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أحمد الخمسي 

ول���د �سن���ة 1933 مبدين���ة اأزمور. تابع تعليم���ه بالرباط ثم بجامع���ة ال�سوربون ومبعهد الدرا�س���ات ال�سيا�سية 
بباري����س. ح�س���ل على �سه���ادة العلوم ال�سيا�سي���ة �سنة 1956 وعلى �سه���ادة الدرا�سات العلي���ا يف التاريخ �سنة 
1958 ث���م عل���ى �سهادة التربي���ز يف الإ�سالميات ع���ام 1963. ويف �سنة 1976 قدم اأطروح���ة بعنوان”الأ�سول 

الجتماعية والثقافية للوطنية املغربية: 1830-1912”وذلك لنيل دكتوراه الدولة من ال�سوربون1.
ي�ستغل حاليا اأ�ستاذا جامعيا بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية بالرباط.

ب���داأ عب���د الله الع���روي الن�سر �سن���ة 1964 حتت ا�سم م�ستع���ار )عبد الل���ه الراف�سي( حيث ن�س���ر ن�سا م�سرحيا 
حت���ت عنوان”رجل الذكرى”بالع���دد الأول من جملة اأقالم. ي�سم اإنتاجه الفك���ري والإبداعي درا�سات يف النقد 
الإيديولوج���ي ويف تاري���خ الأفكار والأنظم���ة ون�سو�سا روائية. ن�سر اأعمال���ه يف جمموعة من املجالت: اأقالم 

)الرباط(، مواقف )بريوت(، درا�سات عربية )بريوت(، Les temps modernes، ديوجني )باري�س(.
اأ�سدر جمموعة من الكتب باللغتني العربية والفرن�سية:

- الغربة: رواية، البي�ساء، دار الن�سر املغربية، 1971. )3 طبعات(
- الإيديولوجي���ا العربي���ة املعا�سرة، تعريب حمم���د عيتاين، وتقدمي مك�سيم رودن�س���ون، بريوت، دار احلقيقة 

للطباعة والن�سر، 1970.
- العرب والفكر التاريخي، بريوت، دار احلقيقة، 1973. )4ط(

- اليتيم: رواية، البي�ساء، دار الن�سر املغربية، 1978. )3ط(
- مفهوم الإيديولوجيا، بريوت، دار الفارابي، 1980.
- مفهوم احلرية، بريوت، دار الفارابي، 1981. )4ط(
- مفهوم الدولة، بريوت، دار الفارابي، 1981. )4ط(

- ثقافتنا يف منظور التاريخ، بريوت، دار التنوير، 1983. )3ط(
- جممل تاريخ العرب، الرباط، مطبعة املعرف اجلديدة، 1984، 174 �س، )3ط(

- الفريق: رواية، البي�ساء، املركز الثقايف العربي، 1986.
- اأوراق: �سرية ذاتية، البي�ساء، املركز الثقايف العربي، 1989.

- مفهوم التاريخ، جزءان، البي�ساء، املركز الثقايف العربي، 1992. �س.
- غيلة: رواية، البي�ساء، املركز الثقايف العربي.

عب����د الل����ه الع����روي مواليد مدين����ة اأزم����ور، �سنة 
1933م، تلق����ى تعليم����ه الثان����وي بثانوية مولي 
بجامع����ة  الع����ايل  وتعليم����ه  بالرب����اط  يو�س����ف 
ال�سوربون، ح�سل على �سهادة العلوم ال�سيا�سية 
مبعهد الدرا�سات ال�سيا�سية بباري�س �سنة 1956م 
التاري����خ  يف  العلي����ا  الدرا�س����ات  �سه����ادة  وعل����ى 
�سن����ة 1958م ثم �سهادة التربي����ز يف الإ�سالميات 
�سن����ة 1963م. ويف �سن����ة 1976م �سيح�سل على 
دكتوراه الدولة يف مو�سوع الأ�سول الجتماعية 
والثقافي����ة للوطنية املغربية: 1830م – 1912م. 
ورغ����م كل ه����ذا �سرتف�س����ه اجلامع����ة املغربية يف 
البداي����ة، ليلتح����ق به����ا مدر�سا لعل����م التاريخ فيما 

بعد ويق�سي بها حياته العلمية. 
غري العروي املواقع كثريا لكنه مل يغري املواقف. 
انخ����رط يف املج����ال ال�سيا�سي احلزب����ي )الحتاد 
ال�سرتاك����ي( مث����ل جيل����ه، وغادره نح����و منا�سب 
�سيا�سية �سامية، ورحل اإىل بلدان اأوربية كو�سيط 
فاع����ل اأكرث من اأجهزة وزارة اخلارجية الر�سمية، 

لريكن اأخريا يف حمرابه اجلامعي والفكري.
عب����د  م�س����ار  يف  فارق����ة  �ستك����ون  1967م  �سن����ة 
و�س����دور  الع����رب  نكب����ة  اإنه����ا  الع����روي.  الل����ه 
املعا�س����رة”يف  العربي����ة  كتاب”الإيديولوجي����ا 
طبعت����ه الفرن�سي����ة وبتقدمي ملاك�سي����م رودن�سون. 
اإنه مبتداأ ال�سناعة الفكرية الثقيلة يف حقل الفكر 

العربي عامة. والذي �سيليه موؤلف”العرب والفكر 
التاريخي”ف�”اأزمة املثقفني العرب". 

موؤلف����ات ثالث����ة �سرتمي ولأول م����رة ب�سكل عميق 
بالفكر العربي يف م�سارات غري متوقعة وجريئة. 
اإع����ادة ق����راءة للفك����ر الغرب����ي  ملفك����ري النه�س����ة 
العربي����ة وال�سلفي����ة املغربية، وقل����ب لإ�سكالتها، 
املارك�سي����ة  اإىل  املو�سوعي����ة  املارك�سي����ة  م����ن 
التاريخي����ة، وم����ن النب�����س يف ال����رتاث والبح����ث 
في����ه عما يالئ����م الع�س����ر اإىل �س����رورة القطع معه 
م����ن حيث هو اأ�سالي����ب ومناهج للبح����ث الفكري، 
وم����ن التقلي����د اإىل اختي����ار احلداثة، وم����ن الرتدد 
بني الأ�سي����ل واملعا�سر اإىل اختيار النخراط يف 
منط����ق اأوروبا الغربية من الق����رن اخلام�س ع�سر 
اإىل الق����رن التا�س����ع ع�س����ر، ومن جت����زيء اختيار 
الدول����ة احلديثة اإىل �سرورة اختيارها يف كليتها 
والدميقراطي����ة  العقالني����ة  م�ستلزماته����ا  وب����كل 

واملوؤ�س�ساتية والفكرية.
ح���ول  اأطروحت���ه  الع���روي  الل���ه  عب���د  �سي�س���در 
الأ�سول الجتماعية والثقافية للوطنية املغربية، 
والت���ي ل ميك���ن لأي باحث اأن يتغافله���ا. ومبا اأن 
�سو�سيولوجيا املجتمع املغربي حمكوم عليها باأن 
تك���ون �سو�سيولوجيا تاريخية، ف���اإن العبور عرب 
املوؤرخ ل ميك���ن تالفيه. )حممد قبلي يف الو�سيط 

وعبد الله العروي يف القرن التا�سع ع�سر(. 

والوقائ����ع  للمعطي����ات  املحل����ل  امل����وؤرخ  ب����ني 
واملواق����ف واملفكر املوؤ�س�����س والفاح�س للمفاهيم 
)الإيديولوجيا، احلرية، الدولة، العقل( واملثقف 
الفاع����ل واملتدخ����ل يف ق�ساي����ا الأدب والجتم����اع 
وال�سيا�س����ة والفكر ظل الع����روي ومازال �ساحب 
نف�����س الختي����ار الفل�سفي )احلداثة ب����دل التقليد( 
يف  ثبوت����ا  بو�سفه����ا:  )التاريخاني����ة  والنظ����ري 
قوان����ني التط����ور التاريخ����ي ووح����دة يف اجتاهه 
م����ن املا�سي نح����و امل�ستقب����ل واإمكاني����ة لقتبا�س 
ثقاف����ة وفكر الآخر بحكم وح����دة اجلن�س الب�سري 
و فعالي����ة املثق����ف وال�سيا�س����ي يف اإم����كان اإجن����از 
الطف����رة واقت�س����اد الزمن( واملنهج����ي )العقالنية 
العلمي����ة املعتم����دة عل����ى التجرب����ة وال�ستق����راء( 
والفك����ري )تعري����ة عوائق التحدي����ث املجتمعي و 

ال�سيا�سي(.
اختيار احلداثة من طرف العروي ل جتزيء فيه، 
ول تعاي�����س بني م����ا ينتمي اإىل اأ�س�سه����ا الفل�سفية 
والقيمي����ة وم����ا ينتمي م����ا يغايره����ا. اإنه����ا ت�سبع 
مبق����ولت الفك����ر الغرب����ي احلدي����ث الأ�سا�سي����ة: 
عقالني����ة وتق����دم ونق����د وم�سوؤولي����ة الإن�سان عن 
نف�س����ه، وتعري����ة يف الآن نف�س����ه ل����كل م����ا يعي����ق 
اإجنازها. تعرية ونق����د لالأطروحة التي تعترب اأن 
احلداث����ة متجاوزة بحكم اأن الغ����رب ذاته قفز اإىل 
م����ا بعدها. يق����ول العروي:”املجتمع����ات العربية 

ل ميكنه����ا القف����ز فوق مرحل����ة احلداث����ة. اإنها قدر 
ل ف����كاك منه. وه����ي تفنيد للظن ال����ذي يح�سب اأن 
التطبيق ال�سكلي والنتقائ����ي لالأ�س�س ال�سيا�سية 

والقيمية للحداثة كاف للعبور اإىل عواملها". 
اإن����ه اخلطاأ الأكرب، ح�سب الع����روي، فالتحول اإىل 
احلداث����ة يتطل����ب ح�سورها يف العم����ق، اأي على 
م�ست����وى تفكري املجتمع والدول����ة. جمتمع يبتعد 
املعتق����دات  ع����ن  تعليم����ه وقيم����ه و�سلوكات����ه  يف 
الغيبي����ة والتقليدي����ة، ويقط����ع من من����ح الأولوية 
لال�س����م عل����ى الفع����ل لغة و�سل����وكا. جمتم����ع يرفع 
كل م����ا يعيق حتري����ر الفرد من خمتل����ف التبعيات 
ال�سيا�سي����ة والجتماعي����ة والع�سائرية والفكرية، 
وكل م����ا يعي����ق حريات����ه املدني����ة وال�سيا�سي����ة يف 
الواق����ع، وم����ا يح����ول بين����ه وب����ني التفك����ري احلر 
والعق����الين العلمي. ثم دولة حديثة، ل جمال فيها 
لتحقي����ق حتولت جزيئية )دميقراطية، ليربالية، 
واإر�سائه����ا كدول����ة  اإقامته����ا  بع����د  اإل  م����دين…( 

حديثة. 
اختي����ار احلداث����ة والقطع مع التقلي����د هو اختيار 
الطري����ق الذي لي�س م����ن دونه ب����د: الطريق الذي 
�س����ارت في����ه املجتمع����ات الإن�ساني����ة. �سيتعر�����س 
ه����ذا الختيار، ح�سب الع����روي، ملقاومات كثرية، 
لك����ن من دون����ه �سنظل نق����ول كل �س����يء اإل ما يهم 

حا�سرنا و م�ستقبلنا.

وطبعا، ل ميك����ن ملغربي اأو مغربية اأن يدعي 
ثق����ل مهمة التفكري يف راأي عبد الله العروي، 
مث����ل م����ا ميك����ن لورث����ة احل�س����ن الث����اين اأن 
ي�سع����روا ب����ه من ه����م، ق�سد اإيج����اد املعادلت 

املركبة، وال�سامنة لكل التوازنات. 
ول ميك����ن ل����وارث العر�س اأن يفك����ر يف راأي 
العروي دون اأن ينفرد بثقل القرون الأربعة، 
عل����ى كاهل����ه، بكيفي����ة فري����دة. ف����كل خل����ف ل 
ي�ستطي����ع احلف����اظ عل����ى الرتكة ينظ����ر حكم 
�سج����رة الورثة يف خمتل����ف فروعها. ناهيكم 
ع����ن ك����ون امت����دادات ال�سجرة موج����ودة يف 
احلرك����ة املجتمعي����ة بي�ساره����ا واأ�سولييه����ا 
وميينها. ولكي يتحول الوعي بثقل”املا�سي 
ال����ذي ل مي�سي”ب�سيغ����ة املرك����ز املتو�سطي 
للذاك����رة وامل�ستقبل، يجدر باملعنيني مبا�سرة 
بنف�����س  ي�سع����روا  اأن  بيولوجي����ني  كورث����ة 
ال�سع����ور الذي تطمئن به العائالت امللكية يف 

اأوربا الغربية ويف اليابان والكامبودج....
فف����ي وق����ت م����ن الأوق����ات، مل يك����ن يف العامل 
ب����ني  بال�ستق����رار  �سع����ورا  اأك����رث  ه����و  م����ن 
الأنظم����ة ال�سيا�سي����ة ف����وق الك����رة الأر�سية، 
مث����ل الأمرباطور هيال�سيال�س����ي يف اإثيوبيا 
لك����ن  اإي����ران.  يف  بهل����وي  ر�س����ى  وال�س����اه 
الزلزال الفيتنام����ي بعد هزمية اأمريكا هناك، 
مل يتوق����ف دون اأن ي�سط����ب نظاميهم����ا قب����ل 
انتهاء ال�سبعينات نف�سها )اإثيوبيا يف 1974 
واإي����ران يف 1979(. وم����ن غري����ب ال�سل����وك 
التاريخي لل�سعوب، ال�ستقرار الذي متتعت 
به اأقرب موؤ�س�سة ملكية للزلزال الفييتنامي، 
امللكي����ة يف الكامب����ودج، دون احلاج����ة لذك����ر 
ل�سب����ب واح����د  الياب����ان.  الأمرباطوري����ة يف 
هو ال�سن����د الدائم الذي مار�س����ه امللك احلكيم 
الكامب����ودي الفري����د م����ن نوع����ه، ن����ورودوم 
�سيهانوك. والذي زهد يف ال�سنوات الأخرية 
يف العر�س وترك����ه لأحد اأبنائه. وبالرغم من 
فهمه ملجرى التاريخ وتبنيه للملكية الربملانية 
رفق����ة هيمنة الي�سار عل����ى الطبقة ال�سيا�سية، 
فق����د بقي����ت كلم����ة �سيهان����وك ه����ي العلي����ا يف 
حلظ����ات الأزم����ات ال�سيا�سي����ة العوي�س����ة يف 
البل����د. لذل����ك، وحفظا لل����ود وجلميل ت�سرف 
امللك املتن����ازل عن العر�����س، مل ي�سعر ال�سعب 
الكامب����ودي ول طبقته ال�سيا�سية بحاجة اإىل 
اإ�سق����اط العر�����س من عل����ى راأ�����س الدولة. يف 
املقابل، عندما انتقل التهور اإىل اأفراد العائلة 
املالكة نف�سها يف النبال، ها نحن جند اأنف�سنا 
اأمام نظام جمهوري يف ه����ذا البلد الأ�سيوي 

الهندي ال�سكل ال�سيني الهوى. 
والي����وم، وق����د تفاق����م التناق�س ب����ني حيوية 
امللك وتفكك املوؤ�س�س����ات ال�سيا�سية، ل توجد 
بني امللك وال�سعب ممرات موؤ�س�ساتية �سلبة 
املعدن �سامنة ل�سبيب الثقة بالتجدد والرتدد 
يف الجتاه����ني. واأ�سعب ما تبلغه الدولة يف 
ه�سا�س����ة عالقتها م����ع ال�سعب ه����ي الختناق 

التام وانقطاع احلقنة العتيادية من الثقة. 
املل����ك  �س����ورة  ج����ودة  ب����ني  التناق�����س  ه����ذا 
وتده����ور اأو�س����اع املوؤ�س�سات م����ن حوله يف 

اأع����ني ال�سع����ب، يوازي����ه تناق�����س م����واز، من 
جه����ة �س����رب الدولة على تغي����ري العالقة بينها 
وب����ني ال�سعب م����ن عالقة اخل����وف اإىل عالقة 
الطمئن����ان، بدليل امل�ساح����ة من احلرية التي 

توف����ر لل����راأي الع����ام تاأكي����د اأخط����اء قاتلة يف 
�سج����ل الراح����ل احل�س����ن الثاين، م����ع جتديد 
التذك����ري برجائه يف عفو ال�سع����ب عنه. وهو 
م����ا يفت����ح للدول����ة ب����اب التكاف����وؤ يف العتبار 

مع ال�سع����ب. حت�سب للمل����ك ولورثة احل�سن 
الث����اين اأجمع����ني، وعالمة على فك����ر التنوير 
بني ثلة الأمراء )مق����ال اإميانويل كانط حول 
مفه����وم التنوي����ر(. م����ع م����ا ينتظ����ره ال�سعب 

م����ن التكافوؤ لفائدة الأم����ريات مع الأمراء يف 
العالق����ة مع العر�س، يف اأفق م����ا بعد احل�سن 
الثال����ث، اأي خالل الن�سف الث����اين من القرن 

الواحد والع�سرين.
مقابل اإم�س����اك قب�سة اللوبيات والحتكارات 
القت�سادي����ة  وال�سراي����ني  ال�سفق����ات  عل����ى 
الأ�سا�سي����ة يف البالد. وتبعا له����ذا التناق�س، 
فمم����ا ل ينتظ����ر اإىل الن�سف الثاين من القرن 
الواح����د والع�سري����ن، كاإ�س����الح، فه����و تقوية 
الوزي����ر  وحتوي����ل  الربمل����ان  اخت�سا�س����ات 
الأول اإىل رئي�س للوزراء، دون امل�س بالدور 
احلا�سم للملك، لأن املغاربة مثل كل ال�سعوب، 
يلم�سون �س����واء عرب التحلي����ل الأكادميي اأو 
عرب املتواتر من الإح�سا�س واحلد�س، ما هي 
املواق����ع التاريخية ب����ني املغاربة، التي تتملك 
اخل����ربة قب����ل الق�سور والدواوي����ن، خربة ل 
ميك����ن ال�ستغن����اء ع����ن املا�سك����ني باأ�سرارها 
واأر�سدته����ا، والأم����راء اإح����دى قل����ع اخلربة 

ال�سيا�سية التاريخية يف املجتمع املغربي. 
ث����م واحلال����ة معومل����ة يف ال�سيا�س����ة الدولي����ة 
ع����رب  اليوم����ي  والتثقي����ف  والقت�س����اد 
الف�سائي����ات والأنرتن����ت، فالإ�سالح اجلاري 
عرب الع����امل يقت�سي اإعادة العتب����ار للجهات 
بالكيفي����ة املع����رب عنه����ا يف اخلط����اب امللك����ي 
الأخ����ري )2008/11/6(، متقدمة ومتدرجة 
وال�سيا�س����ي  الد�ست����وري  امل�ست����وى  عل����ى 
والجتماع����ي  والقت�س����ادي  والإداري 
والثق����ايف. وق����د اأ�سب����ح املجتم����ع ذا فعالي����ة 
متج����ددة غ����ري م�سبوق����ة. اإذ مل ي�سبق حلركة 
اجتماعية اأن جت����راأت للدفاع على”الغراق"، 
اجله����از  يف  العام����ة  النياب����ة  ممث����ل  اأي 
الق�سائ����ي، وق����د فعلت عندما م�����س الأنرتنت 
باحلي����اة ال�سخ�سي����ة لوكيل املل����ك يف اإحدى 
امل����دن املغربية ق�سد الت�سوي�����س على م�ساره 

املهني.
اإن الدول����ة الت����ي تظهر مرونتها جت����اه الراأي 
الع����ام العاملي وتعمل على جتديد ميكانزمات 
العم����ل بب����طء، ت�ستطي����ع اأن تتحم����ل تعديال 
د�ستوري����ا ولو ببطء، م����ن داخل الف�سل 19، 
لي�����س باإ�سعاف اخت�سا�س����ت امللك يف الن�س 
املوجود، بل بالتن�سي�س على �سيادة ال�سعب، 
لي�ستقي����م  الأم����ة.  ل�سي����ادة  متين����ة  كاأر�سي����ة 
منطق”املمثل الأ�سم����ى لالأمة”ولي�ستند على 
وجود ممثلي عادي����ني لل�سعب باخت�سا�سات 
حقيقي����ة، تزيد من قوة املمث����ل الأ�سمى لالأمة 
ال�ستثنائ����ي  حتكيم����ه  دور  ياأت����ي  عندم����ا 
لفائدة ت�سوي����ب التوازنات الك����ربى، عندما 
تعج����ز النخب����ة احلاكم����ة ع����ن ذل����ك مبوجب 
�سلطات احلك����م الربملاين الع����ادي يف الدول 

الدميقراطية.
األ ي�ستح����ق اأحف����اد �سع����ب حمم����د اخلام�����س 
نظام حك����م برملاين ينتم����ي للع�سر، بجهوية 
متقدمة، خ�سو�سا بعدما اأظهر حفيده توفره 
عل����ى التكام����ل ب����ني طيبوب����ة اجل����د وحركية 

الأب؟
عن اخبار االدب امل�صرية

عبد هللا العروي … إكليل الصناعة الثقيلة 
في الفكر العربي

عبد اللـه العـروي

الــــعــــروي هللا  عـــبـــد  وصــــفــــة 
تنب��أ املفكر عبد الله الع��روي من��ذ 1967، مع”اإليديولوجي��ا العربية”و"أزمة املثقفني 

العرب”و"العرب والفكر التاريخي"، باستمرار تأثري السلفية يف املجتمع العريب. 

والي��وم، ويف ض��وء كالم مفكر من ط��راز عبد الل��ه العروي، حول اس��تحالة ضامن 

االستحقاق الجدير بتاريخ املغرب، دون التوجه نحو امللكية الربملانية، ال ميكن للمغاربة 

إال أن يتوقفوا عند هذه الوصفة املقدمة لضامن تجديد أسس النظام السيايس.
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فيصل دّراج         

شاكر فريد حسن 

الأوىل:  ال�سفح���ة  يف  الع���روي  يكت���ب 
»اأ�سج���ل اخلربين كم���ا كان يفعل املوؤرخون 
القدام���ى... ب���ال تعليق...«. والق���ول �ساخر 
و�سدي���د ال�سخري���ة، ذل���ك اأن امل���وؤرخ القدمي 
يلتب����س مبثق���ف حدي���ث، يحا�س���ر الإبداع 
الخت�سا����س،  ُتنك���ر  مبالحظ���ات  ال�سي���ق 
بقدر ما يجع���ل من »التعليق« عم���ادًا وطيدًا 
لالأخب���ار كلها. ورمبا تكم���ن جمالية الكتاب 
كله يف التعلي���ق الب�سري الَوم�س���ي، موؤكدًا 
ان اخل���رب هو التعليق ال���ذي يلحق به، واأن 
التعليق مراآة روح مغرتبة، واأن الروح متالأ 
الفراغات املتعددة التي يحفل بها الكتاب. لن 
تك���ون »خواطر ال�سب���اح«، واحلال هذه، اإل 
خواطر الروح التي تكّدرها اأخبار ال�سباح، 
املن���ددة بع���امل عرب���ي، ل يح�س���ن املوت ول 
يح�س���ن احلي���اة. وال�س���وؤال املري���ري الذي 
يخرتق كتاب العروي يف �سفحاته كلها هو: 
ما جدوى املثقف احلقيقي يف عامل عربي ل 
يك���رتث باحلقيق���ة ول يلتف���ت اىل املثق���ف 
الباح���ث عنها باأدوات حقيقي���ة؟ ل غرابة اأن 
ي�ستدع���ي الع���روي طه ح�س���ني مرتني: مرة 
اأوىل، يف �س���كل غري مبا�سر، ذل���ك اأن املزاج 
ال���ذي كتب به يوميات���ه ل يختلف كثريًا عن 
مزاج طه ح�س���ني الكئيب، الذي عرّب عنه يف 
ر�سائ���ل متفرقة جمعت يف كتاب »ر�سائل طه 
ح�س���ني اىل معا�سري���ه«، واأع���اد تاأكيده يف 
ح���واره الأخري والطويل م���ع الراحل غايل 
�سكري. ترتاءى، يف احلالني، مالمح مثقف 
ل ياأتل���ف مع م���ا ي���دور حول���ه، م�ستكيًا من 
جه���ل هنا ومن نفاق هن���اك وناظرًا، بال اأمل 

كبري، اىل م�ستقبل �سيعيد انتاج ما�سيه بال 
فروق كب���رية. اأما املرة الثاني���ة فت�سدر عن 
ا�ستدعاء كتاب »م�ستقبل الثقافة يف م�سر«، 
ال���ذي اأنكر في���ه طه ح�س���ني »اخل�سو�سيات 
ال�سيق���ة«، ودعا م�س���ر اىل الأخ���ذ بو�سائل 
احل�سارة الأوروبية، من حيث هي ح�سارة 
يكت���ب  ال�سع���وب.  ل���كل  ان�سانية”متاح���ة« 
الع���روي: »دول هزيل���ة، منهوكة، عاجزة... 
ومع ذلك تت�سدق بالأ�سالة«. لي�ست الأ�سالة، 
الت���ي يهزاأ منه���ا الع���روي، اإل اخل�سو�سية 
التي جاهد طه ح�س���ني �سدها، فالأوىل، كما 
الثانية، ت�سّوغ م���ا ل ي�سوغه العقل ال�سليم، 
يف  الهزيل���ة«  »ال���دول  جتته���د  م���ا  وت���ربر 
تربيره. ل عجب اأن يكون ح�سني والعروي، 
وهما منوذجان فريدان يف �سوغ ال�سيا�سة 
احلداثي���ة ال�ساملة، مدافع���ني وا�سحني عن 
»ت���راث اآخ���ر«، يح���اور احلداث���ة ويرتّه���ن 
به���ا، كاأن يداف���ع ح�سني ع���ن اللغ���ة العربية 
يف مورثه���ا الأدب���ي، واأن يواج���ه الع���روي 
»الغ���رتاب الثق���ايف« ببديل دع���اه ذات مرة 
ب�: »الغرتاب«، يجمع بني ال�سالح اللغوي 

واحلداثة الجتماعية.

ميزج العروي »تاريخ الخت�سا�س”بخربة 
احلي���اة، يقراأ تاريخًا عربي���ًا عاريًا، مل تفلح 
النظري���ات احلديث���ة يف تغي���ري ممار�سات���ه 
املتكّل�س���ة القدمية، ومل يعرث على ممار�سات 
�سيا�سي���ة توّح���د ب���ني ال�سيا�س���ة واملعرف���ة 
اأو ب���ني هات���ني العالقتني والأخ���الق. ولهذا 
تنزوي مغرتب���ة ال�سيا�س���ة واملعرفة اأو بني 

هات���ني العالقتني والأخ���الق. ولهذا تنزوي 
مغرتب���ة ال�سيا�سة التعليمي���ة التي دعا اليها 
طه ح�س���ني، ويظه���ر اجلهد الفك���ري الالمع 
لعبدالل���ه العروي غريبًا، ل حتتاجه �سلطات 
مكتفي���ة بحقائقها الزائفة. يعيد العروي من 
جدي���د طرح ذل���ك ال�سوؤال املره���ق عن عالقة 
املثقف بال�سلط���ة، اإذ الأول يتم�سك مب�سالح 
ال�سع���وب، واإذ الثاني���ة تقف���ز ف���وق املثق���ف 
وال�سع���وب واحلقائق مت�سبث���ة مب�ساحلها، 
حمولة البديه���ي اىل اأحجية واملعروف اىل 
جمه���ول. »بوؤ����س الع���رب اليوم ه���و بوؤ�س 
اأمل���ان الق���رن املا�س���ي« يق���ول الع���روي. كل 
�سيء م�سكون بال�سلب، ال�سيا�سي املت�ساطر 
الذي يطالب باحل���د الأعلى لئال يفعل �سيئًا، 
واحلزب احلاكم الواحد الذي حمق ال�سعب 
واأجلاأه اىل العنف اأو اىل اخلنوع، و�سوًل 
اىل اجليل اجلديد الذي يقتات بثقافة جتعله 
جياًل قدميًا: »ال�س���اب املغربي، مهما بلغ من 
الثقاف���ة، تابع ل متب���وع، م�ستفي���د ل مفيد، 
هكذا كّيفته قرون م���ن املخزنية«، حاله حال 
»العربي العادي« الذي ُي�سا�س ول ي�سو�س.

ات���كاء عل���ى اأخب���ار متفرقة، اأو هك���ذا تبدو، 
مفاهيم���ه  جمي���ع  �س���رح  الع���روي  يعي���د 
الأ�سا�سية عن احلداث���ة والتاريخ وال�سلطة 
والنحط���اط ال�سام���ل، ال���ذي اإن ح���ط فوق 
اأم���ة ل يرح���ل عنه���ا. ب���ل ان يف يومياته ما 
يوقظ اأطياف الفكر النقدي العربي احلديث 
يف اأك���رث اأ�سكاله احتجاجًا من���ذ الكواكبي. 
ولع���ل رك���ود الع���امل العرب���ي يف بوؤ�سه هو 

ال���ذي ي�س���ع عل���ى قل���م الع���روي تعليق���ات 
متوات���رة تنو����س ب���ني ال�سخري���ة ال�سوداء 
والتعجب املري���ر وال�سعور بالقرف والقول 
املقت�س���ب الوجي���ز: »الع���رب متطفلون على 
ال�سيا�س���ة عل���ى رغم انه���ا �ساغله���م ال�ساغل 
و�سناعتهم الوحيدة«. وهم على ما هم عليه 
لأنه���م يكتف���ون ب�«حا�سر مطل���ق«، على رغم 
اأن احلدي���ث ع���ن التاري���خ، اأو ع���ن املا�سي 
يف �س���كل اأدق، �ساغ���ل اآخ���ر م���ن �سواغله���م 

امل�ستمرة.

اآث���ر الع���روي، ال���ذي ل يكتب ع���ن احلا�سر 
يعط���ي  اأن  في���ه،  اختناق���ه  ع���ن  ليكت���ب  اإل 
يوميات���ه ح���رًا، ينق���د بهلواني���ات ال�سيا�سة 
الر�سمي���ة ويعط���ف عليه���ا مالحظ���ات ع���ن 
بلزاك ومارغريت دورا�س ورواية فور�سرت 
ال�سهرية »مم���ر اىل الهند«، قب���ل اأن يتحدث 
ع���ن املوت والأح���الم والكوابي����س. غري اأن 
ذل���ك مل مينعه من تقدمي مالحظات ثاقبة عن 
»اآ�سيوي���ة عبدالنا�س���ر« والعالقة امل�سطربة 
ب���ني »امل�سلم���ني يف ديارهم”و«امل�سلمني يف 
ديار الغرب«، وعن »ال�سيا�سة – املهنة”التي 
»�س���اأن  اىل  التقليدي���ة  الرتبي���ة  حتوله���ا 
�سلط���وي«، م���ن اخت�سا�س »القي���ادة« ل من 
اخت�سا�س غريها، و�س���وًل اىل املجتمعات 
العربي���ة املنق�سم���ة، حيث الأكرثي���ة تعي�س 
كم���ا عا�س���ت دائم���ًا والأقلية حتاك���ي الغرب 
اقت�سادًا وا�سته���الكًا. ان تعبري »احلكومات 
الت���ي تت�س���دق بالأ�سالة:، وه���و متواتر يف 
الكتاب، ي�سكل املبت���داأ الأ�سلي الذي حّر�س 

على كتابة املذكرات، ذلك ان هذه احلكومات، 
التي حت���ول تعريف اأر�س الع���رب اىل لغز، 
عجزت ع���ن حتقي���ق ال�س���الح يف جمالته 
املختلف���ة، التعليمية واللغوية والقت�سادية 
دائم���ًا  تب���دو  وله���ذا  اآن.  يف  وال�سيا�سي���ة 
عاجزة، متاأخ���رة يف الأفعال ومتاأخرة اأكرث 
هام�سي���ة  اىل  و�س���وًل  الأفع���ال،  ردود  يف 
مزرية، ت�سعها داخل التاريخ وخارجه معًا. 
يتحدث الع���روي، يف يومياته، عن اغرتاب 
املثق���ف وع���ن غرب���ة املجتم���ع العرب���ي ع���ن 
احلداثة الكونية طارحًا، يف احلالني، ق�سية 
القي���م، لأن جمتمعًا ل يتط���ّور يف قيمه يظل 
حبي����س تاري���خ �س���كالين جت���اوزه التاريخ 
العاملي منذ زم���ن. واملاأ�س��������اة كله����ا ان هذا 
التاري�������خ املقّي��������د، ال���ذي ي���ود اأن يك����ون 
»اأ�سياًل«، هو جزء من الت�������اريخ العاملي ول 
ي�ستطيع الفكاك منه، لكنه فيه عاطل وعاجز، 
ح���ال »ال�ساب العرب����ي املثق���ف«، الذي اأدمن 
عل���ى ال�ستفادة ل على الإفادة. فاإذا كان هذا 
ال�س����اب قد كيفت���ه ق���رون م���ن »املخزني���ة«، 
فاإن احلكومات املت�سدق���ة بالأ�سالة كّيفته����ا 

قرون من اخل�سوع وال�ست�سالم.

اأق���ام الع���روي يوميات���ه عل���ى اأخب���ار متتد 
ط���وال �سبع���ة ع�س���ر عام���ًا، مكتفي���ًا باأخبار 
منتقاة من فرتات خمتلفة، من دون اأن يلتزم 
بالكتابة يف �س���كل يومي. رمبا اعتقد، وهو 
امل���وؤرخ احل�سي���ف، اأن العين���ات املخت���ارة 
تلب���ي اأغرا�س���ه، ورمب���ا اأراد، وه���و املوؤرخ 
املغ���رتب، اأن يك���ون طليق���ًا يف كتابة حتكي 

ع���ن اأح���وال املعي����س والأح���وال الروحي���ة 
ملراقبه���ا. خ���رب وتعليق، واخل���رب ل م�سّرى 
في���ه والتعليق يوؤّول اخلرب ويرف�سه، ذاهبًا 
اىل خ���رب جدي���د، ل���ن يغ���ري �سيئًا م���ن قرف 
املعل���ق. والتكرار املتن���اجت يف بوؤ�سه يحرر 
امل���وؤرخ م���ن املراقب���ة اليومي���ة، فيكت���ب عن 
الأدب وال�سينم���ا والفل�سفة وي�سجل »حلمًا« 
يف خاطرة اأدبية. اأدار املوؤرخ حديثًا طوياًل 
الع���راق، وفل�سط���ني، واجلمهوري���ة  ح���ول 
ال�سحراوي���ة، املتن���ازع عليها ب���ني اجلزائر 
املوا�سي���ع  ه���ذه  راأى يف  واملغ���رب. رمب���ا 
منا�سب���ة، ك���ي يق���ول ما يري���د اأن يق���ول، اإذ 
الق���ادم غري املنتظر، واإذ القادم الالمتوقع ل 
ميك���ن رف�سه. عجز يق���ود اىل غريه، وعجز 
م�ساع���ف يغ���ذي ع���ادة العج���ز املت���وارث، 
يحّول���ه  في���ه،  لغ���ز  ل  ال���ذي  واملت���وارث، 
»الأحي���اء”اىل من���ط عجي���ب م���ن احلي���اة، 
يقّد�س الوهم ويلعن الربهان. وعلى املثقف 
املالحظ���ات  ويجم���ع  يكت���ب  اأن  الأخالق���ي 
ويكد����س الأخب���ار منتهي���ًا، رغم���ًا عنه، اىل 
الكتاب���ة – املهن���ة، كم���ا ل���و كان���ت الكتاب����ة 
وجه���ًا من وجوه »الت�س���ّوف الأدبي«، الذي 

مييل اليه عبدالله العروي، رمبا.

كي���ف تك���ون مثقف���ًا اأ�سي���اًل يف جمتمع���ات 
تت�س���دق بالأ�سال���ة؟ وكي���ف يك���ون املثق���ف 
منق�سم���ة  عربي���ة  جمتمع���ات  يف  حداثي���ًا 
تع���رف حداث���ة ال�سته���الك ل غريه���ا؟ ع���ن 
هذي���ن ال�سوؤال���ني، اللذين تاأملهم���ا العروي 
يف اأخب���ار يومي���ة، �س���در كت���اب يحكي عن 
الع���امل يف نهاي���ة الق���رن الع�سري���ن، وينظر 
باأ�س���ف اىل العامل العرب���ي، ويعطي �سورة 
ع���ن املثقف العربي احل���امل بحداثة مت�سقة، 
تنقل العرب من هام�س التاريخ اىل مركزه، 
جتع���ل م���ن دوره���م يف احلا�س���ر ا�ستئنافًا 
لدور جمي���د قاموا به ذات م���رة. حني ي�سري 
الع���روي اىل اأ�ست���اذ فرن�س���ي يف القان���ون 
در����س ط���وال �سن���وات يف الرب���اط، ي�ساأل: 
م���ا حكمه عل���ى م�ستوى العق���ل العربي اآخر 
القرن الع�سري���ن؟ اجلواب قائم يف مالحظة 
متفائل���ة لعبدالله الع���روي ي�ساوي فيها بني 

عرب اليوم واأملان القرن التا�سع ع�سر.

عن / احلياة اللندنية

ا�سته���ر عبدالل�ه الع���روي يف بدايات حيات���ه كروائي 
من خ���الل اأعماله الروائية”اليتي���م، الغربة، الطريق، 
واأوراق”ث���م ع���رف كمفك���ر وباحث اأ�سي���ل وجاد يف 
جمال الدرا�سات النقدية والأبحاث العلمية والفكرية. 
وه���و يعت���رب اأن الدرا�س���ات التاريخي���ة حتت���اج اىل 
ال�سراح���ة والو�سوح، ويرى �س���رورة ان�ساء معاهد 
العرب���ي  الع���امل  التاريخ���ي يف  للبح���ث  متخ�س�س���ة 
نظ���رًا لأفتقاده اىل ذل���ك، وطالب بان�س���اء معهد عربي 
م�س���رتك لالأبح���اث، كم���ا ي���رى اأن البح���ث التاريخ���ي 
املكتم���ل ل ميك���ن اأن يزده���ر ال يف جمتم���ع ح���ر واأن 
هن���اك ا�ستبدادات تثق���ل كاهل املوؤرخ، م���ن ال�ستبداد 

ال�سيا�سي وا�ستبداد املوروثات. 
ب���داأ عبدالل�ه العروي م�سروعه الفكري بكتابه ال�سهري 

”الأيديولوجيات العربية املعا�سرة”، واأحلقه بكتابه 
”ال�س���الم والتاري���خ”، ثم �سدر ل���ه” العرب والفكر 
الأكادميي���ة  للنخب���ة  بالأ�سا����س  التاريخي”املوّج���ه 
املثقف���ة يف الوط���ن العرب���ي الوا�س���ع ومبثاب���ة نق���د 
يف  واملنت�س���رة  ال�سائ���دة  العربي���ة  لالأيديولوجي���ات 
ال�سارع العربي، ويتناول من خالله اخفاقات املا�سي 
وانحراف���ات احلا�س���ر. وبع���د ذل���ك اأجن���ز الع���روي 
كتابه”اأزم���ة املثقف���ني العرب”ا�ساف���ة اىل مقاربات���ه 
الفكري���ة النقدية”تاريخ املغ���رب الكبري”و”الأ�سول 
الجتماعي���ة والثقافي���ة للوطني���ة املغربية”و”اأ�سئلة 
النه�سة يف املغرب”و�سل�سلة كتب حول اليديولوجيا 

والدولة واحلرية والتاريخ ومفهوم العقل. 
اأن اأ�سا�س م�س���روع عبدالل�ه الع���روي يتمثل بالدعوة 

اىل النهج التاريخاين الذي يقوم ويركز على التاريخ 
كحرك���ة وكمنطق للفه���م الأعلى، والفك���ر التاريخاين 
من وجه���ة نظره ه���و الطري���ق امل���وؤدي اىل ال�سيا�سة 

العقالنية الناجعة. 
والع���روي ي�س���رب اأغ���وار الثقاف���ة العربي���ة املعا�سرة 
وينتقد املثق���ف العربي ويتوّجه له لكي ميار�س دوره 
احلقيق���ي والطبيعي والفاع���ل، املتمث���ل بالتفكري يف 
زمن التكفري واأن ل يعط���ل عقله اأو ي�سمح مب�سادرته 

بفعل اغراءات ال�سلطة احلاكمة. 
ويرى الع���روي اأن”العالميات حتطم اليوم ال�سفات 
املدني���ة، والتلفاز يفكك الفك���ر اجلماعي املدين ويدفع 
النا�س اىل النكما�س عل���ى حياتهم العائلية، وي�سجع 

الذهنية الرتفيهية على ح�ساب الذهنية النتاجية.
ويف معاجلته مل�ساألة احلرية، ك�سعار ومفهوم وجتربة 
ي�س���ري الع���روي اىل اأن���ه اذا”نظرن���ا اىل احلري���ة يف 
نظامها التاريخي وجب علينا اأن نعرتف اأن املوؤ�سرات 
عليها يف البلد العربي���ة �سعيفة، لكن املجتمع العربي 
مل���يء ب�سدى دعوة متج���ّددة اىل احلرية وبداأ بع�س 
عنا�سر ذل���ك املجتمع يتعمقون يف مفارقات مفهومها، 
مفارقات تقود حتمًا اىل الوعي مبزالق ت�سخي�سها يف 
دولة معين���ة يف نظام معني او يف ف���رد معني، م�سيفًا 
قائ���اًل :”ان املهم يف ق�سية احلري���ة هو اأن تبقى دائمًا 
مو�س���وع نقا����س بو�سفها نابعة عن �س���رورة حياته، 
ل بو�سعه���ا ت�س���اوؤًل اأكادميي���ًا، ومهم���ا تنوّعت �سور 
احلرية يبق���ى البحث فيها و�سيل���ة لالحتفاظ بها على 
راأ����س ج���دول الأعمال لأن الوع���ي بق�سية احلرية هو 

منبع احلرية”. 
ويف معر����س معاجلت���ه ملفه���وم الأيديولوجي���ا يوؤكد 
الع���روي باأن مفه���وم الأدلوج���ة مفهوم م�س���كل يجب 
ا�ستعمال���ه بحذر، ب���ل يتحتم ال�ستغن���اء عنه يف اأكرث 
احلالت بعك�س ما يق���ع عندنا يف يف الع�سر الراهن، 
كما اأنه مفهوم غري ب���ريء يحمل يف طياته اختيارات 
فكري���ة يجب الوعي بها لكي ل يتناق�س �سريح الكالم 
م���ع مدلول���ه ال�سمن���ي، كذل���ك مفه���وم قد ي�سل���ح اأداة 

للتحليل ال�سيا�سي والجتماعي والتاريخي. 
�سف���وة القول، الدكتور عبدالل����ه العروي مفكر عربي 
يج�ّس���د ب�سريت���ه احلياتي���ة وابداعات���ه ومطارحات���ه 
الفكري���ة وثقافت���ه التاريخية واملعرفي���ة واملو�سوعية 
منوذج املثقف امللهم وعناد املبدع امل�ستنري وت�سميمه 
عل���ى و�س���ع كل طاقات���ه يف خدم���ة التاري���خ واملث���ل 
الجتماعية والقيم الوطنية والثورية والدميقراطية.

يوميات عبدهللا العروي: رسالة عربية 
في األسى واالغتراب

كتاب متع��دد املرايا هو كت��اب عبدالله الع��روي »خواطر 

الصباح”)املرك��ز الثقايف العريب، ب��ريوت والدار البيضاء(. 

تحتشد فيه مالحظات عن املغرب والعامل والعراق ومصائر 

املسلمني ومآيس فلسطني وحكايات عن أكرث من منام. كتاب 

أني��ق الوضوح يضم الخواط��ر واملفاهيم النظرية وصحبة 

األدب والفن، وتلك البصرية النافذة التي يتمتع بها الحكامء 

قبل املؤرخني. كأن الكتاب حيز ضيق واس��ع، استقرت فيه 

خواطر مقتصدة ُس��جلت يف »أوقات الف��راغ«، أمالها خرب 

حارق وحامقات س��لطوية قدمية وضي��ق يف الصدر ينتظر 

فرجًا ال يأيت. ولعل هذا الضيق الصادر عن هشاشة الوجود 

وب��ؤس املعيش العريب، كام س��ياق عامل��ي يتوجه الظلم، 

ه��و الذي يطلق »املؤرخ”حرًا، يناج��ي ذاته ويتأمل الوجود 

يف آن. ولهذا ييضء الكاتب عنوان الكتاب البس��يط بعنوان 

ثانوي »حجرة يف العن��ق« )يوميات 1982-1999(، تعبريًا عن 

ذات عارفة، تنس��ج من ش��ظايا األخبار س��رية ذاتية روحية 

أرهقها االغرتاب.

فــي ظــال المفكــر والمؤرخ 
عبدهللا العروي

الدكتور عبدالل�ه العروي روايئ ومؤرخ ومفكر مغريب ثاقب الرؤية وواسع 

األفق، يتمتع مبيزة الجمع بني الثقافتني الرشقية والغربية، ويحتل مكانة 

مرموق��ة يف صفوف الباحث��ني يف مجال التاريخ الع��ريب. وهو من كبار 

املفكرين العرب الذين طبعوا مبيس��مهم يف النص��ف الثاين من القرن 

العرشي��ن املنرصم. عمل يف التدريس األكادميي يف فرنس��ا والواليات 

املتحدة واملغرب، ويعلم موضوع التاريخ يف جامعة الرباط.
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كمال عبد اللطيف

تقدم العم���ال التي ابدع فيها املفكر املغربي 
عبد الله الع���روي �سورة رفيع���ة للم�ستوى 
الفك���ري ال���ذي حتق���ق يف الثقاف���ة املغربية 
والثقافة العربية يف العقود الثالثة الخرية 
من الق���رن الع�سرين. وجتمع ه���ذه العمال 
يف  جتل���ى  كم���ا  التاريخ���ي،  البح���ث  ب���ني 
امل�سنف���ات الآتية: »تاري���خ املغرب”1970، 
»ا�سول احلركة الوطنية يف املغرب”1978، 
والكتاب���ة البداعية ال�سردي���ة. وقد �سدرت 
ل���ه ارب���ع رواي���ات بالتتابع الآت���ي: الغربة، 
اليتي���م، الفريق، غيل���ة. وم�سروعا يف النقد 
الآيديولوج���ي وال�سيا�سي ندرجه يف خانة 
الكتاب���ة الفل�سفية والفك���ر الفل�سفي ملا متيز 
به من كفاءة يف املعاجلة النظرية امل�سنودة 

مبرجعية فل�سفية وتاريخية.
ولع���ل املكان���ة الرمزية العالي���ة التي يحتلها 
الع���روي اليوم يف فكرنا ويف الفكر العربي 
والعامل���ي، تعود ا�سا�سا اىل جهوده الخرية 
املرتبط���ة بقراءت���ه للفكر العرب���ي املعا�سر، 
وتفك���ريه يف ا�سكالي���ة التاأخ���ر التاريخ���ي 

العربي.
فيه���ا  تبل���ورت  الت���ي  امل�سنف���ات  ب���داأت 
نق���د  يف  اله���ام  بعمل���ه  الفل�سفي���ة،  كتابت���ه 
املعا�سرة”1967.  العربي���ة  »الآيديولوجيا 
واتخ���ذت طاب���ع اطروح���ة عام���ة يف ازم���ة 
بكتاب���ي  املتم���م   1973 الع���رب  املثقف���ني 
»العرب والفكر التاري���خ”1974، و»ثقافتنا 
يف �س���وء التاريخ”1983، ون����س »النزعة 
 ،1996 الليربالي���ة واحلداث���ة«  ال�سالمي���ة 
فف���ي ه���ذه امل�سنف���ات يتحدد مو�س���وع نقد 
الآيديولوجيا العربية املعا�سرة وذلك ببناء 
ت�س���ور يتجاوز مواق���ف ال�سيخ والليربايل 
يف  املت�س���ورة  النم���اذج  وه���م  والتقن���ي 
خطاطته العامة لفئ���ات املثقفني يف املجتمع 
العرب���ي والثقافة العربي���ة املعا�سرة، حيث 
ي�سب���ح بدي���ل النماذج املذك���ورة هو املثقف 
التاريخاين املداف���ع عن احلداثة والتحديث 

يف اطار وحدة التاريخ الب�سري.
املذك���ورة عل���ى روح  نع���رث يف امل�سنف���ات 
الفك���ري وال�سيا�س���ي احلداث���ي،  الختي���ار 
كم���ا نعرث عل���ى جتلي���ات ه���ذا الختيار يف 
املقارب���ات التي التزم به���ا املفكر وهو يدافع 
ع���ن قناعاته الفكرية مقدما يف ن�س »ثقافتنا 
يف �س���وء التاريخ”جمموع���ة م���ن البحاث 
الت���ي ترتج���م م�ساعيه يف قطاع���ات معرفية 
حم���ددة يعمل فيه���ا على مواجه���ة ا�سكالت 
معينة لتعزيز روؤيته الفكرية وابراز �سالمة 
وق���وة اختيارات���ه وجناعاتها. وه���و يقوم 
يف بع����س مق���الت »ازم���ة املثقف���ني العرب« 

املثق���ف  م���ن  املرتقب���ة  الأدوار  بتو�سي���ح 
التاريخاين عند مواجهت���ه لال�سكالت التي 

تطرحها الو�ساع العربية الراهنة.
ل يرك���ب الع���روي اطروح���ة يف الدفاع عن 
احلداث���ة ويف نقد الرتاث ب�س���ورة ن�سقية، 
بل ان���ه ي�ستغل يف اكرث م���ن واجهة، ويفكر 
يف اك���رث م���ن مو�س���وع م�ستعم���ال املفاهيم 
والرباهني والتحليالت التي تروم تاأ�سي�س 
اختياراته وحتويلها اىل اأداة م�ساعدة على 
ادراك اف�س���ل ملتغريات الواق���ع العربي، من 
اأج���ل امل�ساهمة يف حتقيق الث���ورة الثقافية 

الالزمة لتجاوز التاأخر التاريخي ال�سائد.
معلن���ا  ح���وارا  الن�سو����س  ه���ذه  نق���راأ يف 
م���ع جت���ارب �سيا�سي���ة بعينها، وم���ع وقائع 
ح�سل���ت يف تاريخن���ا املعا�س���ر يف حقبت���ي 
اخلم�سين���ات وال�ستينات، كما نق���راأ �سورا 
لالحب���اط والرتاج���ع احلا�س���ل يف املجتمع 
العربي ب�سبب ف�س���ل �سيا�سات معينة، لكننا 
قب���ل ذل���ك وبع���ده نلم����س جه���دا يف الفك���ر 
النق���دي الرام���ي اىل حترير الذه���ن العربي 

من قيود ع�سورنا الو�سطى.
حرك���ت اعم���ال الع���روي يف جممله���ا ف�ساء 
الثقافة املغربية والعربية، وعملت كثري من 
النخب خالل العقود املا�سية على ال�ستنارة 
باأ�سئلتها واجوبتها، وكذا بالقلق الوجودي 
والتاريخ���ي الذي كانت حتمل���ه يف طياتها، 
وق���د فعلت ذل���ك احيانا بكثري م���ن احلما�سة 

والعمق والتف���اوؤل، وذلك رغم بوؤ�س الواقع 
ب���ل  التقلي���د،  و�سيط���رة  النخ���ب  وتراج���ع 
واكت�ساحه للف�ساءات الفكرية والجتماعية 
وال�سيا�سي���ة الت���ي اعتقد البع����س يف بداية 
ف�س���اءات  اىل  حتول���ت  انه���ا  ال�سبعين���ات 

للحداثة العربية القادمة.
ففي مقابل اعمال العروي الفكرية التي تعرب 
ع���ن عمق مواقف���ه واختيارات���ه وحتليالته، 
يف  العرب���ي  الثق���ايف  امل�سه���د  اىل  تع���ود 
ال�سن���وات الخرية ظواه���ر جديدة حتتمي 
بالتقلي���د، وت�ستعي���د كل م���ا ه���و عتي���ق يف 
فكرنا وثقافتنا. ول �سك ان هذا الذي ح�سل 
ويح�سل يعك�س نوعي���ات التوتر وال�سراع 
القائمة يف فكرنا ويف جمتمعنا، ورمبا لهذا 
ال�سب���ب �سيوا�سل العروي م�سريته الفكرية 
النقدية، وي�سدر �سل�سلة كتب املفاهيم خالل 
الع�سري���ن �سن���ة املن�سرم���ة حم���اول تعميق 
اطروحت���ه ومواقفه، ومتجها �سوب خلخلة 
الثقاف���ة  يف  احلا�سل���ة  الرتب���اك  مظاه���ر 
العربي���ة، وذل���ك بك�س���ف مفارق���ات الوع���ي 
العرب���ي يف عالقته بالتاريخ. يك�سف تاريخ 
الفكار واملجتمعات ان ال�سراع الفكري يف 
املجتمع���ات احلديث���ة واملعا�س���رة ل تنهي���ه 
معرك���ة واح���دة او معركتان، وق���د ل تف�سل 
فيه منازلت عدي���دة ينجزها املثقف واملفكر 
يف زم���ن مع���ني. فق���د يتطل���ب الم���ر معارك 
عديدة داخل م�ساحة زمنية تطول او تق�سر 

للتمكن م���ن بلوغ املرامي امل�سطرة، واجناز 
امل�ساري���ع املاأمول���ة، وحتقي���ق الطموح���ات 
املفرت����س انه���ا طموح���ات اك���رث تاريخي���ة 

واكرث جناعة.
الرادة  وراء  املالحظ���ة  ه���ذه  تك���ون  ق���د 
الثقافي���ة التي ع���ربت عنها اعم���ال العروي 
يف مرحل���ة ثانية م���ن مراح���ل انخراطه يف 
نق���د جت���ارب واآيديولوجي���ات ال�سالحات 
ال�سيا�سي وال�سالح الثقايف يف بالدنا. فقد 
اجته الرجل بعد م�سنفاته الوىل الرتكيبية 

العام���ة اىل بن���اء جمموع���ة م���ن امل�سنف���ات 
يف مو�س���وع دفاع���ه ع���ن قي���م احلداث���ة يف 
الفكر العرب���ي املعا�سر، نق�سد بذلك �سل�سلة 
كت���ب املفاهيم التي تتابع���ت ابتداء من �سنة 
1980، �سنة �سدور مفهوم »الآيديولوجيا«، 
ذل���ك  وبع���د  »احلري���ة”1981،  مفه���وم  ث���م 
مفه���وم »التاريخ”ال�س���ادر �سن���ة 1992 يف 
جزءي���ن، ث���م اخ���ريا خ���امت كت���ب ال�سل�سلة 
مفه���وم »العق���ل« 1996، ولعله م���ن بني اهم 
الكتب العربية التي �سدرت يف نهاية القرن 

املا�سي.
ل تخ���رج مو�سوع���ة املفاهي���م الت���ي ا�س���در 
الفل�سف���ي  اختي���اره  روح  ع���ن  الع���روي 
احلداث���ي، حي���ث يرب���ط بحث���ه يف املفاهيم 
املذك���ورة مب�سع���اه النظ���ري املتج���ه نح���و 
تاأ�سي�س م���ا ميكن من تر�سي���خ قيم احلداثة 

يف التاريخ ويف الوعي.
ينطل���ق تفك���ري الع���روي يف املفاهي���م م���ن 
تاأمل���ه يف الو�س���اع التي نعي����س يف العامل 
العرب���ي خ���الل القرن���ني املن�سرم���ني، حيث 
انقطع���ت ال�سلة بيننا وب���ني املنطق املوجه 
لرتاثن���ا الثق���ايف، وحي���ث ي�سب���ح التفك���ري 
يف احلري���ة والدول���ة والعقالني���ة منا�سب���ة 
ل�ستيع���اب التاري���خ اجلدي���د ال���ذي يوؤط���ر 
احلا�س���ر الكوين وذل���ك رغ���م ال�ستمرارية 
التاريخي���ة احلافظ���ة لظواه���ر ل عالق���ة لها 
باملرجعية التاريخي���ة الواقعية، واملرجعية 
النظرية الفل�سفية والجتماعية وال�سيا�سية 
املفاهي���م  ملحت���وى  والناظم���ة  ال�سابط���ة 

اجلديدة التي نحن مطالبون مبعرفتها.
يك�سف العن���وان الفرعي مل�سنفه الخري يف 
املفاهي���م »مقال���ة يف املفارق���ات«، عن طريقة 
التفك���ري الت���ي اتب���ع املوؤل���ف يف م�سنف���ات 
املفاهي���م، فه���و ي�ستغ���ل فيه���ا عل���ى ك�س���ف 
مفارق���ات تاري���خ يتال�س���ى، مقاب���ل تاري���خ 
املت�سمن���ة  التحلي���الت  وتعم���ل  يتاأ�س����س، 
يف الكت���ب املذك���ورة على ك�س���ف تناق�سات 
اللحظ���ة الفا�سل���ة ب���ني اللحظت���ني، حلظ���ة 
التال�سي وحلظ���ة البناء، حلظ���ة الرتكا�س 
وال�سمحالل، وحلظة الن�ساء والتاأ�سي�س، 
ان تفكري الع���روي يف املفارقات يعد تفكريا 
يف حلظ���ة النتق���ال، وه���ي حلظ���ة طال���ت 
بحك���م  املعا�س���ر  تاريخن���ا  يف  وتوا�سل���ت 
عوامل و�سروط بع�سه���ا مو�سوعي وكثري 
منها يعود اىل التق�سري الذي متار�سه النخب 
عندم���ا توا�سل احتماءه���ا بالفكر النتقائي 

وبالروح التوفيقية وفكر ال�سلف.
يعل���ن الع���روي يف كث���ري م���ن الحي���ان يف 
ن�سو����س �سل�سل���ة املفاهي���م ان غايت���ه م���ن 

النق���د املفاهيمي تتجه للتخل�س من ال�سئلة 
العم���ل  جناع���ة  تقت�س���ي  حي���ث  الزائف���ة، 
ال�سيا�س���ي والفك���ري يف املجتم���ع العرب���ي 
دق���ة التعبري ودقة املعنى م���ن اأجل فكر اكرث 
يتج���ه  وله���ذا  مردودي���ة،  واك���رث  انتاجي���ة 
يف كث���ري م���ن ف�س���ول ه���ذه امل�سنف���ات اىل 
نق���د الكلم���ات واللف���اظ واملفاهي���م وك�سف 
مفارقاته���ا املتمثل���ة يف تناق����س املرجعيات 

وتباعد الزمنة و�سياع املعنى.
وق���د ل جن���ازف عندم���ا نعت���رب ان مقالت���ه 
يف  تتج���ه  املفاهي���م  مفارق���ات  ك�س���ف  يف 
العمق لبل���ورة م�سروع بدي���ل يف التحديث 
ال�سيا�س���ي الثق���ايف، وبن���اء ار�سي���ة مته���د 
لثورة ثقافية يف الوطن العربي. فهو يعترب 
ان الفكر ال�سيا�سي احلديث واملعا�سر �ساهم 
بكثري من القوة النظرية يف تاأ�سي�س مفاهيم 
امل�س���روع ال�سيا�سي اللي���ربايل املتمثلة يف: 
ل  حي���ث  والعقالني���ة،  والدول���ة،  احلري���ة، 
دول���ة دون حرية ول حرية دون دولة ودون 
عقالني���ة، واذا كان���ت الفل�سف���ة ال�سيا�سي���ة 
احلديث���ة واملعا�سرة تبني ه���ذا الدر�س يف 
اطار جتربة التاريخ ال�سيا�سي املعا�سر، فاإن 
الفكر ال�سيا�سي العرب���ي مطالب با�ستيعاب 
م���ن جت���اوز  للتمك���ن  التجرب���ة  ه���ذه  روح 
املفارق���ات الت���ي ترهن املجتم���ع العربي يف 
ا�سئلة مزيفة ومفاهي���م خمتلطة ومتناق�سة 
بحكم التباعد القائم بني واقعه وموؤ�س�ساته 

اجلديدة وبني ذهنيته املحافظة.
تتخذ م�ساهمة الع���روي يف تركيب املفاهيم 
املذكورة توجهني اثنني، توجه يعود للتفكري 
يف كيفيات جتاوز التاأخر التاريخي، انطالقا 
م���ن مقاربة تاأخ���ذ بال�سور وال���دللت التي 
ا�ستعمل���ت بها هذه املفاهي���م يف الفكر الذي 
ن�ساأت فيه واملجتم���ع الذي �سمح بظهورها، 
ومقاربة ت�سخ�س مظاه���ر الرتباك الفكري 
والواقعي ال���ذي عرفته املفاهي���م نف�سها يف 
افق تاريخي يروم املغام���رة مواجها العناد 
التاريخ���ي بال�س���رار. له���ذا ال�سب���ب تنحو 
ير�س���م  تاأ�سيلي���ا  منح���ى  الثاني���ة  املقارب���ة 
القائم���ة  التباع���دات  ويك�س���ف  املفارق���ات 
بني الفك���ر ال�سيا�س���ي احلدي���ث واحلداثي، 
والتاأوي���الت الت���ي اتخذه���ا ه���ذا الفك���ر يف 
الثقافة ال�سيا�سية العربية. ان وظيفة ك�سف 
املفارق���ات تتج���اوز املوقف النق���دي املجرد 
يف اجت���اه مواق���ف اك���رث ايجابي���ة، حي���ث 
تعمل كتب املفاهيم عل���ى تاأ�سي�س ت�سورات 
ومعطي���ات نظري���ة عام���ة به���دف الدفاع عن 
التوج���ه التاريخاين الذي ي���رى يف البلبلة 
احلا�سلة يف الفكر ال�سيا�سي العربي جمرد 
ت���ردد مكر�س للتقلي���د وحام ل���ه، اما املوقف 
املطلوب يف ه���ذا الباب فهو العمل باأ�ساليب 
متعددة على توطني مفاهيم الفكر ال�سيا�سي 
املعا�س���ر يف ثقافتنا، بال�س���ورة التي تعمق 
اأوليات احلداثة وتعد الو�سائل التي متكننا 

من انخراط فاعل يف العامل املعا�سر.

عندم���ا نقراأ »مفه���وم الدولة”مثال نعرث على 
مواقف العروي من طبيع���ة الدولة ال�سائدة 
يف املغرب ويف العامل العربي، حيث يحاول 
ك�سف الفج���وات العميقة القائمة بني الدولة 
واملجتم���ع، كم���ا يك�س���ف بكثري م���ن اجلراأة 
والعم���ق �س���ور ا�ستم���رار �سيط���رة الدول���ة 
ال�سلطاني���ة والثقافة ال�سيا�سي���ة ال�سلطانية 
مبختل���ف مفاهيمها، مربزا دورهما املتكامل 
يف تكري����س قيم الطاع���ة وال�ستبداد، وهي 
القيم التي �سكلت املالم���ح البارزة لل�سيا�سة 

والعمل ال�سيا�سي يف ع�سورنا الو�سطى.
لكن���ه ل يكتف���ي يف ه���ذا الكت���اب املكت���وب 
بنق���د  يكتف���ي  ل  عالي���ة،  نظري���ة  بكثاف���ة 
احلا�س���ر وت�سخي����س م�ستوي���ات ارتباطه 
ق���راءة  ان���ه يعي���د  بقي���م �سيا�سي���ة عتيق���ة، 
منظومات ال�سيا�سة الرتاثية حماول �سبط 
حدودها وذلك مبقارنتها مبنظومة احلداثة 
ال�سيا�سي���ة، في�س���ع يده يف �سي���اق التحليل 
والنقد والرتكيب التاريخي على املفارقات، 
م�س���ريا يف الآن نف�س���ه اىل كيفي���ات رفعه���ا 
با�ستيع���اب بدائله���ا التاريخية امل�ستمدة من 

جتارب التاريخ املعا�سر.
�س���در  التاريخ”وق���د  »مفه���وم  كت���اب  ام���ا 
الع���روي  في���ه  ا�ستغ���ل  فق���د  جزءي���ن،  يف 
الكتاب���ة  واب�ستمولوجي���ا  التاري���خ  عل���ى 
التاريخية. وحاول في���ه الدفاع عن احلداثة 
اثن���اء رده عل���ى بع����س العرتا�س���ات التي 
توج���ه للتاريخاني���ة، متوقف���ا ام���ام عوائق 
التحول التاريخ���ي احلداثي يف املجتمعات 
العربي���ة، وقد ت�سمن هذا امل�سنف جهدا يف 
الفك���ر ويف مقاربة بني���ة املنهج التاريخي ل 
نظري لهم���ا يف الثقاف���ة العربي���ة املعا�سرة، 
ولعل���ه يف كث���ري م���ن ت�سورات���ه ومعطياته 
املنهجية ي�ساه���ي ان مل يكن يتجاوز كثريا 
م���ن امل�سنفات الت���ي تبح���ث يف مو�سوعه. 
ويف كت���اب »مفه���وم العق���ل« جند عب���د الله 
الع���روي يوؤ�س����س نظري���ا لالنتق���ادات التي 
وجه يف خمتلف كتب���ه لالختيارات ال�سلفية 
العربي���ة  الآيديولوجي���ة  يف  والتوفيقي���ة 

املعا�سرة.
ن�ستطي���ع الق���ول اإذن ان ن�سو����س املفاهيم 
عك����س م���ا كن���ا نعتق���د يف بداي���ة �سدورها، 
تدفع مب�سروع الع���روي نحو باب التاأ�سيل 
النظ���ري الرامي اىل بناء امل�سروع احلداثي 
التاريخاين يف الفكر املغربي والفكر العربي 
املعا�سر، ولعلنا ل نبالغ عندما نعترب ان هذا 
امل�س���روع قد مك���ن الفكر العرب���ي من اجناز 
ح���وار نقدي مع ال���ذات ومع الع���امل، حوار 
ك�س���ف حمدودية النظ���ر ال�سيا�سي العربي، 
كما ك�سف الق���درة ال�سمنية لهذا الفكر اثناء 
مواجهته ل�سكالت تاريخ���ه العام، تاريخه 
ال�سيا�س���ي الفعلي وتاري���خ الفكار الالحمة 

لهذا التاريخ.

جريدة”ال�صرق االأو�صط"

�س���در عن جامعة احل�سن الث���اين -كلية الآداب والعلوم الن�سانية ابن ام�سيك، »ببليوغرافي���ا« باأعمال املفكر املغربي عبد 
الل���ه الع���روي، لكتبه والكتب التي ُكتب���ت عنه، واملقالت ومقاب���الت التلفزية وال�سحفية له وعنه والبح���وث التي اأ�سرف 

عليها.. يف امل�سادر العربية والغربية واملغربية، منذ 1964 اإىل �سنة 2011، من اعداد وتن�سيق الأ�ستاذ حممد معن.
الأ�ست���اذ عب���د ال�سالم ب���ن عبد العايل. �سدر الكتاب بن�س ق�س���ري، ننقله كامال لأهميته: »لن يق���در اأهمية هذا العمل اإل من 
ي���درك ال�سعوب���ات التي تواجه الباحث يف عاملنا العربي عند حماولة ر�سد مفهوم م���ن املفهومات، اأو درا�سة اأعمال مفكر 

من املفكرين، يدخل هذا العمل اإذن يف ما ميكن اأن ندعوه البحث يف �سروط البحث.
ول تخف���ى الأهمي���ة البالغة التي يكت�سبها هذا النوع من الأبحاث الذي يوؤ�س�س البني���ة التحتية لكل بحث، والذي ت�ستكي 

من ندرته مكتباتنا وجامعاتنا.
ل يعن���ي ذل���ك مطلقا اأن الأمر هنا ل يتعلق بعمل فكري، واأنه يندرج �سمن ال�سروط املادية للبحث، يكفي اأن نلحظ العناية 
الكبرية التي يوليها الباحث ملو�سوعه، وحماولة التق�سي البالغة الدقة التي يبذلها، واملتابعة الدقيقة لكل مقال، وجلميع 
املنابر التي ظهر فيها، كي ندرك املجهود العقلي الذي بذل لتوثيق واحدة من اأكرث التجارب الفكرية املغربية تنوعا وثراء، 

وغري خاف اأن الباحث مل يكن له اأن يقوم بكل ذلك لول ولعه مبو�سوع بحثه وتقديره الكبري للمفكر مو�سوع البحث«.
الكتاب من ثالثمئة �سفحة، من القطع املتو�سط، ومن تقدمي عميد اجلامعة عبد املجيد القدوري. 

ن�صر يف االحتاد اال�صرتاكي 2012

صدور ببليوغرافيا 
شاملة عن أعمال 
عبد هللا العروي 

 كاتب وجامعي من املغرب

"كتب المفاهيم" لعبد هللا العروي.. 
العربــي  الفكــر  مفارقــات  كشــف 

والتخلص من األسئلة الزائفة
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ـه سـاعـف أجـراه: عبد اللَّ

* اأول �س����يء يث����ري اهتم����ام الق����ارئ لك����م، 
ه����و تن����وع حق����ول املعرف����ة والإب����داع التي 

ت�ستغلون بها وتنتجون يف �سياقها.
كي����ف تعي�سون جتربة التع����دد املعريف هذه 
يف ذاتكم؟ واأين جتدون ذاتكم ب�سكل اأقوى 
واأك����رث حميمي����ة وتوافق����ًا م����ع م����ا ه����و من 

خ�سائ�س اأناكم ال�سخ�سية؟
عب����د اللَّه الع����روي: اأن����ا اأق����ول اإين اأمار�س 
الق�س����ة اأو الرواية من جهة ومن جهة ثانية 
نق����د املفاهيم. ننطلق من واقع بدون حتديد 
اأو تعري����ف، واإّل ط����ال بن����ا ال����كالم، اأ�سميه 
اأحيان����ًا مو�سوف����ًا. هذا املو�س����وف اأتناوله 
م����ن زاويت����ني: الأوىل هي الو�س����ف الأدبي 
والثانية هي التحليل. نرتك موؤقتًا اجلانب 
الأدبي ونتطرق للتحليل. مبجرد ما نحاول 
حتليل املو�سوف )م�سكل العنونة يف كتابي 
الأخري حول مفهوم التاريخ( نواجه م�سكلة 
املفاهيم امل�ستعمل����ة. ي�سوقنا منطق البحث 
اإىل �سرب املفاهيم ذاتها قبل التعر�س لنتائج 
العربي����ة  الإيديولوجي����ا  م����ن  ا�ستعماله����ا. 
املعا�س����رة اإىل مفه����وم التاري����خ، واأنا اأقوم 
به����ذا التو�سي����ح املفهومي، تفكي����ك الآليات 
املعرفية التي ميك����ن ا�ستخدامها يف ما بعد 
للعر�س والتقرير. فاأنا اأقوم بعمل متهيدي 
�س����روري، ل ميكن الفه����م والتفاهم بدونه. 
والكتاب����ة التاريخية هي، يف مرحلة لحقة، 
توظي����ف املفاهي����م املذك����ورة بع����د حتليله����ا 
وتو�سيحها لفهم الواقع، الواقع الجتماعي 
الذي هو يف احلقيقة واقع تاريخي، خا�سة 
يف جمتم����ع تقليدي كاملجتمع املغربي حيث 
املا�س����ي حا�س����ر يف قل����ب احلا�س����ر القائم. 
لذلك يتداخ����ل البحث التاريخ����ي والتحليل 
والتو�سي����ح  والجتماع����ي  ال�سيا�س����ي 
الإيديولوجي. منذ ثالثني �سنة واأنا اأحاول 
اأن اأُْفِه����َم الق����ارئ العرب����ي اأن الإيديولوجيا 
كم�سم����ون لي�ست ه����ي الإيديولوجيا كماّدة 
بحثية. الأوىل م�سمون يعر�س ويقرر، اأما 
الثانية فهي بحث ونقا�س وجدل. واإىل الآن 
ما زال البع�س يرف�����س هذا الفرق ويناق�س 
كالمي على اأ�سا�س اأنه جمرد اإيديولوجيا ل 
تختلف ع����ن تلك التي اآخذها م����ادة لبحثي. 
ون�سل ح�سب هذا املنطق اإىل موقف عجيب 
حقًا. اإذا قل����ت �ساأ�سف طيور املغرب، ُيقال: 
هذه دعوة اإيديولوجية لأن قائلها يتكلم عن 
الطي����ور حتا�سي����ًا لل����كالم عن بن����ي اآدم. يف 

هذه احلال ميتنع احلوار الهادف.
الإيديولوجي����ا باملعن����ى الأ�سل����ي، اللغوي، 
ه����ي البحث يف من�ساأ الأفكار، وهذا ما اأقوم 
به. ه����ذا ل مينعني من التعب����ري عن رغائب 
خا�سة بي، وحينذاك اأعرب عن اإيديولوجيا 
باملعن����ى الأول، ولكني اأمي����ز با�ستمرار بني 
املوقف����ني. اأما من يرف�س التميي����ز فقد ُيقال 
له اإن كالمه اأي�سًا اإيديولوجيا، وكالم الغري 

عليه اإيديولوجيا اأي�سًا، اإىل ما ل نهاية.
اآف����اق: هناك انطب����اع لدى الق����ارئ املغربي 

والعرب����ي اأن روايات����ك قلم����ا ت�ستطي����ع اأن 
جتت����ذب اإليه����ا املتلقي ليوا�سل الق����راءة اأو 
اإعادتها. ترى هل ال�سبب يعود اإىل القارئ، 
اأم ه����ل يع����ود اإىل ما اأ�سميه ع����ادة يف جمال 
الكتاب����ة الإبداعية اأحيان����ًا بح�سور قدر من 

اجلدية وقدر من الر�سانة يفتقد فيها املوؤلف 
وال�سح����ك،  الدعاب����ة  واإىل  ال�سخري����ة  اإىل 
باملعنى الذي تهت����م به ال�سعرية الجتماعية 
لدى باخت����ني اأو لدى غريه. فكيف تنظرون 

اأنتم اإىل هذا الو�سع جتاه القارئ؟

عب����د اللَّه العروي: قال بع�����س النقاد اإن من 
الروائي����ني م����ن يكت����ب للُق����ّراء، ومنه����م من 
يكت����ب للروائيني اأنف�سه����م، اإذا قراأين النقاد 
والق�سا�س����ون، فهذا يجزين����ي، بيد اأنني ل 
اأت�س����ور كيف يعجز الق����ارئ، اأي قارئ، عن 

اإمتام قراءة اليتيم، على ق�سرها وبيانها؟
ال�ستثنائ����ي  الو�س����ع  ه����ي  اليتي����م  اآف����اق: 
بالن�سب����ة للرواي����ات الث����الث، لك����ن ق�س����دي 
اأن عنايتك����م باللغ����ة وعنايتك����م بال�سخ�سية 
تفوق عنايتكم بطرائق اأخرى اأو م�ستويات 
اأخرى يف التاأليف خللق عالقات مع القارئ 

من قبيل ال�سخرية مثاًل.
عبد اللَّ����ه الع����روي: يف رواي����ة الفريق قدر 

غري قليل من ال�سخرية.
ن�ستطيع اأن نتكلم هنا يف م�ساألة املو�سوع، 
لأنن����ي طرحته����ا يف الفريق، ثّم ع����دت اإليها 
يف اأوراق. ف�سل����ت ب����ني املو�س����وف وب����ني 
املو�س����وع. اأنت تتكلم الآن على املو�سوف، 
ه����و املقّط����ع يف كتابات����ي، وجت����ري علي����ه 
عملية تركيب، عملي����ة جتعل من املو�سوف 
مو�سوعًا. لكي يكون املو�سوف مت�ساًل، ل 
فج����وة فيه ول انقطاع، بحي����ث يقراأ القارئ 
بعين����ه ولي�����س بذهنه، ف����ال بّد م����ن ان�سجام 
�ساب����ق يف املجتم����ع، ه����و ال����ذي ي�ستوحي 
من����ه الكاتب تل����ك ال�سماكة الت����ي ن�ستلذ بها 
عن����د ق����راءة كبار كت����اب القرن املا�س����ي. اإذا 
مل يك����ن املجتم����ع من�سجمًا، كم����ا هو احلال 
يف املغ����رب، ل يف املظه����ر ول يف العقلي����ة، 
كي����ف  ال�سع����ور،  يف  ول  التعب����ري  يف  ول 
تعطى �سورة التكام����ل والن�سجام ملجتمع 
يفتق����د كل ه����ذا؟. فالن�سج����ام املالح����ظ عند 
بع�����س كتابن����ا ه����و خ����ادع، م�ستوح����ى اإما 
م����ن ان�سج����ام اللغة الف�سح����ى املنف�سلة عن 
الواقع، واإم����ا من امل����وروث الق�س�سي، اأي 
اأ�سل����وب األ����ف ليلة وليلة، واإم����ا من الرواية 
الواقعية الأوروبي����ة. عندئذ تكون الرواية 
العربي����ة ن�سخًا لرواي����ة اأجنبية، هذه عملية 
يقوم بها كثري م����ن الُكّتاب امل�سريني. لكنها 
ت�ستل����زم ق����درًا من اجله����ل اأو م����ن التجاهل 
والتنا�س����ي. اإذا كان الكاتب مطلع����ًا، اأمينًا، 
عارف����ًا بقواعد ال�سرد، فاإن����ه يعي با�ستمرار 
هذا الو�سع، فهو م�سط����ر اإىل تقطيع املادة 
املو�سوف����ة واإعادة تركيبه����ا. بعبارة اأخرى 
اإن����ه ينفي با�ستمرار ما يكتب لكي ينفي عنه 

ال�ست�سهاد وال�ستظهار.
ل زلن����ا اإذن نبح����ث ع����ن مو�س����وع خا�����س 
بن����ا. وهذا اأمر طبيع����ي اإىل ح����ّد، اإذا عرفنا 
اأن الأمري����كان رغ����م اإجنازاته����م العظيم����ة، 
ي�ستقل����وا  مل  اأنه����م  ي�سع����رون  يزال����ون  ل 
بع����د ال�ستقالل الت����ام ال�س����روري عن املثل 
الأوروب����ي، واأنه����م مل يعطوا بع����د الرواية 

التي تكون يف م�ستوى القارة الأمريكية.
اآف����اق: اأتذكر، واأن����ا يف ال�سبعين����ات حينما 
الت����ي  الأوىل  امل����رة  كان����ت  طالب����ًا،  كن����ا 
ن�سم����ع فيه����ا داخ����ل خالي����ا طلب����ة الي�س����ار 
اأطروحات الع����روي، عن املارك�سية والعامل 
الإيديولوجي����ا،  مفه����وم  وع����ن  الثال����ث، 
ونق����د الإيديولوجي����ا العربي����ة. كان����ت هذه 
الأطروحات تبدو كاأنها اأطروحات �سيا�سية 
العملي����ات  يف  ت�ستعم����ل  وجذاب����ة  فاره����ة 

ال�ستدللي����ة ويف اخلطابات لدى كل طرف 
تقريب����ًا، ت�ستعم����ل لتف�سري مواق����ف معينة. 
كانت ه����ذه حلظة اأو �سيغة اأوىل ل�ستعمال 
كتابات الع����روي وحتليالته; و�سنوات بعد 
ذلك، ولكن دائمًا خ����الل ال�سبعينات، ظهرت 
اأطروح����ات  ا�ستعم����ال  يف  اأخ����رى  �سيغ����ة 
العروي، ويتعلق الأمر هذه املرة مبو�سوع 
التاأخر التاريخي اأو الثقايف، كانت ف�سائل 
الي�سار اأو ما عرف بالي�سار اجلديد باملغرب 
اآن����ذاك تبدي اتفاقًا وتوافقًا مع ما ذهب اإليه 
الع����روي من اأنن����ا متاأخرون ثقافي����ًا، ولذلك 
فالأولوية الآن هي للعم����ل الثقايف ولي�ست 
للعم����ل ال�سيا�سي املبا�س����ر. وال�سوؤال عندي 
يتعلق بالكيفية الت����ي تنظرون بها اإىل هذه 
ال�ستعمالت املختلفة وغريها لأطروحاتك 
وم����دى تاأثريه����ا يف اأفكاره����ا ويف ال�ساحة 

ال�سيا�سية؟
عب����د اللَّه العروي: ل عل����م يل بهذا النقا�س. 

كنت اآنذاك بعيدًا عن ال�ساحة املغربية.
كل ما ميكن يل اأن اأقول هو اأن ال�سوؤال الذي 
طرحته يف الإيديولوجيا العربية املعا�سرة 
ن����اجت عن اأمرين: الأول هو اطالعي على ما 
ُكت����ب، يف م�سر خا�سة، بني 1930 و1950 
ع����ن امل�ساأل����ة الجتماعي����ة، اإذ كن����ت اأن����وي 
حتري����ر ر�سالة دكت����وراه يف هذا املو�سوع، 
والثاين ه����و ما لحظته يف م�سر من تقهقر 
ثق����ايف �سن����ة 1961 عندما كن����ت م�ست�سارًا 

ثقافيًا يف �سفارة املغرب يف القاهرة.
كب����ار  ب����ه  يع����رتف  كان  النحط����اط  وه����ذا 
املثقف����ني امل�سريني من طه ح�سني اإىل حممد 
مندور اإىل نعمان عا�سور. كنت ت�سّبعت واأنا 
طالب يف معهد العل����وم ال�سيا�سية بباري�س 
بالتحليالت القت�سادية والجتماعية حول 
م�سكل����ة التخّلف، وعندما عاينت امل�ساألة يف 
بلد كنا نعت����ربه متقدمًا ن�سبيًا ات�سح يل اأن 
امل�ساألة هي ثقافية يف الأ�سا�س، خا�سة واأن 
ال�سلط����ة كانت اآنذاك يف م�س����ر بيد عنا�سر 

وطنية تقدمية.
لحظ����ت ع����ن كث����ب اأن����ه ل يكف����ي اأن تك����ون 
ال�س����الح  تري����د  جماع����ة  بي����د  ال�سلط����ة 
والإ�سالح، حتارب ال�ستغ����الل وت�ستهدف 
ثقافي����ة  ذات  كان����ت  اإذا  والرق����ي،  التق����دم 
�سعيفة، غ����ري م�ستوعبة لالأف����كار املوؤ�س�سة 
للمجتمع الع�سري. م����ن هنا جاءت الدعوة 
اإىل النفت����اح عل����ى العامل الع�س����ري املمّثل 
يف العامل الغرب����ي. كان البع�س يظن اآنذاك 
اأن الع����امل ال�سرق����ي ال�سيوعي ميّث����ل اأي�سًا 
احلداث����ة ورمبا بكيفية اأق����وى. ات�سح الآن 
للجمي����ع اأن ذلك مل يك����ن �سحيحًا. لكن هذه 
حقيق����ة �سجلته����ا يف كتاب����ي ال����ذي كتب يف 
بداي����ة ال�ستينات. قل����ت �سراح����ة اإن العامل 
اأن  ل  ي�ست����درك،  اأن  ي�ستطي����ع  ال�سيوع����ي 

ي�سبق، مواطن احلداثة، اأي الغرب.
له����ذا ق����ام �س����دي ال�سيوعي����ون التقليديون 
اأمث����ال جورج لبيكا، ال����ذي مل يدرك مغزى 
الكت����اب، ل�سبب ب�سيط وهو اأن����ه مل ي�سارك 
اله����ّم القومي العربي، كم����ا كان يتعامى عن 
الهّم القوم����ي يف كل �سيوعية، �سرقية كانت 

اأو غربية.
كان الكثريون ي�ست�سهدون مبارك�س، ولكن 
لأه����داف �سيا�سية فق����ط، فقل����ت اإن مارك�س 
����ر الفكر  الناف����ع هو ملّخ�����س وموؤول ومنظَّ
الأوروب����ي العاّم، الذي ميّث����ل احلداثة بكل 
مظاهره����ا. الأف�س����ل لنا، نح����ن العرب، يف 
م����ن  ناأخ����ذ  اأن  الثق����ايف احل����ايل،  و�سعن����ا 
مارك�س معلمًا ومر�سدًا نحو العلم والثقافة 
م����ن اأن ناأخ����ذة كزعيم �سيا�س����ي. مل اأدع اإذن 
اإىل ق����راءة مارك�����س، اإذ كان مق����روءًا وعلى 
طول الع����امل العربي، بل دع����وت اإىل ح�سن 
ا�ستعمال مارك�س لأغرا�س قومية حتررية. 
وله����ذا ا�ستعمل����ت علي����ه عب����ارة املارك�سي����ة 

املو�سوعية، مبعنيني الو�سعية والهادفة.
ل زل����ت اأعتقد اإىل الآن اأن هذه دعوة بديهية 
يدركه����ا كل من له معرف����ة بالثقافة الغربية، 
ول يخط����ئ فهمه����ا اإّل م����ن كان����ت ب�ساعت����ه 

الثقافية ماأخوذة من ال�سحف واملجالت اأو 
من امللخ�س����ات التعليمية. ومن �سوء حظنا 
الكال�سيكي����ة  الأوروبي����ة  الثقاف����ة  ه����ذه  اأن 
اأ�سحت جمهول����ة حتى يف اأوطانها لأ�سباب 
خارج����ة ع����ن مو�سوعن����ا، فاأّثر ذل����ك تاأثريًا 
�سلبي����ًا على م�سريتن����ا الثقافية. مل نعد نفهم 
الوطني����ة عل����ى وجهه����ا ول الليربالي����ة ول 

املارك�سية.
ال�س����وؤال املخيف هو: اأََومَلْ يفت الأوان على 
كل نوع من اأنواع الرت�سيد والتو�سيح بعد 
اأن دخلن����ا عهدًا من الفو�سى الفكرية ل نرى 
له نهاية؟ نقراأ اليوم كتبًا تنقد فكرة احلداثة 
ونعتم����د عليه����ا لنق����ول اإن اإ�سكالية احلداثة 
اأ�سبح����ت كلها متجاوزة. ه����ل هذا �سحيح؟ 
ه����ل يحق لن����ا اأن نفعل كما ل����و كنا جتاوزنا 
احلداثة مث����ل الأوروبيني الذين عا�سوا يف 
اأح�سانه����ا من����ذ ما يزي����د على ثالث����ة قرون، 

تزيد اأو تنق�س ح�سب البلدان؟
يعي�����س املثقف عندنا يف عامل����ني منف�سلني. 
يواجه يومي����ًا مظاهر التخّلف والاّل معقول 
وه����ي كلها مظاهر ت����دّل على ع����دم ا�ستيفاء 
�س����روط احلداث����ة يف جمتمعنا، يت����اأمّل منها 
ويت�سّك����ى، لكن����ه عندم����ا يكت����ب فاإن����ه يبقى 
�سجني املرويات واملقروءات، فيفعل كما لو 
كان يعي�����س يف جمتمع متق����دم. كنا نالحظ 
ذل����ك يف ب����الد ال�س����رق، يف م�س����ر ولبن����ان، 
ونتعج����ب من����ه، فاإذا بنا نالحظ����ه اليوم يف 

املغرب كذلك.
 Alain( ت����وران  لألن  يج����وز 
Touraine( اأن ينتق����د مفهوم احلداثة، 
ه����ل يج����وز لأ�ستاذ مغرب����ي اأن ي����رّدد كالمه 
ب����دون الِتَفات����ة اإىل ما يحيط ب����ه من �سلوك 
�ساب����ق على عه����د احلداث����ة؟ اأح����اول دائمًا، 
يف م����ا يخ�سني، اأن انطل����ق مما يحيط بي، 
واإن انتهي����ت اإىل عب����ارات وحتليالت بالغة 
التجريد، لأن ه����ذا هو اأ�سلوبي يف الكتابة، 
ولكن الدافع عندي هو دائمًا جتربة اأعي�سها 
الأوىل  فم�ساءلت����ي  املغرب����ي.  ال�س����ارع  يف 
للواق����ع الجتماعي، ثم للمفاهي����م يف اأعلى 
م�ستوي����ات التجريد، ثم اأخ����ريًا يف تطبيق 
اإىل حك����م  للو�س����ول  الأوىل  عل����ى  الثاني����ة 
ه����ادف. واإذا بق����ي يل بع����د ذلك م����ن �سعور 
بالغمو�����س اأو بالن����دم اأو بالأ�س����ى فاأحيل����ه 
عل����ى التعب����ري الأدبي. ل اأخلط اأب����دًا ال�سعر 

بالفل�سفة.
اآفاق: نفهم من مالحظاتك ومن موؤلفاتك اأنه 
عربيًا يف�سل مارك�س ال�سحفي على مارك�س 
الكاتب، موؤلف راأ�����س املال اأو نقد القت�ساد 
ال�سيا�س����ي اأو غريها. اإنه����ا م�ساألة لحظتها 
كذل����ك عندم����ا كن����ت يف باري�����س بالن�سب����ة ل� 
رمي����ون اأرون. فمق����الت اأرون يف جملت����ي 
»اإك�سربي�����س« اأو »الفيغ����ارو« تف�س����ل عل����ى 
موؤلفات����ه نف�سها. وبالن�سب����ة اإيل، فالعروي 
ال����ذي يكت����ب مق����اًل موج����زًا يف ل مليف اأو 
يف غريه����ا هو نف�سه موؤل����ف جذور احلركة 
الوطنية اأو الإيديولوجيا العربية املعا�سرة 
اأو تاري����خ املغرب، وه����و نف�سه عندما يكتب 
 Edification d’un :مق����اًل يف كت����اب
الد�ست����ور  ح����ول  اأو   Etat moderne
يف موؤلف جماع����ي كذلك. لأن العروي لي�س 
باحث����ًا كباق����ي الباحث����ني. اإن وراءه اإنتاجًا 
فكريًا �سخمًا، وتراكم����ًا معرفيًا ممّيزًا، وله 
معرفة عميق����ة بتاريخ املغ����رب، لذلك فحتى 
ذل����ك املق����ال اأو امل�ساهم����ة املوج����زة اأفهمه����ا 
يف �سي����اق ه����ذا الإنت����اج ككل. واآخ����ذ بعني 

العتبار هذا الرتاكم.
عب����د اللَّ����ه الع����روي: ل تك����ون الأ�سئل����ة يف 
نف�����س امل�ستوى. يف كتبي اأنطلق من �سوؤال 
عام، هو نف�سه ن����اجت عن حتليالت متهيدية 
طويل����ة، فيك����ون مالئم����ًا، فح����وًى و�س����كاًل، 
ال�ستكت����اب  عن����د  اأم����ا  الكت����اب.  مل�سم����ون 
اأو ال�ستج����واب، ف����اإن ال�س����وؤال داخ����ل يف 
�سياق اآخ����ر، وهو مفرو�س عل����ي. واأحيانًا 
ل يوافقن����ي ل يف مرم����اه ول يف �سيغت����ه. 
اأحاول اأن اأحّوره، ولكن ل اأوفَّق متامًا، لأن 

ال�سوؤال غالبًا ما يتحكم يف اجلواب بفر�س 
ُب  ح����دود. اإذا جتاوزُتها اأب����دو وكاأنني اأَتهرَّ

من الإجابة.
مع ذلك ل اأظن اأن يف الإ�سهامات التي ذكرَت 
تناق�سات �سارخة مع ما كتبت �سابقًا. مثاًل 
 Edification d’un Etat يف كت����اب
ال�سلط����ان حمم����د  اإن  قل����ت   ،moderne
الراب����ع كان����ت له الرغب����ة يف جتهي����ز البالد 
ومل ي�ستط����ع، لأ�سب����اب كث����رية، منه����ا قّل����ة 
الإمكانات املالية، وا�ستط����اع اأن يحقق ذلك 
املل����ك احل�سن الث����اين، ب�سبب ط����ول وليته 
وب�سبب توفره على ال�سروط الالزمة لذلك. 
ل ميكن لأي موؤرخ اأن ينكر اأن امللك احل�سن 
الث����اين ا�ستط����اع اأن يجعل م����ن املخزن تلك 
الدول����ة التي حاول مل����وك القرن املا�سي اأن 

ي�سيدوها ومل يجدوا لذلك �سبياًل.
اآف����اق: عندما قراأت املقالت مل اأقراأها خارج 
ه����ذا الإطار، ويح�سرين مث����ال ماك�س فيرب 
عندما كان يكتب مقالته ال�سيا�سية املبا�سرة 

حول القومية...
كان  في����رب  ماك�����س  الع����روي:  اللَّ����ه  عب����د 
اأي�س����ًا يريد اأن يدف����ع الأمل����ان اإىل العقالنية 
الجتماعية وال�سيا�سية عن طريق احت�سان 

الليربالية الأجنلو�ساك�سونية.
مرادف����ة  وه����ي  الع�سرن����ة  لك����ن  اآف����اق: 
للدميوقراطية يف �سي����اق هذا احلوار لي�س 
له����ا جان����ب واحد، جان����ب املواط����ن الغارق 
يف التقلي����د اأو غي����اب النخب����ة امل�ستحدث����ة; 
للم�ساأل����ة جان����ب اآخ����ر يرتبط ب����دور الدولة 
م����ا  خل����ل  هن����اك  بامل�سوؤولي����ة.  وحتدي����دًا 
اأي  ال�سلط����ات  ب����ني  الف�س����ل  م�ست����وى  يف 
ب����ني امل�سوؤولي����ات. فالدول����ة وبخا�س����ة يف 
م�ستواه����ا التاريخ����ي، م�ستوى م����ن توؤول 
اإلي����ه الأمور وم�ست����وى التواف����ق الوطني، 
الدولة م����ن هذا اجلانب ل ت����زال مثار توتر 
وتنازع بالرغم من النفت����اح الّن�ْسبي خالل 
ال�سن����وات الأخ����رية. فكيف ميك����ن ع�سرنة 
املجتمع دون جتاوز هذا التوتر ويف غياب 
ف�سل فعلي يف م�ستوى الواقع اليومي بني 

ال�سلطات وامل�سوؤوليات؟.
عب����د اللَّه الع����روي: هذا هو ل����ّب امل�ساألة. لو 
كان الأم����ر خا�سًا باملغرب، ق����د يرتاب املرء 
اإذن، ولك����ن الجت����اه يف العامل كله هو نحو 
تر�سيخ ف�سل بني م�ستويني من امل�سوؤولية: 
امل�سوؤولي����ة التاريخية وحوله����ا يتّم الوفاق 
الوطن����ي، وامل�سوؤولية ال�سيا�سية والإدارية 
الع�سري����ن  اأثن����اء  ج����رى  م����اذا  واملحلي����ة. 
�سن����ة املا�سي����ة؟ ح�س����ل تركي����ز الف�سل بني 
امل�سوؤوليت����ني رغ����م كل ظواه����ر العك�س، اإّل 
اأنه مل ت�سر التجربة على خط م�ستقيم. كان 
الف�س����ل يظهر مرة جليًا ومرة يختفي فيظن 
املالح����ظ اأنه ل يوجد. ح����ان الآن الوقت اأن 
تت�سح الأمور. ولنقل ب�سراحة: ل اأت�سور 
اأن تق����وم يف املغرب احلايل دولة على منط 
ع�س����ري يف �سكل غري برملاين، اأي بدون اأن 
يكون رئي�س احلكومة م�س����وؤوًل م�سوؤولية 

تاّمة وكاملة اأمام الربملان.
اأ�سات����ذة  ع����ن  ي�س����در  اأن  يج����ب  ه����ذا كالم 
غال����ب  يف  ولكنه����م  الد�ست����وري،  القان����ون 
الأحي����ان يتحا�س����ون ه����ذه النقط����ة، حت����ى 
عندم����ا يطلب منهم الإبداء عن راأيهم بكيفية 

�سريحة.
اآف����اق: لقد اأجبت ع����ن دور املثقف ولكنك مع 
ذل����ك تركت هام�سًا، اإذ األح����ظ اأنك ل ت�سجل 
تعرث املجتم����ع فقط، بل اإن املثقفني غارقون 
يف تناق�س����ات املجتم����ع اأي�س����ًا. اأن����ا اأ�سجل 
الواق����ع واأح����اول فهم����ه، فه����ل اأكتف����ي بهذا 
ال����دور، وه����و دور تعليمي؟. عندم����ا اأحاور 
الرتاثي����ني مث����اًل، فه����ل يكف����ي اأن نق����ول لهم 
اإن الواق����ع جتاوزك����م؟ واإن هن����اك معطيات 
هن����اك  واإن  غريه����ا،  اأو  دولي����ة  اأخ����رى، 
اجتاهًا عامًا للتاريخ. م����ع اأنهم يف ال�ساحة 
كخ�س����وم. اأي اإنهم م����ن �سمن البنيات التي 
اأنا م�سط����ر ملواجهتها. بعب����ارة اأخرى: هل 
مبق����درو النخب����ة امل�ستحدث����ة، الغارق����ة يف 

بني����ات التاأخ����ر، اأن تتبن����ى الإ�س����الح ثم اأو 
بالأحرى اأن تنجزه؟

عبد اللَّه الع����روي: تتعّل����ق امل�ساألة مبوقفي 
من نخبتني: نخبة ممثلة يف اجلهاز الإداري 
مبعنى عام، مبا في����ه الدولة بكل مكوناتها، 
ونخبة تعمل على ال�ساحة الثقافية وهي يف 
غال����ب الأحيان يف حالة مواجهة مع اجلهاز 
ال�ساب����ق. فهوؤلء املثقفون يتخ����ذون اأ�سماء 
تتغ����رّي مع الظروف. هم الي����وم مارك�سيون 
متطرفون وغدًا يكونون اإ�سالحيني دينيني 
ال�سع����ارات،  ه����و جمم����وع  املتغ����ري  اإل����خ.. 
املرج����ع الفكري، ولك����ن الثابت ه����و املوقع 
العنا�س����ر  بع�����س  اأن  بدلي����ل  الجتماع����ي، 
انقلب����وا ب�سرعة الربق م����ن جانب اإىل اآخر. 
علين����ا اإذن اأن نبق����ى على م�ست����وى التاريخ 

والجتماع.
اأنطل����ق م����ن �س����رورة التحدي����ث، اخلروج 
من التخّلف والتهمي�����س العاملي، لذا اأ�سطر 
اإىل اأن اع����رتف اأن اجله����از الإداري، مهم����ا 
كان����ت ميول����ه ال�سخ�سي����ة، م�سط����ر ب�سبب 
عالقات����ه باخل����ارج، املتج�ّس����د يف ال�سديق 
ويف الع����دو، اإىل اأن يحاف����ظ عل����ى ق����در من 
ال�سيا�س����ة التحديثي����ة، ول����و كان ذل����ك فقط 
النخب����ة  اأن  ح����ني  يف  دفاعي����ة.  لأغرا�����س 
املثقف����ة، اأكان����ت يف مواق����ع الي�س����ار اأو يف 
مواقع اليمني، وهي تدافع يف كلتا احلالتني 
على التقالي����د )ل حاجة اإىل التذكري مبقولة 
الطبق����ة � القبيل����ة الت����ي انت�س����رت يف ف����رتة 
ث����م تنو�سي����ت(، تنته����ي برف�����س احلداث����ة 
ومعار�ستها، اعتمادًا على حجج ملفقة كتلك 
الت����ي مّرت بنا. فهذا الأم����ر هو الذي دعاين 
اإىل الرتكي����ز على الدول����ة كجهاز التحديث، 
لأين يئ�س����ت من اأن يك����ون املثقفون و�سيلة 
حتدي����ث. وكلم����ة مثق����ف ماأخ����وذة هن����ا يف 
م�سمونه����ا ال�سو�سيولوجي، الذي ل ي�سري 

بال�سرورة اإىل ثقافة عميقة ومتكاملة.
اأ�س����ري اإ�سارة خفيف����ة به����ذا املنا�سبة، وهي 
اأن ه����ذه الو�سعي����ة لي�س����ت خا�س����ة بنا. بل 
عرفته����ا اأوروب����ا اأثن����اء فرتته����ا التحديثية. 
اأغلبي����ة املثقف����ني الأوروبي����ني كان����وا �س����د 
ال�سّن����ة  اإىل  بالع����ودة  وطالب����وا  احلداث����ة 
والتقليد. هناك اأقطاب احلركة الرومان�سية 
كارلي����ل  هن����اك  وفرن�س����ا،  اأملاني����ا  يف 
ورا�سك����ن )Ruskin( يف اإجنلرتا، هناك 

دو�ستويف�سكي يف رو�سيا، اإلخ...
اأحت����دى اأي����ًا كان واأطالب����ه باأن ي�س����ري علّي 
بفك����رة واحدة عند اأعداء احل�سارة الغربية 
املادية احلديثة الال دينية الإحلادية اإىل اآخر 
النع����وت املعروفة ب����ني الع����رب وامل�سلمني، 
فري����دة ل مثيل له����ا عند من ذك����رت من كبار 
للتط����ور  املعار�س����ني  الأوروبي����ني  الُكّت����اب 

احلديث.
ه����ذا املوقف يدفعني اأنا املثقف اإىل مهاجمة 
بالقي����ام  طالب����ت  اأين  ح����ّد  اإىل  املثقف����ني 
ب�سو�سيولوجيا املثقف العربي، لكي نعرف 
الدوافع اخلفي����ة ملواقف����ه الإنتحارية. يرى 
اأن الع����امل العربي م����زدرى ومهّم�س ويعمل 
كل م����ا يف و�سعه ليزي����ده تهمي�سًا مبا يدعو 

اإليه من انكما�س وانعزال.
لق����د �س����ورت يف اأعم����ايل الأدبي����ة تعا�س����ة 
الياأ�����س.  اأب����دًا  اأج����ّوز  مل  ولكن����ي  املثق����ف، 
اإدري�����س تبّخر يف اله����واء ومل ينتحر. هذه 
ه����ي قناعت����ي، الثقافة توؤمل وت����وؤذي ولكنها 
ُت�ْسف����ي اأي�س����ًا، ب����ل ه����ي الطري����ق الوحي����د 

لل�سفاء.

اآف����اق: األ ترون ان هناك  من مظاهر اإخفاق 
احلداث����ة اأو الع�سرن����ة يف الع����امل العرب����ي 

والإ�سالمي؟
عب����د اللَّ����ه الع����روي: ل يج����ب اخلل����ط ب����ني 
حتديث جه����از الدولة، وهو اأم����ر ل يتوقف 
التاأث����ريات  اأن يتوق����ف ب�سب����ب  ول ميك����ن 
الأجنبي����ة كم����ا راأين����ا �سابقًا، وب����ني �سمور 
الدع����وة اإىل التحدي����ث. فال�س����وؤال ين�س����ّب 
على الظاهرة الثاني����ة. اأي اأن اأعدادًا كبرية 

ال�سو�سيولوج����ي  )باملعن����ى  املثقف����ني  م����ن 
ال����ذي اأو�سحن����اه( اأ�سبحوا ينظ����رون اإىل 
احلداثة وكاأنها كارثة على اللتحام القومي 

والتوازن النف�سي والتوا�سل التاريخي.
تخ�����س  اجتماعي����ة  ثقافي����ة  ظاه����رة  ه����ذه 
املثقفني، وله����ا بالطبع تعبري �سيا�سي يظهر 
الي����وم ظهورًا قويًا. لكن الأ�سباب والدوافع 

تبقى ثقافية يف الأ�سا�س.
اأحد الأ�سباب هو التعريب الذي ح�سل. كان 
تعريبًا لغويًا فقط. ولكي تت�سح هذه النقطة 
يجب املقارنة م����ع ما ح�سل يف تركيا. اإذ مل 
يتعل����ق الأمر هن����اك باإبدال ح����رف باآخر بل 
بخلق لغة تركية حديثة تختلف عن القدمية 

لكي يح�سل ترتيك ذهني فعلي.
اأم����ا نح����ن فاإننا اأحيين����ا اللغ����ة القدمية بكل 
مفاهيمه����ا وزاد من قوة ه����ذا الجتاه اتباع 
�سيا�سة الزدواج. العلوم تدر�س بالفرن�سية 
والآداب بالعربي����ة، فاملثقف بالعربية عندنا 
ع����اد رغم����ًا عن����ه اإىل اجلو الثق����ايف القدمي. 
انظر ذلك يف الدرا�سات اللغوية جتد اأ�سماء 
اإفرجنية ولك����ن املفاهيم هي مفاهيم النحاة 

القدامى.
هن����اك ظاه����رة ثانية تهم التاأث����ري اخلارجي 
والت�سجي����ع م����ن ط����رف عنا�س����ر �سيا�سي����ة 
احلرك����ة  به����ذه  البداي����ة  يف  له����ا  عالق����ة  ل 
اأن  عل����ى  الدرا�س����ات  ت����دل  وباأهدافه����ا. 
ع����ت من����ذ البداي����ة  احلرك����ة اخلميني����ة �ُسجِّ
لإ�سع����اف احل����ركات ال�سيا�سي����ة الليربالية 
الدميقراطية. ثم بعد ذلك ا�ستقّلت وانقلبت 
�سد من رعاها يف املهد. ونرى من حني اإىل 

اآخر بوادر العودة اإىل التحالف القدمي.
ل ميك����ن اأن يق����ال اإن الدي����ن عندن����ا يّتج����ه 
بطبيعت����ه اإىل ال�سيا�س����ة، ب����ل ال�سيا�سة هي 
الت����ي تبحث ع����ن الدي����ن لإدخال����ه يف حلبة 

ال�سراع. ثم يح�سل بعد ذلك ما يح�سل.
اأود اأن اأنب����ه اإىل عام����ل ثالث وه����و الإعالم 
الغربي ال����ذي يريد اأن ي�سج����ن الإ�سالم يف 
احلركة الأ�سولية كما ي�سميها. فهو ل يلتفت 
اإىل احل����ركات امل�سابه����ة املوجودة منذ زمن 
طوي����ل عند الن�سارى واليه����ود والهندو�س 
اإلخ. ول يلخ�س اأبدًا فيها الظاهرة الدينية. 
وعندما ُيقال لل�سحفي����ني الغربيني: قارنوا 

بني هذه وتلك، ل يعجبهم هذا الكالم.
واأري����د يف اخلتام اأن اأذكر مب����ا �سبق يل اأن 
�سرح����ت ب����ه وه����و اأن العقي����دة الإ�سالمي����ة 
ت�ستح����ق اأن تقدم اإىل غ����ري امل�سلمني وحتى 
اإىل امل�سلم����ني ب�سكل اآخر، غري الذي تعّودنا 
عليه. وهذا التقدمي اجلديد ي�ستلزم الطالع 
على العقائد الأخرى من ن�سرانية ويهودية 
وبوذية اإلخ، يف �سيغتها احلالية.. الطالع 
عل����ى الن�سرانية احلالي����ة ب�ستى اجتاهاتها 
وتاأويالتها ل كما فهمها ال�سهر�ستاين وابن 
ح����زم، اليهودي����ة كما تدر�����س يف اجلامعات 
الأمريكي����ة وكم����ا يعربِّ عنها كب����ار الفال�سفة 
والُكّت����اب اليهود املعا�س����رون. وذلك لنكون 

يف م�ستوى املطلوب منا.
وي�ستح����ق الإ�س����الم اأن نق����وم بذل����ك اجلهد 
لأن����ه وحده يرغم اخل�سوم على العودة اإىل 
نوع من النزاهة والتزان، يجب اأن نواجه 
م����ن يجهل حقيق����ة الإ�س����الم اأو يتجاهله يف 
م�ست����واه الفل�سف����ي العميق. ولك����ن لالأ�سف 
ال�سدي����د ل نالح����ظ ه����ذا الط����الع الوا�س����ع 
ال�س����روري عن����د م����ن يتكل����م الي����وم با�س����م 
الإ�س����الم. وه����و ي�س����ر م����ن حي����ث ل ي�سعر 
وي�سبح، كما قال ال�سيخ حممد عبده، حّجة 
على دينه. لذا اأتخوف من اأن ي�سبح الإ�سالم 
ال�سيا�س����ي خط����رًا عل����ى الإ�س����الم كعقي����دة 
وكدين وكاأخ����الق، ل بالن�سبة للخارج فقط 

ولكن حتى بالن�سبة للداخل.
ه����ذا هو راأيي واأعرب عنه ب����كل �سراحة ول 
اأبغي من قويل هذا اإّل وجه احلق وم�سلحة 

اجلميع.
 

جملة اآفاق )الرباط( 
عدد 3/4، 1992، �ص 147 اإىل 190

حوار مع عبد هللا العروي:

في كتبي أنطلق من سؤال عام، هو نفسه 
ناتج عن تحليات تمهيدية طويلة 
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ي�سّر الع���روي على ممار�سة عزل���ة مق�سودة 
ع���ن الإع���الم، فه���و ل يظه���ر على واح���دة من 
و�سائل���ه، اإّل ل�سرورات ق�سوى ُيحّددها هو، 
بخا�س���ة كما ظهر قبل �سن���وات )2013( على 
القن���اة املغربي���ة الثانية منافحًا ع���ن العربية 
الف�سح���ى، لغ���ة الأم���ة والتاري���خ وامل�ستقبل 
اأو الدارج���ة املغربي���ة،  �س���د دع���اة العامي���ة 
الذي���ن ما انفّكوا ي�سو�س���ون عليها، وهو هذه 
امل���رة، ن���ور الدي���ن عيو�س، �ساح���ب وكالت 
الإ�سهار املعروفة يف املغرب. والعروي الذي 
ُول���د يف مدين���ة اأزمور املغربي���ة �سنة 1933، 
�ساح���ب املوؤلفات التي تتج���اوز الثالثني يف 
التاري���خ والنق���د الأيديولوج���ي، والفل�سفة، 
والبيداغوجي���ا، وتاري���خ الأف���كار، والنظ���م 
املعرفي���ة وال�سيا�سي���ة، ف�س���اًل ع���ن الرواي���ة 
وامل�س���رح واأدب اخلاط���رة اليومي���ة... اإل���خ. 
اهت���م ل���دى معاجلت���ه ق�ساي���ا الفك���ر العربي 
ومع�سالته مب�ساألة املنهج والتاأويل، بتوظيف 
علوم خمتلفة كالل�سانيات والأنرثوبولوجيا 
وحتلي���ل اخلط���اب والتفتي����س ع���ن املع���اين 
الت���ي اكت�سبه���ا عرب التاري���خ بتع���ّدد املتلّقني 
وفل�سفاته���م وتراكم معارفه���م؛ اأي اأن توّجهه 
كان توّجه���ًا معرفي���ًا )اإب�ستمولوجيًا( ولي�س 

توّجهًا وجوديًا )اأنطولوجيًا(.

واملنه���ج املعريف عن���ده يرتك���ز اإىل جانبني: 
)اأو  التاريخ���ي  اجلان���ب  وه���و  الأول، 
التاريخ���اين( العام. واجلان���ب الثاين، وهو 
جانب تاأ�سي�سي؛ فالفكر العقلي يتاأ�ّس�س على 
مفاهي���م حمّددة وا�سحة، ميك���ن البناء عليها 
لإن�ساء باقي البناء العقل���ي.. وهو باملنا�سبة 
موقف يعود اإىل ديكارت الذي ُيذكر عادة باأنه 

اأول التاأ�سي�سيني.

يعترب كتاب عبدالله العروي: »الأيديولوجيا 

العربي���ة املعا�سرة”)اأ�س���دره بالفرن�سية يف 
الع���ام 1967 ع���ن دار ما�سب���ريو- باري����س، 
ونقل���ه اإىل العربية يف الع���ام 1970 الروائي 
والناق���د اللبناين حممد عيت���اين... والنا�سر 
دار احلقيق���ة- بريوت( البّواب���ة التي اأطلقت 
م�سروع���ه الفك���ري التفاعل���ي عل���ى م�ست���وى 
عرب���ي، خ�سو�سًا جلهة نق���ده اجلذري للفكر 
ال�سكوين، اأو الفكر املراوح ال�سائد، واقرتاح 
فكر عقالين بدي���ل، ي�سهم يف بلورة ال�سروط 
العلمية املطلوبة لقي���ام نه�سة عربية حقيقية 
وج���اّدة يف توّجهاتها. ول ي���زال هذا الكتاب 
مغ���روزًا يف وع���ي كل م���ن قراأه م���ن املثقفني 
الع���رب الثقات، من���ذ بداي���ة ال�سبعينيات من 

القرن الآفل حتى اليوم.

قّدم للكت���اب امل�ست�س���رق الفرن�س���ي املعروف 
مك�سيم رودن�س���ون، مادحًا الكت���اب واأ�سئلته 
اجلدي���دة املغاي���رة. وقد ق�ّسم الع���روي كتابه 
اإىل اأربع���ة ف�س���ول ه���ي: الع���رب والأ�سالة- 
العرب وال�ستمرار التاريخي- العرب والعقل 

الكوين- العرب والتعبري عن الذات.
وميك���ن يف الإجم���ال جتزئة اأعم���ال العروي 
كّله���ا اإىل اأربع���ة حم���اور، وكل حمور مرتبط 
باأح���د ه���ذه الف�س���ول املوج���ودة يف كتاب���ه 
املذك���ور: الأيديولوجيا، والبحث التاريخي، 

والتاأ�سيل، والتعبري.

بخ�سو����س ال���رتاث والتعام���ل مع���ه، ُفهم���ت 
دع���وة د. الع���روي يف كتاب���ه »الأيديولوجيا 
العربي���ة املعا�سرة”خط���اأً، فهو مل ي���دُع البتة 
اإىل موق���ف عدمي من ال���رتاث، واإمنا دعا اإىل 
التفّكر العقالين به، واأخذ الدرو�س والعرب من 
النقاط امل�سيئة فيه. هو ل يريد من الرتاث اإّل 
اأن يك���ون منطلقًا نحو التنوير، وج�سرًا نحو 
منطق معريف عرب���ي جديد، متامًا كما ح�سل 

لغرينا، خ�سو�سًا يف الغرب، حيث، مثاًل، مّت 
اإدراك اأهمي���ة الفل�سفة والفيزياء مع ديكارت، 
والقان���ون م���ع مونت�سكي���و، وال�سيا�س���ة م���ع 
رو�س���و، والأخالق مع هي���وم، والقت�ساد مع 

اآدم �سميث.

ويالحظ العروي اأن من يت�سّبث بالرتاث، هم 
يف الغالب اأكرث النا�س جهاًل به، واأقل خو�سًا 

نافذًا يف حقائقه املعرفية املتجاوزة.

كم���ا اأنه ي���رى يف احلداث���ة واقع���ًا معي�سًا، ل 
مقول���ة قابل���ة للتحبي���ذ اأو التفني���د. احلداثة 
بتاريخ���ه  واعي���ًا  العرب���ي  يك���ون  اأن  تعن���ي 
ع���ن  م�ستقبل���ه،  و-ا�ستط���رادًا-  وحا�س���ره، 
طريق العلوم، واملعارف، والت�سال بالعامل، 
وع���دم النع���زال، والتم�ّسك بالعل���م. برتجمة 
اأخ���رى، احلداث���ة لدي���ه ل تعني البت���ة تبعية 
�سيا�سي���ة، اأو �سورة مموه���ة عن ال�ستعمار، 
ب���ل ه���ي جه���د مع���ريف وحيات���ي مو�س���ول، 
ي���رادف ال�سوؤال في���ه دومًا الال يق���ني، اأو هي 
-ا�ستط���رادًا- جمابه���ة مل���ا ي�سم���ى التخوم.. 

تخوم الفكر ال�ساعي اإىل الال مفّكر فيه.

الع���روي  يرف����س  اأخ���رى،  جه���ة  م���ن 
الأيديولوجي���ا، لكن���ه يقبل الثنائي���ة.. ثنائية 
النظ���رة والعمل على توظيفها. و»بالنظر اإىل 
حمدودي���ة معارفن���ا، نعمل )كما يق���ول( على 
مالءم���ة منهاج التفكري مع املج���ال الذي نفّكر 
في���ه. نفّكر يف نطاق الزمن، ونتاأمل اإجنازات 
الإن�سان”به���دف الإن�ساء»ح�س���ب عب���ارة ابن 
خلدون«. بوجيز العبارة، د. عبدالله العروي، 
مث���ل �سلف���ه العظي���م اب���ن خل���دون، يتحّل���ى 
بالواقعية والتفكري الواقعي، لأن التفكري يف 
احل�سارة هو اإجناز ب�سري خا�سع ل�سريورة 
الواق���ع والزم���ن. وه���و، م���ن جان���ب اآخر، ل 

يحب التاأويل يف م���ا خ�ّس التفكري يف �سوء 
الواق���ع املو�سوعي، لأن »احلكيم عندما يقرر 
النف�س���ال عن الزمن، والتاري���خ واملجتمع.. 
م���اذا يهّمه م���ن اأمر اخلارج ال���رّباين؟”كل ما 
يهّم���ه ه���و الوع���ي اجل���ّواين. كل العب���ارات 
واملفاهيم توؤخذ على وج���ه النقي�س. من هنا 
اللجوء اإىل منطق التاأوي���ل. املنهج التاأويلي 
�سالح لفهم ما »يلقى يف النف�س«، وغري �سالح 

لفهم ما يفعله الإن�سان يف »اخلارج«.
حماكاة عفوية للعاليلي

يعترب د. عبدالله العروي من اأ�سلب املدافعني 
ع���ن اللغة العربي���ة الف�سح���ى يف املغرب كما 
اأملحن���ا. اإنه يرف�س تدري����س العامّية املغربية 
ب���دًل منه���ا، لأن ذل���ك ي�س���ّكل تهدي���دًا للوحدة 
الوطني���ة املغربية، ولأن من �س���اأن ذلك اأي�سًا، 
ف�س���ل املغاربة عن ثقافته���م العليا وحميطهم 

الثقايف العربي العام.

كم���ا ي���رى الع���روي اأن العامّي���ة املغربي���ة، ل 
ت�ستطي���ع اأن تكون لغ���ة الثقاف���ة الرفيعة، اأو 
لغة متقّدمة على م�ست���وى اللغات الأجنبية.. 
»فاأنا غري م�ستعد لأن اأفّرط يف لغة عاملية مثل 
العربي���ة، يتح���دث به���ا 400 ملي���ون اإن�سان، 
وي�ستغل���ون عليه���ا لتكون يف ي���وم من الأيام 
يف م�ستوى غريها من لغات الأمم املتقدمة«.

لكن���ه يف املقابل، يوؤيد فك���رة تب�سيط تدري�س 
الف�سحى، خ�سو�سًا جلهة القواعد وال�سرف 
والنح���و والإع���راب والإمالء...اإلخ. فالهدف 
الطال���ب  تعلي���م  يف  يتج�ّس���د  ل���ة  املح�سّ يف 
ال�سغ���ري لغ���ة عربي���ة ف�سحى �سهل���ة، جتعله 
يواك���ب الع�س���ر بال عق���د ل�ساني���ة. و هو هنا 
يف  التعري���ب  »معه���د  عل���ى  بالالئم���ة  يلق���ي 
املغرب«، الذي »كان عليه اأن يقوم بهذه املهمة 

منذ تاأ�سي�سه«.

وهذه الدعوة، دعوة الت�سهيل واإزالة التعقيد 
اأم���ام اأ�ساليب تعليم العربي���ة، كان قد قال بها 
اأي�س���ًا، ومن���ذ عق���ود طويلة، �سي���خ اللغويني 
الع���رب العاّلم���ة اللبن���اين الراح���ل عبدالل���ه 
العاليلي، الذي دعا اللغويني والنحاة العرب 
الكبار اإىل النظر جدّيًا يف املو�سوع، وفر�سه 
على جمام���ع اللغ���ة العربية كاف���ًة يف الوطن 
العربي. كما دع���ا اإىل تدري�س لغة ال�ساد عرب 
منه���ج موّح���د يف كل مراح���ل تدري�سه���ا، من 
البتدائي اإىل التكميلي فالثانوي واجلامعي 
يف عموم البلدان العربي���ة، لأن العربية »هي 
اآخ���ر مدم���اك ي�سن���د كي���ان الع���رب املتداعي، 
وبالتفري���ط به، تفريط يف اآخ���ر وعاء ثقايف 
ثريٍّ يجمع ل�سان الأمة واإبداعها يف امل�سامري 

الأدبية واملعرفية كافًة«.

اأزم���ة  اأن  اإىل  الع���روي  عبدالل���ه  ويخل����س 
التعلي���م يف ب���الده، لي�س���ت مرتبط���ة باللغ���ة 
العربية الف�سحى اأو العامّية، فكل دول العامل 
)ح�سب راأي���ه( تعي�س اأزمة يف قطاع التعليم، 
مو�سح���ًا »اأن العامّي���ة املغربي���ة، ه���ي جمرد 
لغ���ة فولكلورية �سفوية م���ن ال�سعب كتابتها، 
وهي غري علمية«.. وي�ستطرد قائاًل »اإن اللغة 
العربي���ة م�ساألة م�سريي���ة يف املغرب.. وهي 

تتعّلق مبجتمع باأكمله«.

في ليبرالية العروي

واإذا اأردنا ال�ستدلل اإىل الهوية الفكرية التي 
ا�ستق���ّر عليها العروي يف العقدين الأخريين، 
فباإمكانن���ا ت�سنيفه يف بوتقة املفّكرين العرب 
الليربالي���ني. على اأن ليرباليت���ه هنا ل ت�سبه، 
البتة، ليربالي���ة مثقفين���ا و�سيا�سيينا اجلدد، 

الأخ���رية  الطبع���ة  فر�س���ان  منه���م،  �سيم���ا  ل 
م���ن املارك�سيني الع���رب، الذي���ن حتّولوا اإىل 
�سريح���ة منّفرة، اأ�سهم���ت وت�سهم يف حتويل 
»بلداننا الربيعي���ة”اإىل متاحف للدم والرعب 
ت�سب���ه  ل  كم���ا  »املقّد�س”واملدّن����س،  والقت���ل 
رمني  ليربالية العروي ليربالية اأولئك املخ�سّ
النيوليربالي���ة  جماع���ة  عل���ى  ال�سابق���ني 
املتوح�س���ة. ليرباليت���ه هي نتيج���ة ا�ستقالله 
الفكري، ومتانة طرحه النقدي احلر واملكتنز 
باملعرفة واملثاقفة الوازنة وامل�ستنبطة للراأي 
الإن�س���اين احل���ر. وه���و ي���رى اأن الليربالي���ة 
العربية ن�ساأت يف اإطار املواجهة بني جمتمع 
غال���ب، واآخ���ر ي�سعر بال�سع���ف وال�ستغالل. 
تالق���ح.  كذل���ك  كان  ولك���ن  مواجه���ة،  كان���ت 
تكّون���ت جماع���ة قليل���ة الع���دد قام���ت ب���دور 
الو�سي���ط املفاو�س ثم انته���ى دورها بانتهاء 
و�س���ع ال�ستعمار؛ لكنها ظّل���ت حتمل �سمات 
الدور الذي قامت به. ظّلت �سعيفة اجتماعيًا، 
وبالت���ايل فكريًا، متهم���ة معزولة يف الداخل، 
يرميه���ا  اجلمي���ع  اخل���ارج.  يف  وحمتَق���رة 

بانعدام الأ�سالة، و»لذا تكّلمت عنها«.

ويق���ّدم العروي �سرحًا �سافي���ًا ملراحل مفهوم 
الليربالية يف كتابه ال�سهري »مفهوم احلرية«، 
ي���رى في���ه اأن الليربالي���ة مّرت مبراح���ل عّدة 
اأوله���ا: مرحل���ة التكوين، حي���ث كانت وجهًا 
م���ن وج���وه الفل�سف���ة الغربي���ة املرتك���زة اإىل 
مفهوم الف���رد ومفهوم الذات. ثانيتها: مرحلة 
الكتمال، حيث كانت الأ�سا�س الذي �ُسّيد عليه 
ِعلمان ع�سريان مهّمان هما علم القت�ساد وعلم 
ال�سيا�سة النظرية. ثالثها: مرحلة ال�ستقالل، 
حي���ث نزعت الليربالية م���ن اأ�سولها كل فكرة 
تنتم���ي اإىل الجت���اه الدميوقراط���ي، بعدم���ا 
اأظه���رت جتربة الث���ورة الفرن�سي���ة اأن بع�س 
اأ�س���ول الليربالية قد تنقلب عند التطبيق اإىل 
عنا�سر معادي���ة لها. رابعها: مرحلة التقوقع، 
حيث اأ�سبح���ت تعترب اأنها حماطة بالأخطار، 
واأن حتقيقه���ا �سعب، اإن مل يكن م�ستحياًل، ملا 
ت�ستلزم من م�سّبقات غري متوافرة لدى الب�سر 
يف غال���ب الأحي���ان. وق���د تع���ِرف الليربالية، 
ح�س���ب الع���روي، تطّورات اأخ���رى غري ما مّت 

ذكره.

ويخل����س الع���روي يف مو�سوع���ه الليربالية 
اإىل اأن الع���رب تعرف���وا اإىل ليربالي���ة ورث���ت 
وروح  احلديث���ة،  الغربي���ة  الفل�سف���ة  روح 
الثورة الفرن�سي���ة، وروح الرّدة على الثورة، 
وروح النخبوية املعادية للدميوقراطية. اإنهم 
واجهوا منظومة مليئة بالعنا�سر املتناق�سة، 
وكان م���ن ال�سع���ب عليه���م اأن يتلقوه���ا بعقل 
ناق���د، كم���ا نتلقاها نح���ن الآن بعدم���ا مّر قرن 

على فح�سها وت�سريحها.

العروي بين الجابري وأركون

للباح���ث والروائ���ي ال�سدي���ق د. عب���د الإل���ه 
م�ساأل���ة  يف  عمي���ق  مقارنات���ي  راأي  بلقزي���ز 
نق���د العق���ل عن���د الع���روي وكل م���ن املفّكرين 
الكبريي���ن: حمم���د عاب���د اجلاب���ري وحمم���د 
اأرك���ون. فبعدم���ا راأى اأن ثم���ة دافع���ني اثنني 
يف  العق���ل  مل�ساأل���ة  الع���روي  مقارب���ة  وراء 
الإ�س���الم، ويف الثقافة العربي���ة – الإ�سالمية 
هما: الطمئنان املزم���ن يف الوعي الإ�سالمي 
اإىل التالزم بني الدين.. دين الفطرة والعقل، 
ومالحظ���ة ظواه���ر الفج���وة الكب���رية، ب���ني 
خط���اب يبّج���ل العق���ل والعقالني���ة، وواق���ع 
ينط���ق يوميًا بال�سواه���د الدالة على التجايف 
بني ال�سل���وك الفردي واجلماعي وبني العقل، 
ويقي���م الدلي���ل عل���ى خل���و املجتم���ع واحلياة 
العام���ة من اأي مظه���ر من مظاه���ر العقالنية. 
والدافعان مع���ًا تتاأ�س����س م�سروعيتهما عنده 

على قاعدتني نظريت���ني مرتابطتني: اأولهما 
اأن العق���ل ال���ذي تق�سده فر�سي���ة التالزم بني 
الدي���ن والعقل، ل يعن���ي املعنى ال���ذي يفيده 
مفهوم العقل يف مظاّنه الفل�سفية الكال�سيكية، 
ويف ا�ستعماله احلدي���ث يف الفكر الإن�ساين، 
وثانيهم���ا اأن العق���ل والعقالنية لي�س���ا م�ساألة 
نظري���ة �سرف���ة تتقّرر مبدى متّت���ع فكر ما من 
الّت�س���اق املنطقي واملنهجي، اأو مبدى متّتعه 
بق���درة م���ا عل���ى بن���اء منظوم���ة م���ن الأفكار 
واملع���ارف متما�سكة، واإمنا هما م�ساألة عملية 
يف املق���ام الأول، تتعلق مب���دى جت�سد الفكرة 
يف الواقع و�سريورتها من اقتناع اإىل �سلوك 
م���ادي. اإّن متظهرهم���ا يف الأفعال والعالقات 
واملوؤ�س�س���ات، اأو غيابهم���ا ع���ن تل���ك، وح���ده 
املعي���ار ال���ذي يقا����س ب���ه ح�س���ور اأو امتناع 

العقل والعقالنية.

وبع���د اأن ي���رى ال�سدي���ق بلقزي���ز اأن مقاربة 
ه���ذه  م���ن  وتنطل���ق  ال�سبي���ل،  ه���ذا  ت�سل���ك 
املقّدم���ات، ل ميكنه���ا اإّل اأن تن���درج يف نطاق 
م�س���روع مع���ريف ه���و نق���د العق���ل. لك���ن نقد 
العروي ل ي�سبه كثريًا )حتى ل نقول ل ي�سبه 
يف �س���يء( نقد حمم���د عابد اجلاب���ري اأو نقد 
حممد اأرك���ون اأو غريهما من املفكرين العرب 
ل���ه. ولي����س �سب���ب الخت���الف يف اأن مناه���ج 
ه���وؤلء الثالث���ة متباين���ة، اأي يف اأن عبدالل���ه 
الع���روي، ل ياأخ���ذ مبنه���ج التحلي���ل املعريف 
– الإب�ستمولوج���ي الذي يتو�سله اجلابري، 
اأو مبنه���ج التحلي���ل الأركيولوجي التاريخي 
الذي ي�سلكه اأركون؛ ولكن���ه، اأي�سًا، اختالف 
يف الإ�سكالي���ة الت���ي ي�س���در عنه���ا كل واح���د 
منهم. فالعروي معن���يٌّ يف املقام الأول ببيان 
حمدودية العقل يف الفكر العربي الإ�سالمي، 
الكال�سيكي واحلديث، وحتليل الأ�سباب التي 
حال���ت دون �س���ريورة العق���ل النظ���ري، عقل 
املطلق، اإىل عقل عملي منتج )ل عالقة ملفهوم 
العقل العملي هنا مبعناه عند كانط يف كتابه 
»نقد العقل العملي«، الذي ي�ستعريه اجلابري 
يف نق���ده للعق���ل العربي( عقل ال�س���م -مثلما 
�سّم���اه- اإىل عق���ل فع���ل، اأي الت���ي حالت دون 
حتول العقل من عق���ل يتعّقل ويعقل اإىل عقل 
�سلوكي، ثم من عقل اإىل عقالنية. ومل تكن تلك 
حماولة اجلاب���ري اأو اأركون التف�سريية، ذلك 
اأن ه���ذه -عل���ى ما بني الباحث���ني من اختالف 

يف املنطلقات واملنهج- ان�سرفت اإىل التفكري 
يف»ماهّية”العق���ل ون�سبت���ه الثقافية: عربي، 
اإ�سالمي، ونظ���ام املعرفة، الإب�ستيمي احلاكم 
ل���ه، ومكانت���ه م���ن �سم���ن النظ���ام الإجم���ايل 

للثقافة العربية الإ�سالمية.

قد ل يكون ثمة �س���ك يف اأن ان�سغال اجلابري 
واأركون ب�س���وؤال العقل لي�س ان�سغاًل ب�سوؤال 
الإ�سالم���ي،  ال���رتاث  يف  مع���ريف  اأو  فك���ري 
مبق���دار ما اإنه يبداأ م���ن مالحظة واقع حا�سر 
العربي���ة  الثقاف���ة  فق���ر  واق���ع  ه���و  وراه���ن، 
املعا�س���رة اإىل العقالني���ة؛ فذل���ك، على الأقل، 
ما مل يك���ّف الباحثان الكب���ريان على الت�سديد 
عل���ى كونه م���ن منطلق���ات اهتمامهما املعريف 
مب�ساأل���ة العقل. غري اأن ما مّيز تفكري العروي 
يف امل�ساأل���ة، ه���و احل�سور الكثي���ف لهاج�س 
م�س���كالت الي���وم يف برنام���ج البحث لديه يف 
امل�ساألة عينه���ا، ويف �سواها من امل�سائل التي 
فّكر فيها وَكَت���ب. ل يكتفي العروي مبالحظة 
فق���ر الفكر العربي اإىل العق���ل، وما يف النتاج 
الفك���ري العربي م���ن مفارقات، وم���ن عوامل 
ح�س���ر وامتناع، بل يزي���د على ذلك مبالحظة 
م���ا ب���ني الفك���ر والواق���ع م���ن فج���وات، وم���ا 
يف ج���وف ذل���ك الواق���ع من ظواه���ر يف غاية 
التج���ايف م���ع منط���ق العق���ل والعقالنية، يف 
الوق���ت عينه الذي ل يكّف فيه عن املناداة باأن 
العق���ل فري�سة واجب���ة، واأنه م���ن مقت�سيات 

الدين... اإلخ.

العروي وجعّيط

عل���ى م���ا يب���دو، ف���اإّن املُ�س���رتك ب���ني املفّك���ر 
التون�س���ي الكب���ري ه�س���ام جعي���ط وعبدالل���ه 
الع���روي، اأك���رب بكثري من امل�س���رتك مع غريه 
ممن ذكرن���ا اأ�سماءهم، واآخري���ن من اأ�سوات 
مغاربّي���ة فكري���ة وازن���ة. واملالح���ظ اأن وزن 
مفّكر را�سخ مثل د. جعيط يتجاوز، يف راأينا، 
حتى اأ�سماء كبرية مطروحة بقوة يف م�سهدنا 
الفك���ري والنق���دي العربي الع���ام. ولكن ماذا 
نفع���ل لالإعالم ودوره هن���ا يف الت�سوئة على 
البع����س، والإحجام عن البع����س الآخر، واإن 
كان اجله���ل �سّيد املوقف يف ذل���ك قبل اأي اأمر 
اآخر؟! ويف كل الأحوال، مل�سنا حتّوًل ل باأ�س 
به يف الإعالم الثقايف العربي، خ�سو�سًا يف 

امل�سرق، مل�سلحة د. جعيط، على الأقل يف 

السنوات العشر األخيرة.

ح���ول  مو�سوعن���ا  �سي���اق  اإىل  وبالع���ودة 
امل�سرتك بني الع���روي وجعيط، فاإن ال�سديق 
بلقزي���ز يلف���ت يف ه���ذا املق���ام، اإىل اأن ه�سام 
الع���روي، مل  جعي���ط، �ساأن���ه �س���اأن عبدالل���ه 
يك���ن جم���رد م���وؤرخ، حت���ى ل نقول اإن���ه اأكرب 
م���ن م���وؤرخ؛ فق���د اأط���ّل الرج���ل عل���ى ق�سايا 
فكري���ة عدي���دة تنتم���ي اإىل التاري���خ الثقايف 
وال�سيا�س���ي العرب���ي، الو�سي���ط واملعا�س���ر، 
وم�سائ���ل الهوية وامل�س���ري، واإىل نقد املعرفة 
الغربي���ة، ومن �سمنه���ا ال�ست�سراق لالإ�سالم، 
واإىل اإ�سكالي���ات احلداثة والنه�س���ة والتقّدم 
وجدلياته���ا م���ع الهوية. والأهم م���ن ذلك، اأنه 
اأط���ّل عليها -كما على ق�ساي���ا التاريخ– بعّدة 
معرفية ومنهجية غنية ور�سينة؛ فمن معرفة 
وا�سعة بالتاريخ الثقايف وال�سيا�سي العربي: 
احلدي���ث واملعا�س���ر، اإىل معرف���ة بالتاري���خ 
الثقايف الغرب���ي احلدي���ث، اإىل اقتدار خاّلق 
عل���ى النتقال من التاري���خ ال�سيا�سي اإىل علم 
الأدي���ان املقارن، اإىل علم اجتماع الثقافة، اإىل 
الفل�سفة وتاريخ الأفكار اإىل فل�سفة اجلمال.. 
وه���و غنًى ل ي�سارعه في���ه، يف الفكر العربي 
واإن  الع���روي،  الل���ه  عب���د  �س���وى  املعا�س���ر، 
كان جعي���ط يع���رتف دومًا للع���روي بالريادة 

والتمّيز.

العروي وسلطة باده

ون�ست���درك فنق���ول، اإن املفكري���ن يف الغرب، 
الأيديولوجي���ة،  التي���ارات  خمتل���ف  وم���ن 
زال���وا  وم���ا  كان���وا،  فرن�س���ا،  يف  بخا�س���ة 
يحرتمون عبدالله الع���روي، ويقّدرون فكره 
النق���دي ال�ستن���اري اجلريء. يكف���ي ما قاله 
في���ه يوم���ًا ج���اك ب���ريك: »عبدالل���ه الع���روي 
حاج���ة، ب���ل �س���رورة للفكر العامل���ي احلديث 
برمته، ولي�س لبالده اأو ثقافته العربية فقط. 
اإننا نقي�س باأطروحاته �سّحة اأطروحاتنا من 
خطئها؛ ونق���ده لأطروحاتنا اأقوى بكثري من 
نق���د مفكرين���ا وفال�سفتن���ا لها«. ورمب���ا لأجل 
ذل���ك، اأي خلربته يف ثقاف���ة اأوروبا، وفكرها 
ال�سيا�س���ي، كان ملك املغ���رب ال�سابق احل�سن 
الث���اين اخت���اره لل�سف���ر اإىل اأوروب���ا لإقن���اع 
ق���ادة الي�سار الأوروب���ي بالكّف ع���ن حملتهم 
الإعالمي���ة وال�سيا�سية �س���د املغرب ومليكها. 
وبالفع���ل �سافر الع���روي يف العام 1991 اإىل 
�سرتا�سبورغ وقابل الكاتب جيل بريو موؤلف 
كت���اب: »�سديقنا امللك«، الذي انتقد فيه ب�سّدة 
امللك احل�سن الثاين، وقال له باحلرف الواحد 
)اأي العروي(: »نعم للتنديد بالظلم والأخطاء 
واجلرائ���م، لكن ل لل�ستائ���م املوّجهة اإىل امللك 
الت���ي جت���رح م���ن دون فائ���دة �سع���ور اأغلبية 
املغارب���ة«. وكان ل���كالم الع���روي ه���ذا �سداه 
عن���د الكاتب جريو، ح�سب ما يذكر الأكادميي 
الفرن�سي من اأ�سل لبناين، د. اأدمون جوزيف 
ع�ساف، الذي يعّل���ق على املو�سوع من موقع 
الع���روي  »ر�سال���ة  بالق���ول:  في���ه  املتداخ���ل 
و�سل���ت يف العمق اإىل الفرن�سيني، �سيا�سيني 

ونا�سرين، وتاأّثروا اإ�سماريًا بها«.

م���ن جان���ب اآخ���ر، ياأخ���ذ بع����س الع���رب على 
مفّكرن���ا الكب���ري تقّربه م���ن املوؤ�س�س���ة امللكية 
ذل���ك  يف  ويج���دون  املغ���رب،  يف  احلاكم���ة 
تناق�س���ًا ب���ني م���ا يدع���و اإلي���ه يف اأطروحاته 
الفكرية وبني ممار�ساته على اأر�س ال�سيا�سة 
ووقائعه���ا. وهذا الأمر يف احلقيقة يعود اإىل 
ال�سبعيني���ات من الق���رن الفائ���ت، ولي�س اإىل 
مرحلة م���ا ا�سطلح عليه ب�»الربي���ع العربي«، 
كما ُيرّدد بع�سهم هنا وهناك عربيًا، خ�سو�سًا 

بعد نظرته غري امل�سجعة ل�»حركة 20 فرباير« 
املغربية )الطبع���ة املغربية من حراك »الربيع 
العرب���ي«(، حيث يقول يف حدي���ث اإىل جملة 
���ة  واملخت�سّ بالفرن�سي���ة  »زمان”ال�س���ادرة 
بالتاري���خ املغرب���ي املعا�س���ر: »اإن حرك���ة 20 
فرباير اأخطاأت موعده���ا مع التاريخ، وعليها 
وي�سي���د  لذل���ك«.  تبع���ًا  ح�ساباته���ا  تعي���د  اأن 
الع���روي لحقًا باللجن���ة التي �سّكله���ا الق�سر 
امللك���ي املغرب���ي، وعمل���ت عل���ى ح���ّل امل�سكلة 
قب���ل اأن تتفاق���م اأك���رث يف ال�س���ارع املغرب���ي، 
فت�سيء بالتايل اإىل ال�سعب وال�سلطة امللكية، 
وا�ستط���رادًا، اإىل ال���رتاب الوطن���ي املغرب���ي 
برمته. وقال اإن ذلك »�سيلفت املوؤرخني يف ما 
بعد، و�سيتوقف���ون مطوًل عند ن�ّس الد�ستور 
اجلدي���د للمغ���رب 2011، ال���ذي اأعّدت���ه جلنة 
تابعة للق�سر امللكي، وجاء كا�ستجابة ل�سغط 

ال�سارع«.

وم���ن هنا وجد العروي اأن اململكة هي عنوان 
ال�ستق���رار و�سّمام الأم���ان للمجتمع املغربي 
كله. وه���ي نف�سها �سامنة للتغي���ري، ومتابعة 
م�س���رية احلداث���ة املغربي���ة، عل���ى الرغ���م من 
�سائر التحدّي���ات اأو العقبات املواِجهة، وعلى 
راأ�سه���ا القوى التقليدي���ة املحافظة، تلك التي 
ي�ستغ���ل البع�س منها الع�سب الديني ليوّظفه 
يف التحري����س ال�سيا�س���ي واإث���ارة الفو�سى 
والعنف يف البالد، متامًا كما ح�سل ويح�سل 
الآن يف دول »الربيع العربي«، التي تتناهبها 
الفو�س���ى والتدمري املمنه���ج وكرنفالت الدم 

املوؤ�سفة واملوؤ�سية يف اآن.

ونح���ن ن���رى يف موق���ف العروي ه���ذا موقفًا 
تاريخي���ًا �سجاع���ًا وجريئ���ًا، ُيح�س���ب ل���ه ول 
ُيح�س���ب علي���ه البت���ة. فامل�ساأل���ة لي�س���ت بتلك 
الب�ساط���ة الت���ي يختزله���ا بع����س »املفكري���ن 
املتفيهق���ني«،  الع���رب  الثوريني”و»املثقف���ني 
الذي���ن ترتف���ع اأ�سواتهم هنا وهن���اك قائلني، 
مثاًل، باأن الرجل خان مبادئه، وطعن باأ�سئلته 
النه�سوي���ة، وا�ست�سل���م لق���وى الأم���ر الواقع 
وجتّرع ال�ّسم الزعاف، و�سقط تاريخيًا كقامة 
كانت ذات يوم عالمة ومنارة للجميع.. وغري 
ذلك من كالم مر�سل وتو�سيفات ل طائل منها 
ول قيم���ة مطلق���ًا، وهي اإمنا تك�س���ف �سحالة 
اأ�سحابه���ا وتوّتره���م وت�سّرعه���م ومت�ّسكه���م 
با�ستّبداده���م التنظ���ريي اإي���اه، واإىل ح���دود 

الَعَته والعمى الإرادي.
نعم، يح���ّق للع���روي، حامل املعرف���ة النقدية 
املح���ّررة، اأن يكون مع �س���الم �سعبه ومتا�سك 
دولته؛ يحق له اأن يحمي هذا ال�سالم، وي�سون 
تلكم الدولة امللكية ود�ستورها، خ�سو�سًا يف 
زم���ن هذه احل���رب الإرهابي���ة العاملية الأوىل 
عل���ى م�ستوى الب�سرية، ح���رب اقتالع العرب 
جميعًا من تاريخهم وح�سارتهم وجغرافيتهم 
ورمزيته���م ومعناه���م.. حرب تدم���ري الهوية 
وع�سكرة الدين و�سناعة تاريخ اإرغامي ميت 

الروح واجل�سد.
ه����ذا غي�س م����ن في�����س د. عبد الل����ه العروي 
اب����ن ال�����83 عام����ًا، وال����ذي يعي�����س عزلة غري 
منعزلة، يكتفي فيها بالتاأمل الذاتي والنقدي 
املنت����ج ملا حواليه يف بلده والإقليم والعامل.. 
يق����راأ الآخر يف زمن هو الأك����رث تيهًا وجهالة 
وتوّح�س����ًا وعنف����ًا دموي����ًا بالوكال����ة، ميار�سه 
اجله����از ال�ستعم����اري اإي����اه، خ�سو�سًا على 
بالدنا وتاريخنا وج����ذور ح�سارتنا العربية 
املركزي����ة  والق����راءة  برمته����ا.  الإ�سالمي����ة 
املنتجة، متث����ل بالن�سبة اإىل الع����روي حياته 
غ����رو،  ول  الغام����رة؛  �سعادت����ه  ب����ل  كله����ا، 
فال�سع����ادة يف ج����زء حي����وي منه����ا، تاأتي من 
القراءة النقدية، وهذه القراءة، يف النتيجة، 

هي عن�سر الدميومة.

عن/ )االحتاد الثقايف( املغربية

هل ترّجل »مخترع المثقفين العرب« عن قناعاته؟

ة ة عالميَّ عبدهللا العروي.. ضرورة فكريَّ

مثة إجامع عري��ض بني املفكري��ن واملثقفني 

الع��رب ع��ى اخت��الف توّجهاته��م الفكري��ة 

واأليديولوجية والنقدي��ة واملعرفية، عى أن 

د.عبدالل��ه العروي هو قام��ة ريادّية كربى يف 

الفك��ر العريب الحدي��ث، حتى عى مس��توى 

الفكر اإلنساين أيضًا. ورمبا كان الناقد والشاعر 

اللبناين عص��ام محفوظ عى ح��ق، حني قال 

لكاتب هذه الس��طور ذات ي��وم، بأن العروي 

»هو مخرتع املثقفني العرب، ومبلور دورهم 

املك��ّون للثقاف��ة العربية الحديثة املتأّسس��ة 

عى العق��ل النق��دي الحديث«. وتبع��ًا لهذا، 

فهو أحد أكرب املؤثرين يف توّجهات الكثري من 

الرشائح الفكرية والثقافية التي عارصته، وتلك 

التي تلت مرحلته العمرية، وصواًل إىل اليوم، 

حي��ث كان، وال يزال هّمه، رس��م وترجمة كل 

قيمة هوّياتية حضارية لبلده املغرب بخاصة، 

ودنياه العربية بعامة.

أحمد فرحات
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1996
17 مار�س

اأعل���ن من���ذ اأيام عن وف���اة الكاتب���ة واملخرجة 
ال�سيخوخ���ة  م���ن  دورا����س  مارغري���ت 
والإدم���ان•• اإحدى ال�سخ�سيات التي رافقت 
�سبابن���ا و�ساعدتن���ا عل���ى ال�س���ري يف طري���ق 
الن�سج ال�سيا�سي والعاطفي• �ساهدنا، بداية 
موديرات���و  قراأن���ا  هريو�سيم���ا،  ال�ستين���ات، 
كانطابيله، حتلقنا حول احلديقة العمومية•• 
كان �سوته���ا خافت���ا متمي���زا يخ���رتق �ست���ار 
الوعي ليوؤثر يف العم���اق• ت�سمعه فتنف�سل 
ع���ن حميط���ك وعقل���ك لتحاوره���ا ع���ن ماآ�سي 
الب�س���ر•• ث���م انقط���ع بينن���ا حب���ل الو�س���ال 
اأوا�سط ال�سبعينات• تابعت حملتها الن�سوية 
ونظرن���ا نح���ن اىل جه���ات اأخ���رى• من حني 
لآخ���ر كان���ت تعرت�سنا ت�سريح���ات ن�ستغرب 

لها•
قال���ت م���رة اإن �سارتر مل يكن كاتب���ا• اأت�سور 
اأنه���ا عن���ت اأن���ه مل يك���ن اأديب���ا فنانا بق���در ما 
كان مفك���را وناقدا• قالت ذل���ك بدون �سك بعد 
ممات���ه• احلك���م، عن���د التدقي���ق، �سحيح اىل 
ح���د• اأ�سل���وب �سارت���ر جتري���دي، متعال عن 
الواق���ع وع���ن الطبيع���ة حتى عندم���ا يتوخى 
التعب���ري الدبي كم���ا فعل يف �سريت���ه الذاتية 
الكلمات• اإل اأن ذلك ميزة فرن�سية، من فولتري 
اىل زول ورمب���ا برو�س���ت نف�س���ه• الفرن�سية 
لغ���ة قانون وفل�سفة ل لغة �سعر ونرث اأدبي، ل 
تطرب ال�سمع دون اأن تالم�س الفكر كالأملانية 
والجنليزية، ح�سب قول العارفني• وهذا ما 
حدا بدورا����س اىل تك�سري اجلملة الفرن�سية � 
لذا لن تكون اأبدا مرجعا مدر�سيا � بالإكثار من 

الفوا�سل والقواطع•
هذا النوع من الأدب ن�سوي، لي�س لأنه خا�س 
بالن�س���اء، بل لأن الن�ساء يلج���اأن اىل ال�سمت 
كو�سيل���ة للتعبري اأكرث م���ن الرجال وحتى من 
الطف���ال• اجته���دت دورا����س لإب���داع عبارة 
جوف���اء تتج���اوز اللف���ظ• جل���اأت يف النهاية 
ويف  ن�سب���ي  بعج���ز  اعرتاف���ا  ال�سينم���ا  اىل 
حماولة جريئة للتخل����س باملرة من الو�سف 
)مث���ل �سارت���ر يف اآخ���ر التحلي���ل( والرتكي���ز 
على حلظة النفجار، عندم���ا تنهار احلواجز 
الواقية، حواج���ز الثقافة والرتبية وينك�سف 
النبع، ذاك الذي ُو�سع يف عهد املراأة• عندها 
ل منا����س م���ن اأن تب���دو املراأة”خارج���ة ع���ن 
عقلها”لأنها تخ�سع اآنذاك لقانون فوق قانون 

املجتمع•
كانت دورا�س مثال الأنانية ومثال ال�ستقالل• 
ا�ستهدف���ت جمالية غري معه���ودة، يف التاأليف 
الفرن�سي بال�سب���ط• ل نن�سى اأنها ن�ساأت يف 
حميط غ���ري فرن�سي، يف الهن���د ال�سينية• ما 
مل يلتف���ت اإليه كث���ريا النق���اد الفرن�سيون هو 
�سب���ق امل���راأة الجنليزي���ة يف ه���ذا الباب• مل 
حتت���ج فرجينيا وول���ف اىل تك�سري اللغة، بل 
اكتف���ت بالغرتاف من وفرة قامو�سها وتنوع 
تراكيبها وغزارة اأ�سواتها واأخريا من تداخل 
والتبا�س معانيها• فانتهت اىل �ساعرية اأثبت 

واأعم���ق• لك���ن مارغري���ت دورا�س ه���ي التي 
رافقت �سبابنا ل غريها•

31 مار�س
ينظ���م  اأن  �سيا�س���ي  قال���ت: ل يح���ق حل���زب 
ذل���ك  يف  اإن  اجلامع���ة،  ح���رم  يف  مناظ���رة 
ا�ستف���زازا لالأغلبي���ة• واإل وج���ب ال�ستعداد 

للمواجهة وال�سطدام•
قل���ت: امله���م لي����س م���ا ح���دث يف كلي���ة ع���ني 
ال�سق• ما اأزعج النا����س، والنخبة ال�سيا�سية 
بخا�س���ة، هو م�ستوى التواط���وؤ بني ال�سلطة 
واحل���ركات   � بالتحدي���د  الداخلي���ة  وزارة   �
ال�سالمية• ل���و �سارت المور �سرية طبيعية 
للتم�ست القي���ادة الطالبية، التي متثل حاليا 
الغلبي���ة ال�سالمي���ة باع���رتاف اجلميع، من 
مب���ادرة  عل���ى  تعرت����س  ان  اجلامع���ة  اإدارة 
القلي���ة الي�ساري���ة، ل اأن تلجاأ هي اىل العنف 
اأن الدارة مل تتدخ���ل،  التجم���ع• مب���ا  ملن���ع 
�س���اد العتق���اد اأنه���ا ا�ستغلت احل���ادث لتمنع 
املعار�س���ة من تروي���ج انتقاداتها يف �سفوف 
الطلبة• القيادة الطالبية احلالية، ال�سالمية 

الجتاه، تبدو وكاأنها اآلة يف يد احلكم•
ل�س���ك اأن م�سوؤول���ني كثريي���ن يعتق���دون ان 
اخلط���ر، كل اخلط���ر، جم�س���د يف املعار�س���ة 
الي�ساري���ة الت���ي تعرب ع���ن مطال���ب �سيا�سية، 
مطال���ب ت���وؤدي، ط���ال الزم���ن اأم ق�س���ر، اىل 
تن���اوب حقيق���ي، وبالت���ايل اىل تنحيتهم من 
احلكم، �سيما يف الظروف الدولية اجلديدة• 
امل�سرذم���ني  ال�سالمي���ني،  ان  في�ستنتج���ون 
اىل”زوايا”عدي���دة، ل ي�سكل���ون خط���را على 
نفوذه���م• يعتق���دون اأنهم ي�ستطيع���ون دائما 

توجيههم اأينما اأرادوا•
يف الوق���ت نف�س���ه يروج���ون اأن ال�سالمي���ني 
امل�سّي�س���ة  غ���ري  ميثلون”تلقائيا”الأغلبي���ة 
الوفية لالأع���راف القدمية، القبلي���ة، الريفية، 
الديني���ة، اإلخ• وه���ذا بال�سبط م���ا ل يوؤهلهم 
لتكوي���ن ح���زب باملعن���ى احلدي���ث• فيجع���ل 
منهم مادة طيعة قابل���ة لكل”ت�سكيل"• عك�س 
الي�س���ار ذي الطبيعة ال�سلب���ة التي ت�ستوجب 
ا�ستمال���ة اأتباع���ه ف���ردا ف���ردا، بالرتغي���ب اأو 
بالرتهي���ب• ث���م يف و�س���ع املغ���رب، و�س���ع 
التنظيم���ات  ل���ول  واملعار�س���ة،  ال�سلط���ة 
ال�سالمي���ة، املتعددة واملتناف�س���ة فيما بينها، 
ملال���ت الأغلبية اىل التخري���ب، اىل هدم كل ما 

يبدو ع�سريا، اأي كماليا••
خال�س���ة موؤمل���ة: ل���ول ال�سغ���ط اخلارج���ي � 
املتح���دة،  الأمم  تقاري���ر  ال�سح���ف،  مق���الت 
حتري���ات ال�سف���راء الأجان���ب � عل���ى الأقل يف 
الظ���رف احل���ايل � لرمب���ا انغلق���ت كل اأب���واب 
الن�س���اط يف وجه الي�سار امل�سي�س الع�سري• 
ي�ستم���ر يف الوج���ود لأن���ه ي�سم���ن العالقات 
املربح���ة م���ع الغرب، وحت���ى ل يج���د املغرب 

نف�سه يف و�سع ال�سودان•
لول هذه الو�سعية ال�ساذة ملنعت هذه ال�سيدة 
الفا�سل���ة من اإبداء راأي يخ���دم اأعداء احلرية 

والتفتح•
13 مايو 

يف نهاي���ة ال�ستين���ات كن���ت اأهت���م مب���ا توؤلفه 
الن�س���اء العربي���ات• فجمعت ق���درا لباأ�س به 
من الن�سو�س )ليلى بعلبكي، كوليت خوري، 
لطيفة الزيات، خناثة بنونة، اإلخ( واقرتحت 

عل���ى م���ن اأب���دى اهتمام���ا مماث���ال اأن ير�س���م 
مالم���ح امل���راأة العربي���ة اجلدي���دة م���ن خالل 
ه���ذه الن�سو����س• مل ينج���ز امل�س���روع رمب���ا 
ل�سعوبت���ه، اإذ تتداخل في���ه عوامل وموؤثرات 
كثرية واأي�س���ا لأن اأو�ساع البالد العربية جد 

خمتلفة•
واليوم يقال يل: حان الوقت اأن تطلع على ما 
تكتبه ن�ساء املغرب، الالئي دون �سن الربعني، 
عن احلياة الزوجية وعن تربية الطفال وعن 
اجلن����س والعالق���ات م���ع الأجان���ب• بالفعل 
املوؤلف���ات كث���رية وت�ستح���ق ان تدر����س• مع 
اأين اأتاأ�س���ف اأن ُتكتب على الغلب بالفرن�سية 
وتن�س���ر مب�ساعدة البعثة الثقافية الفرن�سية• 
كن���ت اأ�سف���ق لذل���ك ل���و كان بجانبه���ا تاألي���ف 
عرب���ي يف ق���در حجمه���ا وتنوعه���ا• اأتخوف 
والتحي���ز  التوجي���ه  م���ن  ن���وع  يح�س���ل  اأن 
ملو�سوع���ات معين���ة• مل�س���ت ذل���ك عن���د دور 
الن�س���ر يف باري�س• من ل يتعر�س وباإ�سهاب 
و"الكيف”و"احل���ال”ل  وال�سح���ر  للجن����س 
ين�س���ر بدع���وى اأن غري هذا ل يج���ذب القارئ 

الفرن�سي•

14 مايو
ن�سم���ع كل يوم: لدميقراطي���ة اإل يف جمتمع 
متقدم غني، وه���ا اجلمهورية الهندية تربهن 
احلكوم���ة  ه���ا  العك����س••  عل���ى  بو�س���وح 
املركزي���ة تنظ���م النتخابات وتنه���زم، عك�س 
ما يح�س���ل يف ال���دول العربي���ة والفريقية• 
توج���د اإذن عوام���ل اأخ���رى تف�س���ر تعرث �سري 

الدميقراطية عندنا•
اإذا قي���ل: ال�سر يف وجود ق�ساء حر و�سحافة 
م�ستقل���ة، جنيب: ملاذا يوجد ه���ذان العامالن 
ان  م���ع  م�س���ر  يف  يوج���دان  ول  الهن���د  يف 

الجنليز حكموا البلدين؟
ع���دم  الت�سني���ع،  التاأمي���م،  ال�سرتاكي���ة، 
النحياز•• هذه ركائز ال�سيا�سة التي انتهجها 
نه���رو وتولها عب���د النا�سر لع���دة �سنوات• 

ملاذا اإذن هذا الختالف يف النتائج؟
ما اأكرث ما كتبنا عن املو�سوع وما اأبعدنا عن 

فهمه!
الداخلي���ة بتوظي���ف  اأنت���م يف  مل���اذا كلفت���م   �

الدكاترة العاطلني؟
� ح�س���ل اإخالل بالأم���ن ب�سب���ب ال�سرابات• 
لغريه���م،  بالن�سب���ة  قلي���ل،  الدكات���رة  ع���دد 
وخطرهم على �سمع���ة البالد كبري• لذا اأخذنا 

املبادرة ونحن على و�سك حل امل�سكل•
� هذه ال�سنة• وال�سنة املقبلة والتي تليها؟

� كم العدد؟ ميكن اأن نت�سرف••
ه���ذا م�سكل تربوي، ثقايف، يحول اىل م�سكل 
اأمن���ي• الداخلي���ة موؤهل���ة لإيجاد ح���ل �سريع 
لأمر ط���ارئ يلف���ت اأنظار املالح���ظ الأجنبي، 
�سيما اإذا كانت الداخلية مكلفة بالإعالم• لكن 
اأين احلل���ول العامة اجلذرية؟ على م�سوؤولية 

من التفكري فيها؟
املجازي���ن  م���ن  وغريه���م  الدكات���رة  ه���وؤلء 
الثانوي���ة،  وال�سه���ادة  البكالوري���ا  وحامل���ي 
م���ن  اىل  �سه���ادة،  ب���دون  العاطل���ني  وحت���ى 

يتوجهون �سوى الدولة• والدولة هي من؟
كالم موظ���ف �س���ام يري���د اأن يقنعن���ي بح�سن 
نيته � وقد يكون �سادقا � وفيه رمبا لب م�ساألة 
الدميقراطية: ع���دم ال�ستقالل عن الدولة، بل 
رمب���ا انعدام حت���ى ت�سور ال�ستق���الل عنها• 
حت���ى ال�سائب متعل���ق بالدولة• هن���اك عامل 
مناه�س للدميقراطية ولل�سلوك الدميقراطي 
موج���ود داخل وعينا قب���ل اأن يكون خارجه• 
الدول���ة هي املخ���زن، باملعنى احل���ريف، ياأخذ 
مراقب���ة•  دون  ويوزعه���ا  بالق���وة  امل���رية 
املعار����س يب���دو للجمي���ع، حت���ى لأن�س���اره، 
كبدي���ل وبدي���ل فق���ط• م���ا الوع���د اإذا مل يكن 

اإعادة التوزيع؟
الف���رق ب���ني الهن���د وم�س���ر ه���و يف م�ستوى 
الدول���ة، فيدرالي���ة هناك، مركزي���ة هنا• فرق 
تغذي���ه العوام���ل الأخ���رى• جان���ب فق���ط من 

امل�ساألة لكنه مهم•
13 مايو

بع���د النتخابات ال�سرائيلية وف�سل بريي�س، 
جت���دد م���ا ح�س���ل لل�س���ادات• ظن النا����س اأن 
رحلت���ه للقد����س تفت���ح الطريق نح���و ال�سالم 

ال�سامل• انق�سم العرب ووجدت م�سر نف�سها 
معزول���ة يف مواجه���ة اإ�سرائي���ل• ث���م جاءت 
النتخابات لتربهن عل���ى اأن ال�سرائيليني ل 
ي���ودون اإنهاء حالة احل���رب• فاأفرغت مبادرة 
ال�س���ادات م���ن م�سمونه���ا احلقيق���ي• لكن���ه، 
بحك���م عزلته، مل ي�ستطع اأن يرتاجع• اأبرمت 
م�س���ر �سلحا منف���ردا وبداأ امل�س���وار الطويل 
امل���وؤمل ال���ذي اأدى اىل اتفاقي���ة اأو�سل���و• كان 
املحت���وى اأقل مم���ا ي�سوره م�س���روع ال�سالم 
امل�س���ري ال���ذي كان ب���دوره اأقل مم���ا وعد به 

ال�سادات قبل �سفره اىل القد�س•
كل م���رة ت�سغ���ط اأوروب���ا واأمري���كا، بدعوى 
التو�س���ط، عل���ى املفاو�س العرب���ي• فيتنازل 
ع���ن مطل���ب حمدد مقاب���ل وع���د الو�سيط• ثم 
تاأت���ي حكوم���ة جدي���دة يف اإ�سرائي���ل لتت���رباأ 
م���ن املفاو�س���ات ال�سابقة• ه���ذا تراجع لكنه 
خا�س���ع ملنطق �سيا�س���ي حقيقي طامل���ا جلاأت 
اإليه اجنلرتا حتى ا�ستحقت ان تدعي األبيون 
املاك���رة• ما انتزعه بريي�س مك�سب لإ�سرائيل 
وم���ا وعد ب���ه، على ل�س���ان الغ���ري، م�سروط• 
كي���ف ل يحاول ال�سرائيليون � من اأي م�سرب 

كانوا � التمل�س منه؟
�ستق���ول احلكوم���ة اجلدي���دة: ل نرتاجع عما 
اأبرم فعال، وهو قليل، اأما ما اأرجئ للتفاو�س 
في���ه فنح���ن م�ستع���دون ملناق�سته، لك���ن بدون 
�س���روط، اأي مف�سول عم���ا �سبقه من تنازلت 
عربية• �سيواجه املفاو����س الفل�سطيني عدة 
ممتن���ع  الرتاج���ع  يت�س���رف؟  كي���ف  لءات• 
والت�سويف م�سر• يبقى البحث عن حل اآخر، 
غ���ري ال���ذي كان م�سمنا يف الإط���ار ال�سابق• 
اليم���ني ال�سرائيل���ي  ب���ه  م���ا يطال���ب  وه���ذا 
)نحن اأولد الي���وم، بل اأبناء الدقيقة(• احلل 
البدي���ل يعن���ي غ���ري ال�ستق���الل، غ���ري اإخالء 
امل�ستعمرات، غ���ري اجلالء عن مدينة اخلليل، 
غ���ري ع���ودة الالجئني، اإل���خ• ل ميكن التوجه 
اىل المري���كان كط���رف �سام���ن لالتف���اق لأن 
الفل�سطينيني، من جانبهم، مل يوفوا بعهدهم، 
اأي �سم���ان �سالم تام وفوري لالإ�سرائىليني• 
وه���ل كان ه���ذا يف مقدوره���م؟ وه���ذا هو يف 
احلقيقة �سر هزمي���ة بريي�س• مبا ان ال�سالم 
ل يتحق���ق اإل بعد تنفيذ احل���ل العادل• هناك 

تعجيز من اجلانبني•
عك�س م���ا يروج ي�سهل على اأن�س���ار اإ�سرائيل 
بوجاه���ة  والمريكي���ني  الأوربي���ني  اإقن���اع 
راأيهم• بعد �سهور لن يندم اأحد على بريي�س، 
خا�س���ة يف ظ���ل ال�ستع���دادات لالنتخاب���ات 

الرئا�سية يف اأمريكا•
22 يونيو

قب���ل اأ�سابي���ع انعق���د موؤمت���ر �س���رم ال�سي���خ 
بح�سور الوليات املتحدة واإ�سرائىل وغياب 
�سوري���ا، واليوم يجتمع موؤمت���ر يف القاهرة 
بح�سور �سوريا وغياب الدول غري العربية• 
م���ن الراب���ح؟ �سوري���ا التي تف����س عنها طوق 
العزلة وم�سر الت���ي ت�ستعيد دورها القيادي، 
على الق���ل يف نظر الغربيني• م���ن اخلا�سر؟ 
تل���ك الدول الت���ي بن���ت �سيا�سته���ا اخلارجية 
على حتالف �سمني مع اإ�سرائيل، وما اأكرثها 
حتى واإن غلفت ذلك بتعاليل خداعة متنوعة• 
ل يوج���د يف احلقيق���ة ف���رق ب���ني تل���ك الدول 
وم�سر• اإل اأن هذه ت�ستثمر الوزن واملوقع• 
واإل م���ا ح���دث ويح���دث ه���و ناجت ع���ن عجز 
م�س���ر، الثابت املتوا�سل• ل���و كانت لها قدرة 
عل���ى قيادة املعركة، من���ذ ع�سرين �سنة، ملنعت 
اإ�سرائي���ل من اأن تتقوى اىل حد اأنها اأ�سبحت 
ل ت�سم���ع لأح���د• انقلب���ت الآية حت���ى تكلمت 

ال�سحافة المريكية عن”م�سكنة العرب"•
يقول املغرب، ح�سب يومية ال�سرق الو�سط، 
اإنه يجب على العرب اأن يبتكروا ا�سرتاتيجية 
جدي���دة ل اأن ُي�سدروا بيانا عاديا يف ظروف 
غ���ري عادية• لك���ن ما تتوخاه م�س���ر و�سوريا 
يف الواق���ع هو جم���رد ب���الغ ملطالب���ة اأمريكا 
بال�سغ���ط � ولو وديا � على احلكومة اجلديدة 
حتى ت�ستاأنف املفاو�سات• اأما ال�سرتاتيجية 
وتفر����س  احلكوم���ات  حت���رك  تقي���د  الت���ي 

التزامات عليها فال اأحد يريدها حقا•

يق���ال: الجتم���اع جن���اح يف ح���د ذات���ه• هذا 
�سحي���ح، لكن ل ميكن ا�ستثماره ب�سبب خطر 
املواجه���ة م���ع الولي���ات املتح���دة يف م�ساألة 

العراق•
العجز يخلف الرتدد والإحجام• اأول �سحية 

بطر�س غايل• لداعي للتاأ�سف عليه•
18 اأغ�سط�س

ت�سفحت من جديد”الإخوة كرمازوف”بحثا 
ع���ن اجلملة: من منا ل يتمنى موت اأبيه؟ طال 
البح���ث حتى ظننت اأين اختلقتها اأو اختزلت 
بها عب���ارات اأخرى• واأخريا عرثت عليها يف 
خطاب اإيفان اأمام املحكمة بعد اأن اختل عقله• 
اإيف���ان الإب���ن الع���اق، املتاأثر بعقلي���ة الغرب، 
املتاأثر بها والراف����س لها، اإذ املغرتب باملعنى 
الكامل، املغرتب بال حتفظ فهو راكيتني )ماذا 
تعن���ي الكلم���ة لغوي���ا يات���رى؟(• اأم���ا اإيفان، 
ن�س���ف املغ���رتب اأو املغرتب ال�سطح���ي، فاإنه 
احتفظ مبا مييز الرو�س )والربابرة عموما( 
اأي ال�سرام���ة• ل���ذا يذه���ب اىل احل���د، مث���ل 
الغرب يف اأعلى )واأح���ط( م�ستواه، م�ستوى 
اجلح���ود وبالت���ايل اخل���الء• )م���ن �سبق اإىل 

رمي الغرب بالعدمية، الرو�س اأم الأملان؟(•
يحكم اإيفان بالإفال�س عل���ى نف�سه، فين�سحب 
م���ن املي���دان وي���رتك وجه���ا لوج���ه اأخوي���ه: 
دميي���رتي ال���ذي ارتك���ب اجلرمي���ة العظمى، 
التنك���ر لرو�سيا واإن فع���ل ذلك يف حالة �سهو، 
دون ق�س���د اأو ت�سمي���م، خ�سوع���ا لالأه���واء، 
واأليو�س���ا، ال�ساب الربيء الذي يفهمه تلقائيا 
الطفال البري���اء دون الرجال املنحرفني عن 

طبيعة البلد والنا�س•
اأو لي����س ه���ذا خط���اب الإ�سالمي���ني، خط���اب 
الداع���ني اىل الوف���اء وال�سالة اأينم���ا كانوا؟ 

دعوة اىل ال�سالة بدون اأ�سالة؟
14 �سبتمرب

اأت���ردد من���ذ اأي���ام ع���ن التعليق عل���ى م�سروع 
التعدي���ل الد�ست���وري اجلدي���د وعل���ى ق���رار 
اأح���زاب املعار�س���ة باملوافقة علي���ه• ل�سك ان 
اإرادة احل�س���ور يف مق�س���ورة  ه���و  الداف���ع 
القي���ادة اإذا حدث ح���ادث، وال كل ما�سرح به 
زعي���م احلزب الوحي���د الذي اخت���ار املقاطعة 

�سحيح•
مل يتحق���ق اأي من الوعود الت���ي اأعطيت �سنة 
1995• مل يح�سل ت�ساور بل اتبعت امل�سطرة 
املعه���ودة - ال�ستعان���ة بخ���رباء اأجانب - مع 
ان احلر����س عل���ى دقائق القان���ون مناق�س ملا 
يل���وح به من ع���دم ن�سج املغارب���ة• ثم عر�س 
امل�سروع للم�سادق���ة ونظمت وزارة الداخلية 
حملتها املعتادة على اأ�سا�س: الت�سويت بنعم 

جتديد للبيعة•
قب���ل ان تقرر اأحزاب املعار�س���ة املوافقة على 
امل�س���روع اأو�سح���ت ان ذلك ناج���م عن اعتبار 
الو�س���ع الع���ام• ولل�سغ���ط اخلارج���ي اي�سا 
دور، �سغ���ط غ���ري مبا�س���ر، اإذ كل امل�ساري���ع 
موقوف���ة او مه���ددة بالتوقي���ف ب�سب���ب حالة 

الرتيث•
20 دي�سمرب

ال�سف���ارة  ل���دى  ال�سحف���ي  امللح���ق  ق���ال 
المريكي���ة، وه���و �س���اب م���ن اأ�س���ل عرب���ي: 
لالإ�سالمي���ني ح���ق يف تاأ�سي�س حزب•• ل قيد 
على حرية ال�سحاف���ة مهما كانت نقائ�سها•• 
الدميقراطي���ة ممار�سة يومي���ة ولي�ست جمرد 

قول• قال ذلك بلهجة حادة•
وخ���ارج  داخ���ل  يومي���ا  ن�سمعه���ا  مطال���ب 
البي���وت• ومع ذلك عندما ت�س���در عن اأجنبي 
تبدو لن���ا جمحفة• ملاذا؟ مبا اأن���ه لينظر اإىل 
الظ���روف ول اىل النتائ���ج املتوقعة، نت�ساءل 
ع���ن الق�سد• م���ا قاله هذا ال�س���اب هو ماكانت 
تروج���ه الو�س���اط الر�سمي���ة الفرن�سي���ة ع���ن 
الو�س���ع يف اجلزائ���ر حت���ى ظ���ن الكث���ريون 
انها را�سي���ة عما حدث، اإذ ا�سطرت احلكومة 
اجلزائرية اىل اأن تلجاأ اىل فرن�سا طالبة منها 

امل�ساعدة•
لي�س ه���ذا ه���دف المري���كان• م���اذا يريدون 
اإذن؟ ه���ذا ال�س���اب مل يع���رف ع���ن املغ���رب ال 
العمومي���ات وي���رى الم���ور من منظ���ور من 

يقابله���م م���ن املتذمرين، وم���ا اأكرثه���م! لذلك 
اكتفيت بالرد: عليك ان ت�سمع اىل امل�سوؤولني 
م���ن زعم���اء املعار�س���ة• هدفهم هو م���ا تقول 

لكنهم يقدرون الظروف•
مل يقل كلمة واحدة عن م�ساألة ال�سحراء•

30 دي�سمرب
م�س���كل ليلتفت اإلي���ه الجان���ب، او يدركونه 
لكنه���م ليحللون���ه التحلي���ل ال�سحي���ح، ه���و 
عج���ز الح���زاب، وكل املنظمات، ع���ن جتديد 
قيادته���ا• التن���اوب، او التداول، لي����س �ساأن 
احلكوم���ة فقط• يف هذه النقطة بالذات تبدو 
ف���رادة املغرب، حتى بالن�سبة جلريانه• المر 
مرتب���ط اىل ح���د مب�ساأل���ة ال�س���رف• معل���وم 
ان املوؤ�س�س���ة ال�سريفي���ة، امل�ستقل���ة عن نظام 
الزاوي���ة، لتوج���د، بالتوات���ر املت�س���ل الذي 

نعرفه، اإل يف املغرب•
اآخ���ر مظه���ر له���ذه الآف���ة اأزم���ة ح���زب التقدم 
وال�سرتاكي���ة )ال�سيوع���ي �سابق���ا( وهو اآخر 
م���اكان يتوق���ع ان تظه���ر في���ه ب�سب���ب م���اكان 

يدعيه من دميقراطية مركزية•
قي���ادة الح���زاب، حت���ى املعار�س���ة، اأ�سبحت 
يف ظ���روف اليوم”قيادة”باملعنى التقليدي، 
تل���ك التي تت���وارث وت�ستلزم تزكي���ة ال�سلطة 
املركزي���ة مقاب���ل ال���ولء )البيع���ة اخلا�سة(• 
يح���دث  اىل”قي���ادة”مل  احل���زب  وحت���ول 
اعتباط���ا• طم�س المر اأثناء املعركة الوطنية 
)لول ذلك ملا �سطع جنم زعماء”�سعبيني"( ثم 
عمل���ت الإدارة عل���ى اإحيائه بع���زم ومثابرة• 
ان  عام���ة  املغارب���ة  اقتن���اع  الإدارة  �ساع���د 
احل���رف  ككل  خا�سع���ة  حرف���ة  ال�سيا�س���ة 

ملنطق”القيادة"•
ه���ذا ما وج���ب الإخب���ار ب���ه يف اختت���ام هذه 

ال�سنة، �سنة 1996•
1997

3 فرباير
اأنهيت قراءة كتاب طه ح�سني”م�ستقبل الثقافة 
يف م�سر"• ويل مع هذا املوؤلف ق�سة• عندما 
كن���ت اأجم���ع امل���واد لتحرير”اليديولوجي���ة 
العربية املعا�سرة”اطلع���ت على جل موؤلفات 
طه ح�س���ني الكربى �س���وى ه���ذا الكتاب لأين 
مل اأجد ن�سخة من���ه يف اأية مكتبة عمومية يف 
باري����س• ثم عندما ع���دت اىل املغرب كنت قد 
ا�ستغنيت عن���ه بعد اطالعي على فقرات مهمة 
منه يف كتابات من ناق�س اآراءه بدقة واإ�سهاب 
ك�ساط���ع احل�سري• والآن بع���د العثور عليه 
ومطالعت���ه اأج���د اأين خل�س���ت مواقفه بكيفية 
مر�سية واإن كنت قد فعلت ذلك عرب و�سائط• 
اإل اأن م���ا �سد انتباهي ه���و اأين قد كتبت فيما 
بع���د مقاط���ع ت���كاد اأحيان���ا تطابق م���ا عنده، 
خا�س���ة تلك التي ت�سجل تقاع�سن���ا اإزاء القيم 
الغربي���ة وتهافتنا عل���ى اخرتاعات���ه املادية• 
يوؤكد طه ح�سني تلك الزدواجية وما يالزمها 
م���ن تردد ونفاق ورف�س القاعدة املجربة: من 
اأراد الغاي���ة لزمت���ه الو�سيل���ة• ومما يحز يف 
النف�س ان نكون لن���زال يف حاجة اىل تكرار 
املقولت نف�سها كما لو كان كالم من �سبقنا يف 

هذا الجتاه من دعاة النه�سة جمرد لغو•
يدور معظم الكتاب حول ال�سيا�سة التعليمية 
عل���ى خمتلف مراحلها وح���ول �سرورة اإعادة 
النظ���ر فيها• والغريب ه���و ان الخطاء التي 
يربزه���ا املوؤل���ف ويوؤاخ���ذ عليه���ا احلكومات 
الت���ي توالت عل���ى م�س���ر من���ذ ا�ستقاللها عن 
الجنلي���ز، ه���ي بال�سبط تل���ك الت���ي ارتكبها 
املغ���رب بع���د ا�ستقالل���ه ع���ن فرن�س���ا وليزال 
يرتكبه���ا رغ���م انتق���ادات اأو�س���اط كث���رية يف 
الداخ���ل واخل���ارج• طبع���ا مل يق���راأ اأح���د من 
زعمائن���ا كتاب طه ح�سني، لكن املحقق هو اأنه 
حتى لو قراأوه ملا ثناهم ذلك عن �سبيل اخلطاأ 

بدليل ان م�سر نف�سها مل ت�ستفد منه•
مل اأق���راأ الكت���اب ح���ني كان م���ن املفرو����س ان 
اأق���راأه• يغف���ر يل اأين تو�سل���ت م���ن جانب���ي 
وتب�سي���ط  تطوي���ر  نف�سه���ا:  اخلال�س���ة  اىل 
اللغ���ة العربي���ة، ت�سجيع تعلم لغ���ات غري لغة 
امل�ستعمر، تعريب اأمهات الكتب الغربية حتى 

نتمكن من اإبداع ثقافة عربية ع�سرية••

اأع���رتف اأين ق���د ق�س���وت عل���ى املوؤل���ف لك���ن 
كق�سا����س وم���وؤرخ ل كناق���د ومرت�س���ل• ظل 
وفيا لدر�س لطفي ال�سيد• يريد مل�سر ان تقود 
املنطق���ة، ان تعار����س الغرب كن���د، ان تتحرر 
فع���ال• اأه���داف ل تتحق���ق اإل اإذا قررت م�سر 
ان ترتب���ط نهائي���ا بالغرب )ثقافي���ا بالطبع(• 
اأت�س���ور كم تاأمل عندما راأى عبد النا�سر ينتج 

�سيا�سة”اآ�سيوية”قادت اىل هزمية 1967•
 1961 �سن���ة  ذل���ك  فق���ط• كان  م���رة  قابلت���ه 
بالقاه���رة وه���و عجوز يف حاج���ة اىل رعاية 
دائم���ة• كنت اآنذاك ا�ستغ���ل كم�ست�سار ثقايف 
ل���دى �سف���ارة املغ���رب ومت اللق���اء يف رح���اب 
اإلي���ه فق���ال يل  اجلامع���ة العربي���ة• تقدم���ت 
كلم���ة واحدة بح�س���ور موظف���ني منده�سني: 

لتفرطوا يف الفرن�سية!•
اأرى نف�س���ي جال�سا يف �سي���ارة جنب الدكتور 
حممد البهي، املكلف بالعالقات اخلارجية يف 
اإدارة الزه���ر وخريج اإحدى جامعات اأملانيا، 
�ساألت���ه عن مدى تاأثري ط���ه ح�سني• فراح يعد 
يل عل���ى اأ�سابعه هفوات���ه واأغاليطه وانا اأهز 

راأ�سي موافقا•
اأتفه���م من يعار�س عباراتي م���ع اأنه يوافقني 
ذل���ك موقف���ي جت���اه ط���ه  اإذ كان  العم���ق  يف 

ح�سني!
6 فرباير

لمي���ر ي���وم دون ان ياأت���ي بدلي���ل جديد على 
ات�س���اع الهوة بني اأغلبي���ة تعي�س يف حميطها 
املغرب���ي العرب���ي ال�سالمي ال�سرق���ي واأقلية 
مرتبط���ة بالغ���رب، بفرن�س���ا حتدي���دا، والتي 
تعي����س يف نط���اق القت�ساد الع�س���ري• مثل 
ه���ذا النق�سام اأمر ع���ادي يف كل البلدان ويف 
كل الع�س���ور• لك���ن ل اأت�س���ور اأن���ه بلغ يوما 
امل�ست���وى ال���ذي نالحظه عندن���ا، يف جمتمع 
نظن ان���ه موحد متجان�س وم�ستق���ل )واإل ما 
معنى ال���كالم يوميا عن احل�سارة املغربية(• 
بع���د ثالث���ني �سن���ة م���ن اجله���د والت�سحيات 
اأحيين���ا الو�سعية التي عرفناها اأيام احلماية 
والت���ي كان���ت حمل نقد ممثل���ي الوطنيني يف 

املجال�س ال�ست�سارية•
هذا �سحفي يتكلم عن كتاب �سدر عن ال�سالم 
وال�سيا�س���ة ف���ال يعتم���د فيم���ا يق���ول اإل على 
مان�سر بالفرن�سي���ة ويف نطاق النقا�س الدائر 
حول املو�سوع يف باري�س• ليعلم �سيئا عما 
ن�سر بلغات اأخرى خارج املغرب وفرن�سا، بل 
ليعلم �سيئا عما �س���در بالعربية يف املغرب• 
وكم���ا كان الفرن�سيون اأيام احلماية يحكمون 
على ال�س���الم، دينا وثقافة، م���ن خالل اأقوال 
واأفع���ال خادماته���م، فه���ذا ال�سحف���ي يحك���م 
على حال���ة ال�سالم عامة من خ���الل ما ي�سدر 
املحلل���ني  مفاهي���م  وبو�ساط���ة  بالفرن�سي���ة 

الفرن�سيني•
انت�س���ار  �سرع���ة  م���ن  يتعج���ب  ه���ذا  وم���ع 
الفكار”ال�سالمي���ة"• اإمنا متثل، فيما متثل، 
نزوع���ا اىل ال�ستق���الل الفكري• ل���و كان ذلك 
ال�ستقالل حمققا داخل الجتاه الع�سري ملال 
اإلي���ه على الق���ل ق�سم ممن ينح���از اىل التيار 
ال�سالمي لأنه يبدو وحده م�ستقال ومتاأ�سال 
يف املجتمع والثقاف���ة• ل اأدري كيف يتعامى 
امل�سوؤولون عن هذه اجلدلية• فال يدركون ان 
القطيع���ة احلا�سلة الآن يف املجتمع هي التي 
متهد الطري���ق ملواجهات عنيف���ة• نقطة طاملا 

ركزت عليها كلما تعر�ست مل�ساألة التعريب•
هل تعود الفر�سة؟

13 مار�س
�سنة م�سوؤومة تلوح يف الفق• مل تفد كرثة 
الت�ساقط���ات ال�سن���ة املا�سي���ة• حتى حممد 
بو�ست���ة، الذي كان �سيفا على برنامج”وجه 
وح���دث"، ق���ال يف بداي���ة املقابل���ة: ارحمنا 

يارب!•
كان موفق���ا يف كث���ري من اأجوبت���ه كما يليق 
برج���ل حمن���ك• اإل اأن اخلط���ر يف مثل هذه 
املقابالت ان املعار�سة حتا�سب على املا�سي 
واحلا�س���ر وحت���ى عل���ى امل�ستقب���ل كم���ا لو 
كانت م�سوؤولة حا�س���رة او غائبة• كان ذلك 

وا�سحا يف م�ساألة التعليم•

يق���ول خ�س���وم التعري���ب اإنه امل�س���وؤول عن 
انخفا����س امل�ستوى• هل يفه���م ان امل�ستوى 
كان يبق���ى جي���دا ل���و حافظن���ا عل���ى التلقني 
نف�سه���ا، ومعظ���م  فرن�س���ا  ه���ا  بالفرن�سي���ة؟ 
ال���دول الفريقي���ة الفرانكوفوني���ة، ت�سك���و 
من ال���داء نف�سه• هن���اك اإذن عوامل اأخرى، 
بيداغوجي���ة،  تكنولوجي���ة،  اجتماعي���ة، 
الخ• ث���م عندما ننتقد �سيا�س���ة التعريب هل 
البديل ه���و الفرن�سية؟ ل اأحد ي�سرح بذلك• 
عنده���ا يرتك املجال للتعريب، حتت اإ�سراف 
رجل قري���ب من حزب ال�ستق���الل، ثم يتفنن 
اخل�س���وم يف النق���د والعرقل���ة، اإن مل يك���ن 
التندي���د والت�سه���ري، م���ن الداخ���ل، وت�سيع 
امل�سلح���ة الوطني���ة• اأ�س���ل ال���داء ه���و عدم 

اجلدية وال�سراحة عند اجلميع•
كان الغر����س م���ن الرتكيز على ه���ذه النقطة 
التخويف• وبالفع���ل ا�ستدرج بو�ستة حتى 
ف���اه بعب���ارات ق���د تف���زع العدي���د م���ن كب���ار 

املوظفني•
م���ع ذل���ك فلت���ت من���ه كلم���ة تو�س���ح الو�سع 
احلايل• عن �س���وؤال: كيف توقع���ون وثيقة 
�س���رف م���ع م���ن تقول���ون اإنه���م امل�سوؤولون 
عن تزوي���ر النتخابات؟ اأج���اب بعد تنهيدة 
طويل���ة: جالل���ة امللك عني املفاو����س، هل لنا 

اأن نرف�س الت�سال به؟
اجلمي���ع  في���ه  �سق���ط  ال���ذي  الف���خ  اأق���ول: 
ه���ذه  ك�س���ب•  املماطل���ة  ان  العتق���اد  ه���و 
مي���دان  يف  ن�سبي���ا  جنح���ت  ا�سرتاتيجي���ة 
ل  تنج���ح  مل  لكنه���ا  اخلارجي���ة،  ال�سيا�س���ة 
م���ع غالبي���ة ال�س���كان الذين يئ�س���وا وعادوا 
ليهتم���ون مب���ا تفع���ل او تق���ول الدولة، ول 
م���ع ال�س���ركاء القت�سادي���ني• كل الن���داءات 
املوجهة اىل امل�ستثمرين تواجه بالالمبالة• 
كل �سيء ه���ادىء يف الظاهر، الرقام جيدة 
يف الظاهر )�سيم���ا اإذا قورنت باأرقام البالد 
املج���اورة م���ع اعتب���ار الف���وارق( وم���ع ذلك 
اجلمي���ع ي���رتدد• وثيق���ة ال�س���رف و�سيل���ة 

لإعطاء الدولة م�سداقية جديدة•
12 اأبريل

تط���رح جمددا م�ساألة التعري���ب• الواقع هو 
ان ق�سم���ا من ال�سحافة املكتوبة بالفرن�سية، 
واملرتبط���ة ببع�س امل�سالح، ا�ستغلت ماقاله 
بو�ست���ة يف ا�ستج���واب م���ع القن���اة الثانية 
ملهاجمت���ه ه���و واملعار�سة عموم���ا• احلملة 
منظم���ة• هل الغر����س، غر�س اأح���د اأجنحة 

النظام، هو التخويف؟
فيطرح���ون  كث���ريون  التعري���ب  خ�س���وم 
امل�ساألة بكيفي���ة تعجيزية• ل يهمهم النقا�س 
يف  م�سلحته���م  اله���ادىء•  املو�سوع���ي 

الرتويع، مقابلة ت�سنج باآخر•
يق���ول ندي���ر يعت���ه وغ���ريه: التعري���ب ه���و 
التقهقر، العودة اىل الق���رون الو�سطى، هو 
حتجي���ب الن�ساء، هو التخل���ف القت�سادي، 
هو التقوقع الثقايف•• الخ • يف هذا الكالم 
كثري من احلق وكثري من الباطل• لقد �سبق 
يل اأن قابلت انا اي�سا الغرتاب بالعرتاب، 
واأ�سبح���ت ل اأتكل���م ع���ن التعري���ب فقط بل 
التعري���ب  ب���ني  بالتحدي���ث، ممي���زا  اأقي���ده 
اللغ���وي والتعري���ب الفك���ري والثقايف• ما 
اأطالب به هو لغ���ة توحدنا حتى ولو ميزتنا 
ع���ن اإخوانن���ا يف امل�سرق• من هن���ا الدعوة 

اىل التب�سيط واإ�سالح الر�سم والمالء••
التعري���ب،  يق���ود احلمل���ة �س���د  م���ن  اإن  األ 
واأكرثه���م م���ن كب���ار املوظف���ني، ليري���دون 
التو�سيح• م�سلحتهم يف التعتيم الذي هو 

اأ�سل الداء•
15 مايو، باري�س

قي���ل يل اإن العداء للمغارب���ة يتنامى بكيفية 
ملحوظة، عداء ل مي�س يف الظاهر امل�سارقة• 
اأ�سبح���ت مناطق كث���رية يف باري�س حمرمة 
ان  الكث���ريون  )املغارب���ة(• يتمن���ى  عليه���م 
تتح�س���ن الحوال بع���د النتخابات الخرية 
وفوز الي�سار، ل فيم���ا يتعلق بالقوانني - ل 
اأم���ل يف ذل���ك - بل يف ت�سرف���ات امل�سوؤولني 

الر�سميني•

مقتطفات من كتاب "خواطر الصباح"  
للعروي

"يوميات 1982، 1999”
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وعل���ى رغ���م ذل���ك ف�سيت�س���ح لن���ا خ���الل هذا 
العر�س الوجي���ز مل�سمون ه���ذا الكتاب القيم 
اأن الأمر يتعلق اأ�سا�سا بنقد العقل الإ�سالمي. 
م�ساأل���ة اأخرى رمبا لن ير�ساه���ا اأ�ستاذنا هي 
كذل���ك، وهي م���ا حتمل���ه كلمة نقد م���ن �سحنة 
فل�سفية. واملعروف اأن العروي ياأبى لكتاباته 
اأن تدرج �سمن الإنتاج الفل�سفي، وهو يف�سل 
اجتماعي����ات  �سم���ن  ب���الأوىل،  ي�سنفه���ا  اأن 
الثقاف���ة. وعلى اأية حال ف���اإن كان باإمكاننا اأن 
ن�سل���م ب���اأن الكتب الأخرى الت���ي تعر�س فيها 
ل�سل�سلة املفاهيم كمفه���وم الأدلوج�ة ومفهوم 
الدول���ة ومفه���وم احلري���ة ومفه���وم التاري���خ 
ف���اإن  الثقاف���ة،  اجتماعي���ات  اإىل  اأق���رب  ه���ي 
الكت���اب الذي ب���ني اأيدينا كت���اب يف الفل�سفة، 
منهج���ا ولغ���ة وم�سمونا ومو�سوع���ا، بل اإن 
�ساحب���ه يبني عن متكن كب���ري واإطالع وا�سع 
عل���ى الفكر الفل�سفي عربّي���ه وغربيه، لذا فهو 
ح���وار مزدوج م���ع الرتاث الغرب���ي والرتاث 

الإ�سالمي.
وهن���ا تعرت�سنا نقط���ة ثالثة مل يك���ن الأ�ستاذ 
الع���روي ليعرتف ب�ها فيما قبل. وهي احلوار 
م���ع الرتاث، بل و�سرورة تفكيكه. ل ا�ستعمل 
كمل���ة تفكيك هن���ا اإتباعا ملو�س���ة ثقافية، فهي 
واردة يف الكت���اب. اأ�ستعمله���ا لأ�س���ري فق���ط 
اإىل اأن ه���ذا الكت���اب ينطوي عل���ى مفهوم عن 
القطيعة مل يكن الأ�ستاذ العروي ليقبله، وهو 
اأن النف�سال عن الرتاث لي�س عملية تلقائية. 

كما اأنه لي�س خ�ساما واإمنا متلكا واإحياء. 
ورمب���ا وجب من اأجل تو�سي���ح ذلك الوقوف 
عن���د كلمة نق���د التي عنونا ب�ها ه����ذا التقدمي. 
النق���د ل يعني هن���ا ف�سح العي���وب ول اإثبات 
التهاف���ت واإن�ما هو اأق���رب اإىل املعنى الكنطي 
: اإن���ه اإثبات ح���دود ال�سالحي�ة. نق���د الرتاث 
هنا حكم على الرتاث انطالق�ا من مفاهيم غري 
نابع���ة من �سلب���ه، فنحن ل�سن���ا ب�سدد و�سف 
تقريري، واإمنا موقف انتقادي معياري. هذه 
املعياري���ة تطبع �سل�سل���ة كت���ب املفاهيم التي 
ن�سرها الأ�ستاذ العروي كلها. فهذه املفاهيم ل 

تطابق املجتمع���ات العربية مطابقة كاملة”اإذ 
اأنن���ا ل���و انطلقن���ا م���ن املجتمع���ات العربي���ة 
وحده���ا، م���ن اإجنازات�ه���ا الثقافي���ة املا�سي����ة 
مبح����س  ن�س���ل  اأن  ل�ستح���ال  واحلا�س���رة 
ال�ستنب���اط اإىل كمال املفه���وم". ي�ستحي�ل اأن 
جن���د الآن عند الغزايل مفه���وم الأدلوجة، اأو 
عن���د ابن عربي مفه���وم احلري���ة، اأو عند ابن 
خل���دون مفه���وم التاري���خ، اأو عن���د ال�ساطبي 
مفهوم الدولة اأو عند ابن ر�سد مفهوم العقل.

ينظر الأ�ستاذ الع���روي اإىل الرتاث كما يقول 
الغربي���ة  الفل�سف���ة  مكت�سب���ات  من”منظ���ور 
احلديث���ة"، اأي من موق���ع ذاك الذي اأدرك تلك 

املفاهيم مكتملة فجاء لينتقد ويحاكم ويحكم 
ويح���اور. ويبقى من حقن���ا اأن نت�ساءل : اأية 
فل�سف���ة غربي���ة هات���ه، م���ا دمنا نفرت����س فيها 

تعددا واختالفا بل وتناق�سا؟.
منطلق احل���وار كما يظه���ر يف مقدمة الكتاب 
ه���و حوار مع دع���اة الإ�س���الح، اأو على الأقل 
م���ع اأحد اأكابره���م وهو حممد عب���ده. اإل اأننا 
�سرع����ان م���ا  ننج���ر اإىل حماورة امل���ادة التي 
حاوره�ا عبده. ذل���ك اأن عبده”نقد علم الكالم 
باملعق���ول،  العق���ل  وح���دد  كالمي���ة،  بذهني���ة 

واملعقول بعلم �سابق على العقل".
يب���دو لن���ا اأن حتدي���د طبيع���ة هذه”الذهني���ة 

الكالمية”هي ما ي�سكل جوهر كتاب العروي. 
�سحيح اأنه���ا ل حتتل اإل ف�سال اأو ف�سلني من 
الق�س���م الأول، اإل اأن�ها ت�س���كل اجلزء النظري 
الهام من الكتاب الذي ل ي�سكل ق�سمه الثاين، 
كما يقول املوؤلف اإل”حماولة للتربير العملي 

ملا تو�سل اإليه الق�سم الأول".
ميي���ز الأ�ستاذ الع���روي يف الق�س���م الأول من 
كتابه بني املوقف الكالمي واملذهب اأو املنهج 
ثم الذهنية. املوقف ي�سري اإىل نوعية التعامل 
مع الن�سو�س وتناول الأ�سئلة والوقوف عند 
الأجوب���ة. اأما الذهنية فهي تتعدى علم الكالم 

لتغدو ابي�ستمي ثقافة بكاملها.

ذل���ك اأن الأ�س���ل ال���ذي انب���ت علي���ه العل���وم 
الإ�سالمي���ة باأكمله���ا ه���و اأن العل���م واح���د ل 
وه���ذا  يتح���ول.  يتفا�س���ل ول  يتبع����س ول 
الأ�سل تق���رر يف علم الكالم ومن���ه انتقل اإىل 
العلوم الأخرى. ل���ذا فالذهنية الكالمية عامة 
يخ�س���ع ل�ه���ا الفيل�س���وف والباطن���ي والفقيه 
اأنه���ا ل  اأه���م مميزات�ه���ا  واملت�س���وف. وم���ن 
تكتف���ي بتحدي���د العق���ل باملعق���ول، بل جتعل 
الث���اين �سابق���ا عل���ى الأول. وه���ذا املعق���ول 
ال�ساب���ق على العقل ال���ذي يحل فيه ول يتولد 
عنه هو”العلم”باملعن���ى املطلق. هذا املعقول 
يع���رف با�س���م خا����س يف ك����ل مذه���ب وه���و 
ي�سم�ى اخلرب اأو احلكمة اأو ال�سنة اأو التقليد 
اأو �سر الإمام اأو الك�سف. هذا املعقول م�ستقل 
ل يتوقف على طريق���ة حت�سيله. فلي�س طلب 
العل���م واحلال���ة هذه بحث���ا وتق�سي���ا. كما اأن 
العق���ل الف���ردي لي����س منب���ع املعق���ولت ول 
م�سدر املع���ارف. متى ت�هياأ العقل الفردي حل 
فيه العلم ب�سورة مكتملة مباغث�ة ن�هائية. وما 
يق���ال عن تدرج لعق���ول الفال�سفة ل ينبغي اأن 
يفهم على اأن����ه درجات من وعي العقل بنف�سه 
واإمن���ا هي”�سخو�س على م�ستوى واحد من 

الوجود يف الكون".
لي����س املنط���ق واحلال���ة ه���ذه اأداة ومنهج���ا 
وقواع���د لبل���وغ العلم اليق���ني. ذل���ك اأن العلم 
اليق���ني �ساب���ق على العملي���ة املنطقية. ل فرق 
هنا ب���ني الوجود وما يقال عن���ه وما يتو�سل 
ب���ه اإىل معرفته. والعق���ل م���راآة ينعك�س فيها 

احلق املطلق.
اإن ح�س���ور املنط���ق الأر�سطي عن���د اأن�ساره 
امل�سلم���ني وعن���د خ�سوم���ه ل ي���دل عل���ى اأن 
الثقاف���ة الإ�سالمي���ة ثقافة عق���ل. فالعقل الذي 
حتتف���ل ب���ه مفه���وم ملت�س���ق ب�ها ومف���ارق ملا 
يع���رف بنف����س ال�س���م يف املجتم���ع العا�سر. 
�سمت���ه الأ�سا�سي���ة اأن���ه عق���ل املطل���ق اأي عقل 
املجردات، عقل احلدود والأ�سماء وهو وعاء 

لعلم مطلق.
لق���د كيف عق���ل املطل���ق عق���ل العق���ل، اأي فهم 

املنط���ق بطريقة جعلت ذه���ن امل�سلم ل يلتفت 
اإىل الطبيع���ة. واأن اإخت�ار امل�سلك ال�ستقرائي 
لأن���ه يطبق���ه عل���ى ن�سو����س واأق���وال ل على 

اإعرا�س واأحوال طبيعية. 
ل بد واأن نطرح هنا �سوؤال نرتك اجلواب عنه 
معلقا اإىل اآخر ه���ذا العر�س الوجيز. ماذا لو 
كانت هذه الأعرا�س والأحوال الطبيعية هي 
نف�سه����ا اأق���وال ون�سو�سا؟ كي���ف جنيب م�ن 
يعترب الواق���ع ذاته ن�سا ويجع����ل منه وقائع 

ووقائع موؤولة؟.
ل يكتف���ي العروي مبا يقرره يف الق�سم الأول 
اإميانا منه باأن امل�ساألة ل ميكن اأن يف�سل فيها 
على م�ستوى الفكر املجرد، واإميانا منه اأي�سا 
باأن ما يه���م من خالل طرح م�سالة العقل لي�س 
العقل الف���ردي اإذ ميار�س قدرته على اختزان 
املع���ارف، ب���ل العق���ل املجتمع���ي املج�س���د يف 

�سلوك جماعي قار ومنتظم.
ال�س���وؤال الأ�سا����س ال���ذي يط���رح نف�س���ه بعد 
ه���ذا الق�س���م الأول م���ن الكت���اب اإذن هو: هل 
نظ���ر املفكر العرب���ي الإ�سالم���ي التقليدي يف 
غ���ري منط���ق الفك���ر؟ ه���ل جت���اوزه لينظر يف 
منط���ق الفعل؟ اإجابة عن ه���ذا ال�سوؤال ي�سلط 
العروي نقده يف الق�س���م الثاين على �ساحب 
املقدم���ة الذي حاول جاه���دا اأن يك�سف قواعد 
هذا”العق���ل العملي اجلماع���ي". وهنا اأي�سا 
يتخ���ذ النقد الدلل�ة نف�سها الت���ي راأيناها عند 
احلديث عن الق�س���م الأول، اأي اإثبات احلدود 

وحتديد حدود ال�سالحية.
ي���رى الأ�ست���اذ العروي اأن اب���ن خلدون اتخذ 
موقف���ا و�سط���ا ب���ني الفقيه الذي يق���ول احلق 
باإط���الق، اعتم���ادا عل���ى خ���رب اليق���ني، وبني 
اإماط���ة  ال���ذي ي�ساه���د احل���ق بع���د  الع���ارف 
احلج���اب : العق���ل عن���د �ساح���ب املقدم����ة ل 
ي���ورث ول يكت�سف واإمن���ا يكت�سب بالتجربة 
ال�متج���ددة. اإن���ه دوما عق����ل م�سخ�س، حمدد 
وحمدود دائم���ا بظروف املمار�س���ة. لكن هذا 
الت�سخي�س بال�سبط هو الذي �سيحد منظور 
�ساحب���ه اإىل العقل. زعم اأن���ه اأعر�س عن علم 
ال���كالم، وتوخ���ى تاأ�سي����س عل���م الواقع���ات، 
ومع اأنه تو�س���ل اإىل مفهوم العقل التجريبي 
املرتبط بال�سنائع، فقد وقف يف املجال الذي 
ابتدع���ه حيث وق���ف غريه يف مي���دان الكالم. 
اإن���ه مل يت�س���ور اأن ي�سب���ح العق���ل التجريبي 
عق���ل اإن�ساء واإجناز. لذا فق���د ح�سر املرئيات 
عل���ى  النفت���اح  نظري���ا  ومن���ع  املتحق���ق  يف 
التج���ارب الوهمي���ة الكا�سف���ة ع���ن املحتم���ل. 
وبعبارة واح���دة فقد حرم نف�س���ه من خو�س 
جترب���ة املمك���ن املو�سوعي الت���ي هي جتربة 

الفن التي تفتح العقل على اآفاق املمكنات.
لق���د ح�س���ر اب���ن خل���دون التاري���خ وا�ستبعد 
اإمكاني���ة التجدي���د مبعاك�س����ة �س���نن الك���ون. 
اإن���ه جع���ل العق���ل حما�سرا.”قان���ون تفكريه 
ه���و التوقي����ف واحل�س���ر يف كل املج���الت: 
التعب���ري…  يف  العل���م،  يف  ال�سيا�س���ة،  يف 
مو�سوع العلم احلق، العلم اليقيني عنده هو 
الواقع���ات، اأي احلا�سل املحقق بالفعل، واأما 
املق���در املتوهم املحتمل فه���و وهم. والوهم ل 

يحد فال يعلم".
اإن الكائ���ن هنا ل ينطوي على ممكنات. وعلم 
الواقع���ات يتناف���ى م���ع التوقع���ات وح�س���اب 
الحتم���ال”اإذ عل���م ما ي�ستقبل ه���و من الغيب 
ال���ذي ل يتم اإل بالك�سف". ه���ذا الن�سداد هو 
م���ا يجع���ل �ساحب املقدم���ة عاجزا ع���ن اإقامة 
منط���ق حقيقي للفعل. ذل���ك اأن الفعل ل يكون 
فع���ال فع���ال اإل اإذا كان جت���روؤا عل���ى اأمر غري 
حمق���ق. وه���دف التوق���ع ه���و العم���ل ولي�س 

املعرفة املجردة.
اإن عل���م العمران اخلل���دوين علم طبيعي، علم 
م���ا هو حمقق ولي�س علم���ا اإن�سانيا ناجتا عن 
الإب���داع والإقدام. لقد طب���ق ابن خلدون على 
الواقع���ات منط���ق الطبائع باملعن���ى الكالمي 
ف�سد الطري���ق يف وجه عقل العم���ل الب�سري، 
وبالت���ايل عق���ل الطبيع���ة كم���ا فهمه���ا الفك���ر 
احلدي���ث، جمال جت���ارب الإن�س���ان املتجددة. 
لقد اأبدل ابن خلدون العقل التجريدي بالعقل 
التجريب���ي. فكان جم���ددا يف ذل���ك. اإل اأنه مل 
ي�ستط���ع اأن يطور ه���ذا العقل الثاين اإىل عقل 
يع���م كل اأوج���ه املمار�سة ب�ما فيه���ا من انفتاح 
وخماطرة واعتب���ار املمكنات ن�سيجا للوقائع 

ذات�ها.
اأن اعتب���ار الواق���ع منطوي���ا عل���ى  مع���روف 
ممكن���ات، واأن باإمكان���ه اأن يك���ون غري ما هو 
عليه، فكرة حديثة يف الفكر الغربي، بل رمبا 
ت�س���كل اأ�سا�س����ا من اأ�س�س احلداث���ة وموؤداه�ا 
اجلوه���ري اأن ما لي����س الواق����ع ل ينبغي اأن 
يك���ون بال�س���رورة اأم���را متعاليا يج���يء اإليه 
م���ن خارج، بل اإنه حال في���ه حمايث له. بلغ�ة 
فزيائي���ة نق���ول اإن الواق���ع هنا ينط���وي على 
ق���وى تغيريه. اإن���ه ينطوي على ق���وة اأي اأنه 
واندف���اع  وجه���د   Potentialité طاق���ة 

وممكنات.
ما ميي���ز العق���ل الإ�سالمي، يف نظ���ر الأ�ستاذ 
الع���روي بال�سب���ط هو تاأرجح���ه بني موقفني 
حول هذا املمك���ن. فبينما اعتربه اأمثال عبده 
واقعا متحققا، عده اأمثال ابن خلدون من قبيل 
الظن ال���ذي ل يغني… وم���ا �سبيل اخلروج 
من هذا التاأرجح؟ وا�سح اأنه الذهاب باملنطق 
اخللدوين اإىل اأبعد مداه وو�سع منطق فعلي 
للفعل واعتبار اأن تاأ�سيل عقل الفعل ل يتم اإل 

بنق�س عقل ال�سم.
وبعد، لعل القارئ ي�ست�سف مما �سبق خا�سية 
اأ�سا�سي���ة ل �س���ك اأن�ه���ا متيز كتاب���ات الأ�ستاذ 
العروي جميعه���ا، وهي �س���دق املعاناة التي 
هي ال�سرط ال�سروري لكل فل�سفة وكل تفكري 
حق، فل�سنا هنا اإطالقا اأمام عق�ل جم�ادل، اأمام 
عقلي���ة مناظرة كم���ا يقول الكت���اب، و�سيكون 
من العبث، ورب�ما من ع���دم الن�زاهة العلمية، 
معامل���ة هذا الكتاب بعقلية يرف�سها هو نف�سه 
وت�سيد حلظ���ات ال�سع���ف اأو مواقع اخلطاأ. 
ذل���ك اأن �ساحب الكتاب يعفين���ا هو نف�سه من 
هذه املهمة فهو ما يفتاأ خالل الكتاب كله يبدي 
التحف���ظ تل���و الآخ���ر، منبه���ا الق���ارئ اإىل اأن 
الهدف لي�س هو التاأك���د من الأحك�ام اجلزئية 
واإمن���ا بل���ورة موق���ف يدع���و اإلي���ه العمل ول 
ي�ستلزم���ه النظر فح�س�ب. وم���ن هذه الزاوية 
ينف�سل الأ�ستاذ العروي عن عقلية الفيل�سوف 
باملعن���ى التقليدي، اأي عقلي���ة التاأمل والنظر 

من اأجل النظر.
ل يعن���ي ذل���ك اأن املوؤلف يدعون���ا اإىل التخلي 
ع���ن كل روح انتقادية ب���ل اإنه ما ينفك يعطينا 
املثال، خالل كتابه عن �سرورة التحلي بروح 
الت�سكك والت�ساوؤل. ول باأ�س هنا، يف خامتة 
ه���ذا العر����س، اأن نع���ود اإىل ت�س���اوؤل كن���ا قد 
طرحن���اه من���ذ قلي���ل يتعل���ق بالف�س���ل املطلق 
الذي ي�سعه الأ�ستاذ العروي بني عقل احلدود 
والأ�سم���اء وعقل الواقعات، هذا الف�سل الذي 
يعت���ربه هو اأنه ما مييز بني القدمي واحلديث 

بال�سبط.
يق���ول الأ�ست���اذ العروي”يتاأ�س���ل عقل الفعل 
يف نق����س عق���ل ال�س���م، ول يك���ون الإ�سالح 
اإ�سالح���ا اإن�سائيا اإل يف الإطار الأول وخارج 
الإط���ار الثاين”لك���ن ميك���ن اأن نت�س���اءل : األ 
يت���م نق����س عق���ل ال�س���م اإل بنقد عق���ل ال�سم 
اعتب���ارا باأن ال�سم واقع ب�س���ري، بل اعتبارا 
ب���اأن الواقع الب�سري هو دوم���ا واقع ُم�سّمى؟  
اأو لي����س الكتاب ال���ذي  بني اأيدين���ا جزءا من 
ه���ذا النق�د؛ نقد العقل، بل نقد الواقع العربي 

الإ�سالمي؟! 
    

كتاب "عبد الله العروي"
 �صدر تكرميا للمفكر املغربي عام 2010

نقد العقل العربي اإلسامي
حول كتاب”مفهوم العقل”لعبد هللا العروي

رمبا لن يرض األستاذ العروي ب�هذا العنوان تقدميا لكتابه 

األخ��ري يف مفهوم العقل. فهو يجره إىل س��ياق مل يرد، 

ورمبا ال يري��د أن ينخرط فيه، وأعني ذل��ك الجدال الذي 

يكرث فيه الحديث اليوم والذي تتزعمه كتابات محمد عابد 

الجابري ومحمد عركون.

وحت��ى إن مل يكن يف اس��تطاعتنا أن ننفي دخول صاحب 

هذا الكتاب يف ذلك الجدال، فإنه مع ذلك ال يرد بش��كل 

رصيح عى أية أطروحة من األطروحات الواردة يف الساحة 

النقدية يف هذا املضامر. ورمبا كانت هذه سمة متيز كتابة 

العروي بصفة عام��ة، وهو صمته عام يجري بالقرب منه، 

وتفضيله محاورة البعيد عن مجادلة القريب.



علي حسين 

 كتب عبد الله العروي يف كتابه   مفهوم احلرية اأن :"احلرية 
لكي تتحقق يجب اأن تعقل، اأي اأن ت�سبح  حرية عقالنية"

املعا�سرة"  العربية  الول"الإيديولوجيا  كتابه   �سدور  منذ 
عام  1970 وهو  رودن�سون،  مك�سيم   الفرن�سي  له  قدم  والذي 
الكتاب الذي تنباأ فيه بالتاثري الذي �ستلعبه احلركات املت�سددة 
�سبيل  يف  الفكرية  م��ع��ارك��ه  ت��وال��ت  ث��م  ال��ع��رب��ي،  املجتمع  يف 
تر�سيخ منهج فكري  قائم على الهتمام بق�سايا الن�سان موؤمنًا 
بان الثقافة والفكر لميكن لهما ال ان يكونا جزءًا من الن�سيج 
العروي  كتابات  توالت  هكذا  العربي.  للمجتمع  الجتماعي 
مفهوم  اليدلوجيا،  مفهوم  ابرزها  املوؤلفات  من  العديد  لي�سدر 
مفهوم  التاريخ،  منظور  يف  ثقافتنا  احلرية،   مفهوم  الدولة، 
عدد  اىل  ا�سافة  العقل،  مفهوم  العرب،  تاريخ  جممل  التاريخ، 
من العمال الروائية التي حاول من خاللها ان يقدم روؤيا فنية 
وادبية مل�سكالت املجتمع العربي، ويف معظم هذه الأعمال كان 
العروي يقدم  لنا مناق�سات وت�ساوؤلت عن ابرز الق�سايا التي 

تهم الفكر العربي املعا�سر.
ومن هنا جند �سعوبة ف�سل جممل ماكتبه عبد الله العروي عن 
�سرية حياته.. انها اكرث من تعبري �سامل عن افكاره ومفاهيمه.. 
مايلت�سق  وب��ق��در  اليوميات..  ه��ذه  وتفا�سيل  يومياته  انها 
فخ  يف  الوقوع  عن  مايبتعد  بقدر  وجتاربها  باحلياة  العروي 
ان  لها  لميكن  احلقيقية   فالثقافة  والثابتة،  اجلامدة   الثقافة  
والقوانني  املفاهيم  ا�سكال  من  �سكل  او  جم��ردة  كفكرة  تعا�س 
تك�سف  وبهذا  عامة  حياة  من  جزء  انها  النا�س..  على  املتعالية 
اعمال العروي  عن انفراده يف قراءة امل�سروع الثقايف العربي 
وتدل  املعا�سرين،  العرب  املفكرين  عند  نظريها  قل  وحيوية 
ثوابته  عن  يتخل  مل  ال��ذي  املفكر  هذا  تفكري  طبيعة  على  اي�سًا 

يف احلك الظروف واي�سًا عن خطاب فكري حيوي يفتح 
باب الت�ساوؤل امام العقل كي يدفع القارىء اىل متابعة 

العاملي  الفكر  مدار�س  ابرز  على  والتعرف  جديد  كل 
املعرفية،  امل��ج��الت  مبجمل  مت�سلة،  عالقة  واق��ام��ة 
على  الوىل  الدرجة  يف  ت��دل  الكتابات  ه��ذه  ان  كما 
انفتاح هذا املفكر على كل ما هو جديد وقد �ساهمت 

هذه احليوية يف ابتعاد العروي عن اجلمود الفكري 
الذي ات�سفت به املدار�س الفل�سفية العربية،  لينطلق اىل 

اآفاق اأرحب، من خالل منهج يفتح به باب اجلدل والنقا�س 
الفكرية  باملدار�س  وعالقتها  والثقافية  الفكرية  املفاهيم  يف 
اإذ  ذلك  ابعد من  العروي  بذلك بل ذهب  املعا�سرة.. ومل يكتف 
حاول ان يقدم تعريفًا ملفاهيم تتعلق بحياة النا�س اليومية،  لها 

ال�سبعينيات   منت�سف  ال�سادر   احلرية  مفهوم  كتابه  فكان 
ابرز  كتاب عربي يناق�س مبو�سوعية فكرية احلرية،  
كحاجة ان�سانية  يومية ولي�ست فكرة فل�سفية جمردة  

وك��ع��ادة امل��ف��ك��ري��ن ال��ك��ب��ار  ي��وغ��ل ال��ع��روي يف 
ل��رج��ل لي���زال منذ  اأي ���س��وؤال   ال�����س��وؤال.. لكن 

خم�سة عقود   مالئ الثقافة العربية و�ساغل الفكر،  
ومهما تنوعت ال�ساليب التي ا�ستخدمها العروي يف التعبري عن 
اآرائه وافكاره ومهما دخل يف فكره من تطور بقي عنده مق�سد 
كان  وكما  احلرية   �سوؤال  هو  اطالقًا،  عنه  ميل  مل  جلي  واح��د 

ف��ال���س��ف��ة امل��ارك�����س��ي��ة 
الوائ������ل ي�����س��ع��ون 
ي����ك����ون   ان  اىل 
الن���������س����ان حم���ور 
�سعى  ف��ل�����س��ف��ت��ه��م   
ال��ع��روي  ان يكون 
�سوؤال احلرية  جزء  
فكره  يف  ا�سا�سي  

وحياته  وفل�سفته.

عبد هللا العروي.. 
سؤال الحرية 


