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ھشام العلوي یكتب: صراع من أجل الھیمنة الثقافیة

ھشام بن عبد هللا العلوي* ترجمـــة : سعید بوخلیط
Wednesday, June 08, 2011

في خفاء، یستھلكون كل تشكیلة الثقافة لیل طویل للدیكتاتوریات، ترسخت معھ فصامیة مرضیة :
اإلسالمیة. لكن، حالیا، یتعلق األمر باالنتھاء من ھذا المدنسة، وأمام المأل، یحملون یافطة الھویة 

.التناقض، بإبداع معاییر تستمد منبعھا من التقلید العربي واإلسالمي

خالل القرنین الماضیین، ارتاب العلماء دائما من األشكال التعبیریة الحدیثة، خوفا من أن تخلق للناس 
الخارجة عن الدین. لقد، كان طبیعیا أن یعترضوا، فأغلب إمكانیة تصور حیاتھم، والعالم حسب المعاییر 

الفنیة والثقافیة لم تكن على األقل مقبولة. بعض اإلنتاجات (الرسم المعاصر، مثال) اتسم حقا الممارسات
بطابع الغرب، ولم یھم قط إال فئة األفندیة (البورجوازیة المستغربة).

علم الكالم)، ال یقف الدین في إطاره عند حدود العقیدة تسامح حذر، استند على إطار فكري تیولوجي (
الدینیة (الشریعة)، بل یقبل أیضا بنوع من التعددیة. ممارسات أدبیة وفنیة، تقریبا دنیویة : (الشعر، فن 
الخط، الفنون التشكیلیة، والموسیقى)، اعُتبرت متالئمة مع الدین، وإن خلخلت التقالید االجتماعیة. أعمال، 

.بتعددیة باھرة وإبداعیة جریئة في الغالب، مثلت قسما مكونا لتاریخناتمیزت 

تكمن تحدیدا، عظمة اإلسالم في قابلیتھ كي یستوعب عددا ال یحصى من التأثیرات الثقافیة. ھكذا، احتضن 
نى العالم اإلسالمي ودرس ثم طور، أكبر التقالید األدبیة والفلسفیة الكالسیكیة. وعوض حرقھ الكتب، فقد ب
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خزانات بھدف حمایتھا. لقد ظل لزمن طویل، محرابا للوثائق الجوھریة، لما سمي بعد ذلك بالغرب، وأدرك 
.العالم اإلسالمي، بأن ھذا اإلرث یشكل تراثا فكریا لكل البشریة

بید، أنھ مع انبثاق الحركات المتطرفة، طفا إلى السطح، معیار جدید، یوصف غالبا ب "السلفي" بإحالة 
لرؤیة الضیقة لألرتودوكسیة الدینیة التي استند علیھا. وعلى الرغم من تعلق ھذا األمر بإیدیولوجیة على ا

مضمرة، بحیث نادرا ما حددتھا قاعدة أو مؤسسة، إال أن الوضع لم ینزع شیئا من قوتھا، بل حدث 
.العكس

ذي یشغلھ حالیا التأویل ال یستمد، ھذا األفق ھیبتھ من سلطة سیاسیة، لكن بسبب المكان المركزي ال
.المتشدد لإلسالم، داخل الھویة العربیة : إنھ یجسد رفضا للنموذج الغربي وكذا النیوكولونیالیة

، 2000عربیة سائدة. وخالل سنوات منذ عقد من الزمان، اصطدم ھذا النوع من التطرف الدیني، بقومیة
ة : لقد أخذتھم ثنایا الفخ الھویاتي، وخافوا أن ترددت األصوات المدنیة المعتدلة، عن مجادلتھ بكل صراح

.یصیروا محافظین في أعین النظام، بل وأعداء لألصالة العربیة

أن تفطر عالنیة خالل 2009أستحضر ھنا، حدثا مثیرا، یشیر إلى فئة من الشباب المغربي، قررت صیف 
عة للمتدینین، أشعلت مبادرةشھر رمضان وتتناول وجبة في الھواء الطلق. إلى جانب النقمة المتوق

كھاتھ، النار في موقد حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبیة، القطب األساسي لالشتراكیین الدیمقراطیین 
داخل البلد، جعلتھ یعلن عن عقوبات في حق من أرادوا تقویض صوم رمضان. ھذا "الورع" الیساري 

د اعُتبرت النزھة، مسیئة للثقافة المغربیة، وخطیرة یعبر عن نفسھ، وفق لغة مستعارة من الوطنیة. لق
الھویاتي. بناء علیھ، قررت السلطة متابعة ھؤالء الشباب بتھمة "اإلخالل بالنظام العام"، على التوافق

علة نادرا ما یتذرع بھا، لكن اسُتثمرت القاعدة الدنیویة ھنا كستار، من أجل التذكیر بالنظام الدیني. أما، 
.سیاسیة القائمة على اإلجماع، فلیس بوسعھا الدفاع عن أدنى تأویل مغایر للوصایا القرآنیةالطبقة ال

لذلك، یخضع الفضاء العمومي، رویدا رویدا، لمبدأ ثقافة متشددة تؤلفھا ضرورات ومحظورات، مصدرھا 
.قراءة جامدة للنصوص الدینیة

یروم نحو االختزال عند تأویلھ السلفي، وبناء إن الدین، وقد أضحى عنصرا محوریا لإلیدیولوجیا المھیمنة
منطق، تتحول معھ بذلك الثقافة التي كانت مدنسة حتى حین، إلى كافرة. وبدل فھم، منفتح لإلسالم مقترن 
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ُتقفل نقط العبور من الدائرة بالثقافة، سیحل محلھ تأویل غیر ذكي للشریعة یعتبر الثقافة حراما. بالتالي،
.لى الفضاء الدنیوي للثقافيالمقدسة للدیني إ

من تذوق منتوجات ثقافیة وافرة بواسطة مع ذلك، دینامیة "تعمیم الرؤیة السلفیة"، لم تمنع األفراد
التلفزیون، والفیدیو واألنترنیت وكذا األدب الشعبي. وسیكون من باب الغوایة المفرطة، أن نحصر ھذا 

ره "أجنبیا". ألن في ذلك، عدم تقدیر للمھارات التي امتلك التفاعل في الغرب والعولمة، ثم تحقیره باعتبا
.بھا العرب مختلف جوانب نسق اإلنتاج الثقافي المعاصر

أما بخصوص النخب، فنالحظ شغفھا المتنامي بالفن المعاصر، وما عرفھ األخیر، من ازدھار بفضل نظام 
.حكومیة وكذا األنظمة الخلیجیةلرعایة اآلداب والفنون، تساھم فیھ جمعیات أوروبیة وھیئات غیر 

الشعب من جھتھ، یعیش تحت تأثیر التدفق المتنوع الجنسیات لوسائل الترفیھ واإلعالم. فإلى جانب شیوع 
نماذج أمریكا الشمالیة، نالحظ أیضا االنتشار القوي لمنتوجات ثقافیة محلیة، سواء تعلق األمر بقناة 

سلسالت تلفزیونیة ومعطیات األدب الشعبي، السیما تلك إخباریة مثل "الجزیرة" أو "العربیة" وم
المنشورات التي تھتم بالحیاة العاطفیة أو تقدیم نصائح عملیة، وكذا ما أحدثھ األنترنیت من انفجار إبداعي 

.على المستوى الموسیقي والفني، واالھتمام الحماسي الذي یحظى بھ لدى الشباب العربي

بالضرورة، توظیف تجاري و"مھرجاني" للثقافة العربیة المعاصرة، ظاھرة لیست خلیط كھذا، سیصاحبھ 
خاصة بالعالم العربي، لكن الھناك ال یھمنا في ھذا السیاق، وتضخمھا یعود بشكل كبیر إلى دور رجال 

.األعمال والمتعھدین والوسطاء المحلیین

مشبعة بتأثیرات العولمة ـ لیس فقط العربیة، جل ھذه الممارسات الثقافیة، ال تبالي بالمحتوى الدیني، فھي
لكن أیضا الھندیة واألمریكیة الالتینیة، إلخ ـ وتعبر بالمطلق عن محتوى دنیوي. بالرغم، من اندفاع 
اإلسالم السیاسي، فالمحاوالت الرامیة إلى أسلمة الفن والثقافة، تبقى نسبیا غیر مثمرة. مع ذلك، وبسبب 

افة الشمولیة والمقیاس الدیني، فإن الفنانین والمنتجین یعلنون إرادیا في الواجھة امتثالھم القتضاءات الثق
عن صفتھم ك "مسلمین"، حتى ولو كانت أعمالھم ال عالقة لھا بالدین وتعضد أحیانا إضفاء الدنیوي على 

.المجتمعات. بانتصارھم لھذا االنتماء، إذن، یفصحون عن ھویة ولیس ممارسة دینیة

كیزوفرینیا، یستغرق المنطقة : أثناء حمیمتھم، وداخل فضاءات شبھ عمومیة موزعة نوع من الس
باحتراس، فإنھم یلتھمون ثقافة زمانیة، وحینما یجدون أنفسھم أمام الناس یسیطر علیھم ھاجس إشھار 
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أو ھویتھم اإلسالمیة، قد یتعمدون مثال عدم الذھاب إلى السینما والعودة إلى المسجد ثم إرخاء اللحي 
ارتداء الحجاب. ھذان المحوران للحیاة الثقافیة، یشتغالن بالتوازي، لكن المعیار الدیني، یظل مھیمنا على 

.الفضاء العمومي

سنخطئ، إذا فسرنا ھذه الظاھرة بناء على التقسیم االجتماعي بین النخب والطبقات الشعبیة. إبان القرن 
ما بكل حمولة الثقافة الدنیویة، بینما ظل أفراد الشعب، الماضي، أمكن البورجوازیة الغربیة، التمتع حت

لكن، منذ عشرین سنة، بشكل عام، منصرفین إلى ثقافة تقلیدیة یھیمن علیھا اإلسالم. مفارقة، لم تنتھ.
أدت تطورات التعلیم ومحاربة األمیة وما رافقھما من نمو سریع لوسائل االتصال ـ نجد في المقام األول 

أخرى لیس مجرد استبدال أوراق اللعب. كما أن اإلطالع على لغات وثقافاتألنترنیت ـ إلىالتلفیزیون وا
.ترف

انبثقت، لبنات ممارسات ثقافیة تتنوع شیئا فشیئا. یقرأ الشباب الروایة ویشاھد أفالما ویطلع على وثائق 
ة. شباب، ال یستھلك فقط ویستمع للموسیقى ویبحر في مواقع إلیكترونیة، غالبا بلغات أخرى غیر العربی

منتوجات، بل یستوعب تطبیقات وممارسات ثقافیة تتسم جوھریا بتأثیرات الشرق والشمال والجنوب، 
.والغرب طبعا

إن تعدد ثقافة الجماھیر، ال یخلق میكانیكیا مسارا بین الدنیوي والدیمقراطیة، بل یتعلق األمر بانفصال. 
وغدا منشورا دینیا، ثم یتناول فطوره أمام قناة "إقرأ" ھكذا، نفس الشخص یقرأ الیوم روایة حب

."الفضائیة المخصصة لإلسالم، وینھي عشاءه على إیقاع أغنیة تصدح بھا قناة "روتانا

السلفیون، بدورھم تكیفوا جیدا مع ھذه األدوات الجدیدة، كاالنترنیت. ویعرفون كیفیة توظیفھا لصالحھم. 
على الثقافة الدنیویة، ینبغي أن یبقى "خطیئة سریة" بالنسبة للمسؤولین، یعتقد المتدینون، بأن اإلقبال 

تقتصر على الترفیھ، وال تكون لھا نتائج اجتماعیة أو سیاسیة، ویلزم كل واحد احترام المعیار السلفي، 
حتى عندما یرتكن إلى دائرتھ الخاصة. بشكل مفارق، االنتھاك الیومي والشخصي للوصایا القرآنیة في 

ار الترفیھ المنزلي، ال یعمل إال على مضاعفة سیطرة الدیني : الخرق فردي، بینما المعیار السلفي إط
عمومي. یتآلف، ھذان الرافدان حول صیغة سلطة إیدیولوجیة "ناعمة" بمعنى أكثر فعالیة من رقابة 

.بیروقراطیة

تفل العلماء، دائما بالمكتوب باعتباره ھذه السكیزوفرینیا، ال تراعي أبدا اللغة، محور الثقافة. تاریخیا، اح
التعبیر األكثر ارتقاء للفكر اإلنساني، لكن، النصوص العربیة تحتل مكانا ھامشیا في األدب، فالمثقف 
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العربي ال یكتب باللسان الشفوي لشعبھ. القومیون واألصولیون، یلتقون حول نقطة : إنھم ال یقّرون 
ة الكالسیكیة، لغة القرآن. بالنسبة للبعض، ھذه الفصحى ترسخ الوطن بوسیلة للتعبیر الثقافي، إال العربی

العربي، أما عند آخرین، فإنھا صلة وصل بالنسبة للعالم اإلسالمي (األمة).

ھذا المفھوم، ال یأخذ طبعا، بعین االعتبار التمایزات العمیقة بین العربیة الكالسیكیة التي نادرا ما ُیتحدث 
رآنیة، وكذا لغة الشارع، أو أیضا العربیة الجاریة التي تتداولھا وسائل اإلعالم بھا خارج المدارس الق

والخطابات العمومیة والخیاالت الشعبیة. بالنسبة للكّتاب، تبدو المھمة أكثر وعورة من أن تشكل الروایة 
الدین تم جنسا مشبوھا، عندما تبلور األسئلة الوجودیة بطریقة اقتحامیة على مستویین : بالتحرر من 

.الذھاب باللغة العربیة، أبعد من حدود الفصحى. ھذه القطیعة، تمنع بروز التعبیر الشعبي

نعثر، على الصعوبة ذاتھا في المیدان القانوني. كل دولة، تحدد فھمھا الخاص للشرعیة "اإلسالمویة". 
ریعة بقیمة المصدر الراجح، أنھا تضیف إلى تشریعھا مبادئ من القوانین الحدیثة، مع اإلقرار للش

النھائي. ھذه الثنائیة، السائدة حتى الوقت الحاضر، تقید اإلمكانیات السیاسیة. ھنا، أیضا، تطبیق القاعدة 
.الدینیة، ال یحكم بالضرورة الممارسة داخل المحاكم أو اإلدارة

العادات الدولة العربیة الحدیثة، المنظور السلفي، للضوابط االجتماعیة، بخصوص حینما قبلت
والسلوكات (ضغوطات من أجل ارتداء الحجاب أو إغالق دور السینما، إلخ..)، فقد كرست سیاستھا 
التحالفیة الضمنیة مع العلماء، الحراس الرسمیین لإلسالم، والذین یظھرون أكثر انشغاال بمحاباة النظام، 

.دون العمل على إصالحھ

دلة"، بحیث یرتكز مخططھا خاصة على تعبئة إیدیولوجیین یمكن للدولة، أن تقبل بتیارات إسالمیة "معت
متدینین ـ ولیس البولیس ـ من أجل نشر التقوى بین صفوف األفراد. مجال تحركھا الحقیقي، ینصب على 
منع أحكام الشریعة األكثر قسوة (مثال، رجم مرتكب الزنا، سواء كان رجال أو امرأة)، مما یسمح لھذه 

ھا سدا یقف أمام أسلمة كلیة، قیاسا لمعتدلي الداخل والمالحظین الغربیین، مع الدولة أن تجعل من نفس
.تأكیدھا أیضا على أولویة السلفیة كمعیار اجتماعي

في اآلن نفسھ، المثقفون المرتبطون باإلصالحات الدیمقراطیة، یتوخون قصدا حمایة الدولة لھم، ضد 
لدفاع عن حكامھم، ظنا منھم، بأن حكومة، ولو اتصفت العلماء واألصولیین. بالمقابل، یقبلون أحیانا ا

باالستبداد الشدید، فستكون أقل شرا من اإلسالمیین، ما دامت تحافظ على بعض فضاءات االستقالل 
.الثقافي، وترعى موجة األمل بخصوص تحریر مستقبلي
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اإلسالمیین. أما، في مصر، ساند مثقفون علمانیون الدولة الجزائریة وھي تصارع 1990خالل سنوات 
فقد استفاد الكاتب، "سید القیمني" من حمایة الدولة بعد تلقیھ لتھدیدات بالموت، بل حصل على وسام 

.2009شھر یونیو 

تتفق الدولة أحیانا مع تنظیمات إسالمیة، توصف بأنھا أقل تھدیدا، كاإلخوان المسلمین مثال، بالرغم من 
، وقد تذھب إلى غایة أن تضمن لھا أقلیة ثابتة في البرلمان، تحت یافطة عدم استعداد األطراف المتھمة

معارضة سلمیة، وضع كھذا سیمنحھا إمكانیة ردع الجھادیین واإلسالمیین الذین یستھدفون قلب النظام 
.السیاسي من الداخل

اصل سیاستھا التوازن العابر، بین مختلف الفاعلین االجتماعیین، یترك أیادي السلطة مفتوحة كي تو
.القمعیة، الشرسة دائما. لكنھا آنیا، رصدت ھدفھا بدقة أكثر، وھي تنحاز إلى إلزام المنظور السلفي

یعتقد المثقفون بأن ھذه الوضعیة الُمحبطة قد تؤدي إلى مختلف أشكال التراجع السیاسي. من جھة، 
عة فنانین وكّتاب یعیشون حالیا في نشاھد "ھروبا لألدمغة" أكان واقعا أم افتراضا. ھكذا، نستحضر مجمو

بلدانھم. یقدمون باألحرى أنفسھم ك "عرب" و "مسلمین"، بدال عن الخارج، فانقطعوا لجمھور بعید عن
كونھم مصریین أو تونسیین. یلتمسون ھویة قریبة عناصرھا التأسیسیة من الھویة السلفیة، یكتبون 

سلم". عناصر توزعت جغرافیا وإیدیولوجیا، فقدوا بالفصحى ویعتبرون بأن "عربي" مرادفة لكلمة "م
."االتصال مع بلدھم وشعبھم، وفضلوا أن یظھروا أنفسھم بطریقة عامة ك "عرب

الحاكمون، ال یرھبھم من األمر شیئا، عندما ینتقل مثقفو بلدانھم إلى معانقة قضایا یتوافق علیھا الجمیع، 
.ي الحیاة السیاسیة الوطنیةمثل فلسطین والعراق، عوض االنخراط المباشر ف

المثقفون بدورھم یتملصون بسھولة من النزاعات االجتماعیة لبلدانھم، ویذوبون إرادیا أكثر في الوحدة 
المجردة للمجموعة الدولیة، بحیث أن االقتصادیات المحلیة تشكل قاعدة دعم متواضعة جدا، بالنسبة 

بداع غذى النزوعات الفردیة، و ترك السیاسة، عند للفنانین والكّتاب. غیاب سیاسة وطنیة لدعم اإل
.المنتجین الثقافیین الذین سیبحثون في الخارج عن المتلقي ومصدر لإلرادات

كثیر، من أنصار اآلداب الفنون، یفضلون الحقل الثقافي "المعقم" من أجل إصالح المجتمع تلك حالة 
ت من رحم الملكیات البترولیة. فمعارض أو الھیئات التي خرج"مجموعة فورد" و"مجموعة سورس"
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فنیة ومحالت زجاجیة فاخرة بالخلیج، تقدم قطعا كبیرة لمنتوجات یفترض بأنھا تعكس الھویة العربیة 
.بمجرد استحضار ممولیھا الغربیین، سیتجلى االنفصال عن المجتمع األصلياإلسالمیة، لكن

"أفضل" عطاءات الثقافة العربیة، مثل ئز التنافسیةفیما یخص المیدان األدبي، تتابع العدید من الجو
جائزة الماجد بن الظاھر (لبنان)، أو جائزة "البوكر" العالمیة للروایة العربیة (لندن)، باشتراك مع 
المؤسسة اإلماراتیة. أن یشارك، فنانون ینتمون لمنطقتنا، بشكل مطلق في اللعبة الثقافیة الكونیة، ال 

لى العكس قد یشكل تقدما، غیر أن الفنان "العربي" لما تصیر لھ قیمة على المشھد یستوجب اللوم، بل ع
.الدولي، یوشك حینئذ على االبتعاد عن شعبھ، وبالتالي یفقد دوره التحرري

حتما، فتح األنترنیت، فضاءات جدیدة إلنتاج واستھالك المعطى الثقافي. إذ كانت الشبكة العنكبوتیة، قد 
ذاتھا وعیا على حركة معارضة موجودة آنفا، غیر أنھا ال تؤسس من تلقاءفعالیةأضفت مزیدا من ال

سیاسیا. نعم، تستخدم كأداة لتوسیع بنیات تعبئة ما، كما وقع في مصر، لكنھا ال تعوض العمل المیداني 
من الدؤوب الذي یقتضیھ تنظیم ھیكلة النضال. ویبقى الجھادیون، في توظیفھم لألنترنیت، أكثر خطوة

وال یترددون في االلتجاء إلى الفكاھة أو النشید. ترتضي قناعاتھم الدینیة اكتشافات الناحیة االبتكاریة،
.تكنولوجیة، بسبب ربما التمییز الذي یقیمونھ بین الوجھ المحترم للمفكر وكذا المثقف

جموعات صغیرة من جھة أخرى، یساھم األنترنیت في العزلة والتقسیم، بحیث یشكل رواده عموما م
عبر شاشات، في إطار منفرد من خالل تنقل دائم. یمّكن الخفاء، سریة، یتواصلون ـ غالبا بشكل مجھول ـ

.الساخطین من تبریر رادیكالیتھم، وھم یوفرون كل مواجھة مفتوحة مع الخصم و ما یترتب علیھا

ارسونھ أحیانا في بلدان إسالمیة مثل عندما یتخلى الفنانون والمثقفون عن الدور المنوط بھم (الزالوا یم
إیران وتركیا) فإنھم ینتھون من أن یكونوا شعلة حربة لحركة اجتماعیة وسیاسیة وثقافیة، ثم یتحولون 
بامتیاز إلى زمرة مداھنین، یستوطنون حضن الدولة، أو مجرد وجھاء أغنیاء وأقویاء. لقد، تالشت صورة 

جسدھا منذ عھد قریب الكاتب المصري صنع هللا إبراھیم، أو الفنان الرافض للنظام االجتماعي، كما
."المجموعة الموسیقیة المغربیة "ناس الغیوان

في مصر، مثال، اكتفى الرسام الطلیعي "فاروق حسني" بمنصب وزیر للثقافة. وبانتقالنا نحو سوریا، 
عامة لبرنامج ، منتدبة 2008سنكتشف بأن "حنان كساب حسن" مترجمة "جان جنیھ"، عینت سنة 

"دمشق عاصمة للثقافة العربیة" المدعم من طرف الیونسكو. أما أسماء فنیة أخرى، أمثال "وائل شوقي" 
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(یعرض كل سنتین باإلسكندریة) أو "ھالة الكوسي" (فائزة بجائزة أبراج كابیتال لألعمال الفنیة)، فھي 
.تظل بعیدة عن كل التزام سیاسي

اخل العالم، یمكن مع ذلك أن یبدو مثمرا. فالفنانون المعنیون، یستفیدون من إن تحدیث الحركات الثقافیة د
رأسمال رمزي وحظوة، بإمكانھم توظیفھما قصد السعي إلحداث التغیرات في أوطانھم. الرھان على النظام 

االستقالل الذاتي والتجریب كذلك، تھیئالقائم لیس حال، كما أن استكشاف مناخات مغایرة لممارسة
.لممكنات تجدید المعارضة لألنظمة األتوقراطیة المسیطرة على جل أقطار العالم العربي

شیئ، یقیني : كي یقود العمل الفني والفكري، نحو الدیمقراطیة السیاسیة واالجتماعیة، یتحتم مواجھة 
نوع مسبقا، ونقترح علیھ تناوبا معقوال. وبعیدا، عن تبني نموذج مصالمعیار السلفي في أرضھ الخاصة،

یجدر االستناد إلى تقلید عربي وإسالمي، ضاعف طیلة قرون عدیدة تشكالت سلطة الثقافي. ھذا المنحى 
العمومي الجدید، المتكیف مع العالم وكذا تقالیدنا الذاتیة، سیكون إحدى ركائز كل مشروع دیمقراطي 

.شروطھحقیقي، دون أن یتأسس على أنقاض رفض للتحدي السلفي أو االستسالم ل

ھشام بن عبد هللا العلوي، عضو الھیئة االستشاریة لھیومان رایتس ووتش، وباحث في معھد "فریمان *
سبوجلي" للدراسات الدولیة التابع لجامعة "ستانفورد" بكالیفورنیا. كما، أنھ ابن عم محمد السادس، ملك 

.المغرب

:لإلطالع على النص األصلي، یمكن الرجوع إلى مجلة
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