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كتب
طوني
شكر
بيار أبي صعب
عليك أن تعترف لطوني شكر بفضيلة
واحدة على األقل :الجرأة .هذا املعمار
الحاضر ّ
بقوة في مشهد «الفن
املعاصر» اللبناني ،قد يرتكب أي
ّ
شيء وهو واثق بأن ما ينتجه فن
صاف أو ...من عيون الفكر :يصعب
ٍ
الحسم هنا ،ألن ما ّقدمه أول من
ّ
أمس في «مركز بيروت للفن» ليس
ّ
«محاضرة» ،وال «عرضًا أدائيًا»
(املصطلح مستهلك «بات يطلق على
كل شيء تقريبًا») .إذًا ،ما هذا الشيء
«اليوم الثامن»؟
الذي يحمل عنوان
ّ
ّ
مجرد «عمل» دائم التشكل« .الكارثة
ّ
لحظة واحدة تتكرر إلى ما ال نهاية»
يقول.
منذ سنوات ،يسأل طوني نفسه
كيف يحكي عن الحرب؟ ّ
مهمة ّشبه
مستحيلة ألن «اللغة ّ
دمرت» .لكنه
إلى بعض
«اهتدى» ،لحسن الحظّ ،
التفاصيل املتناثرة التي تدلنا على
«الثقب األسود» ،فصنع منها الخلطة
العجيبة .وها هو الكومبيوتر من أمامه
والشاشة من ورائه ،يعرض عليها
صورًا التقطها لصور ،يريدها هكذا
مهزوزة ،وأغنية لفيروز من شعر
ميشال طراد ،ثم ترتيلة من أسبوع
اآلالم ،ومقتطفات من أفالم برهان
ّ
علوية وجوسلني صعب وآخرين.
معلوماته «دقيقة» غالبًا :كارل كراوس
«صحافي أملاني»« ،بيروت اللقاء» أنجز
في  ،1977واملثل الشهير الذي بنى
ّ
عليه إحدى ّ
«الخنفشارية»
نظرياته
هو «الله في التفاصيل»! حرب لبنان
أخذته إلى زمن شكسبير ،فاستخرج
من «ريتشارد الثاني» فكرة «النظرة
املواربة» .ثم طبقها على مشروع
إعادة إعمار الضاحية ،ساحقًا األبنية
على وقع سفر حزقيال من العهد
القديم .يشرح لنا طوني كل شيء
بإسهاب ،كأننا به دليل سياحي
يخاطب ضيوفًا أجانب .هذا «العمل»
ّ
وسيقدم لـ«الخواجات»
ّقدم أساسًا
(مشاركته في «بينالي ليفربول» على
موقع «األخبار») ،ويمكن أن يكون
عنوانه الفرعي «آالم لبنان لألغبياء
واألجانب».

تاريخ األديان

ُ
وحماتها في فجر اإلسالم
الجاهلية
عن
ّ

على خطى مواطنه هشام جعيط
في مشروع «الفتنة» ،يسير رضا بن علي
كرعاني مقتفيًا أثر «أعداء محمد زمن
النبوة» (دار الطليعة) .الباحث التونسي
العامل االقتصادي في رفض
يبرز أهمية ّ
الدعوة اإلسالمية
ريتا فرج
«أع� � � ��داء م �ح �م��د زم� ��ن ال� �ن� �ب ��وة» (دار
ال �ط �ل �ي �ع��ة) ع� �ن ��وان ق ��د ي �ب ��دو خارج
امل� �ش ��اري ��ع ال �ف �ك��ري��ة ال �ت ��ي ت �ن �ه��ل من
ال �ت��اري��خ ووق��ائ �ع��ه إلخ� ��راج اإلسالم
م��ن أزم �ت��ه امل �ع��اص��رة ،ل�ك��ن أطروحة
ال �ت��ون �س��ي رض� ��ا ب ��ن ع �ل��ي كرعاني
ال �ج ��دي ��دة ،وم �ن��اه �ج �ه��ا ،وأسلوبها
ال��رصي��ن ،وال �ق��درة ع�ل��ى ال�ت�ح�ق��ق من
اإلشكاليات املطروحة عبر موضعة

ال � �ظ� ��اه� ��رة امل� � ��دروس� � ��ة ف � ��ي إطارها
التاريخي ،تفاجئ القارئ بمعطيني
أس��اس �ي�ين :امل��وض��وع�ي��ة ف��ي مقارعة
امل � � �ص� � ��ادر اإلس �ل��ام � � �ي � ��ة ،وتوظيف
املناهج الحديثة في دراس��ة خصوم
الرسول وأعدائه ،في مرحلة اإلسالم
املبكر ،مثلما فعل هشام جعيط في
مشروعه التأسيسي «الفتنة».
م ��ن م �ك��ة ال � ��ى أه � ��ل ال �ي �م ��ن ،يتحرى
ال �ك��ات��ب ع ��ن أع� � ��داء م �ح �م��د ،مقسمًا
كتابه ال��ى قسمني :أع ��داء محمد من
أه��ل مكة وأه��ل يثرب ،وأع��داء محمد
خارج مكة ويثرب.
ق ��ري ��ش ،خ �ط��ت ال �خ �ط��وة األول � ��ى في
ّ
ص ��د رس ��ال ��ة ال �ت��وح �ي��د ع �ن��د محمد.
املؤشر املهم الذي يلحظه كرعاني أن
العامل االقتصادي كان وراء معاداة
رج� ��االت ق��ري��ش ل�ل��رس��ال��ة املحمدية:
«إن� �ه ��م ي �ن �ت �م��ون ف ��ي م �ع �ظ �م �ه��م الى
أق��وى عشائر قريش وأكثرها ً
ثراء».
ّ
وال ش��ك ف��ي أن ه ��ؤالء ت�خ��وف��وا على
ن �ف��وذه��م م ��ن ال ��دي ��ن ال��ول �ي��د ،فكيف
ان�ق�ل�ب��ت ق��ري��ش ع �ل��ى إرث �ه��ا الديني
واالق� �ت� �ص ��ادي؟ وم ��ا ال� ��ذي ت�غ�ي��ر في
النشاط الديني ال��ذي س��اد مكة قبل
التوحيد وبعده؟ هل تجيب أطروحة
ي��وس��ف ش�ل�ح��د «ب �ن��ى امل �ق ��دس عند
ال � �ع� ��رب ق �ب ��ل اإلس � �ل ��ام وب � �ع � ��ده» عن
مؤثرات تاريخ ما قبل اإلسالم؟
ما إن ب��دأ محمد تسفيه آلهة قريش
ال ��وث� �ن� �ي ��ة ،ح �ت ��ى ات �ض �ح ��ت املالمح
األولى لعداء أسياد مكة ،التي أجبرت
ال��رس��ول وأت �ب��اع��ه ع�ل��ى ال�ه�ج��رة الى
ي �ث��رب .ع�ل��ى ق��اع��دت��ي وح��دان�ي��ة الله،
ومبدأ البعث والحسابّ ،
رسخ سادة
ق��ري��ش ع��داء ه��م .ورغ��م أن�ه��م تعرفوا
ع �ل��ى ال �ت��وح �ي��د وال �ب �ع��ث ب �ع��د املوت
ب�س�ب��ب وج� ��ود ال �ي �ه��ود والنصارى،
وم ��ارس ��وا ال �خ �ت��ان ،ل��م ي �ت��وان��وا عن
م� �ح ��ارب ��ة م �ح �م��د «ب��أن �ش �ط��ة فعلية
وقولية» .والالفت أن أهل مكة تعاملوا
ب�ش��يء م��ن ال�ت�س��ام��ح م��ع الجماعات
الدينية األخ ��رى ،ف��ال��راب��ط التجاري
جمعهم .تجارة مكة التي بنت عليها
قريش نفوذها ،مثلت أولى إرهاصات
ال �ع��داء .ه��ؤالء خ��اف��وا ّ على مواردهم
االق�ت�ص��ادي��ة ،بما تمثله الكعبة من

م � �ص ��در اق � �ت � �ص� ��ادي« ،ف � �ك� ��ان الحج
مناسبة دينية ومناسبة اقتصادية،
وك��ان أه��ل مكة يستفيدون من قدوم
وف��ود العرب ال��ى مكة تعظيمًا لبيت
ال� �ل ��ه ال� � �ح � ��رام» .وع �ل �ي��ه ك �ي��ف انتقل
الحج الى الكعبة من تعدد اآللهة الى
التوحيد؟
ف��ي امل��رح�ل��ة األخ �ي��رة م��ن الجاهلية،
وم� � � ��ع ت � �ع� ��اظ� ��م ال � �ن � �ف � ��وذ التجاري
أله ��ل م �ك��ة ،ك��ان��وا ي �ن �ت �ظ��رون ظهور
م�ص�ل�ح�ين ،وي�ت�م�ن��ون أن ي �ك��ون لهم
ك�ت��اب�ه��م ورس��ول �ه��م ك�م��ا ال �ح��ال عند
النصارى واليهود .هذا ما يلفت اليه
كرعاني .لكن ثالوث املعتقد الديني،
وامل� �ك ��ان ��ة االج �ت �م ��اع �ي ��ة ،واملصالح
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ،ت �ح �ك �م��ت ف ��ي عالئق
أسياد مكة مع رسالة التوحيد.

الرسول
يعاد اليهود،
لم ِ
بل سعى الى تأسيس
أمة تتسع لهم

م ��ع ال �ه �ج ��رة ال � ��ى ي� �ث ��رب (املدينة)،
اتخذ ال�ص��راع ب�ين محمد وأه��ل مكة
طابعًا حربيًا ،وبدت صورة األحداث
أوض ��ح م�م��ا ك��ان��ت ع�ل�ي��ه ف��ي الفترة
املكية .القرآن تحدث عنها بوضوح،
والذاكرة الجماعية تناقلتها .الفترة
امل��دن �ي��ة أظ �ه��رت ال �ط��اب��ع السياسي،
ع �ل ��ى خ �ل �ف �ي��ة «ت� �ح ��ال ��ف م �ح �م��د مع
األوس وال� � � �خ � � ��زرج ض � ��د قريش»،
وأبرزت وجهًا جديدًا ،للرسول ،وجه
القائد العسكري والسياسي .وبدقة
علمية تستند الى تفكيك النصوص،
يشرح الكاتب املفارقات في ما يتعلق
بتدوين األح��داث منذ بداية الدعوة،
ً
وص� ��وال ال ��ى ال �ع��داء ب�ي�ن��ه وب�ي�ن أهل
اليمن .السيطرة على الخط التجاري

ب �ي�ن م �ك ��ة وب �ل ��اد ال � �ش� ��ام ،ل� ��م تحرك
وح��ده��ا اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة م�ح�م��د« :كان
على وع��ي ت��ام ملكانة مكة الخطيرة
عند العرب ،فأظهر إصرارًا قويًا على
السيطرة عليها» كما يؤكد كرعاني.
ال ت ��روي امل �ص��ادر ال�ك�ث�ي� ّ�ر ع��ن أعداء
محمد من يهود يثرب ،ألن معظمهم
«لم يصدقوا بنبوته واتخذوا موقفًا
م�ع��ادي��ًا م �ن��ه» .ع��داؤه��م ملحمد اتخذ
ّ
م�ن�ح��ى ص ��د ال �ن��اس م��ن ال��دخ��ول في
الدين الجديد ،واملشاركة في الحرب
ضد أتباع الرسول .ورغم أن الرسول
سعى إلى بناء أمة «تجمع املهاجرين
وأب� �ن ��اء ع �ش��ائ��ر األوس والخزرج»،
وهي قبائل يهودية ،فما لبث اليهود
أن جادلوه «عقائديًا وسياسيًا» كما
يلفت كرعاني .فيما لم يعاد الرسول
ال �ي �ه��ود ،ب��ل س�ع��ى ال ��ى ت��أس�ي��س أمة
تتسع لهم ،غير أن االفتراق الذي وقع
لم يكن سببه دينيًا ،بل كان اقتصاديًا
ومجتمعيًا ،فهؤالء كانوا «يسيطرون
على يثرب زمن قدومه اليها».
أعداء محمد خارج مكة ويثرب ،كانوا
م��ن أه ��ل ال �ط��ائ��ف ،وأع � ��راب الحجاز
وأه ��ل خ�ي�ب��ر ،وب�ع��ض ق�ب��ائ��ل جنوب
بالد الشام ،هذه القبائل املوزعة بني
ال �ن �ص��ران �ي��ة وال��وث �ن �ي��ة .وال�ل�اف ��ت أن
العداء بني اليهود ومحمد رافقه منذ
بداية دعوته ،فيما «النصارى» كانوا
ب �ع �ي��دي��ن ،رب� �م ��ا ل �ض �ع��ف وجودهم
ف ��ي ال �ج ��زي ��رة ال �ع��رب �ي��ة .ون �ل �ح��ظ أن
عداوة اليهود كانت أشد وطأة .عداء
اقتصادي ،رافقته دعوات إلى الفتنة
وتفكيك أواص��ر الجماعة اإلسالمية
األولى.
أه � �م � �ي� ��ة أط � � ��روح � � ��ة رض � � ��ا ب � ��ن علي
كرعاني متعددة الجوانب :فقد قارب
ال �ن �ص��وص ال �ت��أس �ي �س �ي��ة بمنهجية
علمية مقارنة ،وبنى عليها نتائجه.
ول ��م ي �ب��د أي ان �ح �ي��از ،ط� ��وال تتبعه
مل �س �ي��رة م�ح�م��د م ��ع لاّأع ��دائ ��ه م ��ن مكة
ال � ��ى أه � ��ل ال� �ي� �م ��ن ،إ ل �ل �ت �ح �ق��ق من
إشكالياته .وراف��ق تمثالت الرسالة
املحمدية وعالئقها م��ع القبائل من
أب �ع ��اد م�خ�ت�ل�ف��ة ،ل �ع��ل أه �م �ه��ا البعد
االقتصادي ال��ذي رس��م الحيز األشد
حضورًا في عالقة محمد بخصومه.

بحث

نادر كاظم ...الكراهية غريزة العصر
صالح حسن

ّ
ي�ب��دو أن�ن��ا ل��ن نستطيع أن نتخلى
عن خدمات فرويد ونحن نوثق كل
يوم غرائزنا التي تنحدر مع ّ مرور
ال ��وق ��ت ،ح �ت��ى ي�خ�ش��ى امل� ��رء أن� ��ه قد
ي�ع��ود ح�ي��وان��ًا غير معقلن ف��ي يوم
من األيام .كتاب الباحث نادر كاظم
«ك��راه�ي��ات منفلتة» (ال ��دار العربية
ل�ل�ع�ل��وم ـــــ ن ��اش��رون) ي�ع�ي��دن��ا بقوة
إل��ى امل�ص��ائ��ر ال �ت��ي ت�ن�ت�ظ��رن��ا ،نحن
سكان ه��ذه املنطقة من العالم التي
ت��زده��ر ف�ي�ه��ا ال �ك��راه �ي��ات املجنونة
مثل الفيروس .لن نبحث للقارئ عن
أم�ث�ل��ة ،فهي كثيرة يعيشها يوميًا
من املغرب إلى العراق.
إذا ك ��ان ��ت ال �ك ��راه �ي ��ة وف � ��ق فرويد
غ��ري��زة غير قابلة ّلالستئصال من
النفس البشرية ،فإن «املجال العام»
أو ال� � ��رأي ال� �ع ��ام ال� �ع ��امل ��ي ،بتعبير
ال �ف �ي �ل �س��وف األمل ��ان ��ي هابيرماس،
ل��م يستطع أن يعقلنها ح�ت��ى هذه

اللحظة ،وفي أكثر الديموقراطيات
مثل أميركا وأوروب��ا .وهنا تتجلى
ع�ن��دن��ا ب�ط��ري�ق��ة أق ��ل م��ا ي �ق��ال عنها
إن �ه��ا ت �ج��اوزت امل��رح�ل��ة الحيوانية
ب �ك �ث �ي��ر ح�ي��ن ن� �ت �ع ��رف ف� ��ي العراق
�ان أو السودان
أو فلسطني أو ل�ب�ن� ّ
ع �ل��ى ك ��راه �ي ��ات ي �ت �ف��ن��ن الكارهون
ف ّ��ي استنباطها وتقديمها ،كما لو
أن �ه��ا ب � ��راءة اخ� �ت ��راع .م��ا ح ��دث في
العراق إبان الحرب األهلية ال يمكن
أن نجد ل��ه أمثلة م�ق��ارن��ة ،ألن��ه غير
املجتمعات ما قبل
حتى في
ً
مسبوق ّ
إنسانية ،ألن فيه خياال لم يراود أي
مخرج سينمائي.
ان� �ت� �ع ��اش ال� �ك ��راه� �ي ��ات ب�ي�ن الناس
يستمد قوته من العزلة الجغرافية
ومن االنكفاء
كما يقول نادر كاظم،
ّ
وال� �س ��ري ��ة وال �ت� �ق �ي ��ة .ل� �ك ��ن التطور
ال � �ح� ��اص� ��ل ف � ��ي ال � �ع� ��ال� ��م الحديث،
وخ�ص��وص��ًا ف��ي ت�ق�ن�ي��ات االتصال،
ل � ��م ي �س �ت �ط ��ع ال � �ق � �ض� ��اء ع� �ل � ّ�ى هذه
ال �ك��راه �ي��ة إن ل ��م ي �ك��ن ق ��د وف � ��ر لها

وس�ي�ل��ة س��ري�ع��ة إلي�ص��ال�ه��ا ف��ي أقل
وقت ممكن .وإذا كانت العزلة توفر
ط��ري �ق��ة م �ث��ال �ي��ة ل �ن �م��و الكراهيات
داخ��ل ه��ذه الجماعات ،ف��إن وسائل
االت � �ص� ��ال ال �ح��دي �ث��ة ت �ع �ي �ن �ه��ا على
إع� ��ادة إن �ت��اج ك��راه�ي��ات�ه��ا ع�ب��ر هذه
ال��وس��ائ��ل ب�س�ه��ول��ة أك �ث��ر م �م��ا كان
العلماء والفالسفة.
يتوقع
ّ
وال�لاف��ت أن الكراهية ال تتجه إلى
بقدر اتجاهها
أشخاص غير مهمني ً
إل��ى أك �ث��ر ال �ن��اس أه �م �ي��ة ،وإال ملاذا
ي �ك��ره��ك ال� �ن ��اس إن ل ��م ت �ك��ن مؤثرًا
ف��ي م�ح�ي�ط��ك؟ ال ت �ت �ع��دى الكراهية
األشخاص ّبوصفهم أصحاب أفكار
أو زعماء ،لكنها تطال أيضًا املفاهيم
والقيم واالنتماءات واللون واللغة.
ّيمكن أن تقع ضحية للكراهية ملجرد
أنك تؤمن بفكر معني أو تنتمي إلى
جماعة محددة .أكثر األمثلة جدية
يناقشها ن��ادر كاظم عبر تصورات
م��ارك��س وان �غ �ل��ز ع��ن البورجوازية
والبروليتاريا واملجال العام وقدرته

ال يخفي المؤلف
بدال
انحيازه إلى فرويدً ،
من ماركس وانغلز

ّ
على إلغاء هذه الكراهيات بعد تسلم
العالم.
العمال سلطة
ّ
ال ي�ن�ف��ي امل ��ؤل ��ف أن ف �ك��رة ماركس
وانغلز لم تكن صالحة لهذا التفسير،
�ازه إل��ى ف��روي��د في
وال يخفي ان�ح�ي� ّ
تقدير هذا األمر ،ألنه ال يملك خيارًا
آخ��ر إلث�ب��ات م��ا يريد أن يصل إليه.
وقد فعل حسنًا حني اختار الحقيقة
العلمية بدل األوه��ام التي عاشتها
أجيال كثيرة لم تحصد طيلة عقود
اإلذالل وامل� �ه ��ان ��ة والتكفير،
غ �ي��ر ّ
هذه
�ى
�
ل
إ
تنتمي
�ت
�
ن
�ا
�
ك
�ا
�
ه
�
أن
مل�ج��رد
ّ
األف�ك��ار .أهمية الكتاب تنبع من أن
منطقتنا تجتاحها ك��راه�ي��ة أقرب
إل � ��ى ال� �ف� �ي ��روس ،وت� �ن ��ذر بتصاعد
ك��راه�ي��ات منفلتة وعريقة ق��د تنقل
امل �ن �ط �ق��ة ك �ل �ه��ا إل � ��ى ح ��ال ��ة ّ
سماها
الجاحظ «نفس العرب» ،تلك التي ال
تبقي وال تذر .هذه الكراهية املوغلة
ف��ي ال�ت��اري��خ ال تضع أي ح��اج��ز في
حسبانها ،ح�ت��ى ل��و ك��ان الشخص
مصدر الكراهية ...أخاك.

