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ما إن ينأى اإلنسان
عن البشر ،حتى تأتي الرياح
لتقول لو أشياء أخرى
وتفتح أذنيو

وعينيو عمى أشياء أخرى
رفائيل البيرتي

قائمة المحتويات
مقدمة.
الفصل األول :إشكالية الوافد والموروث في الثقافة العربية
الفصل الثاني :فمسفة الضرار واقع كارثي
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الفصل الثالث :أوىاـ بعضيا فوؽ بعض!
الفصل الرابع :عـ صباحاً يا معمـ! (رسالة إلى إدوارد سعيد)
الفصل الخامس :مف تاريخ االتجار بالذات الفمسطينية
الفصل السادس :مبلحظات حوؿ مؤتمر "الفمسفة وحقوؽ اإلنساف"
الفصل السابع :االنحطاط األخبلقي في مجتمعاتنا
الفصل الثامن :أبطاؿ عظماء أـ باعة لصكوؾ الحرية
الفصل التاسع :مشكمة الموت في الثقافة العربية

مقدمة
ىذا الكتاب يضـ مجموعة مف المقاالت في فكرنا األنسني ،كنت قد

نشرتيا ػ خبلؿ الشيور الماضية ػ عمى االنترنت ،في تواريخ ومواقع متفرقة.
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غير أني رأيت أف أجمعيا بيف دفتي كتاب ،عمى أمؿ أف تجد في المستقبؿ

ػ أظنو البعيد (!!) ػ مف يمتفت إلييا ويحرص عمى تثمينيا.

خنوثة التخمؼ العربي تُحتـ في رأيي التمكيف لمفمسفة في ثقافتنا!
المضي قُدماً في جيودي الرامية لتأسيس
مف ىنا ،يأتي حرصي عمى ُ
مدرسة أنسنية في الفكر العربي ،كخطوة أولى واعدة عمى طريؽ بناء
صرحنا الفمسفي .مقاالتي التي أنشرىا مف حيف آلخر ،ومنذ سنوات ،عمى

المقترحة لمفكر األنسني.
االنترنت ،أىدؼ بيا إلى تزخيـ رؤيتي ُ

ىذا الكتاب ،وعنوانو "آالـ مف نسيج خاص" ،يضـ مجموعة مقاالتي
األخيرة والتي أتشرؼ بنشرىا ُمجتمعة ػ وألوؿ مرة ػ ،في ذكرى رحيؿ أستاذي
إدوارد سعيد .عمماً بأني انتييت في السنتيف الماضيتيف مف كتابيف:

"مقاالت في الفكر األنسني" & "تيافت اآلخر".

حازم خيري

سراي القبة/سبتمبر 0202

الفصل األول

إشكالية الوافد والموروث في الثقافة العربية
"الحرية ىي حرية العقل والقمب"
5

نيرو

عممنا التاريخ أنو ليس ثمة حريػة حقيقيػة ألول ػؾ الػذيف يقاسػوف باسػتمرار مػ اررة

الحاجػػة! ونظ ػ اًر لوجػػود الكثي ػريف فػػي ربوعنػػا الطيبػػة ممػػف تنقصػػيـ ضػػروريات الحيػػاة
يفكػػر معظػػـ اصػػحاب الػرأي عنػػدنا فػػي الحريػػة باعتبارىػػا رفعػاً وتحسػػيناً لحظػػوظ ىػؤالء
الناس! بيد أننا معشر األنسنييف نسمح ألنفسنا بمخالفة ىذا الرأي!

إف رفػػع وتحسػػيف حظػػوظ المحػػروميف فػػي عالمنػػا العربػػي ػ إف ىػػو حػػدث ػ ال
ينسػ ػػخ ،وال ينبهػ ػػي لػ ػػو أف ينسػ ػػخ ،حقنػ ػػا االصػ ػػيؿ فػ ػػي التمتػ ػػع بحريػ ػػة العقػ ػػؿ والقمػ ػػب،

باعتبارىا الضمانة الوحيدة الدامة انعتاقنا مف الحيوات الذليمة التى تحياىا شعوبنا منذ

م ات السنيف والتى ال تميؽ بصيهتنا البشرية وال تفي بما أراده الخالؽ لنا.

لنتأمؿ مثبلً ما ترتب عمى استهبلؿ الثروة النفطية عمى نطاؽ واسع فى بعػض

دوؿ عالمنػ ػػا العربػ ػػي التػ ػػى حبتيػ ػػا الطبيعػ ػػة باحتياطيػ ػػات نفطيػ ػػة ضػ ػػخمة ،س ػ ػنجد أف

العا دات المالية الكبيرة التي تدفقت ػ وال تزاؿ تتدفؽ ػ إلى خ از ف تمؾ الدوؿ النفطية لـ

تُسػفر ػ ويػا لمخجػؿ ػ سػوى عػف اسػتحداث صػنؼ جديػد مػف الػدوؿ العربيػة ،وىػي دوؿ
عربية غنية ومتخمفة!! تتمتع شعوبيا ،ومف في معيػتيـ مػف مواطنينػا ،بأنمػاط معيشػية
ُمفرطػ ػػة فػ ػػي الرفاىػ ػػة الماديػ ػػة ،جعمػ ػػتيـ مضػ ػػرب األمثػ ػػاؿ فػ ػػي االعتماديػ ػػة والتكالػ ػػب

المشار إلييا تواً!
االستيبلكي! وىو ما يعضد محاجتنا ُ

مػػف ىنػػا ،قػػار ي الك ػريـ ،أ ارنػػي قانع ػاً بأىميػػة تخصػػيص ىػػذه المقالػػة لمناقشػػة

إشكالية الوافد والموروث في ثقافتنا العربية االسبلمية( ،)1وتقيػيـ مػدى كفػاءة الخيػارات
المقترحػة لمفكػر األنسػني،
المطروحة لمتعاطي معيا ،وذلؾ ػ بالطبع ػ فػي ضػوء رؤيتنػا ُ

عمى امؿ تزخيـ ُمحاجتنا وكذا االسياـ في تفكيؾ االشكالية..
الوافد والموروث..خياران أحالىما ُمر!

إف أسػػس البحػػث العممػػي الحقيقػػي ال يمكػػف إرسػػاؤىا إال عمػػى صػػخرة الحقيقػػة،

ومػف حسػف حظنػا ػ معشػر العػرب ػ انػو رغػـ أف الحقيقػة قػد تُطمػس مػف وقػت آلخػر،
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فانػػو ال يمكػػف ابػػداً اطفػػاء نورىػػا! ولسػػوؼ ،قػػار ي الكػريـ ،أبػػدأ بحثػػي ىػػذا بعػػرض و ٍ
اؼ
وموجز إلشكالية الوافد والموروث في ثقافتنا العربية االسبلمية!

في مؤلفو القيـ "القوى العظمى :التهيرات االقتصادية والصراع العسكري مف

 1511إلى  ،"2111وفي إطار تحميمو لتطور النظاـ العالمي في العصور الحديثة،
أكد بىل كنيذي أن انسحاب الواليات المتحدة السريع مف االلتزامات الخارجية بعد عاـ
 ،1919والتوجو االنعزالي الروسي تحت حكـ الببلشفة ،أفرز نظاماً عالمياً ال يرتبط

بالواقع االقتصادي الجوىري ،بصورة غير مسبوقة.

فرغـ ضعؼ قوة بريطانيا وفرنسا إال أنيما كانتا في بؤرة المسرح السياسي!

ولكف
تعرض وضعيما في ثبلثينيات القرف العشريف لتحديات دوؿ ناىضة عسكرياً
َ
كإيطاليا والياباف وألمانيا ،حيث كانت األخيرة عازمة عمى السعي األكيد نحو فرض
ىيمنتيا عمى أوروبا بصورة أكبر مف سعييا عاـ .1914

وفي الخمؼ ظمت الواليات المتحدة أكبر الدوؿ الصناعية في العالـ ،وكانت

روسيا الستالينية ػ نسبة إلى الزعيـ ستاليف ػ تتحوؿ بسرعة إلى قوة صناعية عظمى.

وبالتالي تَمثؿ مأزؽ الدوؿ الناىضة عسكرياً في وجوب توسعيا بأسرع وقت ممكف إذا
شاءت أال تخضع لمشي ة العمبلقيف القارييف (الواليات المتحدة األمريكية & االتحاد

السوفيتي) .في حيف تمثمت ورطة القوى القا مة كفرنسا وبريطانيا في مواجية تمؾ
الدوؿ الناىضة ،وىو ما ينيؾ قواىا بالضرورة.

وقد أكدت الحرب العالمية الثانية ،بكؿ ما حممتو مف تهيرات ،عمى ىذه

المفاىيـ .فرغـ االنتصارات المبكرة التي حققتيا دوؿ المحور إال أنيا في النياية لـ
تنجح في مواجية اضطراب الموارد اإلنتاجية التي فاقت كثي اًر مثيبلتيا في الحرب

العالمية األولى ،واستطاعت فقط تنحية فرنسا جانباً وانياؾ بريطانيا قبؿ أف تخبو
ىي نفسيا أماـ القوة األكبر ،لينفتح المجاؿ أماـ حموؿ الثنا ية القطبية في العالـ،

حيث سار التوازف العسكري بحذى التوزيع العالمي لمموارد االقتصادية..
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المشار تواً إلى أبرز مبلمحو ،مع ميبلد
تواكب ميبلد النظاـ الدوليُ ،
االستعمار األوروبي الحديث ،حيث خرجت القوى األوروبية تضرب في المجيوؿ،
وعادت ُمحممة بثروات العوالـ األخرى ،القديـ منيا والجديد .بيد أف السموؾ األوروبي
لـ يكف آنذاؾ خروجاً عمى المألوؼ ،فقد انخرطت معظـ القوى الدولية في سموكيات

مماثمة ،تراوحت ما بيف ممارسة االستعمار أو مساندتو أو عمى األقؿ قبولو ،لخدمتو

مصالحيا أو لعدـ تعارضو مع تمؾ المصالح!..

وألف عالمنػػا العربػػي كػػاف أحػػد العػوالـ التػػى وفػػد إلييػػا االسػػتعمار االوروبػػي ،لػػـ

يمبػػث التفاعػػؿ بػػيف الثقافػػة األوروبيػػة/الوافػػدة والثقافػػة العربيػػة/الموروثػػة أف أفػػرز ثبلثػػة
تيارات فكرية بارزة ومتباينة في فضا نا الثقافي ،تفاوت حظ كؿ منيا مػف حيػث الهمبػة

واألتب ػػاع ،م ػػف فتػ ػرة إل ػػى أخ ػػرى ،وم ػػف دول ػػة عربي ػػة ألخ ػػرى ،طػ ػواؿ حقب ػػة االس ػػتعمار

األوروبي لعالمنا العربي .واآلتي رصد موجز ليذه التيارات(:)2
 التيار األوؿ:

رفض أنصار ىذا التيػار الثقافػة الهربيػة الهازيػة رفضػاً قاطعػاً وكػامبلً ،باعتبػار

المثم ػػى لمقاومػػػة االس ػػتعمار األوروب ػػي ورد االعتبػ ػػار العرب ػػي الجم ػػاعي،
أف الوس ػػيمة ُ
تتمثػ ػػؿ فػ ػػي التمسػ ػػؾ بالثقافػ ػػة العربيػ ػػة اإلسػ ػػبلمية/الموروثػ ػػة .وأرجع ػ ػوا حالػ ػػة الضػ ػػعؼ
والتردي ،التي مكنت األوروبيػيف مػف اختػراؽ العػالـ العربػي ،إلػى الت ارخػي فػي التمسػؾ

بأىداب تمؾ الثقافة .فإىماليا ػ طبقاً ليـ ػ نتج عنو خسارة الدنيا!

وجػػاءت مرحمػػة المقاومػػة المبك ػرة لبلخت ػراؽ الهربػػي تجسػػيداً لرؤيػػة أنصػػار ىػػذا

التيار ،حيث برزت شخصيات قيادية مف أمثاؿ األمير عبد القػادر الج از ػري ،واألميػر
عبػػد الك ػريـ الخطػػابي (فػػي الريػػؼ المهربػػي) ،ومحمػػد أحمػػد الميػػدي (فػػي السػػوداف)،

وعمػر المختػار (فػي ليبيػا) .كمػا بػرزت شخصػػيات مماثمػة فػي فتػرة أبكػر (أوا ػؿ القػػرف

التاسػػع عشػػر) فػػي مصػػر ،ممثمػػة فػػي مشػػايخ األزىػػر الػػذيف قػػادوا ثػػورتي القػػاىرة ضػػد

الحممػػة الفرنسػػية ،وممثمػػة كػػذلؾ فػػي الثػػورة العرابيػػة التػػي قاومػػت الهػػزو البريطػػاني فػػي
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أواخ ػػر الق ػػرف نفس ػػو .ومي ػػد ان ػػدحار ى ػػذه المقاوم ػػة ،رغ ػػـ البس ػػالة األس ػػطورية لػ ػبعض
قياداتيا ،الساحة العربية لقبوؿ التياريف اآلخريف.
 التيار الثاني:

بػرغـ رفضػػيـ لبلسػػتعمار الهربػػي ،تبنػػى أنصػار ىػػذا التيػػار أريػاً مفػػاده ضػػرورة

محاك ػػاة اله ػػرب ،قمبػ ػاً وقالبػ ػاً ،سػ ػواء لمقاومت ػػو أـ لمتص ػػالح أو التح ػػالؼ مع ػػو .انبي ػػر
أص ػػحاب ى ػػذا التي ػػار بتق ػػدـ اله ػػرب وقوت ػػو وحيويت ػػو ،مقارن ػػة بتخم ػػؼ الش ػػرؽ وض ػػعفو

وجموده .و أروا أف ىذه الحالة األخيرة لمشػرؽ مردىػا التمسػؾ بثقافػة موروثػة عفػا عمييػا
الزمف ،ولـ تعد صػالحة لمواكبػة العصػر .وأنػو إذا كػاف لمعػرب أف تقػوـ ليػـ قا مػة فػي

الحاضػػر والمسػػتقبؿ ،فػػإف ذلػػؾ لػػف يتػػأتى إال بػػالتخمص مػػف سػػطوة الثقافػػة الموروثػػة،

وكسر حالة الجمود التي تُشيعيا في كؿ مؤسسات المجتمع العربي ،واألخذ بدالً منيػا
بمحاكػػاة الهػػرب ،فػػي عممػػو وتكنولوجيت ػو ،وفػػى قيمػػو ومعػػاييره ،وفػػى أسػػاليب تنظيمػػو
لشػؤوف االجتمػػاع واالقتصػػاد والسياسػػة .ومػػف خػػبلؿ ىػػذه المحاكػػاة فقػػط يصػػبح العػػالـ

العربي نداً لمهرب يتعامؿ معو مف موقع القوة!

لػػـ تجػػد دعػػوة أنصػػار محاكػػاة الهػػرب فػػي أي وقػػت شػػعبية واسػػعة فػػي أي مػػف

ومػروجيف لمقوالتيػا .ومػف ىػؤالء
الدوؿ العربية ،واف وجدت ليا دا ماً متحدثيف باسميا ُ
مف أخذ فػي دعوتػو وسػموكو بتقميػد سػطحي مظيػري لمهػرب .ولعػؿ الخػديوي إسػماعيؿ
فػػي مصػػر المثػػاؿ الػػدرامي لػػذلؾ .ولكػػف مػػنيـ أيض ػاً مػػف كػػاف أكثػػر فيم ػاً وعمق ػاً لمػػا
تنطوي عميو الحضارة الهربية ،سواء في جانبيػا العممػي (مثػؿ سػبلمة موسػى) ،أـ فػي

جانبيا السياسي (مثؿ أحمد لطفي السيد) ،أـ في جانبيا التعميمي (مثػؿ طػو حسػيف).

واص ػػطدـ ى ػػذا التي ػػار ع ػػادة ف ػػي أذى ػػاف الن ػػاس بش ػػبية ممػ ػاألة االس ػػتعمار األوروب ػػي
سياسياً ،حتى واف كاف الواقع الموضوعي غير ذلؾ.
 التيار الثالث:
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تراوح أنصار ىذا التيار التوفيقي بػيف رفػض الهػرب ومحاكاتػو ،حيػث انتيجػوا

مذىباً انتقا ياً في تعامميـ مع الثقافة العربية اإلسبلمية/الموروثة ،كما في تعػامميـ مػع

الهرب وحضارتو .فميس كؿ التراث الثقافي العربػي اإلسػبلمي خيػ اًر وبركػة ،ولػيس كػؿ

الهرب انحبلالً ومفسدة .فمف التراث ما ىو صالح لكؿ زماف ومكػاف ،ومنػو مػا تجػاوزه
الزماف وتخطاه المكاف ،ومنو كذلؾ مػا يتسػؽ مػع ضػرو ارت العصػر ومػا يػدعـ اليويػة

الذاتيػػة ،ومػػا يضػػمف االسػػتم اررية الجماعيػػة لؤلمػػة ،ومػػف ثػػـ البػػد مػػف اسػػتبقا و وعػػدـ
المسػػاس بػػو .ومػػف الحضػػارة الهربيػػة مػػا ىػػو عمػػـ وتقنيػػة وتنظػػيـ ثبػػت بالػػدليؿ القػػاطع

المعػػاش تفوقػػو عمػػى كػػؿ م ػا خمفػػو لنػػا الت ػراث ،وىػػذا ينبهػػي تعممػػو واألخػػذ بػػو لتت ػوافر
وُ
لشعوبنا أسباب القوة والرخاء.
ُيعد ىذا التيػار التػوفيقي أكثػر التيػارات الػثبلث حظػاً فػي شػعبيتو وقيادتػو خػبلؿ
فترة االستعمار االوروبي ،في أعقاب اندحار المقاومة المبكرة لؤلوروبييف .وكأي تيػار

ت ػػوفيقي ،تفاوت ػػت درج ػػة جرع ػػة األص ػػالة وجرع ػػة المعاصػ ػرة فيم ػػا يطرح ػػو م ػػف أفك ػػار
وممارس ػػات .وم ػػف أب ػػرز رواد التوفيقي ػػة األوا ػػؿ جم ػػاؿ ال ػػديف األفه ػػاني ومحم ػػد عب ػػده

وسػػعد زغمػػوؿ فػػي مصػػر ،والشػػيخ عبػػد الحميػػد بػػف بػػاديس فػػي الج از ػػر ،وعمػػي بػػاش

حانبػػو والشػػيخ عبػػد العزيػػز الثعػػالبي فػػي تػػونس ،والشػػيخ عبػػد الحميػػد الزىػراوى وشػػكيب
أرسبلف في الشاـ .وظمت عناصر الصيهة التوفيقيػة عمػى حاليػا طػواؿ سػنوات الحكػـ
االستعماري األوروبي ،سواء مف حيث قدرتيا عمى الموا مة بيف األصػالة والمعاصػرة،

أو مف حيث فعاليتيا التعبوية ألبناء العالـ العربي.

وعمػػى غ ػرار الوضػػع إبػػاف فت ػرة االسػػتعمار األوروبػػي ،عجػػزت تيػػارات مػػا بعػػد

االستعمار الفكرية ،عف التعاطي مع إشكالية الوافد والمػوروث ،وعميػو ظمػت اإلشػكالية
قا مة خبلؿ فترة االستقبلؿ السػمبي (الفتػرة منػذ رحيػؿ االسػتعمار االوروبػي وحتػى ىػذه

المحظة) .فالفضاء الثقافي في ربوعنا لـ يشػيد ،رغػـ الجيػود الحثيثػة لػبعض المفكػريف
الموضوعييف ،أي ابتكار لخيارات جديدة أماـ اإلنساف العربي!
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وىنػػا فػػي اعتقػػادي يكمػػف جػػوىر اشػػكالية الوافػػد والمػػوروث فػػي ثقافتنػػا العربيػػة

االسبلمية ،فعجز االجياؿ المتعاقبة ولسػنوات طويمػة عػف الخػروج مػف مػأزؽ الخيػارات
المحػدودة وغيػر الموا مػة ،إنمػا يػأتي ػ مػف وجيػة نظػري ػ نتيجػة منطقيػة لعػدـ التمكػيف

لحريػػة العقػػؿ والقمػػب فػػي ربوعنػػا الطيبػػة ،ألنػػو لػػو كػػاف العقػػؿ ح ػ اًر ،وكػػذا القمػػب ،لكػػاف

يسػػي اًر عمػػى االنسػػاف العربػػي أف ُيػػدرؾ خبلصػػو ،عبػػر ابتكػػار خيػػارات جديػػدة أرحػػب
وأكثر موا مػة! ولسػوؼ أعمػد فػي الجز يػة التاليػة مػف ىػذه المقالػة إلػى توضػيح دواعػي
الق ػػوؿ األنس ػػني بمحدودي ػػة وع ػػدـ موا م ػػة الخي ػػارات التقميدي ػػة المطروح ػػة لمتع ػػاطي م ػػع

اشكالية الوافد والموروث في ثقافتنا العربية االسبلمية.
تفسير أنسني لفشل التعاطي مع االشكالية:

قمت تواً إنو لو كاف العقؿ ح اًر ،وكػذا القمػب ،لكػاف يسػي اًر عمػى االنسػاف العربػي

أف ُيػدرؾ خبلصػو! فقػدر اإلنسػاف ػ عمػى مػا يبػدو ػ أف ُينفػؽ عمػره المحػدود فػي الػذود
عف حرية عقمو وقمبو في مواجية صنؼ مف البشر ال ،ولف يطيب ،لو المقاـ في ىػذه

الدنيا إال إذا سمب إخوتو ما أفاء اهلل بو عمييـ مف حرية!

التػػاريخ اإلنسػػاني ،منػػذ بدايػػة الخمػػؽ وحتػػى لحظػػة كتابػػة ىػػذه السػػطور ،يعػػج

بأحداث أراىا تجسيداً عبقرياً لجدية الحياة ،وىو ما دفع المنصفيف مف أصػحاب الػرأي

لمقػوؿ بػأف الحيػاة يجػب أف تُمػارس بشػجاعة! واال أصػبح اإلنسػاف ػ ذلػؾ الكػا ف الػذي
كرمو اهلل ػ مطية لرفاؽ لو في رحمة الحياة ،يسػومونو مػا تتعفػؼ الضػواري عػف اقت ارفػو
في الهابات! نعـ..سمعنا عف حيوانات تفترس ضحاياىا لتسد جوعيا ،بيػد أننػا أبػداً لػـ
نسمع عف حيواف ُيمثؿ بفريستو أو يستعذب عذاباتيا!!

الهريػػب حقػاً ىػػو أف عبقريػػة ضػواري البشػػر ػ عبػػر التػػاريخ ػ لػػـ ُيصػػبيا يومػاً
العطب! وحتى إف ىي أصابيا العطػب فػي لحظػات تاريخيػة بعينيػا فإنيػا لػـ تمبػث أف
اسػػتردت دىا يػػا وأصػػبحت أكثػػر قػػوة وسػػطوة ،األمػػر الػػذي سػػاعد عمػػى ترسػػيخ قناعػػة

خاط ة لػدى الكثيػريف ػ خصوصػاً فػي المجتمعػات التػي طػاؿ عيػدىا بهيػاب الحريػات ػ

مفادىا أف تخمي االنساف عف حرية عقمو وقمبو أمر إليي!
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المقترحة لمفكر األنسني تتعاطى بموضوعية وواقعية مػع
عمى أية حاؿ ،رؤيتنا ُ
التحػػدي المفػػروض عمػػى اإلنسػػاف خػػبلؿ رحمػػة الحيػػاة ،غيػػر أنيػػا ػ واف كػػاف صػػاحبيا
مػ ػػدفوعاً فػ ػػي بنا يػ ػػا برغبػ ػػة فػ ػػي إيجػ ػػاد مخػ ػػرج ألبنػ ػػاء ثقافتػ ػػو العربيػ ػػة اإلسػ ػػبلمية مػ ػػف

المخجمة ػ تظؿ صالحة لؤلخذ بيا أينما ُوجد االنساف!
أوضاعيـ المأساوية و ُ

قدر اإلنساف في كػؿ زمػاف ومكػاف ػ وكمػا أسػمفنا ػ ،أف يػزود بشػرؼ عػف حريػة

عقمػػو وقمبػػو فػػي مواجيػػة صػػنؼ بػػا س مػػف البشػػر ال ،ولػػف يطيػػب ،لػػو المقػػاـ فػػي ىػػذه

الدنيا إال إذا سمب رفاقو في طريؽ الحياة ما أفاء اهلل بو عمييـ مف آالء!

وفكرنػػا األنسػػني ،فػػي تثمينػػو ليػػذا القػػدر ،يػػذىب إلػػى القػػوؿ بػػأف تطػػور التػػاريخ
اإلنساني إنما ُيعد نتاجاً لصػراع طويػؿ ومريػر بػيف إنسػاف (ذات) ال يممػؾ سػوى حريػة
عقمو وقمبػو التػي وىبػو الخػالؽ إياىػا ،ليسػتعيف بيػا عمػى تػرويض الحيػاة ،وبػيف (آخػر)

ُيصر عمى االست ثار بالحرية ،ليتسنى لو العبث بمقدرات رفاؽ الحياة(!)3

فػ ػ (اآلخػػر) ،فػػي كػػؿ زمػػاف ومكػػاف ،عػػادة مػػا يعمػػد إلػػى آليػػات بعينيػػا لتك ػريس

تنازؿ أخيو (الذات) عف حقو في نقد وتطوير ثقافتو ،أي طريقة حياتػو الشػاممة ،ليظػؿ

ىذا األخ المسكيف (الذات) تابعاً ذليبلً طيمة مقامو في ضيافة الحياة ،يستيمؾ فقط مػا

يجػػود عميػػو بػػو عقػػؿ (اآلخػػر) ،حتػػى أنػػو بمػػرور الػػزمف ،يفقػػد ىػػذا التػػابع الػػذليؿ تمام ػاً
ويصبح مسخاً عاج اًز ،ال يممؾ سوى االنتظار!
قدرتو عمى النقد والتطوير ُ

الػػذات المحرومػػة مػػف حقيػػا فػػي االحتفػػاظ بحريػػة العقػػؿ والقمػػب ،تعتبرىػػا رؤيتنػػا

المقترحػػة لمفكػػر األنسػػني ذات ػاً مهتربػػة ثقافيػػا ،ألنيػػا بتخمييػػا عػػف حقيػػا فػػي االحتفػػاظ

بحريػػة العقػػؿ والقمػػب تكػػوف قػػد تخمػػت عػػف حقيػػا فػػي امػػتبلؾ ثقافػػة ح ػرة ومتطػػورة ،إذ
ويطو ار الثقافة ،وىما أسرى في سجوف اآلخر؟!
كيؼ لعقؿ الذات وقمبيا أف ينقدا ُ

نحػػف إذف أمػػاـ اغت ػراب ثقػػافي ُيجػػرد ضػػحاياه (الػػذات) بوحشػػية مػػف ح ػريتيـ،
المػذؿ لمػذات وتُوظفػو
وكذا نحف أماـ آخرية بهيضة تعمؿ عمى تكػريس ىػذا االغتػراب ُ

المقترحة ػ إف جاز لنا وصفيا بالميمػة ػ تنبػع مػف
لخدمة مصالح اآلخر! أىمية رؤيتنا ُ
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مناىضػػتيا لبلغت ػراب الثقػػافي واآلخريػػة البهيضػػة ،وكػػذا حرصػػيا عمػػى تبصػػير الػػذات

المهتربة بخطورتيما ،حقناً ألعمار ُيراد ليا أف تُيدر!

المقترحػػة ػ تتبنػى معيػا اًر عمميػاً وأخبلقيػاً فػػي تمييزىػا بػػيف
فيػي ػ أقصػد رؤيتنػا ُ

الذات واآلخر ،يختمؼ بػدوره عػف المعيػار العقػيـ المػأخوذ بػو فػي مجتمعاتنػا المتخمفػة

والقا ؿ بأف اآلخر ىو حتماً وأبداً مف ال ينتمي لثقافتنا العربية اإلسبلمية!

وقبػػؿ التطػػرؽ لممعيػػار األنسػػني فػػي التمييػػز بػػيف الػػذات واآلخػػر ،أ ارنػػي ُمطالب ػاً

بتوضيح ما أعنيو بالفكر األنسػني (أو األنسػنية)! األنسػنية ػ فػي أريػي ػ ال تعنػي سػوى
أف يحقػ ػػؽ االنسػ ػػاف ،أي إنسػ ػػاف ،بهػ ػػض النظػ ػػر عػ ػػف الجػ ػػنس أو المػ ػػوف أو العػ ػػرؽ أو

الجنسػػية..إلػػخ ،أكبػػر قػدر ممكػػف مػػف التطػػابؽ بػػيف أقوالػػو وأفعالػػو ،شػريطة انطػواء تمػػؾ
األقواؿ واألفعاؿ عمى تثميف لقوؿ األنسنية باإلنسػاف كػأعمى قيمػة فػي الوجػود ،وىػدفيا
الماثؿ في التمحيص النقدي لؤلشياء بمػا ىػي نتػاج لمعمػؿ البشػري ولمطاقػات البشػرية،

تحسباً لسوء القػراءة وسػوء التأويػؿ البشػرييف لمماضػي الجمعػي كمػا لمحاضػر الجمعػي.
وكذا شريطة وقوعيا في إطار الخصا ص العامة لؤلنسنية(.)4

المقتػػرح لمتمييػػز بػػيف الػػذات واآلخػػر ،يقػػوؿ بػػأف اإلنسػػاف ،أي
المعيػػار األنسػػني ُ
إنسافُ ،يعد أنسنيا (ذاتا أنسػنية) طالمػا أدرؾ األنسػنية وسػعى لتبصػير الهيػر بيػا ،ولػـ
يستأثر بيا لنفسو أو لفريؽ بعينو .وكذا ُيعد اإلنساف ذاتاً حتى لػو جيػؿ األنسػنية ،ولػـ
ُيدرؾ كنييا ،أو أعرض عنيا ،لكنو في تمؾ الحالة يكوف ذاتاً مهتربة ثقافيا..
أمػػا اآلخػػر ،وطبق ػاً لممعيػػار نفسػػو ،فيػػو كػػؿ مػػف يػػدرؾ األنسػػنية ويسػػتأثر بيػػا

لنفس ػػو أو لفري ػػؽ بعين ػػو ،ويعم ػػؿ جاى ػػدا ف ػػي الوق ػػت نفس ػػو لمحيمول ػػة دوف أخ ػػذ ال ػػذات

المهتربة ثقافيا بيػا كػنيج حيػاة ،وتعميتيػا عنيػا بشػتى الوسػا ؿ والسػبؿ ،بيػدؼ حرمػاف
تمؾ الذات مف جنػي ثمػار األخػذ باألنسػنية .ويتفػؽ أف يكػوف اآلخػر محميػاً (أي ينتمػي

لنفس ثقافػة الػذات) أو إقميميػاً أو عالميػاً ،بػؿ يحػدث أيضػاً أف يمتمػؾ آخػ اًر بعينػو أكثػر
مف صفة ،وىو ما تُنب نا القراءة المتأنية لمتاريخ بحدوثة في فترات بعينيا!
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قار ي الكريـ ،أظنؾ اآلف ،ال أقوؿ تؤيد ،وانما عمى األقؿ يمكنؾ التعاطؼ مع

زعـ فكرنا األنسني بمس ولية اآلخر عف نشوء (راجع الجز ية األخيرة مف ىػذه المقالػة)

واستدامة اشكالية الوافد والموروث في ثقافتنػا العربيػة ،ألنػو لػـ يكػف الشػكالية كيػذه أف

تنشػأ وأف تسػتمر لػوال نجػػاح اآلخػر (خاصػة العربػي/المحمػػي) فػى تكػريس تخمػي الػػذات

العربية عف حقيا األصيؿ في تعيد ثقافتيا بالنقد والتطوير.

إف تعي ػػد االنس ػػاف لثقافت ػػو بالنق ػػد والتط ػػوير ى ػػو بح ػػؽ الض ػػمانة الحقيقي ػػة لع ػػدـ

فقػػداف ىػػذه الثقافػػة لث ار يػػا ،وكػػذا عػػدـ فقػػدانيا لمقػػدرة عمػػى التعػػاطي مػػع تطػػور الحيػػاة
الػػذى ىػػو سػػنة كونيػػة .فػػأخطر مػػا يمكػػف أف يصػػيب ثقافػػة ،ىػػو اعتقػػاد أبنا يػػا أنيػػـ قػػد

استطاعوا بناء ثقافة أو أنو قد ُبنيػت ليػـ ثقافػة سػتعيش مػدى الػدىر ،دوف حاجػة لمنقػد
والتطػوير! ومػف الضػروري لئلنسػاف ػ أيػا كانػت ثقافتػو أو حضػارتو التػى ينتمػى إلييػا ػ
أف ُيػثمف عقمػػو ،وذلػؾ بػػالتزاـ التواضػع عنػػد النظػػر إلػى ثقافتػػو تمػؾ أو حضػػارتو ،سػواء
كانت مف صنع يديو أو مف صنع غيره ،فيى بالضرورة ليست أبدية أو محصػنة ضػد

النقػػد والتطػػوير .فطبقػػا لمفيمسػػوؼ األلمػػانى أرنسػػت كاسػػيرر ،تظػػؿ ثقافتنػا أو حضػػارتنا
مجرد قشرة خارجية تحيط طبقات عتيقة ذات أغوار بعيدة ،وعمينا أف ُنعد أنفسػنا عمػى
الدواـ لمواجية أية اىت اززات عنيفػة قػد تيػز عالمنػا الثقػافى أو الحضػارى ،وقػد تعرضػو

لبلنييار!! أغمب الظف أف ىذا ىو حالنا اليوـ!

والسؤاؿ الذى يطرح نفسو اآلف :ما أسباب إخفاؽ الخيارات التقميدية المطروحة

في التعاطي الكؼء مع اشكالية الوافد والموروث في ثقافتنا العربية!

إنيػػا خيػػارات تُكػػرس ،او عمػػى األقػػؿ تُيػػادف ،اغت ػراب الػػذات العربيػػة ،ومػػف ثػػـ

فانيا تزيد مف تعقد اشكالية الوافد والموروث في الثقافة العربية االسػبلمية بػدالً مػف أف

المشػػار
تسػػاعد عمػػى تفكيكيػػا واالنتيػػاء منيػػا! لننظػػر معػاً إلػػى الخيػػاريف األوؿ والثػػاني ُ
إلييمػػا سػػمفاً ،أقصػػد تيػػار التمسػػؾ بػػالموروث الجامػػد وعػػدـ المسػػاس بػػو وتيػػار التمسػػؾ

بمحاكاة الوافد الحداثي وعػدـ المسػاس بػو! سػنجد أف االنسػاف العربػي لػو أخػذ بالخيػار
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صػنعيا
األوؿ فإنو يظػؿ حتمػاً عمػى اغت اربػو ،ألنػو سػيتبنى طريقػة حيػاة لػـ يشػارؾ فػي ُ
وال يممؾ الجرأة عمى نقدىا وتطويرىا ،فيي صناعة سمؼ صالح!

وكػػذا يظػػؿ االنسػػاف العربػػي عمػػى اغت اربػػو إف ىػػو أخػػذ بالخيػػار الثػػاني ،أعنػػى

محاكػػاة الوافػػد الحػػداثي! صػػحيح أف الثقافػػة الوافػػدة حداثيػػة ،بػػؿ غالب ػاً تكػػوف مػػا بعػػد
حداثيػػة ،ولكػػف مػػا الفا ػػدة والمسػػتيمؾ العربػػي لػػـ يشػػارؾ فػػي صػػنعيا وال ِقبػػؿ لػػو بنقػػدىا
وتطويرىا ،إذ أف أقصى ما يممكو العربي إ از يا ىو فيميا والتشدؽ بمفرداتيا!

وحتى الخيار الثالػث التػوفيقي والػذى عػادة مػا ُينظػر النصػاره بػاجبلؿ واحتػراـ،
ويذكر اسمو دوماً مقروناً بصفات االعتداؿ والموضوعية ،تظؿ الػذات العربيػة إف ىػي
ُ
أخذت بو عمى اغترابيا! وكيػؼ ال؟ وكػؿ مػا يطمػح إليػو أنصػار ىػذا التيػار ىػو اجػادة
االنتقاء مف المػوروث الجامػد والوافػد الحػداثي ،ناسػيف أف الخمػؽ واالبتكػار أكثػر روعػة

المنتقي وأبدع!
وقيمة مف االنتقاء واالنتخاب ،ميما أجاد ُ

الحؽ أقوؿ اننا بحاجة لخيارات جديدة..ر ات تتنفس مف خبلليا ثقافتنػا العربيػة

االسبلمية ،بعد أف صارت ػ ويالؤلسى ػ قػاب قوسػيف أو أدنػى مػف االختنػاؽ والػتعفف!

الكؿ مثبلً في ربوعنا يبلحظ ظاىرة خطيرة ومؤرقة وىي جمػع الكثيػر مػف ابنػاء ثقافتنػا

العربيػػة االسػػبلمية بػػيف نقيضػػيفُ ،يفتػػرض أال يجتمعػػا فػػي إنسػػاف طبيعػػي ،أو حتػػى إف
حدث واجتمعا أال يكونا بمثؿ ىذا الوضوح الصارخ .أقصد جمع الكثيػريف بػيف االلتػزاـ
الصػػارـ بالشػػعا ر والطقػػوس المقدسػػة ػ والػػذي يصػػؿ أحيانػاً إلػػى حػػد اليػػوس ػ ،وبػػيف

االنفبلت األخبلقي والتجرؤ عمى الفضيمة!

ىػػؿ يقػػدر أحػػد التيػػارات المطروحػػة لمتع ػاطي مػػع اشػػكالية الوافػػد والمػػوروث فػػي

ثقافتنا العربية عمى توفير فضاء ثقافي ،تُدرس فيو مثؿ ىذه الظاىرة الخطيرة والمؤرقػة
المنتيكة!
بأسموب عممي حقيقي ،دوف أف يفزع البسطاء ويبكوف القداسة ُ
إف أي ػاً مػػف الخيػػارات المطروحػػة لمتعػػاطي مػػع اشػػكالية الوافػػد والمػػوروث ،وفػػي

مقدمتيا الخيار التوفيقي أو التمفيقي ،ال ُيناىض اآلخرية العربيػة/المحميػة أو االغتػراب
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الثقافي لمذات العربية! وذلؾ برأيي ألخذ ىذه التيارات جميعيا ،عمػى تباينيػا ،بالمعيػار
التقميدي في التمييز بيف الػذات واآلخػر ،أو عمػى األقػؿ ُميادنتيػا ليػذا المعيػار العقػيـ!

لننظر مثبلً إلى كتابات أنصار أكثػر ىػذه التيػارات ولعػاً بالحداثػة ،وىػو التيػار الػداعي
لمحاكػػاة الهػػرب ،سػػنجد أنيػػا تعتبػػر آخػ اًر كػػؿ مػػف ال ينتمػػي لثقافتنػػا العربيػػة االسػػبلمية،

وىػػو ب أريػػي مػػا سػػيظؿ ُيفشػػؿ دا م ػاً جيػػود ىػػذا التيػػار وغي ػره فػػي التعػػاطي الكػػؼء مػػع
اشكالية الوافد والموروث ،رغـ جدية بعض ىذه الجيود!
الحم ػػوؿ التقميدي ػػة ل ػػـ ت ػػنجح إذف ف ػػي التع ػػاطي م ػػع اش ػػكالية الواف ػػد والم ػػوروث،

وأظنيا تزداد اخفاقػاً بمػرور الػزمف ،فػاالغتراب الثقػافي يػزداد تهمهػبلً فػي الػذات العربيػة
ويزيدىا عج اًز عمى عجز ،واآلخر ،خاصة العربي ،يزداد شراسة!

واذا نحػػف دققنػػا النظػػر فػػي التعػػاطي العربػػي مػػع إشػػكالية الوافػػد والمػػوروث إبػػاف

حقبتي االستعمار األوروبػي واالسػتقبلؿ السػمبي ،سػنجد أف االشػكالية تػزداد تفاقمػاً مػف

حقبة ألخرى! ولذلؾ أسباب منطقية بطبيعة الحاؿ ،سأحاوؿ عرضيا في إيجاز.

بخػػروج اآلخػػر الهربػػي/العػػالمي مػػف عالمنػػا العربػػي ،بعػػد اسػػتعمار داـ لعقػػود

طويمة ،توقػع الكثيػروف أف تأخػذ ربوعنػا طريقيػا الطبيعػى نحػو التطػور! لكػف ،يبػدو أف

ثأ اًر قديماً ظمت نيرانو تتأجج فى قمب اآلخر الهربػي/العػالمي ،ويبػدو كػذلؾ أف مخاوفػاً
قديمة ظمت تؤرؽ اآلخر نفسو! أما الثأر فدافعو الهزو العربي لمهرب ،ذلؾ الذى أجػج

اآلخر العربي يوماً ني ارنو وسماه فتحاً مبيناً! فى حػيف أنػو لػـ يكػف سػوى توسػع مػألوؼ

مف دولة فتية ناىضة! خطي ة اآلخر العربي أف غمفو برقا ؽ دينية!

أما المخاوؼ المستعرة فى صدر اآلخر الهربي/العالمي فمصدرىا الخشػية مػف

نيوض دولة فتية فى ربوعنا العربية ،تُعيد إخراج ببلده مف التاريخ(!)5

مزاعـ غربية ال تخمو مف وجاىة! يجيد اآلخر الهربػي/العػالمي توظيفيػا لتبريػر

سياسػػتو البلإنسػػانية تجػػاه عالمنػػا العربػػي ،ويحظػػى بفضػػميا بػػدعـ واضػػح مػػف الػػذات
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الهربي ػػة ،رغ ػػـ ص ػػيحات االدان ػػة الت ػػى تُطمقي ػػا تم ػػؾ ال ػػذات ب ػػيف الح ػػيف واآلخ ػػر عم ػػى

استحياء ،احتجاجاً عمى نيج اآلخر الهربي/العالمى تجاه ربوعنا الطيبة..

اآلخػػر الهربػػي/العػػالمي أعػػد الشػػرؾ ،وىػػو إبقػػاء الجمػػاىير العربيػػة فػػى إغتػراب

ثقافي ،تُحرـ بموجبو مف الحػؽ فػى نقػد ثقافتيػا وتطويرىػا! اآلخػر الهربػي/العػالمي إذف
فػػى مػػأزؽ ،ألف إضػػطبلعو المباشػػر بػػدفع الػػذات العربيػػة نحػػو الشػػرؾ ،غيػػر مػػأموف

العواقب ،فالذات العربية ،عمى سذاجتيا ،البد وأف تتنبو إلى ما ُيراد بيا!

لػ ػ ػػـ تمبػ ػ ػػث العبقريػ ػ ػػة الهربيػ ػ ػػة اآلثمػ ػ ػػة أف وجػ ػ ػػدت الحػ ػ ػػؿ السػ ػ ػػحري( !)6آخػ ػ ػػر

عربي/محمى ،ينتمى لنفس ثقافة الذات العربية ،يتػولى ميمػة دفعيػا نحػو الشػرؾ ،دوف
أف تتنبو لو الذات ،وكيؼ تفعؿ؟! وىػو يشػاركيا المبلمػح الجسػدية ،ويشػاركيا عاداتيػا
وتقاليدىا ،وأفراحيا وأتراحيا ،واألىـ مف ذلؾ يشاركيا عقيدتيا الدينية!

بالفعػػؿ نجحػػت الخدعػػة ،عمػػى سػػذاجتيا ،وسػػاعد عمػػى نجاحيػػا أمػػور عديػػدة،

منيا أف اآلخر العربي كاف موجوداً إباف قوة الدولة العربية ،إذ كانت الدولة قوية بينما

كاف االنساف العربي مهترباً ،وىو ما ساعد بالتأكيد عمى التعجيؿ بإنييارىا!

الميـ ،لـ تجد الذات العربية غضاضة فى احتكار اآلخر العربي/المحمى لحػؽ

نقد الثقافة العربية اإلسبلمية وتطويرىا! وفى اعتقادي أف الخدعة كاف ليا أال تنكشػؼ

لػػو أف اآلخػػر العربػػي/المحمػػى مػػارس قػػد اًر مػػف النقػػد والتطػػوير األنسػػنييف لثقافتنػػا! لكػػف
الذي حصؿ ،وال يػزاؿ يحصػؿ ،ىػو أف ىػذا اآلخػر وظػؼ إمكانياتػو الفكريػة ،وبعضػيا

عبقري ،فى تكريس تواطؤه المشيف مع اآلخر الهربي/العالمي!

ذلػؾ ػ عمػى األرجػح ػ ىػو التفسػير العممػي لتفػاقـ اشػكالية الوافػد والمػوروث فػي

ثقافتنا العربية اباف حقبة االستقبلؿ السمبي عنيا في ظؿ االسػتعمار األوروبػي .ولػيس

لثقافتنا العربية االسبلمية أف تطمح إلػى تجنػب التػدىور فػي قػدرتيا عمػى التعػاطي مػع
الواقػػع ،وفريػػؽ مػػف أبنا يػػا يسػػتأثر بامتيػػاز نقػػدىا وتطويرىػػا ،بػػؿ ويعمػػؿ جاىػػداً عمػػى
تكريس تخمؼ بقية أبناء ثقافتو ،لتظؿ مصالحو وامتيازاتو في مأمف!
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ما العمل واإلشكالية تزداد تفاقماً؟
عمى خبلؼ الحاؿ مع الحضارة الهربية ،يظؿ التساؤؿ قا ماً حوؿ مكانة الفكر

األنسػػني فػػي الحضػػارة االسػػبلمية عموم ػاً ،وفػػي الثقافػػة العربيػػة االسػػبلمية عمػػى وجػػو

الخصػوص! فالد ارسػات البػارزة فػي ىػذا الصػدد ضػ يمة! وعمػة ذلػؾ ػ فػي أريػي ػ نجػاح

اآلخػػر ،خاصػػة العربػػي/المحمػػي ،فػػي تكػريس اغتػراب الػػذات العربيػػة ثقافيػاً واسػػتعدا يا
عمى محبي الحقيقة ،وأعني بيـ الفبلسفةُ ،ليبقييا كيفاً مظمماً!

فقد اعتاد اآلخػر ،خاصػة العربػي/المحمػي ،أف ُيمقػي فػي روع الػذات العربيػة أف
الفمس ػػفة درب م ػػف الهواي ػػة والض ػػبلؿ ،وأف االش ػػتهاؿ بي ػػا خطي ػػة واث ػػـ عظ ػػيـ! اعت ػػاد
اآلخر أف يفعؿ ىذا ،بدأب ،رغـ إدراكو لقيمة الفمسفة كأحػد أبػرز وأىػـ السػبؿ المتاحػة

أماـ االنساف لنشداف الحقيقة ،تمؾ التى يستحيؿ إدراكيا عمى وجو اليقيف!

ولؤلسػؼ ،وجػد اآلخػر العربػي/المحمػي ػ وال يػزاؿ يجػد ػ فػي مسػاعيو المحمومػة

لتحػريـ الفمسػػفة وتػػأثيـ االشػػتهاؿ بيػػا دعمػاً آثمػػا مػػف محترفػػي التبريػػر الػػديني ،الػػذيف لػػـ
ولف يتورعوا عف التضحية بالذات ومصمحتيا عمى مذبح اآلخر!

قػػار ي الك ػريـ ،المحػػاوالت الجػػادة لئلجابػػة عمػػى التسػػاؤؿ الحػػا ر حػػوؿ مكانػػة

الفكػػر األنسػػني فػػي الحضػػارة االسػػبلمية عموم ػاً ،وفػػي الثقافػػة العربي ػة االسػػبلمية عمػػى

وجو الخصوص ،تتراوح في ُمجمميا بيف نفي قاطع لوجود األنسنية فػي الشػرؽ عمومػا
ػ ػ كمػػا عنػػد كػػارؿ ىينػػرش بِكػػر الػػذي قػػاؿ بػػأف األنسػػنية ىػػي التجربػػة الحيػػة الحاسػػمة

الكبػػرى بالنسػػبة إلػػى الهػػرب( ،)7ومػػف ثػػـ اسػػتبعد وجودىػػا فػػي الشػػرؽ ػ وبػػيف إثبػػات
جورج مقدسي القاطع ليذا الوجود في الحضارة العربية اإلسػبلمية الكبلسػيكية ،وكػذلؾ

قول ػػو ب ػػأف المس ػػيحية وج ػػدت ف ػػي اإلس ػػبلـ الكبلس ػػيكي حض ػػارة أكث ػػر تق ػػدماً ف ػػي الق ػػوة

العس ػػكرية واالقتص ػػادية والفكري ػػة ،واكتش ػػفت بع ػػد د ارس ػػة مستفيض ػػة عناص ػػر الميػ ػراث

التػػاريخي لتمػػؾ الحضػػارة اإلسػػبلمية ،وىػػو مػػا أيقػػظ داخػػؿ المسػػيحية إدراكيػػا لميراثيػػا
الكبلسيكي ،أو بكممات أخرى أيقظ داخميا النشورية أو األنسنية(.)8
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وعمػى خػبلؼ بِكػر ومقدسػي ،سػعى عبػد الػرحمف بػدوي ومحمػد أركػوف ،لتحديػد

دقيؽ نسبيا لما اتفقا عمى كونو أنسنية شيدتيا الحضارة العربية اإلسبلمية.

ذىب عبػد الػرحمف بػدوي إلػى القػوؿ بػأف األنسػنية فػي الفكػر العربػي اإلسػبلمي

لػػـ تكػػف مػػف شػػأف نفػػر مػػف المتوحػػديف الش ػواذ الػػذيف كػػانوا يحيػػوف منع ػزليف فػػي البي ػػة
الفكرية العربية ،بؿ كانت تتمثؿ في أوساط كاممة تابعت الحركة بكػؿ حماسػة .وذىػب

بػ ػػدوي أيض ػ ػاً إلػ ػػى القػ ػػوؿ بإمكانيػ ػػة تحديػ ػػد تػ ػػاريخ عمػ ػػو األنسػ ػػنية فػ ػػي الثقافػ ػػة العربيػ ػػة

اإلسػػبلمية بالمػػدة مػػف بدايػػة القػػرف ال اربػػع اليجػػري حتػػى نيايػػة القػػرف السػػابع تقريبػػا(.)9

وىػػو ال ػرأي الػػذي اختمػػؼ معػػو محمػػد أركػػوف ،فػػرغـ اتفػػاؽ أركػػوف مػػع بػػدوي فػػي القػػوؿ
بوجػػود األنسػػنية فػػي الحضػػارة اإلسػػبلمية فػػي فتػرة زمنيػػة بعينيػػا ،اختفػػت بعػػدىا بسػػبب

عوامؿ داخمية وخارجية ،مادية ومعنوية ،نرى أركوف وقد اختمؼ مع بدوي فيمػا يتعمػؽ

بتحدي ػػد ى ػػذه الفتػ ػرة ،إذ ق ػػاؿ أركػػوف ب ػػأف األنس ػػنية كانػػت موج ػػودة بػػيف القػ ػرنيف الث ػػاني
اليجػ ػػري وحتػ ػػى القػ ػػرف الخػ ػػامس فػ ػػي الحضػ ػػارة العربيػ ػػة اإلسػ ػػبلمية الكبلسػ ػػيكية ،ثػ ػػـ
اضمحمت بعد ذلػؾ واختفػت بعػد دخػوؿ تمػؾ الحضػارة فػي عصػور التكػرار واالجتػ ارر،

أو مػػا ُيػػدعى بعصػػر االنحطػػاط .إضػػافة إلػػى قػػوؿ أركػػوف بتػزامف اختفػػاء األنسػػنية مػػع
موت الفمسفة في المشرؽ أوال ،ثـ في المهرب واألندلس ثانيا(!)11
وىكذا ،أييا القاريء الكريـ ،واستنادا لمدراسات القا مػة بمعرفػة الحضػارة العربيػة

اإلسػػبلمية لمفكػػر األنسػػني ،واسػػتنادا أيض ػاً لم ػرأي القا ػػؿ بػػأف األنسػػنية لػػـ تتبمػػور فػػي
أوروبػػا إال فػػي عصػػر النيضػػة ،يػػذىب الػػبعض إلػػى القػػوؿ بشػػيود الحضػػارة اإلسػػبلمية
لؤلنسنية قبؿ أوروبا ،وىو ما أنكره تمامػاً ،لقنػاعتي بأنػو لػـ يعػد مقبػوالً اليػوـ أف تُنسػب

األنسػػنية ألبنػػاء حضػػارة بعينيػػا دوف بقيػػة الحضػػارات ،كمػػا يحمػػو لمكثي ػريف أف يفعم ػوا!

فيذا ػ وبحسب بحوثي العديدة في الفكر األنسني ػ مف قصر النظر التاريخي أو خػداع
المنظور أو مف عدـ الفيـ لممدلوؿ الحقيقي لؤلنسػنية ،أو أخيػ اًر لعػدـ التنبػو إلػى الػدور

الحيوي المنوط بالفكر األنسني أف يػنيض بػو فػي رحمػة الحيػاة .فاألنسػنية ىػي االقػرار

بحؽ كػؿ إنسػاف فػي حػب الحقيقػة ونشػدانيا ،وىػو مػا يعنػي عػدـ منطقيػة ،بػؿ سػخؼ،
الزعـ بأف حضارة بعينيا يمكف أف تخمو منيا!
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قػػار ي الك ػريـ ،أ ارنػػي قانع ػاً أنػػو لػػو كػػاف قُػػدر لمفكػػر األنسػػني أف يتب ػوأ المكانػػة
البل قػػة بػػو فػػي تاريخنػػا الثقػػافي ،ولػػو أف انصػػار ىػػذ الفكػػر لػػـ ُيضػػطيدوا ولػػـ تُح ػرؽ
كتػػبيـ ،لكانػػت ثقافتنػػا العربيػػة أخػػذت مسػػارىا الطبيعػػي فػػي النمػػو والتطػػور ،ولكنػػا اليػػوـ
نسير جنباً إلى جنب مع بقية أمـ األرض ،بدالً مف أف نرفػؿ ػ كمػا نحػف اليػوـ ػ ،والػى

أجػػؿ غيػػر مسػػمى ،فػػي غبل ػػؿ وضػػع ُميػػيف وشػػاذ! نقتنػػي بمقتضػػاه ت ارث ػاً جامػػداً ،ال
نج ػػرؤ وال نمم ػػؾ الق ػػدرة عم ػػى نق ػػده وتط ػػويره ،وم ػػف ث ػػـ نس ػػتعيف عم ػػى الحاض ػػر بواف ػػد
ح ػػداثي ،ال يق ػػؿ األخ ػػذ ب ػػو ض ػػر اًر ع ػػف األخ ػػذ بتراثن ػػا المتحج ػػر! ف ػػي الح ػػالتيف ،ن ػػزداد
اغتراباً وتتقمص قدرتنا عمى التعاطي مع اشكالية الوافد والموروث في ثقافتنا!

مػػا العمػػؿ إذف؟..الحػػؿ فػػي أريػػي ىػػو أف نعمػػد لتحقيػػؽ الحمػػـ الػػذى لطالمػػا راود
المظمـ ،وأعني بأنصار الحرية أول ؾ الشيداء الذيف أحبػوا
أنصار الحرية عبر تاريخنا ُ
الحقيقة وأصروا عمى المضي قُدماً في نشػدانيا ،فػدفعوا أرواحيػـ الطػاىرة ثمنػاً لػزودىـ
األسطوري عف حرية عقوليـ وقموبيـ! رحـ اهلل شيداء الحرية!
صػػحيح أف اآلخػػر العربػػي/المحمػػي نجػػح فػػي تشػػويو ىػؤالء الشػػيداء األبػرار فػػي

عيػػوف إخ ػوانيـ ،وصػػيرىـ نمػػوذج ردع لكػػؿ مػػف تسػػوؿ لػػو نفسػػو مناىضػػة االغت ػراب

الثقافي لمذات أو المساس باآلخرية! بيػد أف تأسػيس مدرسػة أنسػنية فػي الفكػر العربػي،
إف ىو حصؿ ،أظنو قاد اًر عمى إعادة االعتبار والسكينة ألروح ىؤالء األحرار! وكيػؼ

ال ،وى ػػـ سيص ػػبحوف من ػػارات نيت ػػدي بنورى ػػا ف ػػي رحمتن ػػا الش ػػاقة الع ػػادة بن ػػاء ال ػػذات

العربية ،بعد أف أنفؽ اآلخر اآلثـ قروناً في ىدميا ،حتى أنو صيرىا مسخاً!

اآلخر العربي لف يتوانى حتماً عػف السػعي الجيػاض حممنػا! غيػر أف الطريػؼ

ىػػو أنػػو سػػيفعؿ ذلػػؾ فػػي وقػػت تبػػذؿ فيػػو نسػػخو المختمفػػة فػػي ربوعنػػا السػػاذجة جيػػوداً

محمومة لتعب ة وحشد الجماىير خمؼ ما ُيطمؽ عميو "حمـ الوصوؿ لكأس العالـ"!

نسخ اآلخر العربي إف ىي ناىضت حممنػا ،وىػي البػد فاعمػة ،فػي وقػت تسػاند

فيػػو ،عمػػى نحػػو أسػػطوري ،حمػػـ تافػػو كحمػػـ الترقػػي فػػي لعبػػة ك ػرة القػػدـ ،ستكشػػؼ عػػف
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تعمػػدىا القبػػيح واآلث ػـ مناىضػػة حمػػـ عظػػيـ كحممنػػا بتأسػػيس مدرسػػة أنسػػنية فػػي الفكػػر
العربي ،تأخذ عمى عاتقيا تيي ة األجواء الموا مة العادة بناء االنساف العربي!

ق ػػار ي الكػ ػريـ ،ف ػػي خت ػػاـ ى ػػذه المقال ػػة ،والت ػػى أظني ػػا طال ػػت بع ػػض الش ػػيء،

أسػػتأذنؾ فػػي اسػػتباؽ مػػا أتصػػوره تشػػويياً سػػتعمد نسػػخ اآلخػػر العربػػي المعاص ػرة ،إلػػى

المهرضػػة لفكػرة تأسػػيس مدرسػة أنسػػنية فػػي
إلحاقػو بػػالفكر األنسػني ،لتبريػػر مناىضػتيا ُ

الفكر العربي! وذلؾ عبر توضيح مسألتيف أراىما مف األىمية بمكاف:
 المسألة األولى ىي التثميف األنسني لجوىر األدياف:

في مقالة لي بعنواف "التثميف األنسني لجوىر األدياف" ،قمت ػ كالعادة ػ بنشػرىا

عمػػى شػػبكة االنترنػػت ،تصػػديت لمناقشػػة ىػػذه المسػػألة بشػػيء مػػف التفصػػيؿ ،القتنػػاعي
الم ازيػػدة عمػػى األديػػاف كعادتػػو دا م ػاً وأبػػداً!
بػػاف اآلخػػر العربػػي/المحمػػي ال ولػػف يمػػؿ ُ
المظمـ؟!
المزايدة عمى األدياف لـ تخذلو يوماً ،طيمة تاريخنا ُ
وكيؼ يفعؿ ،و ُ

المشار إلييا تواً والتى أوصي قار ي بالرجوع إلييا،
الميـ ،انتييت في مقالتي ُ
إلى أنو ليس ثمة تعارض بيف الديف والفمسفة ،كطريقيف أماـ االنساف لنشداف

الحقيقة ،إذ أف أقصى ما يطمح إليو اإلنساف إزاء الحقيقة ػ كما ذكرت في كتابات
سابقة وكما سأذكر دا ما ػ ىو الوثوؽ بما يفضي إليو بو عقمو وقمبو في ُنشدانيا ،إذ
أف لمقمب مبرراتو التى اليعمـ عنيا العقؿ شي ا ،والعكس صحيح أيضاً!
أجؿ ،ليس ثمة تعارض بيف الديف والفمسفة ،وذلؾ لسببيف :أوالً :يحدث في

أحاييف كثيرة أف يصؿ سالكو الطريقيف ،الديف والفمسفة ،إلى النتيجة نفسيا! خذ مثبل

الفيمسوؼ الشيير ىيجؿ ،وقولو إف اهلل ىو الحقيقة ،وىو الماىية ذات القوة المطمقة.
وكذا قولو إف اهلل يكشؼ عف نفسو فى العالـ ،وانو فى ىذا العالـ ال ينكشؼ شيء

سواه .أال يمتقى الفيمسوؼ ىيجؿ بأقوالو تمؾ مع ما نتفؽ جميعاً عمى كونو جوىر
األدياف ػ عمى تعددىا وتباينيا ػ وىو معرفة اإللو؟! ثـ أال يقوـ ىذا االلتقاء دليبلً عمى

إمكانية التبلقح البناء بيف الطريقيف وأنصارىما؟!
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ثانياً :اإلنساف ػ وكما تُعممنا الحياة ػ حيؿ بينو وبيف المعرفة اليقينية لمحقيقة
بحجاب كثيؼ وصمد ليس يمزقو ػ عمى األرجح ػ سوى الموت! وأقصى ما يطمح إليو

المطالب دوم ًا وأبداً بنشداف الحقيقة ،ال إدراكيا ،ىو الوثوؽ بما
اإلنساف ،ذلؾ الكا ف ُ
ُيفضي إليو بو عقمو وقمبو ،ومف ثـ فبل مجاؿ في رأيي لمصداـ بيف الديف والفمسفة،
بدعوى معرفة أنصار أحدىما لمحقيقة عمى وجو اليقيف!!

في تفسيرىا لدواعي تأجج العداء بيف أنصار الديف وأنصار الفمسفة ،في

مجتمعاتنا العربية ،ذىبت المقالة إلى أف اآلخر العربي/المحمي ىو مف يحرص عمى
ىذا التأجيج المستمر لنيراف العداء ،بيف أنصار الديف وأنصار الفمسفة ،ألنو بدوف

ويمقنيا لمذات
ىذا العداء ،يتيدد رسوخ الثقافة الدينية ػ التي ُينتجيا ىذا اآلخر العربي ُ
المهتربة عبر أذنابو مف محترفي التبرير الديني ػ ،ومف ثـ تتيدد مصالح اآلخر

وتنكشؼ ممارساتو غير المشروعة! واألخطر مف ذلؾ ىو أف توقؼ الذات العربية
عف معاداة الفمسفة يناؿ بالضرورة مف قدرة اآلخر العربي عمى تكريس اغترابيا

الثقافي ،إذ كيؼ سيتسنى لو المضى قدما فى الترويج لثقافة دينيوُ ،ينتجيا لتخدـ
مصالحو وممارساتو عمى حساب مصمحة الذات ،في ظؿ استبداؿ الذات العقؿ

الفمسفي بعقميا البلىوتى/الفقيي ،وقيرىا الغترابيا الثقافي ،عبلوة عمى استعادتيا

لحقيا المشروع واألصيؿ في امتبلؾ ثقافة حرة ومتطورة..

في النياية ،خمصت المقالة إلى أف استخداـ مصابيح األنسنية في إنارة

المناطؽ المظممة فى الثقافات الدينية ػ والمقصود بيا ىنا جوىر األدياف ػ يزيد مف
قدرة الذات المستضعفة ،فى شتى أنحاء العالـ ،وبصفة خاصة فى عالمنا العربي،

عمى التحرر مف نير االغتراب الثقافي الذى ُيثقؿ اآلخر اآلثـ كاىميا بو ،فن ارىا يوماً
وقد رفضت احتكار ىذا اآلخر اآلثـ انتاج ثقافتيا الدينية ،عبر تعيدىا ىذه الثقافة
بالنقد والتطوير ،مستفيدة فى ذلؾ بالثروة العقمية التى ُوىبت إياىا..

وكاتب ىذه السطور واثؽ ػ كؿ الثقة ػ انو في ظؿ مناخ كيذا يصبح ممكناً

تفكيؾ ،بؿ محو ،إشكالية الوافد والموروث في ثقافتنا العربية االسبلمية.
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 المسألة الثانية ىي التصاؽ الفكر األنسني باإلنساف:

أب اآلخػػر اآلثػػـ ،فػػي كػػؿ زمػػاف ومكػػاف ،أال يػػدع سػػبلحاً ،ميمػػا كػػاف ُميتر ػاً،
َد ْ
إال ويسػػتخدمو فػػي مناىضػػة مػػا يتصػػوره تيديػػداً لمكاسػػبو وامتيا ازتػػو! والفكػػر األنسػػني

بطبيعة الحاؿ لف يحافظ لآلخر عمى امتيازاتو اليا مة ،واف اعترؼ لو بما يستره!

ولعػػؿ أكثػػر األسػػمحة الميتر ػػة التػػى يمكػػف أف يمجػػأ اآلخػػر العربػػي/المحمػػي إلػػى

اشيارىا في وجو الفكر األنسني وأنصػاره ىػو نعتػو إيػاىـ ب ػ "الوافػديف الهػزاة" ،غيػر أف

اآلخػػر اآلثػػـ إف ىػػو فعػػؿ ىػػذا ،وىػػو المحالػػة فاعػػؿ ،سػػيكوف ُمص ػ اًر عمػػى االسػػتيانة
واالستيزاء بعقوؿ طاؿ ػ لؤلسؼ الشديد ػ رقادىا في محبسيا!

عمػػى أيػػة حػػاؿ ،سػػأدفع عنػػا معشػػر األنسػػنييف وعػػف فكرنػػا األنسػػني ىػػذا االتيػػاـ

الظالـ والجا ر ،عبر اتياني ما أتصوره ُحججاً داحضة ،ال ُينكرىا إال ُمهرض!

صػ ػػحيح أف ثقافتنػ ػػا العربيػ ػػة االسػ ػػبلمية ،ت ػ ػديف بقػ ػػوة فػ ػػي نشػ ػػأتيا إلػ ػػى الػ ػػديف

االسبلمي ،فيو الذى أكسب أبناء ىذه الثقافػة ىػويتيـ وسػاىـ بقػوة فػي صػياغة طريقػة

حيػػاتيـ! وصػػحيح أيض ػاً أف ثقافتنػػا العربيػػة االسػػبلمية ،وعمػػى خػػبلؼ ثقافػػات أخػػرى

كالثقافػػات األوروبيػػة ،لػػيس ليػػا ظييػػر فمسػػفي ،بمعنػػى أف أبنػػاء ىػػذه الثقافػػة لػػـ يمػػروا

بتجربة "النقاء الفمسفي" ،فالشعوب العربية قبؿ االسبلـ لـ تعرؼ التفمسؼ!

كؿ ىذه األمور صحيحة ،وال مجاؿ النكارىػا ،بيػد أنيػا ال تنػاؿ ،وال ينبهػي ليػا

أف تناؿ ،مف حؽ االنساف العربي فػي االشػتهاؿ بالفمسػفة بوصػفيا ،إلػى جانػب الػديف،

أحد أىـ وأبرز طرؽ ُنشداف الحقيقة! وذلؾ لدواع عديدة ،اآلتي أىميا:

أوالً :الفكػ ػػر األنسػ ػػني ،وعمػ ػػى خػ ػػبلؼ العديػ ػػد مػ ػػف الفمسػ ػػفات األخػ ػػرى ،ي ػ ػرتبط

باإلنسػػاف ويػراه أعمػػى قيمػػة فػػي الوجػػود ،ومػػف ثػػـ فيػػو يوجػػد أينمػػا ُوجػػد اإلنسػػاف ،حتػػى
واف حالػ ػػت ظػ ػػروؼ بعينيػ ػػا بػ ػػيف اإلنسػ ػػاف وبػ ػػيف إدراؾ ىػ ػػذا الفكػ ػػر! وأ ارنػ ػػي قانع ػ ػاً أف

المقوالت األنسنية في أبسط صورىا البد وأنيا جالت في صدر اإلنساف البدا ي!
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ثانيػاً :فػػي غيبػػة التفمسػػؼ وفػػي ظػػؿ احجػػاـ أبنػػاء ثقافتنػػا عػػف االشػػتهاؿ بنشػػداف

الحقيقػػة ،قُضػػي عمػػى االنسػػاف العربػػي التيػػو فػػي ظممػػات الجيػػؿ والتخمػػؼ! إذ لػػـ يجػػد
اآلخر العربػي/المحمػي صػعوبة تُػذكر فػي السػطو عمػى الػديف ،فوجػدناه يحتكػر لنفسػو،
ولم ات السنيف ،حػؽ انتػاج الثقافػة الدينيػة ،بػؿ وراح فػي جػرأة يتمتػرس وراءىػا لحمايػة

ومسػػتفز! غيػػر عػػابيء بضػػحاياه
مكاسػػبو الضػػخمة وامتيا ازتػػو اليا مػػة ،عمػػى نحػػو مػػؤلـ ُ

الػػذيف نجػػح فػػي تك ػريس اغتػرابيـ ،وألقػػى فػػي روعيػػـ أنيػػـ بتنػػازليـ عػػف حريػػة عقػػوليـ

وقموبيـ ووضعيا عند قدميو ،يتقربوف إلى اهلل ويشتروف الجنة!

ثالثػاً :التػراث الفمسػػفي العػػالمي لػػيس ممكػاً ألبنػػاء حضػػارة بعينيػػا ،فيػػو ممػػؾ لنػػا

جميعاً معشر البشر ،في كؿ زماف ومكاف! بدييية غا بة ،لعؿ أروع مف نبو إلييػا ىػو

الفيمس ػػوؼ ك ػػارؿ ياس ػػبرز( ،)11ح ػػيف ق ػػاؿ إف واج ػػب االنس ػػاف ،وأيػ ػاً كان ػػت الثقاف ػػة أو
الحضػػارة التػػى ينتمػػي إلييػػا ،ىػػو أف يػػتعمـ مػػف "المػػوقظيف الكبػػار أو الفبلسػػفة العظػػاـ"

فػػي كػػؿ العصػػور والحضػػارات ،ألنػػو ػ وبحسػػب رأي ياسػػبرز ػ لمػػا كانػػت الصػػياغة

الواعية لحقيقة التفمسػؼ وىدفػو التكتمػؿ أبػداً فػي صػورة نيا يػة ،يمكػف االجمػاع عمييػا

(كمػػا ىػػو الشػػأف مػػع الحقػػا ؽ العمميػػة التػػي تظػػؿ ُممزمػػة لمعقػػؿ وعامػػة الصػػدؽ مػػالـ
تظير أخرى تُ ِ
عدليا أو تنسخيا) فبلبد لكؿ منا أف يضطمع بيا مػرة أخػرى ،وأف يعػدىا
ميمة ومس ولية يتعيف عميو أف يواجييا ويتحمؿ تبعاتيا ما بقي إنساناً!

رابعػاً :إننػػا معشػػر العػػرب فػػي أمػػس الحاجػػة القنػػاع طػػا ر الفمسػػفة الميػػاجر أف

يحػػط رحالػػو فػػي ربوعنػػا الطيبػػة ،بعػػد غيبػػة طويمػػة ،لنسػػتقوي بػػو عمػػى اغترابنػػا الثقػػافي
واآلخريػ ػػة البهيضػ ػػة ،ولنشػ ػػيد زواؿ اإلشػ ػػكاليات الثقافيػ ػػة المعقػ ػػدة والمتفاقمػ ػػة ،كتمػ ػػؾ

الخاصػػة بالوافػػد والمػػوروث! قيمػػة الفمسػػفة وعظمتيػػا ،أييػػا القػػاريء الك ػريـ ،تكمػػف فػػي
انطواء الفمسفات جميعاً عمى فمسفة واحدة خالدة ال يممكيا أي إنساف وانما تتجػو إلييػا

الجيػػود الجػػادة ف ػػي ك ػػؿ زمػػاف ،وف ػػي الش ػػرؽ واله ػػرب ،عمػػى الس ػواء! كمػػا أف عظم ػػة

الفبلسػػفة ،تكمػػف فػػي ادراكيػػـ لكػػوف األق ػواؿ الفمسػػفية بطبيعتيػػا ناقصػػة إلػػى أبعػػد حػػد،

ألنيـ يطالبوف مف يسمعيـ بأف يعمؿ عمى إكماؿ أقواليـ مف وجوده الخاص!
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صػػفوة القػػوؿ ،انػػو ال غنػػى لنػػا نحػػف أبنػػاء الثقافػػة العربيػػة االسػػبلمية عػػف بنػػاء

صػػرحنا الفمسػػفي ،لنػػثمف بػػو وجودنػػا االنسػػاني ،ونؤكػػد الخوتنػػا فػػي شػػتى أنحػػاء العػػالـ،
جدارة عقولنا وقموبنا بالحرية ،وقدرتنا عمى التفمسؼ واالشتهاؿ بطمب الحقيقة!

اليوامش:
ــــــــــ

( )1يعػػود الفضػػؿ فػػي تنبييػػي إلػػى أىميػػة الكتابػػة عػػف اشػػكالية الوافػػد والمػػوروث فػػي
ثقافتنػ ػػا العربيػ ػػة االسػ ػػبلمية ،إلػ ػػى الــــدكتور ودان بوةفالــــة األسػ ػػتاذ بجامعػ ػػة معسػ ػػكر
الج از ػػر ،وذلػػؾ حػػيف تفضػػؿ سػػيادتو مشػػكو اًر بػػاطبلعي عمػػى ممخػػص مداخمتػػو القيمػػة

التى ينوي المشاركة بيا قي مؤتمر الجمعية الفمسفية المصرية القادـ "الوافد والموروث

في الثقافة العربية" ،فإلى سيادتو أتوجو بخالص الشكر واالمتناف..

( )2لممزيد مف المعمومات ارجػع :سػعد الػديف إبػراىيـ ،مسـتقبل المتتمـع والدولـة فـي
الوطن العربي( ،عماف :منتدى الفكر العربي ،)1988 ،ص  161ـ .163

( )3ارجػع :بناء الذات األنسـنية ،مقالػة لمكاتػب منشػورة عمػى االنترنػت .و ارجػع أيضػاً

الفصؿ األوؿ مف كتابي :دون كيخوتو المصري ـ دراسة عممية وثائقيـة لحيـاة وفكـر
نتيب سرور( ،القاىرة :المجمس األعمى لمثقافة.)2119 ،

( )4ف ػػي رؤيتن ػػا المقترح ػػة لمفك ػػر األنس ػػني ،تتمث ػػؿ الخص ػػا ص العامػ ػة لؤلنس ػػنية ف ػػي

اآلت ػػي 1 :ػ ػ معي ػػار التق ػػويـ ى ػػو اإلنس ػػاف 2 .ػ ػ اإلش ػػادة بالعق ػػؿ ورد التط ػػور إل ػػى ثورت ػػو
الدا مػػة3 .ػ ػ تثمػػيف الطبيعػػة والتعػػاطي المتحضػػر معيػػا4 .ػ ػ القػػوؿ بػػأف التقػػدـ إنمػػا يػػتـ
باإلنساف نفسو5 .ػ تأكيد النزعة الحسية الجمالية.

( )5راجع :صامويؿ ىنتنجتوف ،ترجمة طمعت الشايب ،صدام الحضارات ـ إعادة
صنع النظام العالمي( ،القاىرة :سطور ،)1998 ،ص .339 – 338

( )6راجع لمكاتب :محنة شعوبنا إدراكيا الساذج لآلخر ،مقالة منشورة عمى

االنترنت .تيافت اآلخر ،كتاب ميـ منشور أيضاً عمى االنترنت.

( )7ك ػػارؿ ىين ػػرش بك ػػر ] 1876ػ ػ  :[1933ع ػػالـ ألم ػػاني متخص ػػص ف ػػي الد ارس ػػات
اإلسػػبلمية .ولػػد فػػي أمسػػترداـ ،وسػػافر إلػػى أسػػبانيا ،والسػػوداف ،واليونػػاف ،وتركيػػا ،قبػػؿ
حص ػػولو عم ػػى درج ػػة ال ػػدكتوراه ع ػػاـ  .1899حص ػػؿ بك ػػر عم ػػى لق ػػب بروفس ػػور ع ػػاـ
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 ،1916وتقمػػد منصػػب وزيػػر الثقافػػة والتعمػػيـ فػػي دولػػة بروسػػيا .لمزيػػد مػػف المعمومػػات

عف رؤية بكر لمكانة األنسنية في الفكر العربي اإلسبلمي ارجػع :كػارؿ ىينػرش بكػر،
"تػراث األوا ػػؿ فػػي الشػػرؽ والهػػرب" ،فػػي عبػػد الػػرحمف بػػدوي (متػػرجـ ومحػػرر) ،التـراث
اليونـــاني فـــي الحضـــارة اإلســـالمية ــــ دراســـات لكبـــار المستشـــرقين( ،الق ػػاىرة  :دار

النيضة المصرية ،)1965 ،ص  3ػ  .33عبد الرحمف بدوي ،من تـاريخ اإللحـاد فـي
اإلسالم( ،القاىرة :بدوف ناشر ،)1945 ،ص 4ػ .9

( )8ج ػػورج مقدس ػػي ]  1921ػ ػ  :[ 2112بروفس ػػور ش ػػرؼ لمه ػػة العربي ػػة والد ارس ػػات
اإلسبلمية في جامعة بنسمفانيا .ولػد مقدسػي فػي دترويػت ،وتمقػى دروسػو فػي الواليػات

المتحدة ولبناف ،وتابع دراساتو العميا في فرنسا ،حيث ناؿ شػيادة الػدكتوراه فػي اآلداب
م ػػف جامع ػػة لس ػػوربوف ع ػػاـ  .1964يع ػػد الرج ػػؿ مرجع ػػا كبيػ ػ ار ف ػػي الد ارس ػػات العربي ػػة

واإلسػػبلمية .اىػػتـ بنػػوع خػػاص بالنقاشػػات الفقييػػة ،وحقػػؽ ونشػػر كتػػاب ابػػف عقيػػؿ "

الواضح في أصػوؿ الفقػو " .ومػف أبػرز أعمالػو الدالػة عمػى اىتماماتػو " نشػوء الكميػات

" ،و "نشػػأة األنسػػنية" .لمزيػػد مػػف المعمومػػات عػػف رؤيػػة مقدسػػي لمكانػػة األنسػػنية فػػي

الفك ػػر العرب ػػي اإلس ػػبلمي ارج ػػعGeorge Makdisi , The Rise of :
( Humanism in Classical Islam and the Christian West ,
Edinburgh : University Press , 1990 ) , PP.348-354 .
( )9لمزيد مف المعمومات عف رؤية بدوي لمكانة األنسنية في الفكر العربي اإلسبلمي
راجع :عبد الرحمف بػدوي ،اإلنسانية والوتودية في الفكر العربي( ،الكويػت بيػروت:

وكالة المطبوعات ،دار القمـ ،)1982 ،ص ص  13ػ .69

( )11محمد أركوف :باحث ومؤرخ ومفكر ج از ري ،ولػد عػاـ  ، 1928بمنطقػة القبا ػؿ

الكبػػرى األمازيهيػػة بػػالج از ر .اكمػػؿ أركػػوف د ارسػػتو الثانويػػة فػػي وى ػراف ،وابتػػدأ د ارسػػتو
الجامعية بكمية الفمسفة في الج از ر  ،ثـ أتـ دراستو فػي جامعػة السػوربوف ،حيػث عػيف
بيا أستاذا لتاريخ الفكر اإلسبلمي والفمسفة عاـ  .1968استند الكاتب في تناولو رؤية

أرك ػػوف لمكان ػػة األنس ػػنية ف ػػي الفك ػػر العرب ػػي اإلس ػػبلمي ،والػ ػواردة ف ػػي كتاب ػػو الت ػػالي:
Humanisme et Islam . . Combats et Propositions ( Paris :
)  Libraire Philosophique J.Vrinعمى عرض لتمؾ الدراسة أوردتو جريدة
الشرؽ األوسط  ،في عددىا رقـ  ،9641الصادر بتاريخ .2115/4/21عرض قاـ بو
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ىاشػػـ صػػالح ،وىػػو معػػروؼ بترجمتػػو لمكثيػػر مػػف أعمػػاؿ محمػػد أركػػوف إلػػى العربيػػة.

ولمتأصػػيؿ لرؤيػػة أركػػوف لمكانػػة األنسػػنية فػػي الفكػػر العربػػي اإلسػػبلمي ارجػػع أطروحتػػو

لمدكتوراه :محمد أركوف ،ترجمة ىاشـ صالح ،نزعة األنسنة فـي الفكـر العربـي ــ تيـل
مسكويو والتوحيدي ( ،بيروت :دار الساقي.)2116 ،

( )11لمعرفة المزيد عف آراء كػارؿ ياسػبرز ارجػع :كػارؿ ياسػبرز ،ترجمػة عبػد الهفػار

مكاوي ،تـأريخ الفمسـفة بنظـرة عالميـة( ،القػاىرة :دار الثقافػة لمنشػر والتوزيػع ،سمسػمة
النصوص الفمسفية ،العدد رقـ .)1994 ،16

الفصل الثاني
فمسفة ِ
الضرار واقعٌ كارثي
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"والذين اتخذوا مستداً ِ
ض ار ارً"
قرآف كريـ

كاف قوـ مف المنافقيف أتػوا النبػي محمػد(ص) ،وىػو يتأىػب لهػزوة تبػوؾ ،فقػالوا

لو :إنا قد بنينا مسػجداً لػذي العمػة والحاجػة والميمػة المطيػرة والميمػة الشػاتية .وطمبػوا مػف

النبي أف ُيصمي فيو .فقاؿ ليـ :إني عمى جناح سفر ،وحاؿ شهؿ ،ولو قدمنا ألتينػاكـ
فصمينا لكـ فيو .ثػـ أخبػر اهلل عػز وجػؿ النبػي بػأف ىػؤالء منػافقوف بنػوا مسػجدىـ عمػى
غير تقوى اهلل ،ليجعموه وك اًر لبنػي ِممػتيـ يتػومروف فيػو عمػى اإلسػبلـ والمسػمميف ،فػأمر
النبي بمس ِجد ال ِ
ضرار فيُدـ ،وظؿ زمناً والنػاس يتطوعػوف بيػدـ مػا تبقػى مػف أثػره ،وقػد
َْ
ُمحي اليوـ ولـ يبؽ لو أثر! وفيو نزلت اآلية الكريمة(:)1
"والذيف اتخذوا مسجداً ِ
ضػ ار اًر و ُكفػ اًر وتفريقػاً بػيف المػؤمنيف وارصػاداً لمػف حػارب

اهلل ورسولو مف قبؿ وليحمفف إف أردنا إال الحسنى واهلل يشيد إنيـ لكاذبوف".

السػػـ الزعػػاؼ حػػيف
يالروعػػة التنبيػػو القرآنػػي لحتميػػة تػػوخي الحيطػػة والحػػذر إزاء ُ
ُيػدس لؤلبريػاء فػي العسػؿ الشػيي! ويالشػقا نا ػ نحػف أبنػاء الثقافػة العربيػة اإلسػبلمية ػ
المم ِيمة) اللتزاـ الحذر!..
بعدـ التفاتنا ألىمية ىذه الدعوة القرآنية ( ُ
فػػي مقالػػة سػػابقة لػػي بعن ػواف" :إشػػكالية الوافػػد والمػػوروث فػػي الثقافػػة العربيػػة"،

أُدرجػػت ضػػمف أعمػػاؿ النػػدوة الفمسػػفية الواحػػدة والعشػػروف لمجمعيػػة الفمسػػفية المص ػرية،

أبديت قناعتي بأنو لو كاف قُدر لمفكر األنسني أف يتبوأ المكانة البل قػة بػو فػي تاريخنػا
الثقػػافي( ،)2ولػػو أف أنصػػار ىػػذا الفكػػر لػػـ ُيضػػطيدوا ولػػـ تُحػػرؽ كتػػبيـ ،لكانػػت ثقافتنػػا

العربية اإلسبلمية أخذت مسػارىا الطبيعػي فػي النمػو والتطػور ،ولكنػا اليػوـ نسػير جنبػاً
إلى جنب مع بقية أمـ األرض ،بدالً مػف أف نرفػؿ ػ كمػا نحػف اليػوـ ػ ،والػى أجػؿ غيػر

مسمى ،في غبل ؿ وضع ُمييف وشاذ! نقتني بمقتضاه تراثاً جامػداً ،ال نجػرؤ وال نممػؾ
القدرة عمى نقده وتطويره ،ومف ثػـ نسػتعيف عمػى الحاضػر بوافػد حػداثي ،ال يقػؿ األخػذ
المتحجر! في الحالتيف ،نزداد اغتراباً وتػتقمص قػدرتنا عمػى
بو ضر اًر عف األخذ بتراثنا ُ
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التعاطي مع إشكالية الوافد والموروث في ثقافتنا! أو بعبارة أخػرى ،نػزداد نأيػاً عػف نيػؿ

حقنا المشروع فى امتبلؾ ثقافة حرة ومتطورة!

المي ػػـ ،دع ػػوت ف ػػي خت ػػاـ المقال ػػة نفس ػػيا إل ػػى تحقي ػػؽ الحم ػػـ ال ػػذي لطالم ػػا راود

المضػي قُػدماً فػي ُنشػػدانيا،
أول ػؾ الشػيداء األحػرار الػػذيف أحبػوا الحقيقػة وأصػروا عمػػى ُ
فدفعوا أرواحيـ الطاىرة ثمناً لزودىـ األسطوري عف حرية عقوليـ وقموبيـ!..

دعوت إلى تأسيس مدرسػة أنسػنية فػي الفكػر العربػي ،تأخػذ عمػى عاتقيػا تيي ػة

األجواء الموا مػة إلعػادة بنػاء اإلنسػاف العربػي! ودافعػت عػف حػؽ اإلنسػاف العربػي فػي

االشتهاؿ بالفمسفة بوصفيا ،إلى جانب الديف ،أحد أىـ وأبرز طرؽ ُنشداف الحقيقة!

واستندت في دعوتي (اليا سة) لتأسيس مدرسة أنسنية فػي الفكػر العربػي ،وكػذا

في دفاعي عف حػؽ اإلنسػاف العربػي فػي التفمسػؼ ػ أقصػد حقػو فػي النضػاؿ مػف أجػؿ

اع عديدة ،لعؿ أىميا ،عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:
الحقيقة ػ إلى دو ٍ

أوالً :الفكػ ػػر األنسػ ػػني ،وعمػ ػػى خػ ػػبلؼ العديػ ػػد مػ ػػف الفمسػ ػػفات األخػ ػػرى ،ي ػ ػرتبط

باإلنسػػاف ويػراه أعمػػى قيمػػة فػػي الوجػػود ،ومػػف ثػػـ فيػػو يوجػػد أينمػػا ُوجػػد اإلنسػػاف ،حتػػى
واف حالت ظروؼ بعينيا بيف اإلنساف وبيف إدراؾ ىذا الفكػر! فػالمقوالت األنسػنية فػي
أبسط صورىا البد وأنيا جالت ػ بحسب حدسي ػ في صدر اإلنساف البدا ي!

ثانيػاً :فػػي غيبػػة التفمسػػؼ وفػػي ظػػؿ إحجػػاـ أبنػػاء ثقافتنػػا عػػف االشػػتهاؿ بنشػػداف

الحقيقػػة ،قُضػػي عمػػى اإلنسػػاف العربػػي التيػػو فػػي ظممػػات الجيػػؿ والتخمػػؼ! إذ لػػـ يجػػد
اآلخ ػػر العرب ػػي/المحم ػػي ص ػػعوبة تُػػذكر ف ػػي الس ػػطو عم ػػى ال ػػديف( ،)3فوج ػػدناه يحتك ػػر
لنفسو ،ولم ات السػنيف ،حػؽ إنتػاج الثقافػة الدينيػة ،بػؿ وراح فػي جػرأة يتمتػرس وراءىػا

ومسػػتفز! غي ػر ع ػػاب
لحمايػػة مكاسػػبو الضػػخمة وامتيا ازتػػو اليا مػػة ،عم ػػى نحػػو مػػؤلـ ُ

بضحاياه الذيف نجح فػي تكػريس اغتػرابيـ ،وألقػى فػي روعيػـ أنيػـ بتنػازليـ عػف حريػة

عقوليـ وقموبيـ ووضعيا عند قدميو ،يتقربوف إلى اهلل ويشتروف الجنة!
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ثالثػاً :التػراث الفمسػػفي العػػالمي لػػيس ممكػاً ألبنػػاء حضػػارة بعينيػػا ،فيػػو ممػػؾ لنػػا

جميعاً معشر البشر ،في كؿ زماف ومكاف! بدييية غا بة ،لعؿ أروع مف نبو إلييػا ىػو
الفيمسوؼ كارؿ ياسبرز ،حيف قاؿ إف واجػب اإلنسػاف ،وأيػاً كانػت الثقافػة أو الحضػارة

التػػي ينتمػػي إلييػػا ،ىػػو أف يػػتعمـ مػػف "المػػوقظيف الكبػػار أو الفبلسػػفة العظػػاـ" فػػي كػػؿ
العصػػور والحضػػارات ،ألنػػو ػ وبحسػػب رأي ياسػػبرز ػ لمػػا كانػػت الصػػياغة الواعيػػة
لحقيقػػة التفمسػػؼ وىدفػػو ال تكتمػػؿ أبػػداً فػػي صػػورة نيا يػػة ،يمكػػف اإلجمػػاع عمييػػا (كمػػا

ىػػو الشػػأف مػػع الحقػػا ؽ العمميػػة التػػي تظػػؿ ُممزمػػة لمعقػػؿ وعامػػة الصػػدؽ مػػالـ تظيػػر
أخرى تُ ِ
عدليا أو تنسخيا) فبلبد لكؿ منا أف يضطمع بيػا مػرة أخػرى ،وأف يعػدىا ميمػة
ومس ولية يتعيف عميو أف يواجييا ويتحمؿ تبعاتيا ما بقي إنساناً!

رابعػاً :إننػػا معشػػر العػػرب فػػي أمػػس الحاجػػة إلقنػػاع طػػا ر الفمسػػفة الميػػاجر أف

يحػػط رحالػػو فػػي ربوعنػػا الطيبػػة ،بعػػد غيبػػة طويمػػة ،لنسػػتقوي بػػو عمػػى اغترابنػػا الثقػػافي

واآلخريػ ػػة البهيضػ ػػة ،ولنشػ ػػيد زواؿ اإلشػ ػػكاليات الثقافيػ ػػة المعقػ ػػدة والمتفاقمػ ػػة ،كتمػ ػػؾ
الخاصة بالوافػد والمػوروث! قيمػة الفمسػفة وعظمتيػا ،عمػى مػا يبػدو ،تكمػف فػي انطػواء

الفمسفات جميعاً عمى فمسفة واحدة خالدة ال يممكيا أي إنساف وانما تتجو إلييا الجيػود

الجػػادة فػػي كػػؿ زمػػاف ،وفػػي الشػػرؽ والهػػرب ،عمػػى الس ػواء! كمػػا أف عظمػػة الفبلسػػفة،
تكم ػػف ف ػػي إدراكي ػػـ لك ػػوف األقػ ػواؿ الفمس ػػفية بطبيعتي ػػا ناقص ػػة إل ػػى أبع ػػد ح ػػد ،ألني ػػـ
يطالبوف مف يسمعيـ بأف يعمؿ عمى إكماؿ أقواليـ مف وجوده الخاص!

ومػػا إف فرغػػت مػػف نشػػر المقالػػة المػػذكورة ،حتػػى جػػاءتني تعميقػػات المشػػتهميف

بمينػػة الفكػػر ػ عمػػى ُنػػدرتيـ ػ ،واتفػػؽ الجميػػع تقريبػاً عمػػى طػػرح السػؤاؿ اآلتػػي" :إنػػؾ
بدعوتؾ إلى تأسيس مدرسة أنسنية في الفكر العربي ،كخطوة أولػى عمػى طريػؽ بنػاء
صرحنا الفمسفي ،تُقرر ضمناً عدـ وجػود فمسػفة ،أو فبلسػفة ،فػي ربوعنػا الطيبػة ،وىػو
ما قد يطعف في قدرة مفكرينا ػ وبعضيـ فذ ػ عمى التفمسؼ؟!".

ولسوؼ أسػعى جاىػداً فػي ىػذه المقالػة لتوضػيح وجيػة نظػري فػي ىػذا الصػدد،

المسػتطاع عمػى مػا قػد يكػوف ُمبيمػاً
عمى أمػؿ إبػراز أىميػة دعػوتي والقػاء الضػوء قػدر ُ
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فييػػا ،تحػػدوني رغبػػة صػػادقة فػػي إقالػػة عالمنػػا العربػػي مػػف عثرتػػو واعادتػػو إلػػى التػػاريخ
المييف منو ،عمى نحو ما نرى اآلف ونحف في مطمع األلفية الثالثة!
بعد خروجو ُ

ِ
المشار إلييػا فػي عنػواف
ولتكف البداية توضيح ما أعنيو بػ"فمسفة الضرار" ،تمؾ ُ
ىذه المقالة عمى أنيا واقع كارثي ،ترزخ أمتنا تحت نيره ،وتكتوي بنيرانو!
ما هي فهسفة انضرار؟
"وبضػػدىا تتميػػز األشػػياء!" ،مثػ ٌؿ عربػػي ،آثػػرت أف أعمػػؿ بػػو فػػي ىػػذه الجز يػػة،

عبػر اتخػاذي تعريػؼ "الفمسػفة" وتوضػيح مػدى جػدواىا ،مػدخبلً لتعريفػؾ ،أييػا القػاريء
الكريـ ،بػ"فمسفة ِ
الضرار"! ذلؾ المصػطمح الػذي أراه ػ بحسػب ُمعايشػتي لمػا يحػدث فػي
ربوعنا ػ األكثر تعبي اًر عما يشي بو واقعنا الثقافي الكارثي!..

أف تتفمسػػؼ ىػػو أف تُناضػػؿ مػػف أجػػؿ الحقيقػػة( !)4والفيمسػػوؼ عاشػػؽ لمحقيقػػة،

المربػػي
ينشػػدىا أينمػػا ُوجػػدت ،رغػػـ اقتناعػػو باسػػتحالة امتبلكػػو ليػػا عمػػى وجػػو اليقػػيف! ُ
العظيـ لسنج يظؿ أروع مف عبر عف عظمة ُنشداف الحقيقة ،وذلؾ بقولو(:)5

"ليسػػت الحقيقػػة التػػى يممكيػػا إنسػػاف أو يتصػػور أنػػو يممكيػػا ىػػى التػػى تجعػػؿ لػػو

قيمة ،بؿ الجيد الصادؽ الذى بذلو فى التماسيا والسػعي وراءىػا .فمػيس تممػؾ الحقيقػة
ىو الذى ُينمي طاقاتو وقػواه ،بػؿ إف البحػث عنيػا ىػو الػذى يعمػؿ عمػى تفتحيػا ،وفيػو
وح ػػده تكم ػػف قدرت ػػو عم ػػى االس ػػتزادة م ػػف الكم ػػاؿ .إف التمم ػػؾ ليجع ػػؿ اإلنس ػػاف كسػ ػوالً،

سػاكناً ،مهػرو اًر..ولػو أف اهلل وضػع الحقيقػة كميػػا فػى يمنػاه ،وجعػؿ الػدافع الوحيػد الػػذى

يحرؾ اإلنساف إلى طمبيا فى يسراه ػ ولو كاف فى نيتو أف ُيضمني ضبلالً أبدياً ػ ،ومػد
نحوي يديػو المضػمومتيف ،وىػو يقػوؿ :اختػر بينيمػا! لركعػت أمامػو فػى خشػوع وىتفػت
بو وأنا أشير إلى يسراه :رب! أعطني ىذه! فالحقيقة الخالصة ممكؾ أنت وحدؾ!"..

الفيمسػػوؼ فػػي المجتمػػع دليػػؿ عمػػى رفعػػة الفكػػر وسػػمو مرتبتػػو ،فيػػو يشػػير إلػػى

كػػؿ مػػا ىػػو خالػػد فػػي اإلنسػػاف ،ويثيػػر تعطشػػنا إلػػى المعرفػػة المحػػض ،المعرفػػة التػػي ال
تيػدؼ إلػى مصػمحة ،أي معرفػة ىػذه األمػور األساسػية ػ عػف طبيعػة األشػياء وطبيعػة
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العقؿ واإلنساف واهلل ػ التى ىي أعظـ وأكثر استقبلالً عف أي شيء نستطيع أف ُننتجػو

أو نبتك ػره ،وكػػؿ مػػا نفعمػػو تػػابع ليػػا ُممحػػؽ بيػػا ،ألننػػا نفكػػر قبػػؿ أف نعمػػؿ ،وال شػػيء
يمك ػػف أف يح ػػد م ػػف تفكيرن ػػا .فق ارراتن ػػا العممي ػػة تعتم ػػد عم ػػى الموق ػػؼ ال ػػذي نتخ ػػذه ف ػػي
المسػػا ؿ التػػى يسػػتطيع الفكػػر اإلنسػػاني أف يسػػأليا! وعميػػو ،تتمتػػع الػػنظـ الفمسػػفية التػػي

ليست موجية نحو فا دة عممية أو تطبيقية بتأثير عظيـ عمى التاريخ(!)6

الفمسفة إف ىي تنكبت لميمتيا ،تُصبح فمسفة ِ
الضػرار ،وينتيػي بيػا األمػر إلػى
التيافػػت فػػي دوجماطيقيػػة ،فػػي معرفػ ٍػة موضػػوعة فػػي صػػيئ ،نيا يػػة كاممػػة ،تنتقػػؿ مػػف
واحػػد إلػػى آخػػر بػػالتعميـ! فػػي حػػيف أف االشػػتهاؿ بالفمسػػفة ػ وكمػػا أسػػمفنا ػ يقتضػػي

المض ػػي قُػػدماً ف ػػي ُنش ػػداف الحقيق ػػة! واألسػ ػ مة ف ػػي الفمس ػػفة أش ػػد أىمي ػػة م ػػف االجاب ػػات
ُ
عمييا ،فكؿ إجابة تصبح بدورىا سؤاالً جديداً! ذلكـ ىو معنى التفمسؼ!
إضعاؼ قيمة وأىمية ُنشداف الحقيقة ىو الخطر الكبير الذي ييدد أي ُمجتمع.
فمف جية يعتاد أبناء المجتمع التفكير ضمف مدلوالت البواعػث وردود الفعػؿ ،والتكيػؼ
مع البي ة ،ويسيؿ إخضاعيـ وتسييرىـ بأساليب الدعاية والتمقيف ،وتُراودىـ في النياية
فكرة التخمى عف كؿ إىتمػاـ بنشػداف الحقيقػة ،ويقتصػر إىتمػاميـ عمػى النتػا ج العمميػة
والتحقيػػؽ المػػادي لمحقػػا ؽ واألرقػػاـ! ومػػف جيػػة أخػػرى يتسػػيد فبلسػػفة ِ
الض ػرار الػػدوا ر

العقػػـ الفمسػػفي ،فأقصػػى مػػا يسػػتطيعو ىػؤالء
الفكريػػة واألكاديميػػة فػػي المجتمػػع ،ويشػػيع ُ
ىو فيـ الفمسفات القا مة والتشدؽ بمقوالتيا!
وال غ اربػػة فػػي ذلػػؾ ،قػػار ي الك ػريـ ،ففبلسػػفة ِ
الض ػرار يمتفتػػوف إلػػى مػػا ييػػتـ بػػو
أبنػػاء المجتمػػع أو ف ػػة بعينيػػا مػػف المجتمػػع أو مػػا تيػػتـ بػػو الدولػػة ،ومػػف ثػػـ ال يػ ِ
ػذكروف
ُ
المجتمػػع بالصػػفة المطمقػػة الصػػمبة لمحقيقػػة! وكػػذا ال ي ِ
ذكرونػػو بػػأف الحريػػة ىػػي الشػػرط
ُ

األساسي العماؿ الفكر .وأنيا مف متطمبات المصمحة العامة لممجتمػع .وأنيػا ال تمبػث

أف تتداعى إذا ما سيطر الخوؼ عمى قناعة اإلنساف واذا مػا أخػذ الخػوؼ يفػرض أريػاً
أو شػػعا اًر معين ػاً عمػػى العقػػؿ والقمػػب البش ػرييف! يفعػػؿ فبلسػػفة ِ
الض ػرار ذلػػؾ ،وىػػـ أدرى
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مف غيرىـ ،بأف واجػب الفيمسػوؼ الحػؽ أال ييػاب انتقػاد مػا يجتػذب النػاس مػف حولػو،
ألنو إف فعؿ يتحوؿ إلى كيؼ مظمـ ،تأوي إليو فمسفة ِ
الضرار!
ُ
مكانة فهسفة انضرار في انثقافة انعربية8
قلت تىا إن إضعاؼ قيمة وأىمية ُنشداف الحقيقػة فػي مجتمػع بعينػو ُيسػفر عػف
ِ
العقػـ
ىيمنة فبلسفة الضرار عمى الدوا ر الفكرية واألكاديمية في ىذا المجتمعُ ،
ويشيع ُ

الفمسفي في أنحا و! وىذا ػ لؤلسؼ الشديد ػ عيف ما يحدث في مجتمعاتنا!

ولتسػػمح لػػي ،قػػار ي الكػريـ ،أف أعضػػد وجيػػة نظػػري ،بشػػيادة ُيعتػػد بيػػا لم ارحػػؿ
عبد الرحمف بدوي( ،)7عبر فييا بنزاىة وحزـ عف واقعنا الثقافي الكارثي!
كت ػػب ب ػػدوي ف ػػي س ػػيرتو الذاتي ػػة ،تح ػػت عنػ ػواف االنيي ػػار الخمق ػػي والعمم ػػي ف ػػي

الجامعػػة ػ والتػػى ُيفتػػرض أف تكػػوف معقػػؿ الفمسػػفة وحصػػنيا المنيػػع! ػػ ،مػػا نصػػو(:)8
الجػػبف والخػػور ،والتممػػؽ والنفػػاؽ..تمػػؾ كانػػت األحػواؿ النفسػػية والخمقيػػة
"الفػػزع واليمػػع ،و ُ
السػػا دة لػػدى الطبقػػات المشػػتهمة بمينػػة الفكػػر فػػي المجتمػػع المصػػري فػػي عيػػد عبػػد
الناصر ػ يقصد جماؿ عبد الناصر الرمز النخبوي الشيير ػ.

واذا كانػػت ىػػذه حػػاؿ المشػػتهميف بمينػػة الفكػػر ،فكيػػؼ ُيرجػػى ليػػذا المجتمػػع أى
نيوض؟! إف المشتهميف بالفكر ىػـ ضػمير األمػة ،فػإف فسػد الضػمير فعمػى ىػذه األمػة

العفػػاء .ويحػػار المػػرء فػػي فيػػـ ىػػذه الحػػاؿ التػػي سػػيطرت عمػػى نفػػوس ىػؤالء المشػػتهميف
بمينة الفكر ،وخصوصاً أساتذة الجامعات .فإف لػدييـ فػي البحػث العممػي والتفػوؽ فيػو

ما ُيهنييـ عف التطمع إلى أى منصب إداري .ولو استقرى المرء منيـ مف تولوا الػو ازرة
ػ آنذاؾ ػ ،لكاف عميو أف يرضى عف نفسو ألنو لـ يتوؿ أية و ازرة.
لق ػػد ص ػػار منص ػػب ال ػػوزير ألي م ػػدني مص ػػد اًر لم ػػذؿ واليػ ػواف ،وى ػػدفاً لمتنكي ػػؿ

والتخمص مف المسػ ولية واخفػاؽ سياسػة الدولػة .إف حػدثت كارثػة أو أزمػة ،سػارع عبػد
الناصر إلى إلقاء مسػ ولية حػدوثيا عمػى الػوزير الػذى تقػع الكارثػة أو األزمػة فػي دا ػرة
اختصاصػ ػػو ،رغػ ػػـ أف المس ػ ػ وؿ الوحيػ ػػد ىػ ػػو عبػ ػػد الناصػ ػػر نفسػ ػػو بسياسػ ػػتو الخرقػ ػػاء

الطا شػػة .ومػػا أسػػرع مػػا تنيػػاؿ وسػػا ؿ اإلعػػبلـ لتصػػب الػػذنوب كميػػا عمػػى رأس ىػػذا
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الوزير المسكيف .وفي غمرة ىذه الحممة الظالمة ينسى عامة الناس المشكمة األصػمية،
وال يعػػود أحػػد يتحػػدث عنيػػا ،وكػػأف السػػمعة المفقػػودة قػػد عػػادت فهمػػرت األس ػواؽ أو
المرفؽ الفاسد قد صمحت أموره وعػاد يػؤدي ميمتػو ،أو أف األرض التػى احتميػا العػدو

ق ػػد ج ػػبل عني ػػا وتح ػػررت حت ػػى ص ػػار الشػػعب المص ػػري يعػػيش ف ػػي األوىػػاـ ،ويته ػػذى

باألوىاـ ،ويعالج كؿ أموره الفاسدة بخمؽ المزيد مف األوىاـ!".

وف ػػي موض ػػع آخ ػػر م ػػف س ػػيرتو الذاتي ػػة (الش ػػا قة) ،وف ػػي الس ػػياؽ نفس ػػو ،كت ػػب

العمػػبلؽ عبػػد الػػرحمف بػػدوي(.." :)9اذكػػر واقعػػة تػػدؿ عمػػى أحػػط درجػػات النفػػاؽ لػػدى
بع ػػض األس ػػاتذة الج ػػامعييف ال ػػذيف يتول ػػوف الترش ػػيح لمج ػػا زة التقديري ػػة .ك ػػاف ذل ػػؾ ف ػػي
اجتماع لمجنة الفمسفة بالمجمس األعمى لمفنوف واآلداب والعموـ االجتماعية فػي خريػؼ

سػػنة  ،1962وكػػاف جمػػاؿ عبػػد الناصػػر قبػػؿ ذلػػؾ ببضػػعة أشػػير قػػد أصػػدر مػػا دعػػاه

الميث ػػاؽ ال ػػوطني .واذا ب ػػذلؾ (األس ػػتاذ) الج ػػامعي يق ػػوؿ ونح ػػف بص ػػدد الترش ػػيح لني ػػؿ
الجػػا زة التقديريػػة فػػي العمػػوـ االجتماعيػػة :األمػػر ال يحتػػاج إلػػى أي تفكيػػر إنػػو أوضػػح
مف نور الشمس إف عمينا أف نرشح صاحب الميثاؽ الوطني.

وأُحػػرج مقػػرر المجنػػة د .أبػػو العػػبل عفيفػػي ،فتوجػػو إلػػى األعضػػاء يسػػأليـ الػرأي

في ىذا االقتراح .وفي تأفؼ وحرج ظاىر قاؿ :إف االقتراح جدير بالنظر .وتػبله زكػي
نجيب محمود ،فأيد االقتراح ،ولكف بفتور .كذلؾ فعؿ آخراف غيره .وبقيت أنػا صػامتاً.

فقاؿ مقرر المجنة :لماذا تسكت ،نحف في انتظار رأيؾ.

فقمػػت فػػي حػػدة :أنػػا منػػدىش مػػف ىػػذا االقت ػراح! فكيػػؼ يتج ػ أر صػػاحب االقت ػراح

(د .محمد ثابت الفندي) عمى أف يتطاوؿ عمى ر يس الجميوريػة فيػزج بػو فػي التنػافس

عمػػى ىػػذه الجػػا زة؟! إف ىػػذا تطػػاوؿ عمػػى مركػػز ر ػػيس الجميوريػػة! فأسػػرع صػػاحب
االقتػراح بسػػحب اقت ارحػػو ،وارتػػاح سػػا ر األعضػػاء الجبنػػاء ألف ردي ىػػذا خمصػػيـ مػػف

الورطة التى انزلقوا إلييا .وبيذه الحيمة الماكرة أفسدت عمى صاحب االقتراح ػ ما كاف
يتطمػػع إليػػو مػػف و ار ػػو وىػػو أف ُيكافػػأ عنػػو بتعيينػػو مػػدي اًر لجامعػػة االسػػكندرية ،بعػػد أف
اسػػتنفذ كػػؿ وسػػا ؿ النفػػاؽ فػػي سػػبيؿ ذلػػؾ دوف جػػدوى .ولػػـ يكػػف قصػػدي طبعػاً الػػدفاع
عف مقاـ ر يس الجميورية ،بؿ ضرب النفاؽ بأنجع سبلح!"!
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رحـ اهلل الصرح الشامخ واإلنساف النبيؿ عبد الرحمف بدوي..
هم يُشكم انتفهسف تهديداً نهدين؟
لطالما سألت نفسي ،وأنا أرى واقعنا الثقافي الكارثي وقد أحكـ فبلسفة

ِ
الضرار ،جنباً إلى جنب مع محترفي التبرير الديني ،قبضتيـ عميو :كيؼ يمكف لممرء
أف يفسر شيوع األخذ بفمسفة ِ
الضرار ،وكذا تأجج العداء بيف سالكي طريؽ الديف
ُ
وسالكي طريؽ الفمسفة ،في مجتمعاتنا العربية المتخمفة ،رغـ أف الثابت حتى يومنا
ىذا ،ىو أف االنساف قد حيؿ بينو وبيف امتبلؾ الحقيقة عمى وجو اليقيف بحجاب
صمد ليس يمزقو ػ عمى األرجح ػ سوى الموت ،وأف أقصى ما يطمح إليو اإلنساف في

ُنشدانو ليذه لحقيقة ىو الوثوؽ بما يفضي إليو بو عقمو وقمبو؟!

المقترحة لمفكر األنسني لـ تمبث أف ىدتني إلى أف اآلخر
بيد أف رؤيتي ُ
الممفت
(خاصة العربي/المحمي) ىو مف يحرص بدأب ُمستفز عمى إدامة التأجج ُ

لنيراف العداء ،بيف سالكي الطريقيف ،ألنو بدوف ىذا العداء يتيدد رسوخ الثقافة الدينية

التى ُيمقنيا أذناب اآلخر مف محترفى التبرير الدينى لمذات المهتربة ،ومف ثـ تتيدد
مصالح اآلخر وتنكشؼ ممارساتو غير المشروعة! واألخطر مف ذلؾ ،ىو أف توقؼ
الذات عف معاداة الفمسفة يناؿ بالضرورة مف قدرة اآلخر عمى تكريس اغترابيا

الثقافي ،إذ كيؼ سيتسنى لو المضى قُدما فى الترويج لثقافة دينيوُ ،ينتجيا لتخدـ
مصالحو عمى حساب مصمحة الذات ،في ظؿ استبداؿ الذات البا سة العقؿ الفمسفي
بعقميا الفقيي ،واستعادتيا لحقيا في امتبلؾ ثقافة حرة ومتطورة..

اآلخر إذف في كؿ بقعة ُمهتربة ىو مف ُيبدى حرصاً محموما عمى تمقيف
الذات ثقافة دينية ،ليس لمذات نقدىا أو تطويرىا .وعادة ما يتـ التمقيف بطبيعة الحاؿ

عبر تجار اآلالـ المتشحيف بعباءة الديف .فبل يكاد يوجد آخر محمي ،إال وقد أحكـ
قبضتو عمى ٍ
حظ طيب ممف يعتبرىـ مواطنوه رمو اًز دينية .ونظ ار لما يحيط بو اآلخر
ىؤالء التجار ػ أقصد محترفي التبرير الديني ػ مف أسباب اإلجبلؿ والتكريـ ،بزعـ

صبلحيـ وتقواىـ ،يبيت عسيرا ،إف لـ يكف مستحيبل ،النيؿ مف مصداقيتيـ في عيوف
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مواطنييـ ،لدرجة تجعؿ أية محاولة لمتشكيؾ في تمؾ المصداقية مف جانب األنسنييف

جريمة مخزية ،يدفعوف ثمنيا غاليا .فهالبا ما ُيهري اآلخر المهتربيف ػ وىذا ىو
فيذيقونيـ اليواف أصناف ًا ،أو يتكفؿ ىو بيـ ،وساعتيا يجنى
المدىش ػ بيؤالء النببلء ُ

اآلخر الثناء الجزيؿ مف مواطنيو المهتربيف!

وغالب ػػا ال يكتف ػػي اآلخ ػػر المحم ػػي بتج ػػار اآلالـ ،فيعم ػػد إلحك ػػاـ س ػػيطرتو عم ػػى

المؤسسات الدينية ،في محاولة إلخضاعيا أو عمى األقؿ تحييدىا .وقد تكوف مؤسسػة

األزىر الشريؼ نموذجاً لممؤسسة الدينية ،التي لطالما سعى اآلخػر إلػى إحكػاـ قبضػتو
عمييا ،رغـ مكانتيا الرفيعة في عيوف الشعوب اإلسػبلمية .وال يعنينػي فػي ىػذا الصػدد
ما إذا كانت مساعي اآلخر قػد نجحػت أـ ال ،فيػذا أمػر يخػرج عػف نطػاؽ اىتمػاـ ىػذه

المقالػػة! كػػؿ مػػا يعنينػػي ىػػو اإلشػػارة إلػػى القػػانوف رقػػـ  113لسػػنة  ،1961وىػػو قػػانوف
المحكمة الصياغة ،لقار يا بمحاوالت اآلخر المصري فػي سػتينيات القػرف
تشي موادهُ ،
المنصرـ إحكاـ قبضتو عمى األزىر الشريؼ(.)11

عمػ ػػى أيػ ػػة حػ ػػاؿ ،فػ ػػى غيبػ ػػة الفمسػ ػػفة وفػ ػػي ظػ ػػؿ إحجػ ػػاـ أبنػ ػػاء ثقافتنػ ػػا العربيػ ػػة

اإلس ػػبلمية ع ػػف االش ػػتهاؿ بنش ػػداف الحقيق ػػة ،قُض ػػي عم ػػى اإلنس ػػاف العرب ػػي التي ػػو ف ػػي
ظممات الجيؿ والتخمؼ! إذ لـ يجد اآلخر البهػيض (خاصػة العربػي/المحمػي) صػعوبة
تُػػذكر فػػي السػػطو عمػػى الػػديف ،فوجػػدناه يحتكػػر لنفسػػو حػػؽ إنتػػاج الثقافػػة الدينيػػة ،بػػؿ
وراح يتمتػػرس وراءىػػا فػػي ج ػرأة ووقاحػػة ،لحمايػػة مكاسػػبو الضػػخمة وامتيا ازتػػو اليا مػػة،

ومس ػػتفز! غي ػػر ع ػػاب بض ػػحاياه األبري ػػاء ال ػػذيف نج ػػح ف ػػي تكػ ػريس
عم ػػى نح ػػو م ػػؤلـ ُ
اغت ػرابيـ ،وألقػػى فػػي روعيػػـ ػ ويالمه اربػػة ػ أنيػػـ بتنػػازليـ عػػف حريػػة عقػػوليـ وقمػػوبيـ

ووضعيا عند قدميو ،يتقربوف إلى اهلل ويشتروف الجنة!!

التفمسؼ عموماً ،أييا القاريء الكريـ ،ال ُيشكؿ تيديداً لمػديف! وفكرنػا األنسػني،
بوصػػفو أحػػد أىػػـ الفمسػػفات الواعػػدة فػػي ربوعنػػا الطيبػػة ،يسػػعى لتثمػػيف جػػوىر األديػػاف،
ومف ثـ تخميصيا مف براثف اآلخر البهيض ،وجعميا مبلذاً آمناً لئلنساف!
فبلسػػفة ِ
الض ػرار ومحترفػػو التبريػػر الػػديني ،غالب ػاً مػػا ُيشػػيعوف بػػيف البسػػطاء أف
عمييـ أف يختاروا بيف طريؽ الديف وبيف طريقة فػي الحيػاة ال تحػرص إال عمػى إشػباع
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اله ار ز ،والرفاىة المادية! وىنػا ػ لؤلسػؼ الشػديد ػ يبػدو سػالكو طريػؽ الػديف عمػى أنيػـ

الوحيػػدوف الميتمػػوف بػػالروح ،وأنيػػـ المتحػػدثوف الوحيػػدوف عػػف اهلل وعػػف المثػػؿ العميػػا:

الحػب والحػؽ والعػدؿ! وىػو مػا ُيسػيء لمفبلسػفة بطبيعػة الحػاؿ ،بوصػؼ الفمسػفة ػ إلػى
المتاحة ُلنشداف الحقيقة!
جانب الديف ػ أىـ وأبرز الطرؽ ُ
الفمسػػفة تُشػػبو الػػديف فػػي إمكػػاف وصػػوليا إلػػى كػػؿ إنسػػاف ،حتػػى الطفػػؿ ،فػػي
صورة بعػض الخػواطر البسػيطة الفعالػة! غيػر أف إنضػاج الفمسػفة ميمػة ال نيايػة ليػا

تتجػػدد دوف مػػا انقطػػاع وتتحقػػؽ دا مػاً فػػي صػػورة حيػػة حاضػرة .ىكػػذا تبػػدو الفمسػػفة ػ
بحسب ياسبرز ػ فػي اعمػاؿ كبػار الفبلسػفة ويكػوف ليػا صػداىا فػي اعمػاؿ صػهارىـ.

وطالما كاف ىنالؾ بشر ،فمف تخمد أبداً جذوة الوعي بميمة التفمسؼ!

إف فمسػفة ذات أسػموب عظػيـ ػ بحسػب ياسػبرز أيضػاً ػ تمثػؿ اتسػاقاً متناغمػاً،

توجد منذ م ات السنيف ،في الشرؽ وفي الهرب! إنيا تراث عظيـ يرثو اإلنساف بوفوده
إلػػى الحيػػاة ،واف تعػػدد المجيػػودات الفمسػػفية ومػػا فييػػا مػػف تناقضػػات وادعػػاءات ،وىػػي

أمور مبلزمة لمفمسفة ،ال يمنػع مػف أف يكػوف ىنالػؾ فػي الصػميـ شػيء واحػد ال يممكػو

أحد وتدور حولو في كؿ زماف ومكاف األبحاث الجادة..
ننسمح باننضال من أجم انحقيقة!

لػػيس فػػي وسػػع الفمسػػفة أف تُقاتػػؿ ولػػيس فػػي وسػػعيا أف تُبػػرىف عمػػى وجودىػػا
ولكػػف فػػي وسػػعيا أف تنتشػػر فتنتقػػؿ مػػف ذىػػف إلػػى آخػػر .الفمسػػفة ال تُقػػاوـ إذا ُنبػػذت ػ

وتػػاريخ الثقافػػة العربيػػة اإلسػػبلمية خيػػر شػػاىد ػ ،وال تنتصػػر إذا مػػا أصػػهى اإلنسػػاف

إلييػػا! فيػػي تعػػيش فػػي تمػػؾ المنطقػػة التػػى يش ػػترؾ فييػػا الجميػػع .ف ػػي أعمػػاؽ الػػنفس
اإلنسانية ،لكي تربط في روعة مدىشة بيف كؿ فرد وسا ر أفراد البشر!

في وسع الفمسفة أيضاً أف تموذ بالقوى التى تدفع كؿ إنساف إلى التفمسؼ! إنيا

دا ماً ىناؾ! تُدافع عف قضية ُمنزىة عف الهرض قضية زاىدة في كؿ حساب لكسػب
أو خسراف في ىذا العالـ! إنيا ال تُعنى ػ ويالمروعة ػ إال باهلل واإلنساف!
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صفوة القػوؿ ،انػو الغنػى لبلنسػاف عػف التفمسػؼ ػ إلػى جانػب الػديف ػ .فالفمسػفة

ماثمة دا ماً وفي كؿ مكػاف ،فػي صػورة شػعبية فػي األقػواؿ المػأثورة وفػي صػيئ الحكمػة

الجاريػة وفػي اآلراء المتػواتره .فػي التصػورات السياسػية ،وخاصػة ػ منػذ بدايػة التػاريخ ػ
في األساطير .شعوبنا لػف تيػرب بحػاؿ مػف الفمسػفة وكػؿ مػا عمييػا ىػو أف تعػرؼ مػا
إذا كانت عمػى وعػي بالفمسػفة أـ ال؟! مػا إذا كانػت فمسػفتيا حقيقيػة أـ ِ
ضػ ار اًر؟! مػا إذا

كانػػت فمسػػفتيا جميػػة واضػػحة أـ ُمبيمػػة غامضػػة؟! إف كػػؿ مػػف ُينػػاىض الفمسػػفة ُيثبػػت
بموقفو ىذا ذاتو ػ عمى غير وعي منو ػ وجودىا!

ل ػػتكف خطوتن ػػا األول ػػى عم ػػى طري ػػؽ بن ػػاء ص ػػرحنا الفمس ػػفي ،ى ػػي ى ػػدـ "فمس ػػفة
الضرار"! إنيا ال تختمؼ كثي اًر فى أذاىا عف مسجد ِ
ِ
الضرار الذى أُمر بيدمو!

اليوامش:
ـــــــــــ

( )1قرآن كريم ،سورة التوبة ،اآلية .117
( )2المقصود بالفكر األنسني ىنػا رؤيتػي المقترحػة لػو ،وفييػا ال تعنػي األنسػنية سػوى

أف ُيحقػ ػػؽ اإلنسػ ػػاف ،أي إنسػ ػػاف ،بهػ ػػض النظػ ػػر عػ ػػف الجػ ػػنس أو المػ ػػوف أو العػ ػػرؽ أو
الجنسية..إلػخ ،أكبػر قػدر ممكػف مػف التطػابؽ بػيف أقوالػو وأفعالػو ،شػريطة انطػواء تمػؾ
األقواؿ واألفعاؿ عمى تثميف لقوؿ األنسنية باإلنساف كػأعمى قيمػة فػي الوجػود ،وىػدفيا
الماثؿ في التمحيص النقدي لؤلشياء بما ىػي نتػاج لمعمػؿ البشػري ولمطاقػات البشػرية،

تحسباً لسوء القراءة وسػوء التأويػؿ البشػرييف لمماضػي الجمعػي كمػا لمحاضػر الجمعػي.

وكذا شريطة وقوعيا في إطار الخصػا ص العامػة لؤلنسػنية والتػى تتمثػؿ فيمػا يمػي 1 :ػ

معيار التقويـ ىو اإلنساف2 .ػ اإلشادة بالعقؿ ورد التطور إلى ثورتو الدا مة3 .ػ تثميف

الطبيعػة والتعػػاطي المتحضػػر معيػػا 4 .ػ القػػوؿ بػػأف التقػػدـ إنمػا يػػتـ باإلنسػػاف نفسػػو 5 .ػ

تأكيد النزعة الحسية الجمالية.

( )3في تثمينيا لقدر اإلنسػاف فػي الػزود بشػرؼ عػف حريػة عقمػو وقمبػو ،تػذىب رؤيتػي

المقترحة لمفكر األنسني إلى القوؿ بأف تطور التاريخ اإلنسػاني إنمػا ُيعػد نتاجػاً لصػراع
ُ
طويػػؿ ومريػػر بػػيف إنسػػاف (ذات) ال يممػػؾ سػػوى حريػػة عقمػػو وقمبػػو التػػي وىبػػو الخػػالؽ
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إياىا ،ليستعيف بيا عمى ترويض الحياة ،وبػيف (آخػر) ُيصػر عمػى االسػت ثار بالحريػة،
المقترح ػػة لمفك ػػر
ليتس ػػنى ل ػػو العب ػػث بمق ػػدرات رف ػػاؽ الحي ػػاة! ف ػ ػ (اآلخ ػػر) ،ف ػػي رؤيت ػػي ُ

األنسني ،عادة مػا يعمػد إلػى آليػات بعينيػا لتكػريس تنػازؿ أخيػو (الػذات) عػف حقػو فػي

نقد وتطوير ثقافتو ،أي طريقة حياتو الشاممة ،ليظػؿ ىػذا األخ المسػكيف (الػذات) تابعػاً

ذلػػيبلً طيمػػة مقامػػو فػػي ضػػيافة الحيػػاة ،يسػػتيمؾ فقػػط مػػا يجػػود عميػػو بػػو عقػػؿ (اآلخػػر)،

حت ػػى أن ػػو بم ػػرور ال ػػزمف ،يفق ػػد ى ػػذا الت ػػابع ال ػػذليؿ تمامػ ػاً قدرت ػػو عم ػػى النق ػػد والتط ػػوير

ويصبح مسخاً عاج اًز ،ال يممؾ سوى االنتظار!
ُ
( )4كػػارؿ ياسػػبرز ،ترجمػػة محمػػد فتحػػي الشػػنيطي ،مـــدخل إلـــى الفمســـفة( ،القػػاىرة:
مكتبة القاىرة الحديثة ،)1967 ،ص .218

(ُ )5ولػػد الفيمسػػوؼ جوتيولػػد إف ػراييـ لسػػنج عػػاـ  1729فػػي كػػامنز ػ لػػوزاس بمقاطعػػة
ساكسونيا موطف مارتف لوثر .وأشير كتاباتو :تربية التنس البشري.
( )6جاؾ ماريتاف ،ترجمة رياض نجيب الػريس ،تـدوى الفمسـفة( ،بيػروت :المؤسسػة

الوطنية لمطباعة والنشر ،)1963 ،ص 11ػ.23

( )7عبػػد الػػرحمف بػػدوي [1917ػ ػ :]2112أحػػد أىػػـ وأبػػرز المفك ػريف العػػرب فػػي القػػرف
العشريف ،وأغزرىـ إنتاجا .أصدر بدوي في حياتو  151كتاباً تقريباً!

( )8عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػدوي ،ســـيرة حيـــاتي [( ،]0بي ػػروت :المؤسس ػػة العربي ػػة لمد ارس ػػات
والنشر ،)2111 ،ص 361ػ.362

( )9المرتع نفسو ،ص 228ػ.229

( )11راجع نص القانوف ومذكرتو اإليضاحية :اإلدارة العامة لمش وف القانونية باليي ة،
القانون رقـم  021لسـنة  0740بشـأن إعـادة تنظـيم األزىـر والييئـات التـي يشـمميا
والئحتــو التنفيذيــة الصــادرة بق ـرار رئــيس التميوريــة رقــم  032لســنة  0753وفقــا

آلخـــر التعـــديالت ( ،القػػاىرة :و ازرة الصػػناعة والثػػروة المعدنيػػة ،اليي ػػة العامػػة لش ػ وف

المطابع األميرية ،)1999 ،ص  1ػ .48

الفصل الثالث

أوىام بعضيا فوق بعض!
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"عندما خرق ُة تستر الخريطة

ال يكاد العار يكفـــــي

لكل ىذه الدول العاريــة!"

قاسـ حداد

شػػيدت أحػػداث اليػػوس الكػػروي األخيػرة ،فػػي مصػػر والج از ػػرُ ،مطالبػػة إعبلمػػي

مصري ُمخضػرـ ،عمػى شاشػة تميفزيػوف الدولػة ،باعتبػار فريػؽ كػرة القػدـ فػي جميوريػة

مصػ ػػر العربيػ ػػة ،وبصػ ػػورة رسػ ػػمية ،رم ػ ػ اًز لموحػ ػػدة الوطنيػ ػػة والكبريػ ػػاء الػ ػػوطني! تػ ػػذرع

المنافيػة لممنطػؽ) بػذ ار ع شػتى ،منيػا انتصػارات الفريػؽ،
االعبلمي الكبير فػي دعوتػو ( ُ

ونجاحػػو ف ػػي ت ػػأجيج المش ػػاعر الوطنيػػة عمػػى نحػػو غيػػر مسػػبوؽ ،والتف ػػاؼ الجم ػػاىير

حولو! ومنيا أيضاً تكريـ أعضاء الفريؽ ،وبعضيـ أسطوري!

الناس في مصر ُيشبِيوف اليزيمة الكروية بيزيمػة  ،1967والنػاس فػي الج از ػر
ُيشبِيوف الفوز الكروي باستقبلؿ  !1962أوىاـ أورثت شعوبنا اليوس!
م ػػف ىن ػػا تػ ػأتي أىمي ػػة ى ػػذه المقال ػػة ،وفيي ػػا أح ػػاوؿ لف ػػت االنتب ػػاه إل ػػى خط ػػورة

المستداـ في التعاطي مع "القومية" ،ألنو ػ برأيي ػ يظؿ مس والً عف رواج مثؿ
االخفاؽ ُ
ىذه األوىاـ! ولسوؼ أفسر ىذا االخفاؽ في ضوء فكرنا األنسني(!)1

القوميات ،وكما ُينب نا الواقع ،تختمؼ فيما بينيا وفقاً لؤلفكػار السياسػية والتقاليػد
الت ػػي تتض ػػمنيا ،ولم ػػذكريات واآلم ػػاؿ الت ػػي تستحض ػػرىا ،ولموقفي ػػا إزاء جيراني ػػا وازاء

المجتمػع الػدولي ،ولدرجػة تركيزىػا عمػى نفسػيا ودعاواىػا فػي التفػرد! بيػد أف الخطػورة ػ
وبحسػػب ىػػانز كػػوىف ػ تكمػػف فػػي أف القوميػػة ،شػػأنيا شػػأف كػػؿ المشػػاعر الجماعيػػة

التاريخي ػ ػػةُ ،عرض ػ ػػة ألف ُيس ػ ػػتولى عميي ػ ػػا وأف ُيس ػ ػػاء اس ػ ػػتخداميا م ػ ػػف جان ػ ػػب باع ػ ػػة
األوىاـ( !)2وىذا عمى األرجح عيف ما يحدث في ربوعنا الحا رة!
لنتػػذكر مػػثبلً الػػر يس المصػػري ال ارحػػؿ جمػػاؿ عبػػد الناصػػر ،وىػػو ُيصػػرح بعػػد

شػػيور مػػف ىزيمػػة  1967بقولػػو(" :)3إننػػا نسػػعى إلػػى صػػرؼ اىتمػػاـ الشػػباب ػ يقصػػد

الشباب المصري ػ إلى الحماسة والتعصب لمكرة ،وسماع أغاني أـ كمثوـ"!
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ولننظر أيضاً إلى المصرييف الذيف ذىبوا مؤخ اًر إلى السوداف لمؤازرة فريؽ كػرة

القػػدـ ،فػػي تصػػفيات كػػأس العػػالـ ،سػػنجد بيػػنيـ أبػػرز رمػػوز النخبػػة المصػرية الحاكمػػة!

إلػػى ىنػػا وال مشػػكمة..مػػا ُيوجػػع القمػػب حق ػاً ىػػو كػػـ الطػػا رات الخاصػػة التػػى ُخصصػػت
ل ػػبعض أثري ػػا يـ ،ف ػػي وق ػػت تُجاى ػػد مستش ػػفيات الس ػػرطاف والفش ػػؿ الكم ػػوي ف ػػي ب ػػبلدي

أوضاعاً ُميينة! ذىبوا اليياـ مواطنييـ أف ُحمماً وطنياً ُيوشؾ أف يتحقؽ!

عمى أية حاؿ ،لنبدأ تحميمنا لتعاطي الثقافة العربية مع فكرة القومية..
ما المقصود بـ "القومية"؟
القوميػػة مػػف أىػػـ المشػػاعر الجماعيػػة التاريخيػػة التػػي تػربط اإلنسػػاف بالجماعػػات
وتجعمو يحبيا ويفتخر بيا ويعمؿ مف أجميػا ويضػحي فػي سػبيميا .ومػا أعنيػو بالقوميػة

ىنا ىو حب األمة ػ جماعة مف البشر ػ ،والشعور بارتباط باطني نحوىا..

المشكمة أف لؤلمة تعريفػات كثيػرة ،يحػاوؿ كػؿ منيػا اسػتخبلص فكػرة األمػة إمػا

مف أحاسيس الناس أو مف ظواىر بيولوجية أو سياسية أو مف التاريخ االجتمػاعي(.)4

المختبر العممي الحقيقي!
بيد أف تعريفاً بعينو ال يتسيد الحياة ،وىي ُ

فػػي محاض ػرة بنػػادي المعممػػيف ببهػػداد عػػاـ  ،1928أورد سػػاطع الحصػػري مػػا

اعتبره عوامؿ بعينيا ،تربط األفراد بعضيـ ببعض ،وتؤلؼ منيـ أمة واحدة(:)5

 .1االعتقػػاد بوحػػدة األصػػؿ والشػػعور بالق اربػػة ،والنشػػوء عمييمػػا ،س ػواء أكػػاف ذلػػؾ
موافق ػاً لمحقيقػػة أـ مخالف ػاً ليػػا! فػػاألمـ مػػف وجيػػة نظػػر الحصػػري أشػػبو بػػاألنير

العظيمػػة! وكػػؿ نيػػر مػػف األنيػػر تجػػري فيػػو ميػػاه مػػف منػػابع ومصػػادر وروافػػد
مختمفػػة .واألنيػػر الكبي ػرة تكػػوف كثي ػرة المنػػابع وعديػػدة الروافػػد بوجػػو عػػاـ ،واذا

بحثنػا عػف منبػع نيػر مػف األنيػر ،فإنمػػا نفعػؿ ذلػؾ بالنسػبة إلػى مػا ىػو الهالػػب
واألساسي ،وال نعني بذلؾ أف جميع مياه النير تأتي مف منبع واحد فعبلً!
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 .2المهة والتاريخ ،ىما ػ بحسب الحصري ػ العػامبلف األصػمياف المػذاف يػؤثراف أشػد
التػػأثير فػػي تكػػويف األمػػة! فالمهػػة ىػػي أىػػـ الػػروابط المعنويػػة التػػي ت ػربط الفػػرد

البشري بهيره مف الناس .ألنيا أوالً ،واسطة التفاىـ بػيف األفػراد ،ثػـ ىػي فضػبلً

عػػف ذلػػؾ ،وعػػاء التفكيػػر .وأخي ػ اًر ،ىػػي واسػػطة لنقػػؿ األفكػػار والمكتسػػبات مػػف

اآلبػػاء إلػػى األبنػػاء ،ومػػف األجػػداد إلػػى األحفػػاد! صػػفوة القػػوؿ إف وحػػدة المهػػة
تُوجد نوعاً مف الوحػدة فػي التفكيػر وفػي الشػعور ،وتػربط األفػراد بسمسػمة طويمػة
ومعقدة مف الروابط الفكرية والعاطفية.

 .3أما التاريخ ،فيو بمثابة شعور األمػة وذاكرتيػا .فكػؿ أمػة مػف األمػـ إنمػا تشػعر
بػػذاتيا وتُكػػوف شخصػػيتيا بواسػػطة تاريخيػػا الخػػاص .ولػػيس المقصػػود التػػاريخ
المػػػدوف فػ ػػي الكتػػػب ،بػ ػػؿ التػ ػػاريخ الحػ ػػي فػ ػػي النفػ ػػوس ،الش ػػا ع ف ػػي األذىػ ػػاف،
المسػػتولي عمػػى التقاليػػد! إف وحػػدة التػػاريخ تُولػػد تقاربػاً فػػي العواطػػؼ والنزعػػات،
ُ
إنيػػا تػػؤدي إلػػى تماثػػؿ فػػي ذكريػػات المفػػاخر السػػالفة وفػػي ذكريػػات المصػػا ب
الماضية ،والى تشابو في أماني النيوض وآماؿ المستقبؿ..

 .4مػػف العوامػػؿ األخػػرى التػػي ذكرىػػا الحصػػري عمػػى أنيػػا تػػؤثر فػػي تكػػويف األمػػـ
وتمي ػػز بعض ػػيا ع ػػف بع ػػض ،عام ػػؿ ال ػػديف! في ػػو ت ػػارة ينض ػػـ إل ػػى ت ػػأثير المه ػػة

والتػػاريخ فيقوييمػػا ،وتػػارة ُيضػػعفيما! الػػديف ُيولػػد نوع ػاً مػػف الوحػػدة فػػي شػػعور
األف ػ ػراد الػ ػػذيف ينتمػ ػػوف إليػ ػػو ،ويثيػ ػػر فػ ػػي نفوسػ ػػيـ بعػ ػػض العواطػ ػػؼ والنزعػ ػػات
الخاصػػة التػػى تُػػؤثر فػػي أعمػػاليـ تػػأثي اًر شػػديداً! وطبقػاً لمحصػػري ،تظػػؿ الرابطػػة
الدينية وحدىا غير كافية لتكويف األمة ،وىو رأي ٍ
قاس بعض الشيء!

 .5طبقػاُ لمحصػػري ،ال يتهمػػب عامػػؿ آخػػر عمػػى تػػأثير عػػاممي المهػػة والتػػاريخ ،فػػي
تكػػويف األمػػة ،سػػوى عامػػؿ االتصػػاؿ الجه ارفػػي ،ألف فقػػداف االتصػػاؿ الجه ارفػػي
قػػد يػػؤدي إلػػى بقػػاء أج ػزاء األمػػة الواحػػدة منفص ػبلً بعضػػيا عػػف بعػػض ،رغ ػػـ

اتحادىػا فػي المهػة والتػاريخ .زد عمػى ذلػؾ ،أنػو قػد يػؤدي ػ بمػرور الػزمف ػ إلػى
تباعد وتبايف في المهػة والتػاريخ أيضػاً .وىػذه النتيجػة التػي تظيػر مػف التجػارب

الحياتيػػة ،دفعػػت بعػػض المفك ػريف لمحػػديث عػػف نظريػػة "مشػػي ة التعاشػػر ورغبػػة
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االتحاد" ،فقالوا إف أىػـ العوامػؿ التػي تمعػب دو اًر حاسػماً فػي تكػويف األمػة ،ىػو

مشي ة الجماعات في البقاء متحديف ،وفي تكويف أمػة متحػدة ،تتمتػع بشخصػية

واستقبلؿ! وىو ما ال ُيقره الحصري!

المشػػار إليػػو ت ػواً ػ
قػػار ي الك ػريـ ،ثمػػة عبلقػػة وطيػػدة بػػيف مفيػػوـ القوميػػة ػ ُ
ومفيومي الوطنيػة والدولػة! الوطنيػة ىػي ارتبػاط الفػرد بقطعػة مػف األرض تُعػرؼ باسػـ
الػػوطف ،وبالتػػالي فمفيوميػػا ال يختمػػؼ كثي ػ اًر عػػف مفيػػوـ القوميػػة! ألنػػو كمػػا أف حػػب

الوطف يتضمف ،بطبيعتو ،حب المػواطنيف الػذيف ينتمػوف إلػى ذلػؾ الػوطف ،كػذلؾ حػب
األمة يتضمف ،بطبيعتو أيضاً ،حب األرض التي تعيش عمييا تمؾ األمة!

ليػػذا السػػبب يتقػػارب مفيػػوـ الوطنيػػة مػػف مفيػػوـ القوميػػة تقاربػاً كبيػ اًر ،غيػػر اننػػا

إذا أردنػا أف ُنحػػيط عممػاً بماىيػػة ىػػذيف المفيػوميف ػ الوطنيػػة والقوميػة ػ إحاطػػة تامػػة،
يجب عمينا أف نبلحظ عبلقة كؿ منيما بمفيوـ ثالث ُميـ ،ىو مفيوـ الدولة.
الدولػػة فػػي أكثػػر تعريفاتيػػا شػػيوعاً ىػػي(" :)6جماعػػة مػػف البشػػر ،يقيمػػوف بصػػفة

دا مػػة فػػي أرض معينػػة ،وتُسػػيطر عمػػييـ ىي ػػة منظمػػة ،اسػػتقر النػػاس عمػػى تسػػميتيا
الحكومة" .مفيوـ الدولة ،وكما نرى ،يرتبط بمفيوـ الوطف مف جية وبمفيوـ األمة مف
جيػػة أخػػرى ،فيكػػوف بػػذلؾ خػػط واصػػؿ بػػيف ىػػذيف المفيػػوميف .بيػػد أف ىػػذا االرتبػػاط ال

يكػػوف عمػػى نمػػط واحػػد فػػي كػػؿ الػػدوؿ واألمػػـ وفػػي جميػػع أدوار التػػاريخ ،بػػؿ إنػػو يمػػبس
أشكاالً متنوعة! والحصري يمخص لنا ،عمى نحو و ٍ
اؼ ،أىـ ىذه األشكاؿ:
ُ
 .1إف األمة قد تؤلؼ دولة واحدة مستقمة ،وىنا تنطبؽ الوطنيػة عمػى القوميػة تمػاـ
االنطباؽ ،وال تختمؼ مطالبيا عف مطالب القومية اختبلفاً فعمياً.

 .2غير أف األمة قد تؤلؼ دوالً عديدة ،كؿ واحػدة ُمسػتقمة بنفسػيا .وىنػا تُوجػد كػؿ
دولػػة مػػف ىػػذه الػػدوؿ وطنيػػة خاصػػة بيػػا ،تسػػعى إلػػى تقويتيػا بكػػؿ قواىػػا ،بينمػػا
تكتفػي القوميػة ػ فػي مثػؿ ىػذه الحػاالت ػ ببنػاء فكػرة وطػف معنػوي مثػالي أوسػع

وأعظػػـ وأعمػػى مػػف األوطػػاف القا مػػة ،تصػػبو نفػػوس القػػومييف فػػي ىػػذه األوطػػاف
إلى تحقيقو واخراجو مف عالـ الفكر والتمني إلى عالـ الواقع.
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 .3قد تكوف األمة محرومة مف دولة خاصة بيا ،وتابعة لدولػة أجنبيػة عنيػا .وىنػا
يحػػدث نػزاع وخصػػاـ بػػيف الوطنيػػة التػػى تفرضػػيا الدولػػة الحاكمػػة وبػػيف القوميػػة
التى يشعر بيا أفراد األمة المحكومة! القومية في ىذه الحالة ترمي إلى تكػويف

وطنية جديدة خاصة أضيؽ نطاقاً مف الوطنية القا مة العامة.

 .4ولكف األمة قد تكوف محرومة مف االستقبلؿ ،وفي الوقت نفسو ُمجػزأة وموزعػة
المج ػزأة سػػتعارض ذلػػؾ
بػػيف عػػدة دوؿ أجنبيػػة عنيػػا .القوميػػة فػػي تمػػؾ األمػػة ُ

معارضػػة شػػديدة ،وتحمػػؿ جميػػع أف ػراد األمػػة فػػي جميػػع الػػدوؿ األجنبيػػة عنيػػا

عم ػػى مقاوم ػػة الوض ػػع الق ػػا ـ .وت ػػدعو م ػػف جي ػػة لبلس ػػتقبلؿ ع ػػف جمي ػػع ال ػػدوؿ
الحاكمػػة ،ومػػف جيػػة أخػػرى لتك ػويف دول ػػة قوميػػة جديػػدة ،تجمػػع شػػتات األم ػػة
المجزأة تحت لواء واحد ،عمى أرض وطف قومي واحد.
ُ

القومي ػػة إذف ،ق ػػار ي الكػ ػريـ ،تنطب ػػؽ عم ػػى الوطني ػػة ت ػػارة ،وتختم ػػؼ عني ػػا ت ػػارة

أخػػرى ،وتأثيرىػػا ينضػػـ إلػػى تػػأثير الوطنيػػة أحيانػاً ،ويخػػالؼ ذلػػؾ التػػأثير أحيانػاً أخػػرى.

بيد أف القومية أصبحت ػ وعمى نحو ما سنرى في بقية ىػذه المقالػة ػ مػف أىػـ العوامػؿ

التي تؤثر في تطور الدوؿ ،منذ أوا ؿ القرف الػ  19وحتى اآلف!
الميراث المزدوج لمثورة الفرنسية:

تُحػػدد الثػػورة الفرنسػػية التػػي وقعػػت فػػي سػػنة  1789نقطػػة تحػػوؿ فػػي التػػاريخ
الهربي .في أوؿ األمر ،بدا أف النيضة الجديدة واألكثر عمقاً التي كانت أمنية أوروبػا
كميػػا فػػي النصػػؼ الثػػاني مػػف القػػرف الثػػامف عشػػر ،قػػد أخػػذت طريقيػػا إلػػى التحقػػؽ فػػي

فرنسػػا .وايقػػظ االتصػػاؿ بأفكػػار الثػػورة الفرنسػػية الحيػػاة السياسػػية والفكػػر السياسػػي مػػف
غفبلتػػو فػػي القػػارة األوروبيػػة ،وعمػػى الخصػػوص فػػي ألمانيػػا وايطاليػػا .فحػػب الحريػػة،
واسػػتيداؼ تكػػويف أمػػة واحػػدة غيػػر منقسػػمة ،والشػػوؽ إلػػى تضػػامف قػػومي جديػػد وروح

قوميػػة جديػػدة ،وفك ػرة دولػػة تضػػرب جػػذورىا فػػي الرضػػاء الشػػعبي وحماسػػتو وتسػػندىا
المشاركة االيجابية لمناس ػ مفاىيـ برزت كميا مع الثورة(.)7
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غير أف التطورات البلحقة أماطت المثاـ عف وجييف مػف تػأثير الثػورة الفرنسػية

عمى العالـ الهربي! فقد قوت الديمقراطية في الببلد التي كانت توجد بيا أفكار مستقرة
مػػف قػػديـ عػػف الحريػػة ،وحكومػػة ذاتيػػة محػػدودة القػػوة .كانػػت الحػػاؿ كػػذلؾ فػػي الواليػػات

المتحػػدة ،وبريطانيػػا ،وسويس ػرا ،وعمػػى العمػػوـ فػػي كػػؿ تمػػؾ الػػببلد األوروبيػػة الصػػهيرة

التى تبعت النموذج االنجميزي لمقومية ،سكانديناوة وىولندة.

في الدوؿ األخرى ،أثػارت الثػورة الفرنسػية قوميػة عسػكرية! وقػد ضػرب الجػيش

الفرنسػػي المثػػؿ عمػػى ذلػػؾ .إذ وضػػع الجن ػراؿ "بونػػابرت" قا ػػداً لؤلمػػة فػػي سػػنة .1799

وتتابعػ ػػت الدسػ ػػاتير عمػ ػػى الػ ػػورؽ وقػ ػػدمت الػ ػػنظـ النيابيػ ػػة المحػ ػػدودة السػ ػػمطة واجيػ ػػة

ديمقراطية .وىكذا لـ ينـ لدى الفرنسييف احتراـ الدساتير واألجيزة البرلمانية الذى يميز
البريطانييف واألمريكاف .وورثت القومية فػي فرنسػا وفػي القػارة عمػى العمػوـ روح الحكػـ
المطمػػؽ بمػػا فييػػا مػػف خػػوؼ مػػف الحكومػػة الذاتيػػة واتجػػاه نحػػو المركزيػػة .الفرنسػػيوف،

ورغـ اطاحتيـ بالممكية في  ،1789جعميـ ماضييـ أقؿ أىمية السػتبداليـ بيػا حكومػة
مسػػتقرة وحريػػة تحػػت سػػمطاف القػػانوف! لػػـ يصػػؿ الفرنسػػيوف إلػػى ىػػدؼ الحريػػة المسػػتقرة

واحتراـ القانوف إال بعد  121عاماً!

ج ػػاوز ن ػػابميوف األوؿ الممكي ػػة كثيػ ػ اًر ف ػػي المركزي ػػة وف ػػي مطامح ػػو! لق ػػد ف ػػرض

مي ػراث فك ػرة االمبراطوريػػة الرومانيػػة عمػػى القوميػػة الفرنسػػية! وحػػاوؿ مػػؤتمر فينػػا عػػاـ
 ،1815في نياية الحروب النابميونية ،أف ُيعيد أوروبا إلى ما قبؿ القومية!

وبالفعػػؿ ،مػػرت أوروبػػا بفت ػرة سػػمـ دولػػي أكثػػر مػػف أربعػػيف عام ػاً حتػػى اسػػتعمؿ

نػػابميوف الثالػػث وأوتوفػػوف بيس ػػمارؾ وسػػيمة القوميػػة العسػػكرية فػػي خدمػػة آماليمػػا ف ػػي

القػػوة .فمػػـ يكػػف ثمػػة أثػػر لسػػباقات التسػػمح أو المركزيػػة أو التقػػدـ فػػي الوسػػا ؿ الفنيػػة
الحربيػة .وكػاف ىػذا السػمـ ،عمػى أيػة حػاؿ ،منبعثػاً مػف الرضػا واالكتفػاء الػذاتي المبنػي

عمى استيفاء الحالة القا مة .ومع ذلؾ فإف شػعور الرىبػة الهػامض بعػض الشػيء نحػو

الممكيػات صػػاحبة الحػػؽ المقػػدس ،بػػدأ يفقػػد بريقػػو خػػبلؿ الحػػروب النابميونيػػة .رغػػـ أنػػو
ظػػؿ باقي ػاً بع ػػد ذلػػؾ بػػيف الطبق ػػات األلمانيػػة العميػػا والمتوس ػػطة ،وربمػػا بػػيف الفبلح ػػيف
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الػػروس حتػػى بدايػػة القػػرف العش ػريف .وسػػاعد بيسػػمارؾ فػػي ألمانيػػا والكونػػت كػػافور فػػي
إيطاليا عمى إضعاؼ مبدأ شرعية الممكية بيدميما الممكيات القديمة بشكؿ مييف!

ووراء الواجية األرستقراطية لمحياة ،بػدأت الثػورة الديمقراطيػة واالجتماعيػة التػي

عبرت عنيا أفكار الثورة الفرنسية سنة  1789تنتشر في سػنة  1815فػي بػطء ،ولكػف

في عمؽ ،بدرجات مختمفة في أوساط المفكريف أوالُ ،ثـ الجماىير..

وفػ ػػي نيايػ ػػة فب اريػ ػػر  1848انػ ػػدلعت الثػ ػػورة م ػ ػرة أخػ ػػرى فػ ػػي فرنسػ ػػا ،وأقيمػ ػػت

الجميورية الثانية .وفي ىذه المرة أثرت الحوادث في وسط أوروربا كمو بسرعة لػـ تكػف
ػ

المج ػػددة إل ػػى ك ػػؿ مك ػػاف الميػ ػراث الم ػػزدوج لس ػػنة 1789
متوقع ػػة .وحمم ػػت الث ػػورة ُ
التحرريػػة والقوميػػة .وأثبتػػت القوميػػة مػرة أخػػرى ،كمػػا فعمػت مػػف قبػػؿ نصػػؼ قػػرف ،أنيػػا
أقوى مف التحررية ،فوضػعت األخيػرة ػ طػوؿ مػدة بقا يػا فػي أوروبػا ػ نفسػيا فػي خدمػة

القومي ػػة العس ػػكرية .وف ػػي فرنس ػػا ذاتي ػػا بي ػػرت أفك ػػار ن ػػابميوف األغمبي ػػة الس ػػاحقة م ػػف

الشعب .وانتيت الجميورية الثانية إلى ديكتاتورية عسكرية!

كػػاف المفكػػروف فػػي أنحػػاء أوروبػػا الوسػػطى أقػػؿ شػػجاعة فػػي سػػبيؿ التحرريػػة.

ومػػف ثػػـ ىزمػػت المطػػامح المتنازعػػة لمقوميػػات المختمفػػة فيمػػا بػػيف  1848ػ 1849األمػػؿ
فػػي التحرريػػة وفػػي السػػمـ الػػدولي ،ومكنػػت لمممكيػػات المحافظػػة شػػبو المطمقػػة أف تتػػابع

الحياة .عمى أف ىذه القومية المتأججة استمرت في االنتشػار فػي أوروبػا الوسػطى بعػد
 1918عػػاـ سػػقوط الممكيػػات .وبعػػد أقػػؿ مػػف عشػريف عامػاً مػػف نيايػػة الحػػرب العالميػػة

األولػػى ،عمػػت الػػديكتاتوريات المسػػتبدة أوروبػػا الجنوبيػػة والوسػػطى .وانتصػػرت الفاشػػية
المركػزة عمػى نفسػيا بشػكؿ ُمبػالئ فيػو!
في كػؿ مكػاف تقريبػاً بوصػفيا نوعػاً مػف القوميػة ُ
عمى انو ،حتى حيث لػـ تحػؿ الفاشػية محػؿ الػنظـ الديمقراطيػة ،فقػد حطػـ الديمقراطيػة
المفضػػؿ أو لجماعػػة دينيػػة أو
تصػػرؼ الحكومػػات عمػػى أنيػػا ممثمػػة لجماعػػة الجػػنس ُ

لطبقة مف أجؿ االضرار بالهير وتحقيره.
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صػػفوة القػػوؿ إف الثػػورة الفرنسػػية ،بتأججيػػا وتجػػددىا ،عضػػدت بقػػوة شػػيوع فكػرة

المميمػة لػـ تمبػث
القومية بيف أبناء الحضارة الهربية! ففرنسا ىي قمػب أوروبػا ،وثورتيػا ُ
أف تجاوزتيا إلى بقية أوروبا ،ومنيا إلى العالـ أجمع ،عمى نحو ُمدىش!
التعاطي مع فكرة القومية في الثقافة العربية:

كػػاف مػػف الطبيعػػي ،فػػي ظػػؿ شػػيوع فك ػرة القوميػػة ،فػػي شػػتى أنحػػاء العػػالـ ،اف

تتزعػزع وتتخمخػػؿ اركػاف الكثيػػر مػػف الػدوؿ القا مػػة ،واف تتهيػػر وتتطػور اوضػػاع معظػػـ

الدوؿ ،وفؽ مقتضيات فكرة القومية ،ومطالب مبدأ القوميات..

كاف مف الطبيعي أف تتفكؾ اوصاؿ الدوؿ المؤلفػة مػف أمػـ متعػددة ،وكػاف مػف

الطبيعػي أيضػاً ػ بعكػس ذلػؾ ػ اف تتحػد اوصػاؿ الػدوؿ التػى تنتسػب إلػى أمػة واحػدة!

وعميو ،ظيرت عمى المسرح العالمي بعض الػدوؿ الجديػدة ،و ازلػت مػف المسػرح بعػض
الدوؿ القديمة! السمطنة العثمانية مثبلً أخذت تتفكؾ شي اً فشي اً.

ولمسػػمطنة العثمانيػػة ارتبػػاط كبيػػر بحػػديثنا عػػف وفػػود فك ػرة القوميػػة إلػػى ثقافتنػػا

العربية! ففي أو ؿ القرف التاسع عشر ،عندما بدأت فكػرة القوميػة تمعػب دو اًر ميمػاً فػي

السياسة األوروبية ،كانت الببلد العربيػة داخمػة فػي حػوزة السػمطنة العثمانيػة منػذ قػروف

عدي ػػدة ،وذل ػػؾ باس ػػتثناء المه ػػرب األقص ػػى م ػػف جي ػػة ،وحض ػػرموت م ػػع قم ػػب الجزيػ ػرة

العربية مف جية أخرى! وكانػت الػببلد العربيػة ىاد ػة وخاضػعة ىػدوء الواليػات التركيػة

وخضوعيا! غير أنو حدث فييا ،فػي النصػؼ األوؿ مػف القػرف التاسػع عشػر ،حادثػاف
خطي ػراف ،زعزعػػا األوضػػاع القا مػػة فػػي السػػمطنة العثمانيػػة زعزعػػة شػػديدة ،ىمػػا :ثػػورة

الوىابييف في نجد وثورة محمد عمى باشا في مصر.

كانت الثورة الوىابية حركة دينيػة فػي الدرجػة األولػى ،وليػذا لػـ تػؤثر فػي نشػوء

فكرة القومية العربية تأثي اًر ُيذكر .وأما ثورة محمد عمي ،فيي أيضاً لـ تستمد قوتيا مف

نزعة قومية ،وليذا السبب لـ تُؤثر في نشوء فكرة القومية العربية تأثي اًر مباشػ اًر ،ولكنيػا
خػػدمت القوميػػة العربيػػة خدمػػة كبي ػرة ،ولػػو بصػػورة غيػػر مباش ػرة .ألنيػػا اوجػػدت دولػػة
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عصرية ػ نسبياً ػ قا مة في ببلد عربية ،وأفسحت بذلؾ ميداناً واسػعاً لقيػاـ حػراؾ فكػري

وأدبي عربي .أما نشوء فكرة القومية العربية ،بمعناىا التػاـ ،فقػد بػدأ فػي الػببلد العربيػة
التي كانت باقية تحت الحكػـ العثمػاني المباشػر ،كسػوريا والعػراؽ ،فػي النصػؼ الثػاني

مف القرف التاسع عشر.

كانػػت الدولػػة العثمانيػػة تُعامػػؿ المسػػمميف مػػف العػػرب معاممػػة تختمػػؼ كثيػ اًر عػػف
معاممتيا لممسػيحييف مػنيـ .وليػذا السػبب كػاف ارتبػاط العػرب بالدولػة العثمانيػة يختمػؼ

باختبلؼ أديانيـ اختبلفاً بار اًز! ولمسبب نفسػو نجػد أف التفكيػر فػي القوميػة العربيػة بػدأ

عنػػد العػػرب المسػػيحييف قبػػؿ أف يبػػدأ عنػػد المسػػمميف مػػنيـ .كمػػا أف الكتػػاب والشػػعراء
الذيف سبقوا غيرىـ في الدعوة إلييا كانوا مف العرب المسيحييف(.)8

وسػػاعد عمػػى ذلػػؾ أنيػػـ ػ أعنػػي العػػرب المسػػيحييف ػ كػػانوا أكثػػر تفػػاعبلً مػػع

الحضػػارة الهربيػػة .ألف اعتقػػاداتيـ الدينيػػة وأح ػواليـ االجتماعيػػة مػػا كانػػت تُقػػيـ بيػػنيـ
وبيف الهربييف حواجز معنوية ،تُعرقؿ التواصؿ الثقافي .ولذلؾ كاف تػأثير فكػرة القوميػة
في ىؤالء أشد وأسرع مف تأثيرىا في إخوانيـ مف العرب المسمميف..

بيد أف فكرة القومية العربية لـ تمبث أف شممت جميع العرب ػ مف مسمميف

ومسيحييف ػ ،وصارت تُوجييـ وجية واحدة! والتالي عرض ألىـ التيارات الر يسية
التى تنازعت ،وال تزاؿ تتنازع ،ثقافتنا العربية ،إزاء فكرة القومية:
التيار البلقومى ػ اإلسبلمي:

يرفض أنصار ىذا التيار فكرة القومية ,الوافدة مف الهرب ,باعتبارىا افت اتا

لمفكر الراحؿ "سيد
عمى األخوة اإلسبلمية وتيديداً لوحدة المجتمع اإلسبلميُ .
ويعد ا ُ
قطب" أبرز أنصاره وأكثرىـ تأثي اًر ،فمؤلفو الشيير "معالـ في الطريؽ" ُيكرس رفض
القومية المعاصرة ويستبدؿ العقيدة بيا .وتنبع رؤية قطب مف إدراكو لممعطيات

التاريخية والمعاصرة ،عمى نحو خاص ،التالي أبرز مبلمحو:
 .1عقيدية الحضارة :
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يعتبر قطب انصيار األجناس المختمفة في بوتقة العقيدة اإلسبلمية ُمحددًا

ُميماً الزدىار الحضارة اإلسبلمية في الماضي ،حيث ضـ المجتمع اإلسبلمي
أجناساً شتى كالعرب والفرس واألتراؾ ،مما أتاح لمحضارة اإلسبلمية االستفادة مف
مميزات كؿ جنس ،خاصة وأف اإلسبلـ ألؼ بيف ىذه األجناس المختمفة ونظر إلييا

عمى قدـ المساواة ،وىو ما لـ يتوافر لحضارة أخرى .وبذلؾ ينفي قطب عروبة تمؾ

الحضارة ,ويؤكد عقيديتيا وىويتيا اإلسبلمية ،ويعبر عف ذلؾ بقولو(:)9

"اجتمع في المجتمع اإلسبلمي المتفوؽ :العربي والفارسي والشامي والمصري

والمهربي والتركي والصيني واليندي والروماني واإلغريقي واإلندونيسي واألفريقي..إلى
آخر األقواـ واألجناس .وتجمعت خصا صيـ كميا لتعمؿ متمازجة متعاونة متناسقة

في بناء المجتمع اإلسبلمي والحضارة اإلسبلمية .ولـ تكف يوما قومية إنما كانت

دا ما عقيدية..لقد اجتمعوا كميـ عمى قدـ المساواة وبوصرة الحب ،وبشعور التطمع إلي

وجية واحدة .فبذلوا جميعيـ أقصى غاياتيـ ،وأبرزوا أعمؽ خصا ص أجناسيـ،

وصبوا خبلصة تجاربيـ الشخصية والقومية والتاريخية في بناء ىذا المجتمع الواحد

الذي ينتسبوف إليو جميعا عمى قدـ المساواة ،وتجمع فيو بينيـ آصرة تتعمؽ بربيـ

الواحد ،وتبرز فييا إنسانيتيـ وحدىا ببل عا ؽ ،وىذا ما لـ يجتمع قط ألي تجمع آخر
عمى مدار التاريخ".
 .2جاىمية العالـ :

عمى خبلؼ رؤيتو لمماضي اإلسبلمي الزاىر ،يرى قطب العالـ المعاصر

رافبلً في جاىميتو ،تمؾ الجاىمية التي تُمثؿ القومية بمفيوميا المعاصر أحد مبلمحيا.
وال تحوؿ التيسيرات المادية المعاصرة دوف قناعة قطب بجاىمية عالـ اليوـ العتدا و

عمى أخص خصا ص األلوىية وىى الحاكمية .فنراه يساوي بيف جاىمية ما قبؿ
اإلسبلـ وجاىمية اليوـ ممثمة في ادعاء حؽ وضع التصورات والقيـ والش ار ع والقوانيف

واألنظمة واألوضاع بعيداً عف منيج اهلل وافت اتاً عمى سمطانو .ويذىب قطب إلى أبعد
مف ذلؾ بتأكيده عمى إفبلس فكرة القومية وعدـ قدرتيا عمى االستمرار في أداء الدور
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المنوط بيا باعتبارىا أحد مظاىر الحضارة الهربية المشرفة عمى الزواؿ ،لنفاذ

رصيدىا مف القيـ ،ويعبر عف ذلؾ بقولو(:)11

"إف العالـ يعيش اليوـ كمو في جاىمية ال تخفؼ منيا شي ا ىذه التيسيرات

المادية اليا مة ،وىذا اإلبداع المادي..ىذه الجاىمية تقوـ عمى أساس االعتداء عمى

سمطاف اهلل في األرض وعمى أخص خصا ص األلوىية..وىى الحاكمية..إنيا تسند

الحاكمية إلي البشر ،فتجعؿ بعضيـ لبعضاً أرباباً ،ال في الصورة البدا ية الساذجة

التي عرفتيا الجاىمية األولى ،ولكف في صورة ادعاء حؽ وضع التصورات والقيـ،

والش ار ع والقوانيف ،واألنظمة واألوضاع ،بمعزؿ عف منيج اهلل لمحياة ،وفيما لـ يأذف

بو اهلل..فينشأ عف ىذا االعتداء عمى سمطاف اهلل اعتداء عمى عباده".
وقولو(:)11

"لقد أدت النيضة العممية دورىا ،ىذا الدور الذي بدأت مطالعو مع عصر

النيضة في القرف السادس عشر ،ولـ تعد تممؾ رصيدا جديدا..كذلؾ أدت الوطنية

والقومية التي برزت في تمؾ الفترة ،والتجمعات اإلقميمية عامة دورىا خبلؿ ىذه
القروف ،ولـ تعد تممؾ ىي األخرى رصيداً جديداً".
 .3عقيدية القومية:

بينما ينكر قطب القومية بمفيوميا الهربي المعاصر ،فإنو يتبنى مفيوماً

مهاي اًر ،فجنسية المسمـ عقيدتو ووطنو دار اإلسبلـ وحاكمو اهلل ودستوره القرآف .وينبع
ىذا المفيوـ المهاير مف قناعات قطب الخاصة بعقيدية الحضارة اإلسبلمية وجاىمية

العالـ المعاصر ،وايمانو بأف عصبية العشيرة والقبيمة والقوـ والجنس والموف واألرض

عصبية صهيرة متخمفة ،عصبية جاىمية عرفتيا البشرية في فترات انحطاطيا

الروحي .فضبلً عف تمييزه بيف داريف ،إحداىما دار اإلسبلـ ،تمؾ التي تقوـ فييا

الدولة المسممة ،فتييمف عمييا شريعة اهلل ،وتُقاـ فييا حدوده ،ويتولى المسمموف
بعضيـ بعضاً .واألخرى دار الحرب ،تمؾ التي تحكـ عبلقة المسمـ بيا الميادنة
عمى عيد أماف أو القتاؿ .ويعبر قطب عف ذلؾ بقولو(:)12
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"إف عصبية العشيرة والقبيمة والقوـ والجنس والموف واألرض عصبية صهيرة

متخمفة..عصبية جاىمية عرفتيا البشرية في فترات انحطاطيا الروحي ،وسماىا
الرسوؿ(ص) منتنة بيذا الوصؼ الذي يفوح منو التقزز واالشم زاز..وكؿ أرض

تحارب المسمـ في عقيدتو ،وتصده عف دينو ،وتعطؿ عمؿ شريعتو ،فيي دار
حرب ولو كاف فييا أىمو وعشيرتو وقومو ومالو وتجارتو..وكؿ أرض تقوـ فييا عقيدتو

وتعمؿ فييا شريعتو ،فيي دار إسبلـ ولو لـ يكف لو فييا أىؿ وال عشيرة ،وال قوـ وال

تجارة..واألمة التي يكوف مف الرعيؿ األوؿ فييا أبو بكر العربي ،وببلؿ الحبشي،

وصييب الرومي ،وسمماف الفارسي ،واخوانيـ الكراـ .والتي تتوالى أجياليا عمى ىذا

النسؽ ال ار ع..الجنسية فييا ىي العقيدة ،والوطف فييا ىو دار اإلسبلـ ،والحاكـ فييا
ىو اهلل ،والدستور فييا القرآف".
وىكذا يرفض سيد قطب القومية العربية صراحة ،ويقرر بوضوح أنو كاف في

استطاعة الرسوؿ(ص) ،وىو في الذؤابة مف بني ىاشـ أعمى قريش نسباً ،أف يثيرىا
قومية عربية تستيدؼ تجميع قبا ؿ العرب التي أكمتيا الثارات ومزقتيا النزاعات،
وتوجيييا وجية قومية الستخبلص أرضيا المهتصبة مف اإلمبراطوريات المستعمرة

(الروماف في الشماؿ ,والفرس في الجنوب) ،واعبلء راية العروبة ،وانشاء وحدة قومية
في كؿ األرجاء العربية .ألنو لو فعؿ ذلؾ الستجابت لو العرب قاطبة ،بدالً مف أف

يعاني وصحبو أعواماً في اتجاه معارض ألىواء أصحاب السمطاف .ولكنو لـ يفعؿ،

وىو ما يفسره قطب بتوجيو اهلل لو أف يصدع ببل إلو إال اهلل ،وأف يحتمؿ ىو والقمة

التي تستجيب لو كؿ ىذا العناء ،حتى التخمص األرض مف يد طاغوت روماني أو
طاغوت فارسي إلى يد طاغوت عربي ،فالطاغوت كمو طاغوت ،والبشر ال يكونوف

عبيداً إال هلل وحده ،فبل حاكمية إال هلل ،وال شريعة إال مف اهلل ،وال سمطاف ألحد عمى
أحد ،ألف السمطاف كمو هلل ،وألف الجنسية التي يريدىا اإلسبلـ لمناس ىي جنسية

العقيدة ،التي يتساوى فييا العربي والروماني والفارسي وسا ر األجناس واأللواف تحت
راية اهلل(.)13
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التيار البلقومى– الوطني:

ُيعد التيار البلقومى ػ الوطني أحد التيارات الر يسية التي تتنازع الثقافة
العربية إزاء فكرة القومية العربية .وُيثمف أنصار ىذا التيار الوطنية عمى حساب
القومية العربية ،ويرونيا أكثر مواءمة لمعالـ العربي ،لتحبيذىا نزوع الدوؿ العربية

لتعزيز خصوصيتيا واعبلء مصالحيا الخاصة ،انطبلقاً مف دوافع أىميا(:)14
 .1ضعؼ الدوؿ العربية :

فقد روى عبد الرحمف عزاـ ،أوؿ أميف عاـ لجامعة الدوؿ العربية ،في إحدى

المجبلت حديثاً جرى بينو وبيف السياسي المصري سعد زغموؿ ،في أوا ؿ عيد الوفد

المصري .فعندما أ ارد عزاـ أف يتكمـ عف الوحدة العربية ،قاطعو سعد زغموؿ بسؤالو:

"إذا جمعت صف اًر إلى صفر ،فصفر ،ماذا تكوف النتيجة؟" .وال زاؿ سؤاؿ سعد زغموؿ

يجوؿ في صدور أنصار الوطنية في ربوعنا .فطبقاً ليـُ ،يقوض ضعؼ الدوؿ
ويفرغيا مف مضمونيا.
العربية دعاوى القومية العربيةُ ،
 . 2إقميمية األدب العربي :

أنشأ بعض األدباء المصرييف مف أساتذة الجامعة المصرية في عصرىا األوؿ

نظرية في األدب العربي وتاريخو ،تقوؿ باختبلفو مف إقميـ إلى إقميـ ،فضبلً عف

مناداتيا بضرورة بقا و إقميميا (وطنيا) ،يساير خصا ص كؿ إقميـ مف األقاليـ
العربية .وترجع بدايات نظرية إقميمية األدب العربي إلى المحاضرات التي ألقاىا
أحمد ضيؼ في الجامعة المصرية ،ونشرىا بعنواف "مقدمة في ببلغة العرب" ،وقاؿ

فييا إف اآلداب العربية ليست ليا صفة واحدة ،بؿ ىي آداب مختمفة .ويستند أنصار

الوطنية إلى مقوالت نظرية إقميمية األدب لتعضيد رؤيتيـ القا مة بتعدد األوطاف في

العالـ العربي ،وانتفاء دعاوى القومية العربية..
 . 3مصالح النخب الحاكمة:

تعد حماية المصالح الشخصية لمنخب الحاكمة في عالمنا العربي ،أحد أىـ

دوافع الوطنية .ففي كؿ دولة عربية ،طا فة مف الحكاـ والساسة وغيرىـ ،ترتبط
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منافعيـ باألوضاع السياسية القا مة ،فينزعوف إلى المحافظة عمى كياف الدولة ،وال
يرضوف بزواؿ ذلؾ الكياف بدعوى المصمحة الوطنية .ويساعدىـ عمى ذلؾ امتبلؾ

كؿ دولة لمعالـ ،مشيودة وممموسة ،وسمطات فعمية تظير وتثبت وجودىا في شتى

المناسبات ،يراىا كؿ فرد مف أفرادىا منذ نعومة أظفاره ،ويألفيا ،ويرتبط بيا نفسياً،
ويشعر مف ج ار يا بأنو يختمؼ عف غيره مف منتسبي الدوؿ األخرى.
التيار القومي ـ الالديني:

ُيجسد ىذا التيار رغبة واضحة مف جانب أنصاره في إعبلء قيـ القومية
العربية ،باعتبارىا تفوؽ ما عداىا في أىميتيا .وُيعد الراحؿ جماؿ عبد الناصر أحد
أبرز رموزه ،وال تزاؿ أصداء ُخطبو وتصرحاتو الشييرة تتردد حتى اليوـ في ربوعنا،
الممفت في وضع أقوالو موضع التطبيؽ! ويمكف التمييز بيف ثبلث مراحؿ
رغـ اخفاقو ُ

لتطور الوعي القومي العربي عند عبد الناصر:
 .1مرحمة إرىاصات الوعي القومي العربي:

اقترف الميبلد الشيير لقضية فمسطيف بتسمؿ طبل ع الوعي القومي العربي إلى

تفكير جماؿ عبد الناصر ،حيث احتمت فمسطيف مكاناً خاصاً وبار اًز في ىذا الفكر!

وبتطور القضية الفمسطينية ,توالت إرىاصات ىذا الوعي لدى عبد الناصر ،سواء

أثناء دراستو في كمية أركاف الحرب أو إباف انخراطو في القتاؿ عمى أرض فمسطيف!

عبد الناصر نفسو ىو الذى أخبرنا بيذه األمور ،وذلؾ بقولو(:)15

"إف طبل ع الوعي العربي بدأت تتسمؿ إلى تفكيري وأنا طالب في المدرسة

الثانوية أخرج مع زمبل ي في إضراب عاـ في الثاني مف شير ديسمبر مف كؿ سنة

احتجاجا عمى وعد بمفور الذي منحتو بريطانيا لمييود ومنحتيـ بو وطنا قوميا في

فمسطيف اغتصبتو ظمما مف أصحابو الشرعييف..ثـ بدأ نوع مف الفيـ يخالج تفكيري
حوؿ ىذا الموضوع لما بدأت ادرس وأنا طالب في كمية أركاف الحرب حممة فمسطيف

ومشاكؿ البحر المتوسط بالتفصيؿ..ولما بدأت أزمة فمسطيف ،كنت مقتنعا في

أعماقي بأف القتاؿ في فمسطيف ليس قتاال في أرض غريبة ،وىو ليس انسياقا وراء

عاطفة ،وانما واجب ُيحتمو الدفاع عف النفس".
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 .2مرحمة ميبلد الوعي القومي العربي:

شػػيدت ىػػذه المرحمػػة تبمػػور الػػوعي القػػومي العربػػي فػػي فكػػر عبػػد الناصػػر ،حيػػث أدرؾ

بوضوح المحيط الخارجي لمصر ،وتجمى ذلؾ في حديثو عػف الػدوا ر الػثبلث(العربيػة,

واألفريقيػػة ,واإلسػػبلمية) ،وتأكيػػده عمػػى الػػدا رة العربيػػة ووصػػفو ليػػا بأنيػػا أىػػـ الػػدوا ر
وأكثرىا ارتباطاً بمصر .ولطالمػا أرجػع الرجػؿ تهمهػؿ الفكػر القػومي فػي شخصػيتو إلػى
إد اركػػو لمتػػاريخ العربػػي المشػػترؾ والديانػػة اإلسػػبلمية التػػي تػػديف بيػػا األغمبيػػة فػػي العػػالـ

العرب ػػي ،مختػ ػزالً ب ػػذلؾ دور اإلس ػػبلـ ف ػػي كون ػػو أح ػػد رواف ػػد القومي ػػة العربي ػػة ،وى ػػو م ػػا

يخػػالؼ مق ػوالت أنصػػار التيػػار البلقػػومى ػ اإلسػػبلمي الػػذيف ينػػادوف بعقيديػػة القوميػػة.

ويؤرخ ناصر لمحظات ميبلد وعيو العربي بقولو(:)16

"..أيمكف أف نتجاىؿ أف ىناؾ دا رة عربية تحيط بنا ،وأف ىذه الدا رة منا

ونحف منيا ،امتزج تاريخنا بتاريخيا ،وارتبطت مصالحنا بمصالحيا..حقيقة وفعبل

وليس مجرد كبلـ؟..أيمكف أف نتجاىؿ أف ىناؾ قارة أفريقية ،شاء لنا القدر أف نكوف
فييا ،وشاء أيضا أف يكوف فييا اليوـ ،صراع ُمروع حوؿ مستقبميا ،وىو صراع
سوؼ تكوف آثاره لنا أو عمينا ،سواء أردنا أو لـ ُنرد؟..أيمكف أف نتجاىؿ أف ىناؾ

عالما إسبلمياً تجمعنا واياه روابط ال تقربيا العقيدة الدينية فحسب ،و إنما تشدىا
حقا ؽ التاريخ كذلؾ؟".
وقولو(:)17

"..ما مف شؾ في أف الدا رة العربية ىي أىـ ىذه الدوا ر وأوثقيا ارتباطا بنا،

فمقد امتزجت معنا بالتاريخ وعانينا معيا نفس المحف ،وعشنا نفس األزمات ،وحيف
وقعنا تحت سنابؾ خيؿ الهزاة كانوا معنا تحت نفس السنابؾ .وامتزجت ىذه الدا رة

معنا أيضا بالديف ،فنقمت مراكز اإلشعاع الديني ،في حدود عواصميا ،مف مكة إلى

الكوفة ،ثـ إلي القاىرة".

 .3مرحمة نضج الوعي القومي العربي:

في حيف اتسمت المراحؿ السابقة عمى ىذه المرحمة

المفرطة،
بالحماسة ُ

اتسمت ىذه المرحمة بقدر نسبي مف العقبلنية ،حيث بدأ الحديث عف أىداؼ النضاؿ
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وبذلت بعض الجيود لبمورة مضموف واضح
العربي(الحرية ،واالشتراكية ،والوحدة)ُ ،
لتمؾ األىداؼ .وىو ما أكده عبد الناصر في الميثاؽ ،الذي قدمو إلى المؤتمر

الوطني لمقوى الشعبية يوـ 21مايو  ،1962حيف قاؿ(:)18

"إف عيودا طويمة مف العذاب واألمؿ بمورت في نياية المطاؼ أىداؼ

النضاؿ العربي ظاىرة واضحة ،صادقة في تعبيرىا عف الضمير الوطني لؤلمة

(العربية) .ولقد أصبحت الحرية اآلف ،تعنى حرية الوطف ،وحرية المواطف وأصبحت

االشتراكية وسيمة وغاية ،ىي الكفاية ،والعدؿ .وأصبح طريؽ الوحدة ىو الدعوة
الجماىيرية لعودة األمر الطبيعي ألمة واحدة مزقيا أعداؤىا ضد إرادتيا وضد

مصالحيا ،والعمؿ السممي مف أجؿ تقريب يوـ ىذه الوحدة ،ثـ اإلجماع عمى قبوليا،
تتويجاً لمدعوة والعمؿ معا".
التيار القومي ػ اإلسبلمي:

نجح أنصار ىذا التيار نسبياً في توظيؼ الرابطتيف القومية والدينية ،حتى ال

تجور إحداىما عمى األخرى .عمى خبلؼ أنصار التياريف السابقيف ،إذ آثر أنصار

كؿ تيار إحدى الرابطتيف دوف األخرى .ويعد عبد الرحمف الكواكبى أحد أبرز أنصار

التيار القومي ػ اإلسبلمي ،فقد أخذ عمى عاتقو ميمة التبشير بالقومية كإحدى سمات

األمـ المتحضرة ،باإلضافة إلى تأكيده عمى العروبة كضرورة لحماية الحياة الدينية

لممسمميف في أنحاء العالـ .وىو ما يعكس إيمانو بقناعتيف:
 .1اقت ارف الوالء القومي بالتحضر:

تُعد ىذه القناعة مدخبلً لمفكر القومي عند الكواكبى ،فيو يرى في القومية
رابطة مميزة لتمؾ األمـ المتحضرة ،تعمؿ عمى ترسيخيا في نفوس أبنا يا بشتى

الوسا ؿ والطرؽ ،وبخاصة مف خبلؿ تعميـ الوعي التاريخي لدييـ ،ليتسنى ليـ
إدراكيا عمى نحو جمي .وتجاوز الكواكبى ذلؾ إلى تأكيده عمى انحبلؿ رابطة القومية

العربية كأحد األسباب المباشرة لمحنة األمة اإلسبلمية ،بقولو(:)19

55

" أظف أف السبب األعظـ لمحنتنا ىو انحبلؿ الرابطة الدينية..وقد زاد عمى

ذلؾ فقدنا الرابطة الجنسية أيضا ،فاف المسمميف في غير جزيرة العرب لفيؼ أخبلط

دخبلء ،وبقايا أقواـ شتى ال تجمعيـ جامعة غير التوجو إلى ىذه الكعبة المعظمة ".
وقولو(:)21

"إذا دققنا النظر في حالة األمـ الحية المعاصرة ،وىى ليس عندىا ما عندنا

مف الوسا ؿ الشريفة لبلجتماعات والسترعاء السمع واالستمفات بوسا ؿ شتى..نجد

اعتناؤىا غاية االعتناء بتعميـ معرفة تواريخيا الممية ،المفصمة المدمجة بالعمؿ

واألسباب ،تمكيناً لحب الجنسية".

 .2ارتباط الوال يف العربي واإلسبلمي:
تعكػػس ىػػذه القناعػػة اعتقػػاداً ارسػػخاً لػػدى الك ػواكبى بعػػدـ وجػػود تعػػارض بػػيف

الػ ػ ػوال يف العرب ػ ػػي واإلس ػ ػػبلمي ،فيم ػ ػػا ص ػ ػػنواف ال يفترق ػ ػػاف .ف ػ ػػبل اس ػ ػػتقامة لمرابط ػ ػػة
اإلس ػػبلمية م ػػف دوف الرابط ػػة العربي ػػة ،نظػ ػ اًر الم ػػتبلؾ الع ػػرب لخص ػػا ص وخص ػػاؿ

متف ػػردة ت ػػؤىميـ دوف غي ػػرىـ لحف ػػظ الحي ػػاة الديني ػػة اإلس ػػبلمية ،رغ ػػـ ام ػػتبلؾ غي ػػرىـ

لخصػػا ص وم ازيػػا تجعػػؿ لكػػؿ مػػنيـ مقامػاً ميمػاً فػػي حيػػاة المسػػمميف .وىػػو مػػا يعبػػر

عنو الكواكبى ػ عمى لساف جمعية أـ القرى ػ ،بقولو(:)21

"إف الجمعي ػػة بع ػػد البح ػػث ال ػػدقيؽ والنظ ػػر العمي ػػؽ ف ػػي أحػ ػواؿ وخص ػػاؿ جمي ػػع

األقػ ػ ػواـ المس ػ ػػمميف الموج ػ ػػوديف ،وخص ػ ػػا ص مػ ػ ػواقعيـ والظ ػ ػػروؼ المحيط ػ ػػة بي ػ ػػـ،
واسػ ػػتعداداتيـ ،وجػ ػػدت أف لجزي ػ ػرة العػ ػػرب وألىميػ ػػا بػ ػػالنظر إلػ ػػى السياسػ ػػة الدينيػ ػػة
مجموعة خصا ص وخصاؿ لـ تتوفر في غيرىـ .بناء عميو رأت الجمعيػة أف حفػظ
الحياة متعينة عمييـ ال يقوـ فييا مقاميـ غيرىـ مطمقا ،وأف انتظار ذلؾ مف غيرىـ

عبث محض..عمى أف لبقية األقواـ أيضا خصا ص وم ازيػا تجعػؿ لكػؿ مػنيـ مقامػا
ميما في بعض وظا ؼ الجامعػة اإلسػبلمية ،مثػؿ أف معانػاة حفػظ الحيػاة السياسػية

وال س ػػيما الخارجي ػػة متعين ػػة عم ػػى الت ػػرؾ العثم ػػانييف .ومراقب ػػة حف ػػظ الحي ػػاة المدني ػػة
التنظيميػػة يميػػؽ بيػػا أف تُنػػاط بالمص ػرييف .والقيػػاـ بميػػاـ الحيػػاة الجنديػػة يناسػػب اف

يتكفػػؿ بيػػا األفهػػاف وتركسػػتاف..يمينػػا ومػراكش وامػػارات أفريقيػػا شػػماال .وتػػدبير حفػػظ
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الحيػػاة العمميػػة واالقتصػػادية خيػػر مػػف يتوالىػػا أىػػؿ إي ػراف وأواسػػط آسػػيا والينػػد ومػػا

يمييا ".

ٍ
عرض ،أراه كافياً ،ألىـ التيارات الر يسية (بما فييا
واآلف ،أما وقد انتييت مف

التيار السا د عمى أرض الواقػع ،وىػو التيػار البلقػومى– الػوطني) ،تمػؾ التػى تنازعػت،
وال تزاؿ تتنػازع ،ثقافتنػا العربيػة ،إزاء فكػرة القوميػة ،أ ارنػي ُمطالبػاً عمػى نحػو مػا وعػدت

المس ػػتداـ لي ػػذه التي ػػارات ف ػػي التع ػػاطي م ػػع
ف ػػي ص ػػدر ى ػػذه المقال ػػة ،بتفس ػػير االخف ػػاؽ ُ
"القومية" ،وكذا بياف تداعياتو الخطيرة ،في ضوء فكرنا األنسني!..
تفسير أنسني الخفاق التعاطي مع فكرة القومية:
المختمفػة
القومية فكرة غربية وافػدة ،ال جػداؿ فػي ذلػؾ ،تُشػاركنا شػعوب العػالـ ُ
فػػي األخػػذ بيػػا ،بيػػد أننػػا كعػػرب نظػػؿ األمػػة األكثػػر طنطنػػة بيػػا ،وعج ػ اًز عػػف التعػػايش

معيػا ،ناىيػؾ عػف تثمينيػا! فػبل يكػاد ػ ويالبلسػتفزاز ػ إجتمػاع عربػي يػتـ ،إال وتصػحبو

المتعػػارؼ عمييػػا فػػي األوسػػاط الفكريػػة!
طنطنػػة آليػػة بػ ػ"العروبػػة" ،وترديػػد لمكميشػػييات ُ
ولػػيس لقػػار ي الك ػريـ أف ُيسػػيء بػػي الظػػف ،فيستشػػؼ مػػف كممػػاتي انػػي أحػػد دراويػػش
"العروبة"! وليصبر حتى نياية المقالة ،ليعمـ ما أريد قولو!..

المػدقؽ فػي التيػارات الر يسػية ،المػػذكورة سػمفاً ،والتػى تنازعػت ،وال تػزاؿ تتنػػازع،
ُ
ثقافتنػػا العربيػػة ،إزاء فكػرة القوميػػة ،والسػػاعي لمتعػػرؼ عمػػى دواعػػي القػػوؿ باخفاقيػػا فػػي
التعػػاطي مػػع فكػرة القوميػػة العربيػػة ،يجػػد أف دواعػػي القػػوؿ باالخفػػاؽ تختمػػؼ بػػاختبلؼ
موق ػػؼ أنص ػػار ك ػػؿ تي ػػار إزاء فكػ ػرة القومي ػػة العربي ػػة! فأنص ػػار التي ػػار البلق ػػومي

ػ

االسػػبلمي ،برفضػػيـ القػػاطع لمقوميػػة العربيػػة وقػػوليـ بعقيديػػة القوميػػة ،ينػػأوف بأنفسػػيـ
ويثي ػػروف مخ ػػاوؼ األقمي ػػات الديني ػػة ،ع ػػبلوة عم ػػى اتخ ػػاذىـ م ػػف
المع ػػاشُ ،
ع ػػف الواق ػػع ُ
لمحاكاتيػا! حقػاً كانػت الدولػة االسػبلمية قويػة وفاتحػة
المظمـ مرجعية ،يسػعوف ُ
تاريخنا ُ

المسػمـ كػاف دومػاً فاقػداً لحريػة العقػؿ والقمػب ،كػاف ػ وال يػزاؿ ػ
ومنتصرة ،لكػف اإلنسػاف ُ
خا ف ػاً وعػػاج اًز عػػف تعيػػد ثقافتػػو ،ال ديانتػػو ،بالنقػػد والتطػػوير! فمػػا جػػدوى قػػوة وكبريػػاء
الدولة ،حيف يتنازؿ أبناؤىا عف حرية عقوليـ وقموبيـ(!)22
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وال يكاد أنصار التيار القومي ػ اإلسبلمي ،يرقوف إلى نظ ار يـ مف أنصار

التيار البلقومي ػ اإلسبلمي ،رغـ موخذنا عمييـ ،فاخفاقيـ أمر وأضؿ سبيبلً! إنيـ

يزعموف امتالك العرب لخصائص وخصال متفردة ،تؤهلهم دون غيرهم لحفظ الحياة

الذينية اإلسالمية ،ويروف الخبلص معقوداً بألويتيـ! وىو قوؿ ال تعميؽ لنا عميو!

أمػػا أنصػػار التيػػار القػػومي ػ البلدينػػي ،فيػػـ األكثػػر صػػخباً فػػي ربوعنػػا الطيبػػة،

إنيـ ينادوف ليؿ نيار بوحدة األمة العربية ،واقامة الدولة العربية الواحػدة ،مػف المحػيط

إلى الخميج! وقد يكوف ىؤالء ىـ فعػبلً األكثػر فيمػاً وتػأث اًر بفكػرة القوميػة التػي عضػدت
المشػػكمة ىػػي أنيػػـ يؤيػػدوف ،أو عمػػى األقػػؿ ال
الثػػورة الفرنسػػية بقػػوة شػػيوعيا ،غيػػر أف ُ
يمانعوف ،في التضحية بالتحررية ،لصالح القومية العربية!..
يبػػدو ذلػػؾ واضػػحاً فػػي تمجيػػدىـ ألحػػد أبػػرز رمػػوزىـ ،وىػػو عبػػد الناصػػر ،رغػػـ

سػػطوه المػػؤلـ عمػػى القوميػػة ،واسػػاءة توظيفػػو ليػػا داخمي ػاً وخارجي ػاً! عمػػى نحػػو كانػػت

ببلدي المهبونة األكثر تضر اًر منو! أوىمنا أف القومية والتحررية ال يجتمعاف!

لـ يبؽ إذف سوى التيار البلقػومي ػ الػوطني ،وىػو يسػتمد أىميتػو وخطورتػو مػف

الميػػيمف عمػػى أرض الواقػػع! أنصػػار ىػػذا التيػػار يتمتعػػوف
كونػػو التيػػار السػػا د عممي ػاً و ُ
بػػبعض الخصوصػػية ،إذ ينقسػػموف عمػػى األرجػػح إلػػى ف تػػيف :األولػػى تُناصػػر الوطنيػػة،
عػػف قناعػػة فكريػػة وعاطفيػػة ،ومػػف ى ػؤالء عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ السياسػػي المصػػري سػػعد
زغموؿ ،وأحمد ضيؼ ،صاحب "نظرية إقميمية األدب العربي"!

وأراني أتفيـ كثي اًر ،دوافع زغمػوؿ وضػيؼ فػي انتصػارىما لموطنيػة عمػى حسػاب

القومية العربية! فالدولة في مصر ،تضرب بجذورىا في أعماؽ التاريخ!

الف ػػة الثانيػػة مػػف أنصػػار التيػػار البلقػػومي ػ الػػوطني ،والتػػى تتمثػػؿ فػػي النخػػب

العربيػػة الحاكمػػة ،يظػػؿ إخفاقيػػا فػػي التعػػاطي مػػع فك ػرة القوميػػة العربيػػة ىػػو األجػػدر
بالد ارسػ ػػة والتحميػ ػػؿ ،لكػ ػػوف ىػ ػػذه النخػ ػػب ىػ ػػي األخطػ ػػر واألكثػ ػػر تػ ػػأثي اًر فػ ػػي مجريػ ػػات

األحػػداث ،منػػذ رحيػػؿ اآلخػػر الهربػػي/العػػالمي( ،)23عػػف عالمنػػا العربػػي! كػػذلؾ ،يظػػؿ
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المسػتفز ليػذه النخػب مػع القوميػة والوطنيػة ،مرىونػاً بػالتعرؼ
تفيـ السر وراء التعاطي ُ
عمى مبلبسات بروزىا ػ أعني النخب ػ ،وتسيدىا لربوعنا الحا رة!
برحيػػؿ اآلخػػر الهربػػي/العػػالمي عػػف عالمنػػا العربػػي ،بعػػد اسػػتعمار داـ لعقػػود

طويمة ،توقػع الكثيػروف أف تأخػذ ربوعنػا طريقيػا الطبيعػى نحػو التطػور! لكػف ،يبػدو أف

ثأ اًر قديماً ظمت نيرانو تتأجج فى قمب اآلخر الهربػي/العػالمي ،ويبػدو كػذلؾ أف مخاوفػاً
قديمة ظمت تؤرؽ اآلخر نفسو! أما الثأر فدافعو الهزو العربي لمهرب ،ذلؾ الذى أجػج

اآلخر العربي يوماً نيرانو وسماه فتحاً ُمبيناً! فى حػيف أنػو لػـ يكػف سػوى توسػع مػألوؼ
مف دولة فتية ناىضة! خطي ة اآلخر العربي أف غمفو برقا ؽ دينية!
أما المخاوؼ المستعرة فى صدر اآلخر الهربي/العالمي فمصدرىا الخشػية مػف

نيوض دولة فتية فى ربوعنا العربية ،تُعيد إخراج ببلده مف التاريخ(!)24

مزاعـ غربية ال تخمو مف وجاىة! ُيجيد اآلخر الهربػي/العػالمي توظيفيػا لتبريػر
سياسػػتو البلإنسػػانية تجػػاه عالمنػػا العربػػي ،ويحظػػى بفضػػميا بػػدعـ واضػػح مػػف الػػذات
الهربي ػػة ،رغ ػػـ ص ػػيحات االدان ػػة الت ػػى تُطمقي ػػا تم ػػؾ ال ػػذات ب ػػيف الح ػػيف واآلخ ػػر عم ػػى

استحياء ،احتجاجاً عمى نيج اآلخر الهربي/العالمى تجاه ربوعنا الطيبة..

اآلخػػر الهربػػي/العػػالمي أعػػد الشػػرؾ ،وىػػو إبقػػاء الجمػػاىير العربيػػة فػػى إغتػراب

ثقافي ،تُحرـ بموجبو مف الحػؽ فػى نقػد ثقافتيػا وتطويرىػا! اآلخػر الهربػي/العػالمي إذف
فػػى مػػأزؽ ،ألف إضػػطبلعو المباشػػر بػػدفع الػػذات العربيػػة نحػػو الشػػرؾ ،غيػػر مػػأموف
العواقب ،فالذات العربية ،عمى سذاجتيا ،البد وأف تتنبو إلى ما ُيراد بيا!

لػ ػ ػػـ تمبػ ػ ػػث العبقريػ ػ ػػة الهربيػ ػ ػػة اآلثمػ ػ ػػة أف وجػ ػ ػػدت الحػ ػ ػػؿ السػ ػ ػػحري( !)25آخػ ػ ػػر

عربي/محمى ،ينتمى لنفس ثقافة الذات العربية ،يتػولى ميمػة دفعيػا نحػو الشػرؾ ،دوف
أف تتنبو لو الذات ،وكيؼ تفعؿ؟! وىػو يشػاركيا المبلمػح الجسػدية ،ويشػاركيا عاداتيػا

وتقاليدىا ،وأفراحيا وأتراحيا ،واألىـ مف ذلؾ يشاركيا عقيدتيا الدينية!
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بالفعػػؿ نجحػػت الخدعػػة ،عمػػى سػػذاجتيا ،وسػػاعد عمػػى نجاحيػػا أمػػور عديػػدة،

منيا أف اآلخر العربي كاف موجوداً إباف قوة الدولة العربية ،إذ كانت الدولة قوية بينما
كاف االنساف العربي ُمهترباً ،وىو ما ساعد بالتأكيد عمى تعميؽ إنييارىا!

وىكذا ،ارتبط بروز نسخ اآلخر العربي وتسيدىا لربوعنػا الحػا رة ،برغبػة اآلخػر

الهربػػي/العػػالمي فػػي خمػػؽ آخػػر عربػػي/محمػػىُ ،يشػػارؾ الػػذات العربيػػة البا سػػة المبلمػػح
الجس ػػدية ،ويش ػػاركيا ك ػػذلؾ عاداتي ػػا وتقالي ػػدىا ،وأفراحي ػػا وأتراحي ػػا ،واألى ػػـ م ػػف ذل ػػؾ
يشاركيا عقيدتيا الدينية! آخر عربي/محمػي ُيػديـ تخمػؼ الػذات ،عبػر تكػريس إغترابيػا
ثقافياً ،أي تكريس تخمييا عف حقيا فى نقد ثقافتيا وتطويرىا!

ولػػتعمـ قػػار ي الكػريـ ،أف التواطػػؤ الػػذى تقػػوؿ رؤيتنػػا بت ػوافره بػػيف ُنسػػخ اآلخريػػة
العربي ػػة/المحمي ػػة ،وب ػػيف اآلخػ ػريتيف العالمي ػػة واالقميمي ػػة ،ال يك ػػوف بالحتمي ػػة صػ ػريحاً ً ،
فهالباً ما يكوف ضمنياً ،يقتضيو التوافؽ اآلخري ،ال الصفقة الصريحة!

فتػ ػرة خمس ػػينيات وس ػػتينيات الق ػػرف الماض ػػي ،تظ ػػؿ ب أري ػػي األكث ػػر تعبيػ ػ اًر ع ػػف

ُمسػ ػػاندة اآلخريػ ػػة العالميػ ػػة ،الهربيػ ػػة وغيػ ػػر الهربيػ ػػة ،لمبػ ػػدأ االسػ ػػتقبلؿ السػ ػػمبي لػ ػػدولنا
العربية ،ولآلخرية العربية /المحمية ،فخبلليا أرسيت دعا ـ تمؾ المسػاندة ،والييػا ترجػع

أىـ األحداث التي التزاؿ آثارىا تتفاعؿ في عالمنا ،حتى يومنا ىذا(!)26

م ػػف ىن ػػا ،يص ػػير منطقيػ ػاً إختيارن ػػا ألح ػػد أى ػػـ النم ػػاذج ال ار ػػدة لمنخ ػػب العربي ػػة

الحاكم ػػة ،وى ػػو نم ػػوذج النخب ػػة المصػ ػرية الحاكم ػػة ف ػػي خمس ػػينيات وس ػػتينيات الق ػػرف

الماض ػػي ،والت ػػى ش ػػكمت حج ػػر الزاوي ػػة ف ػػي ىيك ػػؿ اآلخ ػػر المص ػػري آن ػػذاؾ ،اليض ػػاح
دواعي قوؿ فكرنا األنسني ،باخفاقيا في التعاطي مع القومية العربية والوطنية!

وى ػػو اختي ػػار ُيعض ػػده اتخ ػػاذ ى ػػذه النخب ػػة ذا ع ػػة الص ػػيت ،م ػػف ال ػػر يس ال ارح ػػؿ

جمػػاؿ عبػػد الناصػػر رم ػ اًز أسػػطورياً ليػػا ،إضػػافة إلػػى ريػػادة النخبػػة نفسػػيا فػػي تعميػػؽ

آخرية بقية النخب العربية الحاكمة ػ قميمػة الخبػرة آنػذاؾ ػ ،وكػذا تعميميػا كيفيػة التهمهػؿ
في الذات ،ليختمط عمييا األمر ،فتنشد خبلصيا في جبلدىا وتموت دونو!
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عمػػى أيػػة حػػاؿ ،أشػػرت عنػػد تعريػػؼ مفيػػوـ القوميػػة الرتباطػػو الوثيػػؽ بمفيػػومي

الوطنيػػة والدولػػة ،وذكػػرت أيضػاً أف األمػػة الواحػػدة ،تتػػوزع أحيانػاً عمػػى عػػدد مػػف الػػدوؿ

(أعني عدداً مف الوطنيات) ،وىذا عيف ما يحدث ألمتنا العربية الحا رة!

المباشػػر لآلخػػر
فقػػد قامػػت فػػي عالمنػػا العربػػي ،بعػػد انتيػػاء التواجػػد العسػػكري ُ

الهربػػي ،دوؿ عربيػػة عديػػدة ُمسػػتقمة ،تتسػػيدىا ُنخػػب عربيػػة حاكمػػة ،يعنينػػا منيػػا اآلف
النخبػػة المص ػرية الحاكمػػة فػػي خمسػػينيات وسػػتينيات القػػرف الماضػػي! إذ عمػػدت ىػػذه
النخبة ،عمى نحو حماسي ُمبير ،إلى جمع األمة العربية ،في دولة قومية واحدة!

ك ػػاف واضػ ػػحاً جػ ػػداً ،عم ػػى نحػ ػػو مػ ػػا ُيحػ ػػدثنا الت ػػاريخ ،أف طمػ ػػوح أبنػ ػػاء النخبػ ػػة
المص ػرية الحاكمػػة ،يػػذىب إلػػى أف تكػػوف الدولػػة العربيػػة المنشػػودة ،تحػػت سػػيطرتيـ،
المباشرة ،عمى نحو ما تؤكػد تجربػة الوحػدة مػع سػوريا( !)27وىػو أمػر
المباشرة أو غير ُ
ُ

يمكػػف تفيمػػو فػػي ظػػؿ حداثػػة عيػػد معظػػـ الػػدوؿ العربيػػة آنػػذاؾ باالسػػتقبلؿ ،ومػػف ثػػـ
افتقادىا لخبرات ،تصورت النخبة المصرية ػ عمى ما يبدو ػ إمتبلكيا ليا!..

الميػػـ ،كػػاف ُمتوقع ػاً أف تُقػػدـ النخبػػة المص ػرية تجربتيػػا مػػع االنسػػاف المصػػري،
كنمػػوذج لمػػا ينبهػػي أف تكػػوف عميػػو عبلقػػة حكومػػة الدولػػة العربيػػة المنشػػودة بأبنا يػػا!
وك ػػاف ُمتوقعػ ػاً أيضػ ػاً أف تجتي ػػد النخب ػػة نفس ػػيا ف ػػي بن ػػاء اإلنس ػػاف المص ػػري ،ليص ػػبح

المبشر بيا!
نموذجاً لما ينبهي أف يكوف عميو اإلنساف ،خاصة العربي ،في الدولة ُ

المحي ػػر أف ى ػػذا ل ػػـ يح ػػدث لؤلس ػػؼ الش ػػديد ،واألكث ػػر إث ػػارة لمحيػ ػرة ى ػػو تم ػػادي
ُ
النخبػػة المص ػرية الحاكمػػة فػػي اسػػتيانتيا واضػػعافيا لئلنسػػاف المصػػري ،فػػي وقػػت لػػـ

تتوق ػػؼ أبواقي ػػا الدعا ي ػػة ع ػػف التبش ػػير ب ػػالخبلص العرب ػػي الموع ػػود ،عم ػػى ي ػػد النخب ػػة
المستفز..
الحاكمة ورمزىا األسطوري! ولسوؼ أقدـ تفسي اًر ليذا التناقض ُ

أغم ػػب الظ ػػف أف النخب ػػة المصػ ػرية الحاكم ػػة ف ػػي خمس ػػينيات وس ػػتينيات الق ػػرف

الماضي ،والتى آلت إلييا مقاليد األمور في مصر ،عقب اإلنقػبلب العسػكري فػي 23

المتعاقبػة أف تُطمػؽ عميػو ثػورة  23يوليػو ػ
يولية  ،1952والذي يحمو لمنخػب المصػرية ُ
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أق ػ ػوؿ أغمػ ػػب الظػ ػػف أف النخبػ ػػة المص ػ ػرية الحاكمػ ػػة فػ ػػي خمسػ ػػينيات وسػ ػػتينيات القػ ػػرف
المػػزدوج لمثػػورة الفرنسػػية ،وأعنػػي بػػو القوميػػة
الماضػػي ،وعػػت عمػػى نحػػو ُمميػػـ الميػراث ُ
والتحرريػػة! غيػػر أنيػػا ،واف كانػػت قبمػػت بالقوميػػة المنشػػودة والوطنيػػة القا مػػة ،لػػـ تقبػػؿ

بالتحررية ،وآثرت مناىضتيا! أغراىا بذلؾ السموؾ أمور ،منيا:

أوالً :وجػػود سػوابؽ أوروبيػػة فػػي السػػطو عمػػى القوميػػة ،وتحويميػػا ألوىػػاـ ،تعػػيش

عمييػػا الشػػعوب ،وتُضػػحي فػػي سػػبيميا بالتحرريػػة! ولنتػػذكر فػػي ىػػذا السػػياؽ أنػػو ،وبعػػد
المسػتبدة
أقؿ مف عشريف عاماً مف نياية الحرب العالمية األولى ،عمت الػديكتاتوريات ُ

أوروبا الجنوبية والوسطى ،وانتصرت الفاشية في كؿ مكاف تقريباً!..

ثاني ػ ػاً :وجػ ػػود منػ ػػاخ عػ ػػالمي م ػ ػواتي لمناىضػ ػػة التحرريػ ػػة فػ ػػي الػ ػػدوؿ العربيػ ػػة

المستقمة ،فقد أرادت اآلخرية العالمية ،خاصة الهربية ،ليذه الػدوؿ أف يكػوف إسػتقبلليا
ُ
سػػمبياً ،بمعنػػى أف تُحػػاكي النخػػب العربيػػة الحاكمػػة ػ بوصػػفيا حجػػر الزاويػػة فػػي ىيكػػؿ
المسػػتعمر الهربػػي ،فػػي تكريسػػو لتخمػػؼ أبنػػاء ىػػذه الػػدوؿ ،عبػػر
اآلخريػػة المحميػػة ػ ُ
حرمانيـ مف حقيـ في نقد وتطوير طريقة حياتيـ الشاممة(!)28

ثالثػاً :وجػػود منػػاخ معػ ٍ
ػاد لدولػػة إسػ ار يؿ الوليػػدة ػ آنػػذاؾ ػُ ،يهػػري بتوظيفػػو فػػي
ُ
التػػرويج لمقوميػػة العربيػػة ،وفػػي تبريػػر مناىضػػة التحرريػػة! وكمنػػا يػػذكر الشػػعار الػػذى
رفعتو النخبة المصرية في حروبيا" :ال صوت يعمو فوؽ صوت المعركة"!

ويب ػػرر مناىض ػػة التحرري ػػة ،عم ػػى نح ػػو
رابعػ ػاً ً  :وج ػػود ميػ ػراث عرب ػػيُ ،يجي ػػز ُ
يصعب توافره في غير الثقافة العربية ،فتاريخنا ظممات بعضيا فوؽ بعض(!)29
خامساً :وجود إنساف عربي ُمهترب ثقافياً ،ومؤىػؿ ػ عمػى نحػو ُمه ٍػر ػ ألف يجػد
فػػي التحسػػف النسػػبي ألوضػػاعو المعيشػػية ػ إف ىػػو حػػدث ػ عوض ػاً عػػف حريػػة عقمػػو
ػ اإلنتص ػػارات الكروي ػػة /الخط ػػب

وقمب ػػو! إنس ػػاف عرب ػػي ُمؤى ػػؿ ألف يقت ػػات األوى ػػاـ
المضػػمؿ مػػف اآلخريػػة العالميػػة /التخويػػؼ مػػف األقميػػات
والتصػريحات العنتريػػة /المػػديح ُ
المزايدة عمى الديف والخصوصية الثقافية..إلخ ػ.
غير العربيةُ /
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المحي ػ ػرة فػ ػػي تعػ ػػاطي النخبػ ػػة المص ػ ػرية
قػ ػػار ي الك ػ ػريـ ،أظػ ػػف أف التناقضػ ػػات ُ

الحاكمة مع فكرة القومية العربية المنشودة ومع الوطنية القا مػة ،باتػت ُمبػررة ومفيومػة

إل ػػى ح ػػد ُيعت ػػد ب ػػو! ول ػػؾ أف تطب ػػؽ ال ػػنيج التحميم ػػي نفس ػػو عم ػػى كاف ػػة النخ ػػب العربي ػػة
المختمفة والمتعاقبة ،منذ رحيؿ األوروبييف ،لتختبر بنفسؾ كفاءة نيجنا!
بوقوع أحداث الحادى عشر مف سبتمبر ،لـ تنج النخب العربية الحاكمة،

باعتبارىا حجر الزاوية فى ىيكؿ اآلخر العربي مف ثورة الهضب األمريكي ،وشيد

النيج األمريكي تجاه النخب العربية تحوالت راديكالية ،عمى األقؿ نظريا!

غير أف ُممارسات سجف أبو غريب الوحشية ،وخطاب أوباما األخير فى
القاىرة ،أثبتا أف الواليات المتحدة ،بوصفيا زعيمة العالـ الهربي ،لـ تكف جادة حيف
أعمنت عمى لساف ر يسيا السابؽ جورج بوش ،فى أعقاب ىجمات  11سبتمبر ،أف

اطاحتيا بالنخبة الصدامية ،إنما ترمى لمساعدة دوؿ العالـ العربي عمى التخمص مف

نسخ اآلخر العربي ،وكذا مساعدتيا عمى استبداؿ استقبلليا الحقيقي باستقبلليا

السمبي ،عبر جعؿ العراؽ نموذجاُ لما ينبهي أف تكوف عميو الدولة العربية فى

المستقبؿ! إذ بات واضحاً أف االطاحة بالنخبة الصدامية لـ تأت إال الستعادة الييبة
األمريكية ،والبحث عف بديؿ عراقي أكثر انصياعاً وأقؿ تمرداً!

قار ي الكريـ ،عمى غير عادتي ،أختـ ىذه المقالة ،وأظنيا طالت كثي اًر ،بسؤ ٍ
اؿ

ُميـ ،أترؾ لؾ اإلجابة عميو :كيف يمكن أال تشقى أمة العرب بالقومية؟

اليوامش:
ــــــــــ

( )1المقصود بالفكر األنسني ىنا رؤيتي المقترحة لػو ،وفييػا ال تعنػي األنسػنية سػوى

أف ُيحقػ ػػؽ اإلنسػ ػػاف ،أي إنسػ ػػاف ،بهػ ػػض النظػ ػػر عػ ػػف الجػ ػػنس أو المػ ػػوف أو العػ ػػرؽ أو
الجنسػػية..إلػػخ ،أكبػػر قػػدر ممكػػف مػػف التطػػابؽ بػػيف أقوالػػو وأفعالػػو ،شػريطة انطػواء تمػػؾ
األقواؿ واألفعاؿ عمى تثميف لقوؿ األنسنية باإلنسػاف كػأعمى قيمػة فػي الوجػود ،وىػدفيا
الماثؿ في التمحيص النقدي لؤلشياء بمػا ىػي نتػاج لمعمػؿ البشػري ولمطاقػات البشػرية،
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تحسباً لسوء القػراءة وسػوء التأويػؿ البشػرييف لمماضػي الجمعػي كمػا لمحاضػر الجمعػي.

وكذا شريطة وقوعيا في إطػار الخصػا ص العامػة لؤلنسػنية والتػى تتمثػؿ فيمػا يمػي 1 :ػ

معيار التقويـ ىو اإلنساف2 .ػ اإلشادة بالعقؿ ورد التطور إلى ثورتو الدا مة3 .ػ تثمػيف

الطبيعػػة والتعػػاطي المتحضػػر معيػػا 4 .ػ القػػوؿ بػػأف التقػػدـ إنمػػا يػػتـ باإلنسػػاف نفسػػو 5 .ػ

تأكيد النزعة الحسية الجمالية.

( )2ىانز كوىف ،ترجمة عبد الرحمف صدقي ،عصر القومية( ،القاىرة :اإلدارة العامػة

لمثقاف ػػة ب ػػو ازرة التعم ػػيـ الع ػػالي ،بالتع ػػاوف م ػػع المجم ػػس األعم ػػى لرعاي ػػة الفن ػػوف واآلداب
والعموـ االجتماعية ،سمسمة األلؼ كتاب ،)1964 ،ص 26ػ.32

( )3نقػبلً عػف :مػالكوـ كيػر ،ترجمػة عبػد الػرءوؼ أحمػد عمػرو ،عبػد الناصػر والحػػرب

العربية الباردة 1958ػ( ،1971القػاىرة :اليي ػة المصػرية العامػة لمكتػاب ،سمسػمة تػاريخ

المص ػرييف ،رقػػـ  ،96سػػنة  ،)1997ص  .16ولممزيػػد ارجػػع شػػيادة المعمػػؽ الكػػروي
المصري الشيير محمد لطيؼ :محمد لطيؼ ،الكورة حياتي( ،االسكندرية :دار المػروة

لمتجارة والتهميؼ ،بدوف تاريخ) ،ص 111ػ .121

( )4لبلطبلع عمى تعريفات مختمفة لمفيوـ األمة ،راجع :ييمينػا مودرجينسػكايا ،ترجمػة
رفعت السعيد ،مسألة األمة( ،القاىرة :مكتب يوليو لمترجمة والنشر والتوزيع.)1966 ،

( )5أبػو خمػدوف سػاطع الحصػري ،أبحػاث ُمختػارة فػي القوميػة العربيػة ػ الجػزء األوؿ،
(بيروت :دار القدس لمطباعة والنشر والتوزيع ،)1974 ،ص37ػ.56

( )6بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسى ،المدخؿ إلى عمـ السياسػة( ،القػاىرة:
دار وىداف لمطباعة والنشر ،)1979 ،ص .153

( )7استقى الكاتب معموماتو عف الميراث المػزدوج لمثػورة الفرنسػية مػف المرجػع التػالي:
ىانز كوىف ،ـ .س .ذ ،ص 14ػ.45

( )8لممزيد راجع :جورج أنطونيوس ،ترجمة ناصر الديف األسد واحساف عباس ،يقظػة
العػػرب ػ تػػاريخ حركػػة العػػرب القوميػػة( ،بيػػروت :دار العمػػـ لممبليػػيف .)1987 ،أبػػو

خمػػدوف سػػاطع الحصػػري ،محاض ػرات فػػي نشػػوء الفك ػرة القوميػػة( ،بيػػروت :دار العمػػـ
لممبلييف ،)1956 ،ص 173ػ .259

( )9سيد قطب ,معالـ في الطريؽ( ،القاىرة :بدوف ناشر ,)1968 ,ص .53 -52
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( )11المرجع السابؽ ,ص .8
( )11المرجع السابؽ ,ص .4

( )12المرجع السابؽ ,ص .146-145

( )13المرجع السابؽ ,ص ص .24-23

( )14أبو خمدوف ساطع الحصرى ،أبحاث مختارة فػي القوميػة العربيػة ػ الجػزء الثػاني،
(بيروت :دار القدس لمطباعة والنشر والتوزيع ،)1974 ،ص 223ػ .256

( )15جم ػػاؿ عب ػػد الناص ػػر  ،فمس ػػفة الث ػػورة( ،الق ػػاىرة :مط ػػابع و ازرة اإلرش ػػاد الق ػػومي،
 ،)1956ص 96ػ.97

( )16المرجع السابؽ ،ص .92-91
( )17المرجع السابؽ ،ص .95-94

( )18جماؿ عبد الناصر ،الميثاؽ( ،القاىرة :الدار القومية لمطباعة والنشػر،)1962 ،
ص 12ػ.13

( )19عبد الرحمف الكواكبى ،أـ القرى( ،حمب :المطبعة العصرية ،)1959 ،ص 38ػ
.39

( )21المرجع السابؽ ،ص 62ػ.63

( )21المرجع السابؽ ،ص 217ػ .218

( )22حػػوؿ ظ ػػاىرة اإلغتػ ػراب الثق ػػافي لم ػػذات العربي ػػة ارج ػػع :ح ػػازـ خي ػػري ،االغتػ ػراب

الثقافي لمذات العربية( ،القاىرة :دار العالـ الثالث.)2116 ،

( )23في تثمينيا لقدر اإلنساف في الزود بشرؼ عف حرية عقمو وقمبػو ،تػذىب رؤيتػي

المقترحة لمفكر األنسني إلى القوؿ بأف تطور التاريخ اإلنسػاني إنمػا ُيعػد نتاجػاً لصػراع
ُ
طويػػؿ ومريػػر بػػيف إنسػػاف (ذات) ال يممػػؾ سػػوى حريػػة عقمػػو وقمبػػو التػػي وىبػػو الخػػالؽ
إياىا ،ليستعيف بيا عمى ترويض الحياة ،وبػيف (آخػر) ُيصػر عمػى االسػت ثار بالحريػة،
المقترح ػػة لمفك ػػر
ليتس ػػنى ل ػػو العب ػػث بمق ػػدرات رف ػػاؽ الحي ػػاة! ف ػ ػ (اآلخ ػػر) ،ف ػػي رؤيت ػػي ُ

األنسني ،عادة مػا يعمػد إلػى آليػات بعينيػا لتكػريس تنػازؿ أخيػو (الػذات) عػف حقػو فػي

نقد وتطوير ثقافتو ،أي طريقة حياتو الشاممة ،ليظػؿ ىػذا األخ المسػكيف (الػذات) تابعػاً
ذلػػيبلً طيمػػة مقامػػو فػػي ضػػيافة الحيػػاة ،يسػػتيمؾ فقػػط مػػا يجػػود عميػػو بػػو عقػػؿ (اآلخػػر)،
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حت ػػى أن ػػو بم ػػرور ال ػػزمف ،يفق ػػد ى ػػذا الت ػػابع ال ػػذليؿ تمامػ ػاً قدرت ػػو عم ػػى النق ػػد والتط ػػوير

ويصبح مسخاً عاج اًز ،ال يممؾ سوى االنتظار!
ُ
( )24راجع :صامويؿ ىنتنجتوف ،ترجمة طمعت الشايب ،صداـ الحضارات ػ إعادة

صنع النظاـ العالمي( ،القاىرة :سطور ،)1998 ،ص .339 – 338

( )25راجع لمكاتب :محنة شعوبنا إدراكيا الساذج لآلخر ،مقالة منشورة عمى شبكة

االنترنت .تيافت اآلخر ،كتاب ميـ منشور أيضاً عمى شبكة االنترنت.

( )26لمزيد مف المعمومات عف تمؾ الفترة راجع :فواز جرجس ،النظاـ اإلقميمي
العربي والقوى الكبرى( ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.)1997 ،

( )27حوؿ إخفاؽ تجربة الوحدة بيف مصر وسوريا والعراؽ راجع :محاضػر محادثػات
الوحدة بيف مصر ػ سورية ػ العراؽ ( ،1963بيػروت :دار المسػيرة لمصػحافة والطباعػة

والنشػػر ،الج ػزأيف األوؿ والثػػاني .)1978 ،بشػػير العظمػػة ،جيػػؿ اليزيمػػة بػػيف الوحػػدة
واالنفصاؿ ػ مذكرات( ،لندف :رياض الريس لمكتب والنشر.)1991 ،

( )28راجع كتػاب لعبػة األمػـ لمػايمز كوببلنػد ،وىػو أمريكػي قضػى القسػـ األعظػـ مػف

حياتو العممية في منطقة الشرؽ األوسط .شػهؿ منصػب نا ػب القنصػؿ فػي سػوريا ،اال
انػػو عػػاد إلػػى واشػػنطف فػػي عػػاـ  1949ليسػػاعد فػػي تنظػػيـ وكالػػة المخػػابرات المركزيػػة

المريكي ػػة الت ػػى انشػ ػ ت يومي ػػا .عم ػػؿ مستش ػػا اًر أعم ػػى لمؤسس ػػة ض ػػخمة مختص ػػة ف ػػي

العبلقػات الحكوميػة :مػايمز كوببلنػد ،ترجمػة مػرواف خيػر ،لعبػة األمػـ ػ الؤلخبلقيػة فػي
سياسة القوة األمريكية( ،بيروت :االنترناشناؿ سنتر ،بدوف تاريخ).

( )29راجع :حسيف مؤنس ،ظممات بعضيا فوؽ بعض( ،القاىرة اإلسكندرية :دار

ومطابع المستقبؿ.)1986 ،

الفصل الرابع
عم صباحاً يا معمم!

(رسالة إلى إدوارد سعيد)
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"أنا واحد من بين آالف الصغار"..
نجيب سرور

أنػػا واحػػد مػػف بػػيف آالؼ الصػػهار..أبنػػاء فكػػرؾ األنسػػني! قػػد كػػاف حممػػي أف

كنت فى قاعة إيوارت بالجامعة األمريكية بالقاىرة ،تُمقي محاضرة ُمبيرة عف
أراؾ! بؿ َ
فمسػطيف ،وكنػت أنػا ىنػاؾ! وقفػت يػامعمـ تُصػافح الجميػع ،وأحجمػت أنػا ػ ويالنػدمي ػ،
حتى ال تظف بي الرياء! فالسوؽ مؤلى بتجار اآلالـ وأشباه الرجاؿ!

بدوت ساعتيا ػ كما تخيمتػؾ دا مػا ً ػ عمبلقػاً ،رغػـ وطػأة المػرض ودنػو النيايػة!

أذكػػر أف الحاض ػريف اسػػتقبموؾ بحفػػاوة بالهػػة ،تميػػؽ بمكانتػػؾ الرفيعػػة ،حتػػى أنيػػـ ظم ػوا

يصفقوف لؾ زمناً طويبلً ،وكانوا مػف مشػارب شػتى! وأذكػر أنػي عاىػدت اهلل يوميػا أف

أُكمؿ ما بدأتو أنت يامعمـ! ولسوؼ أمضي في طريقي إلى النياية!

أمنيػػة حبػػات البػػذار دومػاً أف ُيػػدركيا الربيػػع وأف تُدركػػة! بيػػد أف ربوعنػػا الكسػػيرة
ُحبمى باإلغتراب واآلخرية! ال تريد السوؽ إال مف ُيجيد تجارة اآلالـ!!
أراني حػا اًر يػامعمـ :كيػؼ ييػرب اإلنسػاف فػي أوطاننػا مػف حريتػو وي ارىػا ُبيتانػاً

وزو اًر؟! مف عممو أف يتشبث بأغبلؿ العقؿ والقمب ويمػوت دونيػا؟! مػف أغػراه أف يتيػو
المخجػػؿ؟! مػػف نػػزع عنػػو عبػػاءة الك ارمػػة
الميػػيف و ُ
بإغت اربػػو وتخمفػػو ،عمػػى ىػػذا النحػػو ُ
اإلنسانية ،وألبسو خرقة ُميرج؟! مف إرتكب ىذه الخطايا يامعمـ؟!
أوىم ػوا اإلنسػػاف فػػي أوطاننػػا أف الحريػػة تعنػػي العػػري والشػػذوذ والزنػػا والتجػػديؼ

في المقدسات واالنفبلت األخبلقي وشيوع الموبقات! وصدقيـ اإلنساف!
ىؿ ثمة أمؿ في الخبلص؟! ليتؾ تُجيبني يا معمـ..

الفصل الخامس

من تاريخ االتتار بالذات الفمسطينية
(ىذه المقالة ُميداة إلدوارد سعيد ودانياؿ بارنبويـ)
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"ال يمكن أن تكون الحياة تحت سيطرة تحريم ومنع

الفكر النقدي والتتربة التحررية .األولوية يتب أن

تكون ليذين المفيومين .ال يمكن لمتيل والتتنب ـ
لمذات الييودية ـ أن يكونا دليالً كافياً لمحاضر"
إدوارد سعيد

الش ػػؾ أف أبن ػػاء الحض ػػارات المختمف ػػة ل ػػـ يس ػػتفيدوا ب ػػنفس المق ػػدار م ػػف ال ػػزمف

الماضي الذي كاف لبعضيـ ػ ومنيـ أبناء ثقافتنا العربيػة

االسػبلمية()1

ػ ،زمنػاً ضػا عاً،

وكػػاف لبعضػػيـ اآلخػػر زمن ػاً حػػافبلً بػػالتطور المعرفػػي .وىكػػذا نصػػؿ إلػػى التمييػػز بػػيف

نػػوعيف مػػف التػػاريخ :تػػاريخ تقػػدمي اكتسػػابي ،يجمػػع الفكػػر النقػػدي والتجربػػة التحرريػػة
ليبنػػي صػػروحاً معرفيػػة ،وتػػاريخ آخػػر ،ربمػػا كػػاف نشػػيطاً بػػنفس المقػػدار ،وانمػػا يعػػوزه

النقد ،وتعوزه التجربة التحررية التي ىي مف حظ األوؿ!

ويهنييػػا ،يػػذوب فػػي
فكػػؿ ابػػداع بػػدالً مػػف أف ُيضػػاؼ الػػى االب ػداعات السػػابقة ُ
ميعاف ال يقوى قط عمى االحادة عف االتجاه المناىض لمفكر النقدي والتحررية!
الصبلح والحكمة ،بحسب فكرنا األنسني( ،)2قد ولدتا حرتيف ،ولكنيما مقيػدتاف

بالسبلسؿ في كؿ مكاف! بيد أف الفرصػة تظػؿ سػانحة ػ عنػد كػؿ لحظػة فػي التػاريخ ػ،

أماـ األحرار وعشاؽ الحقيقة ،لمزود عف حرية العقوؿ والقموب(*)!

ص ػػحيح ان ػػو ل ػػيس أم ػػاـ ىػ ػؤالء م ػػف ش ػػيء م ػػادي يكس ػػبونو ألنفس ػػيـ ،غي ػػر أف

الفرصػػة سػػانحة أمػػاميـ لكسػػر أغػػبلؿ االغتػراب الثقػػافي( !)3وتأكيػػد حػػؽ البشػػر جميعػاً

في ُنشداف الحقيقة ،عمى طريقتيـ ،احتراماً لطبيعتيـ وكرامتيـ االنسػانية ،واحت ارمػاً لمػا
فييـ مف ينابيع عقمية ووجدانية حية ،تجعميـ ،قادريف عمى االشتهاؿ بنشػداف الحقيقػة!

فينالؾ ،بمعنى ما ،حكمة في لجوء اإلنساف إلى الجيؿ ،إذا ما عنينػا بػو جيػؿ محبػي

المييف!
الحقيقة ،ال جيؿ مف يرسفوف في أغبلؿ االغتراب الثقافي ُ

ولشػػد مػػا تػػزداد قنػػاعتي ،يوم ػاً بعػػد يػػوـ ،بػػأف الكبػػار والمػػؤثريف مػػف واضػػعي

النظريػػات ػ ػ مػػف أمثػػاؿ أبػػي العػػبلء المعػػري ومػػاركس وانجمػػز وفرويػػد وفػػولتير وغانػػدي
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وريناف وطو حسيف وفرانز فانوف واقبػاؿ أحمػد وادوارد سػعيد ػ ،ال يحققػوف أثػرىـ القػوي

بفضػػؿ التكامػػؿ المنطقػػي لنظريػػاتيـ ،وانمػػا ألنيػػـ يمم ػػوف ف ارغ ػاً يحػػس بػػو الظػػام وف

لمحرية الشعورياً ،يمم ونو بقوة عاطفتيـ األخبلقية والحاحيا!

العرفػاف بالجميػؿ ىػو أجمػؿ ضػروب المياقػة! والشػعوب ػ خاصػة المتخمفػة ػ ال

تعػػرؼ الجميػػؿ ،بػػؿ ن ارىػػا تُصػػعب الحيػػاة عمػػى رجاالتيػػا العظػػاـ! تتمتػػع بمشػػاىدتيـ
يجاىدوف ضراوة الوحدة والعوز! تتركيـ فريسة ألعداء الحرية وباعة األوىاـ!
عم ػػى أي ػػة ح ػػاؿ ،لنفت ػػرض أف الج ػػنس البش ػػري قُ ػػدر ل ػػو أف يظ ػػؿ ف ػػي ض ػػيافة

األرض ألجيػػاؿ أخػػرى قادمػػة ،وأنػػو لػػف يفنػػى قريب ػاً كمػػا ُيػػروج محترفػػو التبريػػر الػػديني
وفبلسػػفة ِ
الضػرار ،ولنتصػػور أف أحفادنػػا ػ نحػػف معشػػر العػػرب ػ بعػػد ثبلثػػة أو أربعػػة

أجياؿ مف اآلف ،قد أقاموا معرضاً باسـ" :أجياؿ عصر االستقبلؿ السمبي"!

نعـ..مما الشؾ فيو أنيـ سيسموننا" :أجياؿ عصر االستقبلؿ السمبي"!!
إف ىػػذا المعػػرض الػػذى أتصػػوره اآلف سيسػػخر منػػا ،وسػػيعبر بػػو أحفادنػػا عػػف

حػػنقيـ نحونػػا ،نحػػف األجيػػاؿ التػػى تنازلػػت عػػف حقيػػا فػػي امػػتبلؾ ثقافػػة حػرة ومتطػورة،
وأحجمػػت عػػف تعريػػة آخريػػة عربيػػة/محميػػة (ربمػػا تكػػوف األكثػػر تضػػميبلً وتهمه ػبلً فػػي
الذات المهتربة عمى مر التاريخ) ،ال تدخر جيداً في تكريس اغترابنػا الثقػافي وتخمفنػا،

وتعمد في جرأة ( ُمستفزة) لمتواطؤ مع اآلخريتيف العالمية واالقميمية(!)4

مػػف ىنػػا ،تيػػدؼ ىػػذه المقالػػة إل ػى لفػػت االنتبػػاه لمػػا أتصػػوره عػػا اًر ،سػػتُعيرنا بػػو
األجيػػاؿ القادمػػة لؤلسػػؼ الشػػديد ،أقصػػد االسػػتقبلؿ السػػمبي لعالمنػػا العربػػي ،واالغتػراب

المربكػػة .غيػػر أنػػي سأسػػعى جاىػػداً
الثقػػافي لمػػذات العربيػػة ،واآلخريػػة العربيػػة/المحميػػة ُ
لبموغ ىدفي عبػر تشػريح مأسػاة االتجػار بالػذات الفمسػطينية ،باعتبارىػا دليػؿ إدانػة لنػا،
نحف أجياؿ عصر االستقبلؿ السمبي ،والذى تزامف ميبلده مع رحيؿ األوروبييف!

بواكير التاريخ:
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قامػػت فػػي أرض فمسػػطيف واحػػدة مػػف أقػػدـ المػػدنيات .وقبػػؿ قػػروف مػػف اليج ػرة

األولػػى لمقبا ػػؿ العبريػػة إلػػى المنطقػػةُ ،ولػػدت فػػي فمسػػطيف حضػػارة متمي ػزة .وفػػي ىػػذه
الفترة ،عمػى حػد مػا ىػو معمػوـُ ،بنيػت فػي فمسػطيف أقػدـ قػرى ثابتػة فػي العػالـ ،وكانػت
فمسػػطيف أيض ػاً ميػػد الحيػػاة الحض ػرية ،فيػػي المكػػاف الوحيػػد فػػي العػػالـ الػػذي تقػػوـ فيػػو
مدينة يرجع تاريخيا إلى تسعة آالؼ سنة! إنيا أريحا أقدـ مدينة في العالـ(!)5

وفػ ػػي نيايػ ػػة القػ ػػرف السػ ػػابع المػ ػػيبلدي غمبػ ػػت عمػ ػػى فمسػ ػػطيف الصػ ػػبهة العربيػ ػػة

اإلسػػبلمية ،وسػػرعاف مػػا أصػػبحت معروفػػة فػػي العػػالـ اإلسػػبلمي كمػػو ،حػػدود فمسػػطيف
وخصا صيا ،ومف ذلػؾ اسػميا العربػي ػ فمسػطيف ػ ،كمػا اشػتيرت بخصػوبتيا وأىميتيػا

الدينيػػة .وفػػي أواخػػر القػػرف العاشػػر ،كانػػت فمسػػطيف ىػػي أقصػػى منػػاطؽ سػػورية غربػاً،

واس ػػتهرؽ قطعي ػػا ،م ػػف أقص ػػى ط ػػوؿ لي ػػا م ػػف رف ػػح إل ػػى ح ػػدود المج ػػوف ،ي ػػومي س ػػفر
لمراكب ،ووقتػاً ممػاثبلً لقطػع المنطقػة عرضػاً مػف يافػا إلػى أريحػا والػزور وبمػد قػوـ لػوط

وجبػػاؿ الػػروـ والش ػراه وحتػػى ايػػبلط .الجبػػاؿ والش ػراه كانتػػا واليتػػاف منفصػػمتاف ولكنيمػػا
متجاورتاف ،داخمة جميعيا في فمسطيف وخاضعة لحكومتيا.

وفػ ػػي سػ ػػنة  ،1516أصػ ػػبحت فمسػ ػػطيف واليػ ػػة تابعػ ػػة لئلمبراطوريػ ػػة العثمانيػ ػػة،

واحتفظت عمى مدى األعواـ بخصوبتيا ،وكذلؾ بطابعيا العربي اإلسبلمي..

وعمػػى الػػرغـ مػػف انتظػػاـ وصػػوؿ المسػػتوطنيف الييػػود إلػػى فمسػػطيف بعػػد سػػنة

 ،1882لػػـ تكػػف فػػي فمسػػطيف ػ وحتػػى األسػػابيع القميمػػة التػػي سػبقت مباشػرة قيػػاـ دولػػة
إسػ ار يؿ فػي ربيػع  1948ػ حقيقػة أشػد وضػوحاً مػف كػوف العػرب ىػـ األغمبيػة الكبػرى.

فمػػثبلً فػػي سػػنة  ،1946بمػػئ عػػدد الييػػود  618225نسػػمة ،بينمػػا بمػػئ مجمػػوع سػػكاف

فمسطيف  1912112نسمة ،تكمـ معظميـ العربية ،وعدوا أنفسيـ عرباً!..

المفزع ػ حقاً ػ ىو أنو جرى تفكيؾ المجتمع الفمسطيني وتشتيتو .وحتػى الحقيقػة
ُ
التاريخي ػػة لموج ػػود الفمس ػػطيني الس ػػابؽ بوص ػػفو كيانػ ػاً ،ولمفمس ػػطينييف بوص ػػفيـ ش ػػعباً،

وص ػػورت عم ػػى أني ػػا ظ ػػاىرة تش ػػوب الش ػػكوؾ أص ػػالتيا! األس ػػتاذة
تعرض ػػت لمتس ػػاؤؿُ ،
جانيت أبو لهد وصفت تفرد المأساة الفمسطينية ،وحداثة عيدىا ،بقوليا:
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"فيما عدا إفناء التسػمانييف ،ال يعػرؼ التػاريخ حػاالت تػـ فييػا االقػتبلع العممػي

الكامػػؿ لمسػػكاف األصػػمييف لمبمػػد مػػف قبػػؿ جماعػػة أجنبيػػة خػػبلؿ مػػدة ال تتجػػاوز جيمػػيف
اثنيف .ومع ذلؾ فإف ىذا بالضبط ما كاف ُينفذ في فمسطيف منذ أوؿ القرف الػ!"21
العوامل المؤىمة لالتتار بالذات الفمسطينية:
ثم ػ ػػة مح ػ ػػددات عدي ػ ػػدة ،تُييػ ػ ػ األجػ ػ ػواء المواتي ػ ػػة ،وتُه ػ ػػري باالتج ػ ػػار ب ػ ػػاآلالـ
الفمس ػػطينية ،عم ػػى نح ػػو فري ػػد! وف ػػي ى ػػذه الجز ي ػػة ،أعم ػػد إل ػػى تعي ػػد ى ػػذه المح ػػددات
بالرصد والتحميؿ ،عمى أمؿ تبصير الذات الفمسطينية الكسيرة بطريؽ الخبلص!
عمى الصعيد الغربي/العالمي:
ــــــــــــــــــــــــــــ

[ ]0التعــاطف الغربــي مــع معانــاة الييــود :يظػػؿ التعػػاطؼ الهربػػي مػػع معانػػاة

الييود أحد أبرز العوامػؿ المؤىمػة لبلتجػار بالػذات الفمسػطينية ،منػذ بػدء تػوطيف الييػود

المػزمف والتحريضػي
في فمسطيف ،ومرو اًر بإقامة دولة إس ار يؿ ،وانتيػاء بالػدعـ الهربػي ُ
لآلخرية الييودية (والتى تُشكؿ النخبة الحاكمة في إس ار يؿ حجػر الزاويػة فػي ىيكميػا)!
ولسػػوؼ أعضػػد قنػػاعتي ىػػذه باقتبػػاس مػػف خطػػاب آلرثػػر بمفػػور ،فػػي مجمػػس المػػوردات

البريطػػاني عػػاـ  ،1922عمػػد فيػػو إلػػى تبريػػر وعػػد حكومػػة بػػبلده ،فػػي نػػوفمبر ،1917
لمشعب الييودي بتأسيس وطف قومي لو في فمسطيف(:)6

"..أقػػوؿ انيػػـ ػ يقصػػد الييػػود ػ يتفػػردوف فػػي أوضػػاعيـ وتػػاريخيـ وعبلقػػتيـ

بالديانات والسياسات العالمية فميس ليـ نظير في ذلؾ ،بػؿ لػيس ثمػة مػا يشػابييـ فػي

ذلػػؾ فػػي أي فػػرع آخػػر مػػف فػػروع التػػاريخ االنسػػاني .فينػػاؾ جػػنس بشػػري صػػهير العػػدد
كػػاف يعػػيش فػػي البدايػػة فػػي بػػبلد صػػهيرة ال تزي ػد فػػي مسػػاحتيا عمػػى مسػػاحة ويمػػز أو

بمجيكػػا ،بػػؿ انيػػا تضػػاىييما فػػي المسػػاحة ،ولػػـ تكػػف ليػػذا الشػػعب فػػي أي وقػػت مػػف
تاريخػػو قػػوة ماديػػة وانمػػا كػػاف ُيسػػحؽ دا م ػاً بػػيف ممالػػؾ ش ػرقية عظيمػػة ،وكػػاف أبنػػاؤه
ويشػػردوف ثػػـ ُيطػػردوف مػػف الػػببلد ليتبػػددوا فػػي سػػا ر أرجػػاء العػػالـ ،محتفظػػيف
ُيبعػػدوف ُ
رغـ ذلؾ بدينيـ وتقاليدىـ العنصرية التى ال مثيؿ ليا في أى مكاف آخر.
71

"والري ػػب ف ػػي أف ى ػػذا وح ػػده ف ػػي غاي ػػة األىمي ػػة ،وعمين ػػا أف نفك ػػر ،ولع ػػؿ ى ػػذا

التفكيػػر اليطيػػب لنػػا ،واف كنػػا النسػػتطيع النسػػياف ،بمػػا عومػػؿ بػػو ىػػذا الشػػعب طيمػػة

قػػروف طويمػػة فػػي أرجػػاء مختمفػػة مػػف العػػالـ ،بػػؿ أف ىػػذه المعاممػػة التػػي أتحػػدث عنيػػا
مازالت ماثمة حتى ىذه المحظة التي أتحدث إليكـ فييا.

"أج ػػؿ..فك ػػروا ،كي ػػؼ تع ػػرض ى ػػذا الش ػػعب لمطهي ػػاف واالض ػػطياد ،وكي ػػؼ أف

حضارة أوروبا كميا ،بؿ نظاميا الديني كمػو ،كانػا مسػؤوليف عػف الجػ ار ـ الفظيعػة التػي

لحقػػت بيػػذا الشػػعب .وأنػػا ال أنكػػر أف بعػػض أف ػراد ىػػذا الشػػعب قػػد سػػببوا بتص ػرفاتيـ
السي ة مثؿ ىذه المعاممة .إذ ال أدري سبباً آخر لذلؾ .ولكف لو أكدنا ىذه الناحية فإف

عمين ػػا أف ال ننس ػػى ف ػػي الوق ػػت نفس ػػو م ػػا قدم ػػو ى ػػذا الش ػػعب م ػػف إس ػػياـ فك ػػري وفن ػػي

وفمسفي وعممي في تطوير العالـ!"..

[ ]0الحاتة لحماية المصالح الغربيـة فـي المنطقـة :اآلخريػة الهربيػة/العالميػة

فػػي حاجػػة لحميػػؼ إسػػتراتيجي موثػػوؽ بػػو فػػي المنطقػػة ،يكػػوف صػػديقاً دا م ػاً لممصػػالح
الهربية ،ومنيا النفط والممرات واألسواؽ واالستثمارات والقواعد العسكرية..إلخ.

النخػػب الحاكمػػة فػػي إسػ ار يؿ ،وبحسػػب القناعػػة الهربيػػة ،تظػػؿ األنسػػب واألقػػدر

عمػػى لعػػب ىػػذا الػػدور! وىػػو مػػا أكػػدت عميػػو ص ػراحة التواصػػي العاجمػػة التػػى قػػدميا
مؤتمر لندف االستعماري عاـ  1917لػر يس الػوزراء البريطػاني كامبػؿ بنرمػاف ،إذ أكػد

المػػؤتمروف(" :)7اف إقامػػة حػػاجز بشػػري قػػوي وغريػػب عمػػى الجسػػر البػػري الػػذي ي ػربط
أوروبػػا بالعػػالـ القػػديـ ويربطيمػػا مع ػاً بػػالبحر األبػػيض المتوسػػط بحيػػث يشػػكؿ فػػي ىػػذه

المنطقػػة وعمػػى مقربػػة مػػف قنػػاة السػػويس قػػوة عػػدوة لشػػعب المنطقػػة ،وصػػديقة لمػػدوؿ
األوروبية ومصالحيا .ىو التنفيذ العممي العاجؿ لموسا ؿ والسبؿ المقترحة".
[ ]1الحاتــة لتخويـــف اآلخريـــة العربيــة ةيـــر الموثـــوق بيـــا :وجػػود اآلخريػػة

العربية/المحمية أمر حتمي ػ مػف وجيػة نظػر اآلخريػة الهربيػة بطبيعػة الحػاؿ ػ لتكػريس
إغتراب الذات العربية ثقافياً ،ومف ثـ تكريس تخمفيا وضعفيا ،ل بل تنشأ دولة إسبلمية
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فتيػػة فػػي المنطقػػة ،تُعيػػد تيديػػد الحضػػارة الهربيػػة( !)8فمطالمػػا أجػػج اآلخػػر اإلسػػبلمي
نيػراف غػػزو الهػػرب ،وسػػماه فتحػاً ُمبينػاً! فػػى حػػيف أنػػو لػػـ يكػػف سػػوى توسػػع مػػألوؼ مػػف

دولة فتية ناىضة! خطي ة اآلخر اإلسبلمي أف غمفو برقا ؽ دينية!

وجود اآلخرية العربية/المحمية إذف أمر حتمي ،غير أنيا بالتأكيد ال يوثؽ بيػا،

وكي ػػؼ تث ػػؽ اآلخري ػػة الهربي ػػة/العالمي ػػة بي ػػا وى ػػي تت ػػومر عم ػػى أبن ػػاء ثقافتي ػػا العربي ػػة
اإلسػػبلمية ،وتعمػػد إلػػى تكػريس إغتػرابيـ وتخمفيػػـ ،عمػػى نحػػو جبػػاف وغيػػر إنسػػاني(!)9

ثمػػة حاجػػة غربيػػة إذف لآلخريػػة الييوديػػة ،لتخويػػؼ وتأديػػب اآلخريػػة العربيػػة/المحميػػة

(والتى تُشكؿ النخب العربية الحاكمة حجر الزاوية في ىيكميا) ،حيف ُيداعبيا الهػرور،
المعد ليا سمفاً والمطموب منيا لعبو وعدـ تجاوزه(!)11
وتتمرد عمى الدور ُ
عمى الصعيد الييودي:
ــــــــــــــــــــــ

[ ]0إدراؾ اآلخرية الييودية إلمكانية ابتزاز الضمير الهربي ،واستثمار تعاطفػو
مػػع معانػػاة الشػػعب الييػػودي ،وحرصػػو عمػػى تأكيػػد عػػدـ معػػاداة السػػامية( ،)11حتػػى لػػو

جاء ذلؾ عمى حساب تشريد وتشتيت وتجويع الذات الفمسطينية الكسيرة!

[ ]0إدراؾ اآلخري ػ ػػة الييودي ػ ػػة إلمكاني ػ ػػة ال ػ ػػزعـ بمحاك ػ ػػاة البروميثي ػ ػػة الهربي ػ ػػة،

فالهرب يحمو لو دوماً أف يرى نفسو بروميثياً( ،)12نسبة إلى اإللو اليوناني بروميثيػوس

الذى سرؽ نار المعرفة مف اآللية ليعطييا إلى البشر! وىو ما ُيهري اآلخرية الييودية
الواف ػػدة م ػػف اله ػػرب ب ػػالزعـ بأني ػػا ُمس ػػاىمة ف ػػي نف ػػس المي ػػاـ الس ػػامية ،أال وى ػػي تق ػػديـ
التنوير لممتخمفيف في المنطقة عموماً ،وفي فمسطيف بصفة خاصة!

ولنت ػ ػػذكر ى ػ ػػذه العب ػ ػػارة المنس ػ ػػوبة إل ػ ػػى الروا ػ ػػي االنجمي ػ ػػزي اليي ػ ػػودي اسػ ػ ػ ار يؿ

زانجويؿ ،والتى تشػكؾ فييػا الحقػاً! كتػب زانجويػؿ فػي مقالػة منشػورة فػي سػنة ،1911

يقػػوؿ(" :)13إف فمسػػطيف بمػػد بػػبل نػػاس ،والييػػود نػػاس بػػبل بمػػد .إف إعػػادة إحيػػاء األرض
ستؤدي إلى إعادة إحياء الناس"! قوؿ ُمرعب في تعاليوُ ،يراد بو الباطؿ!
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[ ]1إدراؾ اآلخريػػة الييوديػػة لحاجػػة اآلخريػػة الهربيػػة/العالميػػة الدا مػػة لحميػػؼ

إسػ ػػتراتيجي موثػ ػػوؽ بػ ػػو فػ ػػي المنطقػ ػػة( ،)14يكػ ػػوف صػ ػػديقاً لممصػ ػػالح الهربيػ ػػة ،ومؤدب ػ ػاً

المعػػد ليػػا سػػمفاً
لآلخريػػة العربيػػة/المحميػػة ،حػػيف ُيػػداعبيا الهػػرور ،وتتمػػرد عمػػى الػػدور ُ
والمطمػػوب منيػػا لعبػػو وعػػدـ تجػػاوزه! وىػػو مػػا أغػػرى اآلخريػػة الييوديػػة بتقػػديـ نفسػػيا
كحميؼ موثوؽ بو ،في مواجية آخرية عربية/محمية ،تخدع وتُتاجر بأبناء ثقافتيا!
[ ]2إدراؾ اآلخرية الييوديػة المكانيػة توظيػؼ واسػتثمار الوجػود الػدا ـ لآلخريػة

العربيػػة/المحميػػة ،فػػي1 :ػ ػ تك ػريس إغت ػراب الػػذات العربيػػة (خاصػػة الفمسػػطينية) ثقافي ػاً،

ومػػف ثػػـ إدامػػة تخمفيػػا وضػػعفيا فػػي مواجيػػة اآلخريػػة الييوديػػة 2 .ػ الػػدخوؿ فػػي شػراكة

(تجارة آالـ) ُمربحة وغير معمنة مع نسػخ اآلخريػة العربيػة/المحميػة ،خاصػة فػي الػدوؿ
المجاورة لدولة إسػ ار يؿ 3 .ػ تبريػر ُـ ُ ناىضػة اآلخريػة الييوديػة لحػؽ الػذات االسػ ار يمية

في التعايش اآلمف مع الذات العربية (خاصة الفمسػطينية) ،عبػر خمػط األوراؽ ،واييػاـ

الذات االس ار يمية بوقوؼ الذات العربية مع اآلخر العربي في نفس الخندؽ ،وتبلحميػا

معو وادراكيا آلخريتو(!)15

وف ػػي ى ػػذا الصػ ػدد أود لف ػػت االنتب ػػاه ألمػ ػريف :األوؿ ،ى ػػو التط ػػابؽ ف ػػي عبلق ػػة

اآلخػ ػريتيف الييودي ػػة والهربي ػػة بال ػػذات الييودي ػػة والهربي ػػة! فاآلخري ػػة (ييودي ػػة كان ػػت أـ
ومسػػتفز! فػػبل تجػػرؤ
غربيػة) تُفػػرط فػػي إحتػراـ أبنػاء ثقافتيػػا (الػػذات) عمػػى نحػو ُمػػدىش ُ
عمى تكريس تخمفيـ ،عمػى نحػو مػا تفعػؿ معنػا ،نحػف أبنػاء الثقافػة العربيػة اإلسػبلمية،

حيف تتومر مع اآلخرية العربية/المحمية ،لتكريس اغترابنا ثقافياً ،ومف ثـ تخمفنا!

األمر الثاني الذى أود التنبيو إليو ،ىو إمكانيػة تفسػير االحتػراـ الهربػي لمشػعب

الييػودي ػ آخريتػو وذاتػو ػ ،فػي وقػت تفتقػد أمتنػا العربيػة ػ آخريتيػا وذاتيػا ػ مثػؿ ىػذا

االحت ػراـ! أغمػػب الظػػف أف االحت ػراـ الهربػػي لمشػػعب الييػػودي مرجعػػو محاكػػاة اآلخريػػة
الييودية لآلخرية الهربية ،في عدـ متاجرتيا بأبناء ثقافتيا! في وقػت تسػتعر فيػو نيػراف

متاجرة اآلخريتيف ،الييودية والهربية ،بأبناء ثقافات أخرى!
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أما عدـ االحتراـ الهربي لؤلمة العربية ،فمرجعػو فػي أريػي ،ىػو تواطػؤ اآلخريػة

العربي ػػة /المحمي ػػة م ػػع اآلخػ ػريتيف الهربي ػػة والييودي ػػة ف ػػي تكػ ػريس تخم ػػؼ أبن ػػاء الثقاف ػػة
المتػ ػػاجرة بػ ػػوالميـ! وكػ ػػذا تعويػ ػػؿ الػ ػػذات العربيػ ػػة عمػ ػػى اآلخريػ ػػة
العربيػ ػػة اإلسػ ػػبلمية و ُ

العربيػػة/المحميػػة فػػي خبلصػػيا! ولنتػػذكر حػػديث سػػارتر

ػ وىػػو أحػػد أبػػرز المفك ػريف

الهربييف ػ عف احتقاره الشديد لضحية تُدافع عف جبلدىا وتموت دونو!
عمى الصعيد العربي:

ــــــــــــــــــــــ

[ ]0إدراؾ اآلخرية العربية/المحمية المكانيػة تعزيػز فػرص المنػاورة مػع اآلخريػة

الهربية ،فيي تدري دورىػا جيػداً ،ومػف ثػـ تستشػعر االحتقػار الهربػي ليػا! فن ارىػا تُبػادؿ

الم ازيػػدة والمنػػاورة( !)16آالـ
اآلخريػػة الهربيػػة حػػذ اًر بحػػذر ،وتعمػػد لتعزيػػز فرصػػيا فػػي ُ
المهريػػات التػػى تمتمكيػػا اآلخريػػة العربيػػة ،فػػي عبلقتيػػا مػػع
الػػذات الفمسػػطينية أحػػد أىػػـ ُ

اآلخرية الهربية ،فيي بضاعة تجد دا ماً مف يشترييا..

[ ]0إدراؾ اآلخريػػة العربيػػة/المحميػػة المكانيػػة توظيػػؼ واسػػتثمار الوجػػود الػػدا ـ

لآلخرية الييودية ،في1 :ػ تبرير حرماف الذات العربية (خاصػة الفمسػطينية) مػف الفكػر

النقػ ػػدي والتحرريػ ػػة ،وبالتػ ػػالي تك ػ ػريس عجزىػ ػػا عػ ػػف تعريػ ػػة اآلخريػ ػػة العربيػ ػػة/المحميػ ػػة
وتجريدىا مف مكاسبيا(2 .)17ػ الدخوؿ في شراكة (تجارة آالـ) ُمربحة وغير معمنة مع
اآلخري ػػة الييودي ػػة ،وم ػػف ذل ػػؾ ت ػػورط ُنس ػػخ اآلخري ػػة العربي ػػة ف ػػي تعمي ػػؽ آالـ ال ػػذات

العربية(3 !)18ػ تبرير ُـ ُ ناىضة اآلخريػة العربيػة لحػؽ شػعوبنا فػي التعػايش اآلمػف مػع
المعذبػة أف الػذات
الذات الييوديةُ ،
فنسػخ اآلخريػة العربيػة ال تمػؿ إييػاـ الػذات العربيػة ُ
الييودية واآلخر الييودي وجياف لعممة واحدة(!)19

ق ػ ػػار ي الكػ ػ ػريـ ،تم ػ ػػؾ كان ػ ػػت أى ػ ػػـ وأب ػ ػػرز العوام ػ ػػؿ المؤىم ػ ػػة لبلتج ػ ػػار بال ػ ػػذات

الفمسطينية ،أردت بطرحيا التمييد لحديثي التالي عف مظاىر ىذا االتجار اآلثـ..
مظاىر االتتار بالذات الفمسطينية:
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بدايػػة ،وقبػػؿ البػػدء فػػي رصػػد بعػػض مظػػاىر اتجػػار اآلخػػر بالػػذات الفمسػػطينية،

أقػػرر ص ػراحة وبػػبل مواربػػة ،قنػػاعتى كأنسػػني ،بعػػدـ وجػػود فػػرؽ جػػوىري بػػيف اآلخريػػة

الهربيػػة والييوديػػة والعربيػػة ،واف ظمػػت األخي ػرة ىػػي األحقػػر واألكثػػر إثػػارة لمقػػرؼ ،ال

العػرؼ القاضػي بوجػوب احتػراـ
لشيء ،وانما النتياكيا تقميداً حياتياً راسخاً ،يتمثؿ فػي ُ
الق اربػػة الحضػػارية والثقافيػػة! فقػػد اص ػطُمح حياتي ػاً ػ وىػػو مػػا نناىضػػو بطبيعػػة الحػػاؿ

كأنسػػنييف ػ عمػػى شػػيوع تفيػػـ تػػومر آخريػػة بعينيػػا عمػػى أبنػػاء حضػػارة بعينيػػا ،بيػػد أف
الرفض واالحتقار كانا دا ماً مف نصيب اآلخرية المحمية التى تعمػد لمتػومر عمػى أبنػاء

حضػػارتيا وثقافتيػػا! وىػػو مػػا قػػد ُيفسػػر لنػػا تفيػػـ الػػذات الهربيػػة لسػػموؾ اآلخريػػة الهربيػػة
تجاىنا ،واستمراء تمؾ الذات لدور الحسناء النا مة في الهابة(**)!
مػػف ىنػػا ،أسػػتخدـ فػػي ىػػذه الجز يػػة ،كممػػة "اآلخػػر" لبلشػػارة لكافػة نسػػخ اآلخػػر،

المقترح ػػة لمفك ػػر
عربي ػػة كان ػػت أـ ييودي ػػة أـ غربي ػػة أـ...إل ػػخ! ف ػػبل ف ػػرؽ ف ػػي رؤيت ػػي ُ

األنسػػني بػػيف آخػػر وآخػػر! اآلخػػر الييػػودي قػػد يفضػػؿ نظي ػره العربػػي ،لسػػيولة تعريتػػو،

ويصيبيا الدوار!
وامكانية تنبيو الذات العربية المتخمفة لخطورتو ،دوف أف تفزع ُ

الم ارقػػب لمأسػػاة االتجػػار
أوالً :أســرى الــذات الفمســطينية فــي ســتون اآلخــرُ :
المهتربة ،يبلحظ تناثر أسراىا في المعتقبلت االسػ ار يمية والفتحاويػة
بالذات الفمسطينية ُ

والحمساوية ومعتقبلت عربية أخرى ،ال أممؾ عنيا سوى أقواؿ ُمرسمة!

لػػف أتطػػرؽ ىنػػا لمحػػديث عػػف أسػػرى الػػذات الفمسػػطينية الكسػػيرة فػػي المعػػتقبلت

االسػ ار يمية! فاآلخريػة العربيػة (خاصػة الفمسػطينية) تػنيض بيػذه الميمػة ػ وربمػا تكػوف
ىػذه حسػػنتيا الوحيػدة فػػي حػؽ الػػذات الفمسػطينية ػ ،لكػوف ذلػػؾ يصػب فػػي مصػػمحتيا،

ويساىـ في خمط األوراؽ وتضميؿ وارباؾ الذات العربية والفمسطينية!

ما يتجاىمو الكثيروف ،وأود أف ألفت االنتباه لداللتو الميمػة وتداعياتػو الكارثيػة،

ىػػو أسػػرى الػػذات الفمسػػطينية فػػي سػػجوف اآلخػػر الفمسػػطيني (الفتحػػاوي والحمسػػاوي)!

أذكػػر أننػػي تعجبػػت كثيػ اًر ،وكنػػت سػػاعتيا أجاىػػد اغت اربػػي ،عنػػدما قػرأت حػػديثاً إلدوارد

سػػعيد( ،)21يؤكػػد فيػػو أنػػو مػػا إف دخػػؿ ياسػػر عرفػػات إلػػى غ ػزة ،حتػػى جػػاءت التقػػارير
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تؤكػد أف خمسػة أو سػتة ػ إف لػـ يكػف سػبعة ػ أجيػزة مخابراتيػة ،البػد وأف بعضػيا عمػى
صػػمة بجيػػازي الشػػيف بيػػت والموسػػاد اإلس ػ ار يمييف ،يقػػدموف تقػػاريرىـ إليػػو ،وأف بعػػض
المواطنيف الفمسطينييف قد لقوا حتفيـ أثناء التعػذيب ،وأنػو تػـ إغػبلؽ بعػض الصػحؼ،

وأف معارضي عرفات ُيضيؽ عمييـ!

طبق ػاً الدوارد سػػعيد ،أضػػاؼ اختيػػار عرفػػات لمرجػػاؿ الػػذيف تػػـ تعييػػنيـ فػػي

مواقػػع السػػمطة الوطنيػػة آنػػذاؾ ،مزيػػداً مػػف الممػػح إلػػى الجػػرح الفمسػػطيني .فالمس ػ وؿ

األوؿ عػػف األمػػف والمخػػابرات ،ىػػو نفسػػو سػػفير المنظمػػة فػػي تػػونس ،والػػذي أصػػبح
معموم ػاً الحق ػاً أف مكاتبػػو ومقا ارتػػو ىنػػاؾ كانػػت مخترقػػة بواسػػطة جيػػاز المخػػابرات

اإلس ػ ار يمية .والقا ػػد العسػػكري ألريحػػا ىػػو نفسػػو ذلػػؾ الرجػػؿ الػػذي قضػػت المحكمػػة
العسػػكرية بإدانتػػو بػػتيـ اليػػروب مػػف الميػػداف والجػػبف ،وذلػػؾ عنػػدما فػػر مػػف جنػػوب

لبنػػاف إبػػاف الهػػزو اإلس ػ ار يمي عػػاـ  .1982ىػػذا فػػي الوقػػت الػػذي توالػػت فيػػو األنبػػاء

عف الفساد ،وتكاثر النصابوف القادموف مف أنحاء العالـ لبلستفادة مف ىذا األمر!

ثانيـاً :تــورط اآلخــر فــي ىــدر دم الــذات الفمســطينية :لػػف أتطػػرؽ ىنػػا لمحػػديث

عف التطيير الدموي المنيجي الذى يمارسة اآلخر الييػودي اآلثػـ ،بػدـ بػارد ،فػي حػؽ

الذات الفمسطينية ،فاآلخريػة العربيػة (خاصػة الفمسػطينية) تػنيض بيػذه الميمػة ػ وربمػا

تكوف ىذه حسنتيا الوحيدة في حؽ الذات الفمسطينية كما ذكرت آنفاً ػ.

سػػأكتفي بتوضػػيح مػػدى خطػػورة ممارسػػات اآلخػػر العربػػي (الفمسػػطيني وغيػػر

الفمسػطيني) فػػي حػػؽ الػػذات الفمسػػطينية ،وىػػو مػػا دأب ال ارحػػؿ ياسػػر عرفػػات ػ عمػػى
الحػػديث عنػػو فقػػط عنػػد تبػرـ نخبتػػو الفمسػػطينية الفتحاويػػة ،وتبلسػػنيا العمنػػي مػػع بقيػػة
النخػػب العربيػػة الحاكمػػة ػ ،ففػػي حػػديث لػػو مػػع صػػحيفة الػرأي العػػاـ الكويتيػػة ،إبػػاف

زيارت ػػو لمكوي ػػت خ ػػبلؿ الفتػ ػرة م ػػف 23

ػ  ،1985 / 4 / 25أنح ػػى عرف ػػات ب ػػالموـ

والتقريع عمى ممارسات النخب العربية الحاكمة تجاه نخبتو وشعبو ،بقولو(:)21

"..بصراحة مشكمتنا مع بعض العرب ػ يقصػد النخػب العربيػة الحاكمػة ػ أسػوأ

مما ىي مع إس ار يؿ..ولقد خسرنا مف خبلؿ ضربات األشػقاء أضػعاؼ ممػا خسػرناه
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في مواجيتنا مع العدو الصييوني..كـ أتمنى أف يكوف شعار تحرير فمسطيف حقيقيا

ولػ ػ ػػيس سػ ػ ػػمعة لممنػ ػ ػػاورة والتجػ ػ ػػارة .أال يكفػ ػ ػػى أنيػ ػ ػػـ يمنعوننػ ػ ػػا مػ ػ ػػف المػ ػ ػػوت فػ ػ ػػوؽ
أرضػػنا..وص ػرنا نعػػانى أس ػوأ مشػػكمة عرفيػػا البشػػر فػػي تػػاريخيـ..الفمسػػطيني صػػار
يفتش حتى عف قبر ليدفف فيو ،وكػـ مػف جثمػاف ينتقػؿ مػف بمػد إلػى آخػر!! ..نعػيش

ببل أرض..وببل قبر..أليسػت ىػي المأسػاة!!..أليسػت ىػي الكارثػة ،أف بعػض الجنػود

العػػرب يحمػػى حػػدود العػػدو ويسػػتميت بالػػدفاع عنيػػا ،أكثػػر مػػف الجنػػدي اإلس ػ ار يمي
نفسو؟؟..حيف تصبح الكرامة أىـ مػف النظػاـ ،حػيف يصػبح الحػؽ المسػموب أىػـ مػف
الكرسي ،نكوف قد بدأنا فعبلً في مسيرة تحرير فمسطيف".

حديث عرفات كممة حؽ أراد بيا الرجؿ باطبلً! الحديث كممة حؽ ألف ىنػاؾ

مػػا يعضػػد القػػوؿ بمس ػ ولية اآلخريػػة العربيػػة عػػف اال ارقػػة المباش ػرة لمػػدـ الفمسػػطيني،
ولنذكر معاً خطي ة اآلخرية األردنية فػي أيمػوؿ األسػود( !)22بيػد أف كممػة عرفػات لػـ

تػػأت دفاع ػاً عػػف دـ الػػذات الفسػػطينية ،لعػػدـ اتسػػاقيا مػػع مػػا ُعػػرؼ بػػو صػػاحبيا مػػف
المناىض لييمنة نخبتو الفتحاوية!
ُمزايدة واستيانة بالدـ الفمسطيني ُ
الطريؼ ،ىػو أف النخبػة الحمسػاوية ،وقػد نجحػت يومػاً فػي اسػتمالة مواطنييػا

المن ػػاىض لييمنتي ػػا ،ال
عب ػػر تعريتي ػػا الس ػػتيانة النخب ػػة الفتحاوي ػػة بال ػػدـ الفمس ػػطيني ُ
المناىض ليا!
تتورع اليوـ عف اقتراؼ الخطي ة نفسيا ،في حؽ الدـ الفمسطيني ُ
ثالثاً :إحكام اآلخر لمحصار عمى الذات الفمسطينية :أبواؽ اآلخرية العربيػة،

خاصػػة فػػي الػػدوؿ العربيػػة المبلصػػقة لفمسػػطيف ،دأبػػت عمػػى الص ػراخ والتبػػاكي عمػػى

الحصار والتجويع الييودي الوحشي الخوة لنا في أرض فمسطيف!

حتػ ػػى أف أجيػ ػػاالً ُيعتػ ػػد بيػ ػػا مػ ػػف الساسػ ػػة واالعبلميػ ػػيف والمفك ػ ػريف والفنػ ػػانيف
وغي ػػرىـ ،بنػ ػوا ري ػػادتيـ وص ػػيتيـ عم ػػى ى ػػذا التب ػػاكي! الم ػػدىش ى ػػو أف أبن ػػاء ثقافتن ػػا
العربية لـ يساورىـ الشؾ يوماً ،في مصداقية ىؤالء الرواد وصرخاتيـ! واألكثر إثػارة

لمدىشػػة ىػػو عػػدـ تعػػرض مصػػداقية ى ػؤالء الػػرواد الختبػػارات حقيقيػػة ،ربمػػا بفضػػؿ

الوجود الييودي المباشر في فمسطيف ،ومحدودية االنفتاح المعموماتي!
78

بيػػد أنػػو ،ولسػػوء حػػظ النخػػب العربيػػة القا مػػة (والتػػى تُشػػكؿ كمػػا أسػػمفنا حجػػر

الزاوي ػػة ف ػػي ىيك ػػؿ اآلخ ػػر العرب ػػي) ،يختم ػػؼ األم ػػر كثيػ ػ اًر ف ػػي أيامن ػػا ى ػػذه ،ف ػػالتعتيـ

االعبلمي التقميدي الذى لطالما اكتوى أبناء ثقافتنا بناره ،لـ يعد خيا اًر مطروحاً!

تأكدت لػى ىػذه القناعػة بقػوة ،وأنػا أشػاىد عمػى شاشػة التميفزيػوف الػوطني فػي

المتعػ ػػارؼ عمػ ػػييـ فػ ػػي مثػ ػػؿ ىػ ػػذه المناسػ ػػبات،
بػ ػػبلدي ،مقػ ػػدمي الب ػ ػرامج وضػ ػػيوفيـ ُ
يتمعثمػػوف ويرتجمػػوف ،فػػي سػػعييـ المضػػحؾ والمبػػؾ فػػي اآلف ذاتػػو ،القناعنػػا بسػػبلمة

موقؼ النخبة المصرية الحاكمة ،في تعاطييا مع الحصار الخانؽ عمى غزة..

المعم ػػف لآلخري ػػة
م ػػا ييمن ػػى ىن ػػا ى ػػو التاكي ػػد عم ػػى زي ػػؼ دع ػػاوي الخط ػػاب ُ
المصرية! وليس لجاىؿ أف يظف أني أستثني النخبة الحاكمة في ببلده مػف حػديثي،
فالنخب األردنية والسورية تقتؿ الفمسطيني أو تعتقمو إف تسمؿ لحدودىا!

حديثي عف تعاطي نخبة عربية بعينيا مع الحصار الخانؽ عمى قطاع غػزة،

إنما يأتي فقط استجابة لشروع النخبة المصرية فػي بنػاء جػدار فػوالذي قػاس وظػالـ،

وكػذا حرصػػيا عمػػى استرضػػاء نخبػػة إسػ ار يميةُ ،ينػػاط بيػػا تأديػػب نسػػخ اآلخػػر العربػػي
إف ىػى تمػردت! ولػػتعمـ ،قػار ي الكػريـ ،أف انخػراط نسػخ اآلخػر العربػػي فػي التمكػػيف

لمحصار عمى غزةُ ،يعضد زعمنا باتجارىا في اآلالـ الفمسطينية!
تفف المستنقع فال يبقى ىناك بعوض!

واآلف ،أما وقد انتييت مف تشريح مأساة االتجار بالذات الفمسطينية ،باعتبارىػا

دليؿ إدانة لنا ،نحف أجيػاؿ عصػر االسػتقبلؿ السػمبي ،والػذى تػزامف مػيبلده مػع انتيػاء

الوجود األوروبػي المباشػر فػي عالمنػا العربػي! أتمنػى أف أكػوف قػد أحػرزت تقػدماً ،ولػو
ض يبلً ،عمى طريؽ لفت االنتباه لما أتصوره عا اًر ،ستُعيرنا بو األجياؿ القادمة ،أقصد
استقبللنا السمبي ،واآلخرية العربية ،واغتراب الذات العربية ثقافياً!
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"نحف شعوب متخمفة ،وىنا يكمف خبلصنا!" ،مقولة ار عػة لم ارحػؿ لينػيف ،أ ارنػي

أفػػدت منيػػا كثيػ اًر أنػػا كاتػػب ىػػذه السػػطور! فمػوال اغػراؽ أمتػػى الكسػػيرة فػػي التخمػػؼ ،مػػا

ُىتؾ أمامي ستر اآلخريػة العربيػة/المحميػة ،ولظممػت كهيػري أضػرب فػي تيػو االغتػراب
الثق ػػافي عم ػػى غي ػػر ى ػػدى! ولظمم ػػت ج ػػاىبلً ب ػػأبي الع ػػبلء وف ارن ػػز ف ػػانوف واقب ػػاؿ أحم ػػد
وادوارد سعيد وغيرىـ مف رواد فكرنا األنسني ،في شتى األنحاء..

أبيرني كثي اًر وصؼ شابة كردية يانعة لمحياة بأنيا "وقفػة عػز!" ،وأدركػت مػدى

جناي ػػة اآلخري ػػة العربي ػػة/المحمي ػػة اآلثم ػػة عم ػػى بناتن ػػا ،ش ػػكبلً ومض ػػموناً! فالحفي ػػدة ف ػػي
ببلدي تتفوؽ كثي اًر عمى جدتيا في مناىضة الفكر النقدي والتجربػة التحرريػة! وىػو مػا
يشي ،لؤلسؼ الشديد ،بتواضع حظوظ الفكر األنسني في ربوعنا الحا رة!

قػػار ي الكػريـ ،إف األعمػػاؿ العظيمػػة فػػي حياتنػػا ،نحػػف معشػػر البشػػر ،ال يمكػػف

أف تُنجػػز إال فػػي أجػواء تخضػػع ألحكػػاـ القػػيـ االنسػػانية! ألنيػػا إنمػػا تػػتـ بمعرفػػة أول ػػؾ
الذيف تتعرض حكمتيـ دا ماً لتحدي النقد! والوحدة التمقا يػة بػيف األحػرار ،بشػ اًر وأممػاً،

إنما تكوف في النياية أرسخ بنياناً مف تشكيبلت الضهط واالرىاب ذات النسؽ الواحػد.

وعم ػػى م ػػر األي ػػاـ ال يمك ػػف أف يك ػػوف ثم ػػة حكم ػػة دوف أف تتييػ ػاً فرص ػػة الخ ػػبلؼ ف ػػي

ال ػ ػرأي ،أو تقػ ػػدـ دوف تنػ ػػوع ،واخػ ػػتبلؼ أو عظمػ ػػة دوف اضػ ػػطبلع بمس ػ ػ ولية الحيػ ػػاة.
ولسوؼ يظؿ األمؿ في الخبلص قا ماً ،ميما توحشت اآلخرية..

بعوض اآلخرية العربية/المحمية يسكف مستنقع االغتراب الثقافي ،فمنجففو!

اليوامش:
ــــــــــ

( )1ال يختمؼ مفيوـ الحضػارة عػف نظيػره الخػاص بالثقافػة كثيػرا ،فكبلىمػا يشػير إلػى
طريقػػة حيػػاة شػػعب معػػيف ،غيػػر أف الحضػػارة ىػػي الكيػػاف الثقػػافي األوسػػع ،أو بمعنػػى
آخر ىي أعمى تجمع ثقػافي مػف البشػر وأعػرض مسػتوى مػف اليويػة الثقافيػة يمكػف أف
يميز اإلنساف عف األنواع األخرى .وىى تعرؼ بكؿ مف العناصػر الموضػوعية العامػة

مثػػؿ المهػػة ،والتػػاريخ ،والػػديف ،والعػػادات ،والمؤسسػػات ،والتحقػػؽ الػػذاتي لمبشػػر .وىنػػاؾ
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مسػػتويات لميويػػة لػػدى البشػػر ،فسػػاكف القػػاىرة قػػد يعػػرؼ نفسػػو بػػدرجات مختمفػػة مػػف

االتساع :مصري ،عربي ،مسمـ .والحضارة التي ينتمي إلييا ىػي أعػرض مسػتوى مػف
التعريػؼ يمكػف أف يعػػرؼ بػو نفسػػو ،أي أنيػا "نحػف" الكبػػرى التػي نشػػعر ثقافيػا بػػداخميا

أننا في بيتنا ،في مقابؿ "ىـ" عنػد اآلخػريف خارجنػا .وقػد تضػـ الحضػارات عػددا كبيػ ار
مػػف البشػػر مثػػؿ الحضػػارة الصػػينية ،أو عػػددا قمػػيبل مثػػؿ الكػػاريبي األنجموفػػوني .وعمػػى
مدى التاريخ وجدت جماعات صهيرة كثيرة ذات ثقافات ما زة وتفتقر إلػى معػيف ثقػافي

أوسع ليويتيا .وكانت الفروؽ تتحػدد حسػب الحجػـ واألىميػة بػيف الحضػارات الر يسػية
والفرعيػة أو بػيف الحضػارات الر يسػية والحضػارات الجييضػة .وطبقػا لينتنجتػوف تتمثػػؿ

الحض ػ ػػارات الر يس ػ ػػية المعاصػ ػ ػرة ف ػ ػػي الص ػ ػػينية ،والياباني ػ ػػة ،واليندي ػ ػػة ،واإلس ػ ػػبلمية،
والهربيػػة ،والروسػػية األرثوذوكسػػية ،واألمريكيػػة البلتينيػػة ،فضػػبل عػػف األفريقيػػة .إال أف
البػػاحثيف واف اتفق ػوا بشػػكؿ عػػاـ فػػي تحديػػدىـ لمحضػػارات الر يسػػية فػػي التػػاريخ وتمػػؾ

الموجػػودة فػػي العػػالـ الحػػديث ،فػػإنيـ غالبػػا مػػا يختمفػػوف عمػػى إجمػػالي الحضػػارات التػػي

ُوجػػدت فػػي التػػاريخ .لمزيػػد مػػف المعمومػػات ارجػػع :صػػامويؿ ىنتنجتػػوف ،ترجمػػة طمعػػت
الشايب ،صدام الحضارات ـ إعادة صنع النظـام العـالمي( ،القػاىرة :سػطور،)1998 ،
ص  67ػ .81

( )2المقصود بالفكر األنسني ىنا رؤيتي المقترحة لػو ،وفييػا ال تعنػي األنسػنية سػوى

أف ُيحقػ ػػؽ اإلنسػ ػػاف ،أي إنسػ ػػاف ،بهػ ػػض النظػ ػػر عػ ػػف الجػ ػػنس أو المػ ػػوف أو العػ ػػرؽ أو
الجنسػػية..إلػػخ ،أكبػػر قػػدر ممكػػف مػػف التطػػابؽ بػػيف أقوالػػو وأفعالػػو ،شػريطة انطػواء تمػػؾ
األقواؿ واألفعاؿ عمى تثميف لقوؿ األنسنية باإلنسػاف كػأعمى قيمػة فػي الوجػود ،وىػدفيا
الماثؿ في التمحيص النقدي لؤلشياء بمػا ىػي نتػاج لمعمػؿ البشػري ولمطاقػات البشػرية،

تحسباً لسوء القػراءة وسػوء التأويػؿ البشػرييف لمماضػي الجمعػي كمػا لمحاضػر الجمعػي.

وكذا شريطة وقوعيا في إطػار الخصػا ص العامػة لؤلنسػنية والتػى تتمثػؿ فيمػا يمػي 1 :ػ
معيار التقويـ ىو اإلنساف2 .ػ اإلشادة بالعقؿ ورد التطور إلى ثورتو الدا مة3 .ػ تثمػيف

الطبيعػػة والتعػػاطي المتحضػػر معيػػا 4 .ػ القػػوؿ بػػأف التقػػدـ إنمػػا يػػتـ باإلنسػػاف نفسػػو 5 .ػ

تأكيد النزعة الحسية الجمالية .لممزيد راجع لمكاتب :مقاالت في الفكر األنسني ،كتاب

منشور عمى االنترنت.
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(*) العبارة مأخوذة ػ بتصرؼ ػ مػف كتػاب شػيؽ لجػاؾ ماريتػاف ،بعنػواف" :خػواطر عػف
أمريكا".

( )3أعنى باالغتراب الثقافي تنازؿ اإلنسػاف عػف حقػو الطبيعػي فػي امػتبلؾ ثقافػة حػرة
ومتطػػورة ،إ ارحػػة لذاتػػو وارضػػاء لمجتمعػػو! لمتعػػرؼ عمػػى ىػػذه الظػػاىرة ارجػػع لمكاتػػب:
االةتراب الثقافي لمذات العربية( ،القاىرة :دار العالـ الثالث.)2116 ،

( )4في تثمينيا لقدر اإلنسػاف فػي الػزود بشػرؼ عػف حريػة عقمػو وقمبػو ،تػذىب رؤيتػي

المقترحة لمفكر األنسني إلى القوؿ بأف تطور التاريخ اإلنسػاني إنمػا ُيعػد نتاجػاً لصػراع
ُ
طويػػؿ ومريػػر بػػيف إنسػػاف (ذات) ال يممػػؾ سػػوى حريػػة عقمػػو وقمبػػو التػػي وىبػػو الخػػالؽ
إياىا ،ليستعيف بيا عمى ترويض الحياة ،وبػيف (آخػر) ُيصػر عمػى االسػت ثار بالحريػة،
المقترح ػػة لمفك ػػر
ليتس ػػنى ل ػػو العب ػػث بمق ػػدرات رف ػػاؽ الحي ػػاة! ف ػ ػ (اآلخ ػػر) ،ف ػػي رؤيت ػػي ُ

األنسني ،عادة مػا يعمػد إلػى آليػات بعينيػا لتكػريس تنػازؿ أخيػو (الػذات) عػف حقػو فػي

نقد وتطوير ثقافتو ،أي طريقة حياتو الشاممة ،ليظػؿ ىػذا األخ المسػكيف (الػذات) تابعػاً
ذلػػيبلً طيمػػة مقامػػو فػػي ضػػيافة الحيػػاة ،يسػػتيمؾ فقػػط مػػا يجػػود عميػػو بػػو عقػػؿ (اآلخػػر)،

حت ػػى أن ػػو بم ػػرور ال ػػزمف ،يفق ػػد ى ػػذا الت ػػابع ال ػػذليؿ تمامػ ػاً قدرت ػػو عم ػػى النق ػػد والتط ػػوير

ويصبح مسخاً عاج اًز ،ال يممؾ سوى االنتظار!
ُ
( )5معمومػػات ىػػذه الجز يػػة ُمسػػتقاة مػػف المرجػػع التػػالي :ادوارد سػػعيد وابػراىيـ أبػػو لهػػد
وجانيػت أبػو لهػد ومحمػد حػبلج وايميػا زريػؽ ،الواقـع الفمسـطيني ـ الماضـي والحاضـر

والمستقبل( ،القاىرة :دار الفكر لمدراسات والنشر والتوزيع.)1986 ،

( )6ارج ػػع ن ػػص خط ػػاب بمف ػػور :دا ػ ػرة الثقاف ػػة بمنظم ػػة التحري ػػر الفمس ػػطينية ،وثـــائق

فمســطين ـ مائتــان وثمــانون وثيقــة ُمختــارة 0617ـ ـ( ،0765بػػدوف بمػػد نشػػر :دا ػرة

الثقافة بمنظمة التحرير الفمسطينية ،)1987 ،ص 92ػ.93
( )7راجع نص التوصية :نفس المرتع ،ص 81ػ.82

( )8صامويؿ ىنتنجتوف ،م.س.ذ ،ص .339 – 338

( )9راجع كتاب االستعمار الجديد لسارتر :جاف بوؿ سارتر ،ترجمة عايده وسييؿ

إدريس ،االستعمار التديد( ،بيروت :منشورات دار اآلداب .)1964 ،وراجع أيضاً
كتاب لعبة األمـ لمايمز كوببلند ،وىو أمريكي قضى القسـ األعظـ مف حياتو العممية
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في منطقة الشرؽ األوسط .شهؿ منصب نا ب القنصؿ في سوريا ،اال انو عاد إلى

واشنطف في عاـ  1949ليساعد في تنظيـ وكالة المخابرات المركزية المريكية التى

انش ت يوميا .عمؿ مستشا اًر أعمى لمؤسسة ضخمة مختصة في العبلقات الحكومية:
مايمز كوببلند ،ترجمة مرواف خير ،لعبة األمم ـ الؤلخالقية في سياسة القوة

األمريكية( ،بيروت :االنترناشناؿ سنتر ،بدوف تاريخ).

( )11راجع حديث ىيكؿ عف تسميح اآلخرية الهربية لمنخب الحاكمة في إس ار يؿ،
واستخداميا ىذه النخب في تخويؼ النخب العربية الحاكمة :محمد حسنيف ىيكؿ،

نحن وأمريكا( ،القاىرة :دار العصر الحديث ،بدوف تاريخ) ،ص .39

( )11راجع :برنارد لويس ،ترجمة محمد محمود عمر ،الساميون والمعادون لمسامية
ـ بحث في الصراع والكراىية( ،بدوف ناشر أو تاريخ ومكاف النشر!).

( )12راجع مقالتي "الحضارة الهربية والبروميثية الها بة" ،وىي ضمف مجموعة

المقاالت الموجودة في كتاب :تيافت اآلخر ،المنشور عمى االنترنت.
( )13نقبلً عف المرجع التالي :برنارد لويس ،م.س.ذ 233 ،ػ .234

( )14جيؼ ىالبر" ،اس ار يؿ :امتداد لبلمبراطورية األمريكية" ،في إس ار يؿ شاحاؾ
وبيير تريستاـ وجيؼ ىالبر ،ترجمة مازف الحسيني ،التنوير واألصولية( ،راـ اهلل ػ

فمسطيف :دار التنوير لمنشر والترجمة والتوزيع ،)2116 ،ص 67ػ.95

( )15راجع عمى سبيؿ المثاؿ :م ير كيانا ،ترجمة غازي السعدي ،شوكة في

عيونكم( ،عماف :دار الجميؿ لمنشر.)1985 ،

( )16راجع ىذا الكتاب الميـ الذى يضـ حصيمة بعض الحوادث واألحداث
والمناقشات الميمة التي وقعت في أقؿ مف شيريف بيف نخبتيف شييرتيف مف النخب

العربية حوؿ قضايا فمسطينية ،ابتدأت خبلؿ األسبوع الذى انعقد فيو مؤتمر رؤساء

الحكومات العربية يوـ  26أيار  1965في القاىرة :دار األبحاث والنشر ،مواقف

الثوريين من قضايا فمسطين( ،بيروت :دار األبحاث والنشر.)1965 ،

المضمؿ الذى رفعتو النخبة المصرية الحاكمة
المهرض و ُ
( )17لنتذكر مثبلً الشعار ُ
في خمسينيات وستينيات القرف الماضي ،وىو" :الصوت يعمو فوؽ صوت المعركة"!
شعارات ُمشابية البد وأنيا تُستخدـ حتى اآلف مف قبؿ النخبة السورية!
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( )18راجع عمى سبيؿ المثاؿ :محمد مورو وأيمف نور ،من قتل سميمان خاطر،
(القاىرة :مطبعة اخواف مورافتمي.)1986 ،

( )19الحظ احتفاء اآلخرية العربية بكتب مف نوعية ،بروتوكوالت حكماء صييوف،
واألساطير المؤسسة لمسياسة االس ار يمية لجارودي ،مع تجاىميا لكتابات إدوارد سعيد

وفرانز فانوف واقباؿ أحمد وغيرىـ مف مناىضي اآلخرية المحمية!

(**) العبارة مأخوذة مف ار عة ف ارنز فانوف" :معذبو األرض".

( )21لممزيد راجع :إدوارد سعيد" ،ةزة ـ أريحا" سالم أمريكي( ،القاىرة :دار المستقبؿ

العربي.)1994 ،

( )21ياسر عرفات ،أوراق سياسية ـ لقاءات ومقابالت صحفية مع األخ أبو عمار،
(الكويت :منظمة التحرير الفمسطينية ،)1985 ،ص  31ػ .33

Black September , (Beirut: Palestine
( )00حول أيمول األسود
Liberation Organization , Research Center , 1971) .

الفصل السادس

مالحظات حول برنامج "مؤتمر الفمسفة وحقوق االنسان"
بكمية اآلداب ـ تامعة القاىرة (00ـ)0202/1/01
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تحية الحياة،،
 .1بدايػػة ،أتوجػػو بالشػػكر الجزيػػؿ لمجمعيػػة الفمسػػفية المص ػرية ،التػػى أتاحػػت لػػي،

ولهيػػري ،االطػػبلع عمػػى برنػػامج المػػؤتمر الػػدولي الثػػاني لقسػػـ الفمسػػفة بجامعػػة
المثير لبلعجاب.
القاىرة ،فممجمعية الشكر كؿ الشكر ،عمى نشاطيا الدا ـ و ُ

المزم ػػع عق ػػده ،ووج ػػدتني أس ػػطر ى ػػذه
 .2اطمع ػػت بش ػػهؼ عم ػػى برن ػػامج الم ػػؤتمر ُ
المبلحظػػات الس ػريعة ،فموضػػوع المػػؤتمر "الفمسػػفة وحقػػوؽ االنسػػاف" لػػو ارتبػػاط
وثيؽ بفكرنا األنسني ،الذى أتمنى أف يجد لو مبلذاً آمناً في ربوعنا الحا رة!

" .3إف معرفتن ػػا بالحري ػػة معناى ػػا أنن ػػا نش ػػعر ب ػػازدواج وض ػػعنا ف ػػي الك ػػوف .ف ػػنحف
مخموقػػوف وخػػالقوف .وحياتنػػا مػػا ىػػي إال التػػدريب عمػػى فػػف االبتكػػار!" ،مقولػػة
ومميمة ،قرأتيا مؤخ اًر لمفيمسوؼ ىوكنج ،لشد ما ترتبط بحديثنا..
ار عة ُ

 .4إف أوؿ م ػػا يمف ػػت انتب ػػاه المتص ػػفح لبرن ػػامج الم ػػؤتمر ى ػػو خم ػػوه م ػػف االبتك ػػار،
وانزالقو إلى عبودية التكرار التقميدي ،في تعاطيو مع قضية مصيرية كػ"الفمسفة

وحقػػوؽ االنسػػاف"! يعمػػـ اهلل أنػػي ال أقػػوؿ ىػػذا لتسػػفيو الجيػػد المبػػذوؿ ،فأنػػا أُقػػر

بو ،ودليؿ ذلؾ سعيي الراىف لتثمينو ،عبر نقده وتطويره.

 .5ولسوؼ أبدأ بتثميف الفكرة المحورية لممؤتمر ،والتى عمى أساسيا ُبنيت محػاوره
ووزعت جمساتو ،أعني عبلقة الفمسفة بحقوؽ االنساف!
المختمفةُ ،
 .6واضعو البرنامج ومقدمو األوراؽ ،كما تشي عنػاويف جمسػات المػؤتمر واألوراؽ
البحثيػة (والتػى ُيفتػرض أنيػا تُعبػر عػف المضػموف بدقػة) ،يتعػاطوف مػع "حقػػوؽ
االنساف" عمى أنيا فمسفة ،وىنا يكمف الخطر ،ألسباب أىميا:
 أف التع ػػاطي م ػػع "حق ػػوؽ االنس ػػاف" عم ػػى أني ػػا فمس ػػفة ُيع ػػرض "حق ػػوؽ
االنسػاف" ػ عمػى الصػعيد النظػري ،كمػا عمػى الصػعيد العممػي ػ لخطػر
المناىضة والتحريـ ،أسوة بما يحدث مع الفمسػفة فػي مجتمعاتنػا العربيػة
ُ
المتخمفة! ولننظر حولنا لنتبيف واقعنا الكارثي..
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 فالفمسفة بوصػفيا أحػد أىػـ وأبػرز الطػرؽ المتاحػة أمػاـ االنسػاف ُلنشػداف
المناىضػة والتحػريـ!
الحقيقة ،إلى جانب الديف بالطبع ،تتعرض لخطػر ُ

وم ػػف ث ػػـ ،ف ػػالقوؿ ب ػ ػ"حق ػػوؽ االنس ػػاف" كفمس ػػفةُ ،يض ػػعؼ مكان ػػة "حق ػػوؽ
االنساف" في مجمميا ،ويجعميا محفوفة بالتحريـ ،كما أسمفت!
 أما القوؿ بالتفمسؼ ػ أعنى النضاؿ مف أجؿ الحقيقة ػ كأحػد أىػـ وأبػرز
"حقػػوؽ االنسػػاف" ،فيػػو عمػػى مػػا يبػدو أقػػرب لمحكمػػة ،وأحصػػف ل ػ"حقػػوؽ

االنساف" ،إذ ُيمكف لمفمسفة ويقوييا ،ىذا مف ناحية ،و مف ناحية أخػرى
يحمي "حقوؽ االنساف" ،مف خطر المناىضة والتحريـ!
 واألىـ مف ذلؾ كمو أنو يحفظ لمفمسػفة كيانيػا ووجودىػا ،فالفيمسػوؼ فػي
المجتمػػع دليػػؿ عمػػى رفعػػة الفكػػر وسػػمو مرتبتػػو ،فيػػو يشػػير إلػػى كػػؿ مػػا
ىػػو خالػػد فػػي اإلنسػػاف ،ويثيػػر تعطشػػنا إلػػى المعرفػػة المحػػض ،المعرفػػة

التي ال تيدؼ إلى مصمحة ،وال تُهازؿ أو تُيادف الواقع..

المربؾ (راجع عناويف أوراؽ جمسة
 .7أمر آخر أود التنبيو إليو ،وىو الخمط ُ
حقوؽ االنساف في الفكر االسبلمي) ،بيف االصؿ الديني لبلسبلـ وبيف
االسبلـ كحضارة! جامعة القاىرة العتيقة عمى ما يبدو أضحت ببل أسوار! فما
يردده الػ( )..خارجيا ،ال يمبث صداه أف ُيرجع في قاعاتيا المييبة!

 .8مف الخطورة بمكاف أف ُيعامؿ االسبلـ(كحضارة كاممة) ُمعاممة األصؿ
بالحرمة والقداسة،
الديني! ألنو إف اعتُرؼ لؤلصؿ الديني ،وأنا أفعؿ بالطبعُ ،
فبل يجوز وال ينبهي لئلسبلـ(كحضارة كاممة) ،أف يحظى باالمتياز نفسو!

حقوؽ االنساف ببل شؾ جزء أصيؿ مف االسبلـ كحضارة!

 .9ولؾ قار ي أف تتأكد مف قولي ىػذا ،عبػر مقارنػة عنػاويف الجمسػة المػذكورة تػواً،

بالجمسة التالية ليا وعنوانيا حقوؽ االنساف في الفكػر الهربػي! شػيء مػؤرؽ أف

يتشح التعاطي الفمسفي(!!) العربي مع "حقوؽ االنساف" بالفقيية.
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 .11صحيح أف االسبلـ كحضارة كاممة نشأ وتطور في كنؼ األصؿ الديني
لبلسبلـ ،بيد أنو ال يصح أف تنسحب القداسة التى نعترؼ بيا لؤلصؿ الديني

عمى أمور ىي مف صميـ اإلسبلـ كحضارة كاممة ،أعني حقوؽ االنساف

والتاريخ والسياسة والقانوف واألخبلؽ والفف..إلخ! أمور حياتية كيذه ال يصح
أف تُشفر ضد النقد والتطوير! فحياة اإلنساف في حراؾ دا ـ ،ومف يحمـ بتأبيد
ويورث نفسو وأبناء حضارتو اليواف!
المحظة ُيراود المستحيؿُ ،

 .11الجمسة األخيرة في المؤتمر ،وعنوانيا "تطبيقات حقوؽ االنساف" ،تشيد
تطبيؽ حقوؽ االنساف في مجاالت متعددة كالفف ،واالعداـ ،والجسد ،بؿ

والطاقة النووية! المجاؿ الوحيد الذى لـ يشممو أى تطبيؽ ىو حؽ االنساف

في التفمسؼ ،أي حقو في النضاؿ مف أجؿ الحقيقة! لماذا المؤتمر إذف؟!

 .12إالما ُمصادرة حؽ االنساف العربي في التفمسؼ؟! إالما تعمية ىذا االنساف
الكسير عف حقو في ُنشداف الحقيقة؟! نحف اآلف في مطمع األلفية الثالثة؟!

 .13في الختاـ ،أعتذر لبلطالة ،وأكرر شكري وامتناني لمجمعية الفمسفية
المصرية ور يسيا العالـ الجميؿ أ.د .حسف حنفي ،عمى اتاحة ىذه الفرصة

الطيبة لي لتثميف الجيد المبذوؿ في االعداد ليذا المؤتمر ،الذى أتمنى لو كؿ

التوفيؽ ،فنحف في حاجة ماسة لمثؿ ىذه المؤتمرات ،عمى أمؿ تحطيـ أغبلؿ
االغتراب الثقافي ألبناء أمتنا الكسيرة ،والتمكيف لمحرية في العقوؿ والقموب!

كما أتمنى لضيوؼ المؤتمر الكراـ إقامة طيبة في ببلدنا الحبيبة.

الفصل السابع
االنحطاط األخالقي في متتمعاتنا!
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"يا إليي ،اتعمني دائماً إنساناً يسأل!"
ح.خ

أوؿ مػا يسػػعى فكرنػا

()0

األنسػػني()2

إلػى تثمينػػو ،ىػػو حػؽ اإلنسػػاف ،فػي كػػؿ زمػػاف

ومكػاف ،فػي النضػاؿ مػف أجػؿ الحقيقػة ،وعػدـ مشػروعية ػ أو أخبلقيػة ػ ُمصػادرة ىػذا

الحؽ ،ميما كانت الذ ار ع والحجج! فالحرية ىديػة اهلل لمبشػر ،وحرمػانيـ منيػا خطي ػة!

ُيولد البشر أح ار اًر متساويف في الحقوؽ ،وفي ىدية اهلل ليـ تكمف كرامتيـ!

المفكػػروف األنسػػنيوف ،فػػي نضػػاليـ الػػدؤوب وال ُمسػػتداـ ،ال ُيمػػاثموف غيػػرىـ مػػف
المبتذلػة ،فنػراىـ ييػاجروف بفكػرىـ
المفكريف ال ار جة بضاعتيـ ،في انحيازاتيـ الضيقة و ُ

إل ػػى أخ ػػوة إنس ػػانية رحب ػػة ،تس ػػمح لي ػػـ بتعري ػػة الس ػػطو عم ػػى األدي ػػاف ،وك ػػذا مناىض ػػة

االتجار بوالـ البشر! محبو الحقيقة منارات ييتدى األحرار دوماً بنورىا!

مف منا مثبلً ينسى المػارتينيكي ف ارنػز فػانوف ،ذلػؾ الثػا ر األنسػني ،الػذى وىػب

حياتو لتحرير الج از ر الطيبة ،وىو ليس منيا! وأوصى أف ُيدفف في ثراىا!

وم ػػف من ػػا أيضػ ػاً ينس ػػى المفك ػػر العم ػػبلؽ إدوارد س ػػعيد ،ال ػػذي انح ػػاز لقض ػػايا

الميمشػػيف ،فػي وقػػت ُيبػػاىي األخ "زويػؿ" بكونػػو ُمستشػػا اًر لمػف ُيتػػاجر بأىمػػو
الضػعفاء و ُ
ووطنو( !)3ال لشيء إال لنيمو "جا زة" ،وجدت بيف الهربييف أنفسيـ مف يتعففيا(!)4
ومف منا ينسى إقباؿ أحمد ،المفكػر األنسػني واألكػاديمي الباكسػتاني المرمػوؽ!

مف ينسى ىؤالء وغيرىـ مف عشاؽ الحرية! واذا نسيناىـ ،فمف نذكر؟!

عمى أيػة حػاؿ ،لنبػدأ رحمتنػا مػع موضػوع بحثنػا وىػو :االنحطػاط األخبلقػي فػي

مجتمعاتنػػا الكسػػيرة ،وكنػػت قػػد ألمحػػت فػػي بحػػث سػػابؽ لػػي( ،)5عنوانػػو "إشػػكالية الوافػػد
والموروث في الثقافة العربية" ،إلى أىمية تعيد ىذه الظاىرة المؤرقة بالدراسة..

ال يخف ػػى عم ػػى أي م ارق ػػب لثقافتن ػػا العربي ػػة ف ػػي اآلون ػػة األخيػ ػرة ،أف االىتم ػػاـ

بالطقوس الدينية ،قد وصؿ إلػى حػد اليػوس ،والسػيما فػي العقػديف األخيػريف ،ولػـ يػزؿ
المخي ػػؼ ف ػػي ازدي ػػاد! نظػ ػرة س ػريعة عمػػى الش ػػارع المص ػػري ،عم ػػى س ػػبيؿ
ىػػذا اليػػوس ُ
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المثاؿ( ،)6ال تترؾ لصاحبيا فرصة لمتردد في القوؿ بأف اليوس بػالطقوس الدينيػة فػي
مجتمعاتنػػا ،قػػد صػػار ىػػو شػػهؿ النػػاس الشػػاغؿ! وأصػػبح يسػػيطر عمػػى كػػؿ مجػػاالت

حياتيـ ،ابتداء مف تحيتيـ وحتى التضحية بحياتيـ ،عمى نحو ما نرى..

فبمجػػرد أف تطػػأ قػػدماؾ الشػػارع ،فػػي بػػبلدي ،تسػػمع أذنػػاؾ وتػػرى عينػػاؾ تػػأثير

اليوس الطقوسي في ممبس الناس ولهتيـ ،في مظيرىـ وأفكارىـ ،في أنشػطتيـ وأوجػو

إنف ػػاقيـ .واذا ركب ػػت "س ػػيارة أجػ ػرة" تج ػػد الس ػػا ؽ يس ػػتمع لعظػ ػة ومظيػ ػره وردوده تش ػػي
بػػاليوس الطقوسػػي! وعنػػدما تسػػمع رغم ػاً عنػػؾ أحاديػػث ال ػراكبيف معػػؾ فػػي القطػػار أو

حتى "رنات" تميفوناتيـ المحمولة ،تجد بصمة اليوس الطقوسي عميقة!

ومبؾ! يزيد مف كارثيتو كونو مجػرد قشػرة ،يممػس مػف يخدشػيا،
ىوس ُمضحؾ ُ
انحطاطػ ػاً أخبلقيػ ػاً ُمخيفػ ػاً! ى ػػذه المقال ػػة ،أن ػػاقش فيي ػػا ى ػػذا الواق ػػع الك ػػارثي ،ف ػػي ض ػػوء
المسدلة..
رؤيتي لمفكراألنسني ،عمى أمؿ االسياـ في تمزيؽ ستا ر الصمت ُ
مصادر دراسة الحضارة االسالمية:
قار ي الكريـ ،ثمة مسألة ُممحة أود االشػارة إلييػا قبػؿ المضػي قُػدماً فػي تشػريح
المزمنػ ػػة لمعرفػ ػػة المزيػ ػػد عػ ػػف
االنحطػ ػػاط األخبلقػ ػػي فػ ػػي مجتمعاتنػ ػػا! أقص ػ ػد حاجتنػ ػػا ُ

الحضارة االسػبلمية ػ بمػا فييػا ثقافتنػا العربيػة االسػبلمية ػ ،والتػى تضػرب بجػذورىا فػي

أعماؽ التاريخ( !)7فالحاصؿ ىو أف أغمػب الجيػود الجػادة التػى تُعنػى بالد ارسػة النقديػة
لحض ػػارتنا األـ ،ال ينتم ػػي أص ػػحابيا لي ػػذه الحض ػػارة( ،)8وى ػػو م ػػا ُيجب ػػر أمث ػػالي عم ػػى
المجػػوء لمد ارسػػات االستش ػراقية ،ال لشػػيء إال لكونيػػا األىػػـ واألكثػػر اسػػتحقاقاً لمتثمػػيف!

أقػػوؿ إف ىػػذه الد ارسػػات ىػػي األىػػـ واألكثػػر اسػػتحقاقاً لمتثمػػيف ،رغػػـ قنػػاعتي المتناميػػة

بالتػػومر الجبػػاف لكثيػػر مػػف المستش ػرقيف اله ػربييف وسػػعييـ اآلثػػـ لمتمكػػيف لحضػػارتيـ،

عمى نحو ما ُيحذرنا إدوارد سعيد في ار عتو "االستشراؽ"(!)9

وليس لؾ قار ي الكػريـ أف تتسػرع ،فتعػزو اسػتيا ي مػف ىػؤالء المستشػرقيف إلػى

ىتكيـ ،في أحياف كثيرة( ،)11لستر بعض األمور المسكوت عنيا فػي حضػارتنا! عمػى

العكس ،قد تكوف ىذه ػ وتمؾ ىي المفارقة ػ حسنتيـ الوحيدة!
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اسػػتيا ي إنمػػا ينبػػع مػػف تعمػػدىـ اآلثػػـ اثػػارة انزجػػار أبنػػاء حضػػارتنا ،فينفػػروا مػػف

النور إلى الظممة ،ومف الحرية إلى العبودية! شػعوبنا ػ ويالشػقا يا ػ تُػدفع بػدـ بػارد إلػى
المكاف الذى ال ينبهي ليا ،وال يميؽ بيا ،التواجد فيو! تمؾ ىي المؤامرة!

والسؤاؿ :لمػاذا ال نتمتػع نحػف أبنػاء الحضػارة االسػبلمية فػي د ارسػتنا لحضػارتنا

بحريػػة النقػػد ،ال الػػنقض(اليػػدـ) ،التػػي يتمتػػع بيػػا غيرنػػا مػػف أبنػػاء الحضػػارات األخػػرى،
خاصة الهربية ،عند دراستيـ لحضارتنا؟! لماذا ُيراد لنا أف نظؿ في احتياج ُمػذؿ لمػف
يكشؼ لنا أسرار حضارتنا؟! لماذا تُترؾ مفاتيح تاريخنا في يد غيرنا ليتبلعػب بػو وبنػا

كيفما شاء ،في وقػت ُنحػرـ نحػف أبنػاء الحضػارة االسػبلمية مػف إمػتبلؾ ىػذه المفػاتيح،
بزعـ الحفاظ عمى القداسة والخصوصية؟!

أي خصوصية ىذه ،والمستشرؽ الهربػي يعػرؼ عػف حضػارتنا االسػبلمية أكثػر

ممػ ػػا نعرفػ ػػو نحػ ػػف أبنػ ػػاء الحضػ ػػارة نفسػ ػػيا؟! أي خصوصػ ػػية ىػ ػػذه ،وأبنػ ػػاء حضػ ػػارتنا
االسػػبلمية يعبػػروف البحػػار والمحيطػػات ليطمب ػوا عنػػد غيػػرىـ أصػػوؿ حضػػارتيـ؟! أي
خصوصية ىذه ،وأبناء حضارتنا ُيحػاؿ بيػنيـ وبػيف نقػد ،وال أقػوؿ نقػض ،حضػارتيـ؟!
ويثمنوا ما يجيمونو؟!
وكيؼ ألبناء حضارتنا االسبلمية أف ُيطوروا ُ

عمى أية حاؿ ،لنمض قُدماً في تشريح االنحطاط األخبلقي لمجتمعاتنػا العربيػة

المتخمفة ،وليتسـ تعاطينا(االضطراري) مع الدراسات االستشراقية بالحذر!
خمفية عن الثقافة العربية االسالمية:

أعنػػي بالثقافػػة العربيػػة ىنػػا طريقػػة الحيػػاة الشػػاممة التػػى يأخػػذ بيػػا أبنػػاء عالمنػػا

العربي ،عمى اخػتبلؼ مشػاربيـ الدينيػة أو المهويػة أو السػبللية! مػع احت ارمػي وتثمينػي
لمتفاوت القا ـ(والمنطقي) ،في ارتباط أبناء أوطاننا ،بيذه الثقافة السا دة..

كان ػػت ص ػػحراء الع ػػرب ف ػػي الماض ػػي مج ػػاالً تنتق ػػؿ ب ػػيف أنحا ػػو قبا ػػؿ بدوي ػػة

مستقمة ،وكاف ىؤالء البدو ُيرسموف عقوليـ الحرة في تأمؿ عػالميـ الرتيػب ،حيػث كػاف
شف الهارات أكثر ما يستمفت النظر ،وكانت الػذخيرة الفكريػة عنػدىـ مػا تتوارثػو القبيمػة
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ج ػػيبلً بع ػػد جي ػػؿ! بي ػػد أف الرق ػػي المعرف ػػي ل ػػـ يرتف ػػع ل ػػو ش ػػأف بي ػػنيـ إال ب ػػأطراؼ تم ػػؾ
الصحراء ،حيث قامت دوؿ منظمة كثي اًر ما كانت تعاني غارات أول ؾ البدو!

وىكذا كانت الحاؿ في الجنوب حيث امتد األجؿ بمممكػة سػبأ القديمػة إلػى مػا

بع ػ ػػد المس ػ ػػيح تح ػ ػػت س ػ ػػيادة األحب ػ ػػاش أو الف ػ ػػرس .وف ػ ػػي اله ػ ػػرب كان ػ ػػت تق ػ ػػع مك ػ ػػة

والمدينػػة(يثػػرب) عمػػى طريػػؽ تجػػاري قػػديـ .وكانػػت مكػػة ،بوجػػو خػػاص ،نظ ػ اًر لسػػوقيا

ولوقوعيػػا فػػي كنػػؼ البيػػت الح ػراـ ،مرك ػ اًز لحركػػة تجاريػػة قويػػة .أمػػا فػػي الشػػماؿ ،فقػػد

نشػػأت مممكتػػاف مػػف العػػرب كػػاف ليػػـ شػػطر السػػيادة :إمػػارة الهساسػػنة فػػي الشػػاـ عمػػى
تخوـ الروـ ،وامارة المخمييف في الحيرة عمى تخوـ الفرس! ىكذا كانت الخريطة!

عمػػى أف مظي ػ اًر مػػف مظػػاىر الوحػػدة فػػي األمػػة العربيػػة كػػاف يتجمػػى فػػي لهتيػػا

وشػػعرىا! واختمفػػت اآلراء حػػوؿ مػػا إذأ كػػاف الحكػػاـ وقتيػػا ىػػـ أىػػؿ الفكػػر أـ الشػػعراء!

فقصا د الشعراء الساحرة ػ بحسػب دي بػور ػ كانػت تنػزؿ منزلػة وحػي الكيانػة ،والسػيما

عند قبا ميـ ،بؿ إف تأثير الشعراء كثي اًر ما كاف يتعدى حدود القبا ؿ(!)11

ظيػػور اإلسػػبلـ بػػيف العػػرب لػػـ يكػػف سػػبباً فػػي قطػػع الصػػمة تمام ػاً بيػػنيـ وبػػيف

ميػراثيـ الثقػػافي ،فػػالنبي محمػػد(ص) لػػـ يمبػػث أف اضػػطمع بنقػػد وتطػػوير ىػػذا الميػراث،
عمى نحو راديكالي ،في أحياف كثيرة ،كما في العبادات وفي كثير مف السموكيات!

جػػاء اإلسػػبلـ بعقيػػدة جديػػدة جوىرىػػا التوحيػػد ،أي عبػػادة اهلل الػػذي ال الػػو غيػره.

وانط ػػوت العقي ػػدة الجدي ػػدة عم ػػى إقام ػػة اإلنس ػػاف المس ػػمـ ش ػػعا ر بعيني ػػا ،تقربػ ػاً من ػػو هلل

وتضرعاً منو إليو .وفى مقابؿ ىذا الرفض اإلسبلمي القػاطع لمعبػادات العربيػة السػا دة
آنػػذاؾ ،تػراوح التعػػاطي االسػػبلمي مػػع السػػموكيات العربيػػة بػػيف الػرفض القػػاطع والقبػػوؿ

الصػ ػريح .الػ ػرفض الق ػػاطع ألم ػػور بعيني ػػا كالزن ػػا والخم ػػر والميس ػػر ،والقب ػػوؿ الصػ ػريح

ألمور بعينيا كمبدأ تعدد الزوجات ،رغـ جعمو مشروطا .وبيف الػرفض القػاطع والقبػوؿ
الصريح ،اتسـ التعاطي االسبلمي بما يعتبره البعض غموضاً نسبياً فػي أمػور بعينيػا،

كطبيعة النظاـ السياسي لمدولة واسترقاؽ اإلنساف ألخيو اإلنساف!
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ق ػػار ي الكػ ػريـ ،أ ارن ػػي قانعػ ػاً بوج ػػوب تج ػػاوز الح ػػديث(التقمي ػػدي) ع ػػف ظي ػػور

االسػػبلـ وانتش ػػاره خ ػػارج حػػدود الص ػػحراء! فالمن ػػاىج التعميميػػة فػػي أوطاننػػا ،ال ت ػػدخر

المشار إليو:
جيداً في ىذا الصدد! المبلحظات التالية استبدليا بالحديث(التقميدي) ُ

 .1اإلسبلـ ليس مجرد نظاـ مف العقا د والعبادات ،إنو أرحب مف ذلؾ كثي اًر ،ىو

حضارة كاممة! ولو بحثنا عف لفظ مقابؿ لو لقمنا العالـ المسيحي ولـ نقؿ
المسيحية ،ولقمنا الصيف بدؿ أف نقوؿ ديانة كونفوشيوس! يشمؿ االسبلـ

مزيجاً كامبلً مف الثقافات التى نمت حوؿ األصؿ الديني أو ارتبطت بو في
معظـ األحواؿ مع تعديؿ قميؿ أو كثير .فيو مزيج ذو خصا ص يتميز بيا

في تكوينو السياسي واالجتماعي واالقتصادي وفي تصوره لمقانوف وفي نظرتو
الخمقية ونزعاتو العقمية وأساليبو في الفكر والعمؿ ،وىو بعد يضـ عدداً عظيم ًا

مف الشعوب المختمفة في الجنس والمهة والخمؽ والتراث الموروث ،غير أنيا

عمى اختبلفيا مرتبطة ال بوشيجة األصؿ الديني فحسب ،ولكنيا ترتبط

ارتباطاً أشد قوة بتشاركيا في حضارة واحدة(!)12

 .2الحاصؿ ىو أف االسبلـ(كحضارة كاممة) ُيعامؿ ُمعاممة األصؿ الديني ،وىنا
بالحرمة
تكمف الكارثة!! ألنو إف اعتُرؼ لؤلصؿ الديني ،وأنا أفعؿ بالطبعُ ،
والقداسة ،فبل يجوز وال ينبهي لئلسبلـ(كحضارة كاممة) ،أف يحظى باالمتياز

نفسو ،بؿ يجب أف ُيثمف مف جانب أبنا و ،ليعود إلى التاريخ..

 .3وأراني ال أقصد باألصؿ الديني لئلسبلـ سوى األمور الواردة في تعريؼ
المعجـ الفمسفى لؤلدياف ،فطبقاً لممعجـ نفسو ،يتصؼ أى ديف بما يأتى(:)13
أوال :ممارسة شعا ر وطقوس معينة.

ثانيا :االعتقاد فى قيمة مطمقة ال تعدليا أية قيمة أخرى.

ثالثا :ارتباط الفرد بقوة روحية عميا ،قد تكوف متكثرة أو أحادية.

 .4وعميو ،ال يصح أف تنسحب القداسة التى نعترؼ بيا لؤلصؿ الديني عمى

أمور ىي مف صميـ اإلسبلـ كحضارة كاممة ،أعني التاريخ والسياسة والقانوف
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واألخبلؽ والفف..إلخ! أمور حياتية كيذه ال يصح أف تُشفر ضد النقد
والتطوير! فحياة اإلنساف في حراؾ دا ـ ،ومف يحمـ بتأبيد المحظة ُيراود
ويورث نفسو وأبناء حضارتو اليواف! ولنتعظ بمأساتنا!
المستحيؿُ ،

المزمف بيف األصؿ الديني لبلسبلـ(منظومة العقا د
 .5ترتب عمى الخمط الشا ع و ُ
والعبادات) ،وبيف االسبلـ كحضارة كاممة نشأت وتطورت في كنؼ ىذا
المشار إليو تواً ،تشوه صورة األصؿ الديني لبلسبلـ في عيوف
األصؿ الديني ُ
الكثيريف ،داخؿ الحضارة االسبلمية وخارجيا ،عمى نحو ما نرى!

 .6مف ناحية المبدأ ال يوجد في االسبلـ كينوت او كنيسة(كما في المسيحية)،

فاأل مة مجرد قادة ي موف الصبلة ،والعمماء ،عارفوف بالتعاليـ الدينية

والشرعية ،لكف دوف مركز كينوتى ليـ ،والجامع نظرياً ىو مكاف بكؿ بساطة!

كاف األمر ىكذا في المراحؿ المبكرة مف تاريخ االسبلـ ،لكف مع مرور الزمف،

اكتسب األ مة والعمماء تدريباً مينياً وشيادة ،واصبحوا ،بالمعنى االجتماعي
إذا لـ يكف بالمعنى الديني ،طبقة رجاؿ ديف ،بدوف أسرار كينوتية! بقي
الجامع عبارة عف بناء ،لكف العمماء جمعوا أنفسيـ في تراتبيات ،فييا صفوؼ

عميا وصفوؼ دنيا( .)14واضطمعوا بتأويؿ الشرع(القانوف المقدس) والوصاية
عميو .المكانة والتأثير وأحياناً الثروة ،كميا مهانـ ،يرفؿ ىؤالء الكينة في
غبل ميا! إنيـ دكاترة القانوف المقدس!

 .7االسبلـ(كحضارة كاممة) نشأ وتطور في كنؼ األصؿ الديني لبلسبلـ ،كما
ذكرت ،ومف ثـ تديف ثقافتنا العربية االسبلمية ،بوصفيا رأس الزاوية في

الحضارة االسبلمية ،في نشأتيا إلى ىذا األصؿ الديني لبلسبلـ ،فيو الذى

أكسب أبناء ىذه الثقافة ىويتيـ ،وساىـ بقوة في صياغة طريقة حياتيـ!

الديف(أعني األصؿ الديني لبلسبلـ وأدياف أخرى كالمسيحية)ُ ،يعد ػ بحؽ ػ
الطريؽ األكثر شيوعاً وأُلفة أماـ أبناء ثقافتنا العربيةُ ،لنشداف الحقيقة!

 .8ساعد عمى ىذا ،افتقاد ثقافتنا العربية ،وعمى خبلؼ ثقافات أخرى ،كالثقافات
األوروبية ،لظيير فمسفي ُيعتد بو! بمعنى أف أبناء ثقافتنا العربية لـ يمروا
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بتجربة "النقاء الفمسفي" ،فالشعوب العربية قبؿ االسبلـ لـ تعرؼ الفمسفة!

أضؼ إلى ذلؾ االفتقاد الشديد لؤلجواء المواتية لمنضاؿ مف أجؿ الحقيقة في

ربوعنا! ُيروى أف أحد الفبلسفة وقع سجيناً فأراد رجؿ أف يشتريو ويسترقو،
فسألو :ألى عمؿ تصمح؟ فأجاب :أصمح ألف أكوف ح اًر!

 .9ال يعني ذلؾ بطبيعة الحاؿ أف حضارتنا االسبلمية ،وثقافتنا العربية االسبلمية
بصفة خاصة ،لـ تعرؼ التفمسؼ! فالتاريخ االسبلمي يخبرنا أف في الحضارة

االسبلمية رجاؿ كثيروف لـ يستطيعوا أف يردوا أنفسيـ عف التفمسؼ ،خاصة
مع انتشار االسبلـ وتعرض أبناء حضارتنا لمفكريف ينتموف لثقافات متميزة

في تناوليا لمتساؤالت األساسية عف الحياة والوجود! وفبلسفتنا ،واف اتشح
أغمبيـ برداء اليوناف ،فإف رداء اليوناف ال ُيخفي مبلمحيـ الخاصة! وال ُيخفي
كونيـ مدرسة فمسفية تتحسس طريقيا(!)15
قضاء
 .11كثي اًر ما ُيقاؿ إف الهزالي قضى عمى الفمسفة في الحضارة االسبلمية
ً
ُمبرماً( ،)16لـ تقـ ليا بعده قا مة ،وىو قوؿ أراني أقره! غير أني أزيد عميو أف
الهزالي بمواقفو الكارىة والمناىضة لحؽ أبنا حضارتنا االسبلمية في

التفمسؼ(النضاؿ مف أجؿ الحقيقة)ُ ،يؤرخ عمى األرجح لميبلد "فمسفة
الضرار"! وأعني بيا الفمسفة حيف تتنكب لميمتيا ،وينتيي بيا األمر إلى
التيافت في دوجماطيقية ،في معر ٍ
فة موضوعة في صيئ ،نيا ية كاممة ،تنتقؿ
مف واحد إلى آخر بالتعميـ! فمسفة الضرار تُصيب ىدفيف( :)17أوالً ،إضعاؼ
العقـ الفمسفي ،فأقصى ما
قيمة وأىمية ُنشداف الحقيقة .وثانياً ،إشاعة ُ
يستطيعو فبلسفة الضرار ىو فيـ الفمسفات القا مة والتشدؽ بمقوالتيا!

 .11صفوة القوؿ ،إف الحضارة االسبلمية ،ومنيا ثقافتنا العربية ،ال تقؼ غالباً

حجر عثرة في سبيؿ تطوير العموـ(كالطب والفمؾ والذرة..الخ) ،بدافع المنفعة
العممية وحدىا في أغمب األحياف ،ولكونيا معنية بالمادة ،وليس بنقد وتطوير
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ثقافة االنساف( ،)18أما االنسانيات(كالفمسفة ،والتاريخ ،والسياسة ،والفف،

واألخبلؽ..،الخ) ،فيي محفوفة بالتحريـ ،كونيا معنية باإلنساف!!
خطوة ىائمة ،لكنيا ليست األخيرة:

األخبلؽ القا مة في عالمنا العربي ،نشأت وتطورت في كنؼ األصؿ الديني
لبلسبلـ(وأدياف أخرى كالمسيحية) ،وذلؾ لسببيف :أوليما ،كوف الديف(أعني األصؿ
الديني لبلسبلـ وأدياف أخرى كالمسيحية) ،الطريؽ األكثر شيوعاً وأُلفة أماـ أبناء

ثقافتنا ُلنشداف الحقيقة! ثانياً ،األخبلؽ جزء أصيؿ مف االسبلـ(كحضارة كاممة)!

إلى ىنا وال مشكمة! الكارثة ىي أف ميداف األخبلؽ في عالمنا العربي يتمتع

الحرمة والقداسة الذى ُيعترؼ بو كحؽ أصيؿ لػ(األصؿ الديني لبلسبلـ
بامتياز ُ
واألدياف األخرى) ،وعميو ال ُيستفاد مف الجيد الفمسفي ،في ىذا الميداف الحيوي!
يحدث ىذا ،رغـ االختبلؼ الواضح بيف ميداف األخبلؽ ،مف حيث انفتاحو

لمنقد والتطوير ،وبيف الطبيعة المكتممة والمقدسة لػ(األصؿ الديني لبلسبلـ واألدياف

األخرى)! والسؤاؿ :إالما االعتماد عمى الوازع الديني وحده في التمكيف لمكارـ

األخبلؽ؟! ولماذا ال ُيستعاف بالفمسفة أيضاً لػ1 :ػ ضماف احتفاظ التربية األخبلقية
بزخميا وراىنيتيا2 .ػ مناىضة اليوس بالطقوس الدينية3 .ػ مناىضة استخداـ
الطقوس كبديؿ لمكارـ األخبلؽ4 .ػ مناىضة استخداـ الطقوس كهطاء.

قار ي الكريـ ،أراني ال أنكر كوف الوازع الديني ،الذى ىو بحؽ ثمرة ُحموة

لؤلدياف ،في كؿ زماف ومكاف ،خطوة ىا مة عمى طريؽ التمكيف لمكارـ األخبلؽ في
حياة االنساف عمى األرض ،لكنو ليس ػ ويالحكمة اهلل ػ ،وال ينبهي لو ،أف يكوف

الخطوة الوحيدة أو األخيرة ،عمى طريؽ ُنشداف االنساف ػ وال أقوؿ ادراكو ػ لمكماؿ
األخبلقي! صحيح أف الوازع الديني ىو األكثر تأثي اًر في قموب وعقوؿ البسطاء ،في
مجتمعاتنا الكسيرة! إذ يكفى لتحريكو أف تُذكر أىواؿ ما بعد الحياة!
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غير أننا في العالـ العربي ،نكوف مف السذاجة بمكاف ،إف نحف أسرفنا في

االعتماد عمى الوازع الديني وحده في تزخيـ التربية األخبلقية! ال لشيء ،إال لبعد
المسيرة الزمنية بيننا وبيف موقظيف عظاـ ،كالنبي محمد والمسيح! واألىـ سطو أخوة
لنا عمى األدياف ،وسعييـ لمحيمولة دوف تثميف أبناء أوطاننا الكسيرة لثورية ىؤالء

العظاـ ،عبر محاكاتيـ ،في نقدىـ وتطويرىـ ،لثقافات نشأوا في كنفيا..

دافعٌ آخر لمقوؿ بسذاجتنا إف نحف تمسكنا باالعتماد عمى الوازع الديني وحده
في تزخيـ التربية األخبلقية ،يتمثؿ في التعقد المتنامي لشخصية االنساف ولظروفو

الحياتية ،عمى كافة األصعدة! شعوبنا في حاجة ألكثر مف تحديد المسالؾ الشرعية!

إنيا في حاجة لبناء وجداف أخبلقي ،أعني بنية تحتية أخبلقية صمبة ،قادرة عمى

المتداخمة ،وقادرة
المستجدات الحياتية ُ
تمكينيا مف التعاطي األخبلقي الكؼء مع ُ
المزايدة عمييا!
أيضاً عمى تمكينيا مف لجـ اليوس بالطقوس الدينية ،ال ُ
عار أف ُيقتات بالفتوى! وآثـ مف ُيسترؽ ،وتُصادر كرامتو ،باسـ اهلل!
ٌ
إننا إذا اكتفينا بتمقيف اإلنساف في عالمنا العربي مجموعة مف األفكار

األخبلقية الشا عة التى تعيش عمييا مجتمعاتنا منذ قروف ،فقد نستطيع إلى حد ما أف

نضمف حياة أخبلقية متوسطة ليذا االنساف .ولكف ىذا ال يعدو اف يكوف الحد األدنى
لمحياة األخبلقية ،وال تستطيع أمة أف تكتفي بذلؾ! ولكي تستطيع أمة كأمتنا الكسيرة

أف تحيا حياة أخبلقية صحيحة فبل يكفي أف يبتعد السواد األعظـ مف أبنا يا عف

اقتراؼ اآلثاـ الوضيعة كالقتؿ والسرقة واالختبلس وما إلى ذلؾ .فالمجتمع الذى تسود
العبلقات السميمة بيف أفراده وينتفي فيو النزاع والمشاحنة ،اذا اقتصر عمى ذلؾ وحده

فانو ال يكوف إال في مستوى تافو مف مستويات الحياة األخبلقية!

اذ يجب أف يكوف لو فوؽ ذلؾ مثاالً أعمى يتوؽ إليو ،يجب أف يضع أمامو

خي اًر يعمؿ عمى تحقيقو ويشترؾ بنصيب وافر فعاؿ في زيادة تراث االنسانية

األخبلقي .فالتعطؿ يوسوس بالشر ،وينطبؽ ذلؾ عمى الجماعات كما ينطبؽ عمى
األفراد سواء بسواء! فاذا لـ يجد النشاط الفردي ما يشهمو فانو ينقمب ضد نفسو!
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وكذلؾ اذا ظمت القوى األخبلقية في مجتمع ما خامدة بدوف أف تُوجو نحو
نشاط ما فانيا تنحرؼ عف اتجاىيا األخبلقي وتُستخدـ في صورة منحرفة ضارة.

وكما أف االنساف تزيد حاجتو لمعمؿ كمما ارتقى في سمـ المعرفة ،فكذلؾ المجتمعات
كمما ارتقى نظاميا األخبلقي والفكري وتعقد ،ازداد شعورىا بالحاجة لتزويد نشاطيا

المتزايد بهذاء جديد .مجتمعاتنا العربية ال تستطيع أف تقنع بما انتقؿ الييا مف تراث

أخبلقي! يجب أف تنقد وتُ ِ
طور ،وتفتح آفاقاً جديدة في ىذا

الميداف(.)19

ىل يمكن مناىضة االنحطاط األخالقي في متتمعاتنا؟
قد تكوف الميزة الوحيدة لبلنحطاط األخبلقي في مجتمعاتنا العربية ،أف الباحػث

ال يجد صعوبة أو حتى حاجة الثباتو ،فيو يتحدث عف نفسو ،في جرأة!

لذا ،أستأذنؾ قار ي الكريـ في القفز مباشرة إلى مناقشة مدى إمكانية مناىضػة

االنحطاط األخبلقي في مجتمعاتنا ،خاصة وأنو يمتحؼ اليوس الطقوسي!

الحقيقة أف ىناؾ إمكانية نظرية لمناىضة االنحطاط األخبلقي فػي مجتمعاتنػا،

المشػػار إلػػييـ سػػمفاً،
عبػػر تمكػػيف محبػػي الحقيقػػة ،أعنػػي الفبلسػػفة ،ال فبلسػػفة الض ػرار ُ
مػػف االسػػياـ فػػي نقػػد وتطػػوير ميػػداف األخػػبلؽ ،ومػػف ثػػـ االسػػياـ فػػي التمكػػيف لمرقػػي

األخبلقي في مجتمعاتنا العربية ،دوف التخمي عف الوازع الديني ،ودوره األصيؿ!

لك ػػف األم ػػر يختم ػػؼ كثيػ ػ اًر عم ػػى الص ػػعيد العمم ػػي ،إذ يعم ػػد تج ػػار اآلالـ م ػػف

محترفػػي التبريػػر الػػديني ،وفبلسػػفة الضػرار ،لمتشػػكيؾ فػػي إمكانيػػة التثمػػيف المتبػػادؿ أو
مجرد التعايش السممي ،بيف الجيد الفمسفي والوازع الديني ،في ميداف األخبلؽ! وليس
لنا أف نتصور أف ىذا التشكيؾ محض حماقة ،وأف تجار اآلالـ ،مػف محترفػي التبريػر

الديني ،وفبلسػفة الضػرار ،وىػـ ُكث ُػر ،مجػرد مجموعػات عشػوا يةُ ،يمكػف أف ُينػاؿ منيػا
وسمطانيا! ال ،األمر أعقد وأخطر بكثير!
بسيولة ،وأف ُيقوض ُنفوذىا ُ

تُجار اآلالـ مف محترفي التبرير الديني ،وفبلسفة الضػرار ،ليسػوا إال حمقػة فػي
سمسمة اآلخرية العربية( !)21ومف الحماقة والهفمة رمييـ بالعشوا ية والتخمؼ!
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أعني باآلخرية العربية ىنا ،النخب الحاكمة(بوصفيا رأس الزاوية في اآلخرية

العربية) ،ونخب الظؿ (أو النخب البديمة ،ومعظميا ُيجاىر بالسطو عمى األدياف)،
واألخيرة ىي األكثر تكريساً النحطاطنا األخبلقي( ،)21ألسباب منيا:
المستداـ والبلأخبلقي لبلسبلـ(سواء كأصؿ ديني أو كحضارة
 .1استخداميا ُ
المناورة ،وعدـ وجود سقؼ ليذا االستخداـ! عمى
المزايدة و ُ
كاممة) ،في لعبة ُ
المزايدة عمى ورقة الديف،
خبلؼ النخب العربية الحاكمة ،التى ال تُفرط في ُ
فجرابيا مآلف بأوراؽ ،كالقومية العربية ،والمصمحة الوطنية..الخ

ُ .2مجاىرتيا بحتمية الخمط بيف األصؿ الديني لبلسبلـ وبيف االسبلـ كحضارة

كاممة ،ومف ذلؾ ترويجيا لمربط بيف الوالء لبلسبلـ كديانة ،والوالء لمحاكـ

المسمـ ،في حيف تكتفي النخب العربية الحاكمة بالتطبيؽ العممي لذلؾ!

 .3طنطنتيا بالوصاية عمى االسبلـ كحضارة كاممة ،ومناىضتيا لمحاوالت نقد
وتطوير ىذه الحضارة ،بزعـ صيانة وحماية األصؿ الديني لبلسبلـ! وىو

نفس ما تفعمو النخب الحاكمة في ىدوء ،عبر فبلسفة الضرار ،ومحترفي

التبرير الديني! فميذه النخب أيضاً مف ُيدافع عف وصايتيا عمى االسبلـ..

السذج! ومف
 .4تهمهميا وانتشارىا في الشارع العربي ،واستحواذىا عمى تعاطؼ ُ
المبير في إشاعة اليوس بالطقوس الدينية ،واعتبارىا إياه تظاىرة
ذلؾ نجاحيا ُ
ويباىي بيا اهلل مبل كتو..
إسبلمية ،تُبرز قوتنا معشر المسمميفُ ،

 .5ال أخبلقية الهالبية العظمى مف كوادرىا ،فهالباً ما يتـ تصفية الشرفاء منيـ

المزايدة والمساومة! تتشابو
عمى يد النخب الحاكمة ،لرفضيـ الدخوؿ في لعبة ُ
نخب الظؿ في ال أخبلقية الهالبية العظمى مف كوادرىا ،مع النخب الحاكمة،
بيد أف االختبلؼ ،ربما الوحيد ،ىو أف القاعدة العريضة الساذجة في نخب

الظؿ( ،)22تتأثر بكممة "الديف" ،بنفس القوة والحماسة ،التى تتأثر بيا القاعدة
العريضة في النخب العربية الحاكمة بكممتي "السمطة" و"الماؿ"!
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قػػار ي الكػريـ ،ذكػػرت سػػمفاً قنػاعتي بوجػػود إمكانيػػة نظريػػة لمناىضػػة االنحطػػاط

األخبلقي في مجتمعاتنا ،عبر تمكيف محبي الحقيقة ،أعني الفبلسفة ،مف االسياـ فػي
تزخيـ التربية األخبلقية ،ومف ثػـ االسػياـ فػي التمكػيف لمرقػي األخبلقػي فػي مجتمعاتنػا

العربيػػة ،دوف التخمػػي عػػف ال ػوازع الػػديني ،ودوره األصػػيؿ! وىػػو أمػػر ال تمػػؿ اآلخريػػة

العربية/المحمية مناىضػتو والحيمولػة دوف حدوثػو ،ولسػوؼ أجتيػد فػي السػطور التاليػة،
المس ػ ػػتدامة الس ػ ػػتعانة
لق ػ ػراءة أفك ػ ػػار ى ػ ػػذه اآلخري ػ ػػة اآلثم ػ ػػة فػ ػػي مناىض ػ ػػتيا الدؤوب ػ ػػة و ُ
مجتمعاتنا بجيد محبي الحقيقة ،في التمكيف لمكارـ األخبلؽ.

البػػد أف اآلخػػر العربػػي/المحمػػي(المػػدعوـ مػػف اآلخػػر العػػالمي واآلخراالقميمػػي)،

يعػػي جيػػداً خطػػورة دعوتنػػا لبلسػػتعانة بالجيػػد الفمسػػفي فػػي مكافحػػة جا حػػة االنحطػػاط

األخبلقي في مجتمعاتنا العربية! يعي انطوا يا عمى تيديد ،لمكاسبو ،بؿ لوجوده!

االس ػ ػػتعانة بالجي ػ ػػد الفمس ػ ػػفي ،ف ػ ػػي ت ػ ػػزخيـ التربي ػ ػػة األخبلقي ػ ػػة ،تػ ػ ػراه اآلخري ػ ػػة

العربيػػة/المحميػػة ،سػػابقة خطيػرة ،وغيػػر مأمونػػة العواقػػب ،كونػػو 1 :ػ يفػػتح الطريػػؽ أمػػاـ
ش ػػعوبنا لممطالب ػػة بمس ػػاواتيا ببقي ػػة ش ػػعوب األرض ،والس ػػماح لي ػػا بالنض ػػاؿ م ػػف أج ػػؿ

الحقيقػ ػ ػ ػػة ،أي بالتفمسػ ػ ػ ػػؼ! 2ػ ػ ػ ػ ػ ُيميػ ػ ػ ػػد لػ ػ ػ ػػزواؿ الحػ ػ ػ ػػاجز النفسػ ػ ػ ػػي أمػ ػ ػ ػػاـ االشػ ػ ػ ػػتهاؿ

باالنس ػػانيات(كالفمس ػػفة ،والت ػػاريخ ،والسياس ػػة ،والف ػػف..،ال ػػخ)!  3ػ ػ واألى ػػـ ى ػػو أن ػػو يف ػػتح
أب ػواب الحريػػة أمػػاـ أبنػػاء ثقافتنػػا العربيػػة ،السػػتعادة حقيػػـ المشػػروع فػػي نقػػد وتطػػوير

ثقافتيـ! ربما ألوؿ مرة ،منذ بعثة النبي محمد(ص) ،وميبلد حضارتنا االسبلمية!

وتم ػػؾ أم ػػور إف ح ػػدثت ،ستُس ػػفر ب ػػدورىا ع ػػف ت ػػداعيات ال تق ػػؿ عني ػػا ثوري ػػة،
كحرماف اآلخرية العربية/المحمية ،بنخبيػا الحاكمػة والبديمػة ،مػف مواصػمة السػطو عمػى
األدياف ،وعمى المشاعر الجماعية األخرى ،كالقومية العربية ،وحب الوطف..

اآلخريػػة العربيػػة/المحميػػةُ ،مطالبػػة إذف بالػػدفاع عػػف مكاسػػبيا ،بػػؿ الػػدفاع عػػف

وجودىا! تخويؼ البسطاء عمى خصوصيتنا الثقافية ،وميراثنا األخبلقي ،الضػارب فػي
أعماؽ التاريخ ،سبلح ر يسي في حوزة اآلخر العربي/المحمي ،أظنو لف ُيفمتو!
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إننا نولد وننشأ في بي ة ثقافية بعينيا ،لـ نخترىا ،نظؿ أسرى ليا ،لسنوات

طويمة ،فطفولة االنساف واعتماده عمى أبويو ،تظؿ ىي األطوؿ واألكثر إرىاقا

لؤلبويف ،مقارنة بطفولة الحيواف ،ولذلؾ حكمة بالطبع ،وىي أنو مؤىؿ لبلضطبلع
بما ال يضطمع بو الحيواف ،وىو نقد وتطوير ثقافتو ،التي نشأ وعاش في كنفيا!

يعني ذلؾ أف االنساف ينبهي لو أف ُيعد خبلؿ سنوات اعتماده عمى أبويو،
المطالب بإحرازىا في نقد وتطوير ثقافتو ،خاصة في شقيا األخبلقي!
ليذه الفتوحات ُ

فضوؿ االنساف الحاد ونزوعو الهريزي لبلستكشاؼ ،ال ينبهي وأده أو تسفييو ،وانما

نحف ُمطالبوف بتثمينو وتزخيمو ،ل بل ينشأ االنساف عاج اًز عف نقد وتطوير ثقافتو،
فيعمد إما إلى الوقوع في عبودية التكرار التقميدي ،أو انو يستبدؿ بثقافتو التي نشأ في

كنفيا ثقافة أخرى ،عمى نحو ما نرى في مجتمعاتنا المتخمفة!
أقوؿ ىذا لتعمـ قػار ي الكػريـ أف دعوتنػا لبلسػتعانة بالجيػد الفمسػفي ،فػي تػزخيـ

التربية األخبلقية لشعوبنا ،كفيػؿ بمجػـ ،بػؿ محػو ،انحطاطنػا األخبلقػي! وىػو مػا يعنػي

تثمػػيف خصوصػػيتنا األخبلقيػػة ،ال التخمػػي عنيػػا والػػذوباف فػػي ميعػػاف أخبلقػػيُ ،ينػػاقض
تراثنا األخبلقي ،لمجرد شيوعو في مجتمعات تسبقنا في الرقي المعرفي!

الحري ػػة تعن ػػي الع ػػري ،والش ػػذوذ ،والزن ػػا ،والتج ػػديؼ ف ػػي المقدس ػػات ،واالنف ػػبلت

األخبلقي ،وشيوع الموبقات! ُمهالطات لـ ينفؾ اآلخر العربي اآلثـ ُيروج ليا..

سبلح آخر أتوقع أف اآلخر العربي/المحمي ،لف يتردد في استخدامو ،كعادتو

دا ماً ،لتسفيو دعوتنا لبلستعانة بالجيد الفمسفي في مكافحة جا حة االنحطاط

األخبلقي في مجتمعاتنا العربية! سيزعـ اآلخر العربي/المحمي ،أف الحؿ الوحيد ىو

تجديد الخطاب الديني ،والتمكيف لمكارـ األخبلؽ ،عبر تقوية الوازع الديني!

ُمزايدة رخيصة ،ألسباب عديدة ،أذكر منيا1 :ػ أف تجديد الخطاب الديني،
ينيض بو ،في الهالب ،بحكـ الضرورة العممية والواقع القا ـ ،تُجار اآلالـ مف
محترفي التبرير الديني ،وىـ مجرد حمقة في سمسمة اآلخرية اآلثمة! 2ػ أف تجديد

111

الخطاب الديني ،لف يتجاوز بحاؿ تقوية الوازع الديني لدى األفراد ،عبر استبداؿ
الترغيب في إتباع المسالؾ الشرعية ،بالترىيب والتخويؼ مف عذابات ُيذيقنا اهلل إياىا.
وىو ما يعني أف تظؿ البنية التحتية األخبلقية ،عمى خوا يا الراىف3 .ػ أف تجديد
يجب االستعانة بالجيد الفمسفي في
الخطاب الديني ،إف ىو حدث ،ال ينبهي لو أف ُ
مكافحة جا حة االنحطاط األخبلقي في مجتمعاتنا! لعدـ وجود تعارض ُيذكر ،عبلوة

عمى إمكانية التثميف المتبادؿ بيف الجيد الفمسفي والوازع الديني!

وأخي اًر ،قد يعمد اآلخر العربي/المحمي ،كعادتو دوماً ،إلى خمط األوراؽ،

فيبدي عدـ ممانعة لدعوتنا ،ويعمؿ في الوقت نفسو عمى تفريهيا مف مضمونيا ،بأف
ُ
يستعيف بفبلسفة الضرار ،رغـ تيافتيـ وعقميـ الفمسفي ،عمى نحو ما يحدث في
السذج ،وايياميـ عدـ محاربتو لمفمسفة..
كثير مف األحياف ،بيدؼ تضميؿ ُ
فبلسفة الضرار ُك ُثر في دوا رنا الفكرية واألكاديمية ،غير أني لـ أقع عمى
جيد فمسفي ألحدىـ ،يرقى أو عمى األقؿ يقترب في ثقمو وزخمو المعرفي مف جيود

محبي الحقيقة ،في المجتمعات التي تسمح بالنضاؿ مف أجؿ الحقيقة(!)23

الضمير ،والقيـ األخبلقية ،والواجب ،والفضيمة ،والمس ولية والحرية ،ومبادئ

الحياة األخبلقية ،كميا صروح ار عة مييبة! فمنبدأ بتشييدىا في ربوعنا!

اليوامش:
ــــــــــــ

الممتع "بشرة سوداء..أقنعة
( )1اختتـ الثا ر األنسني فرانز فانوف كتابو القيـ و ُ
ومميمة ،ىذا نصيا :يا جسدي ،اجعمني دا م ًا إنساناً يسأؿ!
بيضاء" ،بمقولة ار عة ُ
راجع :فرانز فانوف ،ترجمة خميؿ أحمد خميؿ ،بشرة سوداء..أقنعة بيضاء( ،الج از ر

بيروت :منشورات آنيب & دار الفارابي ،)2114 ،ص .246

( )2المقصود بالفكر األنسػني ىنػا رؤيتػي المقترحػة لػو ،وفييػا ال تعنػي األنسػنية سػوى

أف ُيحقػ ػػؽ اإلنسػ ػػاف ،أي إنسػ ػػاف ،بهػ ػػض النظػ ػػر عػ ػػف الجػ ػػنس أو المػ ػػوف أو العػ ػػرؽ أو
الجنسػػية..إلػػخ ،أكبػػر قػػدر ممكػػف مػػف التطػػابؽ بػػيف أقوالػػو وأفعالػػو ،شػريطة انطػواء تمػػؾ
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األقواؿ واألفعاؿ عمى تثميف لقوؿ األنسنية باإلنسػاف كػأعمى قيمػة فػي الوجػود ،وىػدفيا
الماثؿ في التمحيص النقدي لؤلشياء بمػا ىػي نتػاج لمعمػؿ البشػري ولمطاقػات البشػرية،

تحسباً لسوء القػراءة وسػوء التأويػؿ البشػرييف لمماضػي الجمعػي كمػا لمحاضػر الجمعػي.

وكذا شريطة وقوعيا في إطػار الخصػا ص العامػة لؤلنسػنية والتػى تتمثػؿ فيمػا يمػي 1 :ػ

معيار التقويـ ىو اإلنساف2 .ػ اإلشادة بالعقؿ ورد التطور إلى ثورتو الدا مة3 .ػ تثمػيف

الطبيعػػة والتعػػاطي المتحضػػر معيػػا 4 .ػ القػػوؿ بػػأف التقػػدـ إنمػػا يػػتـ باإلنسػػاف نفسػػو 5 .ػ

تأكيد النزعة الحسية الجمالية .لممزيد راجع لمكاتب :مقاالت في الفكر األنسني ،كتاب

منشور عمى االنترنت.

(" )3أنا ىنا كمستشار لمر يس األمريكي ػ لمعموـ والتكنولوجيا لمنطقة الشرؽ األوسط
ػ ،ولف أجيب عمى أي أس مة سياسية" ،بيذه الكممات رفض أحمد زويؿ ،وىو أمريكي

مف أصوؿ مصريةُ ،منح جا زة نوبؿ في الفيزياء ،االجابة عف سؤاؿ حوؿ ما إذا كاف
سيرشح نفسو النتخابات الر اسة المصرية عاـ  !2111راجع :تريدة المصري اليوم،
.2111/1/12

(ُ )4منح الفيمسوؼ الفرنسي الشيير سارتر جا زة نوبؿ في األدب عاـ ،1964
ورفضيا! راجع :جاف بوؿ سارتر ،ترجمة أحمد عمر شاىيف ،صورة شخصية في
السبعين( ،القاىرة :دار شرقيات لمنشر والتوزيع ،)1995 ،ص .131

( )5البحث منشور عمى االنترنت.

(ُ )6يركز الكاتب عمى الشارع المصري ،ال لشيء إال لكونو يعيش في مصر،
ومعموماتو عنيا أوفر بطبيعة الحاؿ مف معموماتو عف بقية المجتمعات العربية!

( )7ال يختمؼ مفيوـ الحضػارة عػف نظيػره الخػاص بالثقافػة كثيػرا ،فكبلىمػا يشػير إلػى
طريقػػة حيػػاة شػػعب معػػيف ،غيػػر أف الحضػػارة ىػػي الكيػػاف الثقػػافي األوسػػع ،أو بمعنػػى
آخر ىي أعمى تجمع ثقػافي مػف البشػر وأعػرض مسػتوى مػف اليويػة الثقافيػة يمكػف أف
يميز اإلنساف عف األنواع األخرى .وىى تعرؼ بكؿ مف العناصػر الموضػوعية العامػة

مثػػؿ المهػػة ،والتػػاريخ ،والػػديف ،والعػػادات ،والمؤسسػػات ،والتحقػػؽ الػػذاتي لمبشػػر .وىنػػاؾ
مسػػتويات لميويػػة لػػدى البشػػر ،فسػػاكف القػػاىرة قػػد يعػػرؼ نفسػػو بػػدرجات مختمفػػة مػػف

االتساع :مصري ،عربي ،مسمـ .والحضارة التي ينتمي إلييا ىػي أعػرض مسػتوى مػف
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التعريػؼ يمكػف أف يعػػرؼ بػو نفسػػو ،أي أنيػا "نحػف" الكبػػرى التػي نشػػعر ثقافيػا بػػداخميا

أننا في بيتنا ،في مقابؿ "ىـ" عنػد اآلخػريف خارجنػا .وقػد تضػـ الحضػارات عػددا كبيػ ار

مػػف البشػػر مثػػؿ الحضػػارة الصػػينية ،أو عػػددا قمػػيبل مثػػؿ الكػػاريبي األنجموفػػوني .وعمػػى
مدى التاريخ وجدت جماعات صهيرة كثيرة ذات ثقافات ما زة وتفتقر إلػى معػيف ثقػافي

أوسع ليويتيا .وكانت الفروؽ تتحػدد حسػب الحجػـ واألىميػة بػيف الحضػارات الر يسػية
والفرعيػة أو بػيف الحضػارات الر يسػية والحضػارات الجييضػة .وطبقػا لينتنجتػوف تتمثػػؿ

الحض ػ ػػارات الر يس ػ ػػية المعاصػ ػ ػرة ف ػ ػػي الص ػ ػػينية ،والياباني ػ ػػة ،واليندي ػ ػػة ،واإلس ػ ػػبلمية،
والهربيػػة ،والروسػػية األرثوذوكسػػية ،واألمريكيػػة البلتينيػػة ،فضػػبل عػػف األفريقيػػة .إال أف
البػػاحثيف واف اتفق ػوا بشػػكؿ عػػاـ فػػي تحديػػدىـ لمحضػػارات الر يسػػية فػػي التػػاريخ وتمػػؾ

الموجػػودة فػػي العػػالـ الحػػديث ،فػػإنيـ غالبػػا مػػا يختمفػػوف عمػػى إجمػػالي الحضػػارات التػػي

ُوجػػدت فػػي التػػاريخ .لمزيػػد مػػف المعمومػػات ارجػػع :صػػامويؿ ىنتنجتػػوف ،ترجمػػة طمعػػت
الشايب ،صدام الحضارات ـ إعادة صنع النظـام العـالمي( ،القػاىرة :سػطور،)1998 ،
ص  67ػ .81

( )8راجع في ىذا الصدد :جاف سوفاجيو وكمود كايف ،ترجمة عبد الستار الحموجي
وعبد الوىاب عموب ،مصادر دراسة التاريخ االسالمي( ،القاىرة :المجمس األعمى

لمثقافة ،المشروع القومي لمترجمة ،رقـ .)1998 ،31

( )9إدوارد سعيد ،ترجمة كماؿ أبو ديب ،االستشراق( ،بيروت :مؤسسة األبحاث
العربية .)2113 ،ػ ػػ ،ترجمة وتحرير صبحي حديدي ،تعقيبات عمى االستشراق،

(بيروت :المؤسسة العربية لمدراسات والنشر .)1996 ،ػ ػػ ،ترجمة كماؿ أبو ديب،
الثقافة واالمبريالية( ،بيروت :دار اآلداب.)1997 ،

( )11عمى سبيؿ المثاؿ ،راجع ىذه الدراسة :تيودور نولدكو ،ترجمة جورج
تامر(وآخريف) ،تاريخ القرآن( ،بيروت :مؤسسة كونراد ػ أدناور.)2114 ،

( )11راجع :ت .ج .دي بور ،ترجمة محمد عبد اليادي أبو ريدة ،تاريخ الفمسفة

في االسالم( ،القاىرة :لجنة التأليؼ والترجمة والنشر ،بدوف تاريخ) ،ص3ػ .4وراجع

أيضاً :أدونيس ،الشعرية العربية( ،بيروت :دار اآلداب.)1985 ،
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( )12ىػ .ا .ر .جب" ،مقدمة لممشرؼ عمى التحرير" ،في ىػ .ا .ر .جب(محرر)،

ترجمة محمد عبد اليادي أبو ريدة ،وتية االسالم ـ نظرة في الحركات الحديثة في

العالم االسالمي( ،القاىرة :المركز القومي لمترجمة ،)2119 ،ص.9

( )13مراد وىبة ،المعتم الفمسفي( ،القاىرة :دار الثقافة الجديدة،)1979 ،
ص.199

( )14برنارد لويس ،ترجمة حسف كامؿ بحري ،اليويات المتعددة لمشرق األوسط،
(دمشؽ :دار الينابيع ،)2116 ،ص .49

( )15ت .ج .دي بور ،م .س .ذ ،ص 34ػ.35

( )16راجع :االماـ أبي حامد محمد بف محمد بف محمد الهزالي ،تيافت الفالسفة،
(بيروت :دار الكتب العممية.)2111 ،

( )17حازـ خيري" ،فمسفة الضرار واقع كارثي" ،مقالة منشورة عمى االنترنت.

( )18ىانز ىينرش شيدر ،ترجمة عبد الرحمف بدوي ،روح الحضارة العربية،
(بيروت :دار العمـ لممبلييف ،)1949 ،ص  .111ولممزيد راجع :ىوارد ر .تيرنر،

ترجمة فتح اهلل الشيخ ،العموم عند المسممين( ،القاىرة :المجمس األعمى لمثقافة،

المشروع القومي لمترجمة ،رقـ  .)2114 ،644إدوارد ج .براوف ،ترجمة أحمد شوقي

حسف ،الطب العربي( ،القاىرة :سمسمة األلؼ كتاب باشراؼ االدارة العامة لمثقافة،
إدارة التعميـ العالي ،مؤسسة سجؿ العرب ،رقـ .)1966 ،631

( )19لممزيد راجع :إميؿ دوركايـ ،ترجمة السيد محمد بدوي ،التربية األخالقية،
(القاىرة :و ازرة التربية والتعميـ ،االدارة العامة لمثقافة ،إدارة الترجمة ،بدوف تاريخ).

( )21في تثمينيا لقدر اإلنساف في الزود بشرؼ عف حرية عقمو وقمبػو ،تػذىب رؤيتػي

المقترحة لمفكر األنسني إلى القوؿ بأف تطور التاريخ اإلنسػاني إنمػا ُيعػد نتاجػاً لصػراع
ُ
طويػػؿ ومريػػر بػػيف إنسػػاف (ذات) ال يممػػؾ سػػوى حريػػة عقمػػو وقمبػػو التػػي وىبػػو الخػػالؽ
إياىا ،ليستعيف بيا عمى ترويض الحياة ،وبػيف (آخػر) ُيصػر عمػى االسػت ثار بالحريػة،
المقترح ػػة لمفك ػػر
ليتس ػػنى ل ػػو العب ػػث بمق ػػدرات رف ػػاؽ الحي ػػاة! ف ػ ػ (اآلخ ػػر) ،ف ػػي رؤيت ػػي ُ

األنسني ،عادة مػا يعمػد إلػى آليػات بعينيػا لتكػريس تنػازؿ أخيػو (الػذات) عػف حقػو فػي

نقد وتطوير ثقافتو ،أي طريقة حياتو الشاممة ،ليظػؿ ىػذا األخ المسػكيف (الػذات) تابعػاً
114

ذلػػيبلً طيمػػة مقامػػو فػػي ضػػيافة الحيػػاة ،يسػػتيمؾ فقػػط مػػا يجػػود عميػػو بػػو عقػػؿ (اآلخػػر)،

حت ػػى أن ػػو بم ػػرور ال ػػزمف ،يفق ػػد ى ػػذا الت ػػابع ال ػػذليؿ تمامػ ػاً قدرت ػػو عم ػػى النق ػػد والتط ػػوير

ويصػػبح مسػػخاً عػػاج اًز ،ال يممػػؾ سػػوى االنتظػػار! لممزيػػد عػػف اآلخريػػة العربيػػة ،ارجػػع
ُ
لمكاتب :تيافت اآلخر ،كتاب منشور عمى االنترنت.
( )21التركيز ىنا عمى محاوالت السطو عمى األصؿ الػديني لبلسػبلـ ،لكونػو الديانػة

األكثر انتشا اًر في عالمنا العربي.

( )22راجع عمى سبيؿ المثاؿ ،مذكرات عمي عشماوي آخر قادة التنظيـ الخاص

لجماعة االخواف المسمميف :عمي عشماوي ،التاريخ السري لتماعة االخوان
المسممين( ،القاىرة :مركز ابف خمدوف لمدراسات االنما ية.)2116 ،

( )23لمتحقؽ مف ذلؾ ،راجع :عبد الرحمف بدوي ،األخالق النظرية( ،الكويت :وكالة

المطبوعات.)1957 ،

الفصل الثامن

أبطال عظماء أم باعة لصكوك الحرية!
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"بدل أن نكون ُمصممي ديكور بال ذاكرة،
ينبغي أن ُنصبح عمماء آثار،

ُننقب في ذواتنا ،وُنخرج حياتنا الداخمية إلى الضوء!"
إدوارد سعيد

قبل ػػؿ ىػػـ الػػذيف يسػػتطيعوف التعبيػػر بػػاتزاف وثبػػات عػػف آراء تختمػػؼ عمػػا ُيػػروج

لو في مجتمعاتيـ .أبناء أمتنا يعجزوف حتى عف مجرد تكويف مثؿ ىذه اآلراء الثا رة.

دور العمـ عندنا كثيرة ،غير أف العمماء ذوى النبالة والحكمة قمػة نػادرة .قاعػات

الد ارسػػة عديػػدة ،لكػػف الشػػباب المػػتعطش لمحقيقػػة ،المتشػػبث بػػروح العدالػػة ،أقميػػة عزيػزة

المناؿ .الطبيعة ،عمى ما يبدو ،سخية بالمألوؼ مف األشياء ،شحيحة بالثميف النادر.

إف كػبلً منػػا ،نحػػف البشػػر ،عمػػى األرض فػػي زيػػارة عػػابرة ،نجيػػؿ سػػببيا ،ولكننػػا

ونػدرؾ ىػذا السػبب! بالنسػبة لػي ،أ ارنػي قانعػاً اننػا ىنػا
نعتقد في ق اررة أنفسنا أننا نحس ُ
مف أجؿ أول ؾ الذيف نستمد كؿ سعادتنا مف ابتسػامتيـ وبيجػة حيػاتيـ ،فمػذات أكبادنػا
وأحباؤنػػا ،وكػػذلؾ أيضػاً مػػف أجػػؿ الجمػػع الهفيػػر مػػف النػػاس الػػذيف واف كنػػا ال نعػرفيـ،

تربطنا واياىـ روابط الرفقة اإلنسانية .إننا ىنا لمدفاع عف الحرية ،ىدية اهلل لمبشر.

الخصا ص التي تتكوف منيا طبيعتنا البشرية ،والتػى تُميزنػا عػف بقيػة الكا نػات

المحيطة بنا ،إنما ُمنحت لنا وأُعطيت كبذرة ،يجب أف نستثمرىا .الحياة رسالة(.)1
ُ

حياتنا الداخميػة والخارجيػة تعتمػد عمػى جيػود معاصػرينا وأسػبلفنا ،ولػذلؾ حتمػاً

عمينػػا أف نسػػعى مػػا وسػػعنا بػػأف نػػرد جمػػيميـ بقػػدر مػػا نمنػػا ومازلنػػا ننػػاؿ مػػف ثم ػرات

جيودىـ .مظاىر النجاح الظاىري ،كالرفاىة المادية والشيرة ،كميا بضاعة تعسة.

ىذه المقالة أعمػد فييػا إلػى تشػريح الفيػـ العربػي لمفيػوـ البطولػة ،فميػذا الفيػـ ػ

المخيؼ في صحراء التخمؼ.
عمى ما يبدو ػ عبلقة وطيدة بالتيو العربي الراىف و ُ
البطولة في الوتدان العربي:
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حينما تمتميء روح إنساف إلى حافتيا ،فبل مفر مف أف تسكب أحزانيا وأفراحيا

عمى العالـ وفي آذاف الناس! مقولة ُمميمة لؤلديب الروسي الشيير مكسيـ جوركي.

الحػػر ،ال يعتػػرؼ بالبطولػػة إال لمػػف يجعػػؿ سػػبيمو فػػي الحيػػاة تحريػػر
الوجػػداف ُ
االنساف ، ،ال استرقاقو ،بهض النظر عف عرقو أو لونو أو عقيدتو أو جنسيتو..الخ.
البطػػؿ ىػػو القمػػة المتوىجػػة فػػي ىػػرـ ضػػخـ مػػف الولػػع بالحريػػة ،وكممػػا اتسػػعت

قاعدة ىذا اليرـ استطاع أف يستوعب المزيد مف الحريػة ،وازداد اشػراؽ اليػرـ وجمالػو،

واصػػبح توىجػػو غيػػر قابػػؿ لبلنطفػػاء .البطػػؿ ىػػو مػػف درب نفسػػو ومؤلىػػا وحررىػػا مػػف

أجؿ العطاء .إنو كأس ال ق اررة ليا ،في امتبلء مستمر وطفح مستمر.

قػػدر اإلنسػػاف ىػػو أف يكػػوف ُحػ اًر ،ولػػو أننػػا احترقنػػا بنػػار مضػػي ة ،لخمفنػػا وراءنػػا
ت ُ رجػػع األجيػػاؿ القادمػػة صػػداىا .مػػف تسػػكنو شػػيوة اسػػترقاؽ العقػػوؿ
ذكريػػات ار عػػةُ ،
والقموب ،ال يصير بطبلً ،واف أحسف إلى الناس .البطؿ ال ِ
يسترؽ مف ُيحسف إلييـ.
قػػد يػػنجح بطػػؿ مزعػػوـ فػػي إطعػػاـ أبنػػاء أمتػػو ،فػػبل يبقػػى جػػا ع واحػػد..قػػد يػػنجح

البطؿ نفسو في بناء المصانع ،والمزارع ،والمستشفيات ،ودور العبادة..قد يػنجح كػذلؾ

المدويػػة ،وفػػي بنػػاء القنبمػػة النوويػػة..قػػد يػػنجح ىػػذا
فػػي إح ػراز االنتصػػارات العسػػكرية ُ
الم ِ
خمص ال از ؼ أيضاً في محو أمية أبناء أمتو ،فبل يبقى أمػي واحػد..ويبػث المػدارس
ُ
فػػي ثنايػػا بػػبلده ،فػػبل يبقػػى م ػواطف لػػـ يتخػػرج فػػي مدرسػػة أو معيػػد أو جامعػػة..وينشػػر
المكتبات ،والمسارح ،حتى ال تبقى قرية ال تعمرىػا ىػذه الوسػا ؿ وغيرىػا! يفعػؿ البطػؿ
ال از ؼ ىذا كمو ،ليصادر ىدية اهلل ألبناء أمتو ،ولي ِ
مكف لمرؽ في العقوؿ والقموب..
ُ
وجػػود دور العمػػـ ،والمسػػرح ،والمطبعػػة ،والكتػػاب..الػػخ ال يكفػػي! الميػػـ ىػػو مػػا

فػػي دور العمػػـ والمسػػرح والكتػػاب! ال يكفػػي أف توجػػد الجامعػػة ،وىػػؿ سػػاعدت الجامعػػة

عنػػدنا عمػػى التمكػػيف لمحريػػة فػػي العقػػوؿ والقمػػوب؟! عمػػى العكػػس ،إنيػػا تُنػػتج مسػػوخاً
مشوىة!
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اإلنساف في أمتنا ،التا ية في صحراء التخمؼ ،يتهػذى وجدانػو الكسػير بمفيػوـ

وميينػػة إلػػى يػػد حازمػػة ،تتػػولى قيادتػػو
ومبتػػذؿ لمبطولػػة .إنػػو فػػي حاجػػة مزمنػػة ُ
ُمتحجػػر ُ
وتُمسػػؾ بزمامػػو .إنػػو ُيسػػرؼ فػػي تصػػور شخصػػية صػػاحب ىػػذه اليػػد الحازمػػة وتحديػػد
الصػػفات المطموبػػة منػػو ،وتشػػتط بػػو أحػػبلـ اليقظػػة التػػي يتمثػػؿ فييػػا ىػػذا القا ػػد بط ػبلً،

ومخمص ػ ػاً لؤلمػ ػػة ،يضػ ػػرب التنػ ػػيف بسػ ػػيفو ،دوف أف ينػ ػػزؿ عػ ػػف ظيػ ػػر ج ػ ػواده!
ومنقػ ػػذاً ُ
ُ

المخمػػص القػػومي ال تنحص ػر زعامتػػو فػػي الحػػدود السياسػػية ،إنػػو األمػػؿ فػػي إ ازلػػة ىػػذه
ُ
الحدود..
البطؿ العربي ىو مف يصنع الناس( ،)2ال مف يعمميـ كيؼ يصنعوف أنفسيـ!
مػػف جممػػة مػػف زار عالمنػػا العربػػي ،فػػي الربػػع األخيػػر مػػف القػػرف التاسػػع عشػػر،

رجػػؿ مفكػػر مػػف الشػػرؽ ػ إي ارنػػي أو أفهػػاني ،الخػػبلؼ فػػي أصػػمو خػػارج موضػػوعنا ػ،

شوه ػ لمبطولة.
وممؾ مف الهرب ،ساىما بقوة في ترسيخ ىذا الفيـ العربي ػ ُ
الم َ

ُكتاب العرب ومؤرخوىـ ينسبوف إلى السيد جمػاؿ الػديف األفهػاني انػو قػاؿ ،فػي
معرض الحديث عف مصير أىؿ الشرؽ الذي رآه الرجؿ مؤسفاً ،إف حاجة الشرؽ إنما

ىي إلى "مستبد عادؿ!" .ولكف محمػد المخزومػي ،الوجيػو البيروتػي الػذي رافقػو وتتممػذ

عميو طويبلً وسجؿ أقوالو وحكمػو فػي كتػاب قػيـ ،يضػع الػنص بشػكؿ آخػر" :ال تحيػى
مصػػر وال يحيػػى الشػػرؽ بدولػػو واما ارتػػو إال إذا أتػػاح اهلل لكػػؿ مػػنيـ رج ػبلً قوي ػاً عػػادالً".

و"خي ػػر ص ػػفات الح ػػاكـ الق ػػوة والع ػػدؿ" .ويض ػػيؼ المخزوم ػػي ان ػػو س ػػأؿ األفه ػػاني ع ػػف
صحة ما ينسب إليو عف المستبد العادؿ ،فأجابو بأف المطموب ىػو القػوي ،ال المسػتبد

العػػادؿ ،ألف االسػػتبداد يتنػػافى والعدالػػة .ولعػػؿ االلتبػػاس بػػيف القػػوليف يعػػود إلػػى مقػػاؿ
كتبػػو رفيقػػو محمػػد عبػػده فػػي مجمػػة الجامعػػة فػػي اإلسػػكندرية فػػي العػػاـ  ،1911جعػػؿ

عنوانػػو "إنمػػا يػػنيض بالشػػرؽ مسػػتبد عػػادؿ" ،وحػػدد فيػػو األمػػاني المعقػػودة عمػػى ىػػذا
المسػػتبد العػػادؿ(ُ :)3يكػره المتنػػاكريف عمػػى التعػػارؼ ،ويمجػ األىػؿ إلػػى إلػزاـ ،ويصػػير
الجيػراف عمػػى التناصػػؼ .وحػػدد عبػػده خمػػس عشػرة سػػنة كفتػرة البػػد منيػػا إلنجػػاح حكػػـ
مف ىذا النوع.
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بالمحتؿ(!)4
محمد عبده ،تولى منصب االفتاء في مصر ،وجمعتو صداقة ُ
عمػػى أيػػة حػػاؿ ،وميمػػا يكػػف مػػف أمػػر ،فػػاف قػػوؿ األفهػػاني ،الػػذي ردده رفيقػػو

محمد عبده مف بعده ،ذاع وشاع ،بيذا الشػكؿ أو ذاؾ ،وأصػبح أبػرز وأدؽ تحديػد فػي
المعاصرة لمفيػوـ البطولػة فػي الوجػداف العربػي .وأصػبح لبنػة أساسػية
األدبيات العربية ُ
في بنياف الفكر السياسػي المعاصػر الػذي كػاف األفهػاني وعبػده مػف واضػعي أساسػاتو.

ولعػػؿ العصػػبية القوميػػة ػ بحسػػب أنػػيس الصػػايئ ػ ىػػي التػػي حممػت بعػػض المػػؤرخيف
والػػرواة عمػػى نسػػب القػػوؿ إلػػى ثانييمػػا ،العربػػي ،بػػدؿ أوليمػػا بعػػد أف أروا شػػيوع القػػوؿ

واشػػتياره عمػػى ألسػػنة النػػاس .ولكػػف األفهػػاني ،واف لػػـ يكػػف عربي ػاً ،كػػاف مسػػمماً وكػػاف
ش ػرقياً وكػػاف ش ػريكاً لمعػػرب فػػي التػػألـ مػػف األوضػػاع المزريػػة وفػػي البحػػث عػػف سػػبيؿ

لمخبلص .وكاف ،فوؽ ىذا ،ار داً ليـ فػي البحػث وصػاحب تػأثير مممػوس فػي صػياغة

فيميـ لمبطولة.

أم ػػا الض ػػيؼ الث ػػاني عم ػػى عالمن ػػا العرب ػػي ،فك ػػاف اإلمب ارط ػػور األلم ػػاني ول ػػيـ

الثاني ،المعروؼ عند العرب بهميوـ! زار اإلمبراطور األلماني خبلؿ تجولو فػي الػببلد

السػػورية ،كجػػزء مػػف رحمتػػو فػػي السػػمطنة العثمانيػػة خريػػؼ  ،1898قبػػر صػػبلح الػػديف

األيوبي فػي جػوار الجػامع األمػوي بدمشػؽ ،وكػاف القبػر مػف قبػؿ ُميمػبلً وشػبو منسػي!
انحن ػػى اإلمب ارط ػػور أم ػػاـ قب ػػر ص ػػبلح ال ػػديف ،ووض ػػع عمي ػػو إكم ػػيبلً ،ث ػػـ ألق ػػى خطب ػػة.

اإلكمي ػػؿ ىن ػػا أدى دور ت ػػاج ،عم ػػى رأس ص ػػاحب القب ػػر! بينم ػػا الخطب ػػة الش ػػييرة الت ػػي

أُلقيت أمػاـ جمػع مػف وجيػاء الػببلد ومسػؤولييا ،بويػع فييػا صػبلح الػديف رمػ اًز لمبطولػة

العربية.

ىذاف ىما اإلسياماف الشييراف ،في تأكيد الفيـ العربي لمبطولة ،المذاف خمفيمػا

القػػرف ال ػ 19ألجيالنػػا :شخصػػية صػػبلح الػػديف/المسػػتبد العػػادؿ! البلفػػت ىػػو أنػػو بمػػرور
المخمػػص ،حتػػى أصػػبح تعبي ػ ار صػػبلح
الػػزمف يقػػوى التخيػػؿ العربػػي لشخص ػية البطػػؿ ُ
الديف والمستبد العادؿ ُعنص اًر ر يسياً في آالؼ الخطب والمقاالت ومادة حديث يتميػى

بيػ ػػا الجميػ ػػع ،يموكونيػ ػػا ويحممونيػ ػػا ،بأصػ ػػالة وافتعػ ػػاؿ ،وبػ ػػوعي أو بسػ ػػطحية ،حسػ ػػب
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شوه لمبطولة تكمف فيو مأساة
الظروؼ ،وحسب نوايا أصحابيا ،وما يرموف إليوٌ .
فيـ ُم َ
أمتنا!
لماذا التشوه الحاصل في الفيم العربي؟
"الشرقي يحنػي أرسػو فػي مذلػة وميانػة أمػاـ الهالػب وأمػاـ السػيد ،لكنػو متػوحش

ٍ
قاس إزاء المهموب ومف ىو أدنى منو!" ،قناعة ىيجمية ،لشد ما ترتبط بموضوعنا.
لنتخيؿ ػ والكبلـ

لييجؿ()5

ػ رجبلً أعمى ،يجد نفسو فجػأة ،وقػد أصػبح م ِ
بصػ اًر،
ُ

فيشاىد البريؽ الذي يشعو ضوء الفجر ،والتألؽ المتوىج لطموع الشمس!

إف أوؿ شػػعور لػػو ىػػو نسػػياف ،بهيػػر حػػد ،لشخصػػيتو الفرديػػة فػػي ىػػذا السػػناء

ال ار ع المطمػؽ ػ أي الدىشػة التامػة ػ .عنػدما ترتفػع الشػمس تقػؿ ىػذه الدىشػة ،إذ يػدرؾ

األشياء المحيطة بو .ومنيا ينتقؿ الفرد إلى تأمػؿ أعمػاؽ وجػوده الػداخمي .وعنػد نيايػة
النيار يكوف اإلنساف قد شيد بناء أسسو مف أعماؽ شمسو الداخميػة .وىػو حػيف يتأمػؿ

فػػي المسػػاء شػػمس الػػوعي الػػذاتي يقػػدرىا أعمػػى بكثيػػر مػػف الشػػمس الخارجيػػة األصػػمية،
ألنو يجد نفسػو فػي عبلقػة واعيػة مػع روحػو ،وىػي ليػذا السػبب عبلقػة حػرة .ونحػف إذا
ما وعينا ىذه الصورة ،لوجدنا أنيا ترمز إلى مجػرى التػاريخ ،إلػى عمػؿ النيػار العظػيـ

لمروح .ضػوء الػروح إذف ىػو وعػي اإلنسػاف بالحريػة الذاتيػة ،أي االسػتقبلؿ ،أو التعػيف
ال ػػذاتي ،أو تحدي ػػد اإلنس ػػاف لنفس ػػو دوف ت ػػدخؿ ش ػػيء م ػػف الخ ػػارج! ال ػػروح تص ػػؿ إل ػػى

مرحمػػة النمػػو الناضػج ،حػػيف تكػػوف مسػػتقمة ،وحػػيف يصػػبح الفػػرد قانونػاً لنفسػػو ،فتتحقػػؽ

حريتو.

فػي آسػيا أشػرؽ ضػوء الػروح ،وفييػا أيضػاً بػدأ تػاريخ العػالـ ػ الػذي ىػو تػدريب

اإلرادة الطبيعيػػة الطميقػػة ،بحيػػث تُطيػػع مبػػدأ كمػػي ،وتكتسػػب حريػػة ذاتيػػة ػ .مػػا أنج ػزه
التاريخ ال ُيشكؿ دا رة حوؿ األرض ،لكف لو شرؽ محدد ىػو آسػيا! تػاريخ العػالـ يتجػو
مف الشرؽ إلى الهرب ،فأوروبا ػ بحسب ىيجؿ ػ ىي نيايتو ،عمى نحو مطمؽ!
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إننػػا ػ والكػػبلـ لييجػػؿ بطبيعػػة الحػػاؿ ػ نجػػد فػػي الشػػرؽ طفولػػة التػػاريخ ،حريػػة

موضوعية لـ تصؿ بعد إلى مرتبة الحرية الذاتية! فاألشػكاؿ الجوىريػة تؤلػؼ الصػروح

ال ار عة لئلمبراطوريات الشرقية التي نجد فييا جميع التنظيمات واألوامر العقمية ،ولكػف
بطريقة يظػؿ األفػراد فييػا مجػرد أحػداث عارضػة فحسػب ،إذ يػدور ىػؤالء األفػراد حػوؿ

مح ػػور واح ػػد ى ػػو :الح ػػاكـ ،ال ػػذي يترب ػػع عم ػػى رأس الدول ػػة بوص ػػفو أبػ ػاً لمجماع ػػة ،ال

بوصفو مستبداً! جبروت التصػور الشػرقي يكمػف فػي الفػرد الواحػد بوصػفو ذلػؾ الوجػود

الجػػوىري الػػذي ينتمػػي إليػػو كػػؿ شػػيء ،بحيػػث ال يكػػوف ألي فػػرد آخػػر وجػػود منفصػػؿ،
الحرية الذاتية تبحث عف سموىا ال في ذاتيا ،وانما في ذلؾ الموضوع المطمؽ..

ومج ػػرد،
ينظ ػػر الشػ ػرقي إل ػػى األوام ػػر والقػ ػوانيف عم ػػى أني ػػا ش ػػيء ثاب ػػت ُمح ػػدد ُ
يخضػػع لػػو فػػي عبوديػػة مطمقػػة ،وال يتعػػيف أف تمبػػي ىػػذه القػوانيف أمانيػػو ،وبالتػػالي فػػإف
الم ػواطنيف يكونػػوف أشػػبو باألطفػػاؿ الػػذيف يطيعػػوف آبػػاءىـ بهيػػر إرادتيػػـ أو بصػػيرتيـ

الخاصة! الحرية ىنا موضوعية ال ذاتية! الدولة ىي الحياة الروحية الكمية التي يػرتبط
معيا األفراد بمولدىـ بعبلقة ثقة ويعتادونيا ويتمثؿ وجودىـ وواقعيـ الحقيقي فييا.

اإلنس ػػاف الشػ ػرقي يفتق ػػر إل ػػى البص ػػيرة ،واإلرادة ،والشخص ػػية .إن ػػو يفتق ػػر إل ػػى

الحريػػة الذاتيػػة ،التػػي ال تتحقػػؽ إال فػػي الفػػرد ،وال تتجسػػد إال فػػي وعيػػو بحريػػة عقمػػو

المنفرد لممكوت الحرية.
وقمبو .إنو حر بقدر ما ُيسمح لو ،وال يجرؤ عمى الدخوؿ ُ

قػار ي الكػريـ ،ثمػة تنػاغـ ُمػدىش بػيف الوصػؼ الييجمػي لممجتمعػات الشػرقية ػ
ومنيػػا مجتمعاتنػػا العربيػػة ػ ،بأنيػػا ال تعػػرؼ مػػف الحريػػة إال حريػػة الحػػاكـ ،أي حريػػة
القوى الحاكمة ،وبيف قناعة مجتمعاتنا الكسػيرة ،انػو انمػا يػنيض باألمػة مسػتبد عػادؿ،

يتمتع وحده بالحرية الذاتية ،بينما ُيسمح لبقية أفراد المجتمع بالحرية الموضوعية..
بالمس ػ ػػتبد الع ػ ػػادؿ ،ف ػ ػػي ثقافتن ػ ػػا ،يفتق ػ ػػروف إل ػ ػػى البص ػ ػػيرة واإلرادة
الح ػ ػػالموف ُ
والشخصية ،وينفروف أيضاً ممف يسعى الضاءة عقوليـ وقموبيـ بمصابيح الحرية.

بعبػػارة أخػػرى ،الوجػػداف العربػػي ُمتشػػبع ػ كمػػا أسػػمفت ػ بفيػػـ ُمتحجػػر ومبتػػذؿ
لمبطولػػة ،الحريػػة فيػػو ىبػػة ،لكػػف لػػيس مػػف اهلل ،وانمػػا مػػف المسػػتبد العػػادؿ! الحػػالموف
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المخمػػص فػػي أوطاننػػا ال يػػدخموف ،بػػؿ ال يجػػرؤف حتػػى عمػػى
بالمسػػتبد العػػادؿ/البطػػؿ ُ
مج ػػرد التفكي ػػر ف ػػي دخ ػػوؿ ممك ػػوت الحري ػػة ،دوف اذف! البط ػػؿ العرب ػػي ب ػػا ع لص ػػكوؾ

الحرية!

ىيجػػؿ ػ وكمػػا ىػػو واضػػح ػ ُيرجػػع خفػػوت ،أو انطفػػاء شػػمس الػػوعي بالحريػػة،
داخػػؿ عقػػوؿ وقمػػوب أبنػػاء الشػػرؽ ،ومػػنيـ أبنػػاء مجتمعاتنػػا العربيػػة ،إلػػى عػػدـ وصػػوؿ

الروح إلى مرحمة النمو الناضج ،ومػف ثػـ عػدـ اسػتقبلليا ،نظػ اًر إلشػراؽ سػناءىا ال ار ػع
المطمؽ في آسيا ،حيث بدأ تاريخ العالـ ،وغروبيا في أوروبا ،حيث ينتيي التاريخ.
ُ

أراني قانعاً بأىمية تثميف التفسير الييجمي ،لمتشوه الحاصؿ في فيػـ مجتمعاتنػا
ٍ
بعرض موجز لبعض مبلمح فكرنا األنسني.
العربية لمبطولة .ولسوؼ أبدأ رحمتي
نحو تفسير أنسني لتشوه الفيم العربي:
ما أعنيو بػ "األنسنية" ىو أف ُيحقؽ اإلنساف ،أى إنسػاف ،أكبػر قػدر ممكػف مػف
التطػػابؽ بػػيف أقوالػػو وأفعالػػو ،ش ػريطة انط ػواء تمػػؾ األق ػواؿ واألفعػػاؿ عمػػى تثمػػيف لقػػوؿ
األنسنية بأف اإلنساف ىو أعمى قيمة في الوجود ،وىدفيا الماثؿ فػي التمحػيص النقػدي

لؤلشػػياء بمػػا ىػػي نتػػاج لمعمػػؿ البشػػري ولمطاقػػات البش ػرية ،تحسػػبا لسػػوء الق ػراءة وسػػوء

التأويػػؿ البش ػرييف لمماضػػي الجمعػػي كمػػا لمحاضػػر الجمعػػي .وكػػذا ش ػريطة وقػػوع تمػػؾ

األقػواؿ واألفعػػاؿ فػػي إطػػار الخصػػا ص التاليػػة( 1 :)6ػ معيػػار التقػػويـ ىػػو اإلنسػػاف 2 .ػ
اإلشادة بالعقؿ ورد التطور إلى ثورتو الدا مػة 3 .ػ تثمػيف الطبيعػة والتعػاطي المتحضػر

معيا4 .ػ القوؿ بأف التقدـ إنما يتـ باإلنساف نفسو4 .ػ تأكيد النزعة الحسية الجمالية.

وطبقاً لممعيار المأخوذ بو فى الفكر األنسني ،لمتمييز بػيف الػذات واآلخػرُ ،يعػد

اإلنساف ،أى إنساف ،أنسنياً (ذاتػاً أنسػنية) طالمػا أدرؾ األنسػنية وسػعى لتبصػير الهيػر

بيػػا ،ولػػـ يسػػتأثر بيػػا لنفسػػو أو لفريػػؽ بعينػػو ،وكػػذا ُيعػػد اإلنسػػاف ذات ػاً حتػػى لػػو جيػػؿ
األنسنية ،ولـ ُيػدرؾ كنييػا ،أو أعػرض عنيػا ،لكنػو فػي تمػؾ الحالػة يكػوف ذاتػاً مهتربػة

ثقافي ػػا( .)7فالش ػػا ع ف ػػي المجتمع ػػات المتخمف ػػة ،ومني ػػا مجتمعاتن ػػا العربي ػػة ،ى ػػو تن ػػازؿ
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اإلنس ػػاف ع ػػف حق ػػو الطبيع ػػي ف ػػي ام ػػتبلؾ ثقاف ػػة حػ ػرة ومتط ػػورة ،إ ارح ػػة لذات ػػو وارض ػػاء

لمجتمعو.

المقصػػود بػ ػ"الثقافػػة" ىنػػا ،وعمػػى خػػبلؼ الشػػا ع ،التعريػػؼ األنثروبولػػوجي ليػػا

بأنيا طريقة شاممة لمحياة( ،)8فمكؿ البشر ،عمى تفاوت مراتبيـ ،ثقافاتيـ الخاصة.

المشػار إليػو تػواًُ ،،يعػد آخػ اًر كػؿ مػف يػدرؾ
وباستخداـ المعيار األنسني نفسوُ ،
األنسنية ويسػتأثر بيػا لنفسػو أو لفريػؽ بعينػو ،ويعمػؿ جاىػداً فػي الوقػت نفسػو لمحيمولػة
دوف أخ ػػذ ال ػػذات المهترب ػػة ثقافيػ ػاً بي ػػا كفمس ػػفة حي ػػاة ،وتعميتي ػػا عني ػػا بش ػػتى الوس ػػا ؿ

والسػػبؿ ،بيػػدؼ حرمػػاف تمػػؾ الػػذات البا سػػة مػػف جنػػي ثمػػار األخػػذ باألنسػػنية! ذلػػؾ ىػػو
اآلخر(!)9
تطور التاريخ اإلنساني ػ وبحسب ما يرويو لنا المؤرخوف ػ ال يعػدو كونػو نتاجػاً

لص ػراع ثقػػافي معقػػد ،أط ارفػػو الػػذات األنسػػنية والػػذات المهتربػػة واآلخػػر .أقػػوؿ ص ػراعاً
ثقافياً ،استناداً لمتعريؼ األنثروبولوجي لمثقافة بأنيا طريقة شاممة لمحياة ،وىو ما يعنػي

ك ػػوف الصػ ػراع أع ػػـ وأش ػػمؿ من ػػو عن ػػد الماركس ػػييف ،ف ػػاآلخر ف ػػي فكرن ػػا ال يرمػ ػي فق ػػط
الحكاـ السيطرة االقتصادية عمى الذات المهتربة ،وانما يتخطى ذلؾ ػ ببلإنسانية ػ إلى
الحيمولة دوف تمتع ىذه الذات بحقيا الطبيعي فى نقد وتطوير طريقة حياتيا.

وأق ػػوؿ صػ ػراعا معق ػػدا ،لتع ػػدد جبيات ػػو وت ػػداخميا! فين ػػاؾ الصػ ػراع ب ػػيف ال ػػذات

األنسػػنية السػػاعية لتبصػػير الػػذات المهتربػػة باألنسػػنية وتعريػػة دور اآلخػػر فػػي تك ػريس
المػػدرؾ لؤلنسػػنية والح ػريص عمػػى الحيمولػػة دوف نجػػاح الػػذات
اغترابيػػا ،وبػػيف اآلخػػر ُ
األنسنية في إقناع الذات المهتربة بالتخمي عف اغترابيا ،وكذا الحريص عمػى الحيمولػة

دوف أخػػذ الػػذات المهتربػػة نفسػػيا باألنسػػنية كفمسػػفة حيػػاة ،وىػػو ص ػراع مػػؤلـ ،ال يتػػورع

اآلخػػر فيػػو عػػف اسػػتخداـ أو إغ ػراء الػػذات المهتربػػة باسػػتخداـ كافػػة الوسػػا ؿ المسػػتترة
وغيػػر المسػػتترة لحسػػمو لصػػالحو .وىنػػاؾ أيضػػا الص ػراع بػػيف الػػذات األنسػػنية والػػذات
المهتربػػة ،وىػػو ص ػراع عػػدا ي مػػف جانػػب واحػػد ،ىػػو جانػػب الػػذات المهتربػػةُ ،يهذيػػو

اآلخ ػػر ويؤجج ػػو ،في ػػو ُيمقػ ػي ف ػػي روع ال ػػذات المهترب ػػة أف قي ػػر اغترابي ػػا يعن ػػي مح ػػو
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ىويتيا ،وأف جيود الذات األنسػنية لحثيػا عمػى قيػر اغترابيػا واألخػذ باألنسػنية ،ليسػت

س ػػوى ممارس ػػات عدا ي ػػة ف ػػي حقي ػػا ،ترم ػػي لمني ػػؿ م ػػف خصوص ػػيتيا الثقافي ػػة وتس ػػعى

ليدميا.

قػػار ي الك ػريـ ،ثمػػة إمكانيػػة واضػػحة لمحػػديث عػػف تنػػاغـ ُيعتػػد بػػو بػػيف القػػوؿ
األنسني بوجود صراع ثقافي ُمعقد ػ أط ارفػو الػذات األنسػنية ،والػذات المهتربػة ،واآلخػر

المشػػار إلييػػا فػػي
ػػ ،وبػػيف تشػػوه الفي ػـ العربػػي لمبطولػػة! وذلػػؾ عمػػى غ ػرار االمكانيػػة ُ
الجز ية السابقة ،أعنػي إمكانيػة الحػديث عػف تنػاغـ بػيف الوصػؼ الييجمػي لممجتمعػات
الشػرقية (ومنيػا مجتمعاتنػػا العربيػػة) ،بأنيػػا ال تعػػرؼ مػػف الحريػػة إال حريػػة الحػػاكـ ،أي
حريػػة القػػوى الحاكمػػة ،وبػػيف قناعػػة مجتمعاتنػػا ،انػػو انمػػا يػػنيض باألمػػة مسػػتبد عػػادؿ،

يتمتع وحده بالحرية الذاتية ،بينما ُيسمح لبقية أفراد المجتمع بالحرية الموضوعية.
اتيػػامي لبلغتػراب الثقػػافي لمػػذات العربيػػة ،واآلخريػػة (خاصػػة العربيػػة/المحميػػة)،

بمس وليتيما عف تشويو الفيـ العربي لمبطولة ،ال يحتاج الثبات ،غير أني سأثبتو!

الطرح الييجمي ،ورغـ اقػراري السػالؼ بريادتػو وأىميتػوُ ،مخيػؼ فػي تعاليػو ،وال
يخمػو مػف عنصػرية غربيػة ػ ُمزمنػة والأنسػنية ػ! ألػيس ُيرجػع خفػوت ،أو انطفػاء شػمس
الوعي بالحرية ،داخؿ عقوؿ وقموب أبناء المجتمعات الشرقية ،ومػنيـ أبنػاء مجتمعاتنػا

العربيػػة الكسػػيرة ،إلػػى عػػدـ وصػػوؿ الػػروح إلػػى مرحمػػة النمػػو الناضػػج ،ومػػف ثػػـ عػػدـ

المطم ػػؽ ف ػػي آس ػػيا ،حي ػػث ب ػػدأ ت ػػاريخ الع ػػالـ،
اس ػػتقبلليا ،نظػ ػ اًر إلشػ ػراؽ س ػػناءىا ال ار ػػع ُ
وغروبيا في أوروبا ،حيث ينتيي التاريخ!! الطرح الييجمي ال يخمو مف غرض!

خفوت ،أو انطفاء شمس الوعي بالحرية ،داخػؿ عقػوؿ وقمػوب أبنػاء مجتمعاتنػا

المقترحػة لمفكػر األنسػني اغت اربػاً ثقافيػاً ػ ،لػيس
المتخمفػة ػ والػذي تعتبػره رؤيتػي ُ
العربيػة ُ

قد اًر محتوماً ،كما ُيممح ىيجؿ في طرحو ال ار د والميـ ،وانمػا ىػو صػناعة اآلخػر اآلثػـ
(أعني اآلخر العربي/المحمي ،ومف و ار و اآلخر اإلقميمي واآلخر العالمي).
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من ػػذ رحي ػػؿ االس ػػتعمار األوروب ػػي ع ػػف أرضػػنا الطيب ػػة ،يعم ػػؿ اآلخ ػػر المحم ػػي

جاى ػػدا ،وبش ػػتى الوس ػػا ؿ والس ػػبؿ ،لمحيمول ػػة دوف أخ ػػذ ال ػػذات العربي ػػة المهترب ػػة ثقافي ػػا

باألنسنية ،كفمسفة حياة .اآلخر المحمي واقعٌ كارثي ،رغـ جيؿ شعوبنا بوجوده..

الثا ر المارتينيكي فرانز فانوف ُينبينا إلى ضرورة إدراؾ أف االستقبلؿ الوطني
ُيبرز وقا ع أخرى كثيرة ،ىي في بعض األحياف متباعدة ،بؿ ومتعارضة!
فيناؾ دوماً أجزاء مف المجتمع ػ اآلخر المحمي ػ ليػا مصػالح خاصػة ال تتفػؽ

اتفاق ػاً كػػامبلً دا م ػاً مػػع المصػػمحة الوطنيػػة .والشػػعب ،واف تبنػػى فػػي بدايػػة الكفػػاح تمػػؾ

الثنا يػػة التػػي أوجػػدىا االسػػتعمار الهربػػي :العربػػي والهربػػي ،يبيػػت ل ازمػاً عميػػو أف يػػدرؾ

أنو يتفؽ لعرب أف يكونوا أكثر آخرية مف اآلخر الهربي ،وأف ىناؾ ف ػات مػف السػكاف

ال يحمميا إمكاف ارتفاع راية وطنيػة وامكػاف قيػاـ أمػة فتيػة عمػى التنػازؿ عػف امتيازاتيػا
وعف مصالحيا .كما يبيت لزاماً عمى الشعب أيضػاً أف يػدرؾ أف ىنػاؾ أناسػاً مػف بنػي

وطن ػػو ال يتمس ػػكوف بمص ػػالحيـ فحس ػػب ،ب ػػؿ ينتي ػػزوف ك ػػذلؾ فرص ػػة النض ػػاؿ لتعزي ػػز

وضعيـ المالي وقوتيـ .فيـ يتاجروف ،ويحققوف أرباحاً طا مة ،عمى حساب شعوبيـ.

المناض ػػؿ ال ػػذي يجاب ػػو بوس ػػا مو البدا ي ػػة آل ػػة االس ػػتعمار الجينمي ػػة/آل ػػة اآلخ ػػر

الهربي ،ال يمبث أف يكتشؼ أنو بقضا و عمى االضطياد االستعماري يساىـ في خمؽ
جياز استهبللي آخر ،وىو اكتشاؼ مؤلـ وشاؽ ومثير .فقػد كػاف األمػر بسػيطاً لمهايػة

فػي البدايػػة ،كػػاف ىنػػاؾ فػػي نظػره أشػرار مػػف جيػػة ،وطيبػػوف مػف جيػػة أخػػرى .أمػػا بعػػد
االستقبلؿ الوطني ،يحؿ محؿ الوضوح األوؿ ظبلـ يفصـ الوعي .إذ يكتشػؼ الشػعب

أف ظ ػػاىرة االس ػػتهبلؿ البهيض ػػة يمك ػػف أف تأخ ػػذ مظيػ ػ اًر غربيػ ػاً أو عربيػ ػاً .ل ػػذا ،عم ػػى
الشػ ػػعب أف يػ ػػتعمـ كيػ ػػؼ ُينػ ػػدد باآلخريػ ػػة المحميػ ػػة ،وأف يتػ ػػرؾ تمػ ػػؾ النظ ػ ػرة التبسػ ػػيطية
السػػاذجة ،التػػي كػػاف يتميػػز بيػػا إد اركػػو لآلخػػر .تمػػؾ ىػػي وصػػية فػػانوف لم ُمعػػذبيف فػػي
أرضنا

الطيبة(.)11

اآلخػػر العربػػي/المحمػػي واقػػع كػػارثي حقػاً! ألػػيس ىػػو ػ ويالمحسػرة ػ مػػف يتمتػػع

وحػػده ،ودوف بقيػػة أبنػػاء ُمجتمعػػو ،باش ػراؽ شػػمس الػػوعي بالحريػػة ،داخػػؿ قمبػػو وعقمػػو!
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المشػوه
أليس ىو مف ُينتج الثقافة السا دة! أليس ىو مف يحوؿ دوف نقد وتطػوير الفيػـ ُ
المشػػوه لمبطولػػة،
لمبطولػػة! اآلخػػر العربػػي/المحمػػي يعمػػـ جيػػداً أف تأبيػػد الفيػػـ العربػػي ُ
يػ ػرتبط ارتباطػ ػاً وثيقػ ػاً بتعمي ػػة ال ػػذات العربي ػػة الح ػػا رة ع ػػف األنس ػػنية ،وادام ػػة اغترابي ػػا

الثقافي!

يساعد اآلخر ،عمى بموغ غايتو ،عوامؿ عديدة ،أذكر منيا العوامؿ التالية:
العامــل األول :افتقػػار ثقافتنػػا العربيػػة اإلسػػبلمية لظييػػر فمسػػفي ُيعتػػد بػػو .فأبنػػاء
مجتمعاتنا العربية ،وعمى خبلؼ أبناء مجتمعػات أخػرى ػ كالمجتمعػات األوروبيػة ػ ،لػـ
يمروا بتجربة "النقاء الفمسفي" .الشعوب العربية قبؿ اإلسبلـ لـ تعرؼ التفمسؼ.

العامـــــل الثـــــاني :تسػ ػػيد فبلسػ ػػفة ِ
الض ػ ػرار لمػ ػػدوا ر الفكريػ ػػة واألكاديميػ ػػة فػ ػػي

العق ػػـ
مجتمعاتن ػػا المتخمف ػػة( !)11إنيػ ػـ يقمم ػػوف مػ ػف أىمي ػػة ُنش ػػداف الحقيق ػػةُ ،
ويش ػػيعوف ُ
الفمسػػفي ،فأقصػػى مػػا يسػػتطيعو فبلسػػفة ِ
الض ػرار ىػػو فيػػـ الفمسػػفات القا مػػة والتشػػدؽ

بمقوالتيػػا! إنيػػـ ،جنب ػاً إلػػى جنػػب م ػع محترفػػي التبريػػر الػػدينيُ ،يمقػػوف فػػي روع الػػذات
العربي ػػة المهترب ػػة أف عميي ػػا أف تخت ػػار ب ػػيف طري ػػؽ ال ػػديف وب ػػيف طريق ػػة ف ػػي الحي ػػاة ال
تحرص إال عمى إشباع اله ار ز والرفاىػة الماديػة! بيػذه الحيمػة الشػيطانية ،يبػدو سػالكو

طريػػؽ الػػديف ،فػػي مجتمعاتنػػا المتخمفػػة ،عمػػى أنيػػـ الوحيػػدوف الميتمػػوف بػػالروح ،وأنيػػـ
المتحدثوف الوحيدوف عف اهلل وعف المثؿ العميػا :الحػب والحػؽ والعػدؿ! وىػو مػا ُيسػيء

المتاحػة أمػاـ
لمفمسفة والفبلسفة ،بوصؼ الفمسفة ػ إلى جانب الديف ػ أىـ وأبرز الطرؽ ُ

البشر ُلنشداف الحقيقة!

العامــل الثالــث :إحجػػاـ أبنػػاء ثقافتنػػا عػػف االشػػتهاؿ بنشػػداف الحقيقػػة .وىػػو مػػا

يس ػػر لآلخري ػػة العربي ػػة/المحمي ػػة س ػػطوىا عم ػػى ال ػػديف ،ب ػػؿ والتمت ػػرس وراءه ،ف ػػي خس ػػة

ومسػػتفز! دوف
ونذالػػة ،لحمايػػة مكاسػػبيا الضػػخمة وامتيازاتيػػا اليا مػػة ،عمػػى نحػػو مػػؤلـ ُ
االلتف ػػات لض ػػحاياىا ال ػػذيف نجح ػػت ف ػػي تكػ ػريس اغتػ ػرابيـ ،وألق ػػت ف ػػي روعي ػػـ ،أني ػػـ

بتنػ ػػازليـ عػ ػػف حريػ ػػة عقػ ػػوليـ وقمػ ػػوبيـ ،ووضػ ػػعيا تحػ ػػت أقػ ػػداميا ،يتقربػ ػػوف إلػ ػػى اهلل،

ويشتروف الجنة!
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عامػؿ
العامل الرابـع :حػرص اآلخػر العربػي/المحمػي الشػديد والكػارثي عمػى أف ُي َ

اإلسبلـ (كحضارة كاممة) ُمعاممة األصؿ الديني لئلسبلـ! أوالً :ألف اآلخر العربي ىو
مف ُينتج الثقافػة الدينيػة! ثانيػاً :ألنػو ال يجػوز وال ينبهػي لئلسػبلـ(كحضػارة كاممػة) ،أف
بالحرمة والقداسة ،الذي نعترؼ بيا جميعاً لؤلصؿ الديني لبلسبلـ!
يحظى بامتياز ُ

صػػحيح أف اإلسػػبلـ كحضػػارة كاممػػة نشػػأ وتطػػور فػػي كنػػؼ األصػػؿ الػػديني

الحرمة والقداسة الذي ُيعترؼ بو لؤلصؿ
لئلسبلـ ،بيد أنو ال يصح أف ينسحب امتياز ُ
الػػديني لئلسػػبلـ عمػػى أمػػور ىػػي مػػف صػػميـ اإلسػػبلـ كحضػػارة كاممػػة ،أعنػػي التػػاريخ

والسياسػػة والقػػانوف واألخػػبلؽ والفػػف..الػػخ! أمػػور حياتيػػة كيػػذه ال يصػػح أف تُشػػفر ضػػد
النق ػػد والتطػػػوير! فحيػ ػػاة اإلنسػ ػػاف ف ػػي ح ػ ػراؾ دا ػ ػػـ ،ومػ ػػف يحم ػػـ بتأبيػ ػػد المحظػ ػػة ُي ػ ػراود
ويورث نفسو وأبناء حضارتو اليواف! عمى نحو ما يحدث ألمتنا!
المستحيؿ(ُ ،)12

العامل الخامس :التواطؤ أو عمى األقؿ التوافؽ المصمحي المخز ،بػيف اآلخػر

العرب ػػي/المحم ػػي وب ػػيف نظيري ػػو االقميم ػػي والع ػػالمي! وال ػػذى لػ ػواله م ػػا تحق ػػؽ وال اس ػػتمر

المػػذىؿ لػػؤلوؿ ،فػػي تك ػريس اغت ػ ارب الػػذات العربيػػة ،أي تك ػريس تنازليػػا عػػف
النجػػاح ّ
حقيػػا فػػي امػػتبلؾ ثقافػػة ح ػرة ومتطػػورة ،وذلػػؾ عبػػر آليػػات منيػػا البوليسػػي ،والتعميمػػي،
واإلعبلمي ،إلى جانب ما اصطمح عمى تسميتو بالديني ،نسبة إلى الديف ،والػديف منػو

براء! تبعيػة أوطاننػا لآلخػر العػالمي/الهربػي ػ ومػا يصػاحبيا مػف ىػدر لمثػروة والك ارمػة ػ
تصير حتماً جحيماً ال ُيطاؽ ،إف غابت جيود اآلخر العربي/المحمي ،فيػو الػذى ُيقنػع
الذات بحتمية التمادي فيياُ ،مستخدماً القوة الناعمة تارة ،وتارة أخرى القوة الخشنة!
مظاىر التواطؤ أوالتوافؽ المصػمحي عديػدة ،لعػؿ أبرزىػا 1 :ػ تكػريس االغتػراب

الثقػػافي2 .ػ ػ الني ػب المنيجػػي لمثػػروة النفطيػػة3 .ػ ػ إضػػعاؼ الػػذات الفمسػػطينية ،وىػػدر
دميا4 .ػ تبلسف نسخ اآلخر العربي حوؿ مماألتيا إس ار يؿ والهرب(.)13

المهتربػة فػي اآلخػر العربػي/المحمػى،
العامل السـادس :وثػوؽ شػعوبنا العربيػة ُ

وقبوليا باحتكاره لحؽ نقد الثقافة العربيػة اإلسػبلمية وتطويرىػا .وىػو مػا نجػد لػو تفسػي اًر

فػػي تصػػور جوسػػتاؼ لوبػػوف لسػػيكولوجية الجمػػاىير( .)14فنسػػخ اآلخػػر العربػػي/المحمػػى
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لـ يكف ليا أف تستمر في احتكارىا لحؽ نقػد الثقافػة العربيػة اإلسػبلمية وتطويرىػا ،لػوال

أنيػا تُحسػف توظيػؼ مقػوالت لوبػوف! إنيػا تعػي جيػداً ػ عمػى مػا يبػدو ػ قػوؿ جوسػتاؼ

لوبوف :إف الجميور قطيع طيع ،ال يستطيع حياة ببل سيد! وظمؤه إلى الطاعػة شػديد،
حتػػى إنػػو ليخضػػع غريزي ػاً لمػػف ُينصػػب نفسػػو زعيم ػاً عميػػو! إنيػػا أيض ػاً تعػػي قولػػو :إف
الجميور ليس مجرماً وليس فاضبلً سمفاً ،واف انصػيار أفػراده فػي روح واحػدة وعاطفػة

مشػ ػػتركة ،إنمػ ػػا يقضػ ػػي عمػ ػػى التمػ ػػايزات الشخصػ ػػية ويخفػ ػػض مػ ػػف مسػ ػػتوى الممكػ ػػات

العقمية..

العامل السابع :الدور الميـ الػذى تمعبػو الزعامػات المحميػة (سياسػية كانػت ،أـ

دينية ،أـ فنية ،أـ كروية ،أـ إعبلمية..الخ) ،والتػي يسػمييا لوبػوف محركػي الجمػاىير،

المهترب ػػة ،ودفعي ػػا ف ػػي سبلس ػػة وى ػػدوء نح ػػو
ف ػػي إحك ػػاـ الس ػػيطرة عم ػػى ال ػػذات العربي ػػة ُ
الشرؾ الذي أعده ليا اآلخر الهربي/العالمي! إذ ال يكاد يخمػو قطػر عربػي مػف زعامػة

محميػػة أو أكثػػر ،تُحػػاط بسػػياج مخيػػؼ مػػف الييبػػة والجػػبلؿ ،وتتمتػػرس خمفيػػا كػػؿ قػػوى
القير واآلخرية! وليذه الزعامات أف تناوش اآلخر العػالمي واآلخػر اإلقميمػي مػف حػيف
آلخر ،بيدؼ مهازلة مشاعر الذات العربية المهتربة ،وكذا تعزيز شعبيتيا الجارفة!
ىل ثمة أمل في الخالص؟
ص ػػحيح أف مجتمعاتن ػػا غارق ػػة إل ػػى أذنيي ػػا ف ػػي التخم ػػؼ ،وص ػػحيح أف فيمي ػػا

لمبطول ػػة يتسػ ػـ ب ػػالتحجر واالبت ػػذاؿ ،وص ػػحيح أني ػػا تُع ػػوؿ ف ػػي خبلصػػيا عم ػػى مش ػػعمى
ح ار ؽ التخمؼ وباعة صػكوؾ الحريػة ،كػؿ ىػذا وأكثػر صػحيح ،وال سػبيؿ النكػاره! إنػو
عارنػػا الثقيػػؿ ،وميراثنػػا ال ُمػر! غيػػر أف فػػي مقػػدور األبطػػاؿ العظمػػاء ،ال باعػػة صػػكوؾ
الحريػػة ،أف ُيضػػي وا مصػػابيح الػػوعي بالحريػػة ،فتتبػػدى لشػػعوبنا الكسػػيرة سػػوءة اغترابيػػا

الثقػػافي ،وقُػػبح اآلخريػػة ػ خاصػػة العربيػػة/المحميػػة ػ .معرفتنػػا بالحريػػة تُشػػعرنا بػػازدواج
وضػػعنا فػػي الكػػوف .ف ػنحف مخموق ػوف وخػػالقوف .وحياتنػػا مػػا ىػػي إال تػػدريب عمػػى فػػف

االبتكار(.)15
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الممقػاة
ولنتذكر دا ماً :أف الحرية المهروسة في العقؿ والقمب السميميف ،كالحبة ُ

في األرض الطيبة ،تُثمر وتُعطى أُكميا! وأف األبطاؿ أبداً ال ُيميتوف غرس الحرية!
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الفصل التاسع
مشكمة الموت في الثقافة العربية
"فكرة أن الحياة ليست شيئاً دائماً
ساعدتني عمى تنوير ذىني،
إننا لسنا ستناء إلى األبد

المتحترة!"
خمف سياج الحقائق ُ
طاغور

عندما أنظر إلػى حيػاتى الداخميػة والخارجيػة ينتػابني فػي أغمػب األحيػاف شػعور

بهموض! شعور بأغوار غير معروفة! واني ألحػس بظمػأ إلػى فيػـ الحيػاة والػى دفعيػا
لؤلماـ ،وأحس أيضاً بحاجة إلى ُمناىضة العبودية ،إلزامية كانت أـ ُمختارة!

ثػػـ يبػػدو لػػى أف السػػبيؿ لبمػػوغ ىػػذا كمػػو يػػتـ أساس ػاً عػػف طريػػؽ الػػذود عػػف حػػؽ

أبناء أمتنا في الحريػة وفػي ُنشػداف الحقيقػة ،بحسػب مػا تيػدييـ قمػوبيـ وعقػوليـ الحػرة.
مع العمـ أني أدرؾ أنو ليس ثمة إمكانية لمعرفة الحقيقة ،اهلل وحده يممكيا!
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المخيػػؼ والشػػامؿ لمجتمعاتنػػا،
الصػػمة ػ عمػػى مػػا يبػػدو ػ وثيقػػة بػػيف االنحطػػاط ُ
الحر.
وبيف إحجاـ فبلسفة الضرار( )1عف تعيد مشكبلتنا الفكرية بالبحث الفمسفي ُ
أولػػيس ُيسػػاعد عمػػى تك ػريس االنحطػػاط فػػي مجتمعاتنػػا الهارقػػة فػػي التخمػػؼ أف
ومؤثرة ،كػ "مشكمة الموت في الثقافة العربية" ،ال يكػاد يقػع عمػى
الدارس لمشكمة ُممحة ُ

جيد فمسفي عربيُ ،يهري بتثمينو ،الميـ إال دراسة لمعمػبلؽ عبػد الػرحمف بػدوي ،نػاقش
فييا :كيؼ يمكف أف تكوف مشكمة الموت مرك اًز لمذىب في الوجود؟
ومحترف ػػو التبري ػػر ال ػػديني دا م ػػو التأكي ػػد عم ػػى أف انحطاطن ػػا
فبلس ػػفة الضػ ػرار ُ

المخيؼ محض كبوة ،وارتداد عف كماؿ إنساني ،بمهو أسػبلفنا! وأف محاكػاة ػ تجديديػة
ُ
ت ُ بمهنػػا حتم ػاً كمػػاليـ اإلنسػػاني ،وتُعيػػد لنػػا إم ػرة
وتحديثيػػة (!!) ػ لي ػؤالء األسػػبلؼُ ،
األرض اغتصابا ،عمى نحو ما تُهنينا "أـ كمثوـ" ،في قصيدة "سموا قمبي"!
حاجتنػػا ماسػػة لتأسػػيس مدرسػػة أنسػػنية فػػي الفكػػر العربػػي ،كخطػػوة واعػػدة عمػػى

طريؽ بناء صرحنا الفمسفي! لـ يعد مقبوالً أف نموث بتخمفنا نقاء الحياة وطُيرىا!

لـ ُيعد مقبوالً أف تذىب ممكات مفكرينػا سػدى! "فمسػفة الضػرار" مسػ ولة ب أريػي
عػػف ىػػدر ممكػػات المفكػػر المصػػري ال ارحػػؿ نصػػر حامػػد أبػػو زيػػد .فمػػو أنػػو ُخمػػي بينػػو

وبيف طريؽ الفمسفة لربح وربحنا معو فيمسوفاً عظيماً .ولو أنػو سػمؾ طريػؽ الفقػو لػربح
وربحنا معو فقيياً شيي اًر! مازج الفقو بالفمسفة ،كمازج الزيت بالماء!

لتكف صيحة الحرية" :أعطوا ما لمفقياء لمفقياء ،وما لمفالسفة لمفالسفة"
صػػحيح أف الفيػػـ العربػػي لمحريػػة ُمشػػوه ،حتػػى أف فُقػػداف الحريػػة عنػػد شػػعوبنا
الكسػػيرة لػػيس ُيفيػػـ عمػػى أنػػو ُعبوديػػة ،بػػؿ ُيفيػػـ عمػػى أنػػو وصػػاية تُمػػارس لخيرنػػا وخيػػر
الوجود بأسػره! وصػحيح أف الفيػـ العربػي لبلسػتقبلؿ الػوطني أضػحى مضػرب األمثػاؿ
المسمحيف!
في الرداءة! فاالستقبلؿ حتمي ،طالما خمت الببلد مف األجانب ُ

وص ػػحيح أف الص ػػروح الفمس ػػفية ال تُش ػػيد إال بقم ػػوب وعق ػػوؿ عاش ػػقة لمحري ػػة،
عارفة بأىمية النضاؿ مف أجؿ الحقيقة! كؿ ىذا وأكثػر صػحيح ،غيػر أف األمػؿ يظػؿ
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قا ماً في قياـ مدرسة أنسنية في الفكر العربي ،تُعبد الطريؽ نحو تفكيؾ البنيػة التحتيػة
لفمسفة الضرار! خنوثة التخمؼ العربي تُحتـ التمكيف لمفمسفة في ثقافتنا!
المعاش شديد الخضوع لؤلفكار الصحيحة وال از فة عمى السػواء ػ لؤلسػؼ
العالـ ُ
الشػػديد ػ ،لدرجػػة دفعػػت بعػػض الظرفػػاء لمقػػوؿ بوجػػود تناسػػب طػػردي بػػيف األثػػر الػػذي

تُحدث ػو أيػػة فك ػرة فػػي حيػػاة البشػػر وبػػيف درجػػة الخطػػأ الكامنػػة فييػػا! أصػػحاب البصػػا ر
النفاذة ىـ وحدىـ القادروف عمى إدراؾ الفاصؿ بيف الصحيح وال از ؼ!

في مقدمة أصحاب البصا ر النفاذة يأتي الفبلسفة ،فالفمسفة ُمهػايرة لهيرىػا مػف

طرؽ ُنشداف الحقيقة! إنيا بحث ُمسػتداـ عػف الحقيقػة غيػر النفعيػة ،كونيػا تتطمػب مػف
المشتهميف بيا ،في أوقات كثيرة ،وقوفاً أليما في وجو رغباتيـ الشخصية!!
عمى أية حاؿ ،أناقش في ىذه المقالة "مشكمة الموت فػي الثقافػة العربيػة" ،رغػـ

ضػػولة المي ػراث الفمسػػفي العربػػي فػػي ىػػذا الصػػدد! تحػػدوني فػػي ذلػػؾ رغبػػة صػػادقة فػػي

المقترحػػة لمفكػػر األنسػػني! ولسػػوؼ أبػػدأ بحثػػي بعػػرض ُمطػػوؿ نسػػبياً لمػػا
تػػزخيـ رؤيتػػي ُ
المشار إلييا سمفاً(.)2
الميمة ُ
أورده الراحؿ عبد الرحمف بدوي في دراستو ُ

المطػوؿ لد ارسػة
ولتسػمح لػي قػار ي الكػريـ ػ قبػؿ أف أُخمػي بينػؾ وبػيف عرضػنا ُ
العمػبلؽ عبػد الػرحمف بػدوي لمشػكمة المػوت ػ أف أضػيؼ كممػة عػف أريػي فػي الطريقػة
التػػى أنصػػحؾ بيػػا فػػي ق ػراءة ىػػذا العػػرض ،وىػػي أف تتصػػفحو كمػػو أوالً كمػػا تتصػػفح

"جورناؿ" ،دوف أف تُحمؿ انتباىؾ مف أمره عس اًر ودوف أف تقػؼ عنػد الصػعوبات التػى
ق ػػد تعت ػػرض س ػػبيمؾ في ػػو حت ػػى تُم ػػـ المامػ ػاً عامػ ػاً بالنق ػػاط الت ػػى تناولتي ػػا د ارس ػػة ب ػػدوي

التشػريحية .فػػإذا رغبػػت بعػػد ذلػػؾ فػػي المزيػػد مػػف الفيػػـ اسػػتطعت أف تق ػ أر العػػرض م ػرة
أخرى لكي تمتفت إلى إرتباط أفكػار بػدوي واتصػاليا .واعتقػادي أنػو إذا بقيػت بعػد ذلػؾ

بعض الصعوبات ،فمتمض قار ي قُدماً في قراءة بقية المقالة..
ىل لمموت مشكمة حقيقية؟
ـــــــــــــــــــــــــــ
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ى ػػؿ لمم ػػوت مش ػػكمة؟ أول ػػيس الم ػػوت واقع ػػة ض ػػرورية كمي ػػة الب ػػد لك ػػؿ ف ػػرد أف

يعانييا يوماً ما؟ أو لسنا نعرؼ جميعاً ىذه الواقعة ،ألننا نشاىدىا لدى اآلخريف؟

لك ػػي يك ػػوف ف ػػي مق ػػدور الباح ػػث الج ػػاد أف يتح ػػدث ع ػػف "مش ػػكمة الم ػػوت" ،وأف

يتبيف عمى أي نحو يمكف أف تكوف لمموت مشكمة حقيقية ،عميو أف يبدأ بتحديد معنػى

"مشكمة" مف ناحية ،وأف ينظر نظرة ػ إجمالية مػف غيػر شػؾ ػ إلػى معنػى "المػوت" مػف

ناحية أخرى .حتى إذا ما استطاع أف يتبينو ،تيسر لو أف يحدد عناصر ىػذه المشػكمة
ومداىا ،سواء مف الناحية الوجودية العامة ومف الناحية الحضارية.

لكي نفيػـ معنػى "مشػكمة" يجػب أف ُنميػز أوالً بػيف :إشػكاؿ Problematique
وبػػيف مشػػكمة  .Problemeاإلشػػكاؿ صػػفة تُطمػػؽ عمػػى كػػؿ شػػيء يحتػػوى فػػي داخػػؿ

ذاتػػو عمػػى تنػػاقض ،وعمػػى تقابػػؿ فػػي االتجاىػػات ،وعمػػى تعػػارض عممػػي .أمػػا المشػػكمة

فيي طمب ىذه اإلشكالية بوصفيا شي اً ُيحاوؿ القضاء عميو .ىي الشعور بػاأللـ الػذي
ُيحدثػ ػػو ىػ ػػذا الط ػ ػابع اإلشػ ػػكالي ،وبوجػ ػػوب رفػ ػػع ىػ ػػذا الطػ ػػابع وازالتػ ػػو .ىػػػي تتبػ ػػع ىػ ػػذه
اإلشػػكالية كمػػا ىػػي ذاتيػػا أوالً ،ثػػـ محاولػػة تفسػػيرىا تفسػػي اًر يصػػدر عػػف طبيعػػة الشػػيء

المشكؿ وجوىره .المشكمة تتضمف إذاً شي يف :الشعور باإلشكاؿ ومحاولة تفسيره.

الحي ػػاة م ػػثبلً تتص ػػؼ بص ػػفة اإلش ػػكاؿ بطبيعتي ػػا ،ألني ػػا نس ػػيج م ػػف األض ػػداد

والمتناقضات .ولكنيا ليست مشكمة بالنسبة إلى الرجؿ الساذج الذي ينسػاؽ فػي تيارىػا
دوف شػػعور منػػو بمػػا فييػػا مػػف إشػػكاؿ ،ودوف محاولػػة ػ بالتػػالي ػ لمقضػػاء عمػػى ىػػذا

اإلشكاؿ .وذلؾ ألف الشعور باإلشكاؿ يقتضي مف صاحبو أف يكػوف عمػى درجػة عميػا
مػػف التطػػور الروحػػي ،وأف يكػػوف ذا فكػػر ممتػػاز عمػػى اتصػػاؿ مباشػػر بػػالينبوع األصػػمي

لموجػػود والحيػػاة ،وأف يكػػوف إلػػى جانػػب ىػػذا كمػػو عمػػى حػػظ عظػػيـ مػػف التعمػػؽ البػػاطف
الػػذي تسػػتحيؿ معػػو المعرفػػة إلػػى معرفػػة وحيػػاة مع ػاً .وبقػػدر ىػػذا الحػػظ تكػػوف درجػػة

اإلدراؾ .فض ػبلً عمػػا يقتضػػيو الموضػػوع المشػػكؿ مػػف شػػروط صػػادرة عػػف طبيعتػػو ىػػو
الخاصة ،دوف غيره مف الموضوعات المشكمة األخرى.
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ف ػػإذا أردن ػػا اآلف أف ُنطب ػػؽ ى ػػذا عم ػػى الم ػػوت ،وج ػػدنا أن ػػو يتص ػػؼ أوالً :بص ػػفة
اإلشػػكاؿ .فمػػف الناحيػػة الوجوديػػة ُيبلحػػظ :أوالً ،أف المػػوت فعػػؿ فيػػو قضػػاء عمػػى كػػؿ

فعػػؿ .وثاني ػاً ،أنػػو نيايػػة لمحيػػاة بمعنػػى مشػػترؾ .فقػػد تكػػوف ىػػذه النيايػػة بمعنػػى انتيػػاء
اإلمكانيػػات وبموغيػػا حػػد النضػػج والكمػػاؿ ،كمػػا ُيقػػاؿ عػػف ثم ػرة مػػف الثمػػار إنيػػا بمهػػت
نيايتيا ،بمعنى تماـ نضجيا واسػتنفاذ إمكانيػات نموىػا .وقػد تكػوف ىػذه النيايػة بمعنػى
وقػػؼ اإلمكانيػػات عنػػد حػػد ،وقطعيػػا عنػػد درجػػة ،مػػع بقػػاء كثيػػر مػػف اإلمكانيػػات غيػػر

متحقؽ بعد .وقد تكوف بمعاف أخرىُ ،نفصميا في أجزاء أخرى مف ىذا العرض.

وثالثاً ،إنو إمكانية معمقة ،إف صح التعبير ،بمعنى أنػو البػد أف يقػع يومػاً .ىػذا

يقينػي ال سػػبيؿ إلػى الشػػؾ فيػػو ،ولكننػي مػػف ناحيػػة أخػرى فػػي جيػػؿ مطمػؽ فيمػػا يتعمػػؽ
بالزماف الذي سيقع فيو .يقوؿ باسػكاؿ" :إننػي فػي حالػة جيػؿ تػاـ بكػؿ شػيء ،فكػؿ مػا

أعرفو ىو أنني البد أف أموت يوماً ما ،ولكنني أجيؿ كؿ الجيؿ ىذا الموت"!

ورابعػاً ،أف المػػوت حػػادث كمػػي كميػػة مطمقػػة مػػف ناحيػػة ،جز ػػي شخصػػي جز يػػة

مطمقة مف ناحية أخرى .فالكؿ فانوف ،ولكف كبل منا يموت وحده ،والبد أف يمػوت ىػو
نفسو ،وال يمكف أف يكوف واحد آخر بديبلً عنو .وىذا عيف مصدر اإلشكاؿ مف ناحيػة

المعرفػػة ،إذ ال سػػبيؿ إلػػى إدراؾ المػػوت مباشػرة بوصػػفو مػػوتى أنػػا الخػػاص ،ألننػػي فػػي

ىذه الحالػة ػ حالػة مػوتى أنػا الخػاص ػ ال أسػتطيع اإلدراؾ .ومعنػى ىػذا أيضػاً أننػي ال

أس ػػتطيع أف أدرؾ الم ػػوت إد اركػ ػاً حقيقيػ ػاً ،ألف إد ارك ػػي لمم ػػوت سينحص ػػر حين ػػذ ف ػػي

حضوري موت اآلخريف ومشاىدة اآلثار الخارجية التي ُيحدثيا الموت.

ومثػػؿ ىػػذا اإلدراؾ لػػيس إد اركػاً حقيقيػاً لممػػوت كمػػا ىػػو فػػي ذاتػػو ،بػػؿ ىػػو إدراؾ

لممػػوت فػػي اثػػاره .وال أسػػتطيع أف أقػػوؿ ىنػػا إننػػي عنػػد محػػاولتي إدراؾ المػػوت أضػػع
نفسي موضع اآلخريف الذيف يموتوف ،ألف المرء ال يمكف أف يحمؿ عبء المػوت عػف

غيره .ىذا إلى أنو لو سممنا جدالً بإمكاف إدراؾ موقؼ المرء بالنسبة إلػى المػوت ،فػإف
المحتضػر
ىذا ال يفيدني شػي اً فػي معرفػة حالػة الميػت نفسػو ،وانمػا يخبرنػي عػف حالػة ُ

فحسب ،ال عف حالة الموت نفسيا .ال سبيؿ إلدراؾ حقيقة الموت!
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وىكذا نرى أف الموت كمو إشكاؿ مف الناحية الوجودية ومف ناحية المعرفة!
الش ػػرط األوؿ إذاً ق ػػد تحق ػػؽ ،وأعن ػػي ب ػػو وج ػػود اإلش ػػكاؿ .فمت ػػى يك ػػوف الم ػػوت

مش ػػكمة إذاً؟ يك ػػوف الم ػػوت مش ػػكمة حينم ػػا يش ػػعر اإلنس ػػاف ش ػػعو اًر قويػ ػاً واض ػػحاً بي ػػذا

اإلش ػػكاؿ ،وحينم ػػا يحي ػػا ى ػػذا اإلش ػػكاؿ ف ػػي نفس ػػو بطريق ػػة عميق ػػة ،وحينم ػػا ينظ ػػر إل ػػى
الموت كمػا ىػو ومػف حيػث إشػكاليتو ىػذه .ويحػاوؿ أف ينفػذ إلػى معنػاه مػف حيػث ذاتػو

المستقمة .يقتضي ىذا كمو أشياء مف الناحية الذاتية ،وكذا مف الناحية الموضوعية.
 من الناحية الذاتية :يقتضي لمف يمكف أف يصير الموت عنده مشكمة:

أوالً :الش ػػعور بالشخص ػ ػية والذاتيػ ػػة1 :ػ ػ ػ ألنػ ػػو بػ ػػدوف ىػ ػػذا الشػ ػػعور ال يسػ ػػتطيع

اإلنساف إدراؾ الطابع األصمي الجوىري لممػوت ،وىػو أنػو شخصػي صػرؼ ،وال سػبيؿ

إل ػػى إد ارك ػػو إد اركػ ػاً حقيقيػ ػاً إال م ػػف حي ػػث أن ػػو م ػػوتى أن ػػا الخ ػػاص .وال يبم ػػئ الش ػػعور
بالشخصية والوحدة درجة أقوى وأعمى مما ىو في ىذه المحظػة ،لحظػة المػوت ،ألننػي

أنا الذي أموت وحػدي ،وال يمكػف مطمقػاً أف يحػؿ غيػري محمػى فػي ىػذا المػوت .وليػذا

نجد أنو كمما كاف الشعور بالشخصية عند اإلنسػاف أقػوى وأوضػح ،كػاف االنسػاف أقػدر
عمػػى ادراؾ المػػوت ،وعمػػى أف يكػػوف المػػوت عنػػده مشػػكمة .وليػػذا أيض ػاً ال يمكػػف أف

يكوف الموت مشكمة لمف يكوف ضعيؼ الشعور بالشخصية..

والنتيجة ليذا ىي أف البدا ي والساذج ،نظ اًر إلى ضعؼ شعورىما بالشخصػية،

ال يمكػػف أف يصػػير المػػوت بالنسػػبة ليمػػا مشػػكمة .والمحظػػة التػػي يبػػدأ فييػػا المػػوت بػػأف
يكوف مشكمة بالنسبة إلى إنساف ما ،ىػي المحظػة التػي تػؤذف بػأف ىػذا اإلنسػاف قػد بمػئ

درجػػة قويػػة مػػف الشػػعور بالشخصػػية ،وبالتػػالي قػػد بػػدأ يتحضػػر .وليػػذا نجػػد أف التفكيػػر

فػػي المػػوت يقتػػرف بػػو دا م ػاً مػػيبلد حضػػارة جديػػدة ،فػػإف مػػا يصػػدؽ عمػػى روح األف ػراد

يصدؽ كذلؾ عمى روح الحضارات .وىذه فكرة قد فصؿ فييا اشبنجمر وأوضػحيا تمػاـ

التوضػػيح .وليػػذا أيضػاً كػػاف كػػؿ إضػػعاؼ لمشخصػػية مػػف شػػأنو تشػػويو حقيقػػة المػػوت،
وىذا اإلضعاؼ لمشخصية أظير ما يكوف في حالتيف:
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حالة إفناء الشخصية في روح كمية ،وحالة إفناء الشخصية في "الناس"!
فكؿ مذىب في الوجػود يفنػى الشخصػية فػي الػروح الكميػة ال يسػتطيع أف يػدرؾ

المشػػكمة الحقيقيػػة لممػػوت ،وىػػذا مػػا فعمػػو مػػذىب المثاليػػة ،وخصوصػاً فػػي أعمػػى صػػورة
بمهيا ىذا المذىب ،ونعني بذلؾ المثالية األلمانية وعند ىيجؿ بنوع أخص.

فػػإف الفػػرد بالنسػػبة إلػػى المثاليػػة لػػيس لػػو وجػػود حقيقػػي فػػي ذاتػػو ،وانمػػا الوجػػود

الحقيقػػي ىػػو وجػػود المطمػػؽ ،وال قيمػػة وجوديػػة لمفػػرد إال مػػف حيػػث كونػػو مشػػاركاً فػػي

وجػػود المطمػػؽ ،أي ػاً مػػا كػػاف االسػػـ ال ػذي نعطيػػو ليػػذا المطمػػؽ :فس ػواء سػػميناه "األنػػا

المطم ػػؽ" ،وى ػػو األن ػػا ال ػػذي يض ػػع نفس ػػو بنفس ػػو ،كم ػػا فع ػػؿ فش ػػتو .أو س ػػميناه "ال ػػروح
الكمية" ،وىي تمؾ "الصورة" التي تعرض نفسيا عمى مر الزماف كمػا فعػؿ ىيجػؿ ػ فػإف
ىػػذا مػػف شػػأنو أف يحجػػب عنػػا إحػػدى الممي ػزات الجوىريػػة لممػػوت ،ونعنػػي بػػو ارتباطػػو

بالفرديػػة أو الشخصػػية أو الذاتيػػة كػػؿ االرتبػػاط .وليػػذا لػػـ يقػػدر ليػػذه المثاليػػة أف تضػػع
لمموت مشكمة ،واف وضعتيا لـ تضعيا وضعاً حقيقياً .واذا كػاف ىيجػؿ نفسػو قػد عنػى
بي ػػذه المش ػػكمة عناي ػػة كبيػ ػرة ،ف ػػإف مص ػػدر ى ػػذه العناي ػػة ل ػػـ يك ػػف مثاليت ػػو ،وانم ػػا ك ػػاف
مصدرىا عوامؿ أخرى أجنبية عف المثالية خضع ليا ىيجؿ.

ثانيـــاً :فكػ ػرة الشخص ػػية تقتض ػػي ب ػػدورىا فكػ ػرة الحري ػػة ،ف ػػبل شخص ػػية حي ػػث ال

حرية ،وال حرية حيث ال شخصية .وذلؾ مف ناحيتيف1 :ػ أنػو ال مسػ ولية إذا لػـ توجػد
الشخصية ،وال مس ولية إذا لـ توجد الحرية ،فبل وجػود لمشخصػية إذف إال مػع الحريػة.

2ػ أف الحرية ىي االختيار ،وال اختيار إال بالنسبة إلى شخصية تُميز.

فإذا كانت الشخصية تقتضي الحرية ،والمػوت يقتضػي الشخصػية ،فػإف المػوت
يقتضػػي الحريػػة .ويتضػػح ىػػذا أكثػػر حينمػػا ننظػػر إلػػى طبيعػػة الحريػػة وطبيعػػة المػػوت،
فنرى حين ذ أف الحرية ىي اإلمكانية ،كما أف المػوت ىػو اإلمكانيػة ،بػؿ ىػو اإلمكانيػة

المطمقػػة .وعمػػى ىػػذا ،فإنػػو مػػف ناحيػػة اإلمكػػاف أيض ػاً المػػوت والحريػػة مرتبطػػاف أوثػػؽ
ارتباط ،وقدرة اإلنساف عمى أف يموت ىي أعمى درجات الحرية.
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ومػ ػػف ىػ ػػذا االرتبػ ػػاط بػ ػػيف المػ ػػوت وبػ ػػيف الحريػ ػػة نسػ ػػتطيع أف نسػ ػػتنتج أف كػ ػػؿ

المذاىب التي لـ تقؿ بالحريػة الشخصػية عمػى وجػو التحديػد ػ لػـ يكػف حظيػا أف تضػع
مشكمة الموت وضعاً حقيقياً .وىػذا أيضػاً مػف العوامػؿ التػي شػوىت مشػكمة المػوت فػي
المثاليػػة األلمانيػػة ،ألنيػػا واف قالػػت بالحريػػة ،فإنيػػا لػػـ تفيػػـ الحريػػة عمػػى أنيػػا الحريػػة

الفرديػػة ،وانمػػا فيمتيػػا عمػػى أنيػػا الحريػػة الكميػػة ػ إف صػػح ىػػذا التعبيػػر ػ ،فإنيػػا تقػػوؿ

بحرية بالنسبة إلى اهلل ،وبالنسبة إلى الكؿ ،األنا المطمؽ أو الروح المطمقة ،ال بالنسبة

إلػػى اإلنسػػاف الفػػرد ،وأمػػا مػػا ىنالػػؾ مػػف حريػػة فػػي األفػراد فمػػا ىػػي إال مظػػاىر متعػػددة

لحرية واحدة ىي الحرية الكمية ،وليست حرية بالمعنى الحقيقي!

كمػػا الحػػظ ىػػذا أيض ػاً أحػػد أتبػػاع ىػػذه المثاليػػة فػػي الػػدور المتػػأخر مػػف أدوار

تطػػوره الروحػػي ونعنػػي بػػو فردريػػؾ شػػمنج فػػي الػػدور األخيػػر .فقػػد قػػاؿ شػػمنج إف فك ػرة

المثاليػػة عػػف الحريػػة فكػرة صػػورية جوفػػاء يجػػب أف تسػػتبدؿ بيػػا فكػرة واقعيػػة حيػػة ،ىػػي
أف الحرية ىي القدرة عمى فعؿ الخيػر والشػر بالنسػبة إلػى اإلنسػاف الفػرد .أي أنػو البػد

لمحرية أيضاً أف تكػوف قػدرة عمػى فعػؿ الشػر ،واال ػ أي إذا اقتصػرت عمػى فعػؿ الخيػر

وحػػده ػ فإنيػػا لػػف تكػػوف حين ػػذ حريػػة .ومػػف ىنػػا فػػإف الحريػػة بيػػذا المعنػػى ال يمكػػف أف
تكػػوف صػػفة مػػف صػػفات اهلل عنػػد مػػف اليجػػوزوف عمػػى اهلل فعػػؿ الشػػر .ومػػف ىنػػا جػػاء
االرتباط الوثيؽ بػيف الحريػة وبػيف الخطي ػة :فحيػث ال توجػد الخطي ػة ال توجػد الحريػة،

وحيث توجد الحرية توجد الخطي ة بالضرورة..

ثالث ـاً :عػػف طريػػؽ ىػػذا االرتبػػاط بػػيف الحريػػة والمػػوت مػػف جيػػة ،وبػػيف الحريػػة

والخطي ػػة مػػف جيػػة أخػػرى ،كػػاف االرتبػػاط بػػيف الخطي ػػة وبػػيف المػػوت .واالرتبػػاط بػػيف
الخطي ة وبيف الموت قػد بمػئ أوؿ درجػة عميػا مػف درجػات التعبيػر عنػو فػي المسػيحية،

وصور أصػرح تصػوير فػي عبػارة القػديس بػولس" :بواسػطة إنسػاف نفػذت الخطي ػة إلػى
ُ
العالـ ،وعف طريؽ الخطي ة نفذ المػوت" .فيػذه العبػارة تػدلنا عمػى أف المسػيحية نظػرت

إلػػى المػػوت عمػػى أسػػاس أف مصػػدره الخطي ػػة ،أى أنيػػا أدركػػت منػػذ ابتػػدا يا مػػا ىنالػػؾ
مف صمة وثيقة جداً ،صمة العمة بالمعموؿ ،بيف الموت وبيف الخطي ة.
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وىػػي قػػد ربطػػت بينيمػػا أيض ػاً عػػف طريػػؽ فك ػرة الحريػػة الفرديػػة ،خصوص ػاً إذا

الحظنا أف الحرية الفردية تحتؿ مقاماً عالياً في الفكر المسػيحي ،ومصػدر ىػذا ارتبػاط

الحريػػة بالخطي ػػة :فػػإذا كانػػت فك ػرة الخطي ػة تمعػػب الػػدور األكبػػر فػػي الحيػػاة الروحيػػة
المسيحية ،كاف البد إذاً مف القوؿ بالحرية الفردية بؿ وتوكيدىا ،ما دامت ىي مصػدر

الخطي ة .وىكذا نرى أنو قد توافرت لممسيحية ىػذه العناصػر الثبلثػة الضػرورية لوضػع
مشكمة الموت :ونعني بيا الشخصية ،والحرية ،والخطي ة.

أى أف الناحيػػة الذاتيػػة كػػاف مػػف شػػأنيا أف تيي ػ لممسػػيحية أف تضػػع مشػػكمة

الموت وضعاً حقيقياً ،إف توافرت إلى جانب الناحية الذاتية الناحية الموضوعية.
 من الناحية الموضوعية:

ُيقصػػد بالناحي ػػة الموضػػوعية أوالً إدراؾ أف الوج ػػود يقتضػػي بطبيعت ػػو التن ػػاىي،

حتػػى يمكػػف أف ُينظػػر إلػػى المػػوت نظ ػرة حقيقيػػة عمػػى أسػػاس أنػػو عنصػػر مكػػوف فػػي
الوجػػود .واال ،فػػإف المػػوت لػػف يكػػوف لػػو اذاً مكػػاف داخػػؿ نظ ػرة االنسػػاف إلػػى الوجػػود،
وانمػػا سػػيكوف شػػي اً عرضػػياً يمكػػف إغفالػػو .وىػػذا ىػػو السػػبب فػػي أف الػػذيف نظػػروا إلػػى
الموت ىذه النظرة لـ يستطيعوا أف يضعوا المشكمة الحقيقية لمموت .وعمى رأس ىػؤالء

جميع ػاً أفبلطػػوف ،فبػػرغـ عنايتػػو بػػالموت ،وقولػػو عػػف الفمسػػفة انيػػا تأمػػؿ لممػػوت ،لػػـ
يستطع أفبلطوف وضع المشكمة الحقيقة لمموت ،عمى خبلؼ ما يعتقده البعض.

فالػذى يقصػػده أفبلطػػوف بقولػو ىػػذا ىػػو أف المػوت ىػػو الوسػػيمة التػى بيػػا يتيسػػر

بعد ذلؾ لمفيمسوؼ أف يفكر جيداً ،وذلؾ ألف حيػاة الفيمسػوؼ عنػد أفبلطػوف ىػي حيػاة
المثػػؿ ،وال يتيسػػر تأمػػؿ الصػػور تػػأمبلً حقيقي ػاً مػػا
متجيػػة دا م ػاً إلػػى تأمػػؿ الصػػور أو ُ
دامت النفس سجينة في البدف ،فبلبد مف الخػبلص مػف البػدف ػ أى البػد مػف المػوت ػ،
حتى يكػوف فػي مقػدور المػرء أف يتأمػؿ الصػور دوف أف يشػوه عميػو ىػذا التأمػؿ مشػوه.

فكأف الموت في نظر أفبلطػوف إذاً جسػر ومعبػر ينتقػؿ بنػا مػف حيػاة الػنفس فػي البػدف

إلػػى عػػالـ الصػػور .ىػػو ابتػػداء أولػػي مػػف أف يكػػوف نيايػػة ،ألنػػو ابتػػداء لمحيػػاة الروحيػػة
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الحقيقي ػػة .حي ػػاة ال ػػنفس حي ػػاة تأم ػػؿ لمص ػػور .ى ػػو عم ػػى وج ػػو العم ػػوـ ب ػػاب يف ػػتح عم ػػى
األبدية .فبل يمكف إذف لمف ينظر إلى الموت ىذه النظرة أف يجعؿ منو مشكمة.

وانمػػا يكػػوف المػػوت مشػػكمة مػػف الناحيػػة الوجوديػػة حينمػػا يكػػوف فػػي نظػػر المػػرء

مػػف جػػوىر الوجػػود ،وجػػزءاً جوىري ػاً مكون ػاً لػػو .وىػػذه ناحيػػة أدركتيػػا المسػػيحية ،فقػػاؿ

القػػديس بػػولس فػػي نفػػس اآليػػة السػػابقة" :وىكػػذا نفػػذ المػػوت فػػي جميػػع النػػاس" ،أى أف

الموت عنصر مكوف لموجود .وعف طريؽ ىذا كمػو اسػتطاعت المسػيحية ألوؿ مػرة أف
تضع مشكمة الموت وضعاً حقيقياً مف حيػث أف المػوت مشػكمة فحسػب .ولكنيػا حينمػا

وضحي
أرادت أف تعرؼ ىذا الموت مف حيث ماىيتو اختمطت بالنظرة األخبلقية ،بؿ ُ

بالنظرة األولى ،وكاد النظر أف يصرؼ عنيا لحساب النظرة الثانية.

حتى أوشكت الناحية الوجوديػة أف تختفػي بتػأثير الناحيػة األخبلقيػة ،خصوصػاً

أنيػػا قػػد وقفػػت مػػف الناحيػػة األخبلقيػػة مػػوقفيف .فقالػػت عػػف المػػوت إنػػو شػػر وقالػػت عنػػو
إنػػو خيػػر .أى أنػػو شػػر بوصػػفو ابػػف الخطي ػػة وىػػو خيػػر مػػف حيػػث أنػػو الواسػػطة بػػيف
المتناىي والبلمتناىي ،بيف االنسػاف وبػيف اهلل ،إذ ىػو أصػؿ الفػداء .ولػذا كػاف الشػعور

الػػذى يػػتـ بػػو ادراؾ ماىيػػة المػػوت مزدوجػاً :فيػػو قمػػؽ مػػف ناحيػػة بوصػػؼ المػػوت شػ اًر،

وىو سرور بوصفو خي اًر مف ناحية أخرى .وكانت نتيجة ىذا أنيا لـ تسػتطع أف تصػؿ
إلى إدراؾ ماىية الموت إد اركػاً حقيقيػاً ،مػا دامػت لػـ تأخػذ بالمصػدر األصػمى الحقيقػي

لممعرفػ ػػة فيمػ ػػا يتعمػ ػػؽ بػ ػػالموت ،ونعنػ ػػي بػ ػػو القمػػػؽ! وعمػ ػػى كػ ػػؿ ح ػػاؿ ،فػ ػػإف المسػ ػػيحية
استطاعت أف تضع مشكمة الموت وضعاً حقيقياً ،وليػذا كػاف ليػا أثػر كبيػر فػي جميػع

الفبلسفة ،الذيف حاولوا مف بعد وضع مشكمة الموت.

والعمػػة فػػي أف النظ ػرة األخبلقيػػة قػػد حالػػت بػػيف المس ػيحية وبػػيف إدراؾ المػػوت

إد ارك ػاً حقيقي ػاً ىػػي أف نظرتيػػا إلػػى المػػوت بوصػػفو ش ػ اًر جعمتيػػا تنظػػر إليػػو عمػػى أنػػو

مضاد لمحياة ،مع أنيا قالت إنو عنصر مكوف لموجود .فالواقع أف ىػذا القػوؿ إذا فسػر

تفسػػي اًر وجوديػاً ص ػرفاً ،وبصػػرؼ النظػػر عػػف كػػؿ تقػػويـ أخبلقػػي ،يػػدؿ عمػػى أف المػػوت

جزء مف الحياة .وأنو ليس مضاداً ليا .فمكػي تكػوف النظػرة إلػى المػوت صػحيحة يجػب

131

أف تجعؿ الموت جزءاً مف الحياة ،وىػذا مػا فعمتػو فمسػفة الحيػاة .خصوصػاً عنػد أشػير

ممثميي ػػا م ػػف األلم ػػاف .فق ػػد ق ػػاؿ فردري ػػؾ نيتش ػػة" :ح ػػذار أف تق ػػوؿ إف الم ػػوت مض ػػاد

لمحياة" .ولكف كيؼ السبيؿ إلى جعؿ الموت جزءاً مف الحياة؟

إف أصحاب المذىب الحيوي يقولوف إنو ليس خػارج الحيػاة شػيء ،فالحيػاة ىػي

الكػػؿ .ومعنػػى ىػػذا أف المػػوت يجػػب أف ُيفسػػر أيض ػاً بالحيػػاة وأف تُفسػػر الحيػػاة بػػدورىا
بػػالموت .وليػػذا يقػػوؿ جػػورج زمػػؿ" :إف الحيػػاة تقتضػػي بطبيعتيػػا المػػوت ،بحسػػبانو ىػػذا
الشيء اآلخر الذى بالنسبة إليو تصير شي اً ،والذى بدونو لف يكوف ليذا الشيء معنػاه

وصػػورتو" .إف الحيػػاة تقتضػػي المػػوت أيض ػاً إذاً ،ومػػا ىػػو حػػي ىػػو وحػػده الػػذى يمػػوت

ومػػا المػػوت إال حػػد لمحيػػاة ،ىػػو الصػػورة التػػى تمبسػػيا الحيػػاة وتحطميػػا مػػف بعػػد ،وىػػذه
الصػػورة ال توجػػد فػػي المحظػػة األخي ػرة فحسػػب ،بػػؿ توجػػد فػػي كػػؿ لحظػػة مػػف لحظػػات

الحيػػاة ،وتعػػيف مضػػموف ىػػذه المحظػػات .ىػػي صػػورة باطنػػة إذ توجػػد منػػذ بػػدء الحيػػاة
ومحايػث ليػا إذاً،
وبدونيا ستكوف الحياة منذ البدء شي اً آخر .الموت باطف فػي الحيػاة ُ

وليس عالياً عمييا .الموت ليس حادثاً خارجياً عرضياً.

الخبلصػػة إذاً أف المػػوت حالػػة مػػف حػػاالت الحيػػاة ،حال ػة ضػػرورية تكػػوف فييػػا

الحيػػاة منػػذ البػػدء ،وىػػذا مػػا عبػػر عنػػو أحػػد كتػػاب العصػػور الوسػػطى فػػي قصػػة الفػػبلح

البػػوىيمي حػػيف قػػاؿ" :منػػذ أف يػػأتي اإلنسػػاف إلػػى الحيػػاة ،يكػػوف بالفعػػؿ فػػي شػػيخوخة
الموت" .فالنياية إذاً في حالة الموت ىػي كانتيػاء النمػو والنضػج بالنسػبة إلػى الثمػار،

فػػنحف فػػي ىػػذه الحالػػة النقػػوؿ عػػف النضػػج إنػػو جػػاء دفعػػة واحػػدة وفػػي المحظػػة األخيػرة
التى تـ فييا النضج ،وكأنو شيء منفصؿ قد ألصػؽ بػالثمرة أو كأنػو خػاتـ ختمػت بػو،

وانمػػا النضػػج فعػػؿ مسػػتمر ابتػػدأ منػػذ مػػيبلد الثم ػرة واسػػتمر يسػػاير حياتيػػا لحظػػة بعػػد
لحظة حتى أتت نيايتيػا ،وىػي تمػاـ النضػج .ومثػؿ ىػذا أيضػاً ُيقػاؿ عػف المػوت ،فيػو
موجود متطور منذ بداية الحياة ،ىو مقارف لمحياة إذف ال ينفصؿ عنيا أنى ُوجدت.

وىنا تنشأ مشكمة أخرى :فيؿ صحيح أف الموت مثؿ النضوج؟ ىؿ صحيح أف

النياية ىنا معناىا التماـ والكماؿ وتحقيؽ كػؿ االمكانيػات؟ نظػف أف نظػرة بسػيطة إلػى

الطريقػػة التػػى بيػػا يختػػار المػػوت ضػػحاياه تكفػػي القناعنػػا بعكػػس ىػػذا ،فيػػو تػػارة يطيػػؿ
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حياة الناس حتى لتكوف قػد اسػتنفذت كػؿ امكانياتيػا وزيػادة .وطػو اًر آخػر ػ لعمػو األكثػر
حػػدوثاً ػ يقصػػر حيػػاة النػػاس حتػػى التكػػاد ىػػذه الحيػػاة أف تكػػوف قػػد حققػػت غيػػر جػػزء
ض يؿ مػف امكانياتيػا ،بينمػا ظمػت بقيػة االمكانيػات مؤجمػة السػبيؿ مطمقػا إلػى وفا يػا.

ومعنى ىذا أف النيايػة يجػب أف تُفسػر تفسػي اًر آخػر غيػر تفسػيرىا بأنيػا نضػوج ،تفسػي اًر
إذف يجمع بيف الوجود والموت مف ناحية ،ومػف ناحيػة أخػرى ال يفتػرض وجػود المػوت

في الوجػود أو الحيػاة عمػى صػورة تطػور نحػو غايػة ،أعنػي أف الوجػود يجػب أف ُيفسػر

مػػف جديػػد عمػػى أنػػو يقتضػػي مػػف حيػػث جػػوىره الفنػػاء ،وأف الفنػػاء حالػػة وجوديػػة يكػػوف

فييػػا الوجػػود منػػذ كينونتػػو .وىػػذا معنػػاه أيضػاً إقامػػة مػػذىب فػػي الوجػػود جديػػد عمػػى ىػػذا
األساس ،وىذا ما حاوؿ أف يفعمو ىيدجر ثـ ياسبرز.

بػػدأت ىػػذه الفمسػػفة بحثيػػا فػػي الوجػػود بالكشػػؼ عػػف المصػػدر الحقيقػػي لمعرفػػة

الوجػػود ،فقبمػػت الوضػػع الػػذى وضػػعنا فيػػو ديكػػارت منػػذ أوا ػػؿ العصػػر الحػػديث حػػيف
جعػػؿ الفكػػر أسػػاس الوجػػود ،ممػػا أدى إلػػى قيػػاـ تمػػؾ المشػػكمة الكبػػرى ػ مشػػكمة نظريػػة
المعرفة ػ وىي المشكمة التى تدور حوؿ الصمة بػيف الػذات والموضػوع .فيػؿ الموضػوع

مػػف نتػػاج الػػذات ،أو عػػاؿ عمػػى الػػذات؟ وعمػػى أسػػاس الوضػػع الػػذى اختػػاره المػػرء فػػي
نظرتو إلى الصمة بيف االثنيف قاـ المذىباف الر يسياف في الفمسفة ،وأعني بيما مػذىب

المثالي ػػة وم ػػذىب الواقعي ػػة .واس ػػتمر النػ ػزاع قا مػ ػاً ب ػػيف الم ػػذىبيف حت ػػى ج ػػاء األلم ػػاني

ادمونػػد ُىسػػرؿ فػػي أوا ػػؿ ىػػذا القػػرف ،فأقػػاـ بنػػاء فمسػػفة جديػػدة ىػػي فمسػػفة الظاىريػػات
عمػػى أسػػاس فكػرة االحالػػة المتبادلػػة .وخبلصػػة ىػػذه الفمسػػفة ىػػي أف ىنػػاؾ دا مػاً إحالػػة
متبادلػػة بػػيف الػػذات وبػػيف الموضػػوع ،فػػبل وجػػود لمػػذات إال مػػف حيػػث كونيػػا محيمػػة إلػػى
الموضوع ،كما أنو ال وجود لمموضوع إال عمى أنو محيؿ إلى ذات.

وحين ػػذ أتػػى تمميػػذه ىيػػدجر فطبػػؽ ىػػذه الفك ػرة عمػػى الوجػػود متػػأث اًر مػػف ناحيػػة

أخػػرى بمػػذىب الفعميػػيف ،فقػػاؿ إف الوجػػود فػػي ىػػذا العػػالـ بالنسػػبة إلػػى األشػػياء وجػػود
إحالة متبادلة عمى أساس أف كؿ شيء البد أف يكوف أداة لشيء آخر ،أى "مف أجػؿ"

شيء آخر ،فإف الصمة إذاً بػيف األشػياء صػمة "إىتمػاـ" ،بمعنػى أف االنسػاف وقػد قُػذؼ
بػػو ف ػي ىػػذا العػػالـ سػػيجيؿ نفسػػو فػػي ىػػذا العػػالـ ،ولػػف يجيػػؿ ىػػذه األشػػياء التػػى ىػػي
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مصدر عنايتو وجزعو ومخاوفو وآمالػو .وانمػا سػتكوف ىػذه األشػياء مصػد اًر "الىتمامػو"

بيا ،أى معرفتو إياىا .ومف ىنا فػإف المعرفػة لػف تكػوف كمػا صػورىا الفبلسػفة مػف قبػؿ

نوعػ ػاً م ػػف االنعك ػػاس الخ ػػاص عم ػػى ال ػػنفس كمػ ػا ي ػػنعكس أى ش ػػيء عم ػػى مػ ػرآة ،وانم ػػا
س ػػتكوف المعرف ػػة دا مػ ػاً مطبوع ػػة بط ػػابع ع ػػاطفي انفع ػػالي ،ف ػػإذا أض ػػفنا ى ػػذا العنص ػػر

العاطفي االنفعالي إلى صمة "االىتماـ" استحالت ىذه الصمة إلى صمة "ىـ".

نحف قد استعممنا حتى اآلف كممة "وجود" اسػتعماالً عامػاً .والواقػع أنػو يجػب أف

يفرؽ بيف نوعيف مف الوجود :النوع األوؿ ىو ما يمكػف أف نسػميو باسػـ "اآلنيػة" ،وىػي
ترجمة لكممة ألمانية  Daseinمف العسير أف نجد ليا ُمقاببلً دقيقػاً فػي أيػة لهػة أخػرى

مف المهػات المعروفػة لػدينا ،ومعناىػا وجػود األشػياء حاضػرة بالفعػؿ .أمػا النػوع الثػاني

فيػػو مػػا يمكػػف أف ُيسػػمى باسػػـ "الوجػػود المػػاىوي"  ،Existenzألنػػو يقصػػد بػػو ماىيػػة
الوجػػود .وىػػذه التفرقػػة تقػػوـ عمػػى أسػػاس التفرقػػة المشػػيورة والتػػى تمعػػب أخطػػر دور فػػي

الفمس ػػفة ،وأعن ػػي بي ػػا التفرق ػػة ب ػػيف الواقعي ػػة واالمكاني ػػة :ف ػػالنوع األوؿ م ػػف الوج ػػود ى ػػو
الوجود الواقعي ،والثاني ىو الوجود االمكاني أو الماىوي.

ثمة خصا ص ر يسػية ثػبلث "لآلنيػة" :ػ فمػف حيػث أف اآلنيػة تشػير مقػدماً إلػى

إمكانيػػات لػػـ تتحقػػؽ بعػػد تسػػمى الصػػمة اضػػما اًر وتصػػميماً .ػ ػ ومػػف حيػػث أف الوجػػود
الماىوي انتقػؿ إلػى حالػة تحقػؽ فصػار "اآلنيػة" ،واف كػاف جػزء ضػ يؿ مػف االمكانيػات

ىػػو فقػػط الػػذى تحقػػؽ تسػػمى الصػػمة واقعيػػة .ػ ػ ومػػف حيػػث أف "اآلنيػػة" ىػػي وجػػود بػػيف
أشياء أو وجود في العالـ تسمى الصمة حين ذ سقوطاً.

نح ػػف ق ػػد قمن ػػا إف "الي ػػـ" ى ػػو الط ػػابع األص ػػمي لموج ػػود ،ونقص ػػد ب ػػالوجود ىن ػػا

"اآلنية" ،فبلبد إذف أف نجد في "اليـ" ىذه الخصا ص الر يسية الثبلث "لآلنية".

وليذا نجد ىيدجر يعػرؼ "اليػـ" بأنػو" :الوجػود الػذاتي/مػع االمكػاف /بالفعػؿ/فػي

العالـ" .وواضح أف تعريؼ ىيدجر لػ"اليـ" يعبػر عػف تمػؾ الخصػا ص الر يسػية :فقولػو
"مع االمكاف" يعبر عف االضمار والتصميـ ،وقولو "بالفعؿ" يعبػر عػف الواقعيػة ،وقولػو
"فػػي العػػالـ" يعبػػر عػػف السػػقوط .أمػػا قولػػو "الػػذاتي" ف ارجػػع إلػػى "اآلنيػػة" ،فقػػد قمن ػا إف
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االحالػػة المتبادلػػة ىػػي طػػابع الوجػػود ،أعنػػي أف كػػؿ شػػيء البػػد أف ُيحيػػؿ إلػػى شػػيء
آخػػر .إال أف ىػػذه االحالػػة إلػػى آخػػر ال يمكػػف أف تسػػتمر إلػػى غيػػر نيايػػة ،بػػؿ البػػد أف
تصؿ إلى شيء ال يحيؿ إلى غير ذاتو ،وىذا الشيء ىػو "اآلنيػة" .فيػو يحيػؿ إذاً إلػى

ذاتو ،ومف ىنا قمنػا" :ذاتػي" فػي تعريفنػا لمفػظ "ىػـ" .وخبلصػة ىػذا كمػو أف "اآلنيػة" فػي
"ىـ" مف أجؿ ذاتيا ،أو بعبارة أخرى "اآلنية" ميمومة بامكانياتيا الذاتية.

ثـ إف ىذه الصػفات تشػير إلػى طػابع أصػمي آخػر لموجػود .فاننػا إذا تعمقنػا فػي

معنػػى الصػػمة األولػػى وىػػي صػػمة االضػػمار والتصػػميـ لوجػػدنا أنيػػا تػػدؿ عمػػى أف "ىػػذا

الوجػػود" يضػػمر ويصػػمـ إمكانيػػات ذاتيػػة باسػػتمرار ،أو بعبػػارة أخػػرى أف "اآلنيػػة" فػػي
تصميـ بالنسبة إلى ماىيتيا .والتصميـ إشارة إلػى شػيء لػـ يتحقػؽ بعػد بالفعػؿ ويمكػف
أف يتحقػػؽ فػػي المسػػتقبؿ ،ومعنػػى ىػػذا أف ىػػذه الصػػمة تتسػػـ بسػػمة االسػػتقباؿ .وعمػػى

العكػػس مػػف ىػػذا نجػػد أف الصػػمة الثانيػػة ،وىػػي صػػمة الواقعيػػة ،تػػدؿ بوضػػوح عمػػى أف
التحقؽ لبلمكانيات قد كاف ،أعني أنيا تتسـ بسمة المضي .وأخيػ اًر نجػد الصػمة الثالثػة

مطبوعة بطابع الحضور ،ألنيا تدؿ عمى الوجود حاض اًر بيف أشياء .فكأف "اآلنية" إذاً

تتسػػـ بسػػمة االسػػتقباؿ والمضػػي والحضػػور أى بونػػات الزمػػاف الثبلثػػة ،أى أف جػػوىر
الوجود ىو الزمانية ،فالزمانية إذاً طابع أصمي آخر لموجود..

وىنػػا يبلحػػظ أف الزمػػاف قػػد فسػػر تفسػػي اًر جديػػداً .ىيػػدجر قػػد ثػػار عمػػى التفسػػير

المألوؼ لمزماف عمى أساس أنو عبارة عف خط مستمر مقسـ إلى آنات ثبلثػة متتاليػة،

كمػػا ثػػار قبمػػو بقميػػؿ برجسػػوف واشػػبنجمر ،نظ ػ اًر لمػػا فػػي ىػػذه النظ ػرة اآلليػػة لمزمػػاف مػػف

تشويو لحقيقتو ألننا في ىذه الحالة نتصور الزماف عمى أساس المكاف ،مع أف الزمػاف

والمكػػاف مختمفػػاف كػػؿ االخػػتبلؼ .وكمػػا نعػػت برجسػػوف ىػػذا الزمػػاف متصػػو اًر عمػػى ىػػذا

النحو بأنػو زمػاف آلػي ،وصػؼ ىيػدجر ىػذا الزمػاف بأنػو زمػاف غيػر حقيقػي ،ىػو زمػاف

الساعات والحياة العممية .أمػا الزمػاف الحقيقػي فيػو الزمػاف الوجػودي أو الزمانيػة ،وىػو
ىػػذا الػػذى فس ػرناه منػػذ قميػػؿ ،ومػػف ىػػذا التفسػػير يتبػػيف لنػػا بوضػػوح أف صػػفات الوجػػود

األصػػمية ىػػي عينيػػا صػػفات الزمانيػػة .ومعنػػى ىػػذا أف الوجػػود والزمػػاف شػػيء واحػػد.

فمننظر في ماىية ىذا الزماف الوجودي أو الزمانية:
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ىي ػػدجر يمي ػػز ب ػػيف ى ػػذه األحػ ػواؿ ال ػػثبلث لمزماني ػػة م ػػف حي ػػث المرتب ػػة فيجع ػػؿ

المرتبة األولى لمحالة األولى وىػي حالػة المسػتقبؿ .فالزمانيػة األصػيمة الحقيقيػة تصػير
في حالة الزمانيػة ابتػداء مػف المسػنقبؿ الحقيقػي ،حتػى انيػا لتػوقظ الحاضػر بػأف تكػوف

ىػػي مسػػتقببلً قػػد كػػاف ،فالظػػاىرة األوليػػة لمزمانيػػة األصػػمية الحقيقيػػة إذاً ىػػي المسػػتقبؿ.

ونس ػػتطيع أف نفس ػػر ى ػػذا بعب ػػارة أخ ػػرى فنق ػػوؿ :إف ماىي ػػة "اآلني ػػة" ى ػػي االمكاني ػػات،
واالمكانيات أشياء لـ تتحقؽ بعد ،أى أنيا فػي حالػة االسػتقباؿ .فالمسػتقبؿ إذف جػوىر

الوجود .ونظ اًر ألىمية المستقبؿ ،عمينا أف نحمؿ مضمونو.

فػػي المسػػتقبؿ تكػػوف "اآلنيػػة" فػػي حالػػة إضػػمار وتصػػميـ وتوقػػع مسػػتمر بالنسػػبة
إلى ذاتيػا ،نظػ اًر إلػى أف الوجػود الكمػي لػـ يتحقػؽ بعػد بتمامػو بػأف بقيػت فيػو إمكانيػات

أخػػرى لػػـ تػػزؿ غيػػر متحققػػة .ومعنػػى ىػػذا أف "اآلنيػػة" ػ حالػػة المسػػتقبؿ ػ ال يمكػػف أف
تكػػوف ك ػبلً تام ػاً ،بػػؿ البػػد أف يوجػػد فييػػا باسػػتمرار "نقػػص" بسػػبب عػػدـ تحقػػؽ جميػػع

االمكانيػػات .أى أف "اآلنيػػة" ،عمػػى حػػد تعبيػػر ىيػػدجر ،فػػي حالػػة "تأجيػػؿ" باسػػتمرار.

وفكػرة التأجيػػؿ ىػػذه مػػف بػػيف األفكػػار التػػى عنػػي ىيػػدجر بتعمػػؽ معناىػػا إلػػى حػػد بعيػػد،
نظػ اًر لمػػا ليػػا مػػف أىميػػة ر يسػػية بالنسػػبة إلػػى مشػػكمة المػػوت .وخبلصػػة مػػا قالػػو مػػارتف

ىيدجر في ىذا التحميؿ أف معناىا "ليس بعد" ،وىذه يمكف أف تُفيـ بمعنييف..

فقد تكوف بمعنى أف شي اً ليس في المتناوؿ في لحظة مػا ،كمػا ُيقػاؿ عػف بػاقي
ديػػف لػػـ ُيػػدفع بعػػد ،أى أننػػا فػػي ىػػذه الحالػػة نجػػزيء الشػػيء ونجعػػؿ منػػو أج ػزاء ميس ػرة

اآلف وأخػرى سػػتأتي فتضػاؼ ػ مجػػرد اضػػافة ػ إلػػى األجػزاء السػابقة .وظػػاىر أف ىػػذا

المعنى اليمكف أف يكوف المقصود مف التأجيؿ حينما ُيقػاؿ عػف "اآلنيػة" إنيػا فػي حالػة
تأجيؿ مستمر ،ألف "اآلنية" ال يمكف أف تُقسـ إلى أجزاء ىذا التقسيـ اآللى ،خصوصاً
إذا الحظنا أف المؤجؿ أو الػذى "لػيس بعػد" عنصػر جػوىرى فػي "اآلنيػة" ،فيػذا الوجػود

ىػػو عينػػو مؤجمػػو .واذا كػػاف كػػذلؾ ،فػػإف مػػف جػػوىر الوجػػود حين ػػذ ىػػذا "المػػيس بعػػد" أو
المؤج ػػؿ ،وى ػػو موج ػػود بوج ػػوده .وى ػػذا "الم ػػيس بع ػػد" ،ال ػػذى ى ػػو عنص ػػر ج ػػوىري ف ػػي

الوجػػود ،معنػػاه الػػنقص ،أى أف "ىػػذا الوجػػود" ينفصػػو شػػيء باسػػتمرار ،فيػػو إذف فػػي
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حال ػػة نق ػػص مس ػػتمر .أج ػػؿ ،إف ى ػػذا "الم ػػيس بع ػػد" إمكاني ػػة ،ولكني ػػا إمكاني ػػة ممتنع ػػة
التحقيؽ بالضرورة ،ألنيا عنصر جوىري في الوجود كما قمنا .بؿ ىو أعمى درجة مف

درجات االمكانية ،ألنو إمكانية عامة ،ولكنػو أيضػاً أعمػى إمكانيػة ألعمػى امتنػاع ،ألف

االمتناع ىنا مطمؽ.

خبلصػػة ىػػذا كمػػو أف مػػف بػػيف العناص ػر الجوىريػػة فػػي الوجػػود يوجػػد عنصػػر

االمكانية المطمقة .وىذا ىو الموت .ألف الموت ىػو إمكػاف "ىػذا الوجػود" أف ال يمكنػو
تحقيػ ػػؽ حضػ ػػور بعػ ػػد ،أو إمكانيػ ػػة االمتنػ ػػاع المطمػ ػػؽ ليػ ػػذا الوجػ ػػود .ولػ ػػيس وراء ىػ ػػذه
االمكانية حد ،ألف الوجود ال يستطيع مطمقاً أف يتخطى الموت ،وانما يوجػد دا مػاً مػف

ىذا الجانب مػف المػوت وال يمكػف أف يكػوف وراءه .ومػا لػيس لػو حػد ىػو المطمػؽ .إذف

ىذه االمكانية مطمقة .وعمى ىذا فإنو لما كانت االمكانية إمكانية مطمقة ،فػالموت إذف

ىو االمكانية المطمقة لبلامكانية المطمقة .وعمى ىذا فإنو لمػا كانػت االمكانيػة المطمقػة

لبلامكاني ػػة المطمق ػػة عنصػ ػ اًر جوىريػ ػاً ف ػػي الوج ػػود ،ف ػػالموت إذف عنص ػػر ج ػػوىرى ف ػػي

الوجود .فحيث يكوف وجود ،يكوف بالضرورة موت.

وبيذا المعنى وحده يجػب أف ُيفيػـ المػوت عمػى أنػو نيايػة .فمفػظ "نيايػة" ُيطمػؽ
بمعاف عدة .فيقاؿ مثبلً عف المطر إنو "انتيى" ،بمعنى أنو انقطع انقطاع فناء .ويقاؿ

عػػف طريػػؽ فػػي حالػػة بنػػاء إنػػو "انتيػػى" ىنػػا ،بمعنػػى أنػػو انقطػػع ولكػػف لػػـ يكمػػؿ بعػػد.

ويقاؿ ثالثاً عف طريؽ انتيى بناؤه إنو انقطع ،أى ليس بعد ىذا شيء منو باقياً .ويقاؿ
رابعاً عف لوحة تناولتيا يد الفناف لممرة األخيرة إنيػا انتيػت ،بمعنػى أنيػا كممػت وبمهػت

تماميػػا .وال يمكػػف أف يقػػاؿ عػػف المػوت أنػػو انتيػػاء يػػأى معنػػى مػػف ىػػذه المعػػاني ،ألنػػو
اليوج ػػد م ػػف ب ػػيف ى ػػذه المع ػػاني لمنياي ػػة م ػػا يفت ػػرض ف ػػي الش ػػيء المنتي ػػى أف االنتي ػػاء
موجود فيػو منػذ أف كػاف ،بينمػا المػوت ػ كمػا أثبتنػا ػ موجػود فػي الوجػود منػذ ىػو وجػود

أى منذ كينونتو .وانما يجب أف تفيـ النياية بالنسبة إلى الموت بمعنى أف الوجود منػذ

كينونتػػو ىػػو "وجػػود لفنػػاء" .وتمػػؾ ىػػي المشػػكمة الحقيقيػػة لممػػوت ،فيػػي مشػػكمة تنػػاىي
الوجود جوىرياً.
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ولكػف توجػد إلػى جانبيػا مشػاكؿ ثانويػة لممػوت قػد تفيػد فػي د ارسػة ىػذا المشػػكمة

الحقيقيػػة ،لكػػف بشػػرط أف يكػػوف األسػػاس فػػي بحػػث ىػػذه المشػػاكؿ الثانويػػة ىػػو المشػػكمة

الحقيقيػػة .وأوؿ ىػػذه المشػػاكؿ الثانويػػة لممػػوت ،تػػأتي المشػػكمة النفسػػانية لممػػوت ،وتػػدور

حوؿ البحث في الشعور االنساني نحو الموت ،أوالً بازاء موت الذات الخاصػة ،وثانيػاً
بازاء موت اآلخريف .مع مبلحظة أف البحث في ىػذه المشػكمة لػيس بحثػاً فػي األحػواؿ

النفسية عند الميت ،بؿ ىي باألحرى في األحواؿ النفسية عند المحتضر.

كػػذلؾ يمكػػف البحػػث فػػي المػػوت مػػف الناحيػػة التقويميػػة ،فنبحػػث فػػي ىػػؿ المػػوت

خيػػر أـ شػػر .ولكػػف بحػػث كيػػذا ال يتيسػػر إال إذا بحثنػػا مػػف قبػػؿ ماىيػػة الخيػػر وماىيػػة
الشر مف الناحية الميتافيزيقية الوجودية .كما نستطيع أف نبحث في الصمة بيف الموت

وبيف مسا ؿ االلييات ،خاصة فيما يتعمؽ بوجود اهلل والخمؽ مف العدـ.
وىكذا نجد أننا نستطيع أف نقيـ مذىباً فمسفياً عامػاً عمػى أسػاس مشػكمة المػوت

ينقس ػػـ تم ػػؾ األقس ػػاـ األربع ػػة التقميدي ػػة لمفمس ػػفة .فيتن ػػاوؿ أوال الناحي ػػة الفمس ػػفية بعنػ ػواف

"ظاىريػػات المػػوت" ،ويتنػػاوؿ ثاني ػاً الناحيػػة التقويميػػة بعن ػواف" تقويميػػة المػػوت" ،وثالث ػاً

الناحيػػة االلييػػة بعن ػواف "الييػػات المػػوت" ،ويتنػػاوؿ رابع ػاً وفػػي الدرجػػة األولػػى الناحيػػة

الوجودي ػػة بعنػ ػواف "وجودي ػػات الم ػػوت" .وى ػػذا كم ػػو بش ػػرط أف تك ػػوف الناحي ػػة الوجودي ػػة
لمشكمة الموت ىي األساس في كؿ بحث فيو ،كما ىو ظاىر مما قمناه.

إف جعؿ المػوت مركػز التفكيػر فػي الوجػود يػؤذف أيضػاً بمػيبلد حضػارة جديػدة،

ألف روح الحضػػارة تسػػتيقظ فػػي المحظػػة التػػى تتجػػو فييػػا بنظرىػػا إلػػى المػػوت اتجاى ػاً

يكشػػؼ عػػف سػػر الوجػػود .فكػػأف منطػػؽ الحضػػارة إذاً ػ س ػواء بالنسػػبة إلػػى الحضػػارة

الهربيػػة والػػى الحضػػارة الجديػػدة ػ يػػؤذف بوجػػوب قيػػاـ ىػػذا المػػذىب الجديػػد اليػػوـ .بيػػذه

الكممات اختتـ بدوي دراستو التشريحية لػ"مشكمة الموت"..
مالحظات البد منيا:
ــــــــــــــــــــ

عبد الرحمف بدوي ىو العمبلؽ الذى يموت في وطنو ،ويحيا خارجو!
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الناس في ببلدي ػ خاصة الشباب منيـ ػ ال يعرفوف الكثير عػف ىػذا الفيمسػوؼ

المص ػػري ،وق ػػد يك ػػوف لي ػػـ ع ػػذرىـ ف ػػي ذل ػػؾ! ألن ػػو فضػ ػبلً ع ػػف التحػ ػريـ ال ػػذى ُيح ػػيط
بالفمسػفة والفبلسػفة عنػدنا ،قضػى بػدوي ُجػؿ سػنوات عمػره الخصػب بعيػداً عػف مصػرنا
الميمػ ػػة فػ ػػي
الحبيبػ ػػة ،السػ ػػتيا و الشػ ػػديد مػ ػػف تخمػ ػػؼ ٌمخنػ ػػث ،أسػ ػػيبت سػ ػػيرتو الذاتيػ ػػة ُ

تعريتو( ،)3لدرجة دفعت جورنالجي مصري ػ ويالمحماقة ػ لمتندر عمى فيمسػوفنا بػدوي،

ومذىبو الوجودي ،بقولو(" :)4أنا أسب وأشتـ إذف أنا موجود!"

في حوار لو مع الجورنالجي نفسو ،تحدث بدوي عف نفسو قا بلً(:)5
"يبػػدو أف الكثيػريف قػػد غػػاب عػػف بػػاليـ أننػػي أزحػػؼ عمػػى جبيتػػيف منػػذ إنتػػاجي
العممي األوؿ ،الجبية األولى ىي الجبيػة الفمسػفية اإلنسػانية (العامػة والكميػة) والجبيػة

الثانية ىي الجبية اإلسبلمية ،وال أعتقد أننػي عنػدما أصػدرت كتػابي األوؿ عػف نيتشػو

سنة  ،1939ثػـ أصػدرت كتػابي الثػاني عػف التػراث اليونػاني فػي الحضػارة اإلسػبلمية،

قد أتيت بذلؾ شي اً نك اًر.

"لقد اعتدت منذ بواكير حيػاتي الفكريػة أف أسػير عمػى ىػذه الخطػة حتػى اليػوـ.

فيػػذه المؤلفػػات الثبلثػػة التػػي ظيػػرت حػػوؿ الق ػرآف الك ػريـ وحيػػاة محمػػد واإلسػػبلـ تمػػت
كت ػػابي ذي األربع ػػة أجػ ػزاء ع ػػف عمانوي ػػؿ كان ػػت .وكت ػػابي ع ػػف ىيج ػػؿ ث ػػـ موس ػػوعتي
الفمسفية وىكذا فعنػدما أضػع مؤلفػاً فػي الفمسػفة العالميػة البػد أف يعقبػو كتػاب آخػر فػي

الفكر اإلسبلمي.

"كـ أود أف يفيـ الناس عمى ىذه الخطة حتى ال تنزلقوا في تفسيرات ال أسػاس

ليا مف الصحة ،كمػا قػاؿ أحمػد بيػاء الػديف فػي مقالػة لػو ػ ذات يػوـ ػ يفسػر فيػو اتجػاه

طػػو حسػػيف وبعػػض معاص ػريو لمكتابػػات اإلسػػبلمية فػػي أخريػػات أيػػاميـ بأنيػػا نػػوع مػػف

الرجوع أو العودة إلى المنبع التي تتماشى مع تقدـ السف!"

قػػار ي الك ػريـ ،إد ارك ػاً منػػي لسػػمو مكانػػة عبػػد الػػرحمف بػػدوي فػػي الفكػػر العربػػي

المعاصر ،أعمد في المبلحظات التالية لتثميف سيرة الرجؿ ،واسياماتو الفكرية:
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 .1مشػ ػوار ب ػػدوي الفك ػػري وحديثػ ػو م ػػع الجورن ػػالجي المص ػػري ُيعطي ػػاف العدي ػػد م ػػف
المؤرق ػػة! االنطبـــاع األول :تباع ػػد وانفص ػػاؿ الثقاف ػػة العربي ػػة ع ػػف
االنطباع ػػات ُ
ػتثناءا مػف نػاموس الحيػاة! فػي
الحضارة اإلنسػانية ،وكػأف أبنػاء أمتنػا العربيػة اس ً
ح ػػيف أف أبن ػػاء أي أم ػػة ل ػػـ ول ػػف يفض ػػموا غي ػػرىـ إال بق ػػدر م ػػا ُيض ػػيفوا لمتػ ػراث

اإلنسػاني .فمئلنسػاف فػي كػؿ زمػاف ومكػاف الحػؽ ػ كػؿ الحػؽ ػ بػأف يوجػد وأف
يتميز بقدر ما ُيضيؼ لمحياة ،وبقدر ما ُيسيـ في دفعيا إلى األماـ.

 .2االنطبــاع الثــاني :إمكانيػػة اكتفػػاء محبػػي الحقيقػػة ،فػػي سػػعييـ لتػػزخيـ ثقافتنػػا،
بػ ػػالزحؼ عمػ ػػى جبيتػ ػػي الحضػ ػػارة اإلسػ ػػبلمية واإلنسػ ػػانية ،دوف الس ػػعي لحػ ػػرث

التراث واالشتباؾ مع الحضارة اإلنسانية! ففي سعيو الدؤوب لتػزخيـ حضػارتنا،

اكتفػػى بػػدوي باإلبحػػار فػػي روا ػػع الحضػػارتيف اإلسػػبلمية والهربيػػة ،فض ػبلً عػػف

المتبػادؿ بينيمػا! وىػو مػا قػد ُيهػري غيػره
اىتمامو برصد تاريخ ومظاىر التأثير ُ
مػػف محبػػي الحقيقػػة بإتبػػاع الػػنيج نفسػػو ،ويثيػػر التسػػاؤؿ حػػوؿ طبيعػػة تصػػور

الرجؿ لكيفية التعاطي العربي مع إشكالية الوافد والموروث!

 .3االنطباع الثالث :إمكانية اتخاذ محبي الحقيقة لمعايير ضبابية في الحكـ عمى
األم ػػور!! فأحك ػػاـ ب ػػدوي ف ػػي معارك ػػو الفكري ػػة العدي ػػدة ال تس ػػتند ف ػػي معظمي ػػا
لمعيػػار واضػػح! فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ،النقيصػػة الوحيػػدة عنػػد الجورنػػالجي أنػػيس
المجتيػد عبػاس العقػاد! األكػاديمي
منصػور ػ فػي رأي بػدوي ػ ىػي حبػو لممفكػر ُ

المرمػوؽ محمػد أركػوف ىػو تمميػذ االستشػراؽ ومشػكوؾ فػي وطنيتػو! األكػػاديمي
فؤاد زكريا تقطر كتبو ُسماً عمى اإلسبلـ والمسمميف!

 .4االنطبـــاع الرابـــع :تواضػػع إسػػياـ بػػدوي الفمسػػفى ،مقارنػػة باسػػياـ نظ ار ػػو م ػػف
المػػوقظيف العظػػاـ فػػي الحضػػارات األخػػرى ،أو حتػػى ُمقارنػػة بإمكانيػػات بػػدوي

نفسو الفمسفية! صحيح أف طو حسيف قاؿ في مدح بدوي أثنػاء مناقشػة رسػالتو

لنيػػؿ الػػدكتوراه "الزمػػاف الوجػػودي"(" :)6ألوؿ مػرة ُنشػػاىد فيمسػػوفاً مصػرياً" ،غيػػر
أني أظؿ عمى قناعتي بأف المفكر عبد الػرحمف بػدوي لػـ يتفمسػؼ قػدر اعتنا ػو
بالفبلسفة ،ومذاىبيـ! ولشد ما يؤسفني ىذا األمر!
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 .5االنطبـــاع الخـــامس :إمكاني ػػة ت ػػورط محب ػػي الحقيق ػػة ف ػػي تبلس ػػف س ػػاذج م ػػع
أصحاب الفيـ غير الفمسفي لؤلدياف! فيمسوفنا بػدوي أحجػـ عمػى نحػو غػامض

عػػف إيضػػاح التعريػػؼ الفمسػػفي لؤلديػػاف؟ واألكثػػر إثػػارة لمدىشػػة انػػو لػػـ يكتػػؼ

بالسكوت عف فمسفة الضرار ،بؿ اتيـ بعض مخالفيو بازدراء األدياف!

الممػػح :ىػػؿ ُيعقػػؿ عػػدـ إدراؾ الفيمسػػوؼ بػػدوي لمبػػوف الشاسػػع الفاصػػؿ
 .6الس ػؤاؿ ُ
بػػيف األصػػؿ الػػديني لئلسػػبلـ وبػػيف اإلسػػبلـ كحضػػارة متكاممػػة؟! ىػػؿ ُيعقػػؿ أف

يكوف ىذا قد حصؿ ،رغـ مػا ىػو معػروؼ عػف الرجػؿ مػف عبقريػة فػذة وشػهؼ

المفػػرط بكرامتػػو الشخصػػية واسػػتقبلليتو الفكريػػة،
بالمعرفػػة ،إلػػى جانػػب اعت ػ اززه ُ
إضافة لعدـ تكالبو عمى المناصب أو الجوا ز واألوسمة..الخ!

 .7ص ػػحيح أف اإلس ػػبلـ كحض ػػارة كامم ػػة نش ػػأ وتط ػػور ف ػػي كن ػػؼ األص ػػؿ ال ػػديني
لئلسبلـ ،بيد أنو ال يصح أف تنسحب القداسة التي نعترؼ بيػا لؤلصػؿ الػديني

عمػػى أمػػور ىػػي مػػف صػػميـ اإلسػػبلـ كحضػػارة كاممػػة ،أعنػػي حقػػوؽ اإلنسػػاف
والتػػاريخ والسياسػػة والقػػانوف واألخػػبلؽ...إلػػخ! أمػػور حياتيػػة كيػػذه ال يصػػح أف
تُشػػفر ضػػد النقػػد والتطػػوير! فحيػػاة اإلنسػػاف فػػي ح ػراؾ دا ػػـ ،ومػػف يحمػػـ بتأبيػػد
ويورث نفسو وأبناء حضارتو العار واليواف!
المحظة ُيراود المستحيؿُ ،

 .8أما بالنسبة لد ارسػة بػدوي" :مشػكمة المػوت فػي الفمسػفة الوجوديػة" ،والتػي أوردنػا
فػػي الجز يػػة السػػابقة عرض ػاً ُمط ػوالً ليػػا ،فعنوانيػػا ػ وكمػػا نػػرى ػ يشػػي بعنايػػة

صػػاحبيا بالفمسػػفة الوجوديػػة ،كونيػػا أحػػدث "الموضػػات" الفكريػػة ال ار جػػة إبػػاف
س ػػفره إل ػػى ألماني ػػا ع ػػاـ  1937لمد ارس ػػة ،واعتق ػػاد ب ػػدوي بك ػػوف الوجودي ػػة خي ػػر

ويعبػػر عػػف حػػاؿ اإلنسػػاف ،وييػػتـ
مػػذىب فمسػػفي ُيطػػابؽ روح العصػػر آنػػذاؾُ ،
بكؿ ما يتعمؽ باإلنسانية .موقؼ كيذا ال ُيحسب لبدوي!

 .9الفيمسػػوؼ بػػدوي انبيػػر عمػػى مػػا يبػػدو بالمػػذاىب الفكريػػة الهربيػػة ،ولػػـ يجػػرؤ
عمػػى بنػػاء مػػذىب فمسػػفي ُمبتكػػر ،تُممػػس فيػػو تجربتنػػا الحضػػارية ،ويػػرى معػػذبو
أرضػ ػػنا الطيبػ ػػة فػ ػػي مرآتػ ػػو آالميػ ػػـ ،بػ ػػؿ وخبلصػ ػػيـ إف أمكػ ػػف! فالشػ ػػا ع فػ ػػي
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مجتمعاتنػػا المتخمفػػة أف نجػػد مػػف ُيميػػز نفسػػو عمػػى أنػػو وجػػودي أو ماركسػػي أو
المضػػحؾ حق ػاً ىػػو
فيوربػػاخي أو بنيػػوي أو تفكيكػػي أو س ػريالي..الػػخ! غيػػر أف ُ
أنػػؾ تجػػد بػػيف ى ػؤالء األتبػػاع األكفػػاء مػػف ىػػو أشػػد تشػػبثاً ورفض ػاً لنقػػد وتطػػوير

المذىب الهربي مف ُمبتكر المذىب نفسو! ممكيوف ىـ أكثر مف الممؾ!

 .11عمػػى أيػػة حػػاؿ ،الوجوديػػة ،كبقيػػة المػػذاىب الفمسػػفية (ومنيػػا فكرنػػا األنسػػني)،
تُعنى ػ وعمى طريقتيا الخاصة ػ باإلنساف ،وحياة يعيشيا ولـ يطمبيا!

 .11ال ُيقص ػػد بالوجودي ػػة ،وكم ػػا ج ػػاء فػ ػػي ُمحاضػ ػرة لس ػػارتر بعنػ ػواف "الوجوديػ ػػة
مذىب إتساني" ،سوى أف لبلنساف كرامة أكبر مما لمحجارة أو المنضػدة ،ألنيػا
تعنػػى أف ُيقػػاؿ إف االنسػػاف يوجػػد أساسػاً ثػػـ ُيريػػد أف يكػػوف ،ويكػػوف مػػا يريػػد أف
يكوف بعد القفزة التى يقفزىا إلى الوجود!! االنساف يكوف شي اً ،يمتد بذاتػو نحػو

المسػػتقبؿ ،وىػػو يعػػي أنػػو يمتػػد بيػػا إلػػى المسػػتقبؿ! فاالنسػػاف مشػػروع ،مشػػروع
يمتمؾ حياة ذاتية ،بدالً مف أف يكوف شي اً كالطحمب(.)7

 .12ىػػدؼ الوجوديػػة إذف ،وكمػػا يتضػػح مػػف كممػػات الفيمسػػوؼ الوجػػودي سػػارتر،
ىػػو تعميػػؽ وعػػي االنسػػاف بذاتػػو ،وبالحيػػاة التػػي أُعطيػػت لػػو ،ولػػـ يطمبيػػا! م ػف

ىن ػػا ،ي ػػأتي حرص ػػنا عم ػػى تثم ػػيف د ارس ػػة ب ػػدوي ل ػ ػ"مش ػػكمة الم ػػوت ف ػػي الفمس ػػفة

الوجودية" ،واإلفادة منيا في تزخيـ معالجتنا لممشكمة نفسيا في ثقافتنا(.)8
لنبدأ من حيث انتيى بدوي:
ـــــــــــــــــــــــــــ

الفمس ػػفة الوجودي ػػة ،وعم ػػى خ ػػبلؼ فكرن ػػا األنس ػػني ،تتس ػػـ بق ػػدر ُيعت ػػد ب ػػو م ػػف
الهمػػوض والتعقيػػد! وال عجػػب ،فروادىػػا األوا ػػؿ اسػػتندوا فػػي بنا يػػا ،وكمػػا يتضػػح مػػف
عرضػنا لد ارسػة بػدوي ،إلػػى ميػراث فمسػفي ضػخـ ،يصػػعب تػوافره فػي الحضػارات غيػػر

الهربية .كما أف صيتيا ذاع في مجتمعات ،مآلى باألحرار ومحبي الحقيقة.

بعبػػارة أخػػرى ،يمكػػف تفيػػـ الهيػػاب المنطقػػي لتجربتنػػا الحضػػارية عػػف الفمسػػفة

الوجودية ،كوف الوجودية ال تُعنػى بخمػؽ وعػي اإلنسػاف بذاتػو وبالحيػاة ،بقػدر مػا تُعنػى
141

بتعميؽ ىذا الوعي! ُبناة الوجودية ػ عمى ما يبدو ػ افترضوا قػد اًر ُيعتػد بػو مػف الػوعي
المتمقي الهربي وىـ عمى حؽ فيما ذىبوا إليو!
بالذات وبالحياة لدى ُ
الفمسػػفة الوجوديػػة إذف ُمحاولػػة لتعميػػؽ وعػػي اإلنسػػاف بذاتػػو وبالحيػػاة! وال أدري

كيػػؼ لمجتمعػػات كمجتمعاتنػػا العربيػػة المتخمفػػة ،أف تػػتمكف مػػف تثمينيػػا ،فػػي ظػػؿ ولػػع

المختػػارة" ،وتسػػيد "تُجػػار اآلالـ" و"فبلسػػفة الضػرار" لمػػدوا ر
أبنا يػػا الكػػارثي ب ػ"العبوديػػة ُ
الفكرية واألكاديمية ،ناىيػؾ عػف افتقػاد مجتمعاتنػا المنكوبػة لبنيػة تحتيػة فمسػفية ،تسػمح
بحرث التراث واالشتباؾ مع الحضارة اإلنسانية ،عمى نحو مؤثر.

في دراستو لػ"مشكمة الموت" ،خمص العمبلؽ بدوي إلى النتا ج التالية:
 الموت إشكالية ،مف الناحية الوجودية ،ومف ناحية المعرفة.

 يكػوف المػوت مشػكمة حينمػا يشػػعر اإلنسػاف ػ أي إنسػاف ػ شػعو اًر قويػاً واضػػحاً
بإشػػكاؿ المػػوت ،وحينمػػا يحيػػا ىػػذا اإلشػػكاؿ فػػي نفسػػو بطريقػػة عميقػػة ،وحينمػػا
ينظر إلى الموت كما ىو ومف حيث إشكاليتو ىذه .ويحاوؿ أف ينفذ إلى معناه

م ػ ػػف حي ػ ػػث ذات ػ ػػو المس ػ ػػتقمة .يقتض ػ ػػي ى ػ ػػذا كم ػ ػػو أش ػ ػػياء م ػ ػػف الناحي ػ ػػة الذاتي ػ ػػة

(الحرية/الشخصية/الخطي ة) ،وكذلؾ مف الناحية الموضوعية.

 ثمػػة حاجػػة إلقامػػة مػػذىب فمسػػفي عػػاـ عمػػى أسػػاس مشػػكمة المػػوت ،ينقسػػـ إلػػى
األقس ػػاـ التقميدي ػػة لمفمس ػػفة ،فيتن ػػاوؿ 1 :ػ ػ الناحي ػػة الفمس ػػفية بعنػ ػواف "ظاىري ػػات

الم ػػوت" 2 .ػ ػ الناحي ػػة التقويمي ػػة بعنػ ػواف" تقويمي ػػة الم ػػوت" 3 .ػ ػ الناحي ػػة اإلليي ػػة

بعنواف "إلييات الموت"4 .ػ الناحية الوجودية بعنواف "وجوديات الموت".

نتا ج عديدة وميمة لدراسة بدوي ،ممت إنتظار مف يحرص عمى تثمينيا!
بالنسػػبة لػػي ،أكتفػػي ىنػػا بتطبيػػؽ بعػػض مقػوالت د ارسػػة بػػدوي عمػػى مجتمعاتنػػا،

بهية التعرؼ عمى مدى قوة ووضوح شعورىا بإشػكاؿ المػوت ،وىػؿ يحيػا ىػذا اإلشػكاؿ

ف ػػي نف ػػوس أبنا ي ػػا بطريق ػػة عميق ػػة ،وى ػػؿ ينظ ػػروف إل ػػى الم ػػوت كم ػػا ى ػػو وم ػػف حي ػػث

إشكاليتو ىذه .وىؿ يحاولوف النفاذ إلى معنى الموت مف حيث ذاتو المستقمة.
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مف مقوالت دراسة بدوي انو كمما كاف الشعور بالشخصػية أقػوى وأوضػح ،كػاف

االنساف أقدر عمى إدراؾ الموت! وكؿ إضعاؼ لمشخصية ُيشوه حقيقة الموت!
تخمؼ شعوبنا وضعؼ شخصيتيا ،البد إذف وأف ُيشوه ادراكيا لمموت!

فكرة الشخصية تقتضػي بػدورىا فكػرة الحريػة ،فػبل شخصػية حيػث ال حريػة ،وال

حريػػة حيػػث ال شخصػػية .وذلػػؾ مػػف نػػاحيتيف 1 :ػ أنػػو ال وجػػود لمشخصػػية إذف إال مػػع

الحريػػة 2 .ػ أف الحريػػة ىػػي االختيػػار ،وال اختيػػار إال بالنسػػبة إلػػى شخصػػية تميػػز .مػػف
ى ػػذا االرتب ػػاط ب ػػيف الم ػػوت والحري ػػة ،نس ػػتطيع أف نس ػػتنتج أف ك ػػؿ المجتمع ػػات ،ومني ػػا
مجتمعاتنػػا المتخمفػػة ،التػػي تكتفػػي شػػعوبيا بالحريػػة الموضػػوعية ،دوف الذاتيػػة ،لػػـ يكػػف

حظيا أف تُدرؾ مشكمة الموت عمى نحو حقيقي غير مشوه.
ف ػػي مق ػػالتي األخيػ ػرة(" :)9أبط ػػاؿ عظم ػػاء أـ باع ػػة لص ػػكوؾ الحري ػػة" ،أوض ػػحت

كيؼ أف االنساف الشرقي عموماً ،واالنساف العربػي عمػى وجػو الخصػوص ،ينظػر إلػى

ومجػرد ،يخضػع لػو فػي عبوديػة مطمقػة،
األوامر والقوانيف عمى أنيا شيء ثابػت ُمحػدد ُ
وأنػػو ال يتعػػيف أف تمبػػي ىػػذه القػػوانيف أمانيػػو ،وبالتػػالي فػػإف المػواطنيف يكونػػوف لؤلسػػؼ
أشبو باألطفاؿ الذيف ُيطيعوف آباءىـ بهير إرادتيـ أو بصيرتيـ الخاصة!

الحرية عندنا موضوعية ال ذاتية! الدولة ىي الحياة الروحية الكمية التػي يػرتبط

معيػػا األف ػراد بمولػػدىـ بعبلقػػة ثقػػة ويعتادونيػػا ويتمثػػؿ وجػػودىـ وواقعيػػـ الحقيقػػي فييػػا.

العربػػي يفتقػػر إلػػى البصػػيرة ،واإلرادة ،والشخصػػية .إنػػو يفتقػػر إلػػى الحريػػة الذاتيػػة ،التػػي
ال تتحقؽ إال فػي الفػرد ،وال تتجسػد إال فػي وعيػو بحريػة عقمػو وقمبػو .إنػو حػر بقػدر مػا

المنفرد لممكوت الحرية.
ُيسمح لو ،وال يجرؤ عمى الدخوؿ ُ

مجتمعاتنا المتخمفة ال تعرؼ مف الحرية إال حرية الحاكـ ،أي حرية القوى

الحاكمة! أبناء أمتنا لدييـ قناعة راسخة انو انما ينيض باألمة مستبد عادؿ ،يتمتع
ىو وحده بالحرية الذاتية ،بينما ُيسمح لبقية أفراد المجتمع بالحرية الموضوعية.
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بالمستبد العادؿ يفتقروف دوماً إلى البصيرة واإلرادة والشخصية
الحالموف ُ
وينفروف ممف يسعى الضاءة عقوليـ وقموبيـ بمصابيح الحرية .الحالموف بالمستبد

المخمص في أوطاننا ال يدخموف ،بؿ ال يجرؤف حتى عمى مجرد
العادؿ/البطؿ ُ
التفكير في دخوؿ ممكوت الحرية ،دوف اذف! البطؿ العربي با ع لصكوؾ الحرية!
فيـ ُمخنث كيذا لمبطولة والحرية البد وأف يقترف بادراؾ مشوه لمموت!

الحريػػة ىػػي القػػدرة عمػػى فعػػؿ الخيػػر والشػػر بالنسػػبة إلػػى اإلنسػػاف الفػػرد .بمعنػػى

آخر ،البد لمحرية أف تكوف قدرة عمى فعؿ الشر واال فإنيا لف تكوف حين ذ حرية.

م ػػف ىن ػػا ج ػػاء االرتب ػػاط الوثي ػػؽ ب ػػيف الحري ػػة وب ػػيف الخطي ػػة :فحي ػػث ال توج ػػد
الخطي ػػة ال توجػػد الحريػػة ،وحيػػث توجػػد الحريػػة توجػػد الخطي ػػة بالضػػرورة .وعػػف طريػػؽ
ىػػذا االرتبػػاط بػػيف الحريػػة والمػػوت مػػف جيػػة ،وبػػيف الحريػػة والخطي ػػة مػػف جيػػة أخػػرى،
كاف االرتباط بػيف الخطي ػة وبػيف المػوت .واالرتبػاط بػيف الخطي ػة وبػيف المػوت قػد بمػئ

وصػػور أصػػرح تصػػوير فػػي
أوؿ درجػػة عميػػا مػػف درجػػات التعبيػػر عنػػو فػػي المسػػيحيةُ ،
عبارة القديس بولس" :بواسطة إنساف نفذت الخطي ة إلػى العػالـ ،وعػف طريػؽ الخطي ػة

نفذ المػوت" .فيػذه العبػارة تػدلنا عمػى أف المسػيحية نظػرت إلػى المػوت عمػى أسػاس أف
مصدره الخطي ة ،أى أنيا أدركت منذ ابتدا يا ما ىنالؾ مف صمة وثيقة جداً ،ىػي ىنػا

صمة العمة بالمعموؿ ،بيف الموت وبيف الخطي ة.

ىػػي أيض ػاً قػػد ربطػػت بينيمػػا عػػف طريػػؽ فك ػرة الحريػػة الفرديػػة ،خصوص ػاً إذا

الحظنػػا أف الحريػػة الفرديػػة ػ وبحسػػب د ارسػػة بػػدوي ػ تحتػػؿ مقام ػاً عالي ػاً فػػي الفكػػر

المسيحي ،ومصدر ىذا ارتباط الحرية بالخطي ة :فإذا كانت فكرة الخطي ة تمعب الدور
األكبػػر ف ػػي الحي ػػاة الروحيػػة المس ػػيحية ،ك ػػاف البػػد إذاً م ػػف الق ػػوؿ بالحريػػة الفردي ػػة ب ػػؿ

وتوكيػػدىا ،مػػا دامػػت ىػػي مصػػدر الخطي ػػة .وىكػػذا نػػرى أف الناحيػػة الذاتيػػة كػػاف مػػف
شػػأنيا أف تييػ لممسػػيحية أف تضػػع مشػػكمة المػػوت وضػػعاً حقيقيػاً ،إف تػوافرت الناحيػػة

الموضوعية إلى جانب الناحية الذاتية ،ونعني بيا الشخصية ،والحرية ،والموت.
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قار ي الكريـ ،لف أتطرؽ ىنا لمعبلقة بػيف الخطي ػة والمػوت فػي ثقاقتنػا العربيػة،

ألنو ػ ومقارنة بالمجتمعات الهربية مثبلً ػ ثمة غموض نسبي يكتنؼ ىذه العبلقة ،يزيد

مف حدتو إحجاـ "فبلسفة الضرار" عف تعيده بالبحث الفمسفي!

قمنػػا س ػػمفاً إف االنسػػاف فػػي مجتمعاتن ػػا المتخمفػػة يفتق ػػر إلػػى البص ػػيرة ،واإلرادة،

والشخصية .قمنا أيضاً إنو يفتقر إلى الحريػة الذاتيػة ،التػي ال تتحقػؽ إال فػي الفػرد ،وال
تتجسػػد إال فػػي وعيػػو بحريػػة عقمػػو وقمبػػو .إنػػو حػػر بقػػدر مػػا ُيسػػمح لػػو ،وال يجػػرؤ عمػػى
المنفرد لممكوت الحرية .إنو في انتظار أبدي لباعة صكوؾ الحرية!
الدخوؿ ُ

وىكػػذا ،ومادامػػت الحريػػة الذاتيػػة ،والتػػى ىػػي مصػػدر الخطي ػػة أو ىػػي القػػدرة
عمى فعؿ الخير والشر بالنسبة إلى اإلنساف الفػرد ،مييضػة الجنػاح فػي ثقافتنػا العربيػة

المتطػ ػػرؼ ،فبلبػ ػػد إذف وأف يتشػ ػػح إدراؾ مجتمعاتنػ ػػا لممػ ػػوت بالتشػ ػػوه!
إلػ ػػى ىػ ػػذا الحػ ػػد ُ

صػػفوة القػػوؿ اف ض ػػعؼ الناحي ػػة الذاتيػػة ف ػػي ثقافتنػػا ،وأعنػػي بيػػا الشخصػػية والحري ػػة

والخطي ة ،يناؿ بشدة مف قدرتنا عمى وضع مشكمة الموت وضعاً حقيقياً!

مػػف مق ػوالت د ارسػػة بػػدوي أيض ػاً مػػا يتعمػػؽ بالناحيػػة الموضػػوعية :انػػو لكػػي تكػػوف

النظ ػرة إلػػى المػػوت صػػحيحة ،يجػػب أوالً أف تجعػػؿ المػػوت جػػزءا مػػف الحيػػاة ،واال فمػػف
يكػػوف لػػو مكػػاف داخػػؿ نظ ػرة االنسػػاف إلػػى الوجػػود ،وانمػػا سػػيكوف شػػي اً عرضػػياً يمكػػف

إغفالو! ويجب ثانياً أال تجعؿ الموت ُمضاداً لمحياة ،عمى نحو ما تفعؿ المسيحية!

ثقافتنػا العربيػة ػ وكمػا ىػو واضػح ػ اسػتطاعت أف تضػع المػوت وضػعاً حقيقيػاً

مف حيث أنو مشكمة فحسب .القرآف يقوؿ(" :)11كؿ نفس ذا قة الموت".

ثقافتنػػا العربيػػة نفسػػيا ،حينمػػا أرادت أف تُعػػرؼ ىػػذا المػػوت مػػف حيػػث ماىيتػػو
اتسمت نظرتيا لمموت بتشوه ُمرعب ،يجد المرء اثاره في كؿ زاوية مف حياتنا!
ولم ػػف ال يستس ػػيئ كثيػ ػ اًر زعمن ػػا بوجػ ػود ارتب ػػاط وثي ػػؽ ب ػػيف انحط ػػاط مجتمعاتن ػػا

العربيػػة وبػػيف تشػػوه نظرتيػػا لممػػوت ،أقػػوؿ :ليسػػت الفك ػرة مجػػرد معنػػى ذىنػػي ،ولكنيػػا
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تحتػػوي فػػي ذاتيػػا عمػػى قػػوة ديناميػػة قػػادرة عمػػى أف تحػػرؾ األفػراد ،والشػػعوب ،وتػػدفعيـ

إلى االتجاه لتحقيؽ غايات بعينيا ،وخمؽ األنظمة التى تساعد عمى ذلؾ.

أنظػػر إلػػى مجتمعاتنػػا العربيػػة مػػثبلً ،تجػػد ىرم ػاً مػػف األفكػػار الحاكمػػة

ػ وفػػي

مقػػدمتيا نظرتنػػا لممػػوت ػُ ،يػػتيـ فػػي شػرفو وكرامتػػو مػػف يتصػػدى لنقػػده وتطػػويره ،كونػػو
ُمحاطػ ػاً بس ػػياج ُمخي ػػؼ م ػػف االج ػػبلؿ والت ػػوقير ،رغ ػػـ ت ػػأثيره الش ػػديد عم ػػى حي ػػاة أمتن ػػا
وصياغة مستقبميا ،وتحديد عبل قيا االجتماعية .والسؤاؿ الذى يفػرض نفسػو :ىػؿ مػف

ويبمورىػا فػي ضػما رنا مػف
الحكمة أف تُترؾ ىذه األفكار الحاكمة ليبثيا فينػا مػف يشػاء ُ
يشػػاء؟ أـ أف الحكمػػة أف ُيخمػػى بػػيف ُمحبػػي الحقيقػػة عنػػدنا ،وبػػيف ىػػذه األفكػػار(التػػى
يمتزج فييا الشعور بالبلشعور وما ىو غيبي بما ىو واقع..الخ).

مواطن التشوه في النظرة العربية لمموت:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنو ألمر طبيعي أف ترسخ في وجداف كؿ فرد نظرة المػوت العامػة السػا دة فػي

مجتمعو .فإذا ما طبؽ الفرد ىذه النظرة السػا دة عمػى زوالػو شخصػياً ،العتنػؽ كإنسػاف

وجيػػة النظػػر عينيػػا .وىػػذا مػػا يفعمػػو غالبيػػة النػػاس بنجػػاح ،إذ أف أوؿ مػػا يقػػابموف ىػػي
النظرة العامة مصحوبة بأوسع ما يمكف مف القوة والسمطاف والييبة.

مػا يحػدث ىػو أف الجميػع ػ فيمػا عػدا الشػخص نفسػو ػ يسػتطيعوف التفكيػر فػي

موتو عمى أنػو مػوت شػخص آخػر غيػرىـ .أمػا بالنسػبة لمميػت ،فػإف موتػو شخصػياً إف

ىػػو إال خبػرة خاصػػة بػػو وحػػده ال يسػػتطيع المجتمػػع أف يتػػدخؿ أو يشػػترؾ فييػػا ،وعمػػى
ىذا يعجز عند إصدار حكمو عمييػا .الجيػد الفمسػفي حتمػي إذف لتوضػيح أف االنسػاف

إنمػػا يمػػوت وحػػده ،فػػي خمػػوة وانفػراد .وكػػذا تعريػػة مػواطف التشػػوه فػػي نظػرة المجتمعػػات

لمموت .مف ىنا ،أحرص فػي ىػذه الجز يػة عمػى تعريػة أبػرز مػواطف التشػوه فػي نظػرة

مجتمعاتنا العربية المتخمفة لمموت ،عمى أمؿ االسياـ في محوىا.

 خمف باب الموت الموصد إلو قاس كاره لمحرية واألحرار:
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الديانة االسبلمية ػ وىي اآلف األكثر انتشا اًر بيف العػرب ػ تبػدو بسػيطة واضػحة

في الػركف األوؿ مػف أركانيػا ،وىػو شػيادة أف ال إلػو إال اهلل .ومعنػى ىػذا فػي االسػبلـ
ىو أف اهلل وحده ىو االلو الحؽ دوف سا ر اآللية التى كاف يعبػدىا أىػؿ مكػة .شػيادة

ال إلو إال اهلل لـ تتعرض لماىية اهلل ،وانما تعرضت فقط لبياف مقامو.

وعمى ىذا فمفظ الجبللة "اهلل" كاف وال يزاؿ اسػـ العمػـ الػذى ُيطمػؽ عمػى الخػالؽ
عند المسمميف .وىو يقابؿ ػ بحسب ماكدونالد ػ كممة "ييوه"  Yahweعنػد الييػود ،ال
كمم ػػة "إل ػػوىيـ"  .Elohimول ػػيس لكمم ػػة "اهلل" جم ػػع ،واذا أراد المس ػػمموف الك ػػبلـ ع ػػف

اآللية بالجمع فإنيـ يمج وف إلى جمع كممة "إلو" ،وىي إسـ جنس ُيرجح ماكدونالد أف
كمم ػػة اهلل اش ػػتقت من ػػو .القػ ػرآف الكػ ػريـ يس ػػتعمؿ ى ػػذا الجم ػػع عن ػػد كبلم ػػو ع ػػف اآللي ػػة
األخػػرى ،التػػى كػػاف أىػػؿ مكػػة يشػػركونيا مػػع اهلل (سػػورة األنعػػاـ ،اآليػػة  .)19وقػػد حػػذا
المسمموف حذو كتابيـ المقدس فػي ذلػؾ ،ولػو أنيػـ ػ فيمػا يبػدو ػ آثػروا أف ُيطمقػوا عمػى

تمؾ اآللية اسـ األصناـ أو األوثاف تميي اًز ليا.

عمػػى أنػػو واف كػػاف اسػػـ "اهلل" واحػػداً عنػػد أىػػؿ مكػػة وعنػػد النبػػي محمػػد ػ كمػػا

ذكرت تواً ػ ،فإف تصورىـ لحقيقة اهلل البد وأف يكوف مختمفاً اختبلفاً بينػاً .فالواضػح أف

أى ػػؿ مك ػػة بوج ػػو ع ػػاـ ل ػػـ يكونػ ػوا يخ ػػافوف اهلل ،وانم ػػا خوف ػػو ك ػػاف م ػػف أرك ػػاف الديان ػػو

االسبلمية .كاف أىؿ مكة يظنػوف اهلل بعيػداً عػنيـ ُبعػداً عظيمػاً ،فػي حػيف يقػوؿ القػرآف
إف اهلل قريب جداً في كؿ لحظة ،بؿ ىو أقػرب إلػى النػاس مػف حبػؿ الوريػد (سػورة ؽ،

اآليػػة  .)16أىػػؿ مكػػة لػػـ يتػػرددوا فػػي عصػػياف اهلل وعبػػادة آليػػة أقػػؿ شػػأناً .فػػي حػػيف
عرفػػت رسػػالة النبػػي محمػػد اهلل بأنػػو الممػػؾ ،المنػػتقـ الهيػػور ،وأنػػو سيحاسػػب النػػاس مػػف

غيػػر شػػؾ ويعػػاقبيـ فػػي اليػػوـ اآلخػػر ،وبػػذا تحولػػت تمػػؾ الفكػرة الهامضػػة عػػف اهلل إلػػى

ذات ليػػا خطػػر عظػػيـ( .)11ش ػ اررة الخػػوؼ مػػف اهلل فػػي ُمجتمعاتنػػا ،وجػػدت عمػػى مػػر
القروف ،مف ينفخ فييا ويؤججيا ،لتصير نيراناً تأكؿ الرحمة.

الق ػ ػرآف الك ػ ػريـ أتػ ػػى بػ ػػالحقيقتيف الكبي ػ ػرتيف ،وىمػ ػػا قػ ػػدرة اهلل عمػ ػػى كػ ػػؿ شػ ػػيء

ومس ػ ػ ولية االنسػ ػػاف ،وأف الصػ ػػالحات ُيثػ ػػاب عمييػ ػػا والطالحػ ػػات تُجػ ػػازى .وقػ ػػد جاىػ ػػد
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المقكروف المسمموف ببل كمؿ اليجاد حؿ ليذا التناقض الظاىر .غير أف الصراع عمى

مػا يبػدو ُحسػػـ بدربػة وصػرامة لصػالح ُمناىضػػي حريػة البشػػر وباعػة األوىػػاـ ،رغػـ أنػػو
اليمكف لبلنساف في ىذه المرحمة مف تطوره أف يحسـ ىذه القضية والتػى ليسػت قصػ اًر
عمى االسبلـ وانما تعرضت ليا كؿ األدياف ،فيي قضية عامة(!)12

مف ىنا ،يشيع في ُمجتمعاتنا العربية المتخمفة أف خمؼ باب المػوت إلػو قػاس،
فيصػمييـ عػذاب الجحػيـ! إلػو
يكره الحرية واألحرارُ ،يثيب الجبناء فحسب ،أمػا النػببلء ُ

ال يبمئ مجده إال عمى جماجـ الثوار ،وصراخ " ُمحبي الحقيقة" في قاع الجحيـ!

المشوه لمخالؽ العظيـ .ال يمكف أف يكػوف اهلل
ما أشقانا نحف العرب بيذا الفيـ ُ
عػػز وجػػؿ بمثػػؿ ىػػذه البشػػاعة والش ارسػػة .إلينػػا الػػرحيـ يوجػػد حيػػث يسػػكف النػػور! كيػػؼ

أص ػػدؽ أف إليػ ػاً عظيمػ ػاً ك ػػإليي ،يمك ػػف أف يع ػػاممني بمث ػػؿ ى ػػذه القس ػػوة والوحش ػػية! ال

أصػػدؽ أف الليػػي الػػرحيـ ُمعػػتقبلت تُنػػافس فػػي بشػػاعتيا "سػػجف أبػػو غريػػب الع ارقػػي"
و"سجف العقرب المصري" و" ُمعتقؿ جوانتانامو األمريكي" و"سجف المزة السوري"!
 الحياة "أمة" ،تُشتيى وتُعاشر ،لكن ال تُعامل كـ"حرة":
الوج ػػداف العرب ػػي ُمتش ػػبع عم ػػى نح ػػو ك ػػارثي بقناع ػػة بالي ػػة مفادى ػػا أف االنس ػػاف
مخموؽ آثػـ ،شػقي بػالفطرة ،يرفػؿ فػي الشػقاء ،وأف العػالـ سيصػؿ إلػى نيايتػو يومػاً مػا،
وأف ليست الحياة عمى األرض غاية في ذاتيا ،ولكنيا أشػبو بتمييػد لمجنػة أو الجحػيـ.

الوجداف العربي ال يستريح لفكرة وجود مستقبؿ زاىر لمبشر الفانيف!

الخطى نحػو الفنػاء ،والػزمف يسػير حتمػاً نحػو األسػوأ!
الحياة عند شعوبنا تُسرع ُ
السمؼ ال ُيعوض! واالستثمار الرابح ال يكوف إال في "ما وراء الموت"!
غي ػػر أف المػ ػػدىش ىػ ػػو عػ ػػدـ نجػ ػػاح قناعػ ػػات كالمػ ػػذكورة ت ػ ػواً فػ ػػي لجػ ػػـ تكالػ ػػب

أصػػحابيا عمػػى مظػػاىر الرفاىػػة بمختمػػؼ أنواعيػػا! بػػؿ واألكثػػر إثػػارة لمدىشػػة ىػػو عػػدـ
ُخموىػػا مػػف خطػػر عظػػيـ ،إذ غالب ػاً مػػا تُتخػػذ كحجػػاب لسػػتر دنػػاءة أصػػحابيا .فض ػبلً ً
عف وقوفيا حا بلً دوف إحتراـ أصحابيا لمحياة ،واحجاميـ عف اث ار يا ودفعيا لؤلماـ.
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الحيػػاة عنػػدنا إذف "أمػػة" أو "بهػػي" ،يقضػػى المػػرء منيػػا لبانتػػو ،ثػػـ ُيمقػػي بيػػا فػػي
عرض الطريؽ متاعاً لآلخريف! يالنذالة وانتيازية تعامؿ أمتنا البا سة مع الحياة!
إف كبلً منا ،معشر البشر ،عمى األرض في زيارة عابرة ،نجيؿ سببيا ،ولكننا

وندرؾ ىذا السبب! بالنسبة لي ،أراني قانعاً اننا ىنا
نعتقد في ق اررة أنفسنا أننا نحس ُ
مف أجؿ أول ؾ الذيف نستمد كؿ سعادتنا مف ابتسامتيـ وبيجة حياتيـ ،فمذات أكبادنا
وأحباؤنا ،وكذلؾ أيضاً مف أجؿ الجمع الهفير مف الناس الذيف واف كنا ال نعرفيـ،

تربطنا واياىـ روابط الرفقة اإلنسانية .إننا ىنا لمدفاع عف الحرية ،ىدية اهلل لمبشر.

الخصا ص التي تتكوف منيا طبيعتنا البشرية ،والتى تُميزنا عف بقية الكا نات
المحيطة بنا ،إنما ُمنحت لنا وأُعطيت كبذرة ،يجب أف نستثمرىا.
ُ
حياتنا الداخمية والخارجية تعتمد عمى جيود معاصرينا وأسبلفنا ،ولذلؾ حتماً

عمينا أف نسعى ما وسعنا بأف نرد جميميـ بقدر ما نمنا ومازلنا نناؿ مف ثمرات

جيودىـ .مظاىر النجاح الظاىري ،كالرفاىة المادية والشيرة ،كميا بضاعة تعسة.
الحياة أخطر مف أف تكوف ُمجرد تمييد لمجنة أو الجحيـ .الحياة رسالة(.)13

إنيا لقصيرة وعاجزة حقاً ،حياة االنساف ،فقد قُضي عميو اليوـ أف يفقد أحبػاءه،
وقُضػي عميػو أف يمتقػي نيػر حياتػو ػ ىػو نفسػو ػ غػداً صػحراءه! يحػدد االنسػاف معنػى

حياتػػو يمػػا ُيضػػيفو إلػػى االنسػػانية .غيػػر أف االنجػػاز أو بمػػوغ المػػأرب لػػيس المصػػدر
الوحيد لمعنى الحياة! ألنو لو كاف األمر كذلؾ ،لوجد أول ؾ الذيف ُيحرموف مػف إنجػاز

عمؿ ،أف حيواتيـ خمو مف المعنى ،المناص .ولكف ىناؾ أول ػؾ الػذيف يػؤدوف عمػبلً

تافي ػاً أو ض ػ يبلً ،ويجػػدوف مػػا يكفػػي مػػف معنػػى لمحيػػاة فػػي خب ػرة حػػبيـ عنػػدما يحبػػوف

ويحب ػػوف .ف ػػي وس ػػع االنس ػػاف أف يبق ػػى كا نػ ػاً ب ػػالرغـ م ػػف ع ػػدـ انج ػػاز أى ش ػػيء ف ػػوؽ
الحفاظ عمى ذلؾ التواصؿ ال ار ع ،مع "اهلل" ورفاؽ الطريؽ!
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لػدى كثيػر مػػف النػاس شػػعور أو لعمػو اعتقػاد وىمػػي ،بػأنيـ مكمفػػوف برسػالة مػػف

نػ ػػوع خػ ػػاص عمػ ػػييـ إنجازىػ ػػا! االقتنػ ػػاع بوجػ ػػود ميمػ ػػة يحػ ػػوؿ بيػ ػػنيـ وبػ ػػيف االحسػ ػػاس

بالضياع والعدـ .لمحياة معنى ما داـ االنساف مستم اًر في الرقي وفي دفعيا لؤلماـ.

إف مجػػرد وجودنػػا عمػػى قيػػد الحيػػاة قيمػػة .وعػػار ثقيػػؿ عمينػػا ،معشػػر العػػرب ،أف

ونعاشرىا كػ"أمة" ،وىي "الحرة األبية"! ما الحياة إال وقفة عػز ،واذا كػاف
نشتيي الحياة ُ

البد لنا أف نموت ،فمنمت نببلء ،عمى حد تعبير الراحؿ النبيؿ إيميو سيزير!
 ديمقراطية الموت ال تُتيز ديمقراطية الثروة والنفوذ:

ثمػػة اصػرار حديػػدي فػػي ثقافتنػػا العربيػػة المتخمفػػة عمػػى تحػريـ ووأد أيػػة محاولػة

لمحاكاة ديمقراطية الموت وتطبيقيا في مياديف أخرى كػالثروة والنفػوذ والسػمطة! أتػذكر

نصاً قرأتو لممفكر المصري فؤاد زكريا ،لشػد مػا يعضػد زعمنػا .قػاؿ الرجػؿ عمػا أسػماه

باالسػػبلـ البترولػػي(" :)14ال يجػػد االسػػبلـ البترولػػي أي تنػػاقض بػػيف دعوتػػو إلػػى شػػموؿ
الشػػعا ر(كالصػػبلة والحػػج..الػػخ) ،ونشػػرىا عمػػى كافػػة المسػػتويات ،وخصوصػػية الثػػروة
والنفػ ػػوذ وقرديػ ػػة الق ػ ػرار السياسػ ػػي .انػ ػػو باختصػ ػػار ،إسػ ػػبلـ يوظػ ػػؼ لحمايػ ػػة المصػ ػػالح
البترولية لمقمة الحاكمة ،وحمفا يا مف الدوؿ األجنبية المستهمة"!!

فعبلً ،لشد ما ُيعضد حديث فؤاد زكريػا عػف "االسػبلـ البترولػي" زعمنػا المػذكور
المتخمف ػػة عم ػػى تحػ ػريـ ووأد أي ػػة محاول ػػة لمحاك ػػاة
تػ ػواً بأن ػػو ثم ػػة اصػ ػرار ف ػػي ثقافتن ػػا ٌ
ديمقراطية الموت ،وتطبيقيا في مياديف أخرى كالثروة والنفوذ والسمطة!

تفرقػػة صػػارمة كيػػذه بػػيف ديمقراطيػػة المػػوت والشػػعا ر وبػػيف ديمقراطيػػة الثػػروة

والنفوذ والقرار السياسي ،تعكس تشوىاً ُمخيفاً في النظرة العربية لمموت ،لسػببيف :أوالً،

تحقيػػر ىػػذه النظ ػرة لمػ ػ"حيػػاة" فػػي عيػػوف أبنػػاء ثقافتنػػا ،وابرازىػػا فػػي صػػورة العػػاجز عػػف
محاكاة "ديمقراطية المػوت"! ثانيػاً ،تفريػئ النظػرة نفسػيا لواقعػة المػوت مػف مهػزي أبػدع

ط ػػاغور ف ػػي وص ػػفو(" :)15فكػ ػرة أف الحي ػػاة ليس ػػت ش ػػي اً دا مػ ػاً س ػػاعدتني عم ػػى تن ػػوير

المتحجرة!"..
ذىني ،إننا لسنا سجناء إلى األبد خمؼ سياج الحقا ؽ ُ
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التفمسف ىو أن تتعمم كيف تموت(:)16
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قػػارئ ىػػذه الجز يػػة ،البػػد وأف يكػػوف قػػد طػػالع ولػػو مقالػػة واحػػدة مػػف تمػػؾ التػػى

أنش ػػرىا ب ػػيف الح ػػيف واآلخ ػػر عم ػػى "االنترن ػػت" ،وأتعي ػػد فيي ػػا م ػػذىبي األنس ػػني بالنق ػػد

والتطوير! فأنا في ىذه المقالة ،وخروجاً عمى عادتي ،لف أعرض لمذىبي إال بقدر مػا
يخدـ ما أريد قولو ىنا! ولمقارئ الكريـ أف يعود لمقاالتي إف ىو أراد المزيد!

ليس لكاتب ىػذه المقالػة ،وال لهيػره مػف محبػي الحقيقػة ،الحػؽ فػي ادعػاء القػدرة

عمى صياغة نظرة لمموت وما وراءه ال يأتييا الباطؿ مف بػيف يػدييا وال مػف خمفيػا .ال

لشػػيء ،وانمػػا لكػػوف المػػوت ومػػا وراءه مشػػكمة تجريبيػػة ،ليسػػت لػػدينا معشػػر البشػػر بينػػة

تجريبية عنيا .إنيا مسألة تتعمؽ بالحقيقة والتى ال مكاف ليا سوى صدر االلو .كؿ ما

نممكػػو إذف ،ونرمػػي إلي ػو ،نحػػف محبػػو الحقيقػػة ،ىػػو حمايػػة أنفسػػنا ورفػػاؽ الحيػػاة ،مػػف
ُمشعمي ح ار ؽ الخوؼ .التفمسؼ ىو خير وسيمة لقير الخوؼ مف الموت!!
خمص ػػنا فيم ػػا س ػػبؽ إل ػػى اف ض ػػعؼ الناحي ػػة الذاتي ػػة ف ػػي ثقافتن ػػا ،وأعن ػػي بي ػػا

الشخصية والحرية والخطي ة ،يناؿ بشػدة مػف قػدرتنا عمػى وضػع مشػكمة المػوت وضػعاً

حقيقيػاً! كمػػا خمصػػنا أيضػاً إلػػى أف ثقافتنػػا العربيػػة اسػػتطاعت أف تضػػع المػػوت وضػػعاً
حقيقياً مف حيث أنػو مشػكمة فحسػب .بيػد أنيػا حينمػا أرادت أف تُعػرؼ ىػذا المػوت مػف
حيث ماىيتو اتسػمت نظرتيػا لممػوت بتشػوه مخيػؼ ،يجػد المػرء اثػاره فػي زوايػا حياتنػا!
وعضدنا ذلؾ بعرض موجز ألبرز مواطف التشوه في نظرتنا لمموت.

والسؤاؿ ،الذى البد وأنو يجوؿ بصدرؾ قػار ي الكػريـ بعػد ف ارغػؾ مػف قػراءة مػا

سػػبؽ ،ىػػو :مػػف المسػ وؿ عػػف اضػػعاؼ قػػدرتنا عمػػى ادراؾ المػػوت عمػػى نحػػو صػػحيح؟

المشوه لمموت؟
ومف المس وؿ أيضاً عف انتاج وتكريس ىذا الفيـ العربي ُ

االغتػراب الثقػافي لمػذات العربيػة ،واآلخريػة العربيػة/المحميػة اآلثمػة ،مسػ والف ػ

المشوه لمموت..
برأي فكرنا األنسني ػ عف انتاج وتكريس ىذا الفيـ العربي ُ
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فػػي تثمينيػػا لق ػػدر اإلنسػػاف فػػي ال ػػزود بشػػرؼ عػػف حري ػػة عقمػػو وقمبػػو ،ت ػػذىب

المقترحة لمفكر األنسني إلى القػوؿ بػأف تطػور التػاريخ اإلنسػاني إنمػا ُيعػد نتاجػاً
رؤيتي ُ
لص ػراع طويػػؿ ومريػػر بػػيف إنسػػاف (ذات) ال يممػػؾ سػػوى حريػػة عقمػػو وقمبػػو التػػي وىبػػو

الخػػالؽ إياىػػا ،ليسػػتعيف بيػػا عمػػى تػػرويض الحيػػاة ،وبػػيف (آخػػر) ُيصػػر عمػػى االسػػت ثار
المقترحػػة
بالحريػػة ،ليتسػػنى لػػو العبػػث بمقػػدرات رفػػاؽ الحيػػاة! فػ ػ (اآلخػػر) ،فػػي رؤيتػػي ُ

لمفكر األنسني ،عادة ما يعمد إلى آليات بعينيا لتكريس تنازؿ أخيو (الذات) عػف حقػو
فػػي نقػػد وتطػػوير ثقافتػػو ،أي طريقػػة حياتػػو الشػػاممة ،ليظػػؿ ىػػذا األخ المسػػكيف (الػػذات)

تابعػ ػاً ذل ػػيبلً طيم ػػة مقام ػػو ف ػػي ض ػػيافة الحي ػػاة ،يس ػػتيمؾ فق ػػط م ػػا يج ػػود عمي ػػو ب ػػو عق ػػؿ

(اآلخ ػػر) ،حت ػػى أن ػػو بم ػػرور ال ػػزمف ،يفق ػػد ى ػػذا الت ػػابع ال ػػذليؿ تمامػ ػاً قدرت ػػو عم ػػى النق ػػد
ويصبح مسخاً عاج اًز ،ال يممؾ سوى االنتظار االبدي!
والتطوير ُ

مػ ػػف ىنػ ػػا ،يتضػ ػػح ضػ ػػموع اآلخريػ ػػة العربيػ ػػة/المحميػ ػػة ،ومػ ػػف خمفيػ ػػا اآلخ ػ ػريتيف

العالمية واالقميمية في أمريف :أوليما ،انتاج وترويج نظرة عربية مشوىة لممػوت ،تبػرر

الممارسات البلانسانية في حؽ الذات العربية ،وتُضفي أيضاً شرعية عمييا!
األمر الثاني ،ىو اضعاؼ قدرة الذات العربيػة عمػى محػو التشػوه الحاصػؿ فػي
نظرتيا لمموت ،عبر ادامة اغترابيا الثقػافي ،أي إدامػة تنازليػا عػف حقيػا المشػروع فػي

نق ػ ػػد وتط ػ ػػوير ثقافتي ػ ػػا .االغتػ ػ ػراب الثق ػ ػػافي لم ػ ػػذات الب ػ ػػد وأف ُي ػ ػػديـ ض ػ ػػعؼ الناحي ػ ػػة
الذاتية(الشخصية والحرية والخطي ة) في ثقافتنا ،عمى نحو ما ىو حاصؿ.

ادراؾ أبن ػػاء ثقافتن ػػا العربي ػػة لمم ػػوت عم ػػى نح ػػو ص ػػحيح وص ػػحي مرى ػػوف إذف

بكسػػر نيػػر اغترابنػػا الثفػػافي واسػػتعادة حقنػػا المشػػروع فػػي نقػػد وتطػػوير ثقافتنػػا ،كبقيػػة

شعوب األرض .ومرىوف أيضاً بتعرية اآلخرية العربية/المحمية والسعي لتفكيكيا.

لػػـ يعػػد مقبػوالً أف ُيشػػوه اهلل "الػػرحيـ" فػػي عيػػوف أبنػػاء أمتنػػا ،فيتصػػورونو جػػبلداً
قاسياً ،يسػوميـ سػوء العػذاب إف عػف ليػـ يومػاً تحطػيـ نيػر اغتػرابيـ أو تعريػة ُمشػعمى
ح ار ؽ الخوؼ مف اهلل .اهلل لـ ولف يكوف جبلداً لؤلحرار! الحرية ىدية اهلل لمبشر!
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اعتق ػػادي ب ػػأف المحب ػػة تط ػػرد الخ ػػوؼ ،يزي ػػدني حبػ ػاً ف ػػي اهلل وثق ػػة ف ػػي رحمت ػػو!

واعتقادي بأف "الضمير" ىو صوت اهلل داخمنا ،يجعمني حريصاً عمى االنصات لو!

قار ي الكريـ :الموت عنػدي نيايػة الحيػاة ،لحظتيػا األخيػرة ،لكنػو لػيس ىػدفيا!

المػػوت عنػػدي أف ينفػػتح أمػػامي بػػاب ُيطػػؿ عمػػى األبديػػة ،وأف يضػػمني وآالمػػي حضػػف
"األلوىة" الرحب الرحيـ! الموت عنػدي أف أغػادر فػي ىػدوء ورضػا عنػدما ُيطمػب منػي
الرحيؿ! أنا لـ أطمب ىذه الحياة ،لكنني عشتيا ،وفعمت أفضؿ مالدي!
اليوامش:
ـــــــــ

قضاء
( )1كثي اًر ما ُيقاؿ إف الهزالي قضى عمى الفمسفة في الحضارة االسبلمية
ً
ُمبرماً ،لـ تقـ ليا بعده قا مة ،وىو قوؿ أراني أقره! غير أني أزيد عميو أف الهزالي
بمواقفو الكارىة والمناىضة لحؽ أبنا حضارتنا االسبلمية في التفمسؼ (النضاؿ مف

أجؿ الحقيقة)ُ ،يؤرخ عمى األرجح لميبلد "فمسفة الضرار"! وأعني بيا الفمسفة حيف
تتنكب لميمتيا ،وينتيي بيا األمر إلى التيافت في دوجماطيقية ،في معر ٍ
فة موضوعة
في صيئ ،نيا ية كاممة ،تنتقؿ مف واحد إلى آخر بالتعميـ! فمسفة الضرار تُصيب
العقـ الفمسفي،
ىدفيف :أوالً ،إضعاؼ قيمة وأىمية ُنشداف الحقيقة .وثانياً ،إشاعة ُ

فأقصى ما يستطيعو فبلسفة الضرار ىو فيـ الفمسفات القا مة والتشدؽ بمقوالتيا!
لممزيد راجع مقالتي" :فمسفة الضرار واقع كارثي" ،منشورة عمى االنترنت.

( )2عبد الرحمف بدوي ،الموت والعبقريـة( ،الكويػت & بيػروت :وكالػة المطبوعػات &
دار القمـ ،بدوف تاريخ).

( )3ارج ػػع :عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػدوي ،ســــيرة حيــــاتي ( ،0&0بي ػػروت :المؤسس ػػة العربي ػػة
لمدراسات والنشر.)2111 ،

( )4انظػػر :سػػعيد البلونػػدي ،عبـــد الـــرحمن بـــدوي فيمســـوف الوتوديـــة اليـــارب إلـــى
االسالم( ،القاىرة :مركز الحضارة العربية ،)2111 ،ص 51ػ.53

( )5نفس المرتع ،ص 154ػ.155

( )6عبد الرحمف بدوي ،الزمان الوتودي( ،بيروت :دار الثقافة.)1973 ،
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( )7لممزيػػد ارجػػع :جػػاف بػػوؿ سػػارتر ،ترجمػػة عبػػد المػػنعـ الحفنػػي ،الوتوديــة مــذىب

إنساني( ،القاىرة :مطبعة الدار المصرية.)1964 ،

( )8ال يختمؼ مفيوـ الحضػارة عػف نظيػره الخػاص بالثقافػة كثيػرا ،فكبلىمػا يشػير إلػى
طريقػػة حيػػاة شػػعب معػػيف ،غيػػر أف الحضػػارة ىػػي الكيػػاف الثق ػافي األوسػػع ،أو بمعنػػى

آخر ىي أعمى تجمع ثقػافي مػف البشػر وأعػرض مسػتوى مػف اليويػة الثقافيػة يمكػف أف
يميز اإلنساف عف األنواع األخرى .وىى تعرؼ بكؿ مف العناصػر الموضػوعية العامػة

مثػػؿ المهػػة ،والتػػاريخ ،والػػديف ،والعػػادات ،والمؤسسػػات ،والتحقػػؽ الػػذاتي لمبشػػر .وىنػػاؾ
مسػػتويات لميوي ػة لػػدى البشػػر ،فسػػاكف القػػاىرة قػػد يعػػرؼ نفسػػو بػػدرجات مختمفػػة مػػف

االتساع :مصري ،عربي ،مسمـ .والحضارة التي ينتمي إلييا ىػي أعػرض مسػتوى مػف
التعريػؼ يمكػف أف يعػػرؼ بػو نفسػػو ،أي أنيػا "نحػف" الكبػػرى التػي نشػػعر ثقافيػا بػػداخميا

أننا في بيتنا ،في مقابؿ "ىـ" عنػد اآلخػريف خارجنػا .وقػد تضػـ الحضػارات عػددا كبيػ ار

مػػف البشػػر مثػػؿ الحضػػارة الصػػينية ،أو عػػددا قمػػيبل مثػػؿ الكػػاريبي األنجموفػػوني .وعمػػى
مدى التاريخ وجدت جماعات صهيرة كثيرة ذات ثقافات ما زة وتفتقر إلػى معػيف ثقػافي

أوسع ليويتيا .وكانت الفروؽ تتحػدد حسػب الحجػـ واألىميػة بػيف الحضػارات الر يسػية

والفرعيػة أو بػيف الحضػارات الر يسػية والحضػارات الجييضػة .وطبقػا لينتنجتػوف تتمثػػؿ
الحض ػ ػػارات الر يس ػ ػػية المعاصػ ػ ػرة ف ػ ػػي الص ػ ػػينية ،والياباني ػ ػػة ،واليندي ػ ػػة ،واإلس ػ ػػبلمية،

والهربيػػة ،والروسػػية األرثوذوكسػػية ،واألمريكيػػة البلتينيػػة ،فضػػبل عػػف األفريقيػػة .إال أف
البػػاحثيف واف اتفق ػوا بشػػكؿ عػػاـ فػػي تحديػػدىـ لمحضػػارات الر يسػػية فػػي التػػاريخ وتمػػؾ
الموجػػودة فػػي العػػالـ الحػػديث ،فػػإنيـ غالبػػا مػػا يختمفػػوف عمػػى إجمػػالي الحضػػارات التػػي

ُوجػػدت فػػي التػػاريخ .لمزيػػد مػػف المعمومػػات ارجػػع :صػػامويؿ ىنتنجتػػوف ،ترجمػػة طمعػػت
الشايب ،صدام الحضارات ـ إعادة صنع النظـام العـالمي( ،القػاىرة :سػطور،)1998 ،
ص  67ػ .81

( )9ارجػ ػػع مقػ ػػالتي" :أبطػ ػػاؿ عظمػ ػػاء أـ باعػ ػػة لصػ ػػكوؾ الحريػ ػػة" ،منشـــــورة عمـــــى

االنترنت.

( )11قرآن كريم ،سورة العنكبوت ،آية رقـ .57
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( )11لممزيد راجع :ماكدونالد & كارديو ،لجنة ترجمػة دا ػرة المعػارؼ االسػبلمية ،اهلل،
(القاىرة :مطابع دار الشعب.)1979 ،

( )12راجع :و .مونتجمري وات ،ترجمة عبد الرحمف عبد اهلل الشػيخ ،القضاء والقـدر
فــي فتــر اإلســالم وضــحاه القــرون الثالثــة األولــى( ،القػػاىرة :اليي ػػة المصػرية العامػػة

لمكتاب ،األلؼ كتاب الثاني.)1998 ،

( )13العبػػارة لم ُمفكػػر االيطػػالي الشػػيير متسػػيني ارجػػع :جػػوزيبي متسػػيني ،ترجمػػة طػػو
فػ ػػوزي وسػ ػػامي محفػ ػػوظ ،واتبـــــات االنســـــان( ،القػ ػػاىرة :دار الكرنػ ػػؾ لمنشػ ػػر والطبػ ػػع
والتوزيع ،سمسمة األلؼ كتاب ،رقـ .)1962 ،325

( )14راجع :فؤاد زكريػا ،الحقيقة والـوىم فـي الحركـة االسـالمية المعاصـرة( ،القػاىرة:

القاىرة :دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع ،)1998 ،ص27ػ.34

( )15رابنػػدرانات طػػاغور ،ترجمػػة صػػبلح صػػبلح ،ذكريـــاتي( ،أبػػو ظبػػي :منشػػورات

المجمع الثقافي ،)1995 ،ص.218

( )16جاؾ شوروف ،ترجمة كامؿ يوسؼ حسيف ،الموت في الفكر الغربي( ،الكويػت:
المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ،)1984 ،ص .117

أىم مراتع الكتاب

( )1أبو خمدوف ساطع الحصري ،محاض ارت في نشوء الفكرة القوميـة( ،بيػروت :دار

العمـ لممبلييف.)1956 ،

( )2ػ ػ ػ ػػ ،أبحــاث ُمختــارة فــي القوميــة العربيــة( ،بيػػروت :دار القػػدس لمطباعػػة والنشػػر

والتوزيع.)1974 ،

( )3إدوارد ج .ب ػراوف ،ترجمػػة أحمػػد شػػوقي حسػػف ،الطـــب العربـــي( ،القػػاىرة :سمسػػمة

األلػ ػػؼ كتػ ػػاب باش ػ ػراؼ االدارة العامػ ػػة لمثقافػ ػػة ،إدارة التعمػ ػػيـ العػ ػػالي ،مؤسسػ ػػة سػ ػػجؿ
العرب ،رقـ .)1966 ،631

( )4ادوارد سعيد وابراىيـ أبو لهد وجانيػت أبػو لهػد ومحمػد حػبلج وايميػا زريػؽ ،الواقـع
الفمســطيني ـ الماضــي والحاضــر والمســتقبل( ،القػػاىرة :دار الفكػػر لمد ارسػػات والنشػػر

والتوزيع.)1986 ،
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( )5إدوارد سعيد" ،ةزة ـ أريحا" سالم أمريكي( ،القاىرة :دار المستقبؿ العربي،
.)1994

( )6ػ ػ ػػ ،ترجمة وتحرير صبحي حديدي ،تعقيبات عمى االستشراق( ،بيروت:
المؤسسة العربية لمدراسات والنشر.)1996 ،

( )7ػ ػ ػػ ،ترجمة كماؿ أبو ديب ،الثقافة واالمبريالية( ،بيروت :دار اآلداب.)1997 ،
( )8ػ ػ ػػ ،ترجمة كماؿ أبو ديب ،االستشراق( ،بيروت :مؤسسة األبحاث العربية،
.)2113

( )9أدونيس ،الشعرية العربية( ،بيروت :دار اآلداب.)1985 ،

( )11إس ار يؿ شاحاؾ وبيير تريستاـ وجيؼ ىالبر ،ترجمة مازف الحسيني ،التنوير

واألصولية( ،راـ اهلل ػ فمسطيف :دار التنوير لمنشر والترجمة والتوزيع.)2116 ،

( )11اإلدارة العامة لمش وف القانونية باليي ػة ،القـانون رقـم  021لسـنة  0740بشـأن
إعادة تنظيم األزىر والييئات التـي يشـمميا والئحتـو التنفيذيـة الصـادرة بقـرار رئـيس

التميورية رقم  032لسـنة  0753وفقـا آلخـر التعـديالت ( ،القػاىرة :و ازرة الصػناعة
والثروة المعدنية ،اليي ة العامة لش وف المطابع األميرية.)1999 ،

( )12االم ػػاـ أب ػػي حام ػػد محم ػػد ب ػػف محم ػػد ب ػػف محم ػػد اله ازل ػػي ،تيافــــت الفالســــفة،
(بيروت :دار الكتب العممية.)2111 ،

( )13إميؿ دوركايـ ،ترجمة السيد محمد بدوي ،التربية األخالقية( ،القاىرة :و ازرة
التربية والتعميـ ،االدارة العامة لمثقافة ،إدارة الترجمة ،بدوف تاريخ).

( )14أنيس الصايئ ،في مفيوم الزعامة السياسية ـ من فيصل األول إلى تمال

عبد الناصر( ،بيروت :منشورات جريدة المحرر والمكتبة العصرية.)1965 ،

( )15برنارد لويس ،ترجمة محمد محمود عمر ،الساميون والمعادون لمسامية ـ
بحث في الصراع والكراىية( ،بدوف ناشر أو تاريخ ومكاف النشر!).

( )16ػ ػ ػػ ،ترجمة حسف كامؿ بحري ،اليويات المتعددة لمشرق األوسط( ،دمشؽ:
دار الينابيع.)2116 ،

( )17بشير العظمة ،تيل اليزيمة بين الوحـدة واالنفصـال ـ مـذكرات( ،لنػدف :ريػاض
الريس لمكتب والنشر.)1991 ،
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( )18بط ػػرس بط ػػرس غػػالي ومحمػػود خي ػػري عيس ػػى ،المـــدخل إلـــى عمـــم السياســـة،
(القاىرة :دار وىداف لمطباعة والنشر.)1979 ،

( )19ت .ج .دي بور ،ترجمة محمد عبد اليادي أبو ريدة ،تاريخ الفمسفة في
االسالم( ،القاىرة :لجنة التأليؼ والترجمة والنشر ،بدوف تاريخ).

( )21ت.س.إليوت ،ترجمة شكري عياد ،مالحظات نحو تعريف الثقافة( ،القاىرة:

اليي ة المصرية العامة لمكتاب.)2113 ،

( )21تيودور نولدكو ،ترجمة جورج تامر(وآخريف) ،تاريخ القرآن( ،بيروت :مؤسسة

كونراد ػ أدناور.)2114 ،

( )22جاف بوؿ سارتر ،ترجمة عايده وسييؿ إدريس ،االستعمار التديد( ،بيروت:

منشورات دار اآلداب.)1964 ،

( )23ػ ػ ػ ػػ ،ترجمػػة عبػػد المػػنعـ الحفنػػي ،الوتوديــة مــذىب إنســاني( ،القػػاىرة :مطبعػػة
الدار المصرية.)1964 ،

( )24ػ ػ ػػ ،ترجمة أحمد عمر شاىيف ،صورة شخصية في السبعين( ،القاىرة :دار
شرقيات لمنشر والتوزيع.)1995 ،

( )25جاف سوفاجيو وكمود كايف ،ترجمة عبد الستار الحموجي وعبد الوىاب عموب،
مصادر دراسة التاريخ االسالمي( ،القاىرة :المجمس األعمى لمثقافة ،المشروع القومي

لمترجمة ،رقـ .)1998 ،31

( )26جاؾ شوروف ،ترجمة كامؿ يوسؼ حسيف ،الموت في الفكر الغربي( ،الكويػت:

المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب.)1984 ،

( )27جاؾ ماريتاف ،ترجمة رياض نجيب الريس ،تدوى الفمسفة( ،بيروت :المؤسسة

الوطنية لمطباعة والنشر.)1963 ،

( )28جمػػاؿ عبػػد الناصػػر  ،فمســفة الثــورة( ،القػػاىرة :مطػػابع و ازرة اإلرشػػاد القػػومي،
.)1956

( )29ػ ػ ػػ ،الميثاق( ،القاىرة :الدار القومية لمطباعة والنشر.)1962 ،

( )31جػورج أنطونيػوس ،ترجمػة ناصػػر الػديف األسػد واحسػاف عبػػاس ،يقظـة العـرب ـ
تاريخ حركة العرب القومية( ،بيروت :دار العمـ لممبلييف.)1987 ،
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( )31جوزيبي متسيني ،ترجمة طو فوزي وسامي محفوظ ،واتبات االنسان( ،القاىرة:
دار الكرنؾ لمنشر والطبع والتوزيع ،سمسمة األلؼ كتاب ،رقـ .)1962 ،325

( )32جوستاؼ لوبوف ،ترجمة ىاشـ صالح ،سيكولوتية التماىير( ،بيروت :دار

الساقي.)1997 ،

( )33حازـ خيري ،االةتراب الثقافي لمذات العربية( ،القاىرة :دار العالـ الثالث،
.)2116

( )34ػ ػ ػػ ،دون كيخوتو المصري ـ دراسة عممية وثائقيـة لحيـاة وفكـر نتيـب سـرور،
(القاىرة :المجمس األعمى لمثقافة.)2119 ،

( )35ػ ػ ػػ ،مقاالت في الفكر األنسني ،كتاب منشور عمى االنترنت.

( )36ػ ػ ػػ ،تيافت اآلخر ،كتاب منشور عمى االنترنت.

( )37حسيف مؤنس ،ظممات بعضيا فوق بعض( ،القاىرة اإلسكندرية :دار ومطابع

المستقبؿ.)1986 ،

( )38دا رة الثقافة بمنظمة التحرير الفمسطينية ،وثائق فمسطين ـ مائتان وثمانون

وثيقة ُمختارة 0617ـ( ،0765بدوف بمد نشر :دا رة الثقافة بمنظمة التحرير

الفمسطينية.)1987 ،

( )39دار األبحاث والنشر ،مواقف الثوريين من قضايا فمسطين( ،بيروت :دار

األبحاث والنشر.)1965 ،

( )41رابنػػدرانات طػػاغور ،ترجمػػة صػػبلح صػػبلح ،ذكريـــاتي( ،أبػػو ظبػػي :منشػػورات

المجمع الثقافي.)1995 ،

( )41سػػعد الػػديف إب ػراىيـ ،مســتقبل المتتمــع والدولــة فــي الــوطن العربــي( ،عمػػاف:

منتدى الفكر العربي.)1988 ،

( )42سعيد البلوندي ،عبد الـرحمن بـدوي فيمسـوف الوتوديـة اليـارب إلـى االسـالم،
(القاىرة :مركز الحضارة العربية.)2111 ،

( )43سيد قطب ,معالم في الطريق( ،القاىرة :بدوف ناشر.)1968 ,

( )44صػامويؿ ىنتنجتػوف ،ترجمػػة طمعػت الشػايب ،صــدام الحضــارات ـ إعــادة صــنع
النظام العالمي( ،القاىرة :سطور.)1998 ،
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( )45عػػادؿ حمػػودة ،النكتــة السياســية ـ كيــف يســخر المصــريون مــن حكــاميم،
(القاىرة :دار سقنكس لمطباعة والنشر والتوزيع.)1991 ،

( )46عبد الرحمف الكواكبى ،أم القرى( ،حمب :المطبعة العصرية.)1959 ،

( )47عبػػد الػػرحمف بػػدوي ،مــن تــاريخ اإللحــاد فــي اإلســالم( ،القػػاىرة :بػػدوف ناشػػر،
.)1945

( )48ػ ػ ػ ػػ ،المـــوت والعبقريـــة( ،الكوي ػػت & بي ػػروت :وكال ػػة المطبوع ػػات & دار القم ػػـ،

بدوف تاريخ).

( )49ػ ػ ػػ ،األخالق النظرية( ،الكويت :وكالة المطبوعات.)1957 ،

( )51ػ ػ ػ (مترجـ ومحرر) ،التراث اليونـاني فـي الحضـارة اإلسـالمية ــ دراسـات لكبـار
المستشرقين( ،القاىرة  :دار النيضة المصرية.)1965 ،

( )51ػ ػ ػػ ،الزمان الوتودي( ،بيروت :دار الثقافة.)1973 ،

( )52ػ ػ ػ ػ ػػ ،اإلنســــانية والوتوديــــة فــــي الفكــــر العربــــي( ،الكويػ ػػت بيػ ػػروت :وكالػ ػػة

المطبوعات ،دار القمـ.)1982 ،

( )53ػ ػ ػػ ،سيرة حياتي( ،بيروت :المؤسسة العربية لمدراسات والنشر.)2111 ،

( )54عمي عشماوي ،التاريخ السري لتماعة االخوان المسممين( ،القاىرة :مركز
ابف خمدوف لمدراسات االنما ية.)2116 ،

( )55فرانز فانوف ،ترجمة خميؿ أحمد خميؿ ،بشرة سوداء..أقنعة بيضاء( ،الج از ر
بيروت :منشورات آنيب & دار الفارابي.)2114 ،

الجز ر بيروت:
( )56ػ ػ ػػ ،ترجمة سامي الدروبي وجماؿ االتاسي ،معذبو األرض ( ،ا

منشورات آنيب & دار الفارابي.)2114 ،

( )57فؤاد زكريا ،الحقيقة والوىم في الحركة االسالمية المعاصرة( ،القاىرة :القاىرة:
دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع.)1998 ،

( )58فواز جػرجس ،النظام اإلقميمي العربي والقوى الكبرى( ،بيػروت :مركػز د ارسػات
الوحدة العربية.)1997 ،
( )59قرآن كريم.

159

( )61كػػارؿ ياسػػبرز ،ترجمػػة محمػػد فتحػػي الشػػنيطي ،مــدخل إلــى الفمســفة( ،القػػاىرة:
مكتبة القاىرة الحديثة.)1967 ،

( )61ػ ػ ػ ػػ ،ترجمػػة عبػػد الهفػػار مكػػاوي ،تــأريخ الفمســفة بنظــرة عالميــة( ،القػػاىرة :دار

الثقافة لمنشر والتوزيع ،سمسمة النصوص الفمسفية ،العدد رقـ .)1994 ،16

( )62م ير كيانا ،ترجمة غازي السعدي ،شوكة في عيونكم( ،عماف :دار الجميؿ
لمنشر.)1985 ،

( )63ماكدونالد & كارديو ،لجنة ترجمة دا رة المعارؼ االسبلمية ،اهلل( ،القاىرة:
مطابع دار الشعب.)1979 ،

( )64مػػالكوـ كيػػر ،ترجمػػة عبػػد الػػرءوؼ أحمػػد عمػػرو ،عبــد الناصــر والحــرب العربيــة
البــــاردة 0736ـــــ( ،0752القػ ػػاىرة :اليي ػ ػػة المص ػ ػرية العامػ ػػة لمكتػ ػػاب ،سمسػ ػػمة تػ ػػاريخ

المصرييف ،رقـ  ،96سنة .)1997

( )65مايمز كوببلند ،ترجمة مػرواف خيػر ،لعبـة األمـم ـ الؤلخالقيـة فـي سياسـة القـوة
األمريكية( ،بيروت :االنترناشناؿ سنتر ،بدوف تاريخ).

( )66محاضر محادثات الوحدة بـين مصـر ـ سـورية ـ العـراق ( ،0741بيػروت :دار
المسيرة لمصحافة والطباعة والنشر ،الجزأيف األوؿ والثاني.)1978 ،

( )67محمػػد أركػػوف ،ترجمػػة ىاشػػـ صػػالح ،نزعــة األنســنة فــي الفكــر العربــي ـ ـ تيــل
مسكويو والتوحيدي ( ،بيروت :دار الساقي.)2116 ،

( )68محمد حسنيف ىيكؿ ،نحن وأمريكا( ،القاىرة :دار العصر الحديث ،بدوف
تاريخ).

( )69محمػػد لطيػػؼ :محمػػد لطيػػؼ ،الكــورة حيــاتي( ،االسػػكندرية :دار المػػروة لمتجػػارة
والتهميؼ ،بدوف تاريخ).

( )71محمد مورو وأيمف نور ،من قتل سميمان خاطر( ،القاىرة :مطبعة اخواف

مورافتمي.)1986 ،

( )71مراد وىبة ،المعتم الفمسفي( ،القاىرة :دار الثقافة الجديدة.)1979 ،
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( )72ىػ .ا .ر .جب(محرر) ،ترجمة محمد عبد اليادي أبو ريدة ،وتية االسالم ـ

نظرة في الحركات الحديثة في العالم االسالمي( ،القاىرة :المركز القومي لمترجمة،

.)2119

( )73ىانز كوىف ،ترجمة عبد الرحمف صدقي ،عصر القومية( ،القاىرة :اإلدارة
العامة لمثقافة بو ازرة التعميـ العالي ،بالتعاوف مع المجمس األعمى لرعاية الفنوف

واآلداب والعموـ االجتماعية ،سمسمة األلؼ كتاب.)1964 ،

( )74ىانز ىينرش شيدر ،ترجمة عبد الرحمف بدوي ،روح الحضارة العربية،
(بيروت :دار العمـ لممبلييف.)1949 ،

( )75ىوارد ر .تيرنر ،ترجمة فتح اهلل الشيخ ،العموم عند المسممين( ،القاىرة:
المجمس األعمى لمثقافة ،المشروع القومي لمترجمة ،رقـ .)2114 ،644

( )76ىيجؿ ،ترجمة إماـ عبد الفتاح اماـ ،محاضرات في فمسفة التاريخ ـ العالم
الشرقي( ،بيروت :دار التنوير لمطباعة والنشر.)1984 ،

( )77ولياـ أرنست ىوكنج ،ترجمة متري أميف ،معنى الخمود في الخبرات االنسانية،
(القاىرة :دار نيضة مصر لمطبع والنشر.)1982 ،

( )78و .مػػونتجمري وات ،ترجمػػة عبػػد الػػرحمف عبػػد اهلل الشػػيخ ،القضــاء والقــدر فــي
فتـــر اإلســـالم وضـــحاه القـــرون الثالثـــة األولـــى( ،الق ػػاىرة :اليي ػػة المصػ ػرية العام ػػة

لمكتاب ،األلؼ كتاب الثاني.)1998 ،

( )79ياسر عرفات ،أوراق سياسية ـ لقاءات ومقابالت صحفية مع األخ أبو عمار،
(الكويت :منظمة التحرير الفمسطينية ،)1985 ،ص  31ػ .33

( )81ييمينا مودرجينسكايا ،ترجمة رفعت السعيد ،مسألة األمة( ،القاىرة :مكتب يوليػو
لمترجمة والنشر والتوزيع.)1966 ،
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