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د. رفعت السعيد

محمد نبيل

1
ونقّل����ب ه����ذه امل����رة اأوراق����ًا للمفك����ر د. غايل 
املوق����ف،  لي����رايل  �سك����ري وه����و م�سيح����ي 
تقدمي االجتاه، ي�ساري االنتماء. �سنقّلب معًا 
كتابه"الث����ورة امل�س����ادة يف م�سر"واحلقيقة 
اأن غ����ايل �سك����ري ينقلن����ا اإىل فك����رة جدي����دة 
يقول"وتب����دو  اإذ  الدرا�س����ة  وت�ستح����ق 
م�س����ر الت����ي نا�سل����ت دفاع����ا ع����ن العلماني����ة 
والدميقراطية اأكرث من قرن ون�سف، وكاأنها 
ترتد علي نف�سه����ا يف اأواخر القرن الع�سرين 
وكاأن التاري����خ مي�س����ي اإىل ال����وراء. ولك����ن 
احلقيق����ة هي اأن ث����ورة يولي����و م�سوؤولة اإىل 
حد كب����ر بعجزه����ا ال�سدي����د عن ح����ل م�ساألة 
الدميقراطي����ة، وق����د ت�سبب ات�س����ال الغالبية 
العظم����ي من ق����ادة الث����ورة حت����ى التقدميني 
منه����م كخالد حميي الدين لف����رة اأو الأخرى، 
ق�سرت اأو طالت، ولدرج����ة اأو الأخرى قويت 
اأو �سعف����ت بجماعة االإخوان اأن ظلت امل�ساألة 
الدينية من املحرمات التي ال يجوز اخلو�ض 
فيها ول����و مل�سلحة الدين اأو مل�سلحة ال�سعب، 
وبالرغم من اأن عب����د النا�سر مل يكن بالزعيم 
ال����ذي ت�ستهويه التج����ارة بورق����ة الدين فاإنه 
�س����ادر كتاب"الل����ه واالإن�س����ان يف عام 1957 
وه����و كت����اب م����ادي تنوي����ري مب�س����ط ارت����د 
�ساحب����ه لي�سب����ح اإ�سالمي����ا فج����ا متطرف����ا"، 
ثم"اأن ما يعده رجل ال�سيا�سة تكتيكا مرحليا 
يتخ����ذ من����ه الكث����رون ركائ����ز �سراتيجي����ة، 
فح����ني كان����ت تلج����اأ االأجه����زة النا�سرية اإىل 
�س����الح الدي����ن ملهاجم����ة ال�سيوعي����ني مل تك����ن 

عل����ى االأرج����ح تاأخ����ذ يف اعتباره����ا اأن هذا 
الغط����اء الديني املوؤق����ت �سوف يتحول عند 
قطاع كب����ر اإىل ثوب دائم يرت����د عليها من 
جديد حني يتحول اأ�سحابه من الدين اإىل 
ال�سيا�سة، وهذا هو امل����اأزق التقليدي عند 
الطبق����ة الو�سط����ى امل�سري����ة من����ذ �ساغت 
يف فجر نه�ستها، الثنائية التوفيقية بني 
الدين والعلم، اأو بني الراث واحل�سارة 

احلديثة")�ض294(.
حماول����ة  يف  �سك����ري  غ����ايل  ومي�س����ي 
خط����ره  لكنه����ا  مغري����ة  تب����دو  ق����د 
مل����ا  العملي����ة  النتيج����ة  لت�سري����ح 
اأ�سماه"الثنائي����ة التوفيقي����ة بني الدين 
اأدت  الثنائي����ة  والعلم"فيقول"ه����ذه 
عملي����ا اإيل ازدواجية الفك����ر وال�سلوك 
احل�ساري واالنف�س����ام اجلماعي بني 
نحو"ا�ستخدام"منج����زات  االندف����اع 
والتخ����اذل  احلديث����ة  التكنولوجي����ا 
ع����ن احلوار م����ع معطياته����ا الفكرية، 
الليرالي����ة  الالفت����ات  رف����ع  واأي�س����ا 
يف الد�ست����ور م����ع العج����ز الفادح عن 

تطبي����ق موادها")�����ض295( وي�سم����م 
غ����ايل �سك����ري عل����ي ا�ستكم����ال فكرت����ه قائال: 
ومع ذلك فاإن الغالبية ال�ساحقة من ال�سعب مل 
تكن"اإخوانا م�سلمني"وال اأخوانا م�سيحيني". 
ثم كان التزاوج مع هذه ال�سخ�سية املنق�سمة 
يف م����ا �سمي"بالطري����ق الراأ�سمايل"الذي مل 
يك����ن طريقا ا�سراكيا، االأم����ر الذي اأثمر على 
الف����ور هوة وا�سعة بني التط����ور االقت�سادي 
والتخل����ف االجتماعي. كما اأن النه�سة التي 
بلغت ذروتها يف التق����دم الثقايف لل�ستينات 
�سرع����ان ما اآلت نحو ال�سق����وط بعد الهزمية 
الع�سكري����ة ع����ام 1967 وتكر�����ض ال�سق����وط 
بع����د انقالب ال�سادات يف ع����ام 1971. ومع 
فقر امل����وارد الطبيعية واالنفج����ار ال�سكاين 
وانعكا�س����ات اأزم����ة الدميقراطي����ة عل����ى م����ا 
�سم����ي خط����اأ بالتحول اال�سراك����ي، مع منو 
طبق����ة جدي����دة مت�س����ك باالأعم����دة الرئي�سية 
للبن����اء املجتمع����ي.. كل ذل����ك اأدى اإىل تهيئة 
من����اخ فقدان االأمل وجتل����ى هذا"الياأ�ض"يف 
التدي����ن املظه����ري املبال����غ فيه.)�����ض295(، 
وهك����ذا �سنوا�سل رحلتنا م����ع غايل �سكري 
لبحث نتائج جتليات الياأ�ض وزيادة مظاهر 
التدي����ن الظاهري �س����واء ل����دى امل�سلمني اأو 
امل�سيحيني. نوا�س����ل مع غايل �سكري �سرًا 

يف طريق ال�سوك.

2
ونوا�سل مع غ���ايل �سكري يف كتابه "الثورة 
برهن���ت  "لق���د  م�س���ر" ونق���راأ  يف  امل�س���ادة 
االح���داث عل���ى �س���راوة النتائ���ج املاأ�ساوي���ة 
التي حلقت بالتجربة النا�سرية كثمرة مريرة 
النف�س���ام الع���روة الوثقى ب���ني الدميقراطية 
والتحري���ر  االجتماع���ي  التغي���ر  م���ن  وكل 
الوطني فقد اأتت الهزمية الع�سكرية )1967( 
والهزمي���ة ال�سيا�سية يف انق���الب 1971-70 
ب���ني  الف�س���ل  ه���ذا  اأن  عل���ى  حا�سم���ا  دلي���ال 
الدميقراطي���ة وغره���ا م���ن عنا�س���ر التغير 
اأدى اإىل نتائ���ج مريرة )����ض297(. ونبداأ مع 
واحدة م���ن النتائج"امل�ست�س���ار جمال �سادق 
املر�سفاوي رئي����ض حمكمة النق�ض يف م�سر 
خ���رج عن �سمته منذ تويل من�سبه يف 1972 
ليعل���ن يف 1977 اأن اللجن���ة العلي���ا لتطوي���ر 
القوانني ق���د انتهت من م�سروع���ات القوانني 
وار�ساله���ا اإىل وزارة الع���دل لتطبيقه���ا عل���ى 
كل ال�س���كان م���ن امل�سري���ني وغ���ر امل�سريني 
وامل�سلم���ني وغ���ر امل�سلم���ني عم���ال باإقليمي���ة 
قان���ون  القوان���ني  ه���ذه  القوانني"وم���ن 
الردة"وه���و حتدي���دا قان���ون اخل���روج ع���ن 
الديانة االإ�سالمية وا�سرط م�سروع القانون 
اأن يطل���ب اإىل املرت���د التوب���ة ف���اإذا انق�س���ت 

م���دة ثالث���ني يوم���ا دون الع���ودة اإىل االإ�سالم 
واال�س���رار على الردة عوق���ب املرتد باالإعدام 
�سنقا"ون�ض امل�سروع على اأنه يكفي اأن يكون 
هناك �ساهدان على االرتداد"وعقب م�سطفى 
االخب���ار )1977-7-15(  اأم���ني يف جري���دة 
قائال"عمدت الله اأن القانون الذي وافق عليه 
جمل�ض الدول���ة باإعدام املرتد ع���ن االإ�سالم مل 
ي�سدر من �سبعني عام���ا، فعندما اأ�سدر قا�سم 
اأمني كتابه"حتري���ر املراأة"وعلي عبد الرازق 
كتابه"االإ�س���الم واأ�س���ول احلكم"وطه ح�سني 
كتاب���ه يف ال�سع���ر اجلاهلي"اته���م كل منه���م 
باالرتداد عن االإ�س���الم. وقد يجيء اإىل م�سر 
بعد ع�سر �سنوات طاغي���ة يعتر من يعار�سه 
يف ال���راأي مرت���دا اأو م���ن يطال���ب باحلري���ة 
كاف���را، اأو من ينقد ت�سرفات���ه زنديقا ي�ستباح 
دمه ويج���ب رجمه". وق���د ا�ستقبلت الكني�سة 
القبطي���ة ه���ذا القانون بالرف����ض معترة اأنها 
امل�ستهدفة ب���ه اأوال واأخرا")�ض313(. ويف 
17 يناي���ر عقد اأخطر موؤمت���ر ديني م�سيحي. 
وكان اجل���و ملتهبا و�سدر ع���ن املوؤمتر الذي 
اأعلن اأنه �سم ممثلي ال�سعب القبطي مع االآباء 
الكهن���ة والرع���اة واأن جل�ست���ه االأوىل عقدت 

الكاتدرائي���ة  مبق���ر   1976 دي�سم���ر   17 يف 
املرق�سي���ة وح�سره���ا قدا�س���ة الباب���ا �سنودة. 
و�س���در ع���ن املوؤمت���ر بي���ان منع���ت ال�سلط���ة 
ن�س���ره، وج���اء يف البيان"بح���ث املجتمعون 
املو�سوع���ات املعرو�سة، كم���ا ا�ستعر�سوا ما 
�سبق تقريره يف اجتماع اللجنة التح�سرية 
لكهن���ة الكنائ����ض القبطية يف م�س���ر احلا�سل 
بتاري���خ 5 -6 يولي���و 1976 وو�سع اجلميع 
ال  اعتباري���ن  رع���اة ورعي���ة  اأعينه���م  ن�س���ب 
ينف�س���ل احدهم���ا ع���ن االآخر اأولهم���ا االإميان 
يف  اخلال���دة  القبطي���ة  بالكني�س���ة  الرا�س���خ 
م�س���ر والتي كر�ستها ك���رازة مرق�ض الر�سول 
وت�سحيات �سهدائنا االبرار على مر االجيال، 
واالعتب���ار الثاين االمانة للوطن املفدى الذي 
ميثل االقباط اأقدم واأع���رق �سالالته حتى اأنه 
قد ال يوجد �سعب يف العامل له ارتباط براب 
اأر�سه وقوميته مثل ارتباط القبط مب�سر"ثم 
عر����ض البي���ان م�سائ���ل منها"حري���ة العقيدة 
وحري���ة ممار�س���ة ال�سعائر الديني���ة وحماية 
اال�سرة والزواج امل�سيحي وامل�ساواة وتكافوؤ 
وخماط���ر  الرمل���ان  يف  والتمثي���ل  الفر����ض 
التي���ارات املتطرفة واإلغاء قان���ون الردة، كما 
طالب با�ستبعاد التفكر يف تطبيق ال�سريعة 
االإ�سالمية على غ���ر امل�سلمني واإلغاء قانون 
العثم���اين، والطائفي���ة يف  الكنائ����ض  بن���اء 
املوؤمت���ر  وق���رر  العام���ة.  الوظائ���ف  ت���ويل 
�س���وم امل�سيحي���ني �سوم���ا انقطاعي���ا لثالثة 
�سل�سل���ة  عق���د  ذل���ك  وت���ال  اأيام")����ض314( 
م���ن املوؤمت���رات املماثل���ة يف اأمري���كا وكن���دا 
وا�سراليا. وهكذا تفجر ما اأ�سمي"بامل�ساألة 
بداأت���ه  ال���ذي  االحتق���ان  وزاد  القبطي���ة".  
جماعة االأمة القبطية"التي ميكن م�ساهاتها 
بجماعة االإخ���وان امل�سلم���ني. وكانت واقعة 
اختطاف البابا واحتجازه يف الدير متهمني 

اإياه بال�سعف واخل�سوع للمحيطني به.

هذه املادة �شبق ان ن�شرت يف جريدة املدى 
�شمن �شل�شلة املقاالت التي كان ين�شرها 
املفكر امل�شري الراحل رفعت ال�شعيد 

ويف عام 1968 ظهر اأول ا�سهاماته - ورمبا اهمها - يف 
النقد ال�سعري"�سعرنا احلديث.. اإىل اأين"الذي ن�سرت 
ف�سول من���ه يف جملة"حوار"اللبناني���ة، وتعر�ض فيه 
لتج���ارب اقطاب حركة ال�سعر احل���ر نازك املالئكة، بدر 
�ساكر ال�سياب، عبدالوه���اب البياتي، اأدوني�ض، �سالح 
عبد ال�سبور، اأحمد عبداملعطي حجازي، خليل حاوي، 

بلند احليدري، اأن�سي احلاج.
الم�ض غايل �سكري ال�سيا�س���ة احياًنا، واكتوى بنارها 
احيان���ا اخرى، ورغم ذل���ك ظلت �سفة الناق���د االدبي - 

دائًما - هي الغالبة عليه.
و"ق���ّدم غ���ايل اأول درا�سة م���ن نوعه���ا يف تاريخ نقدنا 
العرب���ي، تط���رح ب�س���كل منهجي كيفي���ة معاجلة احدي 
ق�ساي���ا احلي���اة الهام���ة على ال�سعي���د الفن���ي، را�سدة 
�ستى طرق معاجلة هذه الق�سية العالقة اجلن�سية لدى 
كتَّابنا الع���رب، وحماولة اخلروج بنقدن���ا العربي اىل 

اآفاق اال�ستقالل بكيانه الفكري والفني.
�ساه���م غايل �سكري بدرا�سة طويلة ومهمة يف التنظر 
النقدي الأدب"املقاومة"، تناول فيها الكثر من االعمال 
االبداعي���ة الروائية التي تندرج حتت هذا امل�سمى. عن 
نظرته يف هذا املجال النقدي يقول �سامي خ�سبة:"ادب 
املقاوم���ة عن���د غايل ه���و ذل���ك االأدب الذي ي���رز عالقة 
ال�س���راع بني االن�س���ان والكون، باعتبار ه���ذا ال�سراع 

ج���زًءا ال يتجزاأ م���ن العالق���ة الدينامية ب���ني الطرفني، 
و�سواء جت�سد الكون ال�سخم يف �سورة وح�ض بحري 
اأو غ���از اأجنب���ي، او �سلط���ة طاغي���ة، او قه���ر اجتماعي 
عات. ثم اأن هذا االدب قد يت�سع لكي يعر عن م�سمون 
ان�ساين عام حني يتجاوز �سمات م�سكلة قومية بعينها، 
وي�سعن���ا ام���ام م�سكلة م���ن م�ساكل ال�سم���ر الب�سري. 
واأدب املقاومة قد يعر عن بعد قومي حني ترز �سمات 
ال���روح اخلا�سة ل�سعب مع���ني وت�سبح هي الرمز الذي 
يحاول العم���ل االدبي اأن يرزه او الق�سية التي يدافع 
عنه���ا. وقد يع���ر ادب املقاومة عن بع���د اجتماعي حني 
يدور العمل حول ق�سية من ق�سايا التطور االجتماعي 
بعين���ه، هذه ه���ي احلدود النظرية الت���ي حدد بها غايل 

�سكري روؤيته الأدب املقاومة.
ناق�ض ب�س���كل تطبيقي اخل�سائ����ض اجلمالية للتجربة 
ال�سعري���ة يف ال�ستينات، حتى اأن���ه ميكن تلم�ض الروح 
الرومان�سي���ة احلميم���ة يف ابداع ال�ستين���ات من خالل 
تعقيبات���ه النقدي���ة التطبيقي���ة عل���ى بع����ض ن�سو����ض 
�سع���راء هذه املرحل���ة، كاأن يقول:"على احلافة املقد�سة 
ب���ني القلب والعقل يفر�ض ال�ساعر ار�ض الله والنا�ض، 

وي�سقى �سعره حالوه الك�سف واحلد�ض والروؤيا.
وحتى عام 1956 مل ميار�ض غايل �سكري النقد االدبي، 
كان معتكًف���ا على كتاب���ة الق�س�ض واال�سع���ار التي ظل 

بحتف���ظ مبخطوطاتها ط���ول حياته. عن ه���ذا اجلانب 
املجهول منه يقول ح�سني حمودة عن روايته"مواويل 
الرواي���ة  ه���ذه  الكبرة"خمطوطة"ت�ستنه����ض  الليل���ة 
جت���ارب واأ�سواًتا متنوع���ة، متناغم���ة ومتعار�سة يف 
ا - االموات  اآن، لع���دد كبر من ال�سا�سة االأحي���اء واأي�سً
مم���ن �ساغ���وا حرك���ة التاري���خ ال�سيا�س���ي والثق���ايف 
امل�س���ري والعرب���ي، اأو كان���وا �سحاي���ا له���ذا التاريخ. 
فم���ن �سه���دي عطي���ة اىل غ�س���ان كنف���اين وم���ن جم���ال 
عبدالنا�س���ر اىل را�س���د اخلاط���ر وم���ن علي ف���ودة اىل 
ا�سماعي���ل امله���دوي، وم���ن م�سطفى خمي����ض اىل امل 
دنقل، تتح���رك الروايات املتعددة داخ���ل هذه الرواية، 
م�ستعرة"خطابات"داخلي���ة له���وؤالء جميًع���ا، مانح���ة 

اياهم م�ساحات متكافئة تقريًبا".
الثقافي���ة  �سك���ري يف حياتن���ا  غ���ايل  دور  يقت�س���ر  مل 
عل���ى ا�سهامات���ه النقدي���ة والفكرية واالبداعي���ة - رغم 
اهميته���ا - فح�س���ب، بل كان له دور ملح���وظ يف قيادة 
العم���ل الثق���ايف م���ن خ���الل ا�سراف���ه عل���ى الكث���ر من 
املجالت العامة واملناب���ر الثقافية امل�سيئة مثل"امللحق 
للطليعة"،"ال�سرارة"،"درا�س���ات  االدب���ي  الثق���ايف 
ادبية"و"الوط���ن العرب���ي"، ودعم���ه امل���ادي والفكري 
مل���ا  ونقد"وجريدة"االهايل"وتاأيي���ده  ملجل���ة"ادب 
�سّماه"ثورة املا�سر"التي اأخرجت الكثر من املجالت 

ث���م  ال�سبعين���ات،  يف  امل�ستقل���ة  وال�سعري���ة  الثقافي���ة 
جملة"القاهرة"الت���ي حتولت على يديه اىل واحدة من 
اهم املجالت الثقافية العربية، وظل رئى�ًسا لتحريرها 

حتى وفاته بعد �سراع مع املر�ض دام عامني.
وول���د غ���اىل �سك���ري ف���ى من���وف ع���ام 1935 ال�س���رة 
م�سيحي���ة فق���رة وا�ستط���اع وال���ده اإحلاق���ه مبدر�س���ة 
اإجنليزي���ة تابع���ة اإح���دى االإر�سالي���ات، الن والده كان 
حار�س���ا للكني�سة، وفى �سب���ني الكوم تعرف على �سباب 
قارىء مثل مكرم حممد احمد وجورج بهجورى وجاء 
للقاه���رة واختلط مبثقفيها وكتابه���ا ومقاهييها وكتب 
فى ع���دة جم���الت ادبية وتع���رف على موؤلف���ات �سالمة 
مو�س���ى وق���راأ انتاج���ه وانخرط ف���ى �سف���وف الي�سار 
امل�س���رى وقب����ض علي���ه ع���ام 1960مع لوي����ض عو�ض 
واحمد به���اء الدين ولكن���ه خرج �سريع���ا وان ترك فيه 

�سجن القناطر اثرا حزينا فى نف�سه.
وخرج ليكتب كتابا عن �سالمة مو�سى وفى ال�سبعينات 
وبع���د وف���اة نا�سر ف�سل���ه ال�سادات م���ع 120 كاتبا من 
وزارة الثقاف���ة و�ساف���ر اىل تون����ض وفرن�س���ا فى نهاية 
عه���د ال�س���ادات وا�س�ض جمل���ة القاه���رة الثقافية وكان 
احد م���ن ينقبون فى ار�سيف الثقاف���ة امل�سرية ليك�سف 
املخب���وء واملهم���ل وامل�ستبعد واملط���رود؛ ورحل غاىل 

�سكري فى يوم 10 مايو عام 1998

غالي شكري..
أسطورة الناقد المتمرد  

غالى شكري

دد
 ُج

ون
ّدد

يف بداية الس��تينات تحديًدا، عرف املش��هد النقدي األديب العريب ُمج

غ��ايل ش��كري كناق��د، من خ��ال ثاثة كت��ب أولها"س��امة موىس 

وأزم��ة الضمري العريب"ال��ذي صدر يف القاهرة ع��ام 1962، ويعد 

مبثابة دراس��ة وافية وش��املة عن مرشوع"س��امة موىس"الفكري؛ 

وثانيها"أزمة الجنس يف القصة العربية"الذي صدر يف بريوت عام 

1962، ومتي��ز بالجرأة واملقدرة عىل اقتحام آفاق جديدة وش��ائكة 

يف النقد األديب العريب ال يقدر عىل اقتحامها يف ذلك الوقت سوى 

ناق��د قوي الحجة واملنطق واالرادة والثقافة إذ أنه حرٌص جاد وواٍع 

لنتاجات كبار مبدعينا آنذاك"نجيب محفوظ، إحس��ان عبدالقدوس، 

محم��ود البدوي، وغريهم"؛ وثالثها كان كتاب"املنتمي"ويعترب أول 

دراسة جادة ومنهجية وكبرية عن أدب"نجيب محفوظ".
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عرض: المدى 

اأقنعة الإرهاب 
اهتم الدكتور غايل �سكري يف هذا الكتاب مبناق�سة اآراء 
واأف���كار العديد من املفكري���ن واأ�سحاب الروؤى املختلفة، 
اأمث���ال الدكتور كمال اأبو املجد، وطارق الب�سري وفهمي 
هويدي والدكتور لوي�ض عو�ض وفرج فودة و�سيد قطب 
وح�سن البنا وغرهم ؛ حيث قام بتحليل االأطر املرجعية 
لل�سلفي���ة املعا�س���رة م���ن خ���الل تل���ك االآراء، باالإ�ساف���ة 
لتق���ومي العنا�س���ر التاريخي���ة والثقافي���ة الت���ي �سكل���ت 
دائ���رة العن���ف املغلق���ة خ���الل العق���ود الثالث���ة االأخرة، 
والت���ي �سه���دت اأحداثًا غرت كث���رًا من مالم���ح احلياة 
مثل الثورة النفطية واالنفتاح االقت�سادي وكامب ديفيد 
واحل���رب االأهلي���ة يف لبن���ان، وح���رب اخللي���ج و�سواًل 
الأحداثن���ا احلالي���ة، والتي يرى املوؤل���ف اأنها ت�سببت يف 
تعدد اأقنع���ة االإرهاب الطائف���ي والعن�سري، ويف تهديد 
املنطقة العربية بالتح���ول اإىل دويالت عرقية ومذهبية، 
وهو التحول الذي يقيم حزامًا اأمنيًا الإ�سرائيل وامتدادًا 

ا�سراتيجيًا الإيران على حد قوله.

العلمانية 
وع���ر ال�سفح���ات  بح���ث الكاتب ع���ن علماني���ة جديدة، 
ميك���ن اأن حتت���وي وت�ستوعب م���ا يحدث عل���ى ال�ساحة 
العربي���ة، حي���ث و�س���ح اأن الع���امل العرب���ي احلدي���ث مل 
يع���رف العلماني���ة كجزء من م�س���روع ح�س���اري اأ�سمل، 
واإمنا عرفها حينًا كثقافة عقالنية تنويرية اأو كمجموعة 
م���ن القوان���ني املنقول���ة عن الغ���رب، وي�س���ل املوؤلف يف 
حتليل���ه اإىل اأن ن�ساأة معادلة النه�س���ة العربية احلديثة، 
ه���ي ن�ساأة عربية الثقافة ولكنه���ا قطرية املجتمع يف ظل 
االحت���الل اأو التبعي���ة غر املبا�سرة، وه���ي معادلة تقوم 
عل���ى اجلمع بني االإ�سالم والغرب، يف توفيق براجماتي 
يحق���ق النف���ع للرجوازي���ات املم�سوخ���ة واالحتكارات 
االأجنبي���ة يف وقت واحد، ونتيج���ة لذلك كانت العلمانية 
يف اأغل���ب الوق���ت جمموعة من الن�سو����ض القانونية اأو 
الهياكل الد�ستورية دون م�سمون علماين حقيقي يرتبط 
اأ�سا�س���ًا مب�سروع للدميقراطي���ة االجتماعية وال�سيا�سية 
والثقافي���ة، م�س���رًا اإىل اأن التداخ���ل املعق���د بني قوانني 
ال�سريع���ة والقوان���ني الو�سعي���ة، اأوه���م البع����ض باأننا 
دول علماني���ة، بينم���ا اأوح���ى للبع����ض االآخ���ر باأننا دول 
ثيوقراطي���ة، ومن ثم � وفقًا لتحلي���ل املوؤلف � فاإننا نكون 
اأمام كيان هالمي م�سوه ؛ الأن برجوازياتنا العربية كلها 
مل تع���رف ث���ورة الوحدة القومي���ة وال الث���ورة الوطنية 

الدميقراطية. 

التجربة النا�شرية 
ويف الكت���اب اأ�س���ار املوؤل���ف اإىل اأن���ه كان م���ن املمكن اأن 
تتحق���ق ث���ورة الوح���دة القومي���ة تلك، يف ظ���ل التجربة 
النا�سري���ة ؛ حي���ث كان االأمل ه���و اإب���داع تركيب نوعي 
جدي���د لثورة ثقافية �ساملة، م���ن عنا�سر الهوية القومية 

واحل�س���ارة االإن�ساني���ة، ولي����ض الغ���رب وح���ده، ولكن 
تراكم���ات �سقوط النه�سة النا�سري���ة حالت دون اكتمال 
التجرب���ة ب�سب���ب نك�س���ة 1967 الت���ي دم���رت االأح���الم 
واالآمال، فاأخفق���ت النا�سرية والنظ���ام العربي املعا�سر 
يف حتقيق الثورة الثقافية ال�ساملة ؛ الأن اأهم متطلباتها 
االعراف بالتعدد والتنوع يف االأ�سول البيئية والعرقية 
واملذهبي���ة، وم���ن ث���م الو�س���ول للدميقراطي���ة التي تعد 
العلماني���ة اأحد بنودها االأ�سا�سية، وهو ما مل يتحقق يف 
التجرب���ة النا�سرية ؛ حيث حك���م الديكتاتورية الفردية، 
وم���ا وقع من تفريق ومتزيق اإمنا يعود � يف راأي الكاتب 
� اإىل الن�س���اأة املم�سوخ���ة وامل�سوه���ة لرجوازياتنا غر 
القومي���ة، وم���ن ث���م ي���رى املوؤل���ف، اأن �سب���ب الف�سل يف 
حتقي���ق الث���ورة الثقافي���ة ال�سامل���ة ه���و انته���اء معادلة 
التوفي���ق بني الراث والع�س���ر، اأو بني االإ�سالم والغرب 
؛ فالهزمي���ة مل تكن لنظام نا�سر فقط، ب���ل لروؤية وطبقة 

اجتماعية باأكملها. 

ال�شلفية والعلمانية

و مي�سي بنا املوؤلف يف احلديث عن عالقة العرب بالدين 
وال�سيا�س���ة، و�س���راع ال�سلفية والعلماني���ة على ال�سلطة 
م�ستعين���ًا وم�ست�سه���دًا ب���اآراء و�سه���ادات كب���ار املفكرين 
والكت���اب املعا�سري���ن ممن كتب���وا عن الدي���ن وال�سيا�سة 
والفك���ر العلماين، حيث ينتهي اإىل اأن اأحد وجوه االأزمة 
اأن ال�سلفيات اجلدي���دة تعر عن م�سكلة وال تقدم لها حاًل 
حت���ى اأ�سبحت هي نف�سه���ا جزءًا  من امل�سكل���ة، ومن ثم � 
وبح�س���ب وجهة نظ���ر الكاتب � فاإنه ال مف���ر للعلمانية يف 
ه���ذه احلال م���ن اأن تكون هم���زة الو�س���ل الرئي�سية بني 
ال���ذات القومية والع���امل، واأن البحث عن علمانية جديدة 
للع���امل الثالث عمومًا والوطن العربي خ�سو�سًا يبداأ من 
الوعي القوم���ي لعاملنا املعا�سر وعيًا نقدي���ًا و�سريكًا يف 

�سنع امل�ستقبل الب�سري.  

اإرهاب التطبيع
وحت���ت ه���ذا العن���وان يك�س���ف الدكت���ور غ���ايل �سك���ري عن 
تفا�سي���ل مهم���ة متتد اآثاره���ا وترتبط مبا يح���دث اليوم يف 
عاملنا العربي، ب�سب���ب النعرة الطائفية اأو العن�سرية، وذلك 
من خ���الل مناق�ست���ه ملفاهي���م العروب���ة يف الفك���ر املعا�سر، 
والبحث عن هوية، والتعر����ض مل�ساألة االأحزاب الدينية، ثم 
ينتق���ل بنا للحديث ع���ن تطبيع االإرهاب واإره���اب التطبيع، 
م�سرًا اإىل اأن التطبيع لي�ض مق�سورًا على م�سر وحدها، بل 
تت�سرب الكلمة االإ�سرائيلية وال�سلعة االإ�سرائيلية اإىل البالد 
العربي���ة دون اأن يتكل���م اأحد عن ذلك، مو�سح���ًا ان التطبيع 
ظاه���رة ال ميك���ن جتاهلها ولي�س���ت جامدة، بل حي���ة، توؤثر 
وتتاأثر وتتفاعل مع غرها من الظواهر واملتغرات املحلية 
واالإقليمي���ة، كم���ا تتفاعل م���ع املوقف االقت�س���ادي ال�ساغط 

وامل�سهد االجتماعي املتوتر يف �سمت يف عاملنا العربي.

اإبداع وقمع 
ويف الق�س���م االأخ���ر م���ن الكت���اب، تن���اول املوؤلف م���ا اأطلق 
عليه"حماك���م التفتي�ض"للمبدع���ني واملثقف���ني، متوقف���ًا عند 
بع����ض حاالت مط���اردة االإب���داع واملبدعني، والت���ي اأ�سماها 
واأطلق عليها"قمع االإبداع"م�ستعر�س���ًا هنا اأي�سًا اآراء كبار 
الكت���اب واملفكري���ن الذين كتب���وا عن االإره���اب الفكري مثل 
�س���الح منت�س���ر و�سالم���ة اأحمد �سالم���ة والدكت���ور يو�سف 
اإدري����ض ورج���اء النقا�ض، منتهي���ًا اإىل اأن اأغلبه���م ينطلقون 
م���ن روؤية ثقافية اجتماعية بدرج���ات متفاوتة تركز جميعها 
على الغ���رب وموقفه من العرب وامل�سلم���ني، ثم يعر�ض اإىل 
اأمن���اط فكري���ة اأخ���رى لنجي���ب حمف���وظ واأني����ض من�سور 
وغرهم���ا بالركي���ز عل���ى تناوله���م جميع���ًا لق�سية"اآي���ات 
�سيطانية"ل�"�سلم���ان ر�س���دي مقارن���ًا اإياه���ا بق�سي���ة"اأوالد 
حارتنا"ل�"جني���ب حمفوظ"وينتق���ل الكات���ب بع���د ذلك اإىل 
ظاهرة"م�س���ادرة االإبداع"حيث ي���رى اأن مثل هذه الظاهرة 
ال يهت���م بها �سوى الراأي الع���ام املثقف، اأما الغالبية العظمى 
من الق���راء فاإنهم ال يتبع���ون احلما�ض الرادي���كايل يف طلب 
امل�س���ادرة الأحد الكت���ب، ويف�سل���ون الهام����ض الدميقراطي 
الذي ي�سمح ب���االآراء واالأفكار املتناق�سة اأن تعر عن نف�سها 
بحري���ة، وينتهي املوؤلف اإىل اأن الردة ال�سلفية ال ت�سكل بحد 
ذاته���ا املن���اخ االإرهاب���ي، ولكنها تنج���ح غالب���ًا يف ا�ستغالل 
اخللل االجتماع���ي الفادح واالإحباطات الت���ي تطارد النا�ض 
يف حياته���م اليومية، واملعاناة الهائل���ة التي حتطم اأع�ساب 
املواطن���ني، ومن هذه الثغ���رات ينفذ االإره���اب، وهنا يوؤكد 
املوؤل���ف اأن ال�سلفي���ة الراديكالي���ة �ستبق���ى بق���اء العن�سرية 
النفطي���ة والوح���دة االنف�سالي���ة، ولك���ن يف نف����ض الوقت، 
فاإن ق���وة تغير العقالين العلم���اين الدميقراطي، باقية هي 
االأخ���رى بقاء امل�س���روع واحلل���م احل�ساري ال���ذي ننت�سب 
ب���ه اإىل االإن�ساني���ة املعا�س���رة، ون�سارك م���ن داخله يف بناء 
امل�ستقبل الب�س���ري، وهذا هو ال�سراع ال���ذي يتوقع الكاتب 

اأن ي�ستمر لالأبد.
عن جريدة االأهرام

غالي شكري يكشف أقنعة اإلرهاب 
ويبحث عن علمانية جديدة

أسامة حبشي 

  اإّن الكات���ب العظي���م ه���و م���ن ا�ستط���اع اأن 
يحلم بالث���ورة ومل يتوّحد مع �سلطتها حيث 
تتحقق. هو الذي ال يقلق من جتاوز التاريخ 
لثورته، والقادر على اأن يحافظ على توازنه 
اإذا انتك�س���ت م�سرة الثورة وتال�سى احللم، 
�س���واء ب�سب���ب الث���ّوار اأو ب�سب���ب اأعدائهم. 
والكات���ب مهم���ا كان عظيم���ًا، فاإن���ه ال يتعّدى 
مقت�سي���ات التاري���خ وال مكونات���ه الرئي�س���ة 
االأ�سلي���ة وال روؤيا الطبقة التي ينتمي اإليها. 
والناق���د ل���ه احل���ق اأن ي���رى واأن ي�سل���ك يف 
حتليالته يف ن�سق م���ن الروؤيا، واإن اختلفت 
م���ع روؤى الكاتب. ق���د يكون هذا ال���راأي هو 
ل���ّب املدخل لدرا�س���ة اأدب جنيب حمفوظ يف 
كتاب الناقد الراحل غايل �سكري »املنتمي... 
حمفوظ")طبع���ة  جني���ب  اأدب  يف  درا�س���ة 
جديدة �سمن �سل�سلة »كتابات نقدية«/ الهيئة 
امل�سرية العام���ة لق�سور الثقافة(. ومن يقراأ 
ه���ذا الكتاب ُي���درك اأّن ما قّدم���ه غايل �سكري 
مل ي�سبق���ه علي���ه اأي ناق���د اآخر مّم���ن در�سوا 
اأدب جني���ب حمفوظ، لكون���ه مل ياأخذ بع�سًا 
م���ن اأعمال���ه واإمنا ع���ّرج على جمم���ل اإبداعه 

الروائي والق�س�سي.
اأخ���ذ �سك���ري م�س���روع حمف���وظ بالتحلي���ل 
والر�س���د والتتبع الزمني وامل���كاين، اإ�سافة 
اإىل ال�سخ�سي���ات واللغ���ة، م���ن اأج���ل اإثبات 
فكرته التي متحورت حول »املنتمي«. ولكن 
ملاذا املنتمي وماذا تعني؟ اإن املنتمي هنا هو 
َم���ن ينتم���ي اإىل الثورة وحل���م التغير الذي 
ر�س���ده حمف���وظ ب���ني احلرب���ني العامليتني، 

وهن���ا يحّلل �سكري تلك الف���رة بناًء على ما 
قّدم���ه حمفوظ وكيف اأنها قدم���ت »املنتمي«، 
عل���ى عك�ض الالمنتم���ي يف اأوروبا. ومرجع 
ه���ذا اأ�سباب ع���دة، منه���ا اأن اأوروب���ا قطعت 
�سوط���ًا يف قطف ثمار التح�س���ر واحل�سارة 
الغربي���ة، لكّن ح���ال االنك�سار ب���ني احلربني 
اأف���رزت حال���ة  الفا�سي���ة والنازي���ة  وظه���ور 
»الالمنتم���ي«، على عك����ض م�سر التي كانت- 
وظّل���ت- تع���اين م���ن اال�ستب���داد يف مقاب���ل 
الرغب���ة يف التح���رر عل���ى م���دار اأك���رث م���ن 
األ���ف �سنة، عل���ى رغم حم���اوالت حممد علي 
ورفاع���ة الطهط���اوى وط���ه ح�س���ني ويحيى 
حق���ي وغره���م. وه���و م���ا التقط���ه حمفوظ 
براع���ة، بحي���ث اأخذ يف ن�سج ه���ذا املجتمع 
املاأزوم واملتخلف ح�ساريًا واحلامل بالثورة 

والكرامة وال�سالم، كما جاء يف الثالثية.
لق���د غا�ض حمفوظ يف فكرة املنتمي اإىل هذا 
احلل���م وه���ذه الثورة، ع���ر �سخ�سي���ة كمال 
عبداجلواد، التي جت�ّسد اأزمة جيل؛ على حد 
قول حمفوظ نف�سه. وه���ذه ال�سخ�سية التي 
تع���اين الكثر م���ن االأزم���ات واال�سطرابات 
م���ن  اأحيان���ًا  واقرابه���ا  احل���ادة  النف�سي���ة 
احلل���م وُبعدها عن���ه وانك�سارها، هي حمرك 
اأعم���ال حمف���وظ كاف���ة. وال عج���ب اأن جن���د 
�س���دى تل���ك ال�سخ�سي���ة الفريدة عل���ى مدار 
روايات حمفوظ بتنويعات خمتلفة واأ�سماء 
مغاي���رة. اإنها رحلة حمف���وظ االإبداعية التي 
تتج�سد عر اأزمنة واأمكنة خمتلفة، وجندها 
وال���كالب«،  و«الل����ض  حارتن���ا«،  »اأوالد  يف 

و«ال�سح���اذ«،  الني���ل«،  ف���وق  و«ثرث���رة 
و«ال�سم���ان  و«مرام���ار«،  و«الطري���ق«، 
واخلري���ف«، و«حكاي���ات حارتن���ا«، و«دني���ا 
الل���ه«. ه���ي �سخ�سي���ة متثل ع���وامل حمفوظ 
الت���ي تبداأ م���ن التخّلف احل�س���اري وانعدام 
التقالي���د الدميقراطية وال�سق���وط والهزمية 
واالنحدار. وهي القت���ل يف عامل بات �سجنًا 
كبرًا، وبيت���ًا وا�سعًا للبغاء. اإنها ال�سخ�سية 
االأك���رث ا�ستمراري���ة عل���ى امل�س���ار الروائ���ي 
ملحفوظ؛ الأنها مرك���ز فل�سفته، ومن هنا جاء 
الربط بينها وبني حمفوظ نف�سه، ولكنها يف 

احلقيقة خال�سة اأفكاره وجتاربه.
لقد اأدرك حمفوظ مبكرًا طبيعة املجمتع الذي 
يحي���ا فيه- ويلتقط منه وي���وّد اأن يخاطبه- 
اىل  اإ�ساف���ة  االأ�س���وات،  تع���دد  اإىل  فلج���اأ 
�سوت كم���ال عبداجلواد، منذ 1919 وحتى 
1944. ولكن���ه يف مرحلته الثانية- من بعد 
1952 وحت���ى ال�سبعينات- اأدرك االختالف 
ال���ذي مير به املجتمع وحتوالت���ه، فلجاأ اإىل 
البط���ل الف���رد والتحميل على اللغ���ة، ف�ساغ 
منه���ا البدي���ل. ويحّل���ل �سك���ري املرحلت���ني، 
عار�سًا االأمثلة الت���ي توؤكد وجهة نظره، بل 
يذه���ب اإىل اأبعد من ذلك، فيحلل ويقارن بني 
حمفوظ وكل م���ن �سارت���ر ودو�ستويف�سكي 
وكافكا وجيم����ض جوي����ض وفرجينا وولف 

وفيكتور هوغو.
يفرد �سك���ري م�ساحات بني الغرب وتعر�سه 
لالأزم���ة الفكري���ة متخ���ذًا امل���الذ يف املنتم���ي 
والالمنتمي واملردد، واأن تلك االأزمة كانت 

مع القي���م. اأما عندنا فاالأمر خمتلف، ومعنى 
املنتم���ي عندنا غر معناه عن���د الغرب، الأّنه 
عندنا ال يحظى مبكا�سب دميوقراطية واإمنا 
يحيا يف ظروف �سعبة جدًا اأو غر طبيعية 
اإن جاز التعبر. ويوؤكد �سكري اأن �سخ�سية 
كمال عبد اجلواد، املتتمي املاأزوم، هي التي 
دفعت���ه لدرا�س���ة اأزم���ة املتتم���ي العربي واأن 
�سخ�سية ماتي���و عند �سارتر هي التي دفعته 

لدرا�سة الالمنتمي يف اأوروبا.
ي�سع غايل �سكري يده على املحرك االأ�سا�ض 
الأف���كار حمف���وظ؛ اأال وه���و اإميان���ه مبب���داأ 

التقدم ذات���ه، والتقدم هو الفكرة التي ميكن 
الق���ول اإنها ت�س���كل العمود الفق���ري الإميانه 
الروح���ي واالجتماعي. هذا التق���دم يرتبط 
باحلل���م االأب���دي، وه���و الثورة. ذل���ك احللم 
ال���ذي ي�سط���دم مبوان���ع ع���دة في���وؤول اإىل 
التقهق���ر واالنه���زام واالن���زواء. وق���د تابع 
حمف���وظ مبثابرة اأزمة املجتم���ع التي كانت 
اجلدي���دة«،  »القاه���رة  روايت���ه  يف  عاب���رة 
وبات���ت اأزم���ة �ساري���ة يف حي���اة كم���ال عبد 
اجل���واد، ث���م تغر جوه���ر االزم���ة يف حياة 
�سعيد مه���ران يف »الل�ض والكالب«، و�سواًل 
الني���ل«.  ف���وق  »ثرث���رة  و  »مرام���ار«،  اإىل 
ج���اء الكت���اب يف اأربعة ف�سول ه���ي: »جيل 
املاأ�س���اة... ملحم���ة ال�سق���وط واالنهيار«، و 
»املنتمي بني الدين والعلم واال�سراكية«، و 
»روؤيا الثورة االأبدية«، و »املنتمي يف اأر�ض 
الهزمي���ة«. وال يغفل غايل �سك���ري بني ثنايا 
الكتاب اال�ست�سهاد باآراء حمفوظ نف�سه، وال 
يغف���ل اأي�سًا االإ�سارة اإىل بع�ض الت�سابة بني 
ال�سخو����ض احلقيقي���ة وبني تل���ك الروائية، 
كتبه���ا  الت���ي  مو�س���ى  �سالم���ة  ك�سخ�سي���ة 
حمف���وط عل���ى ل�سان عديل ك���رمي يف اجلزء 

االأخر من الثالثية.
يفر�ض هذا الكتاب، ال���ذي يعد عالمة بارزة 
يف النق���د ويف حي���اة غ���ايل �سك���ري نف�سه، 
طرقًا جديدة لقراءة اأدب حمفوظ ويوؤكد اأنه 
�سيظ���ل موؤ�س����ض الرواية العربي���ة احلديثة 
وباين عمارتها ال�ساهق���ة، على رغم مواقفه 

ال�سيا�سية.

غالي شكري راصدًا شخصية »المنتمي« 
 في روايات نجيب محفوظ

"ليس من ش��ك يف أن العرب جميعًا لديهم رصيد ضخم من اإلرهاب، س��واء اكانوا يف الحكم أم 

املعارضة".. عبارة تلخص فكر الدكتور غايل شكري الثاقب وبعد نظره يف تحليله لظاهرة اإلرهاب، 

والكش��ف عن ج��ذوره والبيئات الخصب��ة التي ينمو يف ظلها، وه��ي عبارة أورده��ا يف كتابه"أقنعة 

اإلرهاب"..

البح��ث عن علامني��ة جديدة"الصادر عن دار الفكر للدراس��ات والنرش والتوزي��ع بالقاهرة يف مئتني 

وسبع ومثانني صفحة من القطع املتوسط، والذي قسمه املؤلف إىل ثاثة أقسام باإلضافة للمقدمة 

واملدخ��ل والخامتة، وفيه يعتم��د عىل رصد وتقييم العينة النموذجية لإلش��كاليات املثارة كتطبيق 

الرشيع��ة والعلامني��ة والتطبيع مع إرسائيل وقيام أح��زاب دينية، وجدير بالذكر أن الكتاب يس��تمد 

أهميته القصوى يف ظل الظروف العاملية واإلقليمية التي تعاين من تنامي اإلرهاب وتعاظمه.
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حازم خالد

هك���ذا كت���ب املفكر الراح���ل د. رفع���ت ال�سعيد يف 
تقدميه لكتاب »ثقافة النظ���ام الع�سوائي.. تكفر 
العق���ل وعق���ل التكف���ر« ملوؤلف���ه د. غ���ايل �سكري، 
وال���ذي اأع���ادت اإ�س���داره الهيئة امل�سري���ة العامة 
للكت���اب. يق���ول غ���ايل �سك���ري يف مقدم���ة كتابه: 
من الكلم���ات التي ا�ستهلكت لدرج���ة االبتذال يف 
حياتن���ا الفكرية واالإعالمية كلم���ة )اأزمة(، فالأننا 
ن�ستعمله���ا يف غ���ر مكانه���ا اأغل���ب الوق���ت كادت 
تفقد معناه���ا احلقيقي. ونحن ن�ستطيع اأن نتابع 
ث���الث اأزمات ك���رى يف تاريخ م�س���ر املعا�سرة، 
تب���داأ اأواله���ا مبنت�سف هذا الق���رن ع�سية الثورة 
النا�سرية وغداتها، اأم���ا االأزمة الثانية فقد بداأت 
بهزمي���ة 1967، وكانت اإعالنًا مدويًا، بالرغم من 
االأ�سب���اب اخلارجي���ة عن اإخفاق النظ���ام الثوري 
حلله���ا،  ج���اء  الت���ي  االإ�سكالي���ات  معاجل���ات  يف 
اأم���ا االأزم���ة الثالث���ة انتقل���ت تدريجي���ًا بهزمي���ة 
يك���ون  ي���كاد  اإىل م�س���ارف نظ���ام جدي���د   1967
نقي�س���ًا للنظام الث���وري ال�سابق، وق���د �ساحبت 
ه���ذا االنتقال ح���روب وطني���ة واأخ���رى اإقليمية، 
وازده���ار للنف���ط العرب���ي اأف�س���ى اإىل هج���رات 
جماعي���ة اإىل منابع���ه وع���ودة اإىل الوطن ببع�ض 
ثروات���ه واأفكاره وقيمه. وحتت عنوان »املكتوب 
واملكب���وت يف خط���اب العن���ف املعا�س���ر«، كت���ب 
�سكري: لي�ض تكفر االآخرين حيلة جديدة للقمع، 
ب���ل اإنه احليل���ة التقليدي���ة يف كل زم���ان ومكان، 
و�سلع���ة:  �س���الح  و«التكف���ر«  االأزل  ق���دمي  من���ذ 
�س���الح �سد كل من يفك���ر يف التمرد عل���ى ال�سائد 
واملعتم���د واملع���رف به، و�سلعة جاه���زة لكل من 
يطلبه���ا �سد معار�سي���ه، وكان الر�س���ل واالأنبياء 
اأكر من اتهم���وا بالكفر. ومل يختلف التاريخ يف 
الع�س���ور القدمي���ة اإىل ع�سرنا الراه���ن، فقد ظل 
التكف���ر خال�س���ة العنا�سر التالي���ة: الكالم با�سم 
اإحدى العقائد الدينية اأو ال�سيا�سية الرا�سخة يف 
ال�سمر العام، بحيث ي�سبح امل�سا�ض بها خروجًا 
عل���ى »روح ال�سع���ب« اأو »�سمر االأم���ة«. والربط 
ب���ني هذه العقي���دة وال�سلطة تعمي���م للعقيدة على 
»امل�سلح���ة العام���ة«، كذل���ك التوح���د ب���ني العقيد 
والوط���ن، وتب���ع ذلك غالب���ًا يف ع�س���ور ال�سعف 
وال���ردي االأقرب اإىل االنحط���اط، بحيث ي�سبح 
التغن���ي بالعقي���دة تعوي�س���ًا جمزيًا ع���ن احتدام 

االأزمة العاتية يف مفرق الطرق.

الخطاب ال�شتهالكي والإرهاب
اأم���ا ع���ن اخلط���اب اال�ستهالك���ي، فرج���ع غ���ايل 

�سكري الن�س���اأة االأوىل للخطاب اال�ستهالكي لتلك 
البيئ���ة قبل الراأ�سمالية وم���ا قبل النقود، اأي حني 
كان يت���م التبادل ال�سلع���ي باأ�سلوب املقاي�سة، يف 
ذل���ك الوق���ت كان اخلطاب ا�ستهالكي���ًا بدائيًا على 
طريق���ة »من الي���د اإىل الف���م«. ومل يعرف اخلطاب 
الق���دمي فكرة االإره���اب احلديث، الأنه���ا اقت�سرت 
عل���ى جانب واح���د هو جان���ب كب���ار االإقطاعيني 
من الفر�سان والنب���الء، اأما االإرهاب احلديث فقد 
ن�س���اأ برفقة التح���والت الراديكالي���ة يف الع�سور 
احلديث���ة لفكرة الدول���ة، �س���واء بوا�سطة الثورة 
اأو  الرو�سي���ة،  الث���ورة  بوا�سط���ة  اأو  الفرن�سي���ة 
بوا�سط���ة والي���ة حممد عل���ي با�سا عل���ى ال�سلطة 
يف م�س���ر 1805. كان ه���ذا اأول بداي���ات اإره���اب 
الدول���ة ال���ذي خفف م���ن غلوائه ليرالي���ة الغرب 
االقت�سادي���ة وال�سيا�سي���ة، و�س���دد م���ن قب�ست���ه 
�سمولي���ة ال�ستاليني���ة يف ال�س���رق، و�ساع���ف من 
والي���ات  يف  العثم���اين  احلك���م  نظ���م  وح�سيت���ه 
االإمراطوري���ة ومن بينها م�س���ر. ويرى �سكري، 
اأن اخلطاب اال�ستهالك���ي يف م�سر كان عاريًا من 
ورقة التوت، كان االأوروبيون يف »ع�سر حديث« 
�سواء باالإنتاج اأو بالراك���م، بالدولة القومية اأو 
بالدولة اال�سراكية، اأما يف بالدنا فقد كنا نعي�ض 
ع�س���رًا ممت���دًا م���ن الع�س���ور الو�سط���ى باأغل���ب 
مالحمه���ا: اإمراطورية تتفكك، تعتم���د مواردها 
على ا�ستنزاف الواليات التابعة الفقرة املقهورة 
املتخلف���ة. وقد اأتيح مل�سر اأحد الوالة التاريخيني 
ال���ذي اأراد اال�ستق���الل به���ا ع���ن االإمراطوري���ة 
املتداعي���ة االأركان، فقامت نه�ستها خالل املقاومة 
عل���ى جبهت���ني: م���ن اأج���ل ال�سرعي���ة وم���ن اأج���ل 
التحدي���ث، اال�ستقالل يف اإطار ال�سرعية الدينية، 
ولي�ست اخلالفة بال�سرورة مرادفًا وجت�سيدًا لها، 
وقط���ع امل�سافة ب���ني التخلف والتق���دم، واأوروبا 
بال�س���رورة اأحد م�سادره �س���واء يف نظم االإدارة 
والتجارة واحلرب والتعليم، اأو اأي االأفكار التي 

تدور حول اإعمال العقل.

وج�ه واأقنعة
وج���اء الق�س���م الثال���ث م���ن الكتاب حت���ت عنوان 
»وج���وه واأقنع���ة«، يق���ول غ���ايل �سك���ري: كان���ت 
االأج���واء امل�سري���ة من���ذ بداي���ة ال�سبعيني���ات قد 
تلب���دت بغي���وم التط���رف واالإرهاب ال���ذي افتتح 
الثمانينيات باغتيال الرئي�ض ال�سادات، ويف ظل 
ال�سغط العات���ي لهذا املناخ كان خالد حممد خالد 

قد اأ�س���در كتابه عن الدين والدول���ة الذي تراجع 
فيه خطوات عن مبادئه االأوىل، ولكنه كتاب وحيد 
مل يعم���ل منه الرجل جتارة اأو �سعارًا، بحيث عاد 
يف الن�سف االآخر م���ن الثمانينيات لي�سدر كتابه 
امله���م »دف���اع ع���ن الدميقراطية«، ويع���ود فيه اإىل 
�سرت���ه االأوىل. اأما حممد الغ���زايل فقد ان�سرف 
اإىل موق���ف م���زدوج: اأحد الوجهني ه���و املوؤلفات 
ذات ال�سبغ���ة التجديدي���ة وال�سبغ���ة الع�سري���ة 
واالأحادي���ث التليفزيوني���ة الت���ي يدع���و فيها اإىل 
الهداية، هذا الوجه ه���و الذي اأعطى الرجل �سمة 
االعت���دال، ولك���ن يف كتاب���ه »م���ن هنا نعل���م« كان 
الغ���زايل �سادقًا مع نف�س���ه اإىل اأبعد احلدود حتى 
اأفت���ى غداة اغتيال فرج فودة ب���اأن ال�سباب نفذوا 
احلد مع املرت���د، وكان من امل�ستحيل اأن يتناق�ض 
مع فتواه االأوىل حني طلب اإليه الدفاع عن اأولئك 
ال�سب���اب �سم���اع �سهادت���ه، فجاءت فت���واه الثانية 
تاأييدًا ل���الأوىل. ويق���ول املوؤلف: اإنن���ي �سخ�سيًا 
مم���ن يتحفظ���ون عل���ى م�سطل���ح التط���رف، الأنه 
يفر����ض يف املقاب���ل م�سطلح االعت���دال، وحتى 
االإرهاب فهو تو�سيف خارجي الإحدى الو�سائل، 
وه���ي العن���ف، اأما الغاي���ة فه���ي الدول���ة الدينية 
وعنوانها االإ�س���الم ال�سيا�سي.. ال اعتدال فيه وال 
تط���رف، واإمنا نظام للحك���م ال�سمويل حتت راية 
الدي���ن، وهي الراي���ة التي يقف حتته���ا اجلميع: 
م���ن حار����ض البواب���ة اإىل »اأم���ر املوؤمنني«. ويف 
اخلت���ام ي�سر املوؤلف اإىل خطاب مفتوح اإىل عمر 
عبدالرحم���ن، قائاًل: ومل تك���ن بحاجة اإىل الب�سر 
لتع���رف اأن نور العقل يهدي من ي�ساء، فارتويت، 
وارتوي���ت، حت���ى فا����ض النه���ر، كنت ت���اأوي اإىل 
ينب���وع احلكم���ة وتلت���ذ بنه���م املعرف���ة وت�سقلك 
روح العل���م، وكنت من بني م���ا تعلمت اأن االإ�سالم 
�س���يء، واأن تاري���خ امل�سلم���ني �س���يء اآخ���ر، واأن 
تاأويل االإ�سالم م���راث ب�سري يحق فيه االجتهاد 
كاأي فك���ر ب�سري، لذلك �سال���ت الدماء يف ع�سور، 
وازده���رت احل�سارة يف ع�س���ور اأخرى. مل ينج 
من بحر الدماء بع�ض اخللفاء الرا�سدين اأنف�سهم، 
وهل���ك يف املذابح خلق كثرون من امل�سلمني، يف 
ال�سراع بني الفرق واملذاهب كانت ال�سيا�سة هناك 
وامل�سال���ح تلعب دور البطولة، كان الن�ض واحدًا 
والتاأوي���الت عدي���دة تعدد امل�سال���ح وال�سيا�سات 
وال�سالط���ني، وكل ي���رى اأنه على �س���واب مطلق 

واالآخرون على خطاأ مبني.

عن جريدة احلياة

ثقافة النظام العشوائي..
 فكر غالي شكري المتجدد

د. إبراهيم خليل العالف 

م���ن من���ا ال يتذكر غ���ايل �سكري، ه���ذا الكاتب 
 � امل�س���ري  وامل����وؤرخ  والناق���د  والباح���ث 
العرب���ي ال���ذي كان معروف���ا بداأب���ه ون�ساطه 
احلثي���ث لتاأ�سي���ل الفك���ر العرب���ي املعا�سر.. 
جي���ل ال�ستين���ات م���ن الق���رن املا�س���ي وحتى 
اأواخر الت�سعينات.. مالأ غ���ايل �سكري الدنيا 
و�سغ���ل النا�ض.. يف ال�سحف واملجالت.. يف 
الكت���ب.. يف االأهرام.. كنا نقراأ له وقد تابعنا 
ح�سول���ه عل���ى الدكتوراه من جامع���ة ال�سور 
بون يف فرن�س���ا وكانت اأطروحت���ه قد طبعت 
فيم���ا بع���د يف كتاب حم���ل عن���وان ))النه�سة 
وال�سقوط يف الفك���ر امل�سري احلديث(( وقد 
ا�س���رف عليه���ا امل�ستع���رب الفرن�س���ي ال�س�هر 
ج���اك ب���رك.. يف العا�س���ر م���ن اأي���ار /ماي���و 
1998.. ت���ويف غ���ايل �سكري عن عم���ر ناهز 
األ)63( عام���ا، األف خالله���ا العديد من الكتب 
كم���ا كتب املئات من املق���االت. وفوق ذلك كان 
لف���رة من الزم���ن رئي�سا لتحري���ر واحدة من 
املجالت امل�سرية املعروفة بر�سانتها تلك هي 

)جملة القاهرة(..
كان غايل �سكري كاتبا ي�ساريا نا�سريا.. ولد 
يف حمافظ���ة املنوفية امل�سرية ي���وم 12 اآذار 
�سن���ة 1935 وبالرغم من كون���ه م�سيحيا، اإال 
انه در�ض القراآن الك���رمي بل وحفظه عن ظهر 
قل���ب مع التجويد وهو يف ال�سن ال�سابعة من 
عمره ويوؤك���د غايل �سكري ان���ه ولد وترعرع 
يف بيئ���ة عربي���ة اإ�سالمي���ة من حي���ث الثقافة 
واالأع���راف االجتماعي���ة.. تذك���ره قب���ل اأي���ام 
االأ�ست���اذ عزم���ي عب���د الوه���اب، وه���و كات���ب 

م�س���ري، وكتب عنه مقال���ة يف جملة االأهرام 
العرب���ي ي���وم 17 حزي���ران 2006 بعن���وان 

))غايل �سكري.. ملاذا ن�سيناه؟!((.
عمل خالل ال�سنوات الواقعة بني 1956 وحتى 
1960 يف �سلك التعليم، ثم اختر �سنة 1964 
ليك���ون مديرا لتحري���ر جملة ال�سع���ر، بعدها 
عمل يف جملة الطليع���ة وا�سبح م�سوؤوال عن 
حتري���ر ملحقه���ا االأدب���ي.. ج���اء اىل القاهرة 
وتع���رف على نخبة من املفكرين وتوجه نحو 
قراءة الفكر املارك�سي ل�سنوات ون�سر ق�س�سا 
مرجم���ة ع���ن االإنكليزي���ة يف جم���الت منه���ا 
الر�سالة اجلدي���دة وق�سة. واأول كتاب له كان 
ع���ن خاله الكات���ب امل�سري املع���روف )�سالمة 
مو�س���ى( وه���و بعن���وان : ))�سالم���ة مو�س���ى 
واأزم���ة ال�سم���ر العرب���ي((. وبعده���ا ا�سدر 
كت���اب ))اأزم���ة اجلن�ض يف الق�س���ة العربية(( 
وق���د ف�سل مع )120( كاتب���ا وباحثا واأ�ستاذا 
جامعيا بعد توقيع ملعاهدة كامب ديفيد وجاء 
اإىل العراق واأ�سدر )مذكرات اجليل ال�سائع( 
وبعده���ا ذهب اإىل لبن���ان و�ساف���ر اإىل فرن�سا 
واأكم���ل درا�ست���ه وح�سل على الدكت���وراه ثم 
اإىل  وع���اد  التون�سي���ة،  اجلامع���ة  يف  در����ض 
م�س���ر وظ���ل يوا�سل كتابة مقال���ه االأ�سبوعي 
يف جريدة االأهرام حت���ى اإ�سابته بجلطة يف 
املخ ونقل���ه اإىل فرن�سا للعالج ثم وفاته رحمه 

الله..
لغ���ايل �سك���ري كت���ب كث���رة، منه���ا )�سعرن���ا 
القاه���رة  املع���ارف،  دار  اأي���ن؟  اإىل  احلدي���ث 
اأدب  يف  درا�س���ة   : و)املنتم���ي   ،)1968/

القاه���رة،  املع���ارف،  دار  حمف���وظ،  جني���ب 
دار  حتت�س���ر،  ثقاف���ة  )مذك���رات  و   )1969
)ذكري���ات  و   )1970 بي����روت،  الطلي�ع���ة، 
اجلي���ل ال�سائ���ع، وزارة االإع���الم العراقي���ة، 
بغ���داد 1971( و )ثقافتن���ا ب���ني نع���م وال، دار 
الطليع���ة، ب���روت،1972( و )اأدب املقاومة، 
دار املع����ارف، القاه���رة، 1970(، و )ال���راث 
والث���ورة، دار الطليع���ة، ب���روت،1973(، و 
)عروبة م�سر وامتحان التاريخ، دار العودة، 
ب���روت،1954( و )م���ن االأر�سي���ف ال�س���ري 
للثقافة امل�سرية، دار الطليعة، بروت،1975( 
و )ماذا يبق���ى من طه ح�س���ني، دار املتو�سط، 
بروت،1974(، و )عر�ض الدم يف لبنان، دار 
الطليعة، بروت،1976( و )العنقاء اجلديدة 
دار  املعا�س���ر،  االأدب  االأجي���ال يف  �س���راع   :
الطليعة، بروت،1977(.دكتاتورية التخلف 
العرب���ي :مقدم���ة يف تاأ�سي���ل �سو�سيولوجيا 
الطليعة،1986،عروب���ة  املعرف���ة،دار 

االأف���اق  التاري���خ،دار  وامتح���ان  م�س���ر 
اجلديدة،1985،جنيب حمفوظ من اجلمالية 
اإىل نوب���ل د،دار الفاراب���ي، 1992،مواوي���ل 
الطليع���ة، 1985،م���راآة  الكب���رة،دار  الليل���ة 
املنف���ى :اأ�سئلة يف ثقاف���ة النفط واحلرب،دار 
النق���د   : باب���ل  الري�ض،1999،ب���رج  ريا����ض 
واحلداث���ة ال�سريدة، ريا����ض الري�ض،1993، 
توفيق احلكيم : احليل والطبقة والروؤيا،دار 
حي���اة  يف  طوي���ل  الطليعة،1986،ب���وم 
ق�س���رة،دار االأف���اق اجلدي���دة، 1999،غ���ادة 

ال�سمان بال اأجنحة،دار الطليعة،1985.
)النه�س����ة  كتاب����ه  ا�س����در   1978 �سن����ة  يف 
وال�سقوط يف الفكر امل�سري احلديث( عن دار 
الطليعة ببروت. والكت����اب كما قال االأ�ستاذ 
غ����ايل �سكري يف حينه، ه����و املجلد االأول من 
م�س����روع عم����ل م�ستمر واكب علي����ه منذ ع�سر 
�سنوات وعده مدخال ل�سو�سيولوجيا الثقافة 

العربي����ة املعا�سرة. والكتاب كذلك هو الن�ض 
الكامل لالأطروحة باللغ�ة الفرن�سية التي نال 
به����ا درج����ة الدكت����وراه والع�ن����وان باال�س�����ل 

الفرن�س�ي هو :
)النه�سة وال�سقوط يف الفكر العربي احلديث 
: درا�سة نقدية مقارنة بني ع�سري حممد علي 
وجم����ال عبد النا�سر(( وقد اأراد غايل �سكري 
اأن ال يتوق����ف عن����د ظاه����رة النه�سة يف الفكر 
العربي بقدر ما اأراد اكت�ساف قوانني النه�سة 
وال�سقوط معا، وهما الظاهرتان املتالزمتان 

يف خمتلف مراحل تاريخنا املعا�سر.
كان اختي���ار ع�سر حممد عل���ي با�سا )1805 
�1843( وع�س���ر جمال عب���د النا�سر )1952 
�1970( اإط���ارا للبح���ث، اختي���ارا لنه�ستني 
�سقطت���ا بع���د ))اإجن���از(( حتقق عل���ى ار�ض 
الواق���ع، وق���د و�سع غ���ايل �سكري ي���ده على 
ان م���ن اب���رز املوؤث���رات يف نه�س���ة و�سقوط 
النظام���ني ه���و )العالق���ات الدولي���ة وتوازن 
الق���وى العاملي(. ويف نط���اق �سوؤال النه�سة 
وج���واب ال�سقوط فان ثم���ة ثوابت كان البد 
م���ن اأخذه���ا بنظ���ر االعتبار منه���ا ان احلملة 
الفرن�سي���ة عل���ى م�س���ر لي�س���ت ه���ي حم���ور 
النه�س���ة التاريخ���ي ب���ل ه���ي م���ن العوام���ل 
امل�ساع���دة، اأما العامل الرئي�سي فهو العن�سر 
الداخلي احلا�سم يف التطور، وقد ا�ستخل�ض 
غايل �سكري من التاريخ االجتماعي العربي 
الطبق���ي  البن���اء  ان  منه���ا  ثواب���ت  ب�سع���ة 
الدول���ة،  مركزي���ة  تاأك���دت  كلم���ا  للمجتم���ع 
ال ي�سم���ح باحل���روب االأهلي���ة، ب���ل ي�سم���ح 
باالنق�سا����ض على ال�سلط���ات او على الغزو 
االأجنب���ي.. كما ان عروب���ة م�سر كانت تعني 
تقدم���ا يف االأ�س����ض املادية لنه�س���ة املجتمع، 
بينم���ا اقليميته���ا تعن���ي الهزمي���ة الع�سكرية 
والتخل���ف االقت�س���ادي والتبعي���ة لالأجنب���ي 
الدميوقراطي���ة  وان  الفك���ري  واالنحط���اط 
للثقاف���ة  االجتماع���ي  التاري���خ  يف  تعن���ي 
العربية، دعم التيار االأكرث تقدما. وان ادوار 
اجلي�ض واملثقف���ني والدين من ابرز االأدوار، 
�سلبا واإيجابا، يف قيادة النه�سة و�سقوطها، 
وان النه�س���ة العربية ال ت���زال منذ كانت يف 
�س���در االإ�س���الم حوارا م���ع االآخ���ر، ال جمرد 
اإحي���اء للق���دمي، واأخ���را ف���ان الع���رب، وان 
كانوا اليوم متخلف���ني باملعاير االقت�سادية 
والتكنلوجيا للتقدم، اإال اأن العنا�سر الكامنة 
فيه���م عنا�س���ر حي���ة يف ن�سي���ج جمتمعه���م 
الذاتي، بينما عنا�سر القهر احل�ساري دائما 
خارجي���ة اأوال وعاب���رة ثاني���ا. ولالأ�سف فان 
العامل اخلارجي يظل يلعب دورا ا�ستثنائيا 
يف �سق���وط نه�سته���م، وكل م���ا يتطل���ب لكي 
يدخل���وا التاري���خ ثاني���ة، ان يبحث���وا داخل 
اأنف�سه���م وجمتمعهم عن )العام���ل الداخلي( 
ال���ذي يح���دد �س���ر نه�ستهم م���ن جدي���د، هذا 
ق���در االأمة مع النه�س���ة وال�سقوط، كاأي بطل 
تراجيدي حتمل الث���ورة يف اأح�سائها جنني 
الث���ورة  نظ���ام  ويحم���ل  امل�س���ادة،  الث���ورة 
امل�س���ادة يف داخل���ه مقوم���ات الث���ورة ويف 
كل دورة م���ن دورات التاري���خ، ت�ست�سي���ف 
االأم���ة عن�س���را جدي���دا ويف العم���ق دائم���ا 
يتفاع���ل التاريخ، بهزائم���ه وانت�ساراته، مع 
مكون���ات احلا�سر ومقومات امل�ستقبل.. تلك 
ه���ي روؤية غايل �سك���ري اإىل عوامل النه�سة 
ومعاول الهدم وال�سقوط،وهي يقينا حتتاج 
اإىل درا�س���ات معمقة وفك���ر وقاد وعني ثاقبة 
وقلم حر وع�سى اأن جند يوما من �سبابنا من 

يقوم بذلك..

غالي شكري.. قوانين النهضة والسقوط
»هل َيحتاج غايل ش��كري إىل تقدي��م للقارئ؟ وهل تحتاج 

كتاباته إىل تقديم؟ لقد قدمت نفسها، وتقدمت عىل كتابات 

أخرى كثرية، لكننا نحن وما نعاين نحتاج إىل تقديم، فمرص 

ونحن، الوطن ومستقبله، كل ما أبدعه العقل املرصي، من 

فن وعلم ومعرفة وحض��ارة، كل ما أنتجه القلم املرصي 

من أحرف وكتابة، بل العقل املرصي نفسه مهدد باإلزالة، 

والحواج��ز الت��ي ترتاكم حول��ه وفوقه توش��ك أن تحركه 

إمكانية البقاء«.



اعداد   منارات 

غ����ايل �سك����ري كاتب وباح����ث وناقد 
بارز،ا�سته����ر  م�س����ري  وم����وؤرخ، 
النقدي����ة الكثرة.  باأبحاث����ه وكتب����ه 
ح�سل على الدكتوراه من ال�سوربون 
عن"النه�س����ة  بر�سال����ة  بفرن�س����ا، 
امل�س����ري  الفك����ري  وال�سق����وط 
احلديث"حت����ت ا�س����راف امل�ست�سرق 
الفرن�سي ال�سهر جاك برك. اأ�س�ض 
جملة القاه����رة، وح�سل على جائزة 

الدولة التقديرية يف 1996.
ُول����د يف 12 اذار  1935. دخل غايل 
املدر�س����ة جمان����ًا حي����ث كان وال����ده 
يعمل حار�س����ًا للم�ست�سفى. النتمائه 
امل�سري����ة  القبطي����ة  للكني�س����ة  اإىل 
ح����ذره وال����ده م����ن دخ����ول الكني�سة 
التابعة للمدر�سة، لكنه  االأنكليكانية 
كان يذه����ب اإليها بدون عل����م والده، 
وع����ن طري����ق تل����ك الكني�س����ة تعرف 
عل����ى ال�سينم����ا وح�س����ر حما�سرات 
ع����ن احل����روب والدين، حي����ث كانت 
احل����رب العاملي����ة الثاني����ة دائرة يف 
ذلك الوقت. م����ن اأ�سدقاءوؤه يف تلك 
الف����رة فن����ان الكاريكات����ر ج����ورج 
البهجوري حي����ث كان والده مدر�سًا 
باملدر�س����ة. بعد انتهائ����ه من املدر�سة 
حاف����ظ  ال�سي����خ  لبي����ت  يذه����ب  كان 
مدر�����ض اللغة العربي����ة وكان يقروؤه 
الق����راآن وبهذه الطريق����ة حفظ غايل 
القراآن ومتكن من جتويده وال يزال 
يف ال�سابع����ة م����ن عم����ره، ومل����ا ك����ر 
ودخل مدر�س����ة امل�ساع����ي امل�سكورة 
النب����وي  املول����د  خط����ب  يلق����ي  كان 
االإ�سالمي����ة  الديني����ة  واملنا�سب����ات 
االأخرى لقدرته على االإلقاء ومتكنه 
من اللغ����ة العربي����ة. به����ذه الطريقة 
قبطي����ة  بثقافت����ني  �سك����ري  خ����رج 
امل�ساع����ي  مدر�س����ة  يف  واإ�سالمي����ة. 
امل�سك����ورة، تع����رف عل����ى زمي����ل ل����ه 
ي�سم����ى مك����رم حمم����د اأحم����د، الذي 
اأ�سبح �سحفيًا �سهرًا فيما بعد. يف 
تلك االأيام كان غ����ايل يذهب للمكتبة 
بعد انتهاء املدر�س����ة وي�ستعر كتب 
وجمالت اأجنبية ويحاول ترجمتها، 
فق����ال له مكرم مل����اذا ال تكتب بداًل من 

الرجم����ة، فب����داأ يوؤل����ف ق�س�ض كان 
يعر�سه����ا عل����ى مك����رم ال����ذي اأخره 
اأن م����ا يكتبه لي�ض �سوى مترين على 
الكتاب����ة، لكن كتاب����ة الق�س�ض �سيء 
اآخ����ر، واأخ����ره اأن لي�����ض االإنكلي����ز 
فق����ط م����ن ي�ستطيعون الكتاب����ة واأن 
م�س����ر فيها كت����اب قادرين على كتاب 
الرواي����ات منه����م جني����ب حمف����وظ، 
وكان����ت ه����ذه اأول م����رة ي�سم����ع فيها 
غ����ايل ع����ن جني����ب حمفوظ، م����ع اأن 
املفكر �سالمة مو�س����ى الذ يكتب عنه 
غ����ايل اأول كتب����ه، كان ه����و من تبنى 
و�سجع����ه  اأدبي����ًا  حمف����وظ  جني����ب 
ون�سر ل����ه اأول كتبه يف بداية حياته 
االأدبي����ة. الحقًا كتب غ����ايل اأهم كتبه 
عن حمفوظ، بعنوان"بعد املنتمي: 

درا�سة يف اأدب جنيب حمفوظ".
انتقل غ����ايل اإىل القاه����رة للدار�سة، 
وهن����اك تعرف على �س����ري مو�سى 
بهج����ت.  واأحم����د  �س����رور  وفتح����ي 
واأعط����اه مك����رم حمم����د اأحم����د كتاب 
مب����ادئ اللينينية ل�ستالني الذي تاأثر 
به كثرًا وغر وجهته الفكرية. والأن 
غ����ايل كان ي�سكن وقتها يف دير تابع 
للكني�س����ة يف م�سر القدمية، ت�سببت 
تلك التط����ورات يف ط����رده فعاد اإىل 
من����وف والتح����ق مبدر�س����ة الزراعة 
ويف ال�سيف كان يزور مكرم حممد 
اأحمد ال����ذي كان يدر�ض الفل�سفة يف 
جامع����ة القاه����رة، وكان يعطيه كتب 

ليقراأها يف االأجازة.
اأخ����رى  م����رة  للقاه����رة  غ����ايل  ع����اد 
يف  ون�س����ر  مدر�س����ًا  وعم����ل 
ق����ام  جملة"ق�سة"ق�س�����ض 
برجمتها، و�سر يف جملة"الر�سالة 
اجلديدة"تعليق عل����ى ق�سيدة"بكاء 
لالأبد"لل�ساع����ر حمم����د عب����د املعطي 
تاألي����ف  يف  ب����داأ  بعده����ا  حج����ازي. 
بعنوان"�سالم����ة  وكان  كتب����ه،  اأول 
مو�س����ى واأزم����ة ال�سم����ر العربي "، 
يف  اجلن�����ض  كتب"اأزم����ة  وبع����ده 
الق�س����ة العربية"، وكان كتابًا يتميز 
باجلراأة ومن املو�سوعات اجلديدة 

على العقلية امل�سرية.

احلرك����ة  اأع�س����اء  م����ن  غ����ايل  كان 
يف   ،1960 ع����ام  ويف  الي�ساري����ة، 
عه����د الرئي�ض جمال عبد النا�سر، مت 
اعتقاله يف �سجن القناطر وترك هذا 

االعتقال علي اأثرًا نف�سيًا �سيئًا.
اأن����ور  الرئي�����ض  حك����م  ف����رة  ف����ى 
ال�س����ادات �سدر قرار بط����رد حواىل 
120 كات����ب واأ�ست����اذ جامع����ي، كان 
منه����م اأحم����د به����اء الدي����ن ولوي�����ض 
عو�����ض وغرهم، ف����رك غايل م�سر 
و�ساف����ر اإىل ب����روت، وعا�����ض هناك 
اأن  اإىل  ون�س����ف،  �سن����وات  ث����الث 
اللبناني����ة  االأهلي����ة  احل����رب  ب����داأت 
ف����ركا و�ساف����ر اإىل باري�����ض وعا�ض 
هن����اك 12 �سن����ة در�ض فيه����ا وح�سر 
اإ�س����راف  ر�سال����ة الدكت����وارة حت����ت 
امل�ست�سرق الكبر جاك برك، وكان 
يف  وال�سق����وط  عنوانها"النه�س����ة 
الفكر امل�سري احلديث"، وكانت عن 
النه�سة امل�سرية يف القرن 19 حتى 
�سقوطه����ا. بعده����ا �ساف����ر غ����ايل اإىل 
تون�����ض، وعمل يف جامعة هناك اإىل 
اأن ع����اد اإىل م�سر وظ����ل يكتب مقالة 

اأ�سبوعية يف جريدة االأهرام.
مثل كل كتاب م�سر من دعاة التح�سر 
والنه�س����ة،  والتط����ور  واملدني����ة 
تعر�����ض غ����ايل حلم����الت عدواني����ة. 
عندما وقعت حماولة اغتيال جنيب 
حمف����وظ، كتب له غايل اأنه تعلم منه 
ومن جتربة حماولة اغتياله �سجاعة 
العقل والتعق����ل، و�سجاعة االإ�سرار 
لدرج����ة اال�ستب�س����ال، واأن����ه �سام����د 
ومتم�سك بالعقالنية و�سيظل حاماًل 
العل����م ذو الث����الث جنوم:"احلري����ة، 
املعرفة، والعدال����ة". بطبيعة احلال 
كان����ت تل����ك النج����وم الثالث����ة �سبب����ًا 
حماول����ة اغتيال حمف����وظ والهجوم 
عل����ى غ����ايل و�سالم����ة مو�س����ى وطه 
ح�س����ني وتوفيق احلكي����م وكل كتاب 
م�س����ر الذي����ن ن����ادوا بتل����ك املب����ادئ 

الثالثة يف تلك الفرة.
ط����وال ال�سنوات الت����ي تعر�ض فيها 
غ����ايل حلم����الت و�سائع����ات وكتب����ت 
�سده مقاالت نقدي����ة �سر�سة، والتي 

ازدادت خدتها مع ن�سر اأول كتبه يف 
ال�ستينيات"�سالم����ة مو�س����ى واأزمة 

ال�سمر".
اأ�سماه"حماك����م  م����ا  �سك����ري  ف�س����ح 
التفتي�ض"، التي مّت ن�سبها للمبدعني 
واملثقفني، يف تلك الفرة وتزايدها، 
وحاالت مطاردة االإبداع وم�سادرة 
الكت����ب، ومالحق����ة املفكري����ن، وقمع 
احلريات، فقارن بني روايتي:"اآيات 
�سيطانية"ل��سلمان ر�سدي، و"اأوالد 
حي����ث  حمف����وظ؛  حارتنا"ل�نجي����ب 
ال����ردة ال�سلفي����ة ال ت�س����ّكل، يف  ع����ّد 
ح����ّد ذاته����ا، املن����اخ االإرهاب����ي، اإمّنا 
تنجح م����ن خ����الل ا�ستغ����الل التفّكك 

االجتماعي الفادح، واملعاناة الهائلة 
الت����ي حتط����م اأع�س����اب املواطن����ني، 
ليتغلغ����ل االإره����اب من ب����ني فراغات 

املجتمع"
تراأ�ض غ����ايل �سكري جملة القاهرة، 
وكانت م����ن املج����الت الثقافية التي 
منت�س����ف  يف  م�س����ر  يف  ظه����رت 
الق����رن الع�سرين. لك����ن �سنة 1996 
اأ�سيب غايل بجلطة يف املخ األزمته 
الفرا�����ض انتقل بعده����ا  اىل فرن�سا، 
يف  االأمريك����ي  امل�ست�سف����ى  ودخ����ل 
باري�����ض، وظ����ل مري�س����ًا في����ه. وقد 
ت����ويف ع����ن عم����ر 63 عام����ًا، ت����اركًا 

موؤلفات هامة.

غ���ال���ي ش��ك��ري..ال��م��ث��ق��ف ال��ت��ن��وي��ري 


