منها وظيفة اجتماعية .فوجود تلك اللغات

كلّها جعل إج��ادة الطالب للغة القومية غير
جيدة ،ما اقتضى بذل جهود لتطوير هذه اللغة.
إال أن التحديات التي فرضتها العولمة جعلت
أندونيسيا تولي اللغات األجنبية مزيدا ً من
االهتمام.
لعب األدب المعاصر وال ي��زال أدوارا ً في
تشكيل رؤى أف��راد الشعب لبالدهم ،وبعدما
كانت األعمال األدبية تكتب باللغة المالوية
الصينية وال تحظى بالتقدير ،ب��ات كبار
الناشرين يعيدون كتابتها وباتت األطروحات
الجامعية تركز عليها ،لكن الحركات الالمركزية
أخذت في السنوات تطالب باالعتراف باألعمال
المكتوبة باللغات األخرى ،ما يجعل مستقبل
األدب األندونيسي متعدد الثقافة ،مرتبطا ً بهذا
االنفتاح والتعددية والتواصل متعدد الثقافات.
إن كثرة األع���راق وتعددها في دول��ة مثل
ميانمار (135عرقاً) جعل اللغة مصدر المشاكل
الحقيقية التي تواجه قيام القومية الميانمارية،
رغممحاوالتالحكوماتاالشتراكيةوالعسكرية
هناك صبغ الشعب الميانماري كلّه بالصبغة
البورمية ،ال سيما بعد جعل تلك اللغة اللغة
الرسمية للبالد.
وجود اللغة القومية لم يمنع الحكومات هناك
من السماح لألقليات العرقية بالقيام باألنشطة
الثقافية وبحرية التحدث والتعبير بلغاتها.
والغريب أن فرض اللغة البورمية في التعليم لم
يثر استياء في مناطق األقليات نظرا ً إلى السماح
لها بتدريس لغاتها في الفصول السابقة للتعليم
الجامعي ،لكن الحكم االشتراكي الذي قام في
بداية الستينات من القرن الماضي سارع إلى
إغالق مدارس اإلرساليات لجعل اللغة البورمية
الوسيط الوحيد للتعليم في جميع فصول
التعليم الجامعي وم��ا قبل الجامعي ،ورغم
ذلك لم تمنع األقليات من االهتمام بثقافاتها
وتطويرها .وتظهر ال��دراس��ات المفارقة التي
قامت عليها سياسات الحكومة العسكرية،
فرغم موقفها المعادي لالستعمار راحت تولي
قدرا ً كبيرا ً من األهمية للغة اإلنكليزية.
تايالند هي أق��ل دول جنوب شرقي آسيا

التي تشهد مشاكل الناجمة عن تعدد األقليات
العرقية فيها بسبب االخ��ت�لاط القائم بينها
بسبب الظروف التاريخية التي عاشتها البالد.
هذا الوضع المستقر جعل الهرم اللغوي فيها
موازيا ً للهرم االجتماعي داخل المجتمع من دون
أن تظهر هناك أيّ منافسة بين هذه اللغات أو
الجماعات العرقية ،فلكل لغة أو جماعة دورها
ووظيفتها ومكانتها داخل المجتمع .وجود أربع
لغات تايالندية إقليمية جعل لغات األقليات
غير تايالندية ،وه��ي تحتل مرتبة أق��ل في
هرم اللغات ،في حين أن اللغات الكالسيكية
والدينية مثل البالية والعربية غير موجودة
في هرم تلك اللغات .ولح ّل مشكلة اللغات غير
التايالندية اختيرت سبع لغات لتمثيل اللغات
األجنبية والدينية ولغات األقليات.
تكشف الدراسات في هذا الكتاب أن اللغة
م��ا ب��رح��ت تشكل قضية خالفية ،وتباينت
السياسات في دول جنوب شرق آسيا حيالها.
وتكشف أن تصنيف السكان التايالنديين على
أساس اللغات التي يتم التحدث بها يظهر أن
السكان يتوزعون على ستين جماعة عرقية،
لذا لجأت تايالند إلى سيناريو لغوي يتألف من
ثالثة مستويات اجتماعية لغوية .ورغم ذلك
فإن اللغات األجنبية مثل اإلنكليزية والفرنسية
ظلت موجودة وزاد االهتمام بها.
تخلص الدراسات أيضا ً إلى أن اللغة ال تزال
تشكل قضية خالفية ،وتباينت السياسات في
دول جنوب شرق آسيا حيالها ،ففي حين كانت
السياسات في البداية تركز على بناء قومية
أحادية اللغة ظلت الجماعات العرقية المختلفة
تتحدث لغاتها الخاصة بوصفها جماعات
ثقافية تملك حقا ً في تكلم لغتها .لذلك اختلفت
سياسات تلك البلدان واتسم بعضها بالتشدد،
فيما اع��ت��رف البعض اآلخ��ر بحق االختالف
واستخدام اللغات الخاصة بكل مجموعة ،تحت
الضغط الذي شكلته متطلبات التنمية في هذه
البلدان ،خاصة بعد ظهور العولمة والتحديات
التي فرضتها عليهم.
«العرب»

الأخالق والفل�سفة في ر�ؤية الكاتب �أندريه كري�سون
ي��ع��رض ك��ت��اب «ال��م��ش��ك��ل��ة األخ�لاق��ي��ة
والفالسفة» للكاتب أندريه كريسون للمذاهب
األخ�لاق��ي��ة اليونانية الالتينية والمذاهب
الفلسفية المعروفة ل��دى أفالطون وأرسطو
ً
هادفا إلى تقريب مفهوم
وسقراط وأبيقور؛
الفلسفة واألخ�لاق وتبسيط بعض المبادئ
ال��ت��ي ت��رت��ك��ز عليها ،ك��م��ا ي��ت��ن��اول األخ�ل�اق
ً
مستعرضا المسائل
اليهودية والمسيحية،
الخالفية األصولية بين اليهودية والمسيحية
حسب النصوص التي وردت من العهد القديم
واإلنجيل ،ويستعرض مالمح األخ�ل�اق في
الفلسفة الحديثة ،فيشير إلى أن ثمة طريقين
متناقضين سلكهما الفالسفة حين رأوا صرح
األخالق الدينية المأثورة يتصدع ،أحدهما أن
يكشف في األخالق عن أساس مقنع واضعين
بناءه على أس��اس علمي ،واآلخ��ر أن تعتبر
مسألة األساس األخالقي عتيقة غير صالحة.
يقول المؤلف في مقدمة كتابه« :عندما نجد
في ش��يء أو في شخص ،أو في عمل ،سببًا
لسرورنا خاصة ،فإننا نشعر نحوه برغبة
تحملنا على البحث عنه ،أو على القيام به.
وحينما نشعر بأن في شيء ،أو في شخص ،أو
في عمل ،سببًا آلالمنا خاصة ،فإننا نشعر نحوه
ببعض يحملنا على الفرار منه ،أو على تحاشيه.
ومن هنا يالحظ أن ل ّذاتنا وآالمنا ليست جميعًا
من قبيل واح��د ،فبعضها مرتبط بإرضاء ما
يسمى «الميول األنانية» أو بمعارضتها .كل فرد
يسعى إلى االحتفاظ بحياته ،بل هو يعمل –
فوق ذلك – على أن يمكن لنفسه في سلم الحياة
مكانة خاصة ،ومن هنا ينشأ عالم من النزعات،
ذلك العالم الذي لو انفرد بنفسه لحملنا على أن
نتخذ من األنانية شعارا ً لنا« :كل شيء لي ولو
على حساب اآلخرين».
أما عن أساس المشكلة األخالقية ،فيقول:
«سواء أكانت اللذات أنانية ،أم كانت إيثارية،
أم منبعثة ع��ن الضمير ،ف��إن قلب اإلنسان
المتزن يستشعرها جمي ًعا ،والنتيجة لكل هذا

هي أن يتجاذب اإلنسان مختلف الرغبات التي
تنشأ عن داف��ع داخلي واح��د ،وإن تكلفة تلك
الرغبات ال تكاد تنسجم في ما بينها .إن جميع
الفالسفة الذين عنوا بالمسألة األخالقية أدركوا
الحقيقية :إن األساس األول للحياة األخالقية
إنما هو «اإلرادة الخيّرة» التي فسرها كانط ،بيد
أن لها معنى آخر أكثر شموالً .لكي يكون المرء
ذا إرادة خيرة عليه أن يقوم بأمرين :عليه قبل
الشروع في العمل أن يتحقق – بإخالص  -مما
يجب عمله لكي يكون سلوكه أفضل ما يمكن في
األحوال التي تعرض له ،واألمر اآلخر أنه عندما
يتكون له رأي صادق في ما ينبغي فعله ،يجب
عليه أن ينفذ – في إخالص تام – ما بدا له أنه
أفضل».
يتناول المؤلف المذاهب األخالقية اليونانية
– الالتينية قائالً« :يرجع الفضل األول في ما
كونه العالم الغربي من فلسفة أخالقية إلى
اليونانية والالتينية ،ويكاد يتفق جميع مؤرخي
الفلسفة على أن سقراط كان مؤسس الفلسفة
األخالقية في العالم الغربي .ففي عصر ظهور
سقراط كان في اليونان نوعان من الفالسفة،
الميتافيزيقيون والسوفسطائيون .ورأى
سقراط أوال ً أن اإلنسان ال يمكنه أن يعيش كما
ينبغي إالّ إذا حقق عمل ّيًا القاعدة المكتوبة على
معبد جزيرة دلفي :اعرف نفسك بنفسك .معرفة
النفس هي الشرط الضروري ليستمد اإلنسان
من الحياة ما يمكنها أن تعطيه ،بل يجب أن
تعطيه .إن عرض «المذهب األخالقي» ألفالطون
ليس أسهل من تلخيص مذهب أستاذه سقراط،
ذلك أن قد ًرا كبي ًرا من النصوص األفالطونية
ي ّتصل ب��األخ�لاق .غير أن أفالطون أ ّلفها في
أزمنة مختلفة ويظهر من ثنايا المحاورات أن
رأيه خضع لتغيّرات ال تخلو من األهمية .ثم إن
محاورات أفالطون تعليمية عامة كتبت لجمهور
يجذبه كل ما هو براق المع ،لذا لم يأخذ أفالطون
نفسه دائمًا بوضع االنسجام بينها .أما المسائل
التي خالفت فيها أفالطون في كتابه «مينون»

ورأي أن العلم ينتقل من عقل إلى عقل عن طريق
البراهين واألدلة ،وليست الفضيلة كذلك ،فإن
فضالء أثينا لم يمكنهم لمجرد الدروس التعلمية
أن يصيّروا أبناءهم فضالء مثلهم».
ينتقل المؤلف إلى «مذهب أبيقور» قائالً:
إن مذهب أبيقور األخالقي من أشهر المذاهب
تحمسا
القديمة اليونانية ـ الالتنيية ،وأث��ار
ً
وإعجابًا وأثار نقدًا حادًا .إن أمرين ـ بحسب ما

يرى أبيقور – يعمالن يشقيان اإلنسان ،اإليمان
بأن اآللهة يهت ّمون بأمر بني البشر ثم الفزع من
الموت الذي يتهددنا في كل آونة .أما المذهب
الرواقي فإنه ذو نغمة أخرى ،ولم يتك ّون في
يوم وليلة .هذا المذهب عبر عنه أبيكتيت في
قوة ال تضارع .إن المبدأ األساسي لـ «األخالق
الروايقة» هو ال��ذي اعتاد قدماء األخالقيين
ت��رداده «ليس لإلنسان من عمل إال أن يحيا
بحسب طبيعته» .غير أن الرواقين بسبب آرائهم
خاصا
المتيافيزيقية يفهمون هذا المبدأ فهمًا
ً
بهم .إنهم ينظرون إلى العالم كحيوان هائل

يتكون من عنصرين ،عنصر منفعل هو المادة،
وعنصر فاعل يحرك المادة من داخلها ويقوم
على نموها ،وهذا العنصر الفاعل هو «نار عاقلة
تسير في أعمالها بحكمة» ،إنها روح تبعث
الحياة في األشياء غير أنها ليست منفصلة عن
تلك األمور التي تبعث فيها الحياة ..إنها عناية
منبثقة موجودة في كل مكان ،تعمل في العالم
مثلما تعمل الخميرة في العجين».
في القسم الثاني من الكتاب يتناول المؤلف
«األخالق اليهودية –المسيحية» فيرى أن رجال
الفلسفة «اليهودية – المسيحية» ذوي الصبغة
اليهودية المسيحية يرتكزون على عنصر غير
الذي عرف بين المذاهب األخالقية اليونانية
والرومانية .إنهم يرون أن عالمنا هذا كان موطن
وحي سماوي ،وتجلى فيه اإلله بذاته وجاء
وسط بني اإلنسان فع ّرفهم ببعض الحقائق.
حصل هذا الوحي – بحسب ما يرى اليهود –
في مرة واحدة على طور سيناء حينما ألقى الله
إلى موسى باأللواح .أما المسيحيون فيرون أن
الوحي حدث مرتين ،فكان ما أنزل على موسى
شريعة موقتة ،حتى إذا حل الله في شخص
عيسى ك ّمل هذه التشريع ونشرها على المأل
كشريعة نهائية تامة .ولما نال الفالسفة من
سأم في مذاهب العصور الوسطى رأى الكثيرون
منهم أن يرحبوا إلى وجهة المذاهب القديمة ،لذا
بدأوا يفكرون في «الخير األعظم» ويحاولون
تجديد فكرته بتحليل اآلم��ال اإلنسانية ،وأن
يستخلصوا من ذلك نتائج منطقية لما يجب
أن تكون عليه الحكمة والفضيلة .وخير مثال
على ذلك يتجلى في صنيع ديكارت الذي كان
يعتبر األخالق أطيب ثمرة لدوحة الفلسفة التي
تكون الميتافيزيقا جذورها والفيزيقا جذعها،
لكنه كان يعتقد ـ ً
أيضا ـ يعتقد أن تلك الثمرة
ال ينال جناها إال أخي ًرا .ومن المؤكد أن ديكارت
كان عصر ّيًا جدًا إذ كتب« :إذا كان ممكنا ً أن نعثر
على بعض وسائل تصيّر الناس – عامة – أحكم
وأمهر مما كانوا إلى اليوم ،فإني أعتقد أن أفضل

طريق لذلك إنما هو طلبها البحث في الطب .إنما
يبدو قديم النزعة ج� ّدًا عندما يدعونا إلى أن
نعتبر «الخيرات الخارجية كلّها أشياء بعيدة
عن سلطتنا» ،وأن ننظم رغباتنا بطريقة أن «ال
نرغب في شيء لن نحصل عليه» .وفي النهاية
أن «نتخلص هكذا من مملكة الخير الدنيوي».
وفي أيّ حال :نرى ديكارت في طيبته ،وفي
رواقيته ،نائيًا عن وجهة النظر المسيحية
المأثورة.
إن القرن التاسع عشر كان من خصوصياته
أن تولد فيه تلك األف��ك��ار التي نسميها هنا
«المذاهب المنشقة» .وفالسفة هذه «التعاليم»
ي���رون م��ن العبث محاولة تعديل السلوك
اإلنساني ،فكل جماعة – في كل دور تاريخي
– لها مقرراتها األخالقية التي ما كان يمكن أن
تتخلّف عن الظهور في الدور الخاص بها من
التاريخ – كما أن لكل فرد – في كل لحظة من
حياته –أخالقه التي ما كان يمكن أن يتخطى
ظهورها تلك اللحظة».
في ختام الكتاب يقول المؤلف« :ال يوجد
خلق من دون إرادة طيبة ،واإلرادة الطيبة تعتمد
على أمرين ،جهد صادق في كل أمر من األمور
الستبانة ما هو األج��در بأن يعمل ،ثم إرادة
منضبطة لكي ينفذ بالفعل ما أظهرت الرؤية أنه
األجدر بأن يعمل .إ ّنه الشرط الضروري في كل
عمل أخالقي .بيد أن هذا الشرط ال يكفي دائمًا،
فحتى مع خير إرادة في الدنيا قد يكون المرء
عرضة للضالل إذا لم يكن عالمًا تمامًا بخير ما
يريد».
كتاب «المشكلة األخ�لاق��ي��ة والفالسفة»
للكاتب أندريه كريسون ،ترجمة :د .عبدالحليم
محمود وأبو بكر ذكري ،في  391صفحة قطعا ً
كبيراً ،وصدر لدى «دار الرشاد للطباعة والنشر
والتوزيع ،في طبعة خاصة ضمن مشروع
«مكتبة األسرة».
«ميدل إيست أونالين»

«الداع�شي»
بين الفل�سفة والجهل
ّ
كتب نذير الماجد
ل��م االس��ت��غ��راب؟ يعرف التطرف
كيف يضمن لنفسه ال��خ��ل��ود ،كيف
يتموضع في سيرورة أزلية ،سيرورة
ال تنتهي من التطرف ،تكتب حكايتها
«كتب صفراء» تتناسل باستمرار .إنه
التعليم ،تلك األداة السحرية ،التي
يتعكز عليها التط ّرف لتعميم نفسه.
قبل أيام ،أصدرت «مديرية المناهج»
التابعة لتنظيم «الدولة اإلسالمية في
العراق والشام» (داع��ش) تعليماتها
ح��ول «المنهاج ال��دراس��ي الجديد»،
تضمنت  -بحسب ما نشرته وسائل
اإلع�لام  -إلغاء م��واد التربية الفنية
والموسيقيةوالتربيةالوطنيةوالتربية
االجتماعية والتاريخ والتربية الفنية
والتشكيليةوالرياضيةوقضايافلسفية
واجتماعية والتربية الدينية اإلسالمية
والتربية الدينية المسيحية ...إلى
آخر القائمة التي ال تبقي وال ت��ذر! إذ
يجب أن تنسجم السياسات التربوية
والمناهج الدراسية مع أيدولوجيا
السلطة الجديدة وقيمها ،أي «داعش»
وت��ص��ورات��ه��ا المنبعثة م��ن «كتبها
الصفراء».
ع���دا ع���ن أوام���ره���ا ب��ت��ن��ق��ي��ح كل
المناهج الدارسية من جميع الشوائب
و»الكفريات» السياسية واالجتماعية
مثل المواطنة أو القومية أو االنتماء
الوطني ،فاالنتماء إلى اإلسالم وحده،

ال��ذي يتم العبث به ليالئم مقاسات
داع��ش بتقليصه إلى تطرف رجعي،
ي��ط��ول ال��م��ق��ص «ال���داع���ش���ي» أش��د
العلوم حصانة ومناعة ليعبث بها
كيما توافق تصوراته الظالمية ،فبعد
اق��ت�لاع العلوم اإلنسانية والفنون
والفلسفة وشطبها بالكامل ،لما تحمله
من نوازع جدلية تفتك بصفاء العقيدة
وتثير البلبلة والفتنة ،ينزع التطرف
إلى التخفيف من غلوائه الراديكالي،
نحو التحلي بقدر توفيقي وإصالحي
يسمح له بتمرير العلوم الطبيعية لكن
بعد تشذيبها من الزوائد الداروينية،
«وك � ّث��ر الله خيرهم»! فيما ق��د تثير
هذه االجراءات التطهيرية في التعليم
ل��دى البعض ابتسامة كئيبة تضج
مرارة وسخرية أمام صورة تسودها
مناخات الكوميديا السوداء ،فاإلجهاز
على الفلسفة واإلنسانيات وتشذيب
العلوم الطبيعية ليسا سوى تدوير
للجهالة نفسها ،وس��ي��ث��ي��ران لدى
آخرين ضحكات ظافرة ،فهذه النبتة
«الداعشية» من تلك الحديقة التي
تحوطها أسيجة تحول دون تسلل
الوافد الفلسفي وميوعة الفن.
هنا تحديداً ،حيث يقوم التطرف
بمهمته التاريخية لتقطيع أوص��ال
العلوم والمعرفة وتفصيلها وفق
الشهية األصولية واإلجهاز كامال على
الفلسفة ،ليس ثمة خالف أبداً« .وافق

شن طبقة» ،ما من خالف حول تديين
العلوم واستبعاد الفلسفة .الخالف
فحسب حول الطبيعة السياسية ،أما
في الجوهر فهناك من التماهيات بحيث
تبدو التعليمات «الداعشية» الغارقة
في ظالميتها مألوفة وليس فيها ما يثير
الدهشة.
ل��م االس��ت��غ��راب؟ ألسنا ننفر من
الفلسفة ونمقتها ونزدريها؟ أليست
بنية التفكير «الداعشية» حصيلة
تاريخ كامل من ازدراء الفلسفة؟
إن السياسة التعليمية «الداعشية»
تجد أصلها في أروق��ة مجتمعنا ،في
تاريخه الممتد م��ذ أغلقت الفلسفة
مدارسها وغادرت العالم اإلسالمي بل
رجعة ،مذ أقيمت تلك الجدران التي
تحاصر العقل وحريته واضعة ألف
حاجز أمام التفكير بترسانة ضخمة

م��ن اإلج����راءات واألح��ك��ام القانونية
التي ال تقف عند تجريم السؤال برسم
ال���ردة واالرت�����داد ،ب��ل تقيم تمفصال
ح���ادا ف��ي عالم الكتب تحت مسمى
«ك��ت��ب ال��ض�لال» ك���ذاك ال���ذي يسود
عالم الالهوت والعقيدة بين القداسة
والحرمة والرجس والضالل ،بحيث
تقع المكتبة ذاتها في قلب االستقطاب
بين الكفر واإلي���م���ان ،بين العقيدة
«األرثوذكسية» والفلسفة ،كأن األمة
بجميع طوائفها وبعد تلك التشظيات
كلّها تعود لتتفق على ش��يء واح��د
فحسب :نبذ الفلسفة.
م���ا ت��خ��ش��اه «األم�����ة» المنكوبة
ب���ـ»داع���ش» وم��ن دار ف��ي فلكها هو
التقويض وال ش��يء س��واه .للفلسفة
وح��ده��ا ال��ق��درة على تفكيك العقل
الوثوقي ،وهي وحدها القادرة على

إن��ق��اذه من سباته ،من نومه األزل��ي
الذي تسرح فيه الخرافة «الداعشية».
الفلسفة هي وحدها الكفيلة بأن تمنحنا
رؤية بانورامية ،أن ننظر إلى الواقع
بكليته ،للتاريخ بجنونه وتشظياته
وس��ي��رورت��ه ال��ت��ي ال تخضع أله��واء
االع��ت��ق��ادات األرث��وذك��س��ي��ة ،لإلسالم
نفسه وقد تصالح مع واقعه المفتت
والذي ال يكف عن تشظيه وانشطاره
إلى طوائف ومذاهب وأفكار وتيارات
وتأويالت ،الفلسفة وحدها هي التي
تشفينا من سرطان الكراهية واإلقصاء.
وحدها الفلسفة تمنحنا القدرة على
التواضع وال��ح��ذر المعرفي وشهية
البحث وص��وغ األسئلة واإلش��ك��االت
عوضتلكاألجوبةالنهائيةوالطمأنينة
السكونية التي أنتجت بامتزاجها
بأرثوذكسية موغلة في نرسيسيّتها،
ما نلمسه اليوم من ردة وتقهقر وجهالة
«داعشية».
لكن ما ال تخشاه األمة هو التوفيق
والعلوم الطبيعية ،فاألخيرة  -في
أي��ة ح��ال  -ذات طبيعة مسالمة،
خاصة في شقها التطبيقي ،إذ يمكن أن
تتعايش مع أشد العقول تخلفاً .العلوم
الطبيعية مالئمة تماما ً لنزوع توفيقي
«تلفيقي» ألمة ال تريد أن تتغير ،ال تريد
أن تكون إالّ ذاتها ،ألمة بال تاريخ ،أمة
قابعة مكانها وراء الكهف األفالطوني،
أمة وراء الظالل أو فوقها.

في إمكان الماضي هنا أن يتعايش
مع الحاضر ،أن يكون معاصرا ً بالعلوم
الطبيعية والدقيقة وحدها ،من دون
ازع��اج االنسانيات والفلسفة .لك أن
تكون أصوليا ً وطبيبا ً في اآلن نفسه،
لكن هل سمعتم أحدا ً يتعاطى الفلسفة
م��ن دون أن تتزحزح قناعاته قيد
أنملة منذ أن ولدته أمه؟ الفلسفة أداة
للتخريب ،إلعطاء النشء مفتاح السفر
خارج الحديقة السلفية واألصولية ،لذا
يتوجب استبعادها تماما ً من التعليم
حفاظا ً على طالبنا الصغار!
للفلسلفة ج��م��وح ي��ه��ز القناعة
واألجوبة ويرعب «الدواعش»!
ت��ق��ول ل��ن��ا ال��ف��ل��س��ف��ة إن��ه��ا تهتم
بالكليات ،فيما تهتم العلوم الطبيعية
بالجزيئات فحسب ،لذا ال نستغرب
اح��ت��ض��ان��ه��ا «ال���داع���ش���ي» ،بخالف
الفلسفة التي هي محض مشاغبة ذات
طبيعة «موسوعية» ،ما يعني أنها
تتناسب وحدها مع شمولية اإلنسان
بكامل أب��ع��اده ،فهي وحدها الكفيلة
باستعادة اإلنسان لذاته ،إذ تمنحه
تكوينا ً موسوعيا ً منسجما ً مع تعدديته
الباطنية ،تشبع نهمه الروحي وتفجر
داخله عاصفة من األفكار واالحتماالت
واالفتراضات واألحكام التي تنسف
بعضها بعضاً ،لتهبه بالتالي مهارة
النقد والتمحيص ،لمساءلة األشياء
كلها ،بما فيها عقيدة األسالف.
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دمشق ـ سهاد حسن وعلي عماد
أنور الرحبي فنان تشكيلي عاش التحوالت والتداعيات كافة التي تختبرها
الساحة السورية الفنية نظرا ً إلى خبرته كفنان تشكيلي وعمله في العديد من
المناصب اإلدارية والفنية ،مثلما تعامل مع األلوان التي يمكن للفنان أن يشكل بها
أفكاره على سطح اللوحة البيضاء.
يقول الرحبي« :إن الفن التشكيلي السوري يحمل منذ األربعينات تبعيات
كثيرة ويدور في فلك المساءلة االجتماعية ،بسبب الطقوس التي فرضتها األديان
والعادات االجتماعية والسياسات ،إذ بقي الفن في إطار المناظر الطبيعية والبيوت
والنوافذ وطيور الحمام ،أي بمعنى أن الفن كان متوقفا ً على ما يسر الناظر والعين
وهذا ما كانت تتقبله الفئات االجتماعية».
يرى الرحبي أن الفن التشكيلي تأثر عامة بسياسة البلد منذ االحتالل الفرنسي
وعقب خروجه ،مرورا ً بالتيارات والطبقات ،وبما عايشه أثناء االحتالل سواء كان
من قيود االستعمار أو من بطوالت وحوادث وانتصارات ...وظهر ذلك في أعمال من
الفنانين مثل سعيد تحسين وتوفيق طارق .وثمة إطاللة جديدة بعد الستينات
حتى السبعينات استطاع خاللها الفنانون أن يسافروا إلى إيطاليا وفرنسا
وإسبانيا لينقلوا تأ ّثرا ً كبيراً ،ما أثار إشكالية بين الداخل والخارج في ما يتعلق
بالفن ،وهذه اإلشكالية بدأت تفرز متغيرات فنية عميقة».
يشيرالرحبيإلىأنهفيذلكالحين،وبعدبلوغالفنمرحلةمتطورةقليالً،أنشئت
كلية الفنون الجميلة وبعض المعاهد التقنية التي ساهمت في تطوير الموهبة ،كما
أنشئت نقابة الفنون الجميلة والجمعيات المعنية بهذا الفن ،وباتت النقابة التي
سميت باتحاد الفنانين التشكيليين مؤسسة تنظيمية وتفعيلية للفنانين الذين
سجلوا باالتحاد وتخرجوا من كلية الفنون باختصاصاتها الخمسة ،ويضاف إلى
هؤالء من كان موهوبا ً وممتلكا ً قدرة فنية ،حتى وإن لم يدرس في كلية الفنون.
ويقدم اتحاد الفنانين التشكيليين التقاعد وصاالت العرض المجانية ،ويساهم في
تفعيل العالقات االجتماعية مع المؤسسات كافة ،داخل القطر وخارجه ،وفيه عدد
من الجمعيات التي تضم النحت والخزف والتصوير واإلعالن.
يؤكد الرحبي «أن الفنان السوري قادر على إثبات وجوده في الساحة الفنية
وهو مقنع ومنافس لآلخرين ،فهذا الفن من أعرق الفنون وبدأ يشهد تطورا ً ملحوظا
ظهر من خالل مشاركاتنا في معارض عديدة حصد خاللها الفنانون السوريون
جوائز مهمة تؤكد أهمية الفن التشكيلي السوري ومدى قدرته على المثابرة ودخول
التاريخ».
يلفت إلى أن اتحاد الفنانين التشكيليين استطاع أن يثبت وجودا ً الفتا َ للفنان
السوري وللمجتمع السوري خالل األزمة ،رغم أن سورية تعرضت ألقسى أنواع
اإلرهاب ومحاولة تفتيتها وإرهاق مؤسساتها مشيرا ً إلى اإلصدارات المشتركة
مع اإلدارة السياسية للجيش والقوات المسلحة والمشاركات مع وزارة الثقافة
كمعرض الربيع السنوي وإقامة معارض مختلفة في صالة الرواق وغيرها للعديد
من الفنانين السوريين وعلى نحو مستمر ،إذ التزم وشارك معظم الفنانين الذين
تعتز سورية بهم.
يشدّد الرحبي على أهمية تفعيل دور الفنان التشكيلي وتخصيبه بعيدا ً عن
التقليدي وإخراجه من سيطرة المؤسسات التي قد تحكمها المزاجية الفردية
أحيانا ً من دون االعتماد على خبرات كافية ،مؤكدا ً أن هذا األمر مطلوب رسمياً.
الفنان أنور الرحبي هو أمين السر العام التحاد الفنانين التشكيليين في سورية
حازالعديد من الجوائز في سورية وفي العالم ،بينها الجائزة األولى لبيينالي
مسقط ،وميدالية كارل ماركس في ألمانيا ،كما شارك في معارض مهمة في سورية
والعالم العربي والعالم.

ترميم مبنى خان دنون الأثري
في الك�سوة

أكد رئيس دائ��رة آثار محافظة ريف دمشق الدكتور محمود حمود إنجاز
ترميم مبنى خان دنون األثري في منطقة الكسوة وإعادة تأهيل مبنى الدائرة
الواقع في منطقة المرجة في دمشق التي تعرضت في  30نيسان من العام
الفائت لتفجير إرهابي أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمبنى .موضحا ً إن أعمال
ترميم مبنى خان دنون األثري شملت سطح المبنى ومصارفه المائية ومعالجة
التشققات فيه ،إضافة إلى تنفيذ طبقة عزل أكرليكي لمنع تسرب المياه عبر
طبقاته والحفاظ على جدرانه وأقواسه وعلى الوضع اإلنشائي الكامل ،له».
وبلغت القيمة اإلجمالية ألعمال الترميم المنفذة أحد عشر مليون ليرة سورية.
وشمل تأهيل مبنى دائرة اآلثار تنفيذ كلسة تقليدية وصيانة األسقف والجدران
والمنجور الخشبي القديم وعمليات الطالء وإصالح الكهرباء ،وبلغت قيمة
األعمال المنفذة في عملية التأهيل ستة ماليين ليرة سورية.

�إ�صدار بالإنكليزية
لكتاب هاروكي موراكامي

ينوي الكاتب الياباني المعروف هاروكي موراكامي للمرة األولى إصدار رواية
عنوانها «مكتبة غريبة» باإلنكليزية .في  2كانون األول المقبل .وذكرت صحيفة
«غارديان» البريطانية أن هذه الرواية صدرت عام  2008باللغة اليابانية ،أما
النسخة اإلنكليزية فتطلبت إصدارا ً خاصاً ،ناهيك عن إعداد صور إضافية.
الرواية حول ولد اختطفه عجوز رهينة في مكتبة ليجبره على قراءة مئات
الكتب وحفظها ،ثم يأكل العجوز دماغ الولد الستكمال معلوماته! وتشير مديرة
دار الطباعة البريطانية « »Harvill Seckerليز فولي إلى أن هذه الرواية
ستكون هدية غير عادية للقراء اإلنكليز في أعياد الميالد ،معتبرة أن موراكامي
ذو خيال فريد وروايته وإن تكن مرعبة تفرح هواة إبداعه.
يعتبر هاروكي موراكامي من أكثر الكتاب المعاصرين في العالم شعبية.
وصدرت مؤلفاته بأربعين لغة .من أشهر أعماله «غابة نروجية» و»كافكا على
الشاطئ» و» »1Q 84وغيرها.

