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مصطفى شلش

بل حاول���وا اأن ي�ستك�سفوا يف م�ساحات بكر ويوؤ�س�سوا 
ملنظوراته���م واأجهزته���م املفاهيمي���ة ويجته���دوا، ال يف 
التف�س���ر وح���ده، واإمنا يف النقد حتى ول���و طال رموزًا 
واإيقونات كان امل�سا�س بها من املحّرمات. وهوؤالء طّوروا 
النظرية واقرتحوا اإ�سرتاتيجي���ات للتطبيق مبا يتالءم 
ومتغرات الع�س���ر املادية والفكرية. وبهذا ال�سدد، لعل 
اأنطوني���و غرام�سي  كان  اأكرث اأولئك املفكرين، يف �سمن 
احللق���ات ال�سيا�سي���ة املارك�سية الفاعل���ة، اأهمية يف تلك 

احلقبة، واإثارة للجدل.
ول���د غرام�س���ي ) 1891 � 1937 ( يف اآلي����س يف جزي���رة 
�سرديني���ا، ودر�س االآداب بجامع���ة تورينو.. بداأ ن�ساطه 
العمالي���ة  احل���ركات  اإىل  وان�س���م  مبك���رًا،  ال�سيا�س���ي 
اال�سرتاكي���ة، وحتدي���دًا للح���زب اال�سرتاك���ي االإيطايل. 
و�س���ارك يف الكفاح ال�سيا�س���ي، وكتب مقاالت عن جممل 
االأو�س���اع االقت�سادية واالجتماعي���ة االإيطالية، ال�سيما 
ع���ن ظروف الطبقة العاملة االإيطالية. اأف�سح منذ يفاعته 
ع���ن موهب���ة يف االإب���داع الفك���ري والتنظي���م ال�سيا�سي 
والقيادة احلزبية واجلماهرية.. جّمد الثورة الرو�سية 
وعّرف به���ا وبقادتها. وا�سرتعى انتب���اه لينني بتقريره 
ال���ذي قدم���ه اإىل املجل����س الوطن���ي للح���زب اال�سرتاكي 
االإيط���ايل بعنوان ) من اأجل جتدي���د احلزب اال�سرتاكي 
(. وق���د دع���م لينني بق���وة هذا التقري���ر يف اأثن���اء انعقاد 
املوؤمت���ر الث���اين لالأممي���ة الثالث���ة يف مو�سك���و �سي���ف 
1920.. انتق���د غرام�سي ممار�س���ات و�سيا�سات احلزب 
اال�سرتاك���ي حي���ث راأى فيه ال جتمع���ًا ح�سريًا بل ح�سدا 
قبلي���ا، ال ج�سما متكامال بل جتم���ع اأ�سخا�س. ولذا بادر 
اإىل تاأ�سي����س احل���زب ال�سيوع���ي االإيط���ايل م���ع رفاق���ه 
الذين ي�ساركونه الهم���وم واالجتاه.. وقف �سد الفا�سية 
ال�ساعدة، واأُعتقل باأمر من مو�سوليني، حيث ق�سى يف 
ال�سجن قرابة الع�سر �سنوات، وهناك كتب اأهم درا�ساته 
الت���ي ُعرفت بدفات���ر ال�سجن. وتويف بع���د فرتة ق�سرة 

جدًا من اإطالق �سراحه يف العام 1937.
كان مارك�سي���ًا خمل�س���ًا، لكن���ه رف����س عب���ادة مارك����س 

كمع�س���وم من اخلط���اأ، فمارك����س من وجهة نظ���ره، كما 
قال يف الع���ام 1918 "لي�س م�سيحًا خّلف وراءه �سل�سلة 
من احلكايات ذات املغزى االأخالقي التي حتمل ملزمات 
�سريح���ة وقواع���د غ���ر قابل���ة للتغي���ر عل���ى االإطالق، 
خارجة ع���ن مقوالت الزمن والف�ساء. اإن امللزم ال�سريح 
والوحي���د، والقاع���دة الفري���دة ه���ي؛ ي���ا عّم���ال الع���امل 
احتدوا". وما عدا ذلك تفا�سيل قابلة لالجتهاد والنقا�س 

العلمي.
كت���ب غرام�س���ي باأملعي���ة واأ�سال���ة ع���ن احل���زب الثوري 
جمال����س  وع���ن  ودوره���ا،  النقاب���ة  وع���ن  ووظيفت���ه، 
امل�سان���ع، واأك���د عل���ى العمل الث���وري املنّظ���م والواعي 
من���ددًا باالإ�سالحيني.. وهو �ساحب فل�سفة الرباك�س�س: 
االإن�ساني���ة  املمار�س���ة   � والنق���دي  العمل���ي  "الن�س���اط 
واملح�سو�س���ة � وغرام�س���ي يوؤكد ا�ستقاللي���ة الرباك�س�س 
اإزاء الفل�سف���ات االأخ���رى. اإنها ممار�س���ة ونظرية يف اآن 

معًا ولهذا فهي فل�سفة �سيا�سية".
ولغرام�س���ي تق�سيمه اخلا����س للنظري���ة املارك�سية فهي 
تتك���ون، عل���ى وف���ق روؤيت���ه، م���ن االقت�س���اد ال�سيا�س���ي 
والعلم ال�سيا�سي والفل�سفة. ويف اأثناء بحثه عن املبادئ 
املوّح���دة يف عالقات االإن�سان بامل���ادة ) نتاج الرباك�س�س 
���د م���ن وجه���ة النظ���ر  ال�ساب���ق ( وج���د اأن "املب���داأ املوحِّ
االقت�سادي���ة هو: القيمة. ومن وجه���ة النظر ال�سيا�سية: 
الدول���ة. واأما من وجهة النظر الفل�سفية فهو العالقة بني 
اإرادة االإن�سان وب���ني االأو�ساع واملواقف التي ينبغي له 
جتاوزها. وهذا املبداأ االأخ���ر يوؤلف بني وجهتي النظر 
ال�سابقت���ني الأنه يتيح االنتقال م���ن امل�ستوى االقت�سادي 
اإىل امل�ست���وى اخللق���ي وال�سيا�س���ي. اإن���ه الرباك�س�س". 
ووجد غرام�سي التاريخ يف عامل االأفكار، لي�ست االأفكار 
كتجري���دات خيالية؛ "كان جوهر ه���ذه االأفكار يكمن يف 
االقت�س���اد، ويف الن�ساط العمل���ي، ويف اأنظمة وعالقات 
االإنت���اج والتب���ادل. وه���ذا جعل���ه يتقاط���ع م���ع القائلني 
ل عل���ى االإرادة االإن�سانية  باحلتمي���ة امليكانيكي���ة، ليع���وِّ
والعم���ل االإن�س���اين، باعتب���ار التاريخ �سناع���ة ب�سرية. 

"كان���ت املارك�سي���ة بالن�سبة اإليه فل�سف���ة تطبيق عملي، 
واعتقاد باأنه ميكن اإجناز هدف حترير الربوليتاريا من 
خ���الل الن�ساط ال�سيا�سي الطوع���ي للربوليتاريا نف�سها، 
اأو باالأح���رى ع���ن طريق اجلدلي���ة امل�ستم���رة التقدم بني 

الربوليتاريا وطليعتها ذات الوعي الطبقي".
نّظر غرام�سي للتحالف بني الربوليتاريا والفالحني، بني 
العمال ال�سناعيني والزراعيني. ومن يقوم بتوطيد مثل 
هذا التحالف ه���م الطليعة املثقفة. ويف اأفق هذه النظرة 
لطبيعة وكيفية التحالف اأ�س�س غرام�سي ملفهوم ) الكتلة 
التاريخي���ة ( حيث ي�سّكل املثقف���ون "اال�سمنت الع�سوي 
ال���ذي يربط البني���ة االجتماعية بالبني���ة الفوقية ويتيح 

تكوين كتلة تاريخية".
اأك���د عل���ى تثقي���ف الربوليتاريا، وم���ن خالل���ه على دور 
الوع���ي والثقاف���ة يف التاري���خ، حت���ى اأن الثقاف���ة ميكن 
اأن يط���وي املراح���ل وي�س���ّرع حرك���ة التاري���خ.. يق���ول، 
وهو حتت تاأث���ر انبهاره بالثورة الرو�سي���ة البل�سفية؛ 
تبداأ  �سوف  ا�سرتاكيًا  املتعلمة  الرو�سي���ة  "الربوليتاريا 
تاريخه���ا من املرحل���ة الق�س���وى لالإنتاج الت���ي و�سلتها 
اإنكل���رتا اليوم. واإْن عليها اأن تب���داأ، فاإنها �ستبداأ اإنطالقًا 
مم���ا حتق���ق حت���ى االآن يف االأمكن���ة االأخ���رى. ومن هذا 
امل�ست���وى �س���وف ت�س���ل اإىل الن�س���ج االقت�س���ادي الذي 
يعتربه مارك�س �سرطًا للجماعية. اإن الثوريني �سيخلقون 
باأنف�سهم ال�سروط ال�سرورية للتحقيق الكامل وال�سامل 
لفكرته���م. و�سيخلق���ون هذه ال�سروط باأ�س���رع مما تفعل 

الراأ�سمالية".
ع���رّبت هذه الثق���ة املفرط���ة بالربوليتاري���ا الرو�سية عن 
روح االنفعال الثوري التي كانت �سائدة وقتئٍذ، ومل تكن 
البروقراطي���ة قد حتكم���ت متامًا مبقالي���د ال�سلطة بعد. 

كان ذلك طوباوية �سيتنبه لالواقعيتها الحقًا.
ا�ستح���دث غرام�س���ي مفاهي���م مل تكن مطروق���ة يف حقل 
الفكر املارك�سي، مثل مفهوم الهيمنة الثقافية التي تعني 
اأن الطبق���ة الربجوازية تهيمن على املجتمع ال بامتالكها 
و�سائ���ل االإنتاج واإدارته���ا والتحك���م مبوؤ�س�سات الدولة 

وح�س���ب، واإمنا من طري���ق فر�س ت�سوراته���ا واأفكارها 
عل���ى املجتم���ع اأي�س���ًا، اإىل احل���د ال���ذي ت�ست���درج مع���ه 
الطبقة العاملة لتبن���ي تلكم الت�سورات واالأفكار، والتي 
تغ���دو كما ل���و اأنها ت�س���ورات واأف���كار املجتم���ع برمته. 
كم���ا اج���رتح م�سطلح���ي/ مفهوم���ي ) املثق���ف التقليدي 
واملثق���ف الع�س���وي ( واالأول هو م���ن ينف�سل عن هموم 
املجتمع. اأو هو من يعيد الرتويج الأفكار قاّرة، املرة تلو 
امل���رة، مثل املعلم���ني ورجال الدين. فيم���ا الثاين هو من 
يرتب���ط ع�سوي���ًا بطبق���ة اجتماعي���ة، اأو موؤ�س�سة ويعرّب 
ع���ن ماهيتها وم�ساحلها واآماله���ا، وي�سوغ وعيها. واإذا 
كان اأف���راد املجتم���ع جميعًا مثقف���ني ) اأي اأن لهم اأفكارهم 
واآراءه���م ومنظوم���ة قيمه���م وتقاليده���م ( ف���اإن قل���ة من 
هوؤالء ميار�سون وظيفة املثقف يف املجتمع. وهوؤالء هم 
املفكرون واملبدعون يف �ستى جم���االت العلوم والفنون 
واملع���ارف واالآداب. وي�ستطيعون التاأث���ر على النا�س. 
وه���ذا م���ا ق���اد غرام�س���ي اإىل بل���ورة ت�س���ور جدي���د عن 
احلزب الث���وري الذي يكون اأع�س���اوؤه جمموعة نا�سطة 
من املثقفني الع�سويني املرتبطني بقوة بق�سايا املجتمع، 

ال�سيما الربوليتاريا والفالحني.
ومّيز غرام�سي بني املجتمع ال�سيا�سي واملجتمع املدين. 
فاملجتم���ع ال�سيا�س���ي بنظره ي�س���م احلكوم���ة والقوات 
امل�سلحة وال�سرطة واملوؤ�س�سات الت�سريعية والق�سائية، 
فيم���ا املجتمع امل���دين مُيثَّل باالقت�ساد واأف���راد املجتمع، 

وموؤ�س�ساته امل�ستقلة عن احلكومة.
حافظ���ت اأف���كار ومفاهي���م كث���رة حقنه���ا غرام�س���ي يف 
ن�سي���ج الفك���ر املارك�سي عل���ى طراوته���ا وفاعليتها حتى 
بع���د اأكرث من �سبعني �سنة عل���ى وفاته، وما زالت موؤثرة 
ويجري تداولها واال�ست�سهاد بها ومناق�ستها، اليوم، يف 
حق���ول معرفية عديدة، منها عل���وم ال�سيا�سة واالقت�ساد 

واالجتماع والنقد الثقايف واالأنرثبولوجيا.
�سل�سلة  �سمن  املدى  يف  ن�سر  ان  املو�سوع  لهذا  • �سبق 
مقاالت بعنوان بعد مارك�س ن�سرها الراحل �سعد حممد 
رحيم فيما بعد يف كتاب 

ما بني عامي 2018-2019، شهدت 

عدة بلدان عربية موجة جديدة من 

التظاهرات، بداية من العاصمة 

األردنية "عامن" التي تتجدد فيها 

الوقفات اإلحتجاجية السلمية بني 

الحني واآلخر، مروًرا بتظاهرات 

حاشدة مستمرة يف السودان أسقطت 

نظام الرئيس عمر البشري، وصوًل 

للحشود الجزائرية التي نجحت يف 

إنهاء حقبة الرئيس بوتفليقة بإعالنه 

عدم الرتشح للرئاسة لعهدة خامسة 

للحكم والتقدم باستقالته. حتى وصلنا 

للحظة التظاهرات املرصية يف زمن 

السييس. وهذه اللحظات التاريخية 

كننا من قراءة  الفارقة واملضطربة تمُ

وطرح أفكار تتعلق بالِحراكات الثورية 

عموًما، دون تحديد نطاق جغرايف لها 

وجامهري بعينها لوجود إختالفات بني 

كل بيئة وأخرى، وباملامرسة السياسية 

خصوًصا مع األخذ يف اإلعتبار أنه من 

غري املفيد الركون إىل مبدأ القياس 

النابع من الفكر الصوري يف قراءة 

األوضاع الثورية وتحديد املامرسة 

السياسية لها حتى ل نصل إىل قراءة 

ظاهرية مشوشة للواقع الفعيل القائم 

عىل األرض.

ولك���ن م���ن املفي���د تق���دمي ق���راءات فكري���ة ثوري���ة مث���ل اأعمال 
الفيل�س���وف واملنا�سل املارك�س���ي اأنطوني���و غرام�سي )1891 
 " "يف الوحدة القومية االإيطالية  – 1937( وحتدي���ًدا كتاب 
الذي انطلق فيه من فكر جديل فاأنتج عدة مفاهيم واأفكار جمَع 
فيه���ا بني التاريخ وبني علم االإجتم���اع ُمقدًما نظرية للممار�سة 

ال�سيا�سية.

التعامل مع الدولة
يف كت���اب "يف الوح���دة القومي���ة االإيطالية" انطل���ق غرام�سي 
م���ن مفهوم ثنائ���ي وه���و الدولة/املجتمع امل���دين، اأو املجتمع 
ال�سيا�سي/املجتم���ع امل���دين، موؤكًدا على �س���رورة عدم اخللط 

بني مفاهيم الدولة، واملجتمع املدين، واجلماهر املنفردة.
ونب���داأ بتعريف اجلماه���ر املنفردة وهي اجلماه���ر املُ�ساركة 
يف التظاه���رات واالإحتجاجات واالإ�سراب���ات بقرار �سخ�سي 
وغ���ر من�سوي���ة حت���ت ل���واء اأح���زاب اأو نقاب���ات. كم���ا عّرف 
غرام�س���ي املجتمع امل���دين باأنه "جمم���وع املوؤ�س�سات امل�ساف 
له���ا عالق���ات اإقت�سادي���ة". وع���ّرف الدول���ة يف �س���وء "الدولة 
االأخالقي���ة" عن���د الفيل�س���وف االأملاين هيغ���ل )1831-1770( 
امل�ستم���دة من االأ�سول الفل�سفي���ة والثقافية الليربالية وربطها 
مبفه���وم "الدولة-ال�سرط���ي" اأي الدول���ة الت���ي ال يتعدى دور 
موؤ�س�ساته���ا دور ف���رد االأمن فيها – فهي دول���ة ال تنتج خدمات 
للمواطن���ني بل تنتج ُعنفًا ب�س���ور خمتلفة اإىل جانب �سبكة من 
الن�ساطات العملي���ة والنظرية والتي ال تكتفي الطبقة احلاكمة 
بوا�سطته���ا بتربي���ر �سيطرته���ا واملحافظ���ة عليها فق���ط، واإمنا 
تعمل على ك�سب املوافقة الن�سطة من اأفراد ال�سعب املحكومني 

ب�سكل دائم.
ويف �س���وء مفاهي���م )الدول���ة، املجتم���ع امل���دين، اجلماه���ر 
املنف���ردة، الدول���ة ال�سرطي( بن���ي غرام�سي فكره م���ن اأجل اأن 

تتمك���ن اجلماه���ر من اإ�سالح / تغير ما تري���ده من �سيا�سات 
الدولة عرب اإ�سافة مفهوم "الهيمنة" الذي عمل على �سياغته. 

وتعترب الهيمنة الغرام�سية هي "التكملة" للمفهوم ال�سامل 
ا"  للدول���ة من خالل مَتلك املجتم���ع "املدين خ�سو�سً

قوته ل�سد عنف الدولة عرب "الهيمنة الثقافية".
ويت�سح من التج���ارب الفا�سلة/املهزومة حلركات 
الربيع العربي عام 2011 اأن غياب فاعلية املجتمع 

املدين/ال�سيا�سي –املمثل يف االأحزاب والنقابات- 
ال���ذي قد يعن���ي اأن احلراك القائ���م ال يفتقد ن�ساطات 
واأف���كارًا �سيا�سي���ة فعال���ة للتغي���ر، ب���ل ال يحت���وي 
عل���ى اأي فكر اإجتماع���ي واإقت�س���ادي وحتى اأخالقي 

�س���روري لُيطرح كبديل ملا هو قائ���م �سابًقا واملطلوب 
واملُطالِب���ني  ح���راك  اأي  اأف���راد  يجع���ل  مم���ا  تغي���ره. 

باالإ�س���الح والتغي���ر اأم���ام وج���ه الدولة/ال�سرط���ي كم���ا 
يقدمهما غرام�سي. اأي عليه���م اأن يواجهوا العنف الق�سري 

ع���رب االأجه���زة ال�سلطوي���ة الع�سكري���ة واالأمني���ة وتر�سان���ة 
القوان���ني الت���ي تنتجه���ا ال�سلط���ة ملحا�سرة دع���وات التظاهر 

وت�سييق احلريات ملنع اأي 
خطر اأو حماوالت خللخلة 
بن���ى النظ���ام ع���رب و�سائل 
االإجتماع���ي  التوا�س���ل 
اأف���كاره،  ومواجه���ة 
"اجلرائ���م  قان���ون  مث���ل 
االإلكرتوني���ة " ال���ذي �سار 
اأغل���ب  يف  وفع���ااًل  قائم���ًا 
البل���دان العربي���ة. ولهذا ال 
يعني عدم وجود مواجهات 
مبا�سرة مع قوات ع�سكرية 
اأن  واجلي����س(  )ال�سرط���ة 
الدول���ة تخل���ت ع���ن عنفه���ا 
ولكنه���ا متار�سه مبا يعرف 
ال�سامت���ة" اأي  "الق���وة  ب���� 
اأنه���ا حت���ول عنفه���ا جت���اه 
املعار�سني عرب تر�سانة من 

القوانني.
غرام�س���ي  ق�ّس���م  وق���د 
"الهيمن���ة" اإىل طبيعت���ني: 
واإىل  وثقافي���ة،  �سيا�سي���ة 
م�ستوي���ني: دويل وحملي. 
ومن ه���ذا املنظور مل يكتف 
غرام�سي باإلقاء ال�سوء على 
دور الدول���ة )حملًي���ا( م���ن 
خ���الل املوؤ�س�س���ات الثقافية 

الديني���ة واالإعالمي���ة والتعليمي���ة وال�سيا�سي���ة  كاملوؤ�س�س���ات 
كالربملان���ات والتي تقوم بهيمنة وعنف ي���وازي هيمنة وعنف 
القوات الع�سكرية، واإن كانت فعالية االأخرة وطريقة تعاملها 
مع اجلماهر تتوقف على مدى تاأثر االأوىل. كما اأملح غرام�سي 
ب�س���كل م�ستقبلي اإىل هيمنة الدول الكربى )دولًيا( على غرها 
)�سيا�سًي���ا( عرب جمل�س االأمن واللجان االأممية، و)ثقافًيا( عرب 
املوؤ�س�س���ات الدولية وال�سركات العابرة للقارات والتي �سارت 

املمولة الرئي�سية االآن لن�ساطات املجتمع املدين.
ل���ذا نّبه غرام�س���ي لنقطة �سدي���دة اخلطورة، وه���ي م�سوؤولية 
اجلماه���ر اأو قادته���ا يف مواجه���ة التواف���ق وال�سيط���رة التي 
يحققه���ا النظام عل���ى املجتمع امل���دين عرب التحك���م الكامل يف 
االأح���زاب والنقاب���ات وتعميم فك���ر النظام ال�سلط���وي احلاكم 
)نظ���ام دويل كان اأو حمل���ي( وحتويل���ه اإىل راأي ع���ام وح����س 
ا لدى اأ�سحاب  م�سرتك لدى فئات وا�سعة من ال�سعب، وخ�سو�سً
املراكز والنفوذ يف احلقل االإقت�سادي واحلقل الثقايف. ولهذا 
يطال���ب غرام�س���ي باالإنتقال من الوعي النقاب���ي/ احلزبي اإىل 
الوع���ي ال�سيا�سي الفردي املبا�سر وحت���رر املتظاهرين من اأي 
فكر اإقت�س���ادي خا�س ومطالب فئوية. وذل���ك لكي ي�ستطيعوا 
تقدمي اأنف�سه���م للمجتمع، كنواة م�س���روع تغير �سامل ولي�س 
جم���رد مطالبني باإ�سالح ال يقوم اإال بتغي���ر الوجوه مع ثبات 

ال�سيا�سات اأو تدهورها.
ودون اإدراك ما �سبق، ودون النظر للمرحلة التاريخية لتكوين 
الدول���ة وفهم اأنها، اأي الدولة، لي�س���ت جهازًا للحكم فقط واإمنا 
اأي�س���ًا جهاز للقمع على كافة االأ�سعدة ال ميكن اإ�ستبداله –على 
اأح�س���ن تقدير- اإال بنظ���ام اآخر ميكنه الهيمنة ع���رب موؤ�س�سات 
واآليات جديدة تخدم اجلمهور الطامح للتغير. دون كل ما تقّدم 

�سن�سقط 
يف ف���خ اإتاح���ة الفر�س���ة للنظ���م 
الإدع���اء  القائم���ة  االإ�ستبدادي���ة 
الُقطري���ة  اخل�سو�سي���ة  مب���داأ 
 – اأن الدول���ة ع�سائري���ة  )مث���اًل 
قبائلي���ة – تقوم على حكم فئات 
اأو اأوليجاركي���ة ... اإل���خ( وهذا 
الو�س���ع اخلا����س املُدع���ى مي���د 
بظ���رف  االإ�ستب���دادي  احلاك���م 
ُيحاف���ظ  الأن���ه  لبقائ���ه  واقع���ي 
عل���ى بق���اء الف���رد – دون النظر 
اإىل و�س���ع الف���رد االإجتماع���ي- 

وتكوين االأ�سرة، وبالتايل تعرث والدة جُمتمع مدين.
ويف حال عدم ظهور جمتمع مدين م�ستقل خالل فرتة االأزمات 
الع�سوي���ة –حلظات من االإن�سداد ال�سيا�سي والثقايف يف ُعمر 
الدول- وقادر على اإنتاج هيمنات بديلة،  لن يكون لدى اأي فكر 
ث���وري اإال قليل من الدعم. مم���ا يجعلنا اأم���ام طريقني اأحدهما 
البط����س ال�سدي���د باحل���راك الث���وري وف�سل���ه، اأو ظه���ور نظام 
ع�سك���ري )يحك���م ب�سكل مبا�س���ر، مثل م�س���ر يف 2011 عندما 
كانت حتت حك���م املجل�س الع�سكري، اأو غر مبا�سر مثل م�سر 
حالي���ًا(. ويعنى ه���ذا النظام الع�سكري باإع���ادة ر�سم اخلريطة 
الطبقية يف املجتمع وكبح اأي ِحراك من ِقبل اجلماهر، �سواء 
كان���ت جماع���ات اأو اأف���راد، اأي يعم���ل على ا�ستع���ادة النظام – 
النظ���ام ِمن وجهة نظ���ره والنظام ال���ذي يتما�سى مع م�ساحله 

اخلا�سة- يف حالة خروج االو�ساع عن ال�سيطرة.

ضد المثالية الثورية
وبناًءا على ما �سب���ق، اأو�سح غرام�سي اأن املثاليات والطاقات 
الثوري���ة، يف ظ���ل غياب عام���ل "الهيمنة الثقايف" ع���ن امل�سهد 
ع���ن حتقي���ق  تك���ون عاج���زة  اأحياًن���ا  الث���وري  االإحتجاج���ي 
اأه���داف اأي حركة اإحتجاجية/ثورة بداي���ة من اأب�سط مطالبها 
ال���ذي ق���د يتمثل يف االإ�س���الح ولي�س يف تغير ج���ذري للنظم 
ال�سيا�سي���ة اأو الطغ���م احلاكم���ة. ويبداأ بطرح خط���وة من اأجل 
جن���اح  احل���ركات االإحتجاجي���ة وتتمث���ل يف االإعتم���اد عل���ى 
املوؤ�س�س���ات  املمثل���ة يف  للدول���ة  اإحت���الل اخلن���ادق اخللفي���ة 
التعليمي���ة والدينية والثقافي���ة التقليدية. اأي على املتظاهرين 
امل�ساركني يف اأي فعاليات اإحتجاجية حماولة اإنتاج فكر جديد 
يتعلق ببيئته���م وطريقة تعاملها مع اأفراده���ا وحماولة فك اأي 

اإرتب���اط �سلب���ي به���ذه البيئ���ة االإجتماعية احلا�سن���ة. وبنف�س 
الكيفي���ة اإعادة ر�س���م العالق���ات االأ�سرية وكيفي���ة اخلروج 
من �سيطرتها، وبناء خطاب اأخالقي/ديني فعال وقريب 
من املواط���ن وم�ساكله ليتمكن من طرح بديل فعال عن 
اجلماع���ات الدينية التقليدي���ة املمثلة يف االإ�سالم 
ال�سيا�س���ي مثاًل كاالأخوان امل�سلمني وال�سلفيني، 

وموؤ�س�سات الدولة الدينية.
وم���ا �سبق ق���د يت���م ع���رب التحلي���ل )النظري – 
العمل���ي( ملفهوم "الهيمن���ة" ال���ذي كان له تاريخ 
طوي يف تقدمه الفل�سفي واملعريف ويف تطوره 
ا، والذي ميكن ن�سره وتعميمه  ال�سيا�س���ي اأي�سً
ب���ني اأو�ساط املحتج���ني يف امليادين وخارجها 
ع���رب و�سائ���ل التوا�س���ل واملواق���ع ال�سحفي���ة 

ال�سبابية البديلة الإعالم الدولة.
ويوؤك���د غرام�س���ي عل���ى اأن حتقي���ق مفه���وم "الهيمنة" 
يجعل املجتمع املدين مبثاب���ة ح�سن داخلي للفكر البديل. 
وي�سم���ح وجوده باإع���ادة بناء ت���وازن �سحيح ب���ني الدولة 
اأن يغيب  االأف���راد. وهذا ما ال يج���ب  "مبوؤ�س�ساته���ا" وب���ني 
ع���ن ذهن القائم���ني على حراك ث���وري. ولهذا ي�س���دد غرام�سي 
عل���ى �سرورة اإعط���اء اأهمية خا�سة وفائق���ة للبنية الفوقية، 
وللمثقف���ني الع�سويني، حيث اأن الهيمن���ة الثقافية هي 
املحرك "الدينامو" لل���دور ال�سيا�سي للطبقة، اأي 
انتق���ال البنية التحتي���ة وتناق�ساتها اإىل 
البني���ة الفوقية، لكي يت���م بناء تنظيم 
ث���وري ي�ستطي���ع اأن يحك���م االأر�س. 
واأن يك���ون التنظي���م جامع���ًا للطبق���ة 
املو�سوعي���ني  وحلفائه���ا  ال�سبابي���ة 
املنحازين  االأخ���رى  الطبقات  –اأبن���اء 

للطبقة الثورية-.
وم���ن خالل وعي ه���ذه الطبق���ة املهيمنة 
الثورية ومهامه���ا ال�سيا�سية والتاريخية، 
التي تقوم على روؤي���ة نظرية �ساملة، وبرنامج 
�سيا�سي تنفيذي على االأر�س، وعرب حتمل م�سوؤوليتها بقيادة 
االإحتجاج���ات، وبالت���ايل م�سوؤولية حتدي���د برناجمها، وخلق 
اأف���كار وبدائ���ل حديث���ة وجديدة، مب���ا يعني ذل���ك خلق جمتمع 
مدين، وحتطيم اجله���از احلكومي ال�سلط���وي القائم لتحقيق 

اأق�سى ا�ستفادة من االإنتفا�سة وحتولها اإىل ثورة اإجتماعية.
قب���ل اأن اأنتهي م���ن طرح قراءتي لفك���ر غرام�سي يف كتابه »يف 
الوحدة القومي���ة االإيطالية« يجب اأن اأ�سر اإىل احلاجة املُلحة 
لنم���ط جديد لالحتج���اج ب�سكل اأكرث فاعلي���ة يف ع�سر العوملة، 
وحماول���ة جديدة الإنت���اج نظرية ثوري���ة "مهيمن���ة". وربطها 
ب�سرائح جمتمعي���ة جديدة ُمتعلمة وُمتمدن���ة ذات وعي ميكنه 
التعام���ل م���ع االأزمة الراهنة وجتاوز ه���ذا الو�سع املُدع�سن – 
العدمي الذي تعم���ل احلكومات العربية احلالية على ت�سديره 
والتعام���ل م���ن خالل���ه. فاخلوف م���ن االأ�سولي���ات الدينية هو 
الوق���ود الذي يح���رك الديكتاتوري���ات واحل���روب االإمربيالية 
ب�سكله���ا اجلديد املعومل لتربير �سيا�ستها االإقت�سادية واالأمنية 
.مما يجعل حتليل وقراءة تاريخ الهيمنة الثقافة الثورية على 
االأر�س وكيفية ال�سيطرة على جمريات االأمور خالل اللحظات 
الثوري���ة يكت�س���ب اأهمي���ة خا�س���ة. وهذا ع���رب ربط���ه بالواقع 
العرب���ي لتحدي���د درجة تط���ور اأ�ساليب االإنت���اج وموقع حركة 

راأ�س املال يف العملية االإنتاجية . 
له���ذا ميثل الطرح النظري لعملية الهيمنة الثقافية ب�سكل اأويل 
�سرورة لفهم نف�سية وطريقة تفكر املواطن املقهور، وحماولة 
�سن���ع بديل م���دين لط���رح �سيا�سي���ات اإقت�سادي���ة واإجتماعية 
جدي���دة ومنا�سبة يف �سوء عالقات االإنتاج اخلا�سة به، بعيًدا 
عن فزاعة االأ�سولية الدينية.وميثل غرام�سي اأهمية اإ�ستثنائية 
الأن مفه���وم الهيمنة ي�سكل حم���ورًا مركزي���ًا وا�سرتاتيجيًا يف 
ال�س���راع االيديولوج���ي وال�سيا�س���ي داخ���ل اأي  حركة ثورية 
ا- اأو حت���ى اإفريقية، التينية، اآ�سيوية تطمح  عربية -خ�سو�سً
للتغي���ر، وتعترب الهيمنة عن�سرًا هامًا يف �سياق بلورة نظرية 

ثورية اأو حتى اإ�سالحية من اأجل التغير. 
لذا فالعمل النظري على اإن�ساء فكر مهيمن ثقايف م�ساد للدولة 
القمعية هو عمل مقاوم وامتداد وتطوير لكل االأفكار التقدمية 
والتحرري���ة يف العامل، ودرب هام م���ن دروب الثقافة البديلة. 
وميك���ن اإعتب���ار اإن�ساء نظري���ة ثورية مهيمنة قاع���دة م�سرتكة 
كونية حقيقية نعربعنها بو�سفها مطلبًا اإن�سانيًا من اأجل ر�سم 

طريق للحرية والكرامة.
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ممدوح عزام

اعت���اد اأحد امل�ستغلني يف ال�ساأن ال�سيا�سي اأن ُيفحم حماوريه من املهتمني االآخرين يف 
النقا�س���ات ح���ول الثورة وماآالتها ب�س���وؤال مباغت هو: هل ق���راأت غرام�سي؟ وال�سوؤال 
حم���رج يف الغال���ب، فاملفكر االإيطايل ال���ذي �سجنه مو�سوليني اأكرث م���ن ع�سر �سنوات 
غائب تقريبًا عن الثقافة ال�سيا�سية ال�سورية. وال ُيعرف عنه اأكرث من ب�سع مالحظات، 
م���ن بينها العب���ارة التي اأ�سبعت به���ا ثقافتنا العامة وهي "املثق���ف الع�سوي". وهناك 
م���ن يقول اإن الرتجمة العربية التي �سادت خ���الل العقود املا�سية ه�سة وحمّرفة وغر 
دقيقة.وكت���ب غرام�سي غر متوفرة يف املكتبة العربية، وبه���ذا املعنى فهو لي�س كاتبًا 
�سعبيًا، واأرجح اأنه يتحّول بني اأيدي امل�سي�سني اإىل اأيقونة �سعبوية ت�ستخدم ككلي�سيه 
لي����س اأكرث. واملفارق اأن يكون غايل �سكري قد و�س���ع غرام�سي يف الدرجة الثانية من 
حيث التاأث���ر يف الثقافة العربية، بعد �سارتر، يف حقبت���ي اخلم�سينيات وال�ستينيات 
م���ن القرن املا�سي. فق���د ترجمت معظم اأعمال �سارتر اإىل اللغ���ة العربية، بعد اأن تبنت 
دار االآداب يف ب���روت الفكر الوجودي ال�سارتري، بينما مل يرتجم اإىل العربية �سوى 

ب�سعة كتب لغرام�سي، ومن بينها كتابه: "االأمر احلديث".
وكان تاأث���ره كب���رًا حينئذ بني املثقفني الذين مل ينتم���وا اإىل االأحزاب ال�سيوعية، فقد 
كان الرج���ل عل���ى خالف م���ع �ستالني، ولذلك فق���د اأبعد من قبل القي���ادات التي ارتبطت 
باحلزب ال�سيوعي ال�سوفييتي، عن اأن�سطة" التثقيف" احلزبي التي كانت تنّفذ داخليا 

يف تلك التنظيمات. لكن دون اأن تتمكن من حجب تاأثره يف الثقافة العامة.
واأك���رث ما يرتا�سق به املثقفون العرب هو مفه���وم املثقف الع�سوي، وقد ا�ستخدم لنبذ 
اخل�س���م، اأو تلويث مكانته. وو�سع ب�سكل اعتباطي بني املتحاورين، يف مقابل مثقف 
ال���ربج العاجي. ويف حني ال تزال ت�س���ود فكرة اأن املثقف الع�سوي هو املثقف املرتبط 
بالطبق���ات الكادح���ة وحدها؛ ف���اإن لكل فئ���ة اجتماعية مثقفها الع�س���وي، الذي "يعطي 

طبقته ان�سجامًا واإدراكًا لوظيفتها" بتعبر جون كاميت كاتب �سرة غرام�سي.
مل تك���ن الغاي���ة من ال�س���وؤال، اأو م���ن االأ�سئل���ة املماثلة، تق���دمي م�س���ورة للم�ساعدة يف 
ق���راءة مرج���ع ميكن اأن يفي���د يف اإ�ساءة الطريق، بل ك�سف جهل املح���اِور. اأو هو نوع 
م���ن امل�سارب���ة االأيديولوجية التي ت�سع���ى اإىل اإ�سكات اخل�سم، وبع���د اأن يتم تقريعه، 

وتاأنيبه، على تق�سره البنّي يف القراءة. 
وامل�سكلة التي يواجهها املثقف، لي�ست هي البحث عن احلقيقة، كما قد يوحي ال�سوؤال، 
ب���ل ه���ي تقدي�س املقوالت، والنفور من القراءة كمعرفة حملي���ة للواقع مبنية على اإرث 
ثق���ايف اإن�ساين �سام���ل. ولهذا فقد ظّل غرام�س���ي موجودًا ب�سف���ة �سياحية لدى اجليل 

التايل يف العقود املا�سية.
واأه���م م���ا ميكن تعّلمه من هذا املثقف هو ال�سرة ال�سخ�سية، ومن الالفت اأنه قد يكون 
م���ن املثقف���ني النادري���ن الذين ال جتد يف �س���رة حياتهم م���ا ميكن اأن يجع���ل خ�سومه 

ينفذون منها اإىل �سمعته كمفكر يت�سم بالنزاهة.
وكم���ا هي احلال غالبًا يف ثقافتنا، فاإن ح���ظ غرام�سي مل يكن اأف�سل من حظوظ غره، 

اإذ بقي كما قال الطاهر لبيب: "يحال اإليه دون الرجوع اإليه فعال".
اجلديد العربي  • عن 

غم���رين كتاب جديد �س���در موؤخرا للكاتب 
الربيط���اين �ستيفن جونز ال���ذي كتب وملا 
يزل يكت���ب يف النظرية الثقافي���ة وفل�سفة 
الق���وة املعا�س���رة، وه���و ين�سر ه���ذه املرة 
كتاب���ه اجلديد ع���ن الفيل�س���وف ال�سيوعي 
غرام�س���ي  انطوني���و  ال�سه���ر  االيط���ايل 
ال���ذي ا�سته���ر كث���را بفل�سفته ع���ن املثقف 
الع�س���وي ودوره يف تغير املجتمع، ذلك 
املفكر املنا�سل ال���ذي ق�سى اكث�ر من ع�سر 
�سن���وات يف �سج���ون الفا�سي���ة االيطالي���ة 
وم���ات بع���د خروجه م���ن ال�سجن وهو يف 

ع���ز ال�سباب..الكت���اب ربط مق���ارن حمكم 
ب���ني م���ا كان علي���ه التفك���ر قب���ل خم�سني 
�سن���ة مل���ا غ���دا علي���ه ه���ذا الزم���ن الراه���ن 
وا�ستمراري���ة افكار غرام�سي حية متوقدة 
تثر بح�سورها وتوا�سلها اهتماما وا�سع 
النط���اق حتى الي���وم. ان املوؤلف ي�سر يف 
مقدمته املث���رة اىل ان فل�سفة غرام�سي مل 
ت���زل تعمل يف فهم واقعن���ا االجتماعي يف 
كل العامل. وهنا اعيد فكرتي من جديد انه 
ان كانت املتغ���رات ال�سيا�سية �سريعة مع 
تب���دالت الواقع ال�سيا�س���ي، فان املتغرات 

االجتماعي���ة قد ال تتب���دل �سريعا يف واقع 
اجتماعي معني.

اهمية غرامشي:
يف  اهميت���ه  ل���ه  غرام�س���ي  انطوني���و  ان 
تاري���خ الفك���ر العامل���ي املعا�س���ر، وكان جيل 
م���ا بع���د احل���رب العاملي���ة الثانية ق���د اعجب 
بافكاره اجلدي���دة املنبثقة من حياة املجتمع 
املخي���ال  ع���ن  بعي���دا  الواق���ع  وم�سام���ني 
ال���ذي توهم���ه املارك�سيون  االييديولوج���ي 
وكتابهم، علما باأن غرام�سي قد ولد وترعرع 

مارك�سي���ا.. ان نظريت���ه يف الهيمنة الغربية 
الت���ي تبلورت عل���ى يديه مل ت���زل حية ترزق 
ت���زل تع���اين منه���ا  الت���ي مل  ب���كل ا�سكاله���ا 
املجتمع���ات غ���ر الغربية.. انه���ا هيمنة ذات 
كلمة واح���دة وراأي واح���د ال تقبل املحاورة 
وال املجادل���ة فكي���ف تبي���ح لنف�سه���ا التنازل 
واالق���رار باخلط���اأ؟؟ ان غرام�س���ي م���ن ال���د 
خ�سوم اال�ستغالل الراأ�سمايل الكا�سح، وان 
ما يحدث حتى يومن���ا هذا ي�سر مبا ال يقبل 
جم���اال لل�س���ك ان الهيمن���ة مل ت���زل حترك كل 
الع���امل �سمن ارادة واحدة، كنت قد ا�سميتها 

ب�"الكابيتالي���ة اجلدي���دة")اأي: الراأ�سمالي���ة 
اجلدي���دة( �سم���ن ظاهرة العومل���ة اجلديدة. 
ان غرام�س���ي ال ميك���ن فهم���ه حت���ى اليوم ان 
مل ن���درك م���ا يحيط العامل من ظ���روف مادية 
تاريخية.. ومن هنا ن���درك قيمة نظريته عن 
املثقف الع�سوي ودوره يف تغير املجتمع. 
وغرام�سي نف�سه ال ميكننا فهمه وفهم افكاره 
ودفات���ر كتبه���ا يف �سجن���ه اال �سم���ن �سياقه 
التاريخ���ي والظروف الت���ي عا�سها وان ذلك 
يدعونا ملو�سعه اي مفكر او مثقف � على حد 

تعبر املوؤلف.

وقفة عند حياة 
غرامشي ونضاله

 1891 ع���ام  غرام�س���ي  ول���د 
يف �سرديني���ا جن���وب ايطاليا 
توري���ن  جامع���ة  يف  ودر����س 
التي انخرط فيها عام 1911، 
وكان يف الع�سرين من العمر.. 
ن�سر يف ال�سحف االيطالية يف 
الرابع���ة والع�سري���ن وكان ق���د 
تاأث���ر مبوج���ة الفك���ر املارك�سي 
ال�سغيل���ة  ع���ن  يداف���ع  وب���داأ 
واو�ساعه���م املزري���ة على ايدي 
الطبق���ة الراأ�سمالية.. ثم انت�سب 
اىل احلزب اال�سرتاكي االيطايل 
وم���ن ه���ذه اللحظ���ة التاريخي���ة 
ب���داأ ن�سال���ه املري���ر اذ تب���دل ا�سم 
ال�سيوع���ي  احل���زب  اىل  احل���زب 
رقيق���ا  غرام�س���ي  كان  ذاك.  بع���د 
ويتفج���ر عاطفة مع ح����س ان�ساين 
ع���ايل امل�ست���وى، واخ���ذ يدافع عن 
وكان  امل�سلوب���ة..  العم���ال  حق���وق 
ياأم���ل ان يتح���ول التم���رد العم���ايل 
ع���ام 1917 اىل ث���ورة عارمة، ولكن 
ب���اءت احالم���ه بالف�سل وه���و ي�سمع 
بانت�سارات ثورة اكتوبر اال�سرتاكية 
التي هّدت ال�س���رح الرو�سي وانتهاء 
حك���م القيا�س���رة. وكان غرام�س���ي قد 
تاأث���ر بكتاب���ات الفيل�س���وف اأنطونيو 

اأه���م   ،1904  -1843 البري���وال: 
املارك�سي���ني االإيطاليني االأوائل كان له تاأثر 

جوهري يف فكر غرام�سي الفل�سفي.
يتابع ه���ذا الكت���اب �س���رورة غرام�سي بكل 
يف  والن�س���ال  ال�سج���ن  مرحل���ة  قب���ل  دق���ة 
داخل���ه، ب���ل ويراقب ما ن�سره م���ن مقاالت ال 
تع���د وال حت�سى وكله���ا دع���وة اىل م�سروع 
تثقي���ف العم���ال �سيا�سي���ا وفكري���ا م���ن اجل 
تنظيم املجتمع االيطايل واثارة الوعي لدى 
الطبق���ة العامل���ة.. كان يدع���و لي���ل نهار اىل 
بن���اء ثقافة ا�سرتاكية حديث���ة، وقال باأن ذلك 
ال يت���م ح�سوله اال بتغير احل���زب وانتقاله 
م���ن اال�سالحية اىل الثورية من اجل تفجر 
الث���ورة ال�سامل���ة، وهن���ا يب���دو تاأث���ر ثورة 
اكتوب���ر اال�سرتاكي���ة وا�سح���ا عن���ده، كونه 
اعتق���د ان و�س���ول الربوليتاري���ا اىل احلكم 
وال�سلط���ة، ف���ان املجتم���ع �سيتغ���ر ال حمالة 
اب���دا، واال فان الراأ�سمالي���ة و�سرور �سلطتها 

�ستاأكل كل احلياة بفر�س ارادتها.
لقد تبدل احلزب اال�سرتاكي وا�سبح احلزب 
ال�سيوع����ي االيط����ايل يوم 21 يناي����ر 1921، 
وغ����دا غرام�س����ي �سكرت����را عام����ا ل����ه. هك����ذا 
ا�سبح هذا الفيل�سوف املارك�سي مرجعا مثقفا 
وع�سويا ل����كل احلركة الي�ساري����ة االيطالية، 
وق����د انتخ����ب نائب����ا ع����ن مدين����ة توري����ن بني 
عامي 1924- 1926، وهك����ذا ا�س�س جريدة 
الوح����دة الناطقة با�سم حزبه.. كان غرام�سي 
ق����د جم����ع الثقاف����ة بال�سيا�سة وجم����ع القيادة 
بالن�س����ال.. وه����ذا م����ا مل يت����ح اال للن����دار من 
املثقفني.. لق����د القى الفا�سي����ون القب�س عليه 
ع����ام 1926 بتهم����ة التاآمر على ام����ن الدولة، 
وبق����ي م�سجون����ا حت����ى ع����ام 1937، وما ان 
خ����رج من ال�سج����ن حتى مات بعد اي����ام قليلة 
ب�سب����ب تدهور �سحته وب�سب����ب زمن العذاب 
املرير الذي غّيبه وهو يف عز �سبابه على عهد 
مو�سليني الفا�سي�ستي )�س 69 من الكتاب(. 
ان اكرث م����ن ع�سر �سن����وات ق�ساها غرام�سي 
يف �سجنه تعد و�سمة عار للنظام الفا�سي يف 
ايطالي����ا، وهو ي�سجن مفك����ر ملتزم ذكي ومل 
يّع����رب اال عن االم �سعب����ه ومعاناة كل املثقفني 

والعمال والفالحني والكادحني.

مفاهيم غرامشي
لقد كت����ب غرام�سي اغل����ب تاأمالت����ه وفل�سفته 
واف����كاره النا�سجة يف ال�سج����ن التي ن�سرت 
بعد ذلك وكان جلها قد كتبها يف )دفاتر ال�سجن 

)دفات����ر  و  االوىل( 
ال�سج����ن الثاني����ة(.. انه����ا تربو عل����ى ثالثني 
دف����رتا والت����ي ت�سّمن����ت اآراءه ع����ن املجتم����ع 
االيطايل، وتفك����ره يف النظري����ة املارك�سية 
وعوامل التغير للواقع، واحكامه يف االدب 
والنق����د وتربي����ة االجيال.. ان اب����رز املفاهيم 
الت����ي الت�سق����ت به وعرفت عن����ه حتى اليوم: 
مفه����وم الهيمن����ة الثقافي����ة، ومفه����وم املثقف 
الع�س����وي، وكي����ف يتم التمييز ب����ني املجتمع 
ال�سيا�سي واملجتمع املدين و�سروط التغير 
من اج����ل اال�سرتاكية.. كما وعرف بنظريته: 
احلتمي����ة االقت�سادية ونقده للفل�سفة املادية، 
وهن����ا ي�سبه كثرا املفك����ر املارك�سي الرو�سي 
بليخان����وف الذي قّدم ب����دوره هو االخر نقدا 
الهيمن����ة  يف�س����ر  غرام�س����ي  ان  للمارك�سي����ة. 
الثقافية اق�سى بكثر من الهيمنة االقت�سادية، 
يتبن����ى  امل�سيط����رة  الربجوازي����ة  فالثفاف����ة 
اجلمي����ع افكاره����ا بال�س����رورة، وخ�سو�س����ا 
الطبق����ة العمالية وتتلب�س ت�سوراتها، فتغدو 
الهيمن����ة ثقافية وفكري����ة ولي�ست مادية فقط. 
وعليه، ف����ان الطبقة املهيمنة هي التي تتحكم 
ب����كل املجتمع من دون ان يعار�سها احد )�س 
102 م����ن الكت����اب(. حت����ت عنوان"م�سكالت 
املارك�سية"ي�س����ر غرام�س����ي اإىل اأن مارك�����س 
اأب����دع روؤي����ة جدي����دة للع����امل، واأن����ه ال يكف����ي 
تف�سر"للتاري����خ  املارك�سية"�س����كل  اعتب����ار 
فح�س����ب، بل مطل����وب تطوير وبن����اء ت�سور 
اأنطولوج����ي للع����امل، نابع ومرتب����ط ع�سويًا 

بالتف�سر التاريخي.

مشروع المثقف العضوي
ام����ا م�سكلة املثقفني فهي ا�سا�سية وجوهرية، 
مثقف����ون  الب�س����ر  كل  ان  غرام�س����ي  ي����رى  اذ 
ميلك����ون  ال  ولكنه����م  املع����اين،  م����ن  مبعن����ى 
الوظيف����ة االجتماعية للمثقفني، وهي وظيفة 
ال ميتلكه����ا اال ا�سح����اب الكف����اءات الفكري����ة 
العالي����ة الذين ميكنه����م التاأث����ر يف النا�س.. 
وم����ن هن����ا ي�ستخل�����س الف����ارق ب����ني املثق����ف 
التقليدي واملثقف الع�س����وي.. االول يعي�س 
يف برج����ه العاج����ي ويعتقد ان����ه اعلى من كل 
النا�����س، يف ح����ني ان الث����اين يحم����ل هم����وم 
الفق����راء  كل الطبق����ات وكل اجلماه����ر وكل 
واملحرومني والكادحني.. وعليه، فان املثقف 
احلقيقي ه����و املثقف الع�س����وي الذي يعي�س 
هم����وم ع�سره ويرتبط بق�سايا امته.. ان اي 
مثقف ال يتح�س�س اآالم �سعبه ال ي�ستحق لقب 
املثقف حت����ى وان كان يحمل ارقى ال�سهادات 

اجلامعية
يكت����ب غرام�سي:"يب����دو لن����ا اأكرث 
البح����ث  ه����و  �سيوع����ًا،  االأخط����اء 
ع����ن معي����ار التميي����ز يف الطبيعة 
املثقف����ني،  الأن�سط����ة  اجلوهري����ة 
ب����داًل م����ن البحث عن����ه يف جممل 
ن�سق العالق����ات الذي جتري فيه 
ه����ذه االأن�سطة"ثم يردف املوؤلف 
قائ����ال:"اإن نظري����ة الهيمنة لدى 
غرام�سي ال تنف�سل عن مفهومه 
للدولة الراأ�سمالي����ة التي يقول 
عنه����ا باأنه����ا تق����ود املجتمع عن 
طري����ق  وع����ن  الق����وة  طري����ق 
الوق����ت".  الرتا�س����ي يف ذات 
ام����ا الدول����ة يف راأي����ه فلي�ست 
ه����ي احلكومة، انه����ا املجتمع 
ال�سيا�سي حكوم����ة وبولي�س 
وجي�س ومنظومة قانونية.. 
وجمتمع مدين ي�سم االفراد 
االقت�سادي����ة.  وجماالته����م 
بطري����ق  ي�س����ر  االول 
ي�س����ّر  والث����اين  الق����وة 
ي����رى  بالرتا�س����ي.. وه����و 
ب����اأن الراأ�سمالي����ة اجلديدة 
عرفت كي����ف تلب����ي بع�س 
متجاوب����ة  اال�سالح����ات 
النقاب����ات  مطالي����ب  م����ع 
ان  م����ن  خوف����ا  والعم����ال 
تاأكله����ا الث����ورة ال�سامل����ة �سده����ا، فحافظ����ت 
عل����ى مكانته����ا يف قيادة املجتم����ع من دون ان 
تخ�سر �سيئ����ا.. انها ذكية ج����دا اذ التفت على 
اطروحة كارل مارك�س التي تنباأت بانهيارها 
من خالل الث����ورة ال�سيوعي����ة ال�ساملة عندما 
ت�سل الربوليتاري����ا اىل حد اجلوع، وهذا ما 

مل جتعله يح�سل )�س 123 من الكتاب(!
ي����رى غرام�سي ان احلزب الثوري هو وحده 
القادر على تكوين طبق����ة جديدة من املثقفني 
الع�سويني املرتبطني بهموم النا�س وق�سايا 
املثقف����ون  ه����وؤالء  ان  والفالح����ني.  العم����ال 
الع�سوي����ون ميكنهم ان ي�سكلوا هيمنة بديلة 
ع����ن الهيمنة الراأ�سمالية. وم����ن هنا ن�ستطيع 
الق����ول ان غرام�سي هو الوحي����د الذي اعتقد 
باأهمية املثقفني ودوره����م يف التغير اذ كان 
يوؤم����ن بانه����م ق����ادرون على �سن����ع املعجزات 
اذا م����ا التزم����وا بق�سي����ة ال�سع����ب اال�سا�سية 
التزام����ا ع�سوي����ا وحيويا ويكم����ل غرام�سي 
قائال:"ان البورجوازية تخ�ساهم وتعرف اأن 
نفوذهم كبر ولذلك حتاول اأن ت�سرتيهم باأي 

�سكل")�س 139 من الكتاب(.

واخيرا: ما الذي أفادنا 
هذا"الكتاب"؟

هذا"الكت����اب"ال ياأت����ي مبعلومات جديدة، بل 
ان����ه يت�سمن روؤية من نوع خا�س للفيل�سوف 
املنا�س����ل انطوني����و غرام�س����ي، وه����و كت����اب 
ال�ست����ة ويق����دم حتلي����الت  متمي����ز بف�سول����ه 
ممت����ازة لالف����كار الت����ي ب�ّس����ر به����ا غرام�سي، 
ب����ل ويج����د املوؤل����ف انن����ا حت����ى يومن����ا ه����ذا 
بحاج����ة اىل فك����ر غرام�س����ي وخ�سو�س����ا يف 
الوقوف ام����ام الهجم����ة الراأ�سمالية اجلديدة 
الت����ي ال ميك����ن ان يخف����ف م����ن اكت�ساحها اال 
اولئ����ك املثقف����ون الذي����ن ارتبط����وا ع�سوي����ا 
مبجتمعاتهم. ان املثقف احلقيقي والع�سوي 
الي����وم ه����و عمل����ة �سعب����ة و�سعب����ة ج����دا، اذ 
املثقف����ون  اولئ����ك  خ�س����م  يف  يختف����ي  ي����كاد 
التقليدي����ون م����ن ط����رف واغلبهم رج����ال دين 
وموظف����ني ومهنيني وحرفي����ني وكتبة.. الخ 
واولئك املثقفون ال�سلطويون من طرف اآخر 
واغلبهم من الكتبة واالعالميني وال�سحفيني 
والفنانني واملحررين التابعني لل�سلطويني.. 
وهنا الب����د من االعتن����اء باملثقفني احلقيقيني 
يكون����وا  ان  ميكنه����م  الذي����ن  الع�سوي����ني 
باعماله����م وابداعاتهم ون�ساالته����م وترجمة 

معاناة جمتمعاتهم البديل احلقيقي.
اجلميل �سيار  الدكتور  موقع  • عن 

مفهوم
المثقف

عند
غرامشي

هل قرأت غرامشي؟

ريجيس دوبريه من أبرز 

املثقفني الذين يتصّدرون 

املشهد الفكري يف فرنسا. 

وهو كاتب وفيلسوف كام 

تقدمه الصحافة، وكام هو 

يؤثر أن يعّرف بنفسه وعمله. 

لذا عندما سأله محاوره، ذات 

مرة، عن اللقب العلمي الذي 

يختاره، أعرب عن نفوره من 

لقب »الباحث«، قائاًل له: أنا ل 

أرتدي الربنس.

سيار الجميل
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د. سعد البازعي

د.عبدهللا حميد العتابي

تاأ�س����س م�س���روع غرام�س���ي النق���دي عل���ى حمارب���ة 
تاأويالت معينة للمارك�سية تنكر اي دور فعال للبنية 
الفوقي���ة، وتتعام���ل م���ع الوعي االجتماع���ي بو�سفه 
جم���رد انعكا�س �سلب���ي للقاع���دة االقت�سادية ومن ثم 
عال���ج غرام�سي مو�سوعات البني���ة الفوقية بو�سفها 

تعبرًا عن ارادة جماعية وطبقية.
ح���اول غرام�سي ان يطرح مو�س���وع املجتمع املدين 
الطبقي���ة،  والهيمن���ة  ال�سيط���رة  نظري���ة  اط���ار  يف 
الث���ورة  �سرتاتيجي���ة  بن���اء  الع���ادة  وي�ستخدم���ه 
ال�سيوعي���ة او التحرري���ة، اذ مي���ز �س���واء يف كتاب���ه 
االمر احلديث ام دفاتر ال�سجن بني اآليتني رئي�ستني 

للتحكم االجتماعي- ال�سيا�سي يف البنية الفوقية:
االآلي���ة االوىل: الدول���ة وما متلكه م���ن اجهزة ادارية 
اي  املبا�س���رة،  ال�سيط���رة  في���ه  وتتحق���ق  وامني���ة، 

ال�سيا�سية، عن طريق االكراه.
يف حني ان االآلي���ة الثانية: ت�سر اىل املجتمع املدين 
وما مياثله من اح���زاب ونقابات وجمعيات وهيئات 
وو�سائل اعالم ومدار�س، وتتحقق فيه وظيفة ثانية 
الب���د منها لبق���اء وا�ستم���رار اي نظام وه���ي الهيمنة 

االيديولوجية والثقافية.
وعلي���ه ف���ان غرام�س���ي ي���رى ان ال�سيط���رة حمك���وم 

عليه���ا بال�سق���وط اذا مل تق���رتن بالهيمنة، ول���ذا فانه 
دعا احلزب ال�سيوع���ي اىل ممار�سة- حرب املواقع- 
املهيمن���ة، وذلك قبل الث���ورة وبعدها، اي قبل امتالك 
و�سائ���ل ال�سيط���رة وبعده���ا، مم���ا �س���كل اعم���ق نقد 
لل�ستاليني���ة م���ن حي���ث انه���ا اهمل���ت الهيمن���ة ع���رب 
املجتم���ع املدين، ب���ل حطمت املجتمع امل���دين نهائيًا، 
واكتف���ت بال�سيطرة ع���رب التحكم ال�سام���ل من خالل 
املجتم���ع ال�سيا�س���ي وهذا هو ال�سب���ب الذي ادى اىل 

انهيار االحتاد ال�سوفييتي.
لذا دعا غرام�سي احلزب ال�سيوعي اىل خو�س )حرب 
املواق���ع( معركة الهيمن���ة الكت�س���اب املجتمع املدين، 
اي اقناع���ه وقيادات���ه قب���ل اال�ستي���الء عل���ى ال�سلطة 
ال�سيا�سي���ة، واال�ستم���رار بذلك حتى بع���د اال�ستيالء 

على ال�سلطة ال�سيا�سية.
وتت���م تل���ك الهيمن���ة االيديولوجية بخل���ق نخبة من 
املثقف���ني، فالكتل���ة الب�سري���ة ل���ن تتميز، ول���ن ت�سبح 
م�ستقل���ة بفع���ل ارادته���ا م���ن دون تنظي���م وباملعن���ى 
ال�سام���ل، ولي�س هن���اك من تنظيم ب���ال مثقفني- على 
ح���د ق���ول غرام�س���ي- وم���ن ثم بن���اء ح���زب �سيا�سي 
ث���وري ي���وؤدي دور املثق���ف اجلمعي، بع���ده القارب، 
ال���ذي يقود ويربط بني �سفت���ي النظرية واملمار�سة، 

اي ايج���اد العالقة الع�سوي���ة وبلورتها بني �سعارات 
احل���زب ال�سيا�سي���ة وايديولوجي���ة املارك�سي���ة م���ن 
ناحية وب���ني قواعد احلزب ومالكاته وجماهره من 
ناحي���ة اخرى لتكوي���ن مثقفني ع�سوي���ني من ا�سول 
كادح���ة وفقرة اوبروليتارية، للو�سول اىل الوحدة 
ب���ني الق���وة املادي���ة وااليديولوجيا الكفيل���ة وحدها 

خللق ما ي�سميه غرام�سي ب� )الكتلة التاريخية(.
وعرب ذلك وحده ميكن االنتقال بال�سراع الطبقي من 
القاع���دة االقت�سادية )البنية التحتي���ة( اىل ال�سراع 
ال�سيا�سي واحلزبي وااليديولوجي ويف تلك احلالة 
فقط، با�ستطاعة الطبقة العاملة ان تتحول اىل طبقة 
مهيمن���ة، وان توج���د حوله���ا جماه���ر وا�سعة، وان 

حتقق الثورة بنجاح.
اذن املجتم���ع املدين يف منظ���ور غرام�سي هو املجال 
الذي تتجل���ى فيه وظيفة الهيمن���ة االجتماعية مقابل 
املجتمع ال�سيا�سي او الدولة التي تتجلى فيها وظيفة 
ال�سيطرة او القيادة ال�سيا�سية املبا�سرة، الن الهيمنة 
مرتبط���ة بااليديولوجي���ا، ف���ان املثقف���ني ه���م اداتها، 
فاملجتم���ع امل���دين واملجتم���ع ال�سيا�س���ي او الدول���ة 
ي�سران جنب���ًا اىل جنب ويجمع بينهما يف كل نظام 

ديناميكية ال�سيطرة االجتماعية.

�سيقف����ز اإىل ذه����ن البع�����س، عن����د ذك����ر ا�س����م غرام�سي، 
مفهوم����ان �سهران: املثق����ف الع�س����وي، والهيجيموين 
hegemony اأو الهيمنة. وال �سك اأن املفهومني وما 
يت�سل بهما من تفا�سيل يف غاية االأهمية، واأن تاأثرهما 
كان وا�سًع����ا وملمو�ًس����ا يف تط����ور الفك����ر املعا�س����ر، ال 
�سيم����ا املت�سل منه بالعالق����ة بني الثقاف����ة واملجتمع، اأو 
بالتغير الثقايف ودور املثقف على خمتلف امل�ستويات. 
فم����ن ال�سعب الي����وم اأن يتحدث اأحد ع����ن مفهوم املثقف 
والثقاف����ة ودورهم����ا يف التغر االجتماع����ي وال�سيا�سي 
االقت�سادي دون اأن ي�سر اإىل غرام�سي، حتى اإن مل يكن 
ا يف  ق����راأ له �سيًئا. غ����ر اأن اأهمية غرام�س����ي تتمثل اأي�سً
الكيفية التي ا�ستطاع م����ن خاللها اإنتاج لي�س املفهومني 
امل�س����ار اإليهما فح�سب، واإمنا ما تزخر به الدفاتر الثالثة 
والثالثون التي دّونها يف ال�سجن، وجتاوزت �سفحات 
بع�سه����ا املائ����ة �سفح����ة، �سامل����ة للكث����ر م����ن التاأم����الت 
واملالحظات واملعلومات والتحليالت يف جماالت كثرة 
متت����د من النحو اإىل الفل�سف����ة، ومن االقت�ساد والتاريخ 
اإىل الف����ن واالأدب. هذا اإىل جان����ب ر�سائله الكثرة التي 
تزخر هي االأخ����رى بالكثر من امل�سائ����ل واالآراء. ومما 
ي�سرتعي االنتب����اه هنا الظروف القمعي����ة وال�سعوبات 
ال�سخ�سي����ة املهول����ة التي اأحاط����ت بالكات����ب ومذكراته، 
والت����ي كانت كافي����ة الإ�سكات����ه، ولكنه متكن عل����ى الرغم 

منها اأن يقراأ ويكتب وميرر.
ول����د غرام�س����ي ع����ام 1891 لعائل����ة متوا�سع����ة الدخل، 
وا�سط����ر يف ف����رتة مبكرة لقط����ع تعليمه �س����ًدا الحتياج 
والدت����ه واإخوته، بع����د اأن دخل والده ال�سج����ن الأ�سباب 
مالية. لكن����ه عاد ليوا�سل تعليم����ه، فقطع بع�س املرحلة 
اجلامعي����ة ليتوق����ف م����ن جدي����د وميار�����س الكتاب����ة يف 
ال�سح����ف. وكان قد تعرف على الفك����ر املارك�سي نتيجة 
قراءاته الوا�سع����ة، االأمر الذي دفع����ه اإىل االن�سمام اإىل 
احل����زب ال�سيوعي االإيطايل ليربز في����ه بذكائه وقدراته 
عل����ى التخطي����ط اال�سرتاتيجي واحلرك����ي. كان ذلك يف 
اأعقاب احلرب العاملي����ة االأوىل حني بداأت تظهر حركات 
مييني����ة متطرفة يف مقاب����ل احل����ركات الي�سارية. وكان 
يف مقدم����ة احل����ركات اليمينية احلرك����ة الفا�سية بقيادة 
مو�سوليني الذي فر�س بعد توليه ال�سلطة، ما بني عامي 
1922 و1923، ديكتاتوري����ة حزبي����ة ت�سمن����ت اإلغاء ما 

عداها من اأحزاب واآيديولوجيات كان ال�سيوعي منها.
يف ع����ام 1924 توىل غرام�سي رئا�سة احلزب ال�سيوعي 
ال����ذي كان ق����د �س����ارك يف تاأ�سي�س����ه بعد اعتق����ال رئي�سه 
االأ�سب����ق، وكان املفك����ر االإيط����ايل يف الوق����ت نف�س����ه ق����د 
انتخ����ب ع�س����ًوا يف الربملان. لكن مل يك����د مي�سي عامان 
حت����ى اعتق����ل غرام�سي نف�سه عل����ى الرغم م����ن ح�سانته 
الربملانية وحكم عليه بال�سجن خم�سة اأعوام يف جزيرة 
اأو�ستيكا، ويف العام التايل ت�ساعف احلكم اإىل ع�سرين 
عاًم����ا. ذل����ك احلك����م االأخ����ر ج����اء م�سداًق����ا مل����ا طالب به 
املدع����ي العام االإيطايل عند حماكمت����ه، حني قال عبارته 
ال�سهرة: »علينا اأن نوقف هذا العقل عن العمل لع�سرين 
عاًم����ا«. ومع اأن الع�سرين عاًم����ا مل تكتمل، الأن غرام�سي 
ت����ويف يف منت�سفه����ا تقريًب����ا، وم����ع اأن مطالب����ة املدعي 
مل تتحق����ق، الأن عق����ل غرام�س����ي مل يتوق����ف ع����ن العمل، 

ف����اإن مواجه����ة ال�سج����ن ترك����ت اأثره����ا العميق.ما حتقق 
ه����و اإنتاج فك����ري دوؤوب على مدى عق����د كامل متخ�ست 
عن����ه اإ�سافات مهمة، لي�س اإىل الفك����ر املارك�سي فح�سب، 
واإمن����ا اإىل فهمن����ا الأمور كث����رة خارج اإطار ذل����ك الفكر، 

عل����ى الرغم من كون����ه االإط����ار الرئي�����س اأو املهيمن على 
ان�سغ����ال املفكر االإيطايل ال�سج����ني. على اأن عملية اإنتاج 
ذل����ك الفكر والدوافع التي حركته واأبقته متقًدا هي بحد 
ذاته����ا من االأهمي����ة واال�ستثنائي����ة يف عملي����ات التاأليف 

املاألوف����ة، بحي����ث ت�ستحق التوقف عنده����ا لوحدها. لقد 
قب����ل غرام�سي قدره بهدوء الع����ارف ملا ينتظره، وو�سع 
اأم����ام ناظريه هدف����ني اأ�سا�سيني: اأن يه����زم �سجانه، واأن 
تك����ون هزمية ذلك ال�سج����ان يف �سكل عط����اء فكري قادر 
عل����ى قلب الطاولة على الت�سل����ط واإن على املدى البعيد. 
قرر منذ دخوله ال�سجن اأن ينكب على القراءة والكتابة، 
على الرغم من كرثة العقبات التي كانت اأمامه. لكنه ثابر 
يف املحاول����ة، حت����ى مّكن من الق����راءة اأواًل ث����م الكتابة، 
ويف العمليت����ني، القراءة والكتاب����ة، كان ح�سيًفا مدرًكا 
اأن ع����ني الرقي����ب تالحقه.كان����ت العقب����ة االأوىل اأمام����ه 
هي جت����اوز الكتب املتاحة يف مكتب����ة ال�سجن، ومل تكن 
تل����ك بالكتب التي كان يبح����ث عنها الإ�سب����اع احتياجاته 
البحثية، ولكنه مع ذل����ك قراأ منها الكثر، وا�ستغل وقته 
اأثن����اء وقت القراءة بكتابة الر�سائل، ولكن دون ت�سجيل 
مالحظ����ات على ما يقراأ، فقد كان ممنوًعا من ذلك. وبعد 
ع����دة مطالبات واإحلاح �سمح له باحل�سول على كتب من 
خارج ال�سجن، فكتب بذل����ك اإىل اأ�سدقائه ويف طليعتهم 
اأخ����ت زوجته الرو�سية تاتيانا �سوخت، حيث طلب منها 
وم����ن �سديق اآخ����ر كتًبا يف جم����االت خمتلف����ة كالتاريخ 
اأملاني����ة  قوامي�����س  جان����ب  اإىل  والنح����و،  واالقت�س����اد 
ورو�سية، اللغتني اللتني اأكب على تعلمهما وهو يعلم اأن 
لدي����ه وقًتا كافًيا لذلك. وح����ني اأتيحت له الكتب كتب مرة 
اأخ����رى يطلب ال�سماح ل����ه بالكتابة فجاءه ذلك بعد حني. 
وهك����ذا اأدى انفتاح االأفقني، القراءة والكتابة اإىل تغير 
حياته اليومي����ة يف الزنزانة ومنحه الكثر من العزمية 
واالأمل.عل����ى الرغ����م م����ن اأن اله����دف االأ�سا�س����ي للقراءة 
والكتاب����ة كان البحث والتاأليف يف مو�سوعات حمددة، 
فق����د اأراد غرام�س����ي من ذل����ك الن�ساط الذهن����ي والفكري 
حتقي����ق هدف����ني: االأول الرتوي����ح عن النف�����س، والثاين 
هو ما عرب عنه يف ر�سال����ة الأحد اأ�سدقائه: »�سدقني، مل 
اأكن الأزعج����ك بهذا )اأي طلب الكتب( ل����و مل اأكن مدفوًعا 
باحلاج����ة اإىل ح����ل م�سكلة الهبوط الفك����ري الذي ي�سكل 
هًم����ا بالن�سب����ة يل«. ذلك الهب����وط، اأو التحطي����م الفكري 
والذهني باالأح����رى، هو ال����ذي اأراده املدعي العام حني 
قال ب�س����رورة »اأن نوقف هذا العقل ع����ن العمل ع�سرين 

عاًما«. اأراد غرام�سي لذلك العقل اأال يتوقف.
ومل يتوقف عقل ذلك املفكر قبل اأن يرتك ما يجعل عقواًل 
كث����رة تعم����ل. لك����ن اآن لهذه املقال����ة اأن تتوق����ف وتختم 
بالق����ول اإن تاريًخ����ا موؤملً����ا وملهًم����ا كتاري����خ ه����ذا املفكر 
االإيط����ايل يوؤك����د اأن تاري����خ الفك����ر االأوروب����ي احلديث 
مل يك����ن اأب����ًدا طريًق����ا مفرو�ًس����ا باحلري����ة وال����ورود كما 
يتخي����ل البع�����س، ب����ل كان تاري����خ كفاح �سد نظ����م ظاملة 
عرفتها اأوروبا مثلما عرفه����ا العامل، ومنه عاملنا العربي 
االإ�سالم����ي قدمًيا وحديًث����ا. واإذا كان����ت اأوروبا اليوم ال 
ت�سجن مفكريها؛ الأنه مل تعد فيها نظم كنظام مو�سوليني 
اأو �ستالني، فاإن ما عرب عنه غر مفكر اأوروبي و�سبق اأن 
اأ�سرت اإليه يف مق����االت �سابقة هو اأن الطريق اإىل الفكر 
اأو االإبداع واإن جللت����ه احلرية حماط باألوان اأخرى من 
ال�سعوب����ات، �ستت�سح مع تاأمل ح����االت ملفكرين اآخرين 

اأقرب زمًنا بكثر.
املتمدن احلوار  موقع  • عن 

مواجهات الفكر األوروبي.. أنطونيو غرامشي
رسائله من السجن من أهم الشواهد على المواجهة بين المفكر والرقيب

غرامشي والدعوة للمجتمع المدني

أعود بعد جولة املقالت التي تناولت السينام إىل سلسلة املقالت التي سبق أن نرشتها يف هذا املوضع حول الفكر األورويب، وتناولت فيها مفكرين مثل الفرنسيَّنينْ 

فوكو وباديو. أعود إىل تلك املواجهات مع السلطة بأنواعها ألتناول مفكرين آخرين شغلوا بالقضية ذاتها، ويأيت يف طليعة من يصعب تجاهلهم يف هذا السياق 

ودون أدىن شك اإليطايل أنطونيو غراميش Gramsci، الذي يعد أيًضا أحد أبرز مفكري القرن العرشين، وإن تركزت شهرته يف كونه أحد أشهر سجناء ذلك القرن عىل 

املستويني الثقايف العام والفكري الخاص. ورمبا كانت املذكرات التي كتبها أثناء فرتة سجنه التي امتدت ملا يقارب األحد عرش عاًما أشهر وأكرث املذكرات الشبيهة 

عمًقا واتساًعا يف الرؤية والطرح، إىل جانب تأثريها الواسع املمتد إىل يومنا هذا. ومع أن مذكرات غراميش، وكذلك رسائله من السجن، تركزت عىل املوضوعات 

التاريخية والفكرية والجتامعية والثقافية العامة، متفادية السيايس منها، فإنها من أهم الشواهد عىل املواجهة بني املفكر والرقيب، بني الرؤية املعمقة والشاملة 

للعامل والسلطة القمعية التي تأىب لتلك الرؤية أن تتطور لتنترش وتقلقها.

استعار املفكر اليطايل غراميش مصطلح املجتمع املدين واملجتمع السيايس من منظومة 

الفكر الربجوازي، وتحديدًا من كتابات هيجل، اذ عمل عىل تحويل املفهومني الهيجليني 

)املجتمع املدين واملجتمع السيايس( تامًا كام فعل ماركس، وكانت نتيجة ذلك التحويل، 

ان اصبح مفهوم املجتمع املدين مقطوع الصلة بدللته السابقة، فبعدما كان يشري 

اىل دائرة التنافس القتصادي بني الفراد، اصبح جزءًا من البنية الفوقية والتي يشري بها 

غراميش اىل املؤسسات الطبقية والجتامعية التي تختص بالوظائف اليديولوجية.



علي حسين

غرام�سي ال���ذي ولد ع���ام 1891 عا�س 
طفولة �سعبة، و�سط عائلة فقرة جدًا، 
وكان جمي���ع اأف���راد العائل���ة يحاولون 
امل�ساهمة يف النفقات يكتب غرام�سي:" 
ب���داأت العمل عندما كنت يف احلادية 
ع�س���ر م���ن عم���ري، وكن���ت اأك�سب 
م���ا  اأي  الي���وم  ل���رات يف  ت�س���ع 
يعادل ثمن كيلو غرام من اخلبز، 
مقاب���ل عمل ع�سر �ساعات يومية، 
وكث���رًا ما كنت اأق�س���ي الليل يف 
البكاء �س���رًا الأين كنت اأ�سعر باالمل 
يف كل اأنح���اء ج�س���دي. مل اأعرف اإال 

اجلانب القا�سي يف للحياة ".
عندم���ا حوِك���م غرام�س���ي طال���ب ممثل 
مو�سولين���ي باأن يوقف هذا الدماغ عن 
اال�ستغ���ال. وعندما طل���ب القا�سي من 
غرام�س���ي اأن يلتم�س العف���و اأجاب:" 
هذه طريقة تعني االنتحار، ولي�ست 
يل اأي رغبة يف االنتحار، الأنني ال 
اأريد العي�س م�ستع���را �سخ�سية 
اآخ���ر، ل�س���ت �سخ�سي���ة  ان�س���ان 
م���ن �سخ�سي���ات م�س���رح 
ت�ستب���دل  براندلل���و 
قناعه���ا ب���ني حلظة 
اأن���ا  واخ���رى.. 
ا�سم���ي انطوني���و 

غرام�سي ".
ي�ستطي���ع  ه���ل 
كات���ب اأن يب���ني لن���ا 
اإح���دى  كي���ف وِل���دت 
ال�سخ�سيات يف خياله 
اأو مل���اذا ول���دت.. يقول 
براندلل���و اإن �سر اخللق 
الفني ه���و نف�سه �سر اخللق 

يف الطبيع���ة. وي�سي���ف براندلل���و اإن 
اأي ام���راأة ترغب بان ت�سب���ح اأّمًا، لكن 
الرغبة وحده���ا التكفي. وت�سحو ذات 
ي���وم من نومها فتجد اإنه���ا قد اأ�سبحت 
اأّمًا، من غر اأن تعلم متى حدث لها ذلك. 
وكذل���ك ال�ساأن عند الفن���ان. اإنه يختزن 
نف�س���ه كثرًا يف الب���ذور احلية، ولكنه 
اليدري متى و ال كيف اأ�ستحالت اإحدى 
ه���ذه البذور اإىل كائن ينب�س باحلياة. 
ويف املقدمة التي كتبها مل�سرحية " �ست 
�سخ�سيات تبحث عن موؤلف " يقول:" 
وجدت هذه ال�سخ�سيات ال�ست اأمامي، 
اأحي���اء بحيث اأ�ستطيع اأن اأمل�سهم، واأن 
اأ�سمع اأنفا�سهم، لقد ولدوا اأحياء. وها 

هم يطالبون بحقهم يف العي�س ".
من���ذ ال�سفحة االأوىل نح���ن يف م�سرح 
يتهي���اأ لتق���دمي عم���ل م�سرح���ي جديد، 
حي���ث املخ���رج واملمثل���ون من�سغل���ون 
باع���داد ه���ذه امل�سرحي���ة الت���ي ت���روي 
امراأة تزوجت من رج���ل واأجنبت منه 
االبن االكرب. بعد ذلك حدث اأن اأغرمت 
ب�سكرت���ر االأب وع�سقت���ه فاأجنبت منه 
االأوالد الثالثة الباقني، مبن فيهم فتاة. 
ثم فقد كل من االأب واالأم االأ�سليني اأثر 
االآخ���ر، ودار الزم���ن دورته… وحني 
م���ات ع�سي���ق االأم، وجدت ه���ذه نف�سها 
واأطفالها يف البوؤ����س فعادت لتقيم يف 
املدينة نف�سه���ا. وهنا وقعت الفتاة بني 
براثن امراأة تدعى مدام بات�سي متار�س 
مهن���ة الدع���ارة، ويف من���زل الدع���ارة 
الذي متلك���ه م���دام بات�سي،يلتقي االأب 
بالفت���اة ويقيم معه���ا عالقة من دون اأن 
يع���رف من هي. لك���ن االأم ت���درك يومًا 
ما حدث وت�س���ّر اىل زوجها باحلقيقة. 

وي�سع���ر الرجل بالع���ار اإزاء ما فعل ثم 
يدع���و اال�س���رة لتقي���م لديه، لك���ن ابنه 
ال�س���رور  وتب���داأ  وجوده���م  يطي���ق  ال 
باال�ست�س���راء… حت���ى ُتقت���ل الطفل���ة 
غرق���ًا يف احلو����س، وينتح���ر الفت���ى 
نف�س���ه،  عل���ى  الن���ار  مطلق���ًا  ال�سغ���ر 
وتذه���ل العائل���ة اأم���ام ما يح���دث، لكن 
الفتى ال�ساب �سرعان ما يلتقط اأنفا�سه 
ويبارح امل���كان �ساخ���رًا. وهنا تتوقف 
امل�سرحي���ة االأ�سلية الت���ي كان املخرج 
ينّفذه���ا ح���ني تظه���ر ال�سخ�سيات لكي 
تطالب بحقها يف حي���اة اأخرى ونهاية 
اأك���رث اكتم���ااًل، لينقلن���ا براندللو اىل 
ع���امل الوه���م بالوقت نف�س���ه ال يريد اأن 
يغادر الواقع وجند ال�سخ�سيات وهي 
حتتج:" اإن املوؤلف الذي وهبنا احلياة، 
كما ترى يا�سيدي، مل ُيرد اأو يعد قادرًا 
من الوجهة املادي���ة على اأن ي�سلكنا يف 
ع���امل الفن. وكان ذلك من���ه جرمية حقًا 
يا�سيدي، الأن م���ن ي�سعده احلظ فيولد 
�سخ�سي���ة حية ميكن���ه اأن ي�سخر حتى 
م���ن امل���وت، اإن���ه ا�سمى من امل���وت. اإن 
االن�سان الكات���ب، اأداة اخللق، ميوت، 
اأم���ا خملوقات���ه فال مت���وت اأب���دًا ". اإن 
ال�سخ�سي���ات ال�س���ت الت���ي تبحث عن 
موؤلف هي هذه ال�سخ�سيات الفنية التي 
التقل حياة عن ال�سخ�سيات الواقعية. 
ب���ل اإنها لتمتد خالل الزمن وت�سخر من 
امل���وت وتتحرر من �سجن القرب. ي�ساأل 
براندلل���و: اأين هاملت ودون كي�سوت 
وفاو�س���ت ومدام بوف���اري، لن جندهم 
حتت �ساهدة من �سواهد القبور.. اإنهم 
اأحياء..ميوت ال�سعراء والكتاب الذين 

ابدعوهم ومل ميوتوا هم.

غرامشي  بين الحقيقة والمسرح
يف العام 1930 كان انطونيو غراميش، قد انهى سنتني من الحكم الصادر ضده بالسجن عرشين عامًا، بعد أن اعتقله 

رجال موسوليني وأودعوه أحد مراكز األمن الفايش، ايقن انذاك انه محكوم عليه باملوت البطيء بسبب مصاعب 

واآلم حياة السجن.. يف تلك األيام الكئيبة كرس غراميش سنوات السجن للتأمل والكتابة، كتب " كراسات السجن 

" و كتاب " تأمالت يف الدب والفن " خصص فيه فصاًل مطوًل عن لويجي برياندللو يكتب فيه:" يف برياندللو 

نجد كاتبا صقليا ميكنه أن يدرك الحياة املحلية يف لهجاتها وفلكلورها، ويف الوقت نفسه نجد فيه كاتبًا إيطاليًا 

وأوروبيًا، ل بل نجد فيه أكرث من هذا الوعي النقدي لصقليته وايطاليته وإلوروبيته ".
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