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ما   ال تزال قصة العالقة بني املثقف العريب وبني جائزة نوبل تفتقد الفصل النهائي الذي مل يكتب حىت اليوم. أو أنّ  
 كتب من هذا الفصل مل يستطع أن يقنع القارىء وأن حيسم اجلدل حوله. 

 ************** 

ف إىل األسباب احلقيقية اليت حالت حاول به أن يتعرّ أشهر يف حتقيق صحفي أجراه مراسل صحيفة كويتية منذ      
اب العرب على جائزة نوبل، ذكر صاحب التحقيق أن أكثر الذين وحتول حىت اليوم دون حصول واحد من الكتّ 

ز وتستشهد على صحة أصحاب هذه اجلائزة العاملية ابلتحيّ اتصل هبم من املثقفني يف مصر قد افرتقوا فرقتني: فرقة تتهم 
كما تستشهد أيضا ابلقرارين اب الصهاينة الذين منحت هذه اجلائزة هلم.  من الكتّ  امها ابلعدد الكبري نسبياً اهتّ 

ابسرت�ك  -يعارضان النظام السوفيايت القائمالصادرين يف سنوات سابقة مبنح جائزة نوبل ألديبني روسيني 
 تؤكد أنه مل يرتفع إىل املستوى الذي يستحق فيه مثل هذه اجلائزة. و أخرى تتهم املثقف العريب مث فرقة  -جلنتسنيوسو 

ه لكنّ  ،مساً معيناً من أمساء ممثليهاز فلم يورد صاحب التحقيق إا الفرقة األوىل اليت تتهم جلنة اجلائزة العاملية ابلتحيّ أمّ      
على صورتني ، ولغرضني  منح اجلائزة يتمّ  رقتني يقول فيه : أنّ ط الفحمفوظ رأ�ً يتوسّ نسب إىل الكاتب املصري جنيب 

ا قد منحت يف بعض األوقات ه يقف إىل جانب كل من الفرقتني معًا فيوافق على أ�ّ أي أنّ  ،اثنني: سياسي وأديب
 ألسباب سياسية كما منحت يف أوقات أخرى يف ضوء اجلدارة واألهلية. 

متهم الدكتور لويس عوض الذي سبق أن كشف عن سوء رأيه يف الفكر في مقدّ صحاب الفرقة الثانية فوأما أ     
 اب العرب مل يرتفع إىل املستوى الذي حيقّ  من الكتّ أ�ًّ  العريب والفنون العربية. مث الدكتور رشاد رشدي الذي يؤكد أبنّ 

 له فيه احلصول على جائزة نوبل. 
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 خذه. ته أو لنقل دعواه يف املوقف الذي يتّ من أصحاب هذه اآلراء حجّ  ولكلّ      

 ************ 

ة أو أن نقف عند كل حجّ  لت ألصحاهبا وال يعنيناحنن هنا ابلطبع ال حناول أن خنتار واحداً من اآلراء اليت سجّ      
ا �ّ لتحقيق الصحفي الذي أشر� إليه. إها انا منيل إىل وضع تفسري هلذه الظاهرة اليت كشف عنعاء ملناقشتهما، لكنّ ادّ 

الظاهرة اليت تشري ابألصابع العشر إىل اهتمام أصحاب األقالم عند� بتقييم الفكر العريب خباصة ونتاج العرب الثقايف 
 أنّ دها ويرمز إليها فكر الغرب ومقاييسه ونظمه. وكما لو م ينتمون إىل األسرة العاملية اليت جيسّ بعامة كما لو أ�ّ 

اب هو الركض وراء املثال الغريب والسعي إىل كسب ثقة القيادات الثقافية يف العامل إليه هؤالء الكتّ  الكمال الذي يطمح
 الغريب. 

همون همون أصحاب اجلائزة وبني الذين يتّ ه ال فرق يف العوامل الكامنة وراء هذه الظاهرة بني الذين يتّ والواقع أنّ      
الفرقة األوىل تشعر  .الفرقتني حريصتان على تدعيم الصلة ابلعامل الذي تصدر عنه جائزة نوبل أنّ  ذلك ،األقالم العربية

نصاف واختاذ موقف ، فهم يطالبو�م ابإلأصحاب اجلائزة متحيزون وأنّ األقالم العربية مظلومة  ابلقهر اعتقاداً منها أبنّ 
بة بعقدة الشعور ابلدونية وتكشف عن وجود نوع من حمايد واللجوء إىل مقاييس موضوعية. والفرقة الثانية مصا

ون من احلملة على أنفسهم وجتريح كفاءات األقالم العربية ابحلق أو ميلّ م معها ال املازوشية يف عقول أصحاهبا حبيث أ�ّ 
مينحو�ا هم يف عامل هذه اجلائزة والناس الذين  الباطل. وال نستثين الذين يتخذون من هاتني الفرقتني موقفًا وسطاً ألنّ 

 نتاج الفكري والعلمي واألديب. املصدر الوحيد الصاحل لتقييم اإل نظرهم

 ************** 

نا قبل كون فيه. لكنّ  امليدان الذي يتحّر مشرتكًا وأن نعّني  يف ضوء ما سبق ميكن أن نتخذ من هؤالء الفرقاء موقفاً      
نا كون فيه جيب أن نناقش األطروحة التالية : " هل صحيح أنّ الذي يتحّر يدان  املخذ هذا املوقف املشرتك ونعّني أن نتّ 

ف جبائزة نوبل ومينحها ملن جزء من العامل الذي يتصرّ ق هبا ذاتنا وتربز معها أصالتنا يف ثقافتنا وقيمنا والبيئة اليت تتحقّ 
آخر له مقاييسه وموازينه وجتاربه وقيمه  نا منثل هبذه اخلصائص عاملاً جيد فيهم األهلية واجلدارة للحصول عليها؟ أم أنّ 

 اخلاصة؟ 
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سالمي اجلواب الذي جيتمع عليه ويشرتك فيه كل أصحاب د حىت اليوم يف عاملنا العريب اإلهذا السؤال مل جي     
 شخصيتنا الثقافية ال تزال يف مرحلة انتقال بني رحم املؤمن وبني الواقع اخلارجي.  العالقة. ذلك ألنّ 

بداية التغلغل احلضاري الوافد إلينا ساليب التعبري عند� والقضا� الفكرية واألدبية اليت تشغلنا ال تزال منذ أ كلّ       
تنا لعامل هذه القضا� وتلك األساليب توضع على الصورة اليت تؤكد تبعيّ  أي أنّ  ،فعل ال فعل من اخلارج. هي ردّ 

الغاضب منها حريص  ،دةمتعدّ  قالم عند� فرقاً أصحاب األ يفرتقالغرابء. ويف ضوء هذا املوقف احلضاري االنفعايل 
ندماج يف عامل الغرابء ًا هبا حريص على مضاعفة اجلهد لالواملتعلق ظاهر  ،على الفوز بتقدير أصحاب اجلائزة العاملية

رابء وال حضارة ه ال �ضة حقيقية وال حضارة تصلح هلذا العصر ما مل تكن النهضة على صورة هؤالء الغعلى أساس أنّ 
ر أصحاهبا مطالع الفكر والفن واألدب والعلم يف اجلانب الغريب ا ظاهرة الزحف على البطون اليت يتنوّ إال حضارهتم، إ�ّ 

 من العامل. 

ز أصحاب بغيتهم. الغاضب منهم لن يغري من حتيّ بهؤالء وأولئك سينتظرون طويال جداً مث ال يفوزون  ويف رأينا أنّ      
ز. واملتعلق بعامل الغرب لن يلتقي اليوم الذي يشهد فيه أقالماً عربية ترتفع إىل مستوى العاملية هذا التحيّ  ذا صحّ اجلائزة ا

ر ويفكّ  ك يف هذين امليداننيالذي تستحق فيه تقدير أصحاب هذه اجلائزة. ولذلك سيبقى العامل العريب ما دام يتحرّ 
  الغرب ذي اهليمنة الشاملة والسلطان الكبري. عن عامل غريباً  حدى هاتني الطريقتني عاملاً إب

 ************** 

 ونتساءل بعد هذا كله : كيف اخلروج من هذه الدائرة املغلقة؟     

متها الطريقة اليت يفهم هبا هؤالء الناس قضا� الفكر والفن واجلواب يف تقدير� راجع إىل مجلة من العوامل يف مقدّ      
كل تو ب على العاملني السابقني تهم لعامل الغرب. ويرتتّ النفسي الذي يشعر معه هؤالء الناس بتبعيّ واألدب. مث العامل 

 فكري وزيف فين وتقليد أديب يفقد األصالة والصدق. 

قضا� الفكر والفن  ا الطريقة اليت تفهم هبا قضا� الفكر والفن واألدب فهي �بعة من اعتقاد هؤالء الناس أبنّ ) أمّ  ١ 
يف الغرب عندهم ميكن أن تكون عاملية صاحلة لكل شعب وقادرة على تقرير ب هي قضا� عاملية . فالفلسفة واألد

ه ليس كذلك يف هذا الفكر ليس عامليًا فهو مل يكن كذلك يف غابر القرون كما أنّ  مع العلم أنّ  ،األحالم واألطماح
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العهم على م رغم اطّ جب املدهش عند هؤالء الناس أ�ّ خذ صفة العاملية يف املستقبل. واملعالعصر وال ينتظر أن يتّ 
ب الفلسفات وتناقضها وتباعد بعضها عن بعض بسبب من اختالف مسرية الفكر يف العامل ورغم اكتشافهم لتشعّ 

ية قائلني بعاملأبصحاهبا ال يزالون من الالتجارب واملقاييس واالستعدادات النفسية والظروف املادية واملعنوية اليت حتيط 
رة ون على جتاهل احلقيقة املقرّ م يصرّ ه رغم التباعد يف األمكنة والتباين يف األذواق والتجارب. إ�ّ الفكر وضرورة تبّني

وقد ل هذه الروح خالل قرون من السنني بل ميثلها خالل جيل واحد. ل روح األمة. وهو ال ميثّ الفكر ميثّ  وهي أنّ 
فينجح بعضهم يف استقطاب العقول والقلوب وتصاغ  متثيل روح األمة، اجليل الواحد يفتباين أصحاب الفكر يف ي

عديدة ال يف حتقيق هذا اإلستقطاب ألسباب  احلياة اليومية على صورة الفكر الذي يضعونه ويفشل بعضهم اآلخر
ليس . أو ويف افرتاق املواقف بعضها من بعض سر يف شهرة بعض الفلسفات دون بعض،وهذا هو ال ،جمال لذكرها

ة مّ ليمية الفكر واقتصاره على متثيل أقمسايل واالشرتاكي العلمي إعال� عن إالصراع يف الغرب بني الفكر الليربايل الرأ
 دون فريق ؟  دون أخرى أو فريق من حضارة الغرب مثالً 

ليت تنتمي إىل يف حدود احلضارة الغربية اليت تلتزم مبناهج يف التفكري والبحث مشرتكة وا ذا كان هذا صحيحاً فإ     
 ملسار األخرى؟  خذ كل منهما مساراً مبايناً حضارة واحدة فما عسى يكون الوضع بني حضارتني تتّ 

ك داخل الدائرة املغلقة؟ من عوامل التحرّ  ) وهنا نتساءل ما هو السبب الذي جعل من طريقة الفهم هذه عامالً  ٢ 
منهم على عامل  املثقفني العرب الناقمني ا هو أنّ ا عليناجلواب يف تقدير� ويف حدود املالحظات اليت تفرض نفسه

عاجزان عن اكتشاف طبيعة الفكر  الغرب والناقمني منهم على أنفسهم مصابون بعقدة الشعور ابلدونية. الفريقان
يف الوقت نفسه الذي يتسابقان فيه إىل االندماج يف هذا الفكر واالنتساب إليه  ،ه ال ميكن أن يكون عامليادراك أنّ وإ

بروميثوس العرب " الذي يطلق على الدكتور "    م وحسب. ويبدو أن لقبلألصالة والتقدّ  ابعتباره يف نظرمها ممثالً 
هم أصحاب للفريق الذي يتّ  ،نيلكال الفريق ف يصلح ألن يكون لقباً هم األقالم العربية ابلتخلّ لويس عوض والذي يتّ 

 م مجيعاً هم نفسه واألقالم العربية ابلقصور والتخلف. ذلك أل�ّ ز وبتسييس اجلائزة وللفريق الذي يتّ ابلتحيّ جائزة نوبل 
 نّ دان مزاعمهما فإهذين الفريقني يردّ  دام أنّ  ر هلم معه أسباب التسلق الناجح. وماق جبل ال تتوفّ ون على تسلّ يصرّ 

م يسريون يف طريق مسدود. وال من املأزق الذي جيدون أنفسهم فيه أل�ّ  ر النجاةا لن يثمر ولن يوفّ غضب أحدمه
 ا ال سبيل إليه. ة ممّ عجب يف ذلك فهم يطلبون من أصحاب األقالم العربية أن يفكروا بعقول غربيّ 
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ه الكسل الفكري نّ سبيل إىل جتاهله. إتفسري واحد ال ك يف دائرة مغلقة مل جند غري فإذا تساءلنا عن سبب التحرّ      
 نتاج األصيل. مسؤوليات اإلد أمام والرتدّ  ،ب عليه التقليدالذي يرتتّ 

ل يف كل نشاط من أنشطة والكسل عند� حنن العرب ال يتمثل يف الفلسفة والفن واألدب وحسب بل يتمث     
أكانت فكراً أو فناً أو سلعة مصنوعة ابلتكنولوجيا  أي شراء سلع احلضارة ،ه حصيلة الرغبة يف االستهالكنّ احلضارة. إ

وابلتايل إىل االستقالل يف استخدامها وتطويرها يف ضوء حاجاتنا  ،ين إىل اهليمنة عليهااليت ال منلكها وال نسعى جادّ 
 احلقيقية. 

 ************** 

يف القرون هذا العامل ينظر إلينا حىت اليوم ابلعيون اليت كانت تستخدم  وال ننسى وحنن نتعامل مع العامل الغريب أنّ      
من الرتاكمات النفسية اليت نشأت عن ر ه مل يستطع حىت اليوم أن يتحرّ نّ ما خالل احلروب الصليبية. إسيّ املاضية وال

ما العامل سيّ مل اخلارجي والستهدف احتواء العاهذه احلروب كما مل يتحرر حىت اليوم من اسرتاتيجيته األساسية اليت ت
ف التابع ف تصرّ هو ال يعرتف هبذا األخري وال يظهر الرضى عنه ما مل يتنازل عن شخصيته ويتصرّ . فالعريب اإلسالمي

وما مل يبق معزوال عن أسباب القوة حمروماً من القدرة على االستقالل يف صنع حضارة تكون نتاجاً اصيًال له  ،تبوعللم
 رها إليه. وأن يلتزم للنظم اليت يصدّ  ،م واآلدابيف ميادين العلو 

هذا املوقف على اختالف اجتاهاته الفكرية وتباين معسكراته فهو عاجز  خذ الغرب القويّ وال عجب يف أن يتّ      
لطريق التنازل عن امتيازاته واالمتناع عن مضاعفة استثماراته وفتح ا فهمه لنا يعين عن فهمنا بل ال يريد أن يفهمنا ألنّ 

 أمامنا واسعة لبناء حضارة لنا �بعة من جتاربنا اخلاصة. 

 *************** 

ر من عقدة الشعور ر مواطن األصالة يف ثراثه ويتحرّ جيلنا العريب اليوم يعيد النظر يف مصادر تفكريه ويتدبّ  ولو أنّ      
املصادر ملا شعر ابحلاجة إىل الفوز جبائزة نوبل ، وملا ر أن يصنع حياته بيديه يف ظل هذه األصالة وتلك ابلدونية، ويقرّ 

 يزن به كفاءاته وقدراته املبدعة.  وجد يف القرارات الصادرة عن أصحاهبا ميزا�ً 
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نا أن نضع بصماتنا على شخصيتنا من حقّ  نا عامل غري عامل الغرب وأنّ لقد حان الوقت الذي نكتشف فيه أبنّ      
ر لنا ما مل يكن لنا من طموحنا ما حنلم به يف وضع رصتنا يف وضع هذه البصمات ال تتوفّ ف مع العلم أنّ  ،على األقل

 نسانية مجعاء. إلبصماتنا على ا

 نّ أببيه. قال الصيب: إ؟ وكان اإلبن معجبًا األعلى � بينّ ابء سأل ابنه قائال : ما هو مثلك أحد  اآل أنّ  يروى     
ك يف ظل ألنّ  هو واحد من مشاهري العامل وقادتهمثلك األعلى  أنّ  أظنّ مثلي األعلى هو أنت. قال أبوه : كنت 

ك املتاعب يف مسريتك بين لتفوز ابلقليل حىت ولو واجهتطلب الكثري � بيك. أالتزامك هلذا املثل ميكن أن تكون كأ
 حنو املستقبل. 

 *************** 

 


