الذاكرة الوطنية الثقافية

روحي الخالدي :املعرفة املوضوعية والنظر السيايس الحديث
د .فيصل دراج*
شكّلت النخبة الفلسطينية املتعلّمة من نهاية القرن التاسع عرش إىل وعد بلفور عام  ،1917امتدادا ً
للنخبة العربية املستنرية يف املرشق العريب ،فعالجت قضايا الحرية واالستبداد ،واحتفت بالتعليم
وتنشئة العقول املفكرة وتأملت الفرق بني قوة الغرب وتخلّف العرب واملسلمني .وكان عىل
جسده املرشوع الصهيوين:
املتعلّمني الفلسطينيني ،ألسباب فُرضت عليهم ،أن يلتفتوا إىل التهديد الذي ّ
"أرض بال شعب لشعب بال أرض" .ولعل الشعور بالتهديد ،كام بتفوق "اآلخر" ،هو الذي أيقظ لدى
املتعلّمني الفلسطينيني وعياً مبكرا ً برضورة "التع ّرف عىل اآلخر" وكرس االنغالق العثامين املوروث.
أعطى روحي ياسني الخالدي ( 1864ـ  ،)1913الذي رحل قبل قرن من الزمن ،صورة عن املثقف الفلسطيني
الحديث ،الذي نقد السلب املسيطر يف مجتمعه ،وقارن بني مجتمع فلسطيني تقليدي ومرشوع صهيوين
"وافد" ،تسلّح بالحداثة الغربية .وعىل الرغم من نباهة فردية وانتامء إىل عائلة وطنية عريقة ،فإن منظور
الخالدي النقدي ارتبط بتحصيله العلمي ومساره العميل ،كموظف مرموق يف السلطنة العثامنية.

 .1مالمح املثقف الحديث:
حصل الخالدي عىل قسط من تعليمه األويل يف مدينته القدس ،وتلقى العلم ،الحقاً ،يف املدرسة
* ناقد وكاتب فلسطيني
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السلطانية يف بريوت ،ثم أمىض ست سنوات يف "املكتب املليك يف اسطنبول" ،تلتها ثالث سنوات
يف "مدرسة العلوم السياسية" يف باريس ،تر ّدد خاللها عىل جامعة السوربون ،حيث استمع إىل
محارضات يف مواضيع متنوعة .غري أنه ما لبث أن بلور ثقافته النظرية بخربة سياسية عملية ،حني
عينّ عام " 1898قنصالً جرناالً" للدولة العثامنية يف مدينة بوردو الفرنسية ،فأمىض فيها تسع سنوات،
انتخب بعدها عضوا ً يف مجلس "املبعوثان" يف اسطنبول ،نائباً عن القدس يف انتخابات  1908ـ ،1912
حيث طرح مبثابرة قضيته الفلسطينية واألخطار الصهيونية املحدقة بوطنه.
تتكشّ ف شخصية الخالدي ،يف تكاملها الفكري ،يف كتابيه الشهريين" :تاريخ علم األدب عند اإلفرنج
والعرب وفيكتور هوكو" الذي نرشته دار الهالل يف مرص عام  ،1904وأعيد طبعه عام  ،1912و
"السيونيزم أو املسألة الصهيونية" الفريد يف منهجه ،الذي انشغل به قبل موته عام  .1913عالج يف
األول قضايا أدبية ،معتمدا ً نظرا ً تاريخياً المس العالقة بني األدب والحرية ،ورصد يف الثاين مأساة
الرصاع بني طرف صهيوين يأخذ مبعارف حديثة ،وطرف فلسطيني مقيد إىل إرث عثامين سلبي ثقيل.
يوحي كتاب "تاريخ علم األدب" بدراسة مختصة تقارن بني املوروث األديب العريب ،الذي عرف
ركودا ً طويالً ،واألدب الفرنيس الذي أعطته الثورة الفرنسية ـ  1789ـ حياة جديدة .غري أن الخالدي
اتخذ من كتابه ،الذي يبدو محايدا ً ،مناسبة لالحتفاء بالحرية والتنديد باالستبداد .ولعل وعيه
مبالمسة محرمات تتطيرّ منها السلطة العثامنية ،أقنعه بحجب اسمه عن الطبعة األوىل لكتابه،
واالكتفاء بتوقيع  :املقديس ،نسبة إىل القدس التي ولد فيها .مل يحمل الكتاب اسم مؤلفه الرصيح إال
يف طبعته الثانية ،بعد رحيل السلطان عبد الحميد وابتعاد أجهزته القمعية الرهيبة .آثر الخالدي،
يف البداية ،نرش كتابه يف سلسلة مقاالت يف مجلة الهالل ،ابتداء من الجزء الرابع من السنة الحادية
عرشة ،أي ما يوافق .1902/11/15
عاش الخالدي يف مجتمع تقليدي عثامين تحكمه إرادة وحيدة ،وأم ّده تحصيله العلمي بني القدس
وبريوت مبعرفة ممتازة لألدب العريب القديم ،املتمحور حول الشعر والشعراء .وبعد تجربته الفرنسية،
إن صح القول ،تع ّرف عىل مجتمع جديد ،قارنه باملجتمع الذي جاء منه ،ومل يخرج راضياً ،مستذكرا ً
تجربة املرصي رفاعة الطهطاوي ،التي سبقته بسبعة عقود وأكرث واستق ّرت يف كتاب" :تخليص اإلبريز
يف تلخيص باريز" .فبعد أن قرأ األدب العريب القديم ،يف أشكاله املتوارثة املستقرة ،قرأ أدباً فرنسياً
متجددا ً ،عنوانه األكرب فيكتور هوكو ،األديب املتم ّرد واملبدع يف أكرث من مجال .وبسبب نظر نقدي
اطأمن إىل املقارنة املشخصة وابتعد عن التجريد ،أدرك الخالدي داللة الثورة الفرنسية ،التي أنتجت
مجتمعاً حرا ً ،ال مكان فيه إلرادة "الحر الوحيد" ،أي السلطان األعىل ،فهو يقول" :كانت فرنسا يف افتتاح
وشل منها
القرن التاسع عرش يف هرج ومرج من هول االنقالب الكبري الذي حدث فيها ،وغيرّ معاملها ّ
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عرش االستبداد وح ّرر العقول وب ّدل الظالم بالنور ووضع العدل يف موضع الظلم ."..ومل يكن االنقالب
الكبري ،إال الثورة الفرنسية ،التي مل تستطع لغة املؤلف "املتوارثة" أن تعطيها ترجمة موافقة ،فاكتفى
بكلمة "االنقالب" ونعته بـ "الكبري" ،محاوالً أن يق ّرب املعنى تقريباً .والواضح أن الفلسطيني املحارص
بأجهزة مستبدة ،مبهور باالنقالب الذي جاء بالعدل والنور وق ّوض االستبداد ،وبكل ما مل يكن متاحاً يف
املجتمع العثامين .ويك ال يبدو مغرتباً يف حديثه وال متطاوالً عىل السلطة التي يعمل عندها ،يعود إىل
التعاليم اإلسالمية فيقول " :لو قرأنا القرآن وفهمناه ،كام ينبغي ،لوجدنا فيه مقاومة شديدة للظلم و
االستبداد وميالً زائدا ً للعدل والحرية .ولقد رفع االستبداد بسببه يوماً ،ولكن األمم اآلسيوية واإلفريقية
أبت الخروج من تحت نري العبودية" .واملهم يف كالمه ،املدافع عن الحرية واإلسالم ،ماثل يف تعبري :
"كام ينبغي" ،التي توحي بأن معنى اإلسالم من فهم املسلمني لتعاليمه ،وأن هناك "فهامً" يلبي حاجات
سلطوية ،يبتعد عن الفهم الصحيح للقرآن الكريم الذي ينكر االستبداد ويحتفي بالعدل والحرية.
ربط الخالدي بني تطور األدب وتطور املجتمع ،واتخذ من الحرية مرجعاً للطرفني ،مدركاً دور
االستبداد يف تعطيل القرائح البرشية" :ولو طال عىل األندلسيني األمر يف الحضارة وتعاقبت األدوار
عىل اللغة وتوالت عليهم االنقالبات أل ّدوا بأحسن مام جاء به فيكتور هوكو وإميل زوال من
محصول العقل ومجتنى الفكر البرشي .لكن عاجلهم االنقراض وفاجأهم االستبداد فأمحلت
عقولهم وس ّدت قرائحهم".
توسل الخالدي لغة جديدة ،تتحدث عن الحضارة والعقل ،وال تتسع لكلمة "الثورة" ،وتساوي بني
االستبداد و"االنقراض" ،وتداعي العقول .ومن الالفت إىل حدود الدهشة إشارته إىل دور الحرية يف
تط ّور اللغة ،مبتعدا ً عن التص ّور الساذج الذي يرى اللغة معطى ثابتاً ،منعزالً عن فكر الذين يتعاملون
معها ،بل معطى كامالً ال يحتاج إىل تطوير وإصالح .ولهذا يقول" :إن هناك نسبة تامة بني الحرية وبني
ارتقاء لسان العرب ،فكلام اتسع نطاق الحرية يف الدولة اتسع معه نطاق األدب يف العربية ...وكلام
زاد االستبداد تقيّدت عقول األدباء بالسالسل ."..يذهب املؤلف إىل هدفه واضحاً إذ الحديث عن
الحرية حديث عن الدولة ،وإذ الحرية ارتقاء ونقيضها سقوط وتسفّل ،بلغة عبد الرحمن الكواكبي،
وإذ حياة اللغة من حياة األفراد ،فهي تعرف الذبول ،وقد تعرف النامء واالزدهار ،ذلك أن اللغة عالقة
اجتامعية ،تؤثر يف العالقات االجتامعية األخرى وتتأثر بها .حال اإلبداع األديب الذي يحتاج إىل الحرية
قبل أن "ينهل من معني اللغة" ،أعبقرية كانت أو عادية ال عبقرية فيها.
ترتاءى غايات الخالدي يف مفهوم تنويري بامتياز" :االرتقاء" ،الذي هو مرادف لكلمة أخرى أكرث
حدة هي :التطور ،الذي يزجر الثبات ويرجم الداعني إليه ،والذي هو "سنة من سنن الوجود" ،كام
أشار املرصي محمد املويلحي يف كتابه "حديث عيىس بن هشام" ،الذي ظهر  ،تقريباً ،يف العام الذي
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ظهر فيه كتاب الخالدي .وواقع األمر أن كتاب "علم األدب" ينتمي إىل املناخ الفكري النقدي الذي
ظهر فيه كتاب املويلحي ،الذي نقد تداعي أجهزة الدولة املرصية ،وكتاب السوري قسطايك الحميص
"منهل الو ّراد يف علم االنتقاد" ،الذي نرش يف القاهرة عام  ،1907ونقد بدوره جمود األدب العريب،
واحتفى باإلبداع األديب األورويب احتفاء ال ينقصه التزيّد.
ينطوي منظور الخالدي الحدايث عىل أربعة أبعاد محددة :إشارته الواضحة إىل "الحرية واإلبداع"،
مدافعاً عن دولة متحررة واجبة الوجود واعتباره الدولة ،يف كيانها املتاميز واملهيمن ،مرجعاً
لحريات األفراد وتفتح إمكانياتهم ولتأمني رشوط االرتقاء اللغوي واألديب .انتبه "املقديس" إىل دور
الدولة الفرنسية يف سياستيها اللغوية واألدبية ،اللتني دعتا إىل إصالح لغوي يلبي الحاجات الوطنية
املستجدة ،وإىل إنتاج أديب يربط بني حارض املجتمع وآفاقه املنشودة .مل يكن يف ربطه بني الدولة
واألدب بعيدا ً عام قاله طه حسني ،بعد أربعة عقود تقريباً ،يف كتابه الشهري" :مستقبل الثقافة
يف مرص" .أما البعد الثاين يف حداثة الخالدي فيقوم يف تأكيد وحدة العالقات املجتمعية ،حيث
مستوى اللغة من مستوى ما يفكر به أفراد املجتمع ويعرفونه ،مثلام أن اإلبداع األديب يستلزم
مجتمعاً حوارياً وال ينبثق عن "القواميس" وإتقان قواعد النحو والرصف .فهو يقول" :فالتكلّف يف
زماننا لإلنشاء العايل ونظم قصيدة ثامنة للمعلقات السبع أو سجع مقامات ثالثة ملقامات الحريري
والهمذاين ،ليس فيه كبري فائدة ،ما دام األصل يف الكالم للمعاين واملقصود من املعاين إظهار أرسار
الكون" .يتضمن القول نقدا ً للنزعة االتباعية ،التي تعيد إنتاج القديم وترى فيه فضيلة ،ونقضاً
للشكالنية الكتابية ،التي تستظهر الكالم املوزون واملقفى ،وال تنتبه إىل الكون وأرساره ،كام لو
كانت املعرفة اللغوية بديالً عن املعارف جميعها .يبدو الخالدي ،وهو يربط بني اإلبداع وسؤال
الحرية والدولة ،أكرث نباهة من أصوات "إبداعية" الحقة أطنبت يف مدح "اللغة املتف ّجرة" وأرسفت
يف الثناء عىل "الحساسية الجديدة" ،ومل تقتصد يف تقريظ "الفردية الحرة" و "إمرباطورية الجسد"....،
يتالمح البعد الثالث يف مفهوم السببية االجتامعية ـ التاريخية ،فام ينهض باألدب يقرتن بعقل
تحرر من املحاكاة الصماّ ء ،علّم ذاته ،كام علّمه غريه ،االعرتاف بقيمة املتخ ّيل ،الذي يجمع بني
القائم واملحتمل ويرتبط بإنسان يعيش يف مجتمع يرى يف الحوار فضيلة وال يطمنئ إىل اإلطالقيات
واألحكام املطلقة .فكام أن إلبداع "فيكتور هوكو" الكبري أسبابه ،فإن للعقول العربية التي ما زالت
مفتونة باملقامات أسبابها أيضاً .ليس يف الخالدي ما يؤمن بـ "االنبثاق" ،الذي يعتقد القائلون به
أن اإلبداع من صنع نخبة موهوبة تقف فوق املجتمع .فقد عايش موليري ،وهو ما أدركه مؤلف
الكتاب ،داللة النقد االجتامعي ،الذي يو ّحد بني الحرية وحقوق املواطنة ،ومل يستولد مرسحه من
قواميس اللغة الفرنسية القدمية والجديدة.
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أفرد الخالدي صفحات طويلة للشاعر فيكتور هوكو ،وعرض ألعامله شعرا ً ونرثا ً ،وق ّومه وأثنى عىل
كفاحه ،وو ّجه إليه تحية واسعة ،مدفوعاً بأسباب متعددة .أراد هذا "املقديس" أن يشارك الشعب
الفرنيس احتفاله بالذكرى املئوية لشاعره الكبري ،وأن ييضء دوره "االنقاليب" الذي بشرّ بالثورة ،ودفع
مثنه بال حسبان ،وأن يثني أيضاً عىل جهده يف التعريف باألدب العريب ،وأن يح ّرض الجيل الجديد من
األدباء العرب عىل التعلّم منه ،داخل اإلبداع األديب وخارجه .فلوال هالة كاتب رواية "البؤساء" اللصيقة
بالثورة الفرنسية ،ملا كان له تلك الشهرة العاملية ،وملا حاول حافظ إبراهيم ترجمتها إىل العربية.
يقول الخالدي يف هذا املجال" :وكان لقومه الحظ األوفر من التقلّبات السياسية والتب ّدالت االجتامعية
واستوقفوا نحوهم أنظار العامل املتمدن بأرسه" ،تستوقف "التقلّبات السياسية" ،أي "الثورات" ،نظر
العامل املتمدن ،كام لو كان اإلقدام عىل الثورات ،كام النفور منها ،معيارا ً للثقافة والتمدن واالرتقاء.
يرتاءى البعد األخري ،الذي هو من ثوابت الفكر التنويري العريب ،يف االعرتاف بكونية اإلبداع اإلنساين،
الذي يس ّوغ استفادة الشاعر العريب من غري العرب مثلام أتاح ،يف القرن الحادي عرش ،انتقال قواعد
الشعر العريب إىل الغرب .عالج املؤلف هذا البعد يف فصل عنوانه" :ما اقتبسه اإلفرنج من قواعد الشعر
العريب" ،الذي يدلّل عىل ثقافة واسعة يف املجالني معاً ،ويدعو إىل التعلّم من "اآلخر" مبنظور نقدي
ال انغالق فيه .ولعل اقتناعه برضورة انفتاح األدب العريب عىل األجناس األدبية الحديثة ،ألن ارتقاء
األدب من تنوع أجناسه ،هو الذي وضع عىل قلمه ،وهو يتع ّرض لتعامل العرب مع األدب اليوناين،
نقدا ً مضمرا ً ،ذلك أن العرب تعاملوا معه مبعايري ض ّيقة" :فيتضح مام تق ّدم أن العرب مل يأخذوا من
األمم الذين ترجموا كتبهم إال العلم والحكمة فقط ومل يحفلوا بشعر اليونان وال برواياتهم الشخصية
وال بشعر الالتني وخطبهم وال ترجموا شيئاً من ذلك .مع أنهم رأوا يف كتاب املنطق ألرسطو ثناء طيباً
عىل أومريوس الشاعر اليوناين ولكنهم مل يقلّدوه وال اتبعوا وال نهجوا منهجه "...يستمر هذا املوقف،
الذي يقبل بالعلم والتقنية ويرفض أساسهام الفلسفي بأقساط مختلفة ،إىل يومنا هذا.
اقرتن إقبال الدارسني العرب عىل األدب الغريب ،يف حقوله املختلفة ،مبعارفهم اللغوية ،فقد كان
الخالدي يعرف الرتكية والفارسية والفرنسية ،وذهب قسطايك الحميص إىل فرنسا ودرس فيها
الفلسفة فرتة ،وأقام يف إيطاليا وتعلّم لغتها ،وأن سليامن البستاين ،الذي نرش يف مرص عام 1904
ترجمته املجيدة لـ "إيلياذة هومريوس" ،التي عمل فيها من  1887إىل  ،1902كان يعرف أربع لغات
أوروبية ،إضافة إىل اليونانية والرتكية والفارسية.... ،
مارس الخالدي النقد األديب من وجهة نظر حداثية ،فجان ََب االختصاص الض ّيق ،الذي يبدأ بالنصوص
وينتهي بها ،وقرأ األدب كعالقة اجتامعية تُباطنها عالقات اجتامعية أخرى ،تنطوي عىل السياسة والثقافة
وتنظيم املجتمع مقرتباً  ،يف حدود زمنه ،من النقد الدنيوي الذي قال به إدوارد سعيد ،بعد عقود.
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 .2املقارنة :من املجتمع إىل األدب:
يثري مسعى الخالدي إىل دراسة األدب الفضول والتساؤل ،ذلك أنه جاء من عائلة عريقة تتم ّيز
بسلطة اجتامعية وانتمى ،بعد إنهاء تحصيله املدريس ،إىل نخبة اجتامعية مرموقة وشغل ،الحقاً،
موقعاً عالياً يف "السلك الدبلومايس" .كان يف مساره ما يأخذه إىل العمل يف دوائر السلطة ،الذي كان
طموحاً مسيطرا ً يف زمانه ،إذ قيمة اإلنسان الظاهرية من عائلته ،وإذ قيمته الفعلية من املوقع الذي
يشغله يف جهاز السلطة.
وإذا كان إملام الخالدي باألدب واللغة والتاريخ أمرا ً مألوفاً لدى "العائالت العريقة" ،فإن خروجه
عن املألوف تجلىّ يف إنجازه دراسة مختصة ،وربطها مبنهج مقارن دقيق ،يستبعد االستظهار السهل،
ويُ ْؤثر التحليل والتفسري واالستنتاج .ولعل وعيه بدخول عامل األدب من باب غري مألوف هو الذي
أمىل عليه عنوان كتابه "تاريخ علم األدب" ،مؤكدا ً أن قراءة الظاهرة األدبية علم ال يختلف عن
العلوم األخرى ،وأن له منهجه وقواعده .وسواء كان النقد األديب علامً ،أم أنه مجرد حقل خاضع
للتذ ّوق ،فإن يف استعامل كلمة" :علم" احتجاجاً عىل االرتجال واألحكام الجاهزة ،وابتعادا ً عن
منظور جاهز يقرص "اإلبداع الشعري" عىل العرب.
اختار الخالدي ،وهو ينقد معطيات ساذجة ترى "األدب العريب" وال ترى غريه ،أن يذهب إىل أدب
"آخر" ،آخذا ً باملأثور القائل" :والضد يكشف حسنه الضد" .ففي مقابل العمومية األدبية ،التي
تخترص األدب إىل قواعد النحو والرصف ولغة القواميس ،قرأ "املقديس" أدباً فرنسياً متنوعاً يف
مناهجه ويف أجناسه األدبية ،منتقالً من العام إىل الخاص ،قائالً بأن "قوة األدب" من تنوع أجناسه،
وأن األجناس األدبية املتنوعة يأيت بها "الواقع االنقاليب" ،وال تو ّرث توريثاً ،كام لو كان لكل فرتة
تاريخية أنواع أدبية خاصة بها ،تضيف إليها الفرتات الالحقة أنواعاً غري مسبوقة.
يقول الخالدي" :وكان عرص لويس الرابع يف األدب عرصا ً مدرسياً (كالسيك) أشبه بعرص أوغسطوس عند
الرومان وبعرص برقليس عند اليونان .ونبغ من شعراء الفرنساويني يف فن الفاجعات (تراجيدي) األديب
بيري قورنيل والشاعر املغلّق راسني .ونبغ يف فن املضحكات (كوميدي) األديب بوليري .ونبغ يف فن الهجويات
(ساتري) األديب املدقق بوالو .فهؤالء من نوابغ العرص املذكور الذي بلغ اللسان فيه منتهى "الفصاحة
والبالغة" .يرمي هذا القول ،الذي يحايثه وعي تاريخي ال يق ّر الثبات وال يعرتف به ،إىل تبيان قصور األدب
العريب "الحديث" عن آداب األمم املتحضرّ ة ،وإىل تخلّفه عن "الزمن العاملي" الذي يعيش فيه.
م ّر القول السابق عىل "الزمن التاريخي" م ّرتني :مرة أوىل وهو يشري إىل "كالسيك" ،أي العرص
الذي عاش قضاياه املتوارثة وه ّيأ الرشوط لعرص جديد ،ومرة ثانية ،وهو يالمس حياة اللغة حيث
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"اللسان" يزدهر ويبلغ منتهى البالغة أحياناً ،ويهمد ويذبل ويتكلّس يف فرتات أخرى .وتعبريا ً عن
حيوية األزمنة التي تفرض حاجات أدبية متطورة ،تحدث الخالدي عن "الرتاجيدي ،الكوميدي
والساتري" ،التي تعني "املأساة وامللهاة واألدب الهجايئ" .شاء املؤلف أن يعالج موضوعه من داخله،
أي أن يجد نظريا ً عربياً للمفردات النظرية الفرنسية ،مجتهدا ً قدر ما يستطيع قائالً بـ :الفاجعات،
املضحكات ،وفن الهجويات ... ،عبرّ يف اجتهاده عن صعوبات االنتقال من ثقافة إىل أخرى  ،ألن ما
ال ميكن ترجمته ال ميكن فهمه ،وهو ما أشار النقد األديب العريب إليه الحقاً مبصطلح :التبييء ،الذي
يعني ربط املفاهيم بثقافة املجتمع ولغته.
عمل الخالدي عىل تقديم مادة أدبية جديدة ،وترجمة املفاهيم الخاصة بها ،كاشفاً عن ريادته يف
مجال املقارنة األدبية وعن غربة اللغة العربية عن الثقافة املعارصة .فقد ترجم ما يدعى اليوم
باملدرسة الرومانسية بـ "الطريقة الرومانية" والواقعية بـ "الطريقة الحقيقية" ،واملرسحية بـ "الفاجعة
أو املبكية" ،واكتفى بنقل بعض املصطلحات كام جاءت يف لغتها األصلية ،حال "لرييك ،":التي تعني
الشعر الغنايئ ،و"دوكيامن" ،التي تعني الوثائقي أو التسجييل ...طرح يف هذا كله السؤال الشائك
التايل :كيف ميكن نقل ثقافة ذات تطور تاريخي معينّ إىل لغة ثقافة أخرى قصرّ ت تاريخياً عن هذا
التط ّور؟ فاالنتقال الثقايف ال يرتبط بالكلامت ،وال حتى بالرصيد اللغوي ،فهو متصل وشديد االتصال
باملعيش الثقايف ،يف شكله األديب وغري األديب ،وبالبيئة االجتامعية ،يف حاجاتها األدبية والفنية .ولهذا
جاء العرب املشتغلون باملرسح بلفظ :املرسحية ،حني كتبوا املرسحية وعرثوا عىل جمهور مرسحي،
وغدت الواقعية كلمة معروفة وسائدة ،حني كتب األدباء العرب الرواية وعرثوا عىل نقد أديب ير ّوج
للقيم الواقعية يف األدب .ومع أن السياق التاريخي جعل الخالدي مغرتباً يف مجاله ،وأثقل عليه بغربة
لغوية ،فقد سعى ،معتمدا ً عىل وعيه الحاد ،إىل التح ّرر من هذا االغرتاب ،فرتجم وع ّرب يف آن :ترجم
وفقاً إلمكانيات اللغة العربية يف زمنه ،و"ع ّرب" حني كان يف اللغة العربية ما ال يحتاج إىل ترجمة،
فهو يقول" :فاألود والبالد واألليجي ...إلخ ،يقابلها يف العربية املدح والغزل والرثاء ...إلخ ،غري أن هذه
األقسام يف العربية من األقسام املعنوية وأما عند الفرنساويني فهي من األقسام اللفظية التي لكل منها
عروض مخصوص وشكل معروف ،"...ثم يقول" :وأما الكوميديا فهي مصورة ألخالق الهيئة االجتامعية
ومساوئهم ومعايبهم وبصورة مضحكة كروايات موليري ومنها رواية تارتوف وهي مرتجمة للرتكية."..
اضطرب الخالدي أمام الوقائع األدبية الغريبة عن ثقافته العربية ،فرتجم التسجييل" ،دوكيامن"،
وحاور ما يعرفه مثل شعر املدح والغزل والرثاء ،وقارن بني املتشابه القريب من األدب الشعبي،
فهو يعقد مقارنة بني امللحمة الفرنسية الشهرية "ملحمة روالن" وبني سرية أيب زيد الهاليل ،اللتني
تحيالن عىل الشجاعة والجرأة والقوة .بل ان انشداده إىل املقارنة دفعه ،وبشكل ال تنقصه الطرافة،
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إىل مقارنة قتال الشاعر اإلنجليزي اللورد بايرون إىل جانب اليونانيني ضد األتراك ،ومواجهة املتنبي
للخصوم الذين اعرتضوا طريقه .وإذا كانت املقارنة األوىل "ملحمة روالن" قريبة من املعقولية،
إذ لكل متخيل شعبي بطل يؤسطره ،فإن املقارنة الثانية ناتجة عن قياس شكالين تنقصه املعرفة،
ذلك أن اللورد بايرون مل يكن مهجوساً بالفخار الذايت ،بل الزمه شغف باملوت أقرب إىل العدمية.
قرأ الخالدي ،معتمدا ً عىل منهجه املقارن ،أثر الشعر العريب عىل الفرنجة ،الذي أخذوا من العرب "علم
القوايف" ،واستعملوه يف القرن الثالث عرش وشيئاً من "أدب الظرفاء "الذي يسخر من "علية القوم" .كام
قدم مالحظات نبيهة وهو يقرأ األثر العريب يف شعر "الرتوبادور" يف فرنسا ،أو "الشعراء الجوالني" ،الذين
ينس أن يتوقف
حاكوا العرب ،واألدب األندليس بخاصة ،يف القوايف ورقة الغزل واللحن املوسيقي ..مل َ
أمام البيئة االجتامعية ،التي تحفز عىل التخيل عن بعض األعراف األدبية ،واستبدالها مبا هو أكرث مواءمة.
رمبا يكون مفهوماً سبب املقارنة املتكررة ،التي عقدها الخالدي بني "فيكتور هوكو" وأيب العالء
املعري ،فلكليهام معرفة واسعة وثروته اللغوية ،وكالهام إنساين النزعة مييل إىل التأمل والسري مع
حكمة الحياة .غري أن ما ال يقنع هو تلك املقارنة بني مرسحية موليري "تارتوف" ،التي لها شكلها
الفني الخاص بها وأغراضها األخالقية ومجتمعها الواضح يف فئاته وقيمه ،وبعض أبيات من شعر
املعري ،التي متيل إىل السخرية .وواقع األمر أن الخالدي قاد املقارنة إىل مواقعها الصحيحة ،تارة،
حال حديثه عن شعراء "الرتوبادور" ،والعالقة بني ملحمة روالن وسرية أيب زيد الهاليل ،وقاده شغف
املقارنة إىل مواقع أقرب إىل االصطناع ،كأن يرى "تارتوف" يف شعر املعري.
مل يكن ما أنجزه الخالدي ممكناً من دون معرفة واسعة بأدبه العريب وبأدب "اآلخر" ،إضافة
إىل وعي تح ّرر من األوهام ،ال يق ّيد اإلبداع اإلنساين بدين أو بأمة ،ويحتفي بقيم كونية قابلة
للتفاعل والتبادل .ومل يكن يف منظوره هذا ،وهو الفضويل يف مجال املعرفة والتنقيب ،بعيدا ً عن
طموح األملاين غوته ،الذي حلم بأدب إنساين تتمتع به البرشية جميعها ،والذي ذكر الخالدي عمله
"فاوست" وعلّق عليه.
انطوى بحثه عىل بعدين ،ميكن أن يدعى أحدهام :فتنة اآلخر ،حيث اآلخر طرف أكرث تفوقاً
وابتكارا ً ،تجىل يف التفات الخالدي إىل شعر "هوكو" ،ويف انجذابه إىل أفكار الثورة الفرنسية ،التي
جعلت من االحتفاء باإلبداع معتقدا ً جديدا َ .أظهر البعد الثاين فاعلية "الوعي املأزوم" ،الذي أدرك
نقص مجتمعه واجتهد يف تدارك النقص وتجاوزه .ولعل ما يثري االنتباه ركون "املقديس" إىل مصطلح
"علم األدب" تأكيدا ً لقيمته ومتييزا ً له من قراءات بسيطة ،تستظهر القديم وال تضيف له شيئاً.
ولهذا متكن قراءة كتاب الخالدي عىل ضوء كتاب طه حسني الشهري "يف األدب الجاهيل" ،الذي
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اعترب "تاريخ األدب" علامً ،له من القيمة ما يضعه إىل جانب العلوم الطبيعية ،مثل علم الفيزياء
وعلم األحياء .تقاسم الطرفان االحتفاء بالحرية ،فواجه األول االستبداد العثامين بـ"حريات الثورة
الفرنسية" ،وجابه حسني "أنصار القديم" بحرية اإلنسان املفكر.
تعينّ عالقة العلم بالحرية عمل الخالدي كتاباً راهناً ،بعد مرور قرن عىل رحيل مؤلفه ،ذلك أن ما
نقده ال يزال واسع الحضور ،يف العامل العريب ،حتى اليوم.

 .3يف فضيلة املقارنة:
ت ُنسب إىل الخالدي ريادة األدب املقارن يف البحث األديب ،فقد جاء مبنهج يفتح األدب العريب عىل
غريه من اآلداب ،وال يرى فيه أدباً مغلقاً عىل ذاته .بيد أن الخالدي ،السيايس املحرتف يف الفضاء
العثامين ،مل يعالج "األدب املقارن " إال ألنه كان واعياً ملعنى املقارنة وأثرها عىل وعي اإلنسان
بعامة ،أكان ذلك يف مجال األدب أو يف مجاالت أخرى .فمثلام أنه ال وجود لهوية إال مقارنة بهوية
أخرى ،تتفوق عليها أو تقصرّ عنها ،فإنه ال وجود لنص أديب إال مقارنة بغريه ،يتقاطع معه ويختلف
عنه ويفيده ويستفيد منه يف آن.
تتمثل املقارنة بقراءة موضوع ،له خصوصيته ،مبعرفة مستقاة من موضوع آخر ،له خصوصية مغايرة.
تفرض هذه القراءة ،التي تنتج دينامية جديدة" ،معرفة األنا" التي لها موضوعها ،و"معرفة اآلخر"،
الذي له موضوع يخصه .وفضيلة القراءة ماثلة يف التع ّرف عىل اإلختالف ،ويف مالمسة املشرتك أيضاً.
وبسبب هذه الفضيلة تقرأ "األنا ":إمكانياتها ،يف وجوهها السلبية واإليجابية ،وتتأمل "اآلخر" ،الذي
يح ّرضها أحياناً ،عىل النقد والنقد الذايت .ولذلك تتجلىّ املقارنة مصدرا ً من مصادر املعرفة ،إذ الوقوف
عىل شعر "فيكتور هوكو" يلزم مبعرفة األسباب التي دعت إليه وتأمل بنيته الداخلية ،ويقود إىل
الوقوف عىل حال الشعر العريب الحديث ،الذي حاول أن يقوم بثورة خاصة به .إتكأ الخالدي ،وهو
يقارن بني األدب العريب والفرنيس ،عىل مادة أدبية متنوعة ،ومل يعترب "الكم املعريف" املكتفي بذاته
معيارا ً معرفياً .فكام أن الثقافة ال ميكن تحويلها بأدوات ثقافية فقط ،كام لو كان يف داخلها ما يع ّدلها،
فإن النقد األديب ،كام رآه الخالدي ومارسه ،بحاجة إىل مواد غري أدبية تلتمس يف علم التاريخ ،الذي
يرشح ازدهار البالغة وهبوطها ،ويف علم االجتامع ،الذي يربط اللسان بالبيئة االجتامعية ،حيث فقر
الحاجات يفقر اللغة ،بقدر ما يؤدي تطور الحاجات وتنوعها إىل لغة متجددة .ويلتمس االختالف
أيضاً يف أشكال الحكومات ،التي قد يؤدي استبدادها إىل اندثار اآلداب واألمم معاً.
أقنع تكامل العلوم الباحث املقديس ،الذي عاش يف مجتمع فرنيس صيرّ العلم إىل عقيدة جديدة،
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بالحديث عن "علم األدب" الذي له ،ضمنياً قوانينه ،إذ ال علم بال قوانني ،األمر الذي جعله يرى"
نسبة تامة بني الحرية وارتقاء األدب" ،التي تقابلها "نسبة تامة بني االستبداد وانحطاط األدب"،
مذكرا ً بالقانون الفيزيايئ .وألن لكل علم ،جديرا ً باسمه ،تاريخاً له سريورة من العلو واالنخفاض،
رجع الخالدي إىل األدب العريب ،يف حاالته املزهرة ،مدافعاً عن اإلسالم وشارحاً "فقر العقول"
باستبداد الحكام .اطأمن يف الحالني إىل مفهوم "السببية التاريخية" الذي يعطف كل ظاهرة اجتامعية
عىل األسباب التي أنجبتها ،متأثرا ً بالفلسفة الوضعية الفرنسية ،املسيطرة يف زمنه ،التي تحيل عىل
أسمني شهريين هام اوغسنت كونت وإميل دوركايم.
طبق الخالدي .قدر ما استطاع ،منهجاً علمياً عىل األدب ،وأنتج نصاً مل ينتجه غريه من الفلسطينيني
طيلة الفرتة التي سبقت النكبة عام  .1948وعاد وطبق منهجه يف نص وطني ـ سيايس يقرتب من
الفرادة ،كتبه قبل موته بقليل ،عنوانه" :السيونيزم أو املسألة الصهيونية" .وعىل الرغم من الحدود
الفاصلة بني املوضوعني ،التي مل يكرسها إال غسان كنفاين يف دراسته الرائدة عن "األدب الصهيوين" ،فإن
القاسم املشرتك بني نيص الخالدي ماثل يف املنهج العلمي ،الذي يستقيص الظاهرة يف وجوهها املختلفة.

 .4الصهيونية يف منظور موضوعي:
ابتعد الخالدي يف دراسته" ،السيونزم أو املسألة الصهيونية" ،التي وضعها يف أواخر حياته ،عن
البالغة الجاهزة ،وعمد إىل دراسة دقيقة عن "جذور الصهيونية" ،وطرائقها اإلعالمية والسياسية،
وانتهى إىل قراءة الفرق بني املامرسات العربية ووسائل "اليهودي املقيم" يف فلسطني .فقد رأى
املرشوع الصهيوين محصلة لسببني :أولهام تاريخ املذابح اليهودية ،يف روسيا وأوروبا الرشقية بخاصة،
التي دفعت إليها "معاداة السامية" ،أو "األنتي سيتيزم" ،بلغة األوروبني ،وصعود النزعة القومية
يف أوروبا يف القرن الثامن عرش ،التي كان أفقها :الدولة ـ القومية ،ذلك أنه ال قومية من دون دولة
تجسد طموحاتها .مل ينسه بحثه ،الذي أراد أن يكون موضوعياً ،التوقف أمام الفاعلية الصهيونية،
ّ
التي طرقت األبواب جميعاً ،يك تحقق ما تريد .عطف عىل األسباب الثالثة دور الدين اليهودي.
فبعد أن ربط بني الصهيونية وتأسيس دولة يهودية يف فلسطني يهاجر إليها اليهود املتأملون من
اإلضطهاد املسمى باصطالح اإلفرانج "أنتي سيميتزم" ،ق ّرر أن مصدرها هو " :اإلعتقادات املذهبية
والكتب الدينية من التوراة والتلمود واآلداب العربية املؤلفة يف القرون الوسطى ويف أيامنا هذه
التي برزت فيها بصورة جديدة" .يتكشّ ف الدين اليهودي ،يف عبارة "بصورة جديدة" ،أيديولوجيا
دينية ،أي فكرا ً دينياً يعاد صوغه من وجهة نظر أهداف سياسية.
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حني يقرأ الخالدي صورة اليهودي يف روسيا القيرصية يقول" :كان الروس اعتربوا اليهودية مثل
مرض الجذام ،كام عبرّ البعض من الكتاب ،ألن هذا التعبري ليس لنا" .يف متييز ذاته عن الكتّاب،
الذين يساوون بني اليهودية والجذام ،يعلن عن إدراكه ملعنى "اليهودي املضطهد" ،ويتهم التاريخ
األورويب الذي أنتج معاداة السامية .ولعل وعيه بأوروب ّية معاداة اليهود ،هو الذي ح ّرضه عىل
تناول تاريخها ،يف روسيا وبولندا وإسبانيا والربتغال ،وصوالً إىل "قضية درايفوس" يف فرنسا ،التي
واكبها القائد الصهيوين هرتسل ،صحافياً ،ودفعته إىل نرش كتابه "الدولة اليهودية" عام .1896
استولد الخالدي الحقيقة الصهيونية املفرتضة من التاريخ األورويب ،واستولد مأساة فلسطني القادمة
من الحقيقة الصهيونية ،مؤكدا ً ،يف الحالني ،أن الشعوب الصغرية ضحية ألخطاء الشعوب الكبرية
 .ارتكن إىل شكل من التوليد املنطقي ،املدعم بوقائع تاريخية ،حيث الصهيونية أثر مالزم ملعاداة
السامية ،وحيث الصهيونية ومعاداة السامية أثر رضوري للتاريخ األورويب العنيف ،الذي "يكافئ"
شعوباً يعرتف بها مبعاقبة شعوب أخرى ال يعرتف بوجودها.
يقول الخالدي" :فتاريخ األنتي سيتزم مطابق لتاريخ الصهيونية ،أي لظهور الدعوى األوىل والرشوع
باستعامر فلسطني ،حيث هاجر يف نيسان (إبريل) سنة  1881إىل فلسطني أفراد من يهود روسيا
وأحدثوا فيها أول مستعمرة يهودية ،دعوها "ريشون له زيون" ،وتعرف عند العامة بعيون قارة،
وريشون كلمة عربانية معناها األول أو الرأس ،ويطلق هذا األخري عىل كبري اليهود يف القدس وهو
الحاخامبايش" .تتسم هذه السطور القليلة بلغة مقتصدة ،تصف موضوعها املبارش ،ومبنهج علمي
يقرر اسم الظاهرة ومعناها وتاريخ حصولها يك يقرتح ،الحقاً ،أسلوب معالجتها.
شكل االضطهاد األورويب ،يف رأي الخالدي ،الرشط الالزم لنشوء "النهضة القومية اليهودية" ،التي
استلهمت أبعادا ً من عرص التنوير األورويب ،يف تناقضاته املتعددة ،ليس آخرها قول ديزرائييل:
"القومية مفتاح التاريخ" .بيد أن ما أعطى النهضة املفرتضة قواماً مادياً يتمثل بالجهد اليهودي ،الذي
توازعته عنارص كثرية :اإلنتيليجنسيا والفاعلية الثقافية واإلعالمية ،التضامن اليهودي والتخطيط
الدقيق ،والسالح املايل الذي يثلم أي سالح آخر" ....يصف الخالدي السياسة اإلعالمية الصهيونية،
الرامية إىل التكامل وتوسيع األثر فيقول" :واستعملوا هذه الواسطة مع بعض الجرائد السورية
كجريدة النصري الصادرة يف بريوت وجريدة النفري يف القدس وجريدة األخبار يف يافا وغريها .فإذا
نرشت مقالة يف جريدة النصري مثالً يف الدفاع عن الصهيونية ،نقلتها جريدة "جون ترك" ـ تركيا الشابة
ـ يف الحال ،وأوهمت ،أن الدفاع ورد من جرائد سورية معتربة ."...ومع أن الخالدي رصد النشاط
الصهيوين ،يف نهاية العقد األول من القرن العرشين ،فقد أدرك بحسه السيايس الرهيف حقيقة
املرشوع الصهيوين السائر نحو هدف محدد ،فهو يقول" :مل يدع الصهيونيون شيئاً من شارات الدولة
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إال وضعوه ،ومل يكتفوا بالعلم الصهيوين وطوابع الربيد الصهيونية ،حتى زادوا عليها املارش الصهيوين
وسم ّوه "هاتكوه" ،وهي كلمة عربانية معناها األمل ،كام اتخذت األمة الفرنسية "املارسيليز" نشيدا ً
لها" .عمل املرشوع الصهيوين عىل بناء رموز الدولة قبل الوصول إىل الدولة ،خالفاً لألمة الفرنسية
التي وعت وحدتها ،وأقامت عليها كياناً سياسياً ميثل اإلرادة القومية الجامعية القامئة.
مارس الخالدي وحدة املعرفة والنظر السيايس ،حيث املعرفة رضورة وطنية ،وإذ للنظر السيايس
مرجع موضوعي ،بعيدا ً عن االرتجال والقياسات الخاطئة ،وإذ يف التعامل مع اآلخرين ج ّدية عملية
تساوي جدية الخطر الصهيوين الذي يلوح يف األفق .فهو يكتب عىل سبيل املثال" :أما مدارس
األليانس الزراعية فأهمها مدرسة يافا التي تأسست عام  ،1860وتعرف مبدرسة "نيرت" ،وفيها 85
تلميذا ً ،وبلغت مصاريفها يف سنة  1909 - 1908مبلغاً قدره  108.799فرنكاً و  64سنتيامً ،دفعت
منها جمعية األيكا  54.400فرنك ،ورصف من هذه املبالغ ما يقرب من عرشة آالف فرنك ()9.512
لتحسني األمالك كرفع الجدران وتحديد الحدود وغرس األحراش واألشجار ورشاء الحيوانات
ونحوه ،وبلغت واردات هذا الجفتلك 55.568فرنكاً".
يفصح اسناد الفكرة باألرقام عن جدية النظر السيايس الوطني ،ويشهد عىل الدأب واملثابرة .استفاد
الخالدي ،يف بحثه ،من ثقافته الفرنسية ،فأخذ مبنهج "كونت" الشغوف مبوضوعية املعرفة ،واستعان
بالصحف والكتابات الفرنسية .ولهذا قرأ امليزانية الصهيونية بالعملة الفرنسية ،القامئة عىل "الفرنك
والسنتيم" ،وقرأ "الظاهرة الصهيوينة" كلها مبنظور حديث ،يؤمن بالفعل والتنظيم واملردود ،وال
يعبأ بالكالم املج ّرد.

اتكا ًء عىل هذا املنهج صاغ الخالدي املرشوع الصهيوين يف مالمحه املختلفة .فع ّرف "النظرية الصهيونية"
يف منابعها الفكرية وغاياتها السياسية ،وبينّ األدوات العملية التي تنقل املرشوع من حيّز الفكرة إىل
مجال التطبيق .ويف املجال األخري عينّ دور النخبة اليهودية املثقفة والفضاء اإلعالمي الذي تتح ّرك
فيه ،من حيث هو مزيج من الثقافة واملراوغة و"اليوتوبيا املقاتلة" والقدرة املالية املبهرة .حني يربط
الخالدي بني الدبلوماسية الصهيونية والقوة املالية يقول" :إنهم يريدون (الوفد اليهودي) التذاكر
والتفاهم مع حكومة السلطان عىل أساس تنظيم املالية العثامنية ،فإن الخزينة يف احتياج إىل املال،
ولليهود اليد الطوىل يف معامالت القروض واملرابحة ،ويف أيديهم ثلث ثروة العامل مع قلة عددهم..
وترشف هرتسل باملثول بني يد ّي خليفة املسلمني مرتني ،وقبل أن يربح اآلستانة أنعم عليه السلطان
عبد الحميد بالنيشان املجيدي األول ،فذهب إىل لندن حيث قابل جمعية املكابيني يف  11حزيران
(يونيو) سنة  ،1901وأعرب لهم عن ثقته بنجاح املهمة التي قابل من أجلها السلطان وطلب من اليهود
للحصول عىل امتياز فلسطني مليوناً ونصف مليون من الجنيهات اإلنجليزية".
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وإذا كان هرتسل قد طلب من خليفة املسلمني رشاء فلسطني مقابل مبلغ معلوم يدفع دفعة واحدة
ومرتب شهري ثابت ،فإن روتشيلد كان قد اهتدى إىل سالطني صغار ،يبيعون يف فلسطني أرضهم
لليهود املهاجرين من روسيا وأوروبا الرشقية بأموال روتشيلد وأمثاله من أغنيائهم ،ويقومون
بإنشاء املستعمرات" :فعددها يف هذه السنني األخرية مثان وعرشون مستعمرة ومساحتها 279.491
دومناً ،اشرتوها بثمن بخس مبساعدة والة البالد وأغنيائها .وفيها من اليهود املستعمرين  8000نفس
ويهاجر إليها يف السنة نحو ألفني مع عدم ترصيح الدولة ،لكنهم يستعملون أنواع الحيل والدسائس
والرشوات وال يخرجون منها بعد دخولهم إليها بصفة زائرين".
يصف الخالدي يف سطوره القليلة الغاضبة ،بعضاً من أحوال البالد ،فيقول" :وحيث أن األمم
الهمجية تقتبس من املدنية الرذائل قبل الفضائل ،فإنك ترى عرب برئ السبع مقبلني عىل املسكرات
والغانيات مع اليهود ،وقد أتاهم جوقة مؤلفة من ثالث ممثالت جميالت وثالثة ممثلني ،واستمروا
شهرا ً كامالً ميثلون أمام العربان يف بيوت الشعر عند حم ّود عروش ،عضو اإلدارة يف برئ السبع".
وحني يتوقف أمام التواطؤ بني أعيان اإلدارة املحلية العثامنية ورشكة "اإليكا" اليهودية ،التي تنهب
األرض العربية ،يقول " :وعىل هذه الكيفية رشعوا يف مشرتى األرض باسم املستنطق ،ومن متنع عن
البيع اتهم بجناية وألقي يف السجن وض ّيق عليه حتى يُكره عىل البيع" .يف مقابل الفالح الفلسطيني
املغتصبة أرضه ،تقف،وكام يشري الخالدي ،مزارع يهودية فيها "آالت وأدوات زراعية من الطراز
األورويب الجديد" ،ومدارس وأطباء وجمعيات صهيونية منظمة ،تضع يف فم "عضو اإلدارة" قطعة
من ذهب ،يك يضع جالدوه يف فم الفالح الفلسطيني قبضة من تراب.
يقدم الخالدي بعد أن يصف املستعمرات اليهودية ،التي اشرتتها أموال البارون إدموند دو
ريتشيلد ،صورة دقيقة التفاصيل عن املستوطنات اليهودية ،تتضمن املساحة وعدد السكان ونفقات
املزروعات واألرباح النهائية ،مرورا ً باملدارس وصناديق االقتصاد واإلقراض وعدد الحيوانات
والطيور ،وصوالً إىل النشاط السيايس الذي ميّز كل واحدة منها.

أخذ الخالدي دور املؤرخ وعرب منه إىل دور "املسؤول الوطني" الذي يبحث عن "إدارة وطنية"،
تواجه املرشوع الصهيوين بأدوات وطنية .أضاءت أفكاره وحدة األرض والفالح ،كام لو كانت مأساة
فلسطني هي مأساة الفالح الفلسطيني ،الذي يحسن القتال العفوي وال يحسن السياسة .ومل يكن
مآل هذا الفالح ،يف التحديد األخري ،إال أثرا ً لسلطة رشقية مستبدة ،تنرص ذاتها بهزمية رعاياها ،وال
تفرق بني األرض التاريخية والسلع الكاسدة .يقول مونتسكيو" :حني يريد متوحشو لويزيانا قطف
الثامر ،فإنهم يقطعون الشجرة من جذعها ويقطفون مثارها ،وهكذا تفعل الحكومة املستبدة".
ولقد كان يف الشجرة الفلسطينية ،التي ق ّوض االستبداد العثامين جذورها ،ما يشبه الشجرة التي

95

روحي الخالدي :املعرفة املوضوعية والنظر السيايس الحديث

ح ّدث عنها كاتب "الرسائل الفارسية".
رأى الخالدي ،وهو يرشح نشأة الصهيونية ،أن تاريخ الصهيونية هو تاريخ معاداة السامية ،وأن
ما ح ّرض عليها ماثل يف صعود الحركات القومية األوروبية وتحققها يف كيانات سياسية مستقلة.
ويف الحالني ،يؤكد الخالدي ،يف الحالني ،الصهيونية كظاهرة طبيعية مستقلة بذاتها ،أنجزها يهود
حاذقون ،أ ّمن لهم حذقهم وحسن تنظيمهم تعاطفاً واسعاً لدى الدول األوروبية ،ومكّن هذا
التعاطف ،ووطده ،نفوذ مايل شديد.
تفتقر األطروحة األوىل ،التي تساوي بني تاريخ الصهيونية وتاريخ الالسامية ،إىل الدقة والصواب.
فهي تجعل من الالسامية ظاهرة حديثة ،وهو أمر غري دقيق ،أو تفرتض الصهيونية ظاهرة قدمية،
وهو افرتاض ُمعتل أيضاً .ويعود هذا الخلل إىل التعامل مع الصهيونية كظاهرة يهودية محضة،
حددت ،ذاتياً ،الزمن الذي تولد فيه واملكان الذي ترحل إليه والوسائل التي تربط بني العالقتني.
ساعد عىل هذا التفسري قراءة قاموسية لكلمة الالسامية ،التي هي كلمة حديثة أطلقها رجل اإلعالم
األملاين فيلهلم مار عام .1873
لقد ُوجد كره اليهود ،دون أن يكون ظاهرة أبدية ،يف مجتمعات مختلفة ،وبأشكال ال متكافئة،
قبل عام  .1873والتعبري الذي اقرتحه مار دعايئ وذو أهداف أيديولوجية تحريضية وال يعبرّ عن
الوقائع التاريخية .وواقع الحال أن الصهيونية السياسية ولدت يف الزمن التاريخي الذي فرض
انحسار الالسامية ،وفرض التعامل مع اليهود كأفراد عاديني يتمتعون بحقوق املواطنة الكاملة،
عقب الثورات األوروبية الحديثة ،وخاصة الثورة الفرنسية .واإلشارة إىل "الحلقات الضعيفة" يف
الحداثة األوروبية الحديثة ،كروسيا ،ال يغيرّ من األمر شيئاً ،ألن االضطهاد ،الذي كان يقع عىل
اليهود ،كان يصيب فئات اجتامعية غري يهودية أكرث اتساعاً ،بأشكال مختلفة.
ولعل الحنني ،املدث ّر بالالهوت ،إىل زمن أسطوري قديم ،هو ما يكرس األطروحه الثانية التي قال
بها الخالدي ،والتي ترى يف الصهيونية استجابة لـ "روح العرص" القومية .فالقوميات األوروبية،
ويف صياغاتها األخرية ،أثر من آثار الثورات البورجوازية ،التي أنتجت الحداثة وأنتجها التحديث
االجتامعي الشامل .وقد سعى هذا التحديث إىل تهميش الالهويت والتضييق عليه ،عىل خالف
القومية اليهودية ،التي استجارت بالالهوت وعممته ،يك تستطيع العثور عىل تربيرها النظري.
ولهذا يكون منطقياً أن تنشأ القومية اليهودية املفرتضة يف زمن منفصل عن الزمن التاريخي الذي
شكّل القوميات األوروبية ،وأن تحقق وجودها السيايس فوق أرض غري أوروبية ،يف زمن تراجع
السيطرة االستعامرية.
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ليس يف خطاب الخالدي ،رغم ارتباكه املحدود ،ما يربطه بأثرياء يبيعون أراضيهم إىل الوكالة
اليهودية ،وليس فيه ،وهو الباحث عن فلسطيني منوذجي ،ما يربطه بأعيان املدن .فقد كان وطنياً
مستنريا ً حاسامً ،اتكأ عىل ثقافته األدبية والسياسية ،وأنشأ "نظرية يف الصهيونية" ،عنارصها "املناخ
األورويب الحديث" و ضعف الدولة العثامنية واأليديولوجيا الدينية اليهودية ،وفاعلية الطرف
الصهيوين ،الواقف عىل أرض صلبة ،متنوعة الدعائم .مزج بني العامل املوضوعي والعامل الذايت
وتوقف ،وهو الوطني الغيور ،أمام العامل الذايت ،الذي ال يستقيم تأمله إال برصد وضع اإلنسان
الفلسطيني ،الذي يتداخل فيه السلب واإليجاب معاً .تركت مامرسات الخالدي للثقافة الفلسطينية
شهادة حافلة باألبعاد املضيئة :ربط االختصاص األديب مبفهوم الحرية وتحرير اإلنسان ،التوحيد
العضوي بني املعرفة الحديثة والنظر السيايس النقدي ،واالنطالق من الوقائع املشخصة التي تعيد
صوغ ميزان القوى وقراءة الظواهر يف عنارصها املتعددة ،بعيدا ً عن بالغة تلوك كلمة "الحق" وال
تدرك معناها ،ذلك أن الدفاع عن الحق من دون قوة تدعمه ،طريق إىل الهزمية.
أعاد الخالدي ،يف كتابيه  :تاريخ علم األديب والسيونيزم" ،تعريف القديم والحديث ،مؤكدا ً أن
القديم هو الجهل واالستبداد ،وأن حداثة املثقف من وعيه التاريخي ،الذي يقارن بني النقائض،
مسرتشدا ً باملصلحة الوطنية.
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