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«�ألق ال�صمود وقلق المبادرات ...الحرب على ّ
غزة  ...»2014كتاب ًا لأبي عماد رامز

ماذا تخ ّبئ البرامج الترفيهية
في ال�شراكة بين �شركات
الخليوي والف�ضائيات؟

الم�س�ألة الفل�سطينية ق�ضية مقاومة ووجود
لمى ن ّوام
و ّق���ع م��س��ؤول الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين ـ القيادة العامة في لبنان أبو عماد رامز
مصطفى ،كتابه «ألق الصمود وقلق المبادرات...
ال��ح��رب ع��ل��ى غ���زة  ،»2014وأق��ي��م احتفال
بدعوة من االتحاد العام للك ّتاب والصحافيين
الفلسطينيين ـ فرع لبنان برعاية الوزير السابق
عبد الرحيم مراد في قصر األونيسكو ،بحضور
وهيب وهبي ممثالً رئيس ال��ح��زب السوري
ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي ال��ن��ائ��ب أس��ع��د ح���ردان،
الشيخ حسن مرعب ممثالً مفتي الجمهورية
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دري��ان ،سفراء:
فلسطين أش��رف دب��ور ،إي��ران محمد فتحعلي
ممثالً بمحمد ماجدي ،سورية علي عبد الكريم
ممثالً بالسكرتير الثاني عبد الرزاق اسماعيل،
وفد من حزب الله تقدّمه محمود قماطي ،عضو
المكتب السياسي في حركة أمل محمد جباوي،
منسق ع��ام اللجان وال��رواب��ط الشعبية معن
بشور ،الشيخ الدكتور صادق النابلسي ،رئيس
التنظيم القومي الناصري سمير شركس ،أمين
ع��ام حركة الناصريين الديمقراطيين خالد
ال��رواس ،عضو المكتب السياسي في الحزب
العربي الديمقراطي مهدي مصطفى ،المقدم
محمد السبع مم ّثالً مدير عام األمن العام اللواء
عباس ابراهيم ،عضو االمانة العامة التحاد
ك ّتاب فلسطين علي عزيز ومهتمين.
بعد النشيدين اللبناني والفلسطيني ،ألقى
م��راد كلمة ج��اء فيها« :إن فلسطين بالنسبة
إلينا ،كانت وما زالت ،وستبقى القضية العربية
األولى والقضية األم ،التي ال يمكن الرهان على
غير تحريرها ،كاملة غير منقوصة من الكيان
الصهيوني االستيطاني ،الذي يبقى كيانا ً موقتاً،
مهما ط��ال أم��ده ،ومهما أ ُ ّمنت له الحماية من
الغرب ،ومهما عقدت معه اتفاقيات االستسالم
والخضوع ،ومهما كانت قنوات االتصال عميقة
بينه وبين بعض القوى واألنظمة ،وكل من ال
يؤمن بذلك هو ناقص العروبة واالنتماء».
وتابع« :إن القضية الفلسطينية ،هي قضية
مقاومة ،وقضية وج��ود ،لذلك ال مجال فيها
للمساومة وأنصاف الحلول ،وحل الدولتين،
واتفاقيات من هنا ،وتنازالت من هناك ،ما دمنا
نرى كل يوم ،هذه البطوالت الفلسطينية ،التي
تربك العدو وتخيفه ،بأبسط وسائل القتال
والمقاومة».
ثم ألقى عضو المكتب السياسي في الجبهة
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الشعبية لتحرير فلسطين م��روان عبد العال،
واألم��ي��ن ال��ع��ام المساعد للجبهة الشعبية ـ
القيادة العامة طالل ناجي ،كلمتين أشادا فيها
بالكاتب والجهد المبذول لتوثيق الحرب على
غزة عام  ،2014مؤكدَين أنّ هذا الكتاب مادة
توثيقية لجرائم ال��ع��دو الصهيوني ،وق��درة
الشعب الفلسطيني على الصمود.
ب���دوره ق��ال مصطفى« :ع��ن��اوي��ن حاولت
م��ن خاللها تسليط األض����واء على الجرائم
الصهيونية المتمادية ضد شعبنا في قطاع غزة
(إشارة إلى الضفة وعموم االرض الفلسطينية)
وهو عدوان متواصل منذ ذاك الوعد المشؤوم
في العام  .1917هذا من جانب ،من جانب آخر
التأكيد على أنّ الصمود والبطولة االسطوريين
في مشهدية تالحم الشعب والمقاومة قد هزمت
العدو وجحافل جيشه ش ّر هزيمة».
وتابع« :في هذه الحرب كان مشهد التخلي
واض��ح �اً ،وأك��ث��ر م��ا آل��م وي��ؤل��م تلك االص��وات
الحاقدة التي دعت لنتنياهو أن ينتصر على
قطاع غ��زة ،تلك االص��وات دعمت بإعالم ح ّول
نفسه منبرا ً لتبرير الحرب وال��ع��دوان ،قابله
مشهد لطالما عبّر عن نفسه في وقوفه الحازم
إلى جانب شعبنا ومقاومتنا».
وأضاف« :إن قادة الكيان الصهيوني ،وقبل

أن تضع حربهم العدوانية أوزارها ،قد خلصوا
إلى قناعة أن الحرب على المقاومة في قطاع
غزة ،لن توصلهم إلى مبتغاهم في قصم ظهر
المقاومة وإلحاق الهزيمة بها .وأق� ّر معظمهم
استحالة نجاح أيّ عملية عسكرية ،لذلك
انهالت التوصيات من قبل مختلف القيادات
العسكرية واألمنية بضرورة البحث عن وسائل
بديلة تؤ ّمن للكيان ومستوطنيه األمن واألمان.
وه��ذه التوصيات تمحورت حول فتح قنوات
اتصال مع حركة حماس عبر وسطاء دوليين
وإقليميين ،بهدف البحث في إمكانية التوصل
إلى تهدئة مستدامة مقابل سلّة من المغريات
والحوافز االقتصادية والتنموية ،وإعادة إعمار
القطاع ورف��ع الحصار عنه .ما يتيح للكيان
إع��ادة سيناريو استدراج منظمة التحرير إلى
مربع التسوية السياسية التي انتهت إلى
اتفاقات أوسلو».
وختم« :وبما تض ّمنه الكتاب من معلومات
ك��م��ادة توثيقية ،أضعه بين ي��دي المهتمين
م��ن ك � ّت��اب وباحثين وأص��ح��اب ال���رأي ،على
أمل أن ينض ّم كتابي األ ّول إلى أس��رة مكتبتنا
الفلسطينية والعربية ،وهذا شرف لي لطالما
حلمت به وقد تح ّقق».

لقاءات

«البناء» التقت على هامش االحتفال مؤ ّلف
الكتاب فقال« :ال يجوز أن تكون السياسة فقط
عمالً سياسياً ،إذا كانت هناك فسحة كتابة
نستطيع من خاللها أن نقدّم إضافة إلى المكتبة
العربية والفلسطينية ف��ي م��وض��وع يخص
القضية الفلسطينية ،فهذا األمر يع ّد مسؤولية
وطنية أي��ض�اً .ل��ذا ،سلكت ه��ذا المسار ،وهذا
الكتاب هو باكورة أعمالي».
وعن مضمون الكتاب أكد مصطفى« :اخترت
العدوان على غزة  2014بشكل خاص علما ً أن
هناك حربين قبله ،ألن لدي شعورا ً جدّيا ً أن ما
لم يحققه الصهيوني من خالل عدوانه والمجازر
التي ارتكبها والتدمير الواسع الذي طاول البنى
التحتية بشكل همجي وكلّي في قطاع غزة ،أراد أن
يحقق أهدافه من خالل السياسة ،ألن التوصيات
التي قدّمتها القيادة األمنية والعسكرية في الكيان
الصهيوني ،أشارت إلى الكيان السياسي أن آن
األوان أن نذهب للبحث عن حلول لكيفية إنجاز
هدنة مستدامة مع المقاومة في قطاع غزة و مع
األخوة في حركة حماس».
بدوره ،قال مراد لـ«البناء»« :أيّ كلمة ُتكتب
ع��ن القضية الفلسطينية تستحق الرعاية
واالهتمام ،وكتاب الصديق رامز مصطفى يطرح

القضية الفلسطينية ،ومن ال يعتقد ومن ال يؤمن
أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب األولى،
ال يكون عربيا ً أص��ي�لاً .و ف��ي ه��ذه المناسبة
أوج��ه تحية إلى أولئك األبطال على الساحة
الحي
الفلسطينية الذين يناضلون باللحم
ّ
والسكاكين ،ويخرجون ليستشهدوا ،وليطعنوا
الصهيوني دفاعا ً عن فلسطين».
وق���ال دب���ور« :أح � ّي��ي األخ أب��و ع��م��اد رام��ز
مصطفى على هذا الكتاب القيّم الذي يلقي فيه
الضوء على القضية الفلسطينية ،وأق��ول إن
ألق المقاومة يتجسد في أبطالنا وأبنائنا من
الشعب الفلسطيني المرابط فوق تراب القدس
وفي األقصى ،شعبنا الفلسطيني في الشتات في
ك ّل أماكن تواجده .ألق المقاومة الذي يتجسد
في الوحدة الوطنية الفلسطينية التي نصنعها
هنا في لبنان ،وهي نموذج للعمل الفلسطيني
المشترك ،أل��ق الصمود وه��و الصمود ال��ذي
صنعه شهداؤنا».
ورأى ّ
بشور أنّ كتابات أبي عماد رامز تتميّز
بأمرين :التزامه الوطني ال��واض��ح واالل��ت��زام
بالموضوعية ،واحترام عقل القارئ .والكاتب
الحقيقي من حقه أن يقول رأيه في ك ّل ما يحصل،
ولكن واجبه أن يحترم عقل القارئ .وبالنسبة
إلى أبي عماد رامز ،فقد التزم الشرطين معاً.

تشغل الطبقة السياسية الممدّدة ذاتيا ً لمؤسساتها الجمهور
اللبناني بقضايا خدماتية ومعيشية تراوحت ببن العجز المفاجئ
عن جمع القمامة والتخلص منها الى اإلنقالب على زيادات منتظرة منذ
سنوات على سلسلة الرتب والرواتب آلالف الموظفين والعسكريين.
هذا وكأنه لم يعد يكفي اللبنانيين او مواطني األقطار العربية
التي تعيش شعوبها فوضى دموية ودمارا ً يوميا ً ليُضاف إليها ه ّم
يمتص من مداخيلها الشحيحة عبر برامج تلفزيونية جاذبة
آخر
ّ
تتخفى وراء عناوين فنية وترفيهية ،بينما تحقق من خاللها أرباحا ً
مالية كبيرة للفضائيات وشركات الخليوي في شراكة مشبوهة بين
الطرفين.
فهل تستغ ّل شركات الخليوي المسابقات الفنية وخاصة من
تعلن أنها لصالح الجمعيات الخيرية لتراكم أرباحا ً خيالية بدون
وجه حق؟ ام هي شراكة بمنافع مادية متبادلة بين الفضائيات
والخليوي؟
ومن المؤسف ان ال يدوم حماس المشاهدين في لبنان والدول
العربية بمتابعتهم لبرنامج «  »Duets Celebrityالذي يتض ّمن
إضافة إلى الدعايات التجارية تصويتا ً من المشاهدين عبر رسائل
الخليوي لمن يفضلون من النجوم المشاركين ،وذلك بعد ك ّل عرض
وحتى العرض التالي ،وطبعا ً بتكلفة للمرسل ال تق ّل عن الدوالر لك ّل
رسالة تصويت ،خاصة بعد ان صدموا بما ورد في حلقة  13كانون
األول الماضي.
و لع ّل ما دفع المشاهدين إلى متابعة البرنامج المذكور هو إعالن
البرنامج بأن مداخيل التصويت برسائل الخليوي او الجزء األكبر
منها مضافا ً اليها مداخيل الدعايات التجارية خالل البرنامج ستدفع
كتب ّرعات لجمعيات خيرية معروفة اختارها النجوم المشاركون في
مسابقة الغناء.
وتقوم المسابقة بين النجوم على انّ نتائج المباريات بين النجوم
تعتمد بالنتيجة على عدد المص ّوتين بالرسائل الهاتفية بعد تقديم
العروض من قبل النجوم في ك ّل حلقة ،وعليه تستم ّر مهلة التصويت
برسائل الخليوي طوال الفترة الزمنية حتى بداية البرنامج التالي.
إال انّ هذه الغاية المعلنة قد ال تكون الغاية الحقيقية لمثل هكذا
مسابقات او لهذا البرنامج بالذات ،فعلى ما يبدو وباستغراب من
المشاهدين لبعض ما ورد في حلقة  13كانون األول ،إذ يظهر انّ
غالبية موارد البرنامج قد ال تكون أساسا ً لمجرد فائدة الجمعيات
الخيرية المختارة من قبل النجوم ،بل لصالح حسابات شركات
الخليوي والفضائيات الراعية لتلك البرامج ،خاصة عند انتفاء
العالقة المباشرة بين تصويت المشاهدين وبين نتائج المسابقة
المعلنة بين النجوم.
فبينما تعلن حلقات البرنامج التي تبث مساء ك ّل يوم أحد بأنها
تبث مباشرة من االستوديو وتظهر كلمة مباشر على الشاشة إال أنه
كان الفتا ً انّ إحدى حكام المسابقة السيدة منى أبو حمزة أجابت
على سؤال خالل الحلقة المشار اليها ما ّ
يدل على انّ تاريخ الحلقة
هو يوم  9كانون األول كونه متطابقا ً مع ذكرى يوم ميالد ابنها وليس
 13كانون األول يوم عرضت الحلقة! وهذا يعني انّ هذه الحلقة على
األق� ّل كانت مسجلة مسبقاً ،وبالتالي لم تق ّرر فترة التصويت في
يوم البرنامج النتائج المعلنة بين النجوم المتسابقين ،إذ في هذه
الحالة تكون نتائج تصويت الجمهور قد حدّدت سلفا ً وبحسب رغبة
إدارة البرنامج.
وف��ي ح��ال انّ واح��دة او أكثر من حلقات ه��ذا البرنامج كانت
مسجلة مسبقا ً وتعرض على أنها بث مباشر مع دعوات للمشاهدين
للتصويت فيعني هذا فعالً بأنّ ما يعلن مغاير للحقيقة وتحايل على
المشاهدين لتحفيزهم على التصويت وتحميلهم كلفة الرسائل
المرسلة لشركات الخليوي.
وهنا نسأل :هل مثل هذه الممارسات شائعة في البرامج الفنية
التي تتض ّمن تصويتا ً بالرسائل الخليوية؟ وهل يمكن للمدّعي العام
المالي التحرك لمنع االحتيال على الجمهور في حال ثبوته أو لحفظ
حقوق مالية الدولة من الضرائب المترتبة على مكاسب مالية تهرب
منها تحت عناوين إعفاءات ضريبية عن التب ّرعات الخيرية؟
يبقى ه��ذا السؤال برسم الفضائية المعنية التي ننتظر منها
توضيحاً...؟

�أمين معلوف ...بين �إ�شكاليات هوياته القاتلة ومتاهات اختالل عوالمه
ّ
الخطابي
محمد محمد



في  25شباط الماضي ،حلت الذكرى السابعة والستون
لميالد الكاتب اللبناني الكبير أمين معلوف ،فهو من مواليد
مدينة بيروت في هذا التاريخ من عام  .1949وفى عام 1975
انتقل للعيش في باريس التي ما يزال يقيم فيها حتى اليوم ،ثم
سرعان ما حصل على الجنسية الفرنسية ،وعلى أكبر جوائز
فرنسا األدبية ،وهي جائزة غونكور عام  1993عن روايته
«صخرة طانيوس» .وفي  23حزيران  2011كان معلوف قد
انتخب عضوا ً في األكاديمية الفرنسية العريقة ،حيث احتل
المقعد رقم  29لخالفة كلود ليفي ـ ستروس ،كما فاز كذلك
بعدة جوائز أدبية أخرى منها« :بوكر الدولية» وجائزة دبلن
األدبية ،وأمير أستورياس ـ العائدة لعام  2010التي تعتبر من
أهم الجوائز اإلسبانية في العالم الناطق بلغة سيرفانتيس في
جائزتي «سرفانتيس» ،و«بالنيتا».
اآلداب ،إلى جانب
ْ

فى البحث عن الينابيع الجذور

ظل هذا الكاتب المسكون بالغربة واالغتراب زهاء عشر
سنوات يبحث ،وينقب في الوثائق والمراسالت العائلية ،وفي
سجالت الدخول والخروج من وإلى ميناء نيويورك لعله يقتفي
آثار جده الذي كان معلما ً وسياسيا ً وصحافياً ،والذي كان قد
جعل من مسألة النهوض بالتربية والحداثة ديدنه وهمه
الكبيرين في حياته ،ومن جراء هذا البحث والتنقيب الحثيثين
والمتواصلين جاء كتابه «بدايات» ،الذي يعتبر ترجمة أو سيرة
ذاتية بليغة ،أو حوارا ً حيا ً لرجل ينتمي إلى زمن آخر ،واآلن
بفضل حفيده أصبح يعيش بين ظهرانينا وكأنه معاصرنا،
عادت إليه الحياة من جديد» .هذا الكتاب وسواه من أعمال
معلوف مثل «الحروب الصليبية كما رآها العرب» ،و»ليون
األفريقي» ،و»سمرقند» ،و»صخرة طانيوس» ،و»حدائق
النور» ،و»الحب عن بعد» ،و»اختالل العالم» ،باالضافة إلى
كتيب ذي صفحات قليلة يصب فيه جام غضبه وحنقه على
سوط من سياط هذا العصرالمتمثل في «الهويات القاتلة».
هذه األعمال برمتها تعتبر الهوية الشخصية لهذا الكاتب.
استجواب له مع الكاتب اإلسباني خ��وان كروث
وخ�لال
ٍ
نشرته جريدة «الباييس» اإلسبانية ،يقول معلوف« :إن
الحروب التي عرفتها بالده جعلته يصيح بصوت جهوري
في معظم كتبه ،أن العالم أصابه خلل ما ،وبأننا نسير نحو
مستقبل مشحون بالنزاعات وال��م��رارة والتظلم والتفاوت
والتباعد والحروب والمعاناة والفاقة والفقر» .ويقول كروث
من جهته في السياق نفسه إنه يستشف من كتب معلوف،
خاصة كتابه اختالل العالم» صيحته بأن الغرب ال يحترم
كرامة اإلنسان ،وأن نظرته هذه عن االختالل ال��ذي يعرفه
العالم تثبط الهمم ،وتخيب اآلم��ال ،وأن هذه النظرة ليس
لها أي أصول أو دوافع ديماغوجية ،بل إنها نتيجة وعصارة
تجاربه ككاتب ومواطن ،لبل ٍد ما انفك حبه له يتغلغل ويعتمل
في داخله ،سواء لماضيه أو لحاضره بتناقضاته ،ومفارقاته،
وصعوباته ،واآلمال المحبطة التي ليس من الهين واليسير
بلوغها أو تحقيقها .إن لبنان أضحى لدى معلوف وكانه رمز
حي ،أو مجاز مأثور لديه يجسم أو يحدد نظرته لإلنسانية.

عن كوبا وكاسترو وراؤول

يشير معلوف في كتابه «بدايات» إلى أن الحياة تنبثق أو

تنبع من تتابع وتعاقب اللقاءات ،وقد فكر في ذلك عندما كان
في كوبا ،باحثا ً مقتفيا ً آثار جده الذي كان قد ذهب إلى هناك
هو اآلخر بحثا ً عن أخيه ،ويقول معلوف إن جده كان عازبا ً
في ذلك اإلبان .فمن يكون يا ترى هو اليوم لو فرضنا انه مكث
هناك؟ ويقول معلوف عن فيديل كاسترو :على الرغم من أنه
رجل مستبد ،وهو يعرف هذا عنه قبل ذهابه إلى كوبا وخالل
وجوده فيها ،إال أن الذي لم يكن يعرفه عنه قبل أن يزور هذه
الجزيرة هو أن كاسترو ليس من عادته إط�لاق اسمه على
الشوارع المهمة ،كما أنه ليس من عادته أن يرفع مجسمات
أو تماثيل ل��ه ف��ي الساحات العمومية ،ففي كوبا عندما
يذهب َ
األخوَان كاسترو وراؤول فلن تكون هناك تماثيل لهما
لتدميرها .يقول معلوف إننا أصبحنا نعيش اليوم حضارة
الفضائيات ،لقد غدونا نتعب بسهولة ،ونمل من كل شيء ،وهو
أمر غير مستحب  ،وتصرف عا ٍر من الحِ كمة .ويقول إن قصته
الشخصية هي قصة بيوت ومنازل مهجورة ،وترحال دائم،
وهو مازال يحتفظ بذكريات عن طفولته في منزل عائلته في
تركيا حيث كان يعيش والده ،ثم عن منزل والدته في مصر،
حيث كانت تعيش مع عائلتها ،ثم هجر منزله في لبنان.
وعندما بدأ البحث عن عائلته هاجر إلى كوبا التي أمست هي
األخري أحد منازله المهجورة كذلك .وكان معلوف كلما استقر
في منزل لمدة ما إال وانطلق صوت أو هاتف من داخله يقول له
ال تستقر لمدة طويلة في مكان واحد ،فقد تكون مضطرا ً للرحيل
من جديد.
ويصف منزل جبريل أخو جده في كوبا فيقول :إن هذا المنزل
خلف في نفسه انطباعا ً غريباً ،فقد ظل مهجورا ً زهاء سبعين
سنة ،وك��ان مؤثثا ً على النمط األندلسي ،فسقوف المنزل
كانت تقليدا ً دقيقا ً لسقوف وأسوار قصرالحمراء في غرناطة،
وكان الزليج الذي يكسو الجدران يصور فصوال ً من رائعة
سرفانتيس «دون كيشوت» ،وهذا الديكور العربي الذي عنيت
به عائلته يعكس مدى تعلقها بالحضارتين الشرقية والغربية
على حد سواء .ويقول :إن بعض الكتاب يتعرضون في البداية
إلى حياتهم الخاصة في كتاباتهم ،ثم ينأون عن ذلك في ما
بعد .إال أنه في ما يتعلق به فالعكس هو الصحيح ،ويعترف
بأن هناك مظاهر من حياته تطفو على سطح كتاباته ،كما هو
الشأن في كتابه «ليون األفريقي» ،أو في كتبه األخرى ،وكان
دائما ً يتردد في الحديث عن عائلته بشكل مباشر ،إال أنه أصبح
اليوم يدنو من ذلك ،سواء في ما يتعلق بعائلته أو به شخصياً،
ومن هنا طفق في الحديث عن أشياء حميمية أكثر فأكثر ،إال أن
َ
والخفر والحِ شمة أكثر ،ولهذا يعتريه
مييله وعائلته إلى الحياء
التوتر كلما تطرق للحديث عن عائلته ،أو عن وال��ده ،أو عن
نفسه على القيام بذلك.
جده ،وهو يشعر بأنه يُرغم َ

أزمة انتماء أم أزمة استالب

ويقول أمين معلوف عن مسألة الهوية واألقليات :إنه
وعائلته عانوا من هذه اإلشكالية ،وهم ينحدرون من أقليات،
ولم يشعروا قط بأن فرنسا هي بلدهم ،وأن هذا الشعور كان
حاضرا ً معه باستمرار ،كما أنه كان يعتري أفراد عائلته في
المهجر .ويضيف معلوف أن لديه إحساسا ً بأنه خارج دائرة
المجتمع ال��ذي يعيش في كنفه ،كان يشعر بذلك وهو في
لبنان ،ثم عاوده هذا الشعورعندما رحل إلى فرنسا ،وحاول
القول إنه جزء من هذا البلد الجديد الذي هاجر إليه ،بل إنه
يريد أن يكون طرفا ً من هاتين الثقافتين ،من األمتين معاً ،إال
أن ذلك ال يحدث في الواقع ،إذ بالطريقة التي ينظر بها إليك

في انسجام ووئام في ما بيننا ،وقليل من البلدان تواجه أو
تعالج هذه المسألة بالجدية المطلوبة ،والجدلية الصحيحة.
وعما يجري في العالم من انعدام االحترام في أريزونا نحو
المكسيكيين ،وفي باريس نحو الرومانيين ،وفي إسبانيا
وإيطاليا مع األفارقة ،قال معلوف إنه سيكون من السذاجة
بمكان التفكير في أن طبع الكائن البشري هو قبول اآلخر ،بل إن
موقفه التلقائي على امتداد التاريخ كان عكس ذلك ،أي إبعاد
وإقصاء اآلخر ،وهذا أمر ينبغي دراسته وتمحيصه ،فقبول
اآلخر هو ليس باألمر الهين اليسير ،بل هو أمر صعب للغاية،
ينبغي علينا مواجهته بجدية وباحترام ،ومراعاة مشاعر
اآلخرين.

نظرة الغرب إلى العالم العربي

الناس يتأكد لك أنهم يعرفون أصو َلك وج��ذو َرك ،ويؤثر ذلك
على الطريقة التي يتحدثون بها إليك ،كما يؤثر على مكانتك في
المجتمع ،وعلى ما يمكنك قوله ،وما ال يمكنك الب ْوح به ،وعلى
ما يمكنك فعله ،وما ال يمكنك القيام به ،وهو يشعر بأنه اآلن
أصبح من الصعوبة بمكان االندماج أو االنتماء أو االنصهار
أو االلتحام بشكل كلي في المجتمع ،ذلك أن إشكالية أو هوَس
الهويات أصبحت ت��زداد س��وءا ً وتعقيدا ً كل يوم في مختلف
أنحاء المعمورة ،وهذه الظاهرة أمست تدفعك إما إلى اإلفصاح
صراح ًة عن هويتك الحقيقية أو أن تصمت!

الهويات بين التسامح واالحترام

ويقول أمين معلوف عن إشكالية التسامح ال���واردة في
كتابه «الهويات القاتلة» ،إن هذا الكتاب عندما قدمه الكاتب
والروائي البرتغالي الراحل خوسيه ساراماغو في مدريد ،كان

كل منهما قد أعد مالحظات لهذه الغاية ،وكانت أولى النقاط
التي سيتعرض لها معلوف خالل هذا التقديم تشير إلى أن
عدم التسامح هو ليس نقيض التسامح ،بل هو االحترام،
والغريب أن ساراماغو كان قد أعد هو اآلخر المالحظة نفسها،
فالتسامح – في نظره -ال يكفي وال يفي ،إذ هو موقف أو تصرف
يمارسه الغالب على المغلوب ،الذي ينبغي لنا قوله هو ليس
(أنا أتسامح معك) ،بل (أنا أحترمك) ،أن تحترم اآلخر ،هو أن
تعترف باآلخر ،وأن تقيم نوعا ً مغايرا ً من الصلة أو العالقة معه
ومع ثقافته ،فمصطلح التسامح هذا كان مقبوال ً ومستساغا ً في
القرنين الخامس عشر والسادس عشر ،أما اآلن فإنه لم يعد
يكفي ،نحن مدعوون إلى أن نعي ونعرف بأننا نتقاسم الكوكب
األرض��ي ،وأننا أناس نختلف في اللغات ،والدين ،واللون،
والوضع االجتماعي ،وفي الجنسيات .اإلشكالية األساسية
للقرن الواحد والعشرين هي كيف يمكننا أن نعيش جميعا ً

ويؤكد أمين معلوف على أننا عندما نتحدث عن العالم
العربي ،فإن كثيرا ً من األشخاص في الغرب يبدو وكأنهم
مقتنعون أن هذا العالم كان دائما ً موسوما ً بالتأخر والتقهقر،
ويتسم بالتطرف والعنف ،إال أنه ينبغي أال ننسى أن هذا العالم
عرف قرونا ً وعهودا ً من النقاش والحوار والبحوث العلمية،
والتطور والنماء والفلسفة والترجمة ،وهذا يعني أنه ليس من
الضروري أن ما نراه اليوم هو من نتاج تلك الثقافة ،واألهم
من ذلك أن نعرف أن ما نراه فيها اليوم ،من الحيف والشطط
نسبته إليها ،أو أن نقول إنه من صميم طينتها أو عنصرها،
بل إن ما نراه اليوم هو نتيجة ظروف تاريخية معينة ،فكل
مجتمع ينتج أشياء مختلفة في فترات متباينة من تاريخه،
وإذا كان هناك مجتمع مفتوح في ما مضى يقبل بتعدد اآلراء،
فليس أم��را ً مستحيالً أن تنطبق عليه هذه الخاصية اليوم.
ويضيف :أخشى أننا نسير نحو منحد ٍر سحيق ليس في مجال
التطور التكنولوجي أو العِ لمي ،بل في التراجع األخالقي في
مختلف أصقاع العالم ،وأننا نسير نحو عالم تطبعه النزاعات
والمشاكسات ،وهوعالم مشحون بالمرارة والتظلم ،والحروب،
والمعاناة كل ذلك قد يقودنا إلى مزيد من الفقر والفاقة ،إن هناك
أشياء ليست على ما يرام ،فهناك عالم ُم َع ْو َلم بشكل مبالغ فيه،
ُ
مناطق
إال أننا لم نبلغ بعد العقليات التي تمنع بأن تشع َر
من العالم بأنها ما زالت ُمبعدة ومهمشة ،ينبغي أن نكون
في مستوى التطور المادي الذي أدركناه .ويضرب معلوف
مثال للتكتل فيقول :إن أوروبا ال تستطيع أن تنهج هذا النمط
السياسي ،حيث يسلك كل بلد فيها سياسة مختلفة عن اآلخر،
ومع ذلك فهي تتوق إلى قارة موحدة ،ينبغي أن يكون هناك
شيء أشبه بالواليات المتحدة األوروبية ،وهذا ليس حلماً،
فالعقليات ال تتواكب ،وال تتماشى والتطورات التي يشهدها
العالم في مختلف الميادين االقتصادية والعلمية والمادية
والتكنولوجية ،إنهم يدفعوننا ،ويدعوننا إلى االندماج ،إال
أن عقلياتنا ما فتئت تعرقل مسيرتنا في هذا االتجاه .وعن
إسبانيا – على وجه الخصوص -يقول أمين معلوف« :ينبغى
للناس في هذا البلد أن يضيفوا إلى هوياتهم الحالية الخاصة
كل تلك العناصر التي شكلت الهوية اإلسبانية المتوارثة.
وماض فينيقي ،والماضي الذي تألق
ماض روماني،
ٍ
فإلسبانيا ٍ
فيه الحضور العربي ،وهو كذلك بلد االسترداد ،بلد الحواري
سانتياغو دي كومبوستيال ،بلد اكتشاف أميركا ،إسبانيا
هي كل هذه األشياء ،وثراؤها يكمن في تحمل مسؤوليتها،
واحترامها وحبها ،وتقبلها ،وهضمها لكل حقب وفترات
تاريخها».

 كاتب وباحث مغربي

