بحثاً عف صفوة فاضمة!
حازـ خيري

"المواء الذي يقود حممة مف الحمالت
ىو وحده القادر عمى معرفة اليدؼ
مف كؿ حركة مف حركات الحممة"
المهاتما غاندي

(مف كتاب قصة البلعنؼ في جنوب إفريقيا)

قائمة المحتويات
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مقدمة
 المقالة األولى :اتسع الخرؽ عمى الراقع!
 المقالة الثانية :عمـ الكبلـ صحراء مآلى بالعظاـ اليابسة!
 المقالة الثالثة :أي ٍ
دـ قد أعاد كتابة التاريخ العربي!
 المقالة الرابعة :أسموب إدوارد سعيد في المرحمة األخيرة
 المقالة الخامسة :غياب الصفوة الفاضمة هو المسئوؿ!
ِ
ض"
 المقالة السادسة :مطموب حماية "الفكر الذي ُنبغ ُ

مقدمة

ػػػػػػػػػػ

ها قد مر عاـ بأكممه عمى حدوث ثورة  55يناير "المغدورة ػ مف جهة عدـ
وضعها تحت المجهر ،وبدء اختراع جيؿ جديد مف المغالطات ػ" ،في ببلدي مصر،
وأراني راغباً في االحتفاء بأوؿ عيد لمثورة ،عمى طريقة ُمحبي الحقيقة!
فإلى ثورة يناير المجيدة وأخواتها في بقية ربوعنا الحائرة ،أهدي هذا
الكتاب ،وهو يضـ مجموعة مف المقاالت والدراسات ،سبؽ وأف قمت بإطبلقها في
الفضاء االلكتروني ،عمى نحو متتابع! المقالة األولى والثانية ،انتهيت مف كتابتهما
ونشرهما بوقت قصير قبؿ مجيء ربيعنا الصامت ،أما بقية المقاالت(ومف بينها
ترجمة لدراسة عف األسموب األخير لمرائع ادوارد سعيد) ،فقد ُكتبت بعد الثورة!
أكوف قد ُوفقت حقاً ،إف استشعر قارئي مدى ولعي بتقصي الحقيقة!!
حازـ خيري
القاهرة في يناير 5105

2

الفصؿ األوؿ

اتسع الخرؽ عمى الراقع!!
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

برحي ػػؿ إدوارد س ػػعيد ،وم ػػف بع ػػد محم ػػد أرك ػػوف ،أح ػػد أه ػػـ وأب ػػرز رواد الفك ػػر
األنسػػني فػػي الحضػػارة االسػػبلمية منػػذ ميبلدهػػا وحتػػى اليػػوـ ،البػػد وأف مخػػاوؼ عديػػدة
تُساور أنصار الفكر األنسني فػي ربوعنػا الكسػيرة ػ وأنػا مػنهـ ػ ،إزاء مصػير هػذا الفكػر
بعد رحيؿ الرواد .كارثةٌ ًً ًً أف ُيقبر فكرنا وأممنا في الخبلص مع الراحميف..
أمور عديدة تُعزز ،بؿ وتُرجح لؤلسؼ الشديد ،كفػة هػذ المخػاوؼ! انظػر مػثبلً
إلى سيؿ الكتابات العارـ الذي يتدفؽ بقوة بعد رحيؿ أحد الرواد ،تجد يتسـ بالخطابيػة
واالنشائية ،بؿ والبكائية السػاخنة ،ثػـ مػاذا ! ال شػيء سػوي الػوهف والعقػـ! لمتحقػؽ مػف
ويكتب في رثاء أركوف!
زعمي هذا ،فقط تابعوا عف كثب ما ُيقاؿ ُ
حتم ػاً لػػف تجػػدوا مػػا ُيبشػػر بامكانيػػة قيػػاـ مػػف يحمػػؿ الشػػعمة األركونيػػة قبػػؿ أف
تسػػقط إلػػى األرض! حتم ػاً لػػف تجػػدوا مػػف يرفػػع شػػعار "ثغ ػرة لمنػػور أو مػػوت عم ػي وجػػه
الجدار" كما فعؿ محمد أركوف! ثمة أنواع مف الموت تجعؿ أصحابها مف الخالديف!

حتم ػاً لػػف تجػػدوا مػػف ُيصػػرح ،أو حتػػي ُيممػػح ،بتػػأثر الحقيقػػي ال ال ازئػػؼ بتجربػػة

أركػوف الفكريػػة والحياتيػػة ،ورفضػػه أف تُقبػػر مػػع صػػاحبها ،وحرصػػه عمػػى تثمينهػػا عبػػر
نقػ ػػدها وتطويرهػ ػػا! ال يمػ ػػوت الفبلسػ ػػفة بقبػ ػػر أجسػ ػػادهـ ،وانمػ ػػا بعػ ػػدـ تثمػ ػػيف مػ ػػا أنفق ػ ػوا
أعمارهـ المحدودة في جمعه وتهذيبه! أركوف فيمسوؼ عظيـ ،كارثةٌ أف ُنميته!!
مف جانبي ،عاهدت ربي أف أُنفؽ ما تبقي لي مف سػنوات فػي ذمػة الحيػاة ،فػي
تزخيـ رؤيتي لمفكر األنسني ،والتػي تػأثرت فػي بنائهػا بالعديػد مػف المفكػريف والفبلسػفة،
لعؿ أبرزهـ عمى الساحة العربية إدوارد سعيد ومحمػد أركػوف ،ال لشػيء وانمػا النتمػائي
لنفس مدرستهـ الفكرية وايماني معهـ بالفكر األنسػني ،ألنػه عػدؿ! فكرنػا األنسػني ُيولػد

مػػف السػػبلـ ،كمػػا يخػػرج الخبػػز مػػف الػػدقيؽ .رحػػـ اأ أركػػوف ،وسػػعيد الػػذى تحػػؿ ذكػػري
رحيمه هذ األياـ ،والحؽ بهما عمى الخير إف شاء اأ.
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الفصؿ الثاني

"عمـ الكالـ" صحراء مآلى بالعظاـ اليابسة!
(هذ المقالة ُمهداة إلى محمد أركوف)
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

"إنني في كؿ مرة يدنو مني اليأس
ال البث أف أحس يداً حنوناً تربت كتفي
وأخري تمؤل سراجي زيت

واذا بنوره يتجدد ويتألؽ ويتمدد
واذا بي أبصر اثار أقداـ
ىنا وىناؾ
فتستأنس روحي وتتجدد عزيمتي وتشتد
وأدرؾ أنني لست وحدي في الطريؽ!"
ميخائيؿ نعيمة

ما أشد تشو وقُبح فهـ أبناء أمتنا لمحرية! وما أخبث التخمؼ الذي انفؽ رواد
فكرنا األنسني النببلء أعمارهـ في منازلته( !)0انه تنيف عديد الرؤوس ،كثير الب ارثف
وحاد األنياب! انه تنيف عظيـ جدًا! انه تنيف مزدوج مشترؾ مف آخرية عربية/محمية

ال تتورع عف تكريس اغتراب شعوبنا ثقافياً( ،)5ومف آخرية غربية/عالمية تتحالؼ بدـ

المر ،تنساب في أرضنا كأفعى ،تستأصؿ بدربة ما ػ تبقى ػ في
بارد مع ميراثنا ُ
نفوسنا مف مروءة وشرؼ! "يالذؿ قوـ ال يعرفوف ما هو الشرؼ وما هو العار!"،
مقولة رائعة لممفكر السوري أنطوف سعادة( ،)3وصؼ فيها بدقة خنوثة التخمؼ
العربي.
ثمة بوف شاسع وفرؽ عظيـ ػ فيما يرى سعادة ػ بيف الحياة والعيش! الحياة ال
تكوف إال في العز ،أما العيش فبل يفرؽ بيف العز والذؿ ،وما أكثر العيش في الذؿ
ويحسوف به
حولنا! فكرنا األنسني بدور يرى اف الحضارة هي ما ُيفكر فيه الناس ُ
ويفعمونه ،وهي القيـ التي يضفونها عمى ما ُيفكروف فيه ويحسوف به ويفعمونه.
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صحيح اف أفكارهـ ومختمؼ إحساساتهـ وقيمهـ يمكف أف تنتهي إلى أعماؿ تؤثر
تأثي اًر عميقاً في استعما لهـ لؤلشياء المادية ،غير أف الحضارة المادية أقؿ جانب مف
جوانب الحضارة أهمية .فالسمو الحضاري ال يبمغ ذروته إال في عقوؿ الناس

وأفئدتهـ(!)4
قاؿ حكيـ :إف الجهبلء هـ الذيف يظنوف أف المباني الجميمة ومباهج الحياة
وألواف الترؼ إف هي توافرت هي التي تشهد برقي الحضارة .شعور الفرد بحريته
وكرامته اإلنسانية ،هو برهاف عمو الحضارة دائماً وأبداً ،هو ذلؾ الشيء الفذ الذي
يجب االهتماـ به وتنميته إلى أقصى حد! وليس هناؾ ما يؤدي إلى مثؿ هذا الرقي

كػ"التربية الخبلقة" ،وتزويد الفرد بالقدرة عمى قراءة األمور بطريقة أمينة ومنظمة،
تجعمه قاد اًر عمى النقد واالبتكار .حؽ اإلنساف في الحياة هو حقه في دفعها لؤلماـ.
مثؿ هذ "التربية الخبلقة" ال توجد لؤلسؼ الشديد في مجتمعاتنا الموغمة في
المغرضة تستأصؿ ػ بكؿ دربة ودأب ػ مف عقوؿ وقموب
التخمؼ! فنظمنا التربوية ُ
النشء ممكة النقد واالبتكار! غرس اليقيف في العقوؿ والقموب صيرنا "أمة مف غنـ"!
ولمف يسأؿ :كيؼ يمكف إذف تفسير ذلؾ التعامي الواضح ،مف جانب القائميف
المستداـ لمنابع التفكير
عمى تدريس الفمسفة عندنا ،عف هذا التجفيؼ المنهجي ُ
الفمسفي في مجتمعاتنا ،بؿ وذهابهـ في هذا التعامي إلى حد "التنطع" ! وهؿ ثمة
إمكانية لمحديث عف وجود "تواطؤ" ما ! في هذ المقالة أحاوؿ قدر جهدي التحقؽ
مف مدى وجاهة طرح مثؿ هذ التساؤالت ،عبر استكشاؼ "عمـ الكبلـ"! فعمى ما
ضرب عمى معممي "الفمسفة" في ببلدنا ،كؿ ما أخشا أف
يبدو ،ثمة تيه في صحراء ُ
يكوف أبدي ًا!
ُمصطمح "عمـ الكالـ" في الحضارة اإلسالمية:
ُيستخدـ مصطمح "الكبلـ" ػ الذي يعني حرفياً "الحديث" أو "المفظ المنطوؽ" ػ
في الترجمات العربية لؤلعماؿ الفمسفية اليونانية لمتعبير عف المصطمح اليوناني
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"لوجوس  "Logosبكؿ معانيه المتنوعة الدالة عمى" :الكممة  "Wordو"العقؿ
ويستخدـ ُمصطمح "الكبلـ" في تمؾ الترجمات
الحجة ُ ."Argument
 "Reasonو" ُ
العربية كذلؾ لمداللة عمى أي فرع مف فروع التعميـ .واسـ الفاعؿ "متكمموف"(في
صيغة الجمع ،والمفرد منه" :متكمـ") ُيستخدـ لمداللة عمى الشيوخ الممثميف ألي فرع
مخصوص مف فروع التعميـ .مف هنا ظهرت ترجمات عربية(عف اليونانية) مف قبيؿ:
الكبلـ الطبيعي ،أصحاب الكبلـ الطبيعي ،المتكمموف في الطبيعيات ،أصحاب الكبلـ
اإللهي ،المتكمموف في اإللهيات..،الخ .وبهذا المعنى أصبح مصطمح "الكبلـ"
ُيستخدـ عند مف يكتبوف بالعربية أصبلً ،ربما بتأثير مف هذ الترجمات العربية عف
اليونانية.
عمى هذا النحو ػ وطبق ًا لممستشرؽ

ولفسوف()5

ػ يتحدث يحيي بف عدي عف

المتكمميف المسيحييف .ويتحدث الشهرستاني عف كبلـ إمبدوقميس وكبلـ
أرسطوطاليس وكبلـ المسيحييف في كيفية التجسد واالتحاد .ويتحدث يهودا البلوي
عف قوـ ينتموف إلى نفس مدرسة المتكمميف أمثاؿ أصحاب مدرسة فيثاغورس
ومدرسة إمبدوقميس ومدرسة أرسطو ومدرسة أفبلطوف ،أو عف الرواقييف وعف فبلسفة
آخريف وعف المشائيف الذيف ينتموف إلى مدرسة أرسطو .ويتحدث ابف رشد عف
المتكمميف مف أهؿ ممة اإلسبلـ ومف أهؿ ممة النصارى أو عمى حد تعبير المتكمموف
مف أهؿ الممؿ الثبلث .ويتحدث موسى بف ميموف عف المتكمميف األُوؿ مف اليونانييف
المتنصريف ومف المسمميف .ويتحدث ابف خمدوف عف كبلـ الفبلسفة في الطبيعيات
واإللهيات..
إضافة إلى هذا كمه طُبؽ مصطمح "الكبلـ" دونما تقييد عمى نسؽ ُمعيف مف
التفكير في الحضارة اإلسبلمية ظهر قبؿ ظهور الفبلسفةُ ،سمي أعبلمه

بػ"المتكمميف" ،وكانوا عمى النقيض مف أولئؾ المفكريف الذيف أطمؽ عميهـ ببساطة منذ
زماف أبو يوسؼ الكندي اسـ الفبلسفة( .)6فكيؼ ظهر في ثقافتنا العربية هذا النسؽ
مف التفكير الذي يوصؼ ببساطة بأنه "كبلـ" وما الكتابات التي تتناوؿ تاريخه
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ويمكف أف تُضـ معاً األفكار كالبشر ،لحظات الميبلد ومراحؿ التطور هما السبيؿ
لمف أراد فهمها!
في كتابه القيـ "فمسفة المتكمميف في اإلسبلـ"ُ ،وفؽ هاري ولفسوف في ضـ
كتابات الشهرستاني وابف خمدوف( ،)7وخرج لنا بعرض و ٍ
اؼ لتطور عمـ الكبلـ في
الحضارة اإلسبلمية ،اعتمد عميه أساساً هنا ،لخمو مكتبتنا العربية ػ عمى ما يبدو ػ مف

دراسات تُماثؿ في قيمتها ،أو عمى األقؿ تقترب مف عمؿ ولفسوف الموسوعي
المهيب .ولشد ما ُيخجمني استقرار مفاتيح إرثنا الحضاري في يد المستشرقيف! كؿ ما
اممكه هو توخي الحذر قدر المستطاع ،فولفسوف وأمثاله إنما يخدموف حضارتهـ!

ظيور وتطور "عمـ الكالـ" في الحضارة اإلسالمية:
"السمؼ" ُمصطمح أطمؽ عمى صحابة النبي محمد(571ػ635ـ) وعمى التابعيف
الذيف صحبوا الصحابة .وما وافؽ عميه هؤالء السمؼ ُيعد أساساً لمعصر األوؿ

لمحضارة اإلسبلمية .وسوؼ ُنشير ػ هنا ػ إلى "السمؼ" إما عمى أنهـ األتباع األوؿ
لديف اإلسبلـ أو عمى أنهـ أصحاب الفهـ الصحيح لمديف .ك ٌؿ حسبما يقتضيه
السياؽ.

يشتمؿ األصؿ الديني لئلسبلـ الذي تشكؿ مف تعاليـ القرآف عمى نوعيف مف
التكاليؼ ،وفؽ ما يرى ابف خمدوف :األوؿ التكاليؼ البدنية ،والثاني التكاليؼ القمبية.
يحتوي القسـ األوؿ عمى األحكاـ اإللهية التي تحدد تكاليؼ أبداف المسمميف
وهذا هو الفقه .هو مصطمح يفيد في معنا األصمي الفهـ والمعرفة ،واستخدـ في أوؿ
األمر بمعنى محدود هو االجتهاد ،أي استعماؿ الرأي الخاص لتقرير مسائؿ شرعية
في غياب أي سابقة تنطبؽ عمى الحالة موضوع المسألة ،لكنه اكتسب فيما بعد
المعنى األشمؿ لمداللة عمى التشريع اإلسبلمي القائـ عمى :القرآف ،السنة ،القياس،
اإلجماع.
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القسـ الثاني مف التكاليؼ يتعمؽ باإليماف الذي ُيعرؼ بأنه تصديؽ بالقمب
واقرار بالمساف .ويتكوف مف عقائد ست تقررت في الديف تبعاً لحديث النبي نفسه
ورسمه ،واليوـ اآلخر،
حينما ُسئؿ عف اإليماف فقاؿ :أف تؤمف باأ ،ومبلئكته ،وكتبهُ ،
وتؤمف بالقدر خير وشر ُ .مناقشة تمؾ العقائد اإليمانية هي التي تُشكؿ "عمـ الكبلـ".
[ ]1مرحمة عمـ الكالـ السابؽ عمى االعتزاؿ:

ال يوجد فيما يرى ولفسوف ما يجعمنا نعرؼ عمى وجه الدقة متى أصبح لفظ
"الكبلـ" ُيستخدـ بهذا المعنى االصطبلحي .غير أننا وبحسب ولفسوف نفهـ مف
عبارات الشهرستاني انه كاف هناؾ "عمـ كبلـ" سابؽ عمى نشأة االعتزاؿ عمى يد
واصؿ ابف عطاء(699ػ748ـ) وأف رونؽ الكبلـ ابتدأ مف عهد هاروف
الرشيد(786ػ819ـ).
وربما يمكف أيضاً االستدالؿ عمى وجود كبلـ سابؽ عمى الكبلـ االعتزالي مف

استخداـ مصطمح "المتكمميف" عند ابف سعد(765/764ػ854ـ) في اإلشارة إلى أولئؾ
الذيف كانوا يناقشوف وضع مرتكبي الكبيرة في اإلسبلـ الذي أثارته فرقة المرجئة
السابقة عمى االعتزاؿ .ومف استخداـ مصطمح "يتكمـ" عند ابف قتيبة(858ػ889ـ)
فيما يتعمؽ بمناقشة مسألة حرية اإلرادة عند غيبلف الدمشقي السابؽ عمى المعتزلة.
في سياؽ توضيحه لكيفية تأسس "عمـ الكبلـ" عند أولئؾ المتكمميف الذيف
ازدهروا قبؿ قياـ االعتزاؿ ،وعمى أي نحو كاف ذلؾ التأسيس ،يصؼ لنا ولفسوف ػ
استناداً إلى ابف خمدوف ػ األحواؿ الفكرية التي كانت سائدة في الحضارة اإلسبلمية
قبؿ المعتزلة بقوله إف االختبلفات حوؿ مسائؿ العقائد أدت إلى قياـ "عمـ الكبلـ"،

فالمشاركوف في مناقشة مشكبلت مف قبيؿ :التشبيه ،والقدر ،ومرتكب الكبيرة ،وموقؼ
"أصحاب الجمؿ" مف الفريقيف ،بدالً مف مجرد اقتباس نصوص مف القرآف والسنة

دفاعاً عف آرائهـ ،استخدموا منهجاً معيناً في االستدالؿ ،توصموا به إلى استدالالت

مف نصوص القرآف والسنة تمؾ .كاف ذلؾ المنهج االستداللي ُمستعا اًر مف الفقه ،حيث

كاف مستخدماً فيما يتعمؽ بمسائؿ الشرع التي كانت تحكـ الفعؿ ،وكاف معروفاً بمنهج
القياس "بمعنى المماثمة" .أما بالنسبة لمسائؿ االعتقاد التي أصبح يطبؽ عميها حديثاً
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منهج القياس هذا فكانت مسائؿ تتصؿ بػ"الكممة المنطوقة" ،وأصبح هذا التطبيؽ
الحادث لمنهج القياس يسمى "الكبلـ" ،أي ما ُيقصد حرفياً مف "الكبلـ المنطوؽ".
والمنهج قائـ ،سواء في الفقه أو الكبلـ ،عمى مجرد التشابه وأدلته مستمدة مف النقؿ.
الفرؽ التي ظهرت في حضارتنا اإلسبلمية كثيرة ،وأكثر منها االختبلفات
حوؿ مسائؿ العقيدة .غير أف ولفسوف ،وألغراض دراسته لفمسفة المتكمميف في
حضارتنا ،تناوؿ اختبلفات بعينها ،تتعمؽ بمسألتيف إيمانيتيف :اإليماف باأ ،أي
اإليماف بالتصور الصحيح عف اأ .واإليماف بالقدر ،أي اإليماف بسمطاف اأ عمى
األفعاؿ اإلنسانية .فمقد ظهرت ،فيما يتعمؽ بهاتيف المسألتيف اإليمانيتيف ،اختبلفات
في حضارتنا حتى قبؿ قياـ االعتزاؿ ،وهي االختبلفات التي أدت إلى مجاالت
ُعرفت اصطبلحاً بػ"الكبلـ".
وبحسب ابف خمدوف ،كانت اختبلفات السابقيف عمى المعتزلة عف التصور
الصحيح عف اأ هي تمؾ التي تتعمؽ بآيات التشبيه في القرآف .وكاف مصدر
االختبلفات األوصاؼ التي ُوصؼ اأ بها في القرآف .فمف ناحية ورد فيه وصؼ
المعبود بالتنزيه المطمؽ الظاهر الداللة مف غير تأويؿ في أكثر مف آية ،وهي سموب
كمها وصريحة في بابها( .)8ومف ناحية أخرى ،وردت في القرآف آي أخرى توهـ
التشبيه .هذ اآليات والتي قد يراها البعض متباينة أدت بحسب ابف خمدوف إلى آراء
ثبلثة :أوالً ،سمـ السمؼ ػ الذيف غمبوا أدلة التنزيه ػ بآيات التشبيه في القرآف ،فمـ

يتعرضوا لمعناها بتأويؿ ،ألنهـ فيما يرى ابف خمدوف عمموا استحالة التشبيه ،وقضوا
بأف اآليات مف كبلـ اأ ،فآمنوا بها ولـ يتعرضوا لمعناها ببحث وال تأويؿ .ثانياً ًً،

بجانب أولئؾ الذيف تبنوا الرأي السابؽُ ،وجدت قمة مف "المبتدعة"( .)9منهـ فرقتاف
رئيسيتاف :توغمت األولى في التشبيه الصريح مخالفة بذلؾ آي التنزيه المطمؽ .أما
الثانية فحاولت التوفيؽ ،ومف هنا ظهر التأويؿ مف خبلؿ صيغة :جسـ ال كاألجساـ.
االختبلؼ الثاني الذي ظهر قبؿ نشأة المعتزلة هو ػ فيما يرى الشهرستاني
وابف خمدوف ػ ما كاف يتعمؽ باالعتقاد بقدرة اأ .وهذا االختبلؼ نتج أيضاً عف

اآليات القرآنية حوؿ قدرة اأ .فمف ناحية ،توجد آيات تقرر أف هناؾ بعض وقائع
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الحياة اإلنسانية وبعض أفعاؿ اإلنساف مقدرة مف اأ سمفاً ،عمى حيف توجد آيات

تقرر أف اإلنساف يتمتع بحرية معينة يمارس بها أفعاله ،مف ناحية أخرى .ووفقاً لما
يقرر الشهرستاني فإف الرأي األصيؿ في اإلتباع تمثؿ في إتباع تمؾ اآليات التي

تُظهر أف القدرة المهيمنة عمى الفعؿ اإلنساني مرجعها إلى اأ .وفي أواخر عهد
الصحابة ،حدثت بدعة معبد الجهني وغيبلف الدمشقي ويونس األسواري في القوؿ
بالقدر وانكار إضافة الخير والشر إلى القدر .وألنهـ حولوا القدر مف اأ إلى اإلنساف
زاعميف أف اإلنساف ،وليس اأ هو الذي يحدد أفعاله الخاصةُ ،عرفوا بػ"القدرية".
وعمى ذلؾ ،يشير ولفسوف إلى هاتيف الفرقتيف عمى أنهما :فرقة القائميف باالختيار
"القدرييف" ،وفرقة القائميف بالجبر "سبؽ التقدير" .والفرقتاف حاولتا تفسير اآليات
المعارضة لهما.
المرهؽ نحو المحظة الراهنة ،مر عمـ الكبلـ
قارئي الكريـ ،في مسير الشاؽ و ُ
بأكثر مف مرحمة ،تميزت شخصية كؿ منها عف األخرى .البداية ػ وكما سنرى الحقاً ػ
كانت مع عمـ الكبلـ المعتزلي(بفترتيه :غير الفمسفية ،والفمسفية) ،ومف بعد جاءت

محاوالت الخمفاء لحمؿ أئمة السمؼ عمى االعتزاؿ ػ وهو ما ُعرؼ بػ"المحنة" ػ ،ثـ
ردود الفعؿ عمى هذ المحاوالت العنيفة وظهور عمـ الكبلـ األشعري ،وما ط أر عميه
بعد ذلؾ مف تغييرات أحدثها الباقبلني والغزالي ،وأخي اًر نهوض ابف تيمية وابف القيـ

إلحياء مذهب السمؼ عمى طريقة الحنابمة ومقاومة غمو الغاليف في خمط الفمسفة.
[ ]2مرحمة عمـ الكالـ المعتزلي:

لشد ما يصعب ػ بحسب المستشرؽ

نمينو()01

ػ معرفة ألي سبب وبأي معنى

أطمؽ لفظ "المعتزلة" أوؿ ما أطمؽ عمى أصحاب المذهب الذي كاف في القروف
الثاني والثالث والرابع لمهجرة خصماً خط اًر لمذهب أهؿ السنة في "الكبلـ" .ذلؾ ألنه
يتوقؼ عمى مثؿ هذ المعرفة حؿ مسألة مف أهـ المسائؿ التاريخية ،وهي مسألة

أصوؿ حركة المعتزلة ،وطابعها األصمي .نمينو ُيعرفنا بأشهر اآلراء في هذا
الصدد(:)00
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الرأي األوؿ :رواية ُنسج حولها طائفة مف األقاصيص ،يشتؽ أصحابها اسـ
المعتزلة مف اعتزاؿ واصؿ ابف عطاء الغزاؿ(أو اعتزاؿ عمرو بف عبيد بف باب في
رواية أخرى) لمحسف البصري(645ػ758ـ) أو اعتزاله لمجماعة عموماً في مسألة

مرتكب الكبيرة :مؤمف هو أـ كافر والتفاصيؿ تختمؼ قميبلً باختبلؼ الروايات .فعمى
حسب بعضها ،جاء اسـ المعتزلة مف العبارة التي قالها الحسف في تمؾ المناسبة

لتمميذ القديـ" :اعتزؿ عنا" .وعمى حسب البعض اآلخر ،كاف قتادة بف دعامة
المتوفى عاـ 007هػ أو 008هػ المحدث أوؿ مف وضع هذا االسـ ،مشي اًر إلى عمرو

بف عبيد والى نفر مف أتباعه بسبب اعتزالهـ الحسف .وعمى كؿ حاؿ ،فمهما يكف مف
اختبلؼ الروايات ،فإف هذ الروايات في مجممها تعتبر أف لفظ "المعتزلة" اسـ أطمقه
عميهـ أهؿ السنة ،وأنه يتضمف نوعاً مف الذـ واتهاماً واضحاً بالخروج عمى السنة

والجماعة.

الرأي الثاني :المستشرؽ اشتينر( ،)05واعتماداً عمى نصوص عربية متأخرة

عف القرف الثالث الهجري تسمي المعتزلة أحياناً باسـ "القدرية" ،يرى أف المعتزلة اسـ
عاـ لفئة انفصمت عف الجمهور وانشقت عميه ،ولكف بمضي الزمف أصبح هذا االسـ

في أوائؿ القرف الثاني لمهجرة عمماً عمى مذهب خاص .وهو ما قد ُيفسر عمى أف
هذ الفرقة كانت مف بيف فرؽ اإلسبلـ أهمها وأكبرها خط اًر .أيضاً يبدو الشتينر أف

هذ التسمية قد انتشرت انتشا اًر بطيئاً .إذ يتكمـ ابف قتيبة المتوفى 889ـ عند ذكر

لمذاهب عصر ال عف المعتزلة بؿ عف "القدرية" .مع أنه عرؼ اسـ المعتزلة .وعمى
ذلؾ فالنواة األولى لمذهب المعتزلة كانت إذا إنكار القدر المطمؽ ،ويشير لفظ

"القدرية" إلى مضموف المذهب ،فهو مف الناحية الظاهرية الشكمية إذاً أكثر تحديداً
وأوضح داللة مف لفظ "معتزلة" .ثـ لما أظهروا آراء مخالفة في مسائؿ عديدة أخرى
مثؿ صفات اأ ،وطبيعة القرآف ،والوعد والوعيد ،ومسائؿ ثانوية أخرى ،بدت هذ
التسمية ػ "القدرية" ػ غير كافية ،لذا استبدؿ بها لفظ "معتزلة" ،ولـ تعد بعد ذلؾ
تستعمؿ شيئاً فشيئاً.
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الرأي الثالث :المستشرؽ اجنتس

جولدتسهير()03

يشير ػ كما يشير المؤرخوف

ػ ،بمناسبة بف عطاء وزميمه بف عبيد ومعتزليف آخريف متأخريف كذلؾ ،إلى ميولهـ
الصوفية وزهدهـ ،أى إلى بعدهـ عف زخرؼ الدنيا وشهواتها ،ويورد شاهداً قديماً

عمى استعماؿ لفظ "معتزؿ" بمعنى زاهد أو متعبد .يقوؿ جولدتسهير" :معنى هذ

الكممة(المنشقوف) .ولست أريد أف أكرر هنا األسطورة التي عني الناس بروايتها مف
أجؿ تبرير هذ التسمية ،وانما أريد أف أقرر أف التفسير الحقيقي لهذ التسمية هو أف
البذور األولى لهذا المذهب كانت دوافع صادرة عف التقوى والتعبد وكاف الباعثوف
عمى هذ الحركة رجاالً متعبديف ،زهاداً معتزليف(زاهديف) ثـ اتصمت الحركة بالدوائر
العقمية ،فاتخذت شيئاً فشيئاً موقؼ المعارضة بإزاء المعتقدات الدينية السائدة"

الرأي الرابع وىو رأي نمينو نفسو :اختار المعتزلة األولوف هذا االسـ ،أو
عمى األقؿ تقبمو  ،بمعنى "المحايديف" أو "الذيف ال ينصروف أحد الفريقيف
المتنازعيف(أهؿ السنة والخوارج) عمى اآلخر" في المسألة الدينية الخطيرة ،مسألة
"الفاسؽ" .وما دامت هذ المسألة قد أخذت حظها مف األهمية بسبب المنازعات
السياسية والحروب األهمية في القرف األوؿ لمهجرة ،فمف الطبيعي أف يكوف اسـ
المعتزلة قد أُخذ عف لغة السياسة في ذلؾ العصر .فكاف المعتزلة الجدد المتكمموف
في األصؿ استم ار اًر في ميداف الفكر والنظر ،لممعتزلة السياسييف أو العممييف .كانت
الجماعة األولى مف المعتزلة المتكمميف تشمؿ عمى وجه االحتماؿ أشخاصاً اختمفت

آراؤهـ حوؿ بعض المسائؿ الدينية األخرى .حتى انه في القرف األوؿ وأوائؿ القرف
الثاني كانت بعض المسائؿ الدينية(مثؿ الجبر واالختيار) غير واضحة المعالـ
والحدود ،ولـ يكف مف المستطاع القطع بأي اآلراء المتعارضة يجب اعتبار مف أقواؿ
أهؿ السنة أو أقواؿ غيرهـ .فمـ يكف اإلجماع قد تـ في هذا الباب بطريقة قطعية.
فكاف اسـ المعتزلة المتكمميف في األصؿ يشير إذاً إلى النقطة الوحيدة المميزة

لمذهبهـ عف مذهب أهؿ السنة والجماعة .وهذ النقطة قد فقدت أهميتها مف بعد
بانقضاء الحروب األهمية بالنسبة لمسائؿ الخبلؼ الدينية األخرى(القدرة ،الصفات،

خمؽ القرآف ،النقؿ والعقؿ) ،التي رسخت شيئاً فشيئاً ،وطغت عمى تمؾ النقطة مف
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جراء رد الفعؿ المتزايد ضد ثبات أهؿ السنة ورسوخه .أو بعبارة أخرى كانت هذ
التسمية تسمية جزئية في وقت مف األوقات مثؿ تمؾ التى اتخذها المعتزلة مف بعد
أحياناً لمداللة عمى بعض النقط الخاصة في تعاليمهـ داللة خاصة ،مثؿ "القدرية"،

"العدلية"" ،الموحدة".

عمى أية حاؿ ،وبدوف التوقؼ كثي اًر عند هذ اآلراء المتباينة حوؿ أصؿ

تسمية المعتزلة ،يرى ولفسوف أف مرحمة عمـ الكبلـ المعتزلي غير الفمسفي دامت
قرابة القرف ،مف وقت ظهور المعتزلة وحتى ظهور ترجمة األعماؿ الفمسفية اليونانية
إلى المغة العربية في النصؼ األوؿ مف القرف التاسع الميبلدي .ثـ حدث ،بعد
انقضاء قرف عمى زمف بف عطاء ،أف تأثرت المعتزلة بالفمسفة اليونانية واكتسبت
طابعاً جديداً.
"ثـ طالع بعد ذلؾ شيوخ المعتزلة كتب الفبلسفة ،حيف فُسرت أياـ المأموف.
فخمطت مناهجها بمناهج الكبلـ ،وأفردتها فنا مف العمـ وسمتها باسـ الكبلـ .إما ألف
فسمي النوع باسمها ،واما
أظهر مسألة تكمموا فيها وتقاتموا عميها هي مسألة الكبلـ ُ
لمقابمتهـ الفبلسفة في تسميتهـ فنا مف فنوف عممهـ بالمنطؽ .والمنطؽ والكبلـ
مترادفاف(كما أف الكممة اليونانية  ،Logosأي العقؿ والمنطؽ ،تعني أيضاً الكبلـ)".
ُيبلحظ في فقرة الشهرستاني هذ أف مذهب االعتزاؿ يتوزع بيف فترتيف :فترة
غير فمسفية وأخرى فمسفية .في الفترة األولى السابقة عمى التأثر بالفمسفة اليونانية
استخدـ المعتزلة ما يوصؼ بأنه مناهج الكبلـ .والتي يرى ولفسوف أف الشهرستاني
يشير بها إلى تمؾ التطبيقات المتنوعة لمقياس الفقهي عمى االختبلفات التي ظهرت،
في نطاؽ ما ُيسمى بالكبلـ قبؿ االعتزاؿ ،حوؿ مسألتيف :األولى ،مسألة التصور
الصحيح عف اأ ،خاصة مشكمة التشبيه .الثانية ،مسألة االعتقاد في القدرة.
رأي ولفسوف هذا يتسؽ مع وصفه لؤلحواؿ الفكرية التي كانت سائدة في
الحضارة اإلسبلمية قبؿ قياـ االعتزاؿ ،ذلؾ الذي أوردنا فيما سبؽ بشيء مف
التفصيؿ ،في سياؽ عرضنا لكيفية تأسس عمـ الكبلـ عند متكممي ما قبؿ االعتزاؿ.
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أما مناهج الفبلسفة التي يشير الشهرستاني في حديثه إلى خمط المعتزلة إياها
بمناهج الكبلـ ،فيرى ولفسوف إمكانية الزعـ بأف الشهرستاني كاف يقصد بها أمريف:
أوالً ،ربما كاف يقصد أف المعتزلة ػ بتأثير مف الترجمات العربية لؤلعماؿ

الفمسفية اليونانية ػ ،قد بدءوا يستخدموف مصطمح القياس المرادؼ لكممة
 ،)04(syllogismأما عف مصطمح القياس بالمعنى القديـ لممماثمة analogy
المستخدـ في الفقه فإنهـ أحموا محمه مصطمح التمثيؿ .تبرير هذا االفتراض هو أف
آخريف مف الذيف خضعوا لتأثير هذ الترجمات مف المسمميف قد بدلوا معنى القياس
الذي يدؿ عميه لفظ المماثمة  analogyإلى القياس الذي يدؿ عميه لفظ syllogism
 .وأحموا محؿ القياس بمعنا الفقهي القديـ مصطمح التمثيؿ.هكذا نجد ابف سينا
والغزالي عمى سبيؿ المثاؿ ،يستخدماف القياس بمعنى  syllogismوالتمثيؿ بمعنى
الػ analogyػ الذي يقوـ استخدامه في الفقه عمى أساس التشابه بيف األشياء ػ .وبعد
ذكر مصطمح التمثيؿ يبلحظ ابف سينا أف هذا هو الذي عرفه أهؿ زمانه بالقياس،
ويبلحظ الغزالي أف هذا هو الذي يسميه شيوخ الفقه وشيوخ الكبلـ القياس.
ثانياً ،يمكف افتراض أف الشهرستاني كاف يقصد بكبلمه أيضاً أف المعتزلة

المتفمسفيف قد أصبحوا عمى دراية بتصور أرسطو لمػ  analogyوهو ما ُعبر عنه في
العربية بػ"المساواة" ،وخمطو بالقياس الفقهي الذي أصبح المصطمح العربي الجديد
الداؿ عميه هو "التمثيؿ" ،أي التشابه .المماثمة عند أرسطو لـ تكف قائمة ،كما هو
الشأف في الفقه ،عمى مجرد التشابه بيف األشياء .فالمماثمة عند هي المساواة في
النسب(أو العبلقات) ،والتي يصورها بأنه عندما ُيحمؿ مصطمح الخير عمى العقؿ
وعمى البصر ،فإف ذلؾ يكوف عمى طريؽ المشاكمة  analogyبمنزلة ما أف العقؿ
في النفس كقياس البصر في البدف .ما يريد الشهرستاني ػ بحسب ولفسوف ػ قوله هو
المستخدـ في الفقه ،والذي يقوـ عمى مجرد
اف المعتزلة المتفمسفيف خمطوا التمثيؿ ُ
التشابه ،بالتمثيؿ الذي يستخدمه أرسطو بمعنى التساوي في النسب أو العبلقات..
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مع وصؼ الشهرستاني لنشأة االعتزاؿ يتفؽ ابف خمدوف ،فإشارة األخير إلى
التمييز بيف فترة غير فمسفية وأخرى فمسفية في تاريخ االعتزاؿ ،واضحة في وصفه
منذ البداية ببساطة لواصؿ ابف عطاء عندما يرد اسمه بأنه واحد منهـ ،أي مف
المعتزلة .لكف اسـ أبي الهذيؿ( ،)05فإنه يصفه بأنه اتبع رأي الفبلسفة ،وبالمثؿ اسـ
النظاـ()06

يصفه بأنه طالع كتب الفبلسفة .ابف خمدوف يتابع الشهرستاني فيعطي

ذات السببيف المذيف مف أجمهما تبنى متفمسفة المعتزلة االسـ القديـ "كبلـ" لمذهبهـ.
يقوؿ ابف خمدوف" :وكانت طريقتهـ تسمى عمـ الكبلـ :إما لما فيها مف الحجاج
والجداؿ ،وهو الذي يسمى كبلماً ،واما أف أصؿ طريقتهـ نفي صفة الكبلـ ػ أي ِقدـ
القرآف ػ".

[ ]3محاوالت حمؿ أئمة السمؼ عمى االعتزاؿ:

مع قياـ فرقة المعتزلة التي استخدمت ػ عمى نحو ما ذكرنا ػ منهج الكبلـ

واستبقت لمذهبها اسـ "الكبلـ" حتى عندما أصبح طابع مذهبهـ فمسفياً ،أصبح

مصطمح "الكبلـ" بالتدريج عمم ًا عمى المعتزلة .الشهرستاني وابف خمدوف يروياف لنا

كيؼ تبنى بعض الخمفاء االعتزاؿ وحمموا أئمة السمؼ عميه ػ وهو ما ُعرؼ بالػ"محنة"
ػ ،وكيؼ أدى رد فعؿ السمؼ عمى هذا القمع إلى قياـ عمـ كبلـ سني يناهض

المعتزلة.
تضييؽ الخمفاء المعتزلة عمى السمؼ يخبرنا عنه الشهرستاني في فقرتيف
قصيرتيف :في احداهما ،وبعد أف يذكر اسـ أبي موسى

المزدار()07

راهب المعتزلة

بما هو واحد مف شيوخ االعتزاؿ ،يضيؼ قائبلً" :وفي أيامه جرت أكثر التشديدات

عمى السمؼ لقولهـ بقدـ القرآف" .وفي فقرة أخرى ػ وهو يتحدث عف المعتزلة ػ يقوؿ:

"ونصرهـ..جماعة مف خمفاء بني العباس عمى قولهـ بنفي الصفات وخمؽ القرآف".
مع فقرتي الشهرستاني يتفؽ هذا القوؿ الخمدوني" :ولُقنها ػ أي عقيدة االعتزاؿ

ػ بعض الخمفاء عف أئمتهـ ،فحمؿ الناس عميها ،وخالفهـ أئمة السمؼ ،فاستحؿ
لخبلفهـ إيسار كثير منهـ ودمائهـ" .وثمة اشارات إلى ثبلث حقائؽ تاريخية تشي بها

15

فقرتي الشهرستاني0 :ػ إصدار الخميفة المأموف سنة 857ـ لمرسوـ أعمف فيه أف
االعتزاؿ عقيدة رسمية لمدولة ،واتهـ أهؿ السمؼ باالبتداع5 .ػ إصدار لمرسوـ آخر
في سنة 833ـ ،سنة وفاته ،تـ بموجبه امتحاف أهؿ السمؼ في عقيدتهـ3 .ػ استمرار
المحنة أثناء حكـ الخميفة المعتصـ وحتى السنة الثانية مف حكـ المتوكؿ سنة 847ـ.
قارئي الكريـ ،قد يكوف مبلئماً ػ وقبؿ المضي قدماً ػ القاء الضوء عمى ما

ُعرؼ بػ"المحنة" ،ألهمية ذلؾ الحدث وخطورته .ما حدث هو أف البحث فيما يراد
باتصاؼ اأ بالكبلـ أصبح موضوعاً له خطر في باب الجدؿ ،حتى أفضى ذلؾ
آخر األمر إلى قضاء الهيئة الحاكمة عمى المعتزلة ،أولئؾ الذيف ذهبوا إلى القوؿ

بأف الكبلـ إذا كاف صفة أ فبلبد أف يكوف أزلياً قديماً موجوداً قبؿ العوالـ كمها ،واال
فإف اأ إذا كاف قد تكمـ في الزماف فقد مسه سبحانه وتعالى التغيير وصار ما لـ

يكنه مف قبؿ .وال يجوز أف تحمؿ االستحالة عمى اأ ،وعمى هذا فاف الكبلـ إذا كاف
بل لهذا الكبلـ ،فبلبد أف يكوف عمى هذا االعتبار قديماً
صفة أ وكاف القرآف تسجي ً

ألنه كبلـ اأ.

وقد ذهب الخميفة المأموف المعتزلي إلى أف اعتبار القرآف مخموقاً في الزماف

امتحاف ال يجوز إال ثابتو اإليماف .واشتد لسوء الحظ تعصب المعتزلة آلرائهـ أياـ
سمطانهـ وقد قاسوا كثي اًر والقوا عنتا شديداً فيما بعد مف جراء اضطهادهـ ألهؿ

السمؼ الذيف تمسكوا تمسكاً شديداً بالمذهب القائؿ بقدـ القرآف ،ولـ يسرفوا في تفسير

حرفياً وأقروا عدداً جماً مف السنف التي ذاعت في الناس .عمى أنه قد أصبح واضحاً
جد الوضوح إباف القرف الرابع لمهجرة أال مفر مف بعض التسميـ بما ذهب إليه
المعتزلة ،إذ تبمبمت أفكار الناس ومست الحاجة إلى تعزيز قواعد الديف مف جديد
عمى ضوء األفكار الشائعة .وقد اضطمع بهذا األمر الخطير رجبلف :األوؿ ،أبو
الحسف األشعري(873ػ935ـ) .والثاني ،أبو منصور الماتريدي المتوفى سنة
944ـ(.)08
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وها هو ابف خمدوف يوجز لنا رد فعؿ السمؼ بإزاء الػ"محنة" بقوله" :وكاف ذلؾ
سبباً النتهاض أهؿ السنة باألدلة العقمية عمى هذ العقائد دفعاً في صدور هذ

البدع" .وفي ظؿ ما ي ار ولفسوف مف أف تعبير االحتجاج بالعقؿ يستخدمه ابف خمدوف
لمداللة عمى منهج القياس التمثيمي الفقهي القائـ عمى معطيات نقميه والذي استخدـ
في وقت سابؽ عمى قياـ االعتزاؿ واكتسب اسـ الكبلـ ،يكوف واضحاً تماماً أف ما

يعنيه ابف خمدوف بهذ العبارات هنا هو أف أئمة السمؼ ،قد تبنوا في استدالالتهـ،

نتيجة لممحنة ،منهج القياس الكبلمي السابؽ عمى المعتزلة .ابف خمدوف بالفعؿ يشير،
ويدخؿ فيهـ ابف كبلب
بعد هذ الفقرة تماماً ،إلى أهؿ السنة هؤالء بأنهـ "المتكمموف"ُ .
والقبلنسي والمحاسبي ،وهي األسماء التي توصؼ ػ مف جانب الشهرستاني ػ بأنها
"أمتف كبلماً" ،وذلؾ في إشارة إلى نمط الكبلـ غير الفمسفي السابؽ عمى االعتزاؿ.
المتكمموف المذكورة أسمائهـ تواً جماعة واحدة فقط مف جماعات ثبلث لمسمؼ

ناضمت عقب المحنة فيما يتعمؽ بمشكمة الصفات ،بما في ذلؾ "قدـ القرآف" .غير
أنها ،ورغـ كونها مف جممة السمؼ ،باشرت عمـ الكبلـ وأيدت عقائد السمؼ بحجج
كبلمية وبراهيف أصولية ،مما يعني استخدامها منهج المماثمة الكبلمي السابؽ عمى
المعتزلة.
مف جهة أخرى ،يصؼ الشهرستاني الجماعتيف األولييف مف هذ الجماعات
الثبلث بأنهما ناهضتا المعتزلة ال عمى قانوف كبلمي ػ أي بدوف استخداـ منهج
القياس الذي كاف مستخدماً قبؿ قياـ المعتزلة عند بعض السمؼ ػ ،بؿ عمى قوؿ

إقناعي ،بمعنى أنهما تشبثتا بمنهج المسمميف األوائؿ وتعمقتا بظاهر الكتاب والسنة.

تعبير عمى قوؿ إقناعي يشير برأي ولفسوف إلى ما يسميه أرسطو بالقوؿ الخطابي،
فالخطابة عند ممكة اكتشاؼ الوسائؿ الممكنة لئلقناع باإلشارة إلى أي موضوع كاف.
هكذا انقسـ السمؼ في حوالي منتصؼ القرف التاسع حوؿ مشكمة آيات
التشبيه في القرآف إلى جماعات ثبلث .األولى :جماعة الحنابمة ،الذيف رفضوا ػ عمى
حيف أنكروا التشبيه ػ مناقشة آياته الواردة في القرآف .الثانية :جماعة مف الحشوية
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الذيف رفضوا ػ وقد أخذوا آيات التشبيه عمى ظاهرها ػ مناقشة تمؾ اآليات التي تحظر
التشبيه .الثالثة :جماعة الكبلبية الذيف أولوا آيات التشبيه في القرآف طبقاً لممنهج

الكبلمي ،أي منهج القياس التمثيمي عمى نحو ما هو مستخدـ في الفقه وعبروا عنه

بصيغة "جسـ ال كاألجساـ" .ومف قمب هذ الجماعة الكبلبية انبثؽ عمـ الكبلـ
األشعري بعد قرف مف الزماف ،وذلؾ في عاـ 905ـ .وكما قرر الشهرستاني" :فاف
جماعة ػ يقصد الكبلبية ػ باشروا عمـ الكبلـ وأيدوا عقائد السمؼ بحجج كبلمية
وبراهيف أصولية وصنؼ بعضهـ ودرس بعض ،حتى جرى بيف األشعري وبيف أستاذ
الجبائي مناظرة في مسألة مف مسائؿ الصبلح واألصمح فتخاصما وانحاز األشعري
إلى هذ الطائفة الكبلبية فأيد مقالتهـ بمناهج كبلمية وصار ذلؾ مذهباً ألهؿ السنة

والجماعة".

[ ]4عمـ الكالـ األشعري:
في فقرة البف خمدوف ،وبعد أف يقرر أف األشعري كاف إماـ المتكمميف ػ يقصد
الفرقة المكونة مف الجماعات الثبلث السالفة الذكر ػ ،يصفه بأنه توسط بيف الطرؽ
ونفى التشبيه وأثبت الصفات المعنوية وقصر التنزيه عمى ما قصر السمؼ وشهدت
له األدلة المخصصة لعمومه ،ثـ يضيؼ عمى ذلؾ أنه أثبت جميع الصفات ،بطريؽ
النقؿ والعقؿ .ولفسوف يرى أف ما يقصد ابف خمدوف مف عبارته طريؽ النقؿ والعقؿ
هو نفسه الجدؿ القائـ عمى العقؿ مضافاً إليه الدليؿ المستمد مف النقؿ ،المستخدـ

وصفاً لممنهج القياسي في الفقه .أيضاً نجد عند ابف خمدوف وصفاً لتطور الكبلـ
األشعري.

يبدأ ابف خمدوف بتحديد عاـ لخصائص الكبلـ في فقرة أخرى يقوؿ فيها ،بعد
أف قرر أف المذهب األشعري عمى نحو ما أكممه أتباعه أصبح واحداً مف أحسف
الفنوف النظرية والعموـ الدينية" :إال أف صور األدلة فيها ػ في طريقة األشاعرة ػ

جاءت بعض األحياف عمى غير الوجه القناعي ػ أي جاءت غير مطابقة لقواعد
البرهاف المنطقي ػ ،لسذاجة القوـ وألف صناعة المنطؽ التي تسير بها األدلة وتعتبر
األقيسة لـ تكف حينئذ ظاهرة في الممة ،ولو ظهر منها بعض الشيء لـ يأخذ به
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المتكمموف لمبلبستها لمعموـ الفمسفية المباينة لعقائد الشرع بالجممة ،فكانت مهجورة
عندهـ لذلؾ".
ُيبلحظ هنا أف ابف خمدوف ال يقوؿ لنا إف المذهب األشعري لـ يعتمد في
صياغة أدلته عمى الفمسفة وال يقوؿ إف أدلته صائبة منطقياً في بعض األحياف .كؿ

ما يقوله هو أف أدلته جاءت بعض األحياف عمى غير الوجه القناعي ،والمقصود
بقوله بعض األحياف :عندما كاف يمكف أو عندما كاف يمزـ أف تكوف األدلة مقدمة في
صيغة منطقية أي قياسية ،فإنها لـ تقدـ عمى هذا النحو ،وربما كاف في ذهف ابف
خمدوف هذا الدليؿ الكبلمي عمى حدوث العالـ ،الذي وصفه مؤخ اًر بأنه دليؿ مف

حدوث األعراض المكونة ألجزاء العالـ .ويأتي هذا الدليؿ ،كما صاغه عديد مف
المتكمميف ،كمهـ مف األشاعرة ،في صيغة غير قياسية ،غير أف ابف سوار المسيحي
عندما عرضه عمى لساف المتكمميف رتبه في صيغة منطقية .ثـ أبدى مبلحظة قاؿ

فيها :هذا قياسهـ إذا ُنظـ النظـ الصناعي .ابف خمدوف أيضاً يذكر تغييريف حدثا في
عمـ الكبلـ األشعري:
التغيير األوؿ :أحدثه الباقبلني المتوفى عاـ 0103ـ .واذ يبدأ الباقبلني
بمقدمة ،مف الواضح انها تشير إلى رأي أرسطو في أنه مف الممكف أحياناً أف نصؿ
إلى نتائج صحيحة مف مقدمات زائفة ،فإنه يقرر أف أدلة العقائد اإليمانية تتوقؼ
عمى وجوب االعتقاد بمقدمات هذ العقائد بمعنى أف بطبلف األدلة يؤذف ببطبلف
المدلوالت .وهكذا انتهى إلى أف ألدلة العقائد أو المقدمات التي تقوـ عميها األدلة
نفس المكانة أو أنها تابعة لمعقائد اإليمانية في وجوب اعتقادها ،حتى اف الهجوـ
عميها هو هجوـ عمى العقائد اإليمانية .بناء عمي هذا ،فإف ما يقوله ابف خمدوف مف
أف الباقبلني أكد وجود الجوهر الفرد والخبلء ،ينبغي أف ُيفهـ بمعنى أف المذهب
الذري ػ الذي كاف لفترة طويمة جزءاً مف النظرية الفمسفية لعمـ الكبلـ واستخدـ قاعدة

لمتدليؿ عمى بعض المعتقدات الدينية ػ قد أصبح عند الباقبلني جزءاً رئيسياً مف
المعتقدات الدينية ذاتها.
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التغيير الثاني :أحدثه الغزالي(0159ـ ػ0000ـ) ،ويمكف وصفه بأنه جعؿ
نمط الكبلـ األشعري كبلماً فمسفياً .فعمى خبلؼ الباقبلني الذي وصفه ابف خمدوف
بأنه تمميذ األشعري وبه تمت طريقة األشعرية ،يصؼ ابف خمدوف الغزالي بأنه الذي

أدخؿ طريقة المتأخريف .ويوجز ابف خمدوف طريقة المتأخريف هذ عمى النحو التالي:
أوالً ،إنهـ نظروا في تمؾ القواعد والمقدمات في فف الكبلـ لؤلقدميف فخالفوا الكثير

منها بالب ارهيف التي أدتهـ إلى ذلؾ ،وربما أف كثي اًر منها مقتبس مف كبلـ الفبلسفة في

الطبيعيات واإللهيات ،والمعروؼ أف الغزالي أحجـ عف اتخاذ المذهب الذري دليبلً
عمى مسائؿ االعتقاد بحجة أنه يتضمف صعوبات يطوؿ الكبلـ في حمها .ثانياً ،نبذ

أولئؾ المتأخروف رأي الباقبلني في أف بطبلف الدليؿ ،يؤذف ببطبلف المدلوؿ .وهو ما
يعني ػ بحسب ولفسوف ػ أف قوؿ أرسطو بإمكانية الوصوؿ إلى نتائج صحيحة مف
مقدمات زائفة ،يمكف اتخاذ سبيبلً لمبرهنة عمى أمور العقيدة .ثالثاً ،إف طريقة
المتأخريف ربما أدخموا فيها الرد عمى الفبلسفة فيما خالفوا فيه مف العقائد اإليمانية.

الخاصية األولى والخاصية الثالثة لطريقة المتأخريف التي قدمها الغزالي
تعكس وصفه لموقفه مف عمـ الكبلـ في سيرته الذاتية "المنقذ مف الضبلؿ" وفي
مبادرته إلى القوؿ إنه ابتدأ بطمب عمـ الكبلـ فحصمه وعقمه .وعمى حيف يمدح
الغزالي المتكمميف لدفاعهـ عف عقيدة أهؿ السنة وحراستها عف تشويش أهؿ البدعة،
إال أنه يخطئهـ باعتباريف :األوؿ ،إنهـ اعتمدوا في ذلؾ عمى مقدمات تسمموها مف
خصومهـ ،واضطرهـ إلى تسميمها :إما التقميد ،أو إجماع األمة ،أو مجرد القبوؿ مف
القرآف واألخبار .وببل ريب فإف المذهب الذري هو ما كاف يعنيه الغزالي هنا .والثاني،
قوله :إف الذيف اشتغموا بالرد عمى الفبلسفة مف المتكمميف لـ يصرفوا عنايتهـ لموقوؼ
عمى منتهى عمومهـ ،ولـ يكف في كتب المتكمميف مف كبلمهـ حيث اشتغموا بالرد
عميهـ إال كممات معقدة مبددة ظاهرة التناقض والفساد ال يظف االغترار بها بغافؿ
بل عمف ُيدعى دقائؽ العموـ .وقد حاوؿ هو أف يعالج في "تهافت الفبلسفة"
عامي فض ً
هذا القصور.
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ابف خمدوف لـ يعرض لنهوض ابف تيمية(0563ػ0358ـ) وتمميذ ابف قيـ
الجوزيه(0595ػ0351ـ) إلحياء مذهب السمؼ عمى طريقة الحنابمة ومقاومة غمو
الغاليف في خمط الفمسفة .المقريزي يقوؿ في خططه :إف مذهب الحنابمة الذي أحيا
ابف تيمية كاف له أنصار بمصر .ثـ ضعفت الهمـ عف الدراسات القوية لعمـ الكبلـ
ولـ يبؽ بيف الناظريف في كتب السابقيف إال تحاور في األلفاظ وتنافر في األساليب،
عمى أف ذلؾ في قميؿ مف الكتب اختارها الضعؼ وفضمها القصور .محمد عبد في
رسالة التوحيد يتفؽ مع هذا الرأي .الوجود الراهف لعمـ الكبلـ يقوـ عمى التنافس بيف
مذهب األشعرية ،ومذهب ابف تيمية .أنصار هذا األخير يسموف أنفسهـ اليوـ
بالسمفية(.)09
مالحظات حوؿ المنبت الحضاري لػ"عمـ الكالـ":
"حيثما تكوف األفكار الحاكمة زائفة فمف الغباء أف يممؾ المرء نفساً حرةً"" ،مف
األفكار الزائفة ما تبدو نعيماً سابغاً بحيث ُيستحسف أف ندعها وشأنها"... ،الخ .مثؿ
هذ األقواؿ ػ الرائجة بقوة في مجتمعاتنا المتخمفة ػ ال تخمو مف نفع ،بؿ هي عيف
النفع ،حيف يستجير بها المستضعفوف ،وي ِ
مكف لها عبيد المصالح ،وخونة األوطاف!
ُ
ُ
األنسني ػ وعمى خبلؼ هؤالء جميعاً ػ ال يممؾ ترؼ احتماؿ زيؼ األفكار

الحاكمة أو حتى التعامي عنه ،وكيؼ يفعؿ وقد عاهد ربه ونفسه أف ينشد الحقيقة
بأمانة ونزاهة وأف يذود بشرؼ عف الحرية ػ هدية اأ ػ ،حتى ي ِ
مكف لها في األرض أو
ُ
يذوؽ الموت دونها! األنسني ال ُيجيد "فف الطاعة" ،وال يقبؿ أف يكوف ذئباً ألخيه
اإلنساف! كما أف حضارتنا في أمس الحاجة لقمؽ األنسنييف وتساؤالتهـ .غميؿ
األنسنييف ال يشفيه الماء قدر ما يشفيه الظمأ! نبع الماء ال ينشد إال مف ذاؽ الظمأ!
مف هنا ،أستأذف قارئي الكريـ في إبداء بعض المبلحظات حوؿ المنبت
الحضاري لعمـ الكبلـ ،وأعني به حضارتنا! مبلحظاتي هذ قد تبدو لمبعض ساذجة
أو حتى ُمستفزة بعض الشيء ،غير أني ال أبغي مف ورائها سوى فضح زيؼ بعض

األفكار الحاكمة "المسكوت عنها بوعي أو ببلوعي" ،في مجتمعاتنا! فأي فكرة ػ أو
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معتقد ػ ،ال تمبث أف تقوى وتنتشر ،بغض النظر عف درجة الخطأ الكامنة فيها ،متى
وِ
صؼ أنصارها بأنهـ "جماعة" ،وهو ما ُيطمؽ عميه لوبوف "العدوى النفسية"(.)51
ُ
ولشد ما تتشابه ظاهرة "العدوى النفسية" عند لوبوف ،بػ"االغتراب الثقافي" في
فكرنا األنسني .ففي تثمينها لقدر اإلنساف في الذود بشرؼ عف حرية عقمه وقمبه،
المقترحة لمفكر األنسني إلى القوؿ بأف تطور التاريخ اإلنساني إنما ُيعد
تذهب رؤيتي ُ
نتاجاً لصراع طويؿ ومرير بيف إنساف(ذات) ال يممؾ سوى حرية عقمه وقمبه التي
وهبه الخالؽ إياها ،ليستعيف بها عمى ترويض الحياة ،وبيف(آخر) ُيصر عمى
االستئثار بالحرية ،ليتسنى له العبث بمقدرات رفاؽ الحياة! فػ(اآلخر) ،في فكرنا
األنسني ،عادة ما يعمد إلى آليات بعينها لتكريس تنازؿ أخيه(الذات) عف حقه في نقد
وتطوير ثقافته ػ أعني طريقة حياته الشاممة ػ ليظؿ هذا األخ المسكيف(الذات) مغترباً

ذليبلً طيمة مقامه في ضيافة الحياة ،يستهمؾ فقط ما يجود عميه به (اآلخر) عبد
المصمحة ،حتى أنه بمرور الزمف ،يفقد المغترب قدرته عمى النقد والتطوير ،وال يممؾ

إال االنتظار!
ال فرؽ في فكرنا األنسني بيف آخر عربي أو صهيوني أو أمريكي أو سعودي
أو هندي أو ..الخ! تشويه النفوس واسترقاقها ال يخفؼ مف فداحته وكارثية تبعاته،
أف يقؼ وراء أخ ُمسمـ أو عربي أو صهيوني أو غربي..الخ .اغتصاب الحؽ
المقدس في الحرية ػ هدية اأ لمبشر ػ ،ال تُجيز قرابة حضارية أو دينية أو
ُ
قومية..الخ!
وعميه ،أعمد في هذ الجزئية لحرث المنبت الحضاري لعمـ الكبلـ ،ليس فقط
بهدؼ تطهير مما نبت فيه مف أفكار حاكمة زائفة ،تُعيؽ التمكيف لغرسنا األنسني،
ولكف أيضاً لتعرية اآلخرية المحمية ،فهي ػ بحؽ ػ قيء حضارتنا وعارها الثقيؿ.
الحر
عمى أية حاؿ ،لنبدأ ػ حرثنا ػ مف بواكير انفتاح حضارتنا عمى ُ
النشداف ُ
لمحقيقة ،وسنجد أنه ليس هناؾ ما يدعو إلى الظف بأف العرب الذيف ائتمفت منهـ
جيوش الخمفاء األوؿ الظافرة يختمفوف عف عرب اليوـ اختبلفاً بيناً .أسبلفنا لـ يؤرقهـ
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ونشدانها مف خبلؿ البحث
ػ عمى نحو ما هو حاصؿ معنا اليوـ( )50ػ حب الحقيقة ُ
والتقصي ،ولـ يكف ثمة ُبد مف أف يوجد باعث قوي يدفعهـ إلى هذا الفضاء الرحب.
الممفت تبعه تحوؿ الكثيريف مف المسيحييف
التوسع واالنتشار اإلسبلمي ُ
واليهود إلى ديف اإلسبلـ .وبذلؾ تعرض العرب المسمموف لفكر آخر مف مفكريف
ينتموف لعقائد وايديولوجيات أخرى في تناولهـ لمتساؤالت األساسية عف اإلنساف
والوجود.
ولقد وجدت فئة مف أبناء حضارتنا اإلسبلمية الوليدة انه مف الممكف أف تتقدـ
ويتطور فكرها ،أو عمى األقؿ يصبح أكثر ترتيب ًا وانتاجية إذا تقبمت وطوعت بعضاً
مف عمميات التفسير والتقسيمات الطبيعية والنظرية التي كانت موجودة قبمها بقروف.

المجتهدة مف أسبلفنا أعماؿ فيثاغورس وسقراط
وهكذا ،راقت لهذ الفئة ُ
وأفبلطوف وأرسطو..الخ ،واكتشفت فيها ذخيرة فكرية قد تراكمت ،فشعرت حيالها
بإمكانية ،بؿ وجوب ،تزخيـ حضارتها الناشئة بها .أيضاً وبشكؿ كبير أثرت انجازات

قدماء المصرييف وببلد ما بيف النهريف والفرس والهنود ،في كؿ التطور الفكري خبلؿ

القروف األولى لحضارتنا .ومف البلفت لبلنتبا بوجه عاـ ،فيما يرى تيرنر(،)55
الترحيب الذي احتضف به العمماء المسمموف التراث المتنوع الذي اكتشفو في
ونظمت وسائؿ لبلستفادة منه.
ممتمكاتهـ الجديدة ،حيث حظي هذا التراث باالحتراـ ُ
مدينة جند دشابور في جنوب غرب فارس ،والتي فتحها العرب ػ وقعت في
قبضتهـ عاـ 836ـ ػ أصبحت مرك اًز لنشر المعارؼ العممية والفمسفية لئلغريؽ

وآخريف في جميع أنحاء اإلمبراطورية اإلسبلمية .وقد انتعش فيها مجتمع كبير مف
النسطورييف وهـ أعضاء طريقة مسيحية اتهمت بالهرطقة وأجبرت عمى الفرار مف
األراضي المسيحية في نهاية القرف الخامس الميبلدي .استضافت المدينة ولفترة
طويمة مجموعة متميزة مف المفكريف واألطباء ،كاف الكثير منهـ يتكمـ اإلغريقية
والسنسكريتية والسريانية وهي لهجة آرامية كانت منتشرة في تمؾ المنطقة .وقد عرفت
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هذ المجموعة المغة العربية بعد قدوـ العرب مباشرة .الخمفاء المسمموف دعموا
برنامجاً مكثفاً لترجمة مخطوطات "الفمسفة" و"الطب" وبقية العموـ إلى المغة العربية.
كانت كمية الترجمة التي أنجزت في جند شابور حدثاً غير مسبوؽ في التاريخ

ويمثؿ منذ بدايته جهداً عمى المستوى العالمي .انخرط فيه كثير مف المسيحييف
واليهود إلى جانب المسمميف .وفي أغمب األحياف كاف ذلؾ يتـ إعماال لق اررات ممكية
تعكس اهتماـ الخمفاء وأعضاء الحاشية والحكومة ليس فقط بالعموـ العممية مثؿ
الطب والفمؾ ولكف أيضاً بالموضوعات األقؿ تداوالً مثؿ التنجيـ والسيمياء .القروف

األولى لحضارتنا شهدت أيضاً تأسيس مكتبات عظمى ومراكز لمتعميـ ،في كؿ

مكاف .وقد قامت أشهر هذ المراكز في مواقع السمطة .عمى سبيؿ المثاؿ ،ازدهر
بيت الحكمة في القرف التاسع في بغداد ،حيث لـ يكف مرك اًز لمترجمة فحسب ،بؿ
لمدراسات أيضا.

هكذا ،وفي أقؿ مف أربعة قروف مف التوسع اإلسبلمي ،كاف الفبلسفة وعمماء
الرياضة وعمماء النبات واألطباء والجيولوجيوف والسيميائيوف وزمبلؤهـ في العموـ
األخرى ،العامموف في جميع األنحاء اإلسبلمية ،قد أتموا عمبلً ػ فذاً ػ في الكشؼ عف

التراث الثقافي المهوؿ الذي وصؿ إليهـ مف الحضارات األخرى السابقة عميهـ .وكما
هو متوقع أثار هذا االنفتاح المعرفي الهائؿ ػ عمى الموروث اإلنساني ػ مخاوؼ فئة
أخرى مف أسبلفنا ،البد وأنها ضمت بيف صفوفها عناصر حسنة النية ،راودها القمؽ
عمى خصوصية حضارتنا الوليدة ػ آنذاؾ ػ ،وال مشكمة في هذا! عمى العكس ،كانت
الخشية كؿ الخشية لو أف مثؿ هذا االختبلؼ الخصب ،إزاء مسألة االنفتاح المعرفي،
قد غاب! فبل أحط مف أف تُستنسخ الرؤى ،أو أف ُيعاد تدويرها!
بيد أف قمؽ أصحاب النوايا الحسنة مف أسبلفنا األوؿ إزاء هذا االنفتاح
وينادي بفكرة "النقاء الحضاري
المعرفي الهائؿ ،لـ يمبث أف وجد مف ُيزايد عميهُ ،
المطمؽ"! فكرة خطيرة كهذ  ،ساعد عمى تمريرها ػ رغـ استحالتها نظرياً ػ أمور عديدة،
ُ

مف بينها0 :ػ أف لئلنسانية تراثاً غزي اًر مف المعتقدات والقيـ قد يكوف متبايناً في
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ظاهر  ،في حيف أنه يعبر في صميمه عف وجهات نظر ،تدافع بطرائقها الخاصة عف
حرية اإلنساف وكرامته(5 .)53ػ اقتراف االنفتاح المعرفي بانبهار ُمربؾ وتكالب ُمستفز
المحاكاة وليس النقد والتطوير ،عمى ما يبدو لعدـ امتبلؾ أسبلفنا تجارب سابقة
عمى ُ
في ُنشداف الحقيقة مف خبلؿ البحث والتقصي(3 .)54ػ وفود عموـ سيئة السمعة
كالسحر والتنجيـ4 .ػ اشتغاؿ ُجؿ أنصار االنفتاح المعرفي بالفقه ،وتورطهـ بالرأي
في مسائؿ دينية شائكة(5 .)55ػ الخوؼ مف شيوع القوؿ بأنه لو كاف "الهاـ النبوة" حق ًا
لما اختفى عمى ُمحبي الحقيقة ،وبالتالي شيوع االشتغاؿ بالبحث والتقصي(6 .)56ػ
المزايدة عمى االنفتاح المعرفي مف جانب عبيد المصالح وخاصة أولي األمر ،ونجاح
ُ

المربؾ بيف اإلسبلـ
هؤالء في تغميؼ ُمزايدتهـ برقائؽ دينية ،عبر تكريس ذلؾ الخمط ُ
كحضارة أنتجها بشر ومف ثـ يحؽ لهـ نقدها ودفعها لؤلماـ ،واإلسبلـ كأصؿ ديني
ُمكتمؿ" ،حقيقة ُممهمة" لمنبي ،ال يجوز لبشر إلى أبد اآلبديف ،تعهدها بنقد أو تطوير.
عبيد المصالح في مساعيهـ اآلثمة والدءوبة ػ الرامية إلسداؿ الستار الحديدي
الخانؽ عمى عقوؿ وقموب أبناء حضارتنا ػ ،لـ يقنعوا أو يكتفوا بالتمكيف لفكرة "النقاء
المطمؽ"! بؿ أرادوا فكرة أخرى عمى النسيج نفسه ،تُعضد األولى وتشد مف
الحضاري ُ
أزرها! وبالطبع ،لـ يكف ثمة فكرة أنسب وال أفضؿ مف المناداة بػ "عصمة األسبلؼ
وبموغهـ حد الكماؿ"! فكرة كهذ  ،فضبلً عف اتساقها وتناغمها مع ميراث العصبية

والتفاخر باألنساب قبؿ اإلسبلـ ،كانت كافية إلحاطة تاريخنا الحضاري بسياج مف
التوقير والقداسة( .)57فما صنعته يد األسبلؼ "المعصوميف ػ عممياً وليس نظرياً ػ" ،ال
سبيؿ لنقد وتطوير ! أليسوا األمناء عمى الهاـ النبوة واألقرب إلى رضواف اأ.

ولممصادرة عمى مطالبة أنصار االنفتاح المعرفي ػ آنذاؾ ػ بالحؽ في التعايش
مع مناوئيهـ مف أنصار الستار الحديدي ،كاف البد مف "ضربة استباقية" ،استهدفت
التشهير بهـ وتحقيرهـ في عيوف أبناء حضارتهـ ،وهو ما تـ بالفعؿ عمى نحو غاية
المحايديف والموثوؽ بهـ .فقد شاعت
في اإلتقاف ،بحسب ما تشي روايات المؤرخيف ُ
وراجت ُمسميات لـ تخؿ مف غرض ،كالػ"الفئة الصالحة" ،و"الفئة الضالة/أهؿ

البغي" ،و"الفتنة"..الخ( .)58وزاد الطيف بمه ،ما شهدته مسيرتنا الحضارية الطويمة
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المسميات ضد كؿ مف سوؿ له ضمير االشتغاؿ ،أو حتى
والمريرة مف توظيؼ لهذ ُ
المطالبة بحؽ أبناء حضارتنا في االشتغاؿُ ،بنشداف الحقيقة ،عبر البحث والتقصي!
ُ
وهكذا ،وعمى الرغـ مما لقيته عموـ األوائؿ أو القدماء(وهو اسـ أُطمؽ عمى
تمؾ العموـ التي نفذت إلى المنبت الحضاري اإلسبلمي بتأثير المؤلفات المأخوذة عف
الكتب اليونانية تأثي اًر مباش اًر أو غير مباشر في مقابمة عموـ العرب خاصة الفقه) مف
عناية كبيرة في صدر حضارتنا اإلسبلمية ػ عمى نحو ما ذكرنا ػ ،حث عميها الخمفاء

العباسيوف وشمموها برعايتهـ ،فقد ظؿ هناؾ دائماً أنصار العزلة ينظروف في شيء
مف الشؾ وعدـ الثقة أو االطمئناف إلى دارسي عموـ األوائؿ .وكمما ازدادت شوكة
هذ الفئة المناهضة لبلنفتاح المعرفي ،كاف عدـ الثقة لدى البيئات اإلسبلمية بإزاء
االشتغاؿ بعموـ األوائؿ أشد وأعنؼ .وأقدـ مثؿ لذلؾ ما شعر به الفيمسوؼ الكندي
مف قمؽ وخوؼ بعد عودة سمطاف هؤالء في عهد المتوكؿ .هذا النحو مف عدـ الثقة
لـ يقتصر عمى "التفمسؼ" بمعنا الدقيؽ ،بؿ امتد إلى كؿ ما ُينشد خارج إطار
المقدس وسنة
المؤتمف هو المصحؼ ُ
الممهمة التي مصدرها الوحيد ُ
الحقيقة ُ
النبي(.)59
المسمـ الصالح ،فيما يرى أنصار العزلة ،عميه أف يتجنب االنفتاح المعرفي
أشد التجنب ،باعتبار خط اًر عمى ديف اإلسبلـ .فكؿ انحراؼ عف طريؽ المرشديف
الدينييف الرئيسييف كاف القوـ يعزوف السبب فيه إلى االنفتاح المعرفي ،إذا كاف

صاحب هذا االنحراؼ قد اتصؿ بها عف قرب أو عف بعد .فتاج الديف السبكي يرى
أف السبب الذي جر الخميفة المأموف إلى القوؿ بخمؽ القرآف هو هذا المقدار الضئيؿ
الذي عرفه مف عموـ األوائؿ .ويذكر لنا أف العامة يرجعوف أقواؿ الغزالي في مسائؿ
كثيرة بما ال يتفؽ ومذهب أهؿ السنة في عصر إلى تأثر بعموـ األوائؿ ػ والغزالي لـ
يستطع مطمقاً أف يتحمؿ مف اهتماـ بالفمسفة ،عمى الرغـ مف أقواله ػ .مف هنا ،يسهؿ

تفهـ كيؼ أف الكثيريف ،ممف كانوا يحرصوف عمى حسف السمعة ،كانوا يسبموف قناعاً
عمى دراساتهـ الفمسفية ،مظهريف اشتغالهـ بها تحت ستار عمـ مف العموـ الحسنة

السمعة.
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وأوضح مثاؿ لهذا ،واف لـ يكف هو المثاؿ الوحيد ،محمد بف عمى بف الطيب
المتوفى سنة  .436فيذكروف عنه أنه "كاف إماماً عالماً يعمـ كبلـ األوائؿ" ،إال أنه
خشي أهؿ زمانه فمـ يشأ الظهور صراحة بمظهر الفيمسوؼ ،فأخرج مذهبه في صورة

"عمـ الكبلـ" ،التي لـ تكف مع ذلؾ حائزة لرضا أهؿ السنة في عصر هي األخرى.
ولكنها كانت نسبياً أقؿ خط اًر مف التفمسؼ ،كونها نمت في تربة فقهية.
ومف أجؿ هذا كمه ،فقد كاف مما يثير الغبطة ويبعث عمى الرضا ،أف ُيقاؿ إف
واحداً مف الفبلسفة قد رجع ساعة موته ػ أو في شيخوخته ػ عف ضبلالت الفمسفة

وأكاذيبها ،وأنكر التفمسؼ ػ حب الحقيقة ونشدانها ػ الذي استهدا طواؿ محيا  .مثؿ

هذا ُيروى في لهجة ُيمازجها سرور المنتصر الظافر ،عف عالـ كفيؼ البصر ،هو
حسف ابف محمد بف نجاء األربمي المتوفى سنة  ،661الذي عاصر ابف خمكاف،
وجرت بينه وبينه مقابمة لـ تكف طيبة .كاف حسف هذا إماما عالماً بعموـ األوائؿ ،بيد

انه كاف يتقي أهؿ زمانه بالتنكر لها ،فأخرج ما عند في صورة "الكبلـ"! وفي دمشؽ

كاف يجتمع خمؽ كثير مف المسمميف وأهؿ الكتاب وأتباع الفمسفة كي يأخذوا عنه.
ويرووف أف آخر كممة قالها ساعة الموت هي" :صدؽ اأ العظيـ ،وكذب ابف سينا"!
ثمة حادثة أخرى طريفة لشد ما ترتبط بحديثنا أشد االرتباط ،في تفاصيمها ػ
المبكية ػ تتجمى سطوة األفكار الزائفة عمى نحو فج وصارخ! كمنا يعرؼ
المضحكة ُ
ُ
الثائر المعروؼ بجماؿ الديف األفغاني ،وكمنا يعمـ قدر الرجؿ ومدى تأثير ونفوذ في
ثقافتنا العربية المعاصرة ،ففي مصر مثبلً تتممذ عمى يديه ونهؿ مف معارفه رواد ما
اصطُمح عمى تسميته بعصر النهضة ،كمحمد عبد  ،مصطفى كامؿ ،قاسـ

أميف..الخ!

إلى هذ الدرجة الشديدة العمو وصؿ تأثير الرجؿ ونفوذ ! ولقد وقعت أثناء
إعدادي لهذ الدراسة ػ وبالصدفة البحتة ػ عمى كتاب وثائقي خطير ،بعنواف" :جماؿ
الديف األسد آبادي المعروؼ باألفغاني كما يقدمه ابف أخته مير از لطؼ اأ خاف"،
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ويعضد في مجممه
ُمترجـ عف الفارسية! الكتاب يحكي بالوثائؽ سيرة جماؿ الديفُ ،
زعمنا بوقوع أبناء أمتنا في أسر أفكار زائفة كالنقاء الحضاري وعصمة األسبلؼ.
خبلصة الكتاب أف الثائر الطموح جماؿ الديف إيراني األصؿ وأنه لما صمـ
عمى السفر والطواؼ بالببلد اإلسبلمية إليقاظها مف سباتها وجد أف انتسابه إلى إيراف
سيقؼ عائقاً دوف دخوله هذ الببلد ،ودوف القياـ بالدعوة فيها ،فمقب نفسه

بػ"األفغاني" ،حتى يتمكف مف أف يجد أذناً صاغية بيف الشعوب السنية التى يزورها ػ

والتي تشكؿ أغمبية العالـ اإلسبلمي ػ ،ولـ يكف أماـ جماؿ الديف لقب آخر يستطيع
أف يحتمي به غير "األفغاني" ،ألنه فضبلً عف أف أفغانستاف ببلد سنية ،وأف لغتها
هي الفارسية ػ كمغته هو ػ ،فإف مذهبها هو المذهب الحنفي الذي كاف المذهب

الرسمي في الدولة العثمانية .فالتعصب المذهبي كاف عمى أشد  ،خصوصاً في

عصري السمطاف عبد الحميد في تركيا والشا ناصر الديف في إيراف ،ولوال صنيع

جماؿ الديف هذا ما تيسر له ويا لمسخرية أف يحظى بثقة األزهرييف في مصر وهو
شيعي(.)31
وطبقاً لمكتاب نفسه ،حقؽ انتساب السيد جماؿ الديف إلى األفغاف هذا

الغرض ،بؿ حقؽ له نفعاً آخر هو أنه جعمه بعيداً عف متناوؿ ممثمي إيراف وقناصمها

في الخارج ،ألف أفغانستاف لـ يكف لها تمثيؿ في الخارج في ذلؾ الوقت ،كما كاف

لبلنجميز نفوذ كبير فيها ،فكانوا يرعوف أتباعها في الخارج .يسر هذا لمسيد جماؿ
الديف مهمة السفر إلى األقطار السنية ،كما يسر له اإلقامة فيها بعد طرد مف إيراف.
وقد ازداد إصرار جماؿ الديف عمى أنه أفغاني حينما ساءت عبلقاته بحكاـ
إيراف حتى يبعد الشر عف أسرته في أسد آباد ،إذ جرت العادة في ذلؾ الوقت ػ وكما
يحدث اليوـ في ببلدنا ػ أف تؤخذ األسرة بجرـ أي فرد منها ،ولو أف هذا لـ يغف أسرة
جماؿ الديف فتيبلً ولـ يبعد عنها الشر بعد اتهاـ جماؿ الديف باالشتراؾ في تدبير قتؿ

ناصر الديف شا  .وفي تفسير الوجيه لما اكتنؼ موت جماؿ الديف في اآلستانة مف
غموض ،أوضح الكتاب أف عريضة وصمت عف طريؽ عبلء الممؾ سفير إيراف في
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المشار إليه تواً ،كشفت حقيقة أصؿ جماؿ الديف عند
تركيا ،عمى خمفية االتهاـ ُ
السمطاف العثماني بالدالئؿ القاطعة! ظهر لمسمطاف أف جماؿ الديف إيراني شيعي
يختفي في ثياب األفغانييف ،ويتخذ المذهب السني ستا اًر يحتمي به ،فدبر دس السـ

له ،وكانت هي طريقة الخمفاء العثمانييف لمتخمص مف غير المرغوب في وجودهـ في

الحياة!
"األفغاني" ثائر عظيـ ،ال شؾ في ذلؾ ،ولوال أنوار  ،لكاف الحاؿ في
مجتمعاتنا الكسيرة فيما أرى أكثر انحطاطاً مما هو عميه! رحـ اأ ذلؾ الثائر

"الفارسي"! الفزع يصيبني حيف أفكر فيما كاف سيحصؿ لو أف األفغاني لـ يفطف
لمخازي أمتنا وانسياقها غير المحسوب ػ بفضؿ عبيد المصالح ػ وراء أفكار زائفة

المطمؽ ،وعصمة األسبلؼ .كانت ثورته حتماً ستُرفض ،وتُرمى
كالنقاء الحضاري ُ
بكؿ ما ُينفر منها!
األكثر إثارة لمدهشة ػ كما لؤلسؼ ػ هو عدـ إنكار األفغاني لما احتاؿ هو
نفسه لتبلفيه ،فها هو شكيب أرسبلف يزور ويدور الحديث بينهما حوؿ ما ُروي عف
عبور العرب المحيط األطمنطي قديماً واكتشافهـ أمريكا ،فيقوؿ السيد األفغاني(:)30
"إف المسمميف أصبحوا كمما قيؿ لهـ اإلنساف كونوا بني آدـ أجابو إف آباءنا
كانوا كذا وكذا ،وعاشوا في خياؿ ما فعؿ آباؤهـ ،غير مفكريف بأف ما كاف عميه
آباؤهـ مف الرفعة ال ينفي ما هـ عميه مف الخموؿ والضعة .إف الشرقييف كمما أرادوا
االعتذار عما هـ فيه مف الخموؿ الحاضر قالوا :أفبل تروف كيؼ كاف آباؤنا نعـ!
قد كاف آباؤكـ رجاالً ،ولكنكـ أنتـ أوالء كما أنتـ ،فبل يميؽ بكـ أف تتذكروا مفاخر

آباؤكـ إال أف تفعموا فعمهـ".

كبلـ األفغاني ،وهو ما يضاعؼ أسفي ،ال يخمو مف إقرار ضمني بتنزيه
الماضي وتمجيد  ،وال يخمو أيضاً مف دعوة ػ مألوفة في أدبياتنا التنويرية ػ الستعادة
ذلؾ الماضي الزاهر ،دوف أدنى تنبيه لحتمية تجنب ما عكر صفو مف أفكار زائفة.

ونبؿ أـ أنه تناسى كوف بناة
فهؿ نسي األفغاني عمى ما ُعرؼ عنه مف ثورة ُ
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حضارتنا بشر مثمنا ،أدوا دورهـ وامتمكوا الجرأة عمى أف يحيوا تجربتهـ الخاصة ،بما
المطمؽ وكماؿ األسبلؼ.
لها وما عميها ،وانه استنسرت بيف ظهرانيهـ أكاذيب كالنقاء ُ
استثناءا مف ناموس الحياة! لـ توجد قط ػ عمى ما هو معروؼ ػ حضارة
لسنا
ً
بعينها تفردت باإلبداع أو النقؿ أو خمت مف سمة تميزها عف غيرها مف الحضارات.
حتى الحضارة الغربية نفسها ػ بكؿ زخمها ػ لـ تشذ عف هذا الناموس ،ولوال خروج
هذ المسألة عف نطاؽ البحث الماثؿ ،لتناولتها بشيء مف التفصيؿ(.)35
األحداث الجارفة التي تثيرها دوافع الهيمنة واالستغبلؿ قد تُعرض سمات
األصالة لمحضارات لمطمس ،غير أف هذ السمات أو هذا الجوهر اإلنساني المشترؾ
يظؿ حياً يتمثؿ في طرائؽ الحياة ،ويتردد صدا في الجهد الذي يبذله اإلنساف لكي
يفهـ محيطه ونفسه ،ولكي يعيف الطريؽ الذي سيتبعه مف قوى الطبيعة ،ولكي
يسيطر بالتعاوف مع أمثاله ،عمى الطبيعة وعمى أعماله ذاتها وعمى تعابير  ،ولجعمها
متبلئمة مع القيـ والغايات التي يكتشفها .هذ الوجو اإلنسانية هي مف الوضوح في
كبريات األعماؿ األصيمة ،حتى لتُنسى بسهولة جممة العوامؿ الثقافية المؤثرة في
عمؿ المبدع الذي ُينتج  ،ألوؿ مرة ،شكبلً مف اإلبداع ُمختمفاً عف القديـ .أو يعرض

ألوؿ مرة مشكمة ما يحمها بطريقة ُمبتكرة تكشؼ عف أخطاء الحموؿ القديمة

المبدع قد استفاد مف التراث اإلنسانيُ ،ممثبلً في المواد
ونقائصها .ومع ذلؾ فإف هذا ُ
المعالجة والجهود المبذولة
التي أنضجت سابقاً واالهتماـ الذي تركز عمى القضايا ُ

لمفهـ وحاجات المعاصريف وتقديرهـ .والواقع أف اإلطار الذي ينبسط فيه مثؿ هذا

الجهد اإلبداعي هو مف األهمية ،بحيث كثي اًر ما يحدث أف يكثر في عصر إلى
الدرجة التي تُميز بقوة.

نشر المعرفة بمثؿ هذ األمور والتنقيب عما تتميز به الحضارات مف سمات
األصالة سيؤدي ،إف هو حدث ،إلى إضعاؼ نزعات المزايدة والتمييز ،بيف أبناء
الحضارات المختمفة أو حتى بيف أبناء الحضارة الواحدة .لسنا ػ في الشرؽ والغرب ػ
حضارت متنوعة عمى كوكب واحد ،نهر واحد تعددت روافد  ،مف نبع واحد أتينا،
ا
إال
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وفي المصب نفسه تُسكب أعمارنا القصيرة .أقوؿ هذا ألبيف مدى زيؼ فكرة "النقاء
المطمؽ" ،واف وجدت مف ُيزايد عميها ،داخؿ حضارتنا وخارجها.
الحضاري ُ
حضارتنا اإلسبلمية ،ورغـ إقراري بسمو قصد روادها األوؿ ،لـ تبدأ مف
العدـ ،فالبدء مف العدـ امتياز أ وحد ! ولـ تؾ انقطاعاً معرفياً عما سبقها ،حتى في

حياة النبي محمد ،وهو واضع المبنة األولى! يكتشؼ هذا بسهولة ويسر فقط أولئؾ
المنظمة لتاريخ اإلنساف عمى األرض..
الذيف يممكوف القدرة عمى القراءة األمينة و ُ
الزمف ليس في انحدار كما عممونا( ،)33وال يسير مف سيء ألسوأ كما ألقوا

في روعنا منذ نعومة أظافرنا! حاضرنا ػ واف كاف غير ُم ٍ
رض ػ ،يظؿ أفضؿ مف
الماضي ػ واف عظـ شأنه ػ ،فهو ممؾ خالص لنا! انه هدية ثمينة منحنا اأ إياها
عمى نحو ما منح أسبلفنا العظاـ ،إلثراء حضارتنا والحياة ودفعهما إلى األماـ!

ومعادة! فرصتنا لئلسهاـ بقوة وشرؼ في
فرصتنا لنكوف أنفسنا ال مجرد ُنسخ ُمكررة ُ
تنقية الماضي وانتاج الحاضر والمستقبؿ ،ال أف نكتفي باستهبلؾ ما أنتجه أسبلفنا أو
أبناء الحضا ارت األخرى! ال أمر مف الندـ عمى الحياة ،فمندافع عف وجودنا وحقنا
فيها! ولنمح عف أنفسنا ما ُنعير به ،وهو اننا أمة مف غنـ ،شكوانا األبدية يقؼ
وراءها أف عصى الراعي غميظة! وأف ما يوضع أمامنا مف عمؼ واناث ال ُيوزع

بيننا ،بالقسط! وأف حريتنا(!!) ال تتجاوز ما يسمح به طوؿ "الحبؿ" الذي ُيحيط

بمصائرنا!

المستداـ" مف جانب أبناء
في مقالة سابقة لي ناقشت بإسهاب ذلؾ اإلخفاؽ " ُ

حضارتنا في إدارة عممية االنفتاح المعرفي ػ منذ جرت أوؿ محاولة بعد رحيؿ النبي
لبلنفتاح عمى الموروث

اإلنساني()34

ػ ،وخمصت إلى أف مجتمعاتنا اليوـ ،وكما كانت

في الماضي ،ليست فقط عاجزة عف التعاطي مع الوافد المعرفي مف خارجها ،بؿ هي
عاجزة أيضاً عمى نحو مضحؾ مبؾ عف التعاطي مع ميراثها الذاتي ،أعني الوافد

المعرفي مف العصور الماضية ،داخؿ حضارتنا نفسها! خمصت كذلؾ في المقالة

نفسها إلى أف االنفتاح "النقدي" عمى الوافد المعرفي ػ الخارجي والداخمي ػ ،كفيؿ
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المستداـ في تعاطي أبناء حضارتنا مع
بمحو أو عمى األقؿ لجـ هذا اإلخفاؽ ُ
إشكالية كهذ !
وليس لقارئي الكريـ أف يخمط بيف دعوة فكرنا األنسني لحتمية اقتراف االنفتاح
المعرفي بنفوس حرة قادرة عمى النقد والتطوير ،وبيف دعاوي " ِ
ضرارية" لبلنفتاح
ُ
المعرفي ،كتمؾ التي تجري بسخاء عمى األلسنة في الندوات والمؤتمرات األكاديمية،
في أرجاء عالمنا اإلسبلمي ،والتي ال هـ ألصحابها ػ وفي مقدمتهـ دكاترة القانوف
المتقف وراء مسوح االستنارة والحمية المعرفية!
المزايدة ،والتخفي ُ
المقدس ػ إال ُ
يقوؿ عبد الرحمف بدوي ،في تقديمه لكتاب "روح الحضارة العربية"(:)35
"أهمية التراث اليوناني بالنسبة إلى دراسة الحضارة العربية أكبر بكثير جداً

مف أهميته بالنسبة إلى الحضارة الغربية األوروبية الفاوستية ،بالرغـ مما قد يبدو في
هذا القوؿ ػ ظاهرياً ػ مف غرابة .ذلؾ أف مصير الحضارة العربية كاف أوثؽ ارتباطاً ػ

وبدرجة هائمة ػ بالتراث اليوناني مف ارتباط الحضارة األوروبية بهذا التراث ،إذ هو

الذي قسر الحضارة العربية عمى الدخوؿ في قالبه وهي ال تزاؿ في مستهؿ نشأتها،
فانطبعت بطابعه ػ قبوالً أو نفو اًر ،وكبلهما هنا سواء ػ بكؿ وضوح بحيث لـ يعد مف
الممكف محو هذا الطابع عنها وال االنفكاؾ مف أسر .

" أما الحضارة األوروبية المعاصرة والحديثة فقد اتخذت منه مجرد تكأة
لموثوب ،حتى أنها لـ تكد تتـ الوثبة إال وطرحته ظهرياً .وما هذ الحركات التي

تدعى النزعات اإلنسانية المحدثة والتي نراها تتجدد أو تتردد مف حيف إلى آخر في
تاريخ الحضارة األوروبية الحديثة ػ مف عصر النهضة ماريف بفورة فنكممف وجته حتى
نصؿ إلى النزعة اإلنسانية المحدثة التي يمثمها فرنر ييجر ،العالـ األلماني المعاصر
ػ آنذاؾ ػ وصاحب مجمة "الحضارة القديمة" ،ومف التؼ حوله وكتب في مجمته هذ ،
ثـ ج ماعة جيوـ بيديه في فرنسا ،ػ نقوؿ اف هذ الحركات نفسها والشعور بالحاجة
إلى بعثها إنما هو أبمغ دليؿ عمى نسياف الحضارة األوروبية لهذا التراث ،بوصفه
عامبلً ال يزاؿ يحيا بكؿ قوا فيها ،وهذ الحركات إنما يقصد منها إلى تذكير تمؾ
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الحضارة به حيف تنسا حتى تتخذ منه مرة أخرى تكآت لموثوب حينما يشعر أبناء
تمؾ الحضارة بأنهـ في حاجة إلى تمؾ التكآت .أما في الحضارة العربية فإف القوـ لـ
يكونوا بحاجة إلى شيء مف ذلؾ ،ألنهـ لـ ينسوا التراث اليوناني أبداً ،وكيؼ ينسونه

وهو عنصر فعاؿ دائـ الحياة في كؿ ما يفكروف فيه ويشعروف به ويقدرونه! ماذا

أقوؿ! بؿ كانوا عمى العكس مف ذلؾ في حاجة إلى مف ينسيهـ إيا  ،أو يخفؼ عنهـ
ثقؿ وطأته ،أو يرشدهـ إلى ينبوعهـ األصيؿ .ويمثؿ هذ األحواؿ الثبلث عمى
التوالي :أبو بكر محمد بف زكريا الرازي ،وأبو عثماف الجاحظ ،وأبو حياف التوحيدي،
ثـ يمثؿ هذ الحالة الثالثة ػ أعني اإلرشاد إلى الينبوع األصيؿ ػ شهاب الديف يحيى
بف حبس السهروردي المقتوؿ ،وهو الذي دعا إلى نزعة إنسانية تصعد عف الروح
العربية األصيمة.
"واذا كاف سيقدر لنا ػ معشر العرب اليوـ ػ أف ننشئ حضارة جديدة ،فاف
مشكمتنا اليوـ مع الحضارة األوروبية الحديثة والمعاصرة ػ وهي اآلف في دور النهاية
وافساح الطريؽ لحضارة مقبمة سيبزغ فجر ربيعها في نهاية هذا القرف أو مطمع األلؼ
الثالث ػ هي بعينها نفس المشكمة التي عاناها أسبلفنا الذيف أنشأوا تمؾ الحضارة
العربية .فهؿ لنا أف نستنبط العبرة مف تمؾ التجربة ػ األليمة البائسة ػ التي عاناها
أولئؾ األسبلؼ ".
إلى هنا ينتهي كبلـ العمبلؽ عبد الرحمف بدوي ،وهو ُيعضد في مجممه ػ
وعمى نحو شديد الوضوح ػ دعوة فكرنا األنسني لحتمية اقتراف االنفتاح المعرفي
الحموة .كبلـ
بنفوس ُحرة قادرة عمى التثميف ،يزدهر معها هذا االنفتاح ويؤتي ثمار ُ
بدوى أيضاً يعضد زعمنا بػ" ِ
ض اررية" دعاوي االنفتاح المعرفي التي تجري بسخاء عمى
األلسنة في الندوات والمؤتمرات ،والتي ال تتجاوز كونها "خطط اشغاؿ" ،فأصحابها

المتخمفة مف تجفيؼ لمنابع
يتعاموف بدربة ُمخيفة عما هو حاصؿ في مجتمعاتهـ ُ
التفكير الفمسفي وتدجيف ُمخز لعقوؿ وقموب النشء .أيف ُحمرتؾ أيها الخجؿ!
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قارئي الكريـ ،تزويد أبناء مجتمعاتنا بنفوس ُحرة قادرة عمى النقد والتطوير هو
فيما أرى السبيؿ الوحيد إلحراز انفتاح خصب ،يصير معه الوافد المعرفي ،مف داخؿ
حضارتنا أو خارجها ،رافد الهاـ ،وتكأة نحو المستقبؿ ،ال قالباً صمباً ندخؿ إليه،
ونطبع بطابعه ػ قبوالً أو نفو اًر ػ ،عمى نحو ما حصؿ مع أسبلفنا ،في القروف األولى.
ُ

دعوة "أنسنية" ػ كدعوتنا ػ النفتاح معرفي خصب البد وأنها وجدت عمى مر
المستداـ
تاريخنا الطويؿ ،مف يتحمس لها ويناضؿ في سبيؿ التمكيف لها .التدجيف ُ

لعقوؿ وقموب أبناء حضارتنا البد وأنه أيضاً وجد مف ينبه إلى تداعياته الكارثية! ثمة
تعامي إذف ،بؿ "صمت فرعوني" ،مف جانب ُبناة الوجداف اإلسبلمي المعاصر ػ وفي
النشداف الحر لمحقيقة ػ ،عما يجري مف
مقدمتهـ أساتذة الفمسفة ،كونهـ األمناء عمى ُ
تشويه منهجي لهذا الوجداف ،أفضى إلى عزوؼ " ُمخيؼ" عف الحقيقة وعف ُنشدانها.

ولسوؼ أحاوؿ فيما يمي تفسير هذا التعامي أو "الصمت الفرعوني"ُ ،مستفيدًا

ضرب عمى
مما أوردته سمفاً بشأف "عمـ الكبلـ"! فعمى ما يبدو ،ثمة تيه في صحراء ُ
دارسي ومعممي الفمسفة في دوائرنا الفكرية واألكاديمية كؿ ما أخشا أف يكوف أبدياً!

صحراء "عمـ الكالـ" وتيو ال يرحـ!
قمت في صدر الجزئية السابقة إف ثمة إمكانية في فكرنا األنسني لمحديث عف
آخرية محمية في مختمؼ الحضارات! آخرية ال تغفؿ عف مناهضة امتبلؾ الذات
بل
لنفس ُحرة ،قادرة عمى النهوض بمسئوليات التفكير الفمسفي .وضربت مث ً
بػ"حضارتنا"!
في التفكير الفمسفي بطبيعة الحاؿ تهديد لمصالح "اآلخرية المحمية" عندنا.
فمف يكوف بمقدورها مثبلً االستفادة عمى نحو واسع النطاؽ مف التأثير الواسع

لممرشديف الدينييف الرئيسييف والذيف دائماً ما تربطهـ ،بحسب تجربتنا الحضارية
ُ
المريرة ،صبلت بالهيئات الحاكمة ػ قبوالً أو رفضاً ،وكبلهما سواء ػ! استشهد هنا
باإلماـ أبي حنيفة ،وهو يعبر بكممات قميمة عف معنى الطاعة في أعماقه لمهيئة
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الحاكمة .فمقد منعه المنصور مف اإلفتاء .وفي إحدى الميالي ُجرح إصبع ابنته
فجاءت تسأله عف تأثير الدـ عمى وضوئها ،فقاؿ(" :)36اسألي حماداً ،فمقد منعني
أميري مف اإلفتاء ،وما كنت ألعصى أميري بالغيب"! تصرؼ كهذا(مف فقيه عظيـ)،

ال يستسيغه الفبلسفة!
ثمة تمييز ُممهـ ،أورد ابف خمدوف ،في مقدمته الشهيرة ،بيف العموـ "الفمسفية"
و "النقمية" ،أدخؿ ػ فيه ػ تحت هذ األخيرة كبل مف الفقه والكبلـ ،واصفاً الفقه بأنه

أصمها ،وقائبلً عف العموـ الفمسفية :إف موضوع كؿ عمـ مف هذ العموـ ومشكبلته
التي يعالجها ،ومناهج االستدالؿ التي يستخدمها في حؿ هذ المشكبلت ،كؿ ذلؾ

أصمه طبيعة الوجود اإلنساني مف حيث أف اإلنساف كائف عاقؿ .أما بالنسبة لمعموـ
النقمية فإنه ال مجاؿ فيها لمعقؿ ،فيم ا عدا أف العقؿ يمكف استخدامه في إلحاؽ الفروع
مف مسائمها باألصوؿ ،أي النقؿ الكمي .ابف خمدوف ػ أيضاً ػ يصؼ نتائج هذا

االستخداـ التقميدي لمعقؿ بأنها "األدلة العقمية" المستخدمة في عمـ الكبلـ فيما يتصؿ
بمسائؿ االعتقاد.
وفي قراءته لمغزى مقابمة ابف خمدوف بيف "العموـ النقمية" و"العموـ الفمسفية"،
يقوؿ المستشرؽ ولفسوف :هذاف النوعاف مف العموـ يحاوالف استخراج شيء مجهوؿ
مف شيء معموـ ،أو ػ باستخداـ مصطمحات الكبلـ ػ يحاوالف استخراج الغائب مف
الشاهد .المجهوؿ في العموـ الفمسفية ُيسمى مطموباً ،والمعموـ فيها ُيسمى مقدمة.
عمى خبلؼ الحاؿ في العموـ النقمية ،حيث ُيسمى المجهوؿ فرعاً ،والمعموـ أصبلً أو

سنة عامة .المقدمة في العموـ الفمسفية هي معنى كمي يكونه العقؿ اإلنساني عف
طريؽ التجريد مف الموضوعات الحسية .أما األصؿ في العموـ النقميه فهو القرآف

والسنة.
النبي محمد رحؿ عف دنيانا ،دوف أف يشهد تدويف النص القرآني .ما كاف
يحدث هو أنه عندما كاف النبي ينطؽ آيات القرآف ،كاف المسمموف النابهوف يسجمونها
في رقع ورقية أو جمدية ،وألواح حجرية أو عظمية ،وعمى سعؼ النخيؿ ،وغالباً ما
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ودوف
كانوا يحفظونها في صدورهـ .بعد سنوات مف رحيؿ النبيُ ،جمع النص القرآني ُ
في "مصحؼ" ُموحد ،أقر المتبحروف مف كبار الصحابة ،وأرسمته الدولة مف

"المدينة" إلى "دمشؽ" و"الكوفة" و"البصرة" ،حيث جرى الحفاظ عميه( .)37لهذ الدرجة
الرفيعة وصمت مكانة النقؿ أو الرواية في عمـ القرآف وهو األشرؼ عند المسمميف!
مف جانبي ،أراني قانعاً أف التقسيـ الخمدوني لمعموـ إلى نقميه وفمسفية ،غاية

في الروعة والخصوبة ،فهو يغري عمى نحو مدهش باستنطاؽ أصداء في وجداف
أمتنا ،ولسوؼ أفعؿ! مع االحتراـ لجهود غيرنا ،وفي مقدمتهـ المستشرقيف بطبيعة
الحاؿ ،فهـ وبفضؿ ما يتمتعوف به مف حرية ػ ال حياة لبحث نزيه ومنظـ دونها ػ
أقدر عمى استنطاؽ دالالت التراث اإلنساني ،ومنه تراثنا اإلسبلمي العتيؽ! ولو أف
نواياهـ كانت خالصة وهي ليست كذلؾ لؤلسؼ ،ولو أنهـ آمنوا بأف "في موعد
النصر متسع لمجميع" ،لحمدنا لهـ إسهاماتهـ الدءوبة ،ولحمقنا سوياً في الفضاء

اإلنساني الرحب!

قارئي الكريـ ،لمتمييز الخمدوني بيف "العموـ الفمسفية" و"العموـ النقمية" ،صدى
شديد الخصوصية في وجداف أمتنا ،فاألذف العربية ال ترتاح كثي اًر لكممة "الفمسفة"،

المشار إليها سمفاً .رغـ أف
وذلؾ بفضؿ زيؼ بعض األفكار الحاكمة لمجتمعاتنا و ُ
الحر مف أجؿ الحقيقة ،اصطمح عمى
كممة "الفمسفة" مجرد تسمية يونانية لمنضاؿ ُ

األخذ بها عمى الصعيد الكوني ،ربما الحتضاف الحضارة اليونانية لهذا النضاؿ ،مف

حيث هو عمـ له موضوعه وأسموبه في البحث وغايته .وذلؾ عمى خبلؼ حضارات
الممهـ" ،كمصدر وحيد ومقدس
سابقة عميها ومعاصرة لها ،عرؼ أبناؤها "الحؽ ُ

لمحقيقة .البعض ػ ولست منهـ ػ ُيريد لما اصطُمح عمى تسميته في أمتنا بالحكمة ،أف
الحر مف أجؿ الحقيقة! حكمة العرب ال تعدو حيوانية ُمطعمة
يكوف البديؿ لمنضاؿ ُ

بالعقؿ!

أف تتفمسؼ هو أف تُناضؿ مف أجؿ الحقيقة! والفيمسوؼ عاشؽ لمحقيقة،
ينشدها أينما ُوجدت ،مف خبلؿ البحث والتقصي ،رغـ اقتناعه باستحالة امتبلكه لها
الحر
المربي لسنج يظؿ أروع مف عبر عف عظمة هذا ُ
النشداف ُ
عمى وجه اليقيف! ُ
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لمحقيقة ،وذلؾ بقوله(" :)38ليست الحقيقة التي يممكها إنساف أو يتصور أنه يممكها
هي التي تجعؿ له قيمة ،بؿ الجهد الصادؽ الذي بذله في التماسها والسعي وراءها.
فميس تممؾ الحقيقة هو الذي ُينمي طاقاته وقوا  ،بؿ إف البحث عنها هو الذي يعمؿ
عمى تفتحها ،وفيه وحد تكمف قدرته عمى االستزادة مف الكماؿ .إف التممؾ ليجعؿ
اإلنساف كسوالً ،ساكناً ،مغرو اًر..ولو أف اأ وضع الحقيقة كمها في يمنا  ،وجعؿ
الدافع الوحيد الذي يحرؾ اإلنساف إلى طمبها في يس ار ػ ولو كاف في نيته أف ُيضمني

ضبلالً أبدياً ػ ،ومد نحوي يديه المضمومتيف ،وهو يقوؿ :اختر بينهما! لركعت أمامه
في خشوع وهتفت به وأنا أشير إلى يس ار  :رب! أعطني هذ ! فالحقيقة الخالصة

ممكؾ أنت وحدؾ!".
الفيمسوؼ في المجتمع دليؿ عمى رفعة الفكر وسمو مرتبته ،فهو يشير إلى
كؿ ما هو خالد في اإلنساف ،ويثير تعطشنا إلى المعرفة المحض ،المعرفة التي ال
تهدؼ إلى مصمحة ،والتي هي أعظـ وأكثر استقبلالً عف أي شيء ػ نفعي أو

مصمحي ػ نستطيع أف ُننتجه أو نبتكر  ،وكؿ ما نفعمه تابع لها ُممحؽ بها ،ألننا نفكر
قبؿ أف نعمؿ ،وال شيء يمكف أف يحد مف تفكيرنا .فق ارراتنا العممية تعتمد عمى
الموقؼ الذي نتخذ في المسائؿ التي تستطيع النفس اإلنسانية أف تسألها! مف هنا،
تتمتع النظـ الفمسفية التي ليست موجهة نحو فائدة عممية أو تطبيقية بتأثير عظيـ
عمى التاريخ!
الفمسفة إف هي تنكبت لمهمتها ،تُصبح "فمسفة ِ
ضرار"( ،)39وينتهي بها األمر
ٍ
معرفة موضوعة في صيغ ،نهائية كاممة ،تنتقؿ مف
إلى التهافت في دوجماطيقية ،في
واحد إلى آخر بالتعميـ التمقيني! في حيف أف األسئمة في الفمسفة أشد أهمية مف
اإلجابات ،فكؿ إجابة تصبح بدورها سؤاالً جديداً! ذلكـ هو التفمسؼ بمعنا الحقيقي!

وهو ػ وكما يشي فضاءنا الحضاري ػ غير ُمستساغ ،عمى نحو غاية في التفرد!
إضعاؼ قيمة وأهمية ُنشداف الحقيقة هو الخطر األعظـ الذي يهدد أي

ُمجتمع .فمف جهة يعتاد أبناء المجتمع التفكير ضمف مدلوالت البواعث وردود الفعؿ،
والتكيؼ مع البيئة ،ويسهؿ إخضاعهـ وتسييرهـ بأساليب الدعاية والتمقيف ،وتُراودهـ
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في النهاية فكرة التخمي عف كؿ اهتماـ بنشداف الحقيقة ،ويقتصر اهتمامهـ عمى
النتائج العممية والتحقيؽ المادي لمحقائؽ واألرقاـ! ومف جهة أخرى تتسيد فمسفة
ِ
لعقـ الفمسفي ،فأقصى ما
الضرار الدوائر الفكرية واألكاديمية في المجتمع ،ويشيع ا ُ
يفعمه أصحابها هو فهـ الفمسفات القائمة والتشدؽ بمقوالتها! وال غرابة في ذلؾ،
ففمسفة ِ
الضرار تمتفت إلى ما يهتـ به أبناء المجتمع أو فئة بعينها مف المجتمع أو ما
تهتـ به الدولة ،ومف ثـ ال تُذكر المجتمع بعظمة ُنشداف الحقيقة! وال تُذكر بأف الحرية
هي الشرط األساسي لنشداف نزيه وخصب .وأنها مف متطمبات المصمحة العامة
لممجتمع .وأنها ال تمبث أف تتداعى إذا ما سيطر الخوؼ عمى اإلنساف ،واستبد به
اليقيف .تفعؿ فمسفة ِ
الضرار ذلؾ ،وأصحابها أدرى مف غيرهـ ،بأف واجب الفيمسوؼ
أال يهاب انتقاد ما يجتذب الناس مف حوله ،ألنه إف فعؿ يتحوؿ إلى كهؼ ُمظمـ،
تأوي إليه "فمسفة ِ
الضرار"!
ثمة صدى آخر لمتمييز الخمدوني بيف "العموـ الفمسفية" و"العموـ النقمية" ،لشد
ما يرتبط بحديثنا السابؽ عف عدـ ارتياح األذف العربية لكممة "الفمسفة" ،ورسوخ اقتراف
الفبلسفة في الوجداف الشعبي باإلنكار الحتمي لئللوهية ،واستبداؿ العقؿ الجاؼ بها!
إف تاريخ الشرؽ هو قبؿ كؿ شيء نشوء األدياف في هذا الجزء الخارؽ مف
الحر
األرض! وأبناء الشرؽ ػ ونحف منهـ ػ لـ يصموا إلى التوحيد مف جهة "البحث ُ

الممهـ"! فالنبي محمد هو مف اضطمع بعبء تحويؿ
والتقصي" وانما مف جهة "الحؽ ُ
تمؾ الفكرة الغامضة والوثنية ،لدى أهؿ مكة ،عف "اإلله" إلى ذات لها خطر عظيـ!
المعارضة الضارية التى واجهها النبي في مكة والتي لـ تمبث أف تحولت عمى
نحو ُممفت ،وفي فترة وجيزة نسبياً ،إلى يقيف راسخ في عقوؿ وقموب المكييف ،تعضد
زعمي بأف "العقؿ الجاؼ" ػ وعمى خبلؼ ما تُغذى به اآلخرية المحمية الوجداف
الشعبي في مجتمعاتنا ػ قوة محافظة أساساً ،تعمؿ عمى كبت أي تمرد عمى األوضاع

القائمة ،وتحرض عمى االحتفاظ بكؿ القيـ واألطر المهيمنة ،وتحارب كؿ ميؿ جذري

إلى التغيير! فالنبي محمد في صدر دعوته كاف يعيش وسط أمة تاجرة ،كاف دخمها
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األساسي يتكوف مف الصدقات المدفوعة في سياؽ زيارة األوثاف في الكعبة .وكاف
أولئؾ الذيف يحتموف المكانة األولى بفعؿ الثروة أو المرتبة االجتماعية ،قد سارعوا إلى
اعتبار بمثابة منافس خطير ،مف المستحسف ػ آنذاؾ ػ كسر إرادة التغيير عند !
حقاً..ما قد يتصور اإلنساف ضبلالً ُيناهضه ،هو في األغمب "قناعة" الغد!
مف هنا ،جاء وصؼ جوتييه لئلسبلـ ػ أعتقد كحضارة وليس كأصؿ ديني ػ بأنه
المجهود األعمى والتعبير التاـ عف العبقرية العربية! فحضارتنا اإلسبلمية وكما يشي
التاريخ نشأت ونمت في كنؼ األصؿ الديني لئلسبلـ .كما أف األصؿ الديني
لئلسبلـ نشأ ونما بدور في "التربة" التي كانت قد أعطت مف قبؿ" :اليهودية"
و"المسيحية".
صدى ثالث ومهـ لمتمييز الخمدوني بيف "العموـ الفمسفية" و"العموـ النقمية"،
ً
المرهؽ حوؿ ما إذا كانت عقولنا وقموبنا ،نحف معشر
المربؾ و ُ
نجد في ذلؾ الجدؿ ُ
السامييف ،مؤهمة كما هو الحاؿ عند اآلرييف ،لنشداف الحقيقة عبر البحث والتقصي!

تقسيـ الناس إلى سامييف وآرييف هو ػ وفيما يرى الشيخ مصطفى عبد الرازؽ
باشا ػ مف صنع عمماء تاريخ المغات في القرف التاسع عشر .والسامي منسوب إلى
ساـ عمى ما جاء في التوراة مف أنه كاف لنوح أبناء ثبلثة" :ساـ" و"حاـ" و"يافث".
فساـ أبو اإلسرائيمييف واخوانهـ ،وحاـ أبو الزنوج ،ويافث أبو بقية البشر .أما اآلري
فمنسوب إلى آريا ،وآريا اسـ شعب كاف مهد النجد الفارسي مف ببلد األفغاف وما
إليها ،ثـ انحدر فيما حوالي  5111عاـ قبؿ المسيح إلى الشماؿ الغربي مف الهند
ومعه ديف جديد هو "ديف الفيدييف" ،له كتاب مقدس هو مجموع مزامير موجهة إلى
اآللهة تسمى فيدا ،وهو اليوـ ديف البراهمة وديف الهندوسييف ،لـ يدخمه إال تغير
يسير(.)41
وقد كاف لمزامير هذا الديف المقدسة وما ألهمته مف فكر أثر كبير في حياة
أبناء آسيا ووصؿ صدى ذلؾ إلى أوروبا منذ القدـ .لذلؾ لـ يكد االستعمار األوروبي
يستقر في بعض أنحاء الهند حتى أقبؿ عمماء أوروبا عمى دراسة الفيدا ،وقد راعهـ
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ما الحظوا مف التشابه بيف المغة السنسكريتية التي هي لغة الفيدا وبيف المغات
األوروبية.
وردت كؿ مجموعة
وهكذا نشأ عمـ مقارنة المغات ،فصنفت المغات أصنافاًُ ،
منها إلى أصؿ واحد ،ثـ جعؿ العمماء هذ األنساب المغوية أنساباً لؤلمـ التي تتكمـ

بها .ونبتت في القرف التاسع عشر نظرية شعب آري هو أصؿ لؤلمـ األوروبية
ولبعض األمـ اآلسيوية ،ممف ترجع لغاتهـ إلى أصؿ واحد ،هو المغة السنسكريتية أو
غيرها.
الفيمسوؼ رناف ُيصرح في كتابه "تاريخ المغات السامية" بأنه أوؿ مف قرر أف

الجنس السامي دوف الجنس اآلري! ألف الجنس في مجموعه فيما يرى رناف يجب أف
يحكـ عميه حسب النتيجة النهائية التي وصؿ إلى إدخالها عمى نسيج الشئوف
اإلنسانية ،وأف الطابع العاـ لمجنس يجب أف يرسـ عمى وفؽ طابع األجزاء التي تمثمه
أتـ التمثيؿ .فالجنس السامي يجب أف ن ار ممثبلً في الشعب العربي والشعب

اليهودي!

وعمؿ الجنس السامي ،إذا نظرنا إليه في مجموع التاريخ العاـ ،يظهر لنا
بوضوح في التبشير بالتوحيد وتأسيسه .فالجنس السامي ،أو بعبارة أدؽ الشعب
اليهودي ،لـ ينتقؿ مع توالي األزمنة مف اإلشراؾ األوؿ إلى التوحيد الذي جاء بعد
"مف جراء تفكير طويؿ في الشئوف اإللهية" ،أو مف جراء "سير بطيء وصؿ به رويداً
رويداً إلى فكرة أكثر نقاء عف العمة األسمى" ،أو مف جراء "كشؼ أو تقدـ تـ بطريقة

عممية" ،بؿ إف التوحيد ا لسامي ػ بحسب رناف ػ هو نتيجة استعداد جنسي خاص!

ولقد جعؿ رناف مف هذا "االستعداد الجنسي" غريزة سماها "غريزة التوحيد"،
وبفضؿ هذ الغريزة كاف مف حظ الجنس السامي أف يكوف له منذ أيامه األولى طراز
الخاص مف الديف يقوـ عمى فكرة أساسية هي أف السمو والسمطاف هما في يد سيد
أوحد خمؽ السماء واألرض .وتمؾ الغريزة كما يقوؿ رناف ظهرت بشكؿ "الهاـ فطري"
مماثؿ لذاؾ اإللهاـ الذي أدى إلى خمؽ الكبلـ في األجناس كمها .ومذهب رناف في
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هذ النقطة األخيرة معروؼ ومشهور .لقد ظهرت عمى ما يرى منذ بدء العالـ طرز
عديدة مف المغات متميزة بعضها عف بعض ،وال ترجع إحداها لؤلخرى ،وقد فاضت
مف أدمغة األجناس الهامة المختمفة ،وكاف لها جميعاً قواعد أساسية خاصة
بالتصريؼ والنحو ،ثـ حدثت تأثيرات مختمفة ترجع إلى الزماف والمكاف ،فجعمت هذ

القواعد تتمثؿ في المغات والمهجات المتعددة واف لـ تكوف منها إال تطبيقات خاصة.
هكذا نرى أف رناف توسع فجعؿ لمديف نفس ذلؾ الفهـ ،ولنذكر ما يقوله في
هذ المسألة " :ففيما يتعمؽ بالديف ،كما فيما يتعمؽ بالمغة ،ليس هناؾ شيء يخترع،
فكؿ شيء هو ثمرة وضع اتخذ في بادئ األمر وظؿ كذلؾ دائماً" .وقد بذؿ رناف

جهداً بعدئذ في سبيؿ تخفيؼ صبلبة هذا الفهـ وبساطته حيف دخؿ في تفاصيؿ
الموضوع.

لقد قاؿ إنه ال يقصد بما تقدـ إف السامييف جميعاً كانوا موحديف .ولكف إذا

تعمقنا في ديف السامييف الذيف كانوا عمى الوثنية نجد لديهـ ػ بحسب رناف ػ سمات
عديدة ال يمكف تفسيرها إال بتصور بدائي لئللوهية يختمؼ اختبلفاً جوهرياً عف

التصور الذى كاف سائداً عند الشعوب اآلرية ،بمعنى أف ذلؾ التصور كاف يشمؿ

دائماً فكرة الممكية المطمقة .ففي األزمنة القديمة كاف التوحيد عند الشعوب السامية ال

ن ار مترك اًز إال لدى طبقة أرستقراطية غير محس بها ،أما الشعب فكاف في عبادته

يتجه دائماً نحو الديانات األجنبية .بؿ إف التوحيد الحؽ لـ يوجد عند اإلسرائيمييف

أنفسهـ إال في عدد قميؿ .وهكذا شأف الفكرة األولى ال تكوف ممثمة في أي شعب مف
الشعوب إال في أفراد قميميف ،ولهذا ينبغي إذا أردنا الحكـ عمى خصائص جنس مف

األجناس أف نتخذ الطبقة األرستقراطية أساساً لحكمنا .بيد أف ارنست رناف لـ يمبث،
بعد تمؾ التحفظات ،أف عاد وأيد نظريته األولى القائمة بأف السامييف كانوا موحديف

فطرييف! تحير كهذا مف جانب فيمسوؼ عظيـ كارنست رناف ،ال ُيحسب عميه ،بؿ
ُيحمد له!
في كتابه "المدخؿ إلى الفمسفة" ،حاوؿ جوتييه ،وهو أحد المتأثريف ػ وهـ ُك ُثر ػ
بآراء رناف ،بمورة التمييز بيف السامي واآلري عمى نحو أوضح ،فقاؿ إف العقمية
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السامية تميؿ إلى قرف األشبا واألضداد ،دوف ربطها بما يجعؿ منها وحدة ،بؿ
تتركها منفصؿ بعضها عف بعض ثـ تنتقؿ مف إحداها إلى اآلخر دوف واسطة بوثبة
فجائية!
أما في العقمية اآلرية فاألمر بالعكس ،إذ تنزع إلى الربط بيف هذ وتمؾ
بوسائط متدرجة ،فبل تنتقؿ مف طرؼ إلى آخر إال بدرجات ال تكاد تكوف ُمحساً بها

المذاب بعضها في
بالقدر الممكف! إنها تسير ،فيما يرى جوتييه ،عمى نظاـ األلواف ُ
بعض!
واقترح جوتييه في الكتاب نفسه ،ولحيف إيجاد تسمية أكثر دقة في التعبير،
تسمية العقمية السامية ،ومنها العقمية العربية ،بالمذهب "المفرؽ" كونها تترؾ الضديف
مفترقيف ال صمة بينهما ،فضبلً عف اقتراحه تسمية العقمية اآلرية بالمذهب "المجمع"
أو "الموحد" كونها تجمع بيف األضداد بوسائط متدرجة متوالية وتجمعها في كؿ واحد!

آراء كتمؾ الخاصة بارنست رناف ،ومف تأثروا به كجوتييه وغير  ،ال تخمو مف
وجاهة ،فرناف فيمسوؼ عظيـ ،تشهد بذلؾ روائعه العديدة :تاريخ المسيح ،مناظرته
الشهيرة مع األفغاني ،محاوراته الفمسفية ،ذكريات شبابه وطفولته ،وغيرها الكثير!
ال أو نفو اًر ،وكبلهما هنا
آراء رناف إذف ال يصح التعامؿ معها ببساطة ػ قبو ً

سواء ػ  ،كما فعؿ آخروف ،وفي مقدمتهـ الشيخ مصطفى عبد الرازؽ أوؿ أستاذ
مصري لمفمسفة بجامعة القاهرة ،فقد رمى الشيخ مصطفى دوف بحث نزيه أو تقصي،
وفي أريحية وبساطة ُيحسد عميهما ،رناف بالتخفي وراء زينة الببلغة وخياؿ الشعر
ووثبات الحماسة والهوى والتناقض! فرناف برأي الشيخ هو خصيـ الجنس السامي
والديف اإلسبلمي جميعاً! لماذا ألنه كاف فيما يتعمؽ بالفمسفة شديد الشكيمة عمى ما
سما "فمسفة عربية" ،لكنه أليف جانباً لما دعا "فمسفة إسبلمية ػ عمـ الكبلـ ػ" .وال
أدرى كيؼ لـ يتنبه الشيخ أنه ،بإدانته لئلعبلء الرناني لعمـ الكبلـ ،إنما ُيديف نفسه!
يقوؿ رناف في كتابه الشهير "ابف رشد والرشدية"(" :)40ليس العرؽ السامي هو
ما ينبغي لنا أف نطالبه بدروس في الفمسفة ،ومف غرائب النصيب أال ينتج هذا
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العرؽ ،الذي استطاع أف يطبع عمى بدائعه الدينية أسمى سمات القوة ،أقؿ ما يكوف
مف بواكير خاصة به في حقؿ الفمسفة ،ولـ تكف الفمسفة لدى السامييف غير استعارة
خارجية صرفة خالية مف كبير خصب ،غير اقتداء بالفمسفة اليونانية" .بمثؿ هذا
المفيد ػ أدخؿ ارنست رناف في األدبيات المتعمقة بتاريخ الفمسفة عندنا
الوضوح ػ ُ
معشر العرب دعوى الطبيعة السامية ،وجعمها أساساً لمحكـ بأبدية العقـ الفمسفي
ألبناء حضارتنا.

صحيح أف لمنفس السامية خواص ػ ليست غريزية كما يقوؿ رناف ،وانما
مكتسبة عمى خمفية التجربة الحضارية في

الشرؽ()45

ػ ،تتجمى في انسياؽ جارؼ إلى

التوحيد مف جهة الديف ،والى البساطة في المغة والصناعة والفف والمدنية! وصحيح
أف العرب قبؿ "الهاـ النبوة" لـ يؤرقهـ ُنشداف الحقيقة ،مف جهة البحث والتقصي!
وصحيح أيضاً أف إطبلؽ لفظ "فمسفة عربية" ،عمى فمسفة اليوناف المنقولة إلى
العربية ،يستفيد مف كوف حضارتنا في مستهؿ نشأتها دخمت بنهـ في قالب فمسفة

اليوناف وانطبعت بطابعه قبوالً أو نفو اًر ،ولـ تجعمه رافد الهاـ وتكأة نحو المستقبؿ.
كؿ هذا وأكثر صحيح ،غير أف االتفاؽ مع آراء رناف في مجممها ،ينطوي
عمى ظمـ فادح ألبناء حضارتنا الكسيرة! فالسامي واآلري نقطتي ماء مف نبع واحد.
كمنا مف خمؽ اأ ،مف نبع صاؼ أتينا ،وفي المصب نفسه تُسكب أعمارنا القصيرة.
حديث رناف عف خواص ثابتة وميوؿ فطرية لدى األجناس يفوح بعنصرية كريهة ،قد
ال تكوف مقصودة ،فرناف فيمسوؼ عظيـ ،بيد أنني ػ وبحسب تصنيؼ رناف لمبشر،
إف جاز مثؿ هذا التصنيؼ ػ أنتمي لمجنس السامي ،فأنا عربي ،وكما يقوؿ المثؿ
العربي القديـ :أهؿ مكة أدرى بشعابها! نحف أقدر بالطبع مف رناف وغير عمى
استكشاؼ ذواتنا ،ولو كرهت اآلخرية العربية/المحمية ،التي ال تمؿ التضييؽ عمينا
وحرماننا مف حؽ أصيؿ لنا ،وهو اكتشاؼ الحياة! اآلخر العربي يريدنا دوم ًا

"مهندسي ديكور" ببل ذاكرة ،أما حياة العز والشرؼ ،فتأبي إال أف نكوف "عمماء آثار"،
ننقب في ذواتنا عف تمؾ الشعمة المقدسة ،التي أودعها اأ ضمائرنا ،لنهتدي بنورها
اإللهي!
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المعاش شديد الخضوع لؤلفكار الصحيحة والزائفة عمى السواء ،لدرجة
العالـ ُ
دفعت بعض الظرفاء لمقوؿ بوجود تناسب طردي بيف األثر الذي تُحدثه أية فكرة في
حياة البشر وبيف درجة الخطأ الكامنة فيها! أصحاب البصائر النفاذة هـ وحدهـ
القادروف عمى إدراؾ الفاصؿ بيف الصحيح والزائؼ! وفي مقدمتهـ يأتي الفبلسفة،
فالفمسفة ُمغايرة لغيرها مف طرؽ ُنشداف الحقيقة! إنها بحث عف الحقيقة غير النفعية،
كونها تتطمب ػ أحياناً ػ مف المشتغميف بها وقوفاً أليما في وجه رغباتهـ الشخصية!
المزايدة عمى حؽ أبناء
في عمـ الكبلـ تتجسد عبقرية اآلخرية المحمية في ُ
الممهـ"! االقتصار
حضارتنا اإلسبلمية في ُ
النشداف ُ
الحر لمحقيقة ،مف خارج "الحؽ ُ
عمى التماس الحقيقة مف داخؿ "المقدس" ،وكما تشي تجربتنا الحضارية المريرة ،لف
يخدـ سوى مصالح هذ اآلخرية اآلثمة التي تستغؿ "المقدس" مف أجؿ تكريس
اغتراب الذات وادامة تنازلها عف حقها في امتبلؾ ثقافة متطورة .عمـ الكبلـ يطرد
الفمسفة!
أمور عديدة تعضد ُمحاجتي هذ  ،أتعرض هنا ألهمها بشيء مف التفصيؿ:
أوالً ،مازج الفقو بالفمسفة كمازج الزيت بالماء!

"التفكير الفقهي" و"التفكير الفمسفي" ،وبوصفهما أبرز الطرؽ أماـ اإلنساف

ُلنشداف الحقيقة ،متعارضاف أشد التعارض ،فالتفقه ُنشداف لمحقيقة مف داخؿ "الهاـ
النبوة" .والنبوة في الغالب ،وكما يوضح حسف حنفي في تقديمه لػ"رسالة فى البلهوت
والسياسة"(،)43

وحي مكتوب ،فهي مصدر النص قبؿ التدويف .وتشمؿ النبوة

جانبيف :األوؿ ،صمة النبوة بمصدر الوحي ،أي النبوة عمى المستوى الرأسي كما
تحدد صمة النبي باأ .والثاني صمة النبي بالرواة ،وانتقاؿ النبوة مف رواية إلى
رواية ،حتى يتـ الت دويف ،ثـ انتقاؿ المصاحؼ مف يد إلى يد ،حتى يتـ التقنيف ،أى
النبوة عمى المستوى األفقي ،كما يحدد وضعها ،وانتقالها في التاريخ .أما التفمسؼ
الحر لها ،استناداً إلى روائع التراث اإلنساني ،والقيـ
فهو حب الحقيقة و ُ
النشداف ُ
السامية المشتركة!
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روائػع التػراث اإلنسػاني ػ ومنهػا ارثنػا الحضػاري ػ ليسػت ممكػاً ألبنػاء حضػارة

بعينه ػػا ،فه ػػي بح ػػؽ مم ػػؾ لن ػػا جميعػ ػاً معش ػػر البش ػػر ،ف ػػي ك ػػؿ زم ػػاف ومك ػػاف! وه ػػا ه ػػو
الفيمسوؼ كارؿ ياسبرز ،ينبه في روعة إلى هذ البديهية الغائبة عػف أبنػاء حضػارتنا ػ

بقولػػه إف واجػػب اإلنسػػاف ،وأي ػاً كانػػت الثقافػػة أو الحضػػارة التػػي ينتمػػي إليهػػا ،هػػو أف

يتعمـ مف "الموقظيف الكبار أو الفبلسفة العظػاـ" فػي كػؿ العصػور والحضػارات ،ألنػه ػ
وبحسب ياسبرز ػ لما كانت الصياغة الواعية لحقيقة النضػاؿ مػف أجػؿ الحقيقػة وهدفػه
ال تكتمؿ أبداً في صورة نهائيػة يمكػف اإلجمػاع عميهػا ،فبلبػد لكػؿ منػا أف يضػطمع بهػا

مرة أخرى وأف يعدها مسئولية يتعيف عميه أف يواجهها ويتحمؿ تبعاتها ما بقي إنساناً!

أنصػار التوفيػؽ بػػيف "الهػاـ النبػوة" و"النضػػاؿ مػف أجػؿ الحقيقػػة" ،يختمفػوف عمػػى
مر التاريخ اإلنساني مف جهة عناصر صػيغهـ التوفيقيػة ،سػواء مػف حيػث القػدرة عمػى
الموائمػػة بػػيف "النبػػوة" و"التفمسػػؼ" ،أو مػػف حيػػث الفعاليػػة التعبويػػة ألبنػػاء الحضػػارات
التػػي ينتمػػوف إليهػػا! بيػػد أنهػػـ جميع ػاً ينسػػبوف إلػػى األنبيػػاء أفكػػا اًر لػػـ تجػػؿ بصػػدورهـ

ويمػػووف عنػػؽ "الهػػاـ النبػػوة" فػػي محػػاوالت دءوبػػة لبللتفػػاؼ عميػػه واخضػػاعه لتػػأويبلتهـ
الطموحة!

منذ فيموف ػ وهو مفكر يهودي ولد باإلسكندرية نحو عاـ  51أو  31ؽ .ـ،
كاف يرى أف التوراة فيها أفكار فمسفية ال تقؿ مكانة وسمواً عف خبلصة التفكير

اإلغريقي ،وكؿ ما يجب لموصوؿ إلى هذ األفكار هو استخبلصها مف نصوص
التوراة بطريؽ التأويؿ

المجازي()44

ػ رأى الكثير مف أنصار التوفيؽ في الديانات

الثبلث الكبرى ضرورة اصطناع هذا الطريؽ ،طريؽ التأويؿ المجازي أو الرمزي!
ولسبينو از يرجع الفضؿ في إخراج الحضارة الغربية مف مثؿ هذا "التيه"! فها هو
ينتهي في رسالته ذائعة الصيت إلى أف حرية التفمسؼ ال تمثؿ خط اًر عمى التقوى أو
عمى السبلـ في الدولة بؿ إف القضاء عميها يؤدي إلى ضياع السبلـ والتقوى ذاتها.
ثانياً ،المقدس ىو منبع التأمؿ ومصدر الشرعية!
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لمرواية ػ كما أوضحنا ػ منزلة عالية وأهمية عظيمة في "العموـ النقمية" ،ولهذ
األهمية كاف مف الضروري أف يبرز ما ُيحتاج إليه مف وسائؿ كاإلسناد وغير مف
قوانيف غاية فى اإلحكاـ! واذا نظرنا إلى الرواية قبؿ اإلسبلـ لـ نجد العرب قد عنوا
بها أو بتصحيح األخبار ،وتمحيص المرويات العناية الكاممة ،ألف مروياتهـ لـ يكف
لها مف القداسة ما يدعو إلى ذلؾ ،ففيها األساطير واألحاديث المختمفة .أما الرواية
في اإلسبلـ ،فقد شدد العمماء فيها ،وقعدوا لها القواعد ،وصاغوا لها الشروط ،وأصموا
لها األصوؿ بعناية هي األدؽ ،بحسب عمر هاشـ ،لقوؿ النبي "إف كذباً عمى ليس

ككذب عمى أحد ،فمف كذب عمى فميتبوأ مقعد مف النار" .روا الشيخاف(.)45

في "تمهيد لتاريخ الفمسفة اإلسبلمية" يقوؿ مصطفى عبد الرازؽ" :الباحث في
تاريخ الفمسفة اإلسبلمية يجب عميه أوالً أف يدرس االجتهاد بالرأي ػ في األحكاـ

الشرعية(!!) ػ منذ نشأته الساذجة إلى أف صار نسقاً مف أساليب البحث العممي ،له

أصوله وقواعد  .يجب البدء بهذا البحث ألنه بداية التفكير الفمسفي عند المسمميف،
والترتيب الطبيعي يقضي بتقديـ السابؽ عمى البلحؽ ،وألف هذ الناحية أقؿ نواحي
التفكير اإلسبلمي تأث اًر بالعناصر األجنبية ،فهي تمثؿ لنا هذا التفكير مخمصاً بسيطاً

يكاد يكوف مسي اًر في طريؽ النمو بقوته الذاتية وحدها ،فيسهؿ بعد ذلؾ أف نتابع
أطوار في ثنايا التاريخ ،وأف نتقصى فعمه وانفعاله فيما اتصؿ به مف أفكار األمـ".

وفي كتابه "فيمسوؼ العرب والمعمـ الثاني" ،صنؼ الشيخ مصطفى عبد
الرازؽ ػ في جرأة ُيحسد عميه ػ" ،ابف تيمية" ضمف الفبلسفة ،جنباً إلى جنب مع
"الكندي" و"الفارابي" ،وكأنه لـ يق أر لشيخ اإلسبلـ كتابه المهـ "الحسبة ومسئولية
يقر البف تيمية "رسالة في الرد عمى الفبلسفة"!
الحكومة اإلسبلمية" ،وكأنه أيضاً لـ أ

وال ينبغي لقارئي أف يفهـ مف كبلمي هذا ،أي تهويف أو نيؿ مف مكانة ابف تيمية،
فما قصدت سوى تبرئة الرجؿ ،مف أمور لـ يستسغها! ال أحط مف الكذب عمى
الموتى!
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الشيخ مصطفى ػ وال أدرى أكاف فعمه هذا بوعي أـ ببل وعي ػ الحؽ بالفمسفة
اإلسبلمية في مصرنا الحبيبة أشد الضرر ،فحتى اليوـ ال تزاؿ جامعة القاهرة العتيقة
تحتضف رؤيته هذ  ،دوف أدنى تحفظ إزاء الطبيعة "النقمية" التي ورثها "عمـ الكبلـ"
عف "الفقه" ،والذي هو برأي الشيخ بداية التفكير الفمسفي في حضارتنا! الغريب أف
الشيخ والمتأثريف به ،وهـ ُك ُثر في دوائرنا الفكرية واألكاديمية ،لـ يكمفوا أنفسهـ عبء
المعمف ػ مف
إفهامنا :كيؼ لمتفكير الفمسفي أف يقوى ويزدهر مع االلتزاـ ػ عمى األقؿ ُ

بالمقدس ،كمنبع لمتأمؿ ،ومصدر لشرعية التفمسؼ!
جانب المتكمميف ُ
ثالثاً ،طبيعة "نفعية" واشتباؾ مع الييئات الحاكمة:

ال ُيمارس التفكير الفقهي إال تحت إك ار التبجيؿ الدفاعي أو الهجومي أو
االثنيف معاً ،وذلؾ طبقاً ألوضاع المجتمع ػ االجتماعية والقانونية والسياسية..الخ ػ،

فصاحب التفكير الفقهي ُمكمؼ إما بمرافقة إرادات القوة والتوسع ،واما بتدعيـ األطر
الثقافية القائمة والمهيمنة ،مف خبلؿ مقاومة المشاريع المنافسة ،وجعؿ هذ األطر

ٍ
بحاؿ مف مكانته
أكثر تخشباً وصبلبة! طبيعة نفعية كهذ لمتفكير الفقهي ال تناؿ

العظيمة.

عمـ الكبلـ ػ موضوع هذ المقالة ػ محض امتداد طبيعي لمتفكير الفقهي ،حتى
أنه أطمؽ عميه "الفقه األكبر"( !)46أورث هذا عمـ الكبلـ بالطبع طبيعة "نفعية"!
في "رسالة التوحيد" ،يقوؿ الشيخ محمد عبد إف الغاية مف هذا العمـ "القياـ
جم ٍع عميه ،وهو معرفة اأ تعالى بصفاته الواجب ثبوتها له مع تنزيهه عما
بفرض ُم َ
يستحيؿ اتصافه به .والتصديؽ برسمه عمى وجه اليقيف الذي تطمئف به النفس
اعتماداً عمى الدليؿ ،ال استرساالً مع التقميد ،حسبما أرشدنا إليه الكتاب ػ يقصد القرآف

ػ".

محمد عبد أيضاً ػ وبرغـ تحفظاتنا عمى بعض آراء المشوبة عمى ما يبدو

بشيء مف الغموض ػ يكفينا عبء التأكيد عمى ذلؾ البوف الشاسع الذي يفصؿ بيف
"الكبلـ" و"الفمسفة" مف جهة "النفعية"! يقوؿ الشيخ محمد عبد في الرسالة نفسها(:)47
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" أما مذاهب الفمسفة ػ يقصد الشيخ في حضارتنا اإلسبلمية ػ ،فكانت تستمد
آراءها مف الفكر المحض ،ولـ يكف مف هـ أهؿ النظر مف الفبلسفة إال تحصيؿ
العمـ والوفاء بما يندفع إليه رغبة العقؿ مف كشؼ مجهوؿ ،أو استكنا معقوؿ ،وكاف
يمكنهـ أف يبمغوا مف مطالبهـ ما شاءوا ،وكاف الجمهور مف أهؿ الديف يكنفهـ
بحمايته ،ويدع لهـ مف إطبلؽ اإلرادة ما يتمتعوف به في تحصيؿ لذة عقولهـ ،وافادة
الصناعة ،وتقوية أركاف النظاـ البشري ،بما يكشفوف مف مساتير األسرار المكنونة...
"وما كا ف عاقؿ مف عقبلء المسمميف ليأخذ عميهـ الطريؽ أو يضع العقاب في
سبيمهـ إلى ما هدوا إليه  ..لكف يظهر أف أمريف غمبا عمى غالبهـ :األوؿ ،اإلعجاب
بما ُنقؿ إليهـ عف فبلسفة اليوناف ،خصوصاً عف أرسطو وأفبلطوف ،ووجداف المذة في
تقميدهما لبادئ األمر .والثاني ،الشهوة الغالبة عمى الناس في ذلؾ الوقت ،وهو أشأـ
األمريف .زجوا بأنفسهـ في المنازعات التي كانت قائمة بيف أهؿ النظر في الديف،
واصطدموا بعمومهـ في قمة عددهـ مع ما انطبعت عميه نفوس الكافة ،فماؿ حماة
العقائد عميهـ.
"وجاء الغزالي ومف عمى طريقته فأخذوا جميع ما وجد في كتب الفبلسفة مما
يتعمؽ باإللهيات وما يتصؿ بها مف األمور العامة أو أحكاـ الجواهر واألعراض
ومذاهبهـ في المادة وتركيب األجساـ وجميع ما ظنه المشتغموف بالكبلـ يمس شيئ ًا

مف مباني الديف ،واشتدوا في نقد  ،وبالغ المتأخروف منهـ في تأثرهـ حتى كاد يصؿ

بهـ السير إلى ما وراء االعتداؿ ،فسقطت منزلتهـ مف النفوس ،ونبذتهـ العامة ،ولـ
تحفؿ بهـ الخاصة ،وذهب الزماف بما كاف ينتظر العالـ اإلسبلمي مف سعيهـ"
أما بخصوص اشتباؾ عمـ الكبلـ مع الهيئات الحاكمة ،فميس ثمة صعوبة
تُذكر أماـ صاحب القراءة األمينة والمنظمة ،لحوادث تاريخنا اإلسبلمي ،في تبيف
عمؽ هذا االشتباؾ ومتانته! خذ مثبلً ذهاب الخميفة المأموف المعتزلي إلى اعتبار
القرآف مخموقاً في الزماف امتحاف ال يجوز إال ثابتو اإليماف ،وهو ما ُعرؼ في
التاريخ بالمحنة .وخذ أيضاً سنة خمفاء المسمميف في اختيار القضاة مف بيف الفقهاء
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والمتكمميف ،فقد كاف القرآف هو مرجع الشرع والقانوف ،ومف ثـ كاف "فقه القانوف" فرعاً
مف الفقه وعمـ الكبلـ .لكف القضاة سرعاف ما وجدوا أنفسهـ ،في مواجهة كثرة
الحاالت غير المعروفة ،مضطريف لبلستعانة بالسنة وهكذا صار الحديث المصدر
الثاني لمتشريع.
ولماذا التاريخ ! خذ مثبلً ما يحدث في دوائرنا الفكرية واألكاديمية ،مف جانب

الحر لها" في معاهدنا العريقة!
بعض القائميف عمى تدريس "حب الحقيقة و ُ
النشداف ُ
تجد أف تأثر هؤالء بالتواجد األخطبوطي لعمـ الكبلـ واضح ،واف "النفعية" قد انتقمت
إلي نفوسهـ ،ومف ثـ استعصى عميهـ التمييز بيف أسس التفكير الفقهي ونظير
الفمسفي! يحيي هويدي ،أستاذ الفمسفة المرموؽ بجامعة القاهرة في ستينيات القرف
الماضي ،أحد هؤالء الذيف انتقمت إلى تفكيرهـ الفمسفي "نفعية" التفكير الفقهي ،فقد
ألؼ كتيباً صغي اًر بعنواف" :حياد فمسفي" ،اكتفي ػ هنا ػ باقتباس فقرتيف مف مقدمته،

دوف تعميؽ(:)48

"الفكرة الرئيسية التي تدور حولها صفحات هذا الكتاب الصغير ،تتمخص في
البحث عف إمكانية قياـ حياد فمسفي يساند ،مف قريب أو بعيد ،الحياد السياسي الذي
أصبح شعا اًر لنا ولرابطة الشعوب اإلفريقية اآلسيوية في المجاؿ الدولي.
"وأسارع فأطمئف القارئ األكاديمي الحريص عمى أف تظؿ الفمسفة بمنآ عف
السياسة ،أف هذا الكتاب لف يشتمؿ عمى أي إقحاـ متعمد لمفمسفة في السياسة .عمى
الرغـ مف أف هذا اإلقحاـ ليس في حد ذاته عيباً .فما يجب أف تظؿ الفمسفة بعيدة

عف واقعنا الثوري الذي نعيش فيه .والحؽ إنني ال أدري لـ يستجيب األدب والفف

وجميع فروع الدراسات اإلنسانية لواقعنا الثوري عمى هذا النحو الرائع الذي نممسه،
ونطالب به ،وننفذ في برامجنا ،وتظؿ الفمسفة وحدها بمفردها بمعزؿ ،مع أنه كاف
عميها ػ باعتبارها عمـ المبادئ ػ أف تتقدـ الصفوؼ استجابة لتمؾ الصيحات التي
أخذت ترتفع مف الكثيريف ومف األدباء أنفسهـ تنادي بضرورة اقداـ الفبلسفة عمى
مثؿ هذ الخطورة .وذلؾ مف أجؿ أف يوضحوا لمجميع بعض األفكار والمفاهيـ
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الجديدة التي يستخدمها كثير مف الناس استخداماً غير موفؽ ،وتتضارب اآلراء
بشأنها ال لشيء إال ألنها لـ توضع في اإلطار الفمسفي المناسب".

رابعاً ،اإل نساف ليس مجرد حيواف ُمطعـ بالعقؿ:
ُيعامؿ اإلنساف في مجتمعاتنا الموغمة في التخمؼ عمى أنه "مجرد حيواف

ُمطعـ بالعقؿ"! يعرؼ هذا بسهولة مف ُيخالط أبناء عالمنا العربي ،بشقيه ػ الفقير
المغرضة تستأصؿ ،بدربة ،مف عقوؿ وقموب
والغني ػ! ألـ أقؿ اف نظمنا التربوية ُ
النشء ممكة النقد واالبتكار! واف غرس اليقيف ،في العقوؿ والقموب ،صيرنا بحؽ "أمة

مف غنـ"!
مف هنا ،وفي ضوء ما نممسه مف تواجد أخطبوطي لعمـ الكبلـ في حضارتنا
اإلسبلمية ،ليس أماـ المرء سوى التساؤؿ حوؿ ما إذا كاف هذا العمـ "النقمي" ينظر
إلي اإلنساف عمى أنه "مجرد حيواف ُمطعـ بالعقؿ ػ عمى األقؿ عمى الصعيد العممي ػ"
أـ أف اإلنساف عند أرقى وأسمى مف ذلؾ تساؤؿ كهذا ،البد وأف ُيزعج عبيد
المصالح ،لحرصهـ عمى أال تتجاوز حريتنا ما يسمح به طوؿ "الحبؿ" الذي ُيحيط

بمصائرنا!

أذكر أني ػ وعمى غير عادتي ػ ذهبت لحضور ندوة نظمتها "الجمعية الفمسفية
ومكرر بيف
المصرية" مشكورة ،عف الراحؿ محمد أركوف .وفيها دار نقاش طويؿ ُ
المتحدثيف والحضور ،حوؿ العقؿ وتعريفه وماهيته وموقؼ الديف منه و..الخ! أذكر
أيضاً أف أحد الحضور ػ ال أذكر اسمه لؤلسؼ الشديد ػ تساءؿ في حياء عف مدى

مشروعية اختزاؿ "الصيغة البشرية" ،وهي األرقى واألسمى ،في مجرد "حيوانية
ُمطعمة بعقؿ استاتيكي جاؼ"! ولشد ما أدهشني أف كممات الرجؿ ،ورغـ خطورتها
وصمتها الوثيقة بفكر "األنسني" الراحؿ أركوف ،لـ تستوقؼ أحداً ،ال مف المتحدثيف وال
مف الحضور ،بؿ وجدتهـ يمضوف قدماً في مناقشة موقؼ أركوف مما أتصور قضايا

كبلمية! ساعتها تأكدت مف أف عمـ الكبلـ يطرد الفمسفة ،وأنه بحؽ "مقبرة الفبلسفة"!
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فرؽ شاسع بيف نظرة عمـ الكبلـ إلى اإلنساف ،وبيف نظرة الفمسفة له! وهو ما
يفسر عدـ استساغة حضارتنا ،وفي ظؿ التواجد األخطبوطي لعمـ الكبلـ ،مف عموـ
القدماء سوى المنطؽ ،كونه يتعاطى مع العقؿ الجاؼ ،ولسوؼ اقتبس هنا تعريؼ
الغزالي لهذا العمـ ،لداللته المهمة(" :)49هو النظر في طرؽ األدلة والمقاييس،
وشروط مقدمات البرهاف ،وكيفية تركيبها ،وشروط الحد الصحيح وكيفية ترتيبه ،وأف
العمـ إما تصور وسبيؿ معرفته الحد ،واما تصديؽ وسبيؿ معرفته البرهاف .وليس في
هذا ما ينبغي أف ُينكر ،بؿ هو مف جنس ما ذكر المتكمموف وأهؿ النظر في األدلة،
وانما يفارقونهـ بالعبارات واالصطبلحات وبزيادة االستقصاء في التعريفات
والتشعيبات".
الفبلسفة في حضارتنا اإلسبلمية ػ ومنهـ العمبلؽ ابف رشد ػ ليسوا بعيديف
كثي اًر عف هذ النظرة الدونية لطبيعة الكائف البشري ،كونهـ لـ يجرؤوا ػ ربما لحداثة
تجربتهـ ،واشتداد سطوة الفقهاء وعمماء الكبلـ ػ عمى الذهاب إلى أبعد مف االفتتاف

بآراء فبلسفة ػ كأرسطو وأفموطيف ػ! هـ مثبلً لـ ُيناهضوا الرؽ( ،)51ولـ يعيروا أي

اهتماـ لؤلدب اليوناني الخصب ،رغـ أنهـ ورثة الكنز اليوناني الفمسفي ػ العممي

والنظري ػ ،وأنهـ مف نقمو إلى أوروبا ،بعد اغنائه قدر جهدهـ! فالمبلحظ أف أعماؿ
الناثريف والمؤرخيف ،وكذلؾ اإلنتاج المسرحي اليوناني الهائؿ ،الذي كاف البد لعصر
النهضة األوروبية مف اتخاذ رافد الهاـ ومتكأ نحو المستقبؿ ،والذي كاف في مستطاع
أبناء حضارتنا استنهاله بكؿ سهولة ،لـ تكف مؤثرة في نفوس ُمبدعي حضارتنا(!)50
قارئي الكريـ ،أوردت في صدر هذ المقالة ،قوؿ أحد الحكماء إف الجهبلء هـ
الذيف يظنوف أف المباني الجميمة ومباهج الحياة وألواف الترؼ ػ إف هي توافرت ػ هي
التي تشهد برقي الحضارة .وقوله أيضاً إف شعور الفرد بحريته وكرامته اإلنسانية ،هو

برهاف عمو الحضارة دائماً وأبداً ،هو ذلؾ الشيء الفذ الذي يجب االهتماـ به وتنميته
إلى أقصى حد! أوردت أيضاً قوؿ الحكيـ نفسه انه ليس هناؾ ما يمكف أف يؤدي إلى

مثؿ هذا الرقي كالتربية الخبلقة ،وتزويد الفرد بالقدرة عمى قراءة األمور بطريقة أمينة
ومنظمة ،تجعمه قاد اًر عمى التفكير النقدي ودفع الحياة لؤلماـ!
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"كيؼ يمكف تفسير ذلؾ التعامي الواضح مف جانب القائميف عمى تدريس
المستداـ لمنابع التفكير الفمسفي في
الفمسفة عندنا عف هذا التجفيؼ المنهجي ُ
مجتمعاتنا ،مف خبلؿ غرس اليقيف في عقوؿ وقموب النشء ،بؿ وذهاب هؤالء في
تعاميهـ إلى حد "التنطع" ! وهؿ ثمة إمكانية لمحديث عف وجود "تواطؤ" ما !" .تمؾ
تساؤالت ،كنت قد وعدتؾ ،قارئي الكريـ ،في صدر هذ المقالة ،بالتحقؽ مف مدى
وجاهة طرحها.
تحقؽ كهذا الذي وعدت بالسعي النجاز  ،لـ يكف االقتراب منه ممكناً ،بدوف

استكشاؼ دهاليز "التفكير الفقهي" ،وليس "الفمسفي"! ألنه ال يوجد "تفكير فمسفي"

عندنا ،ما يوجد هو "تفكير فقهي"ُ ،يمقى في روع أبناء مجتمعاتنا البائسة أنه "تفمسؼ
أو بحث ُحر عف الحقيقة" ،تُراعى فيه خصوصيتنا الحضارية!! وراء هذ المغالطة
المشئومة وكما تبيف صفحات هذ المقالة ،يتمترس تجار اآلالـ وفبلسفة الضرار!

وبفضؿ هذ المغالطة المشئومة يظؿ اإلنساف عندنا مسخاً باهتاً ،بؿ وزاهداً في

استكشاؼ نفسه والحياة ،كأف عميهما قصاصة ورؽ تقوؿ" :لممشاىدة فقط..ال تممس

ىذه األشياء"!
المزايدة الرخيصة واألبدية عمى خصوصيتنا الثقافية! وما أقبح
ما أقبح هذ ُ
خنوثة التخمؼ في مجتمعاتنا ،تمؾ التي لطالما استعصت عمى التفكيؾ! الحؽ أنه ال
أمؿ عندي في خبلص قريب ألبناء حضارتنا ،فنفوسهـ نزيمة "شرؾ" لعيف غاية في
اإلحكاـ والمتانة ،استثمر "اآلخر المحمي" عبقريته اآلثمة في تشييد  ،عبر مئات
السنيف ،وأ ار لـ يخسر ،ألنه ال خبلص لمسخ ،وأبناء أمتنا عمى نحو ما نرى  ،ما
بيف ممسوخ ،أو صانع مسوخ! خاصة في عقود ما بعد الكولونيالية ،أعني عقود ما
بعد رحيؿ المستعمر األوروبي عف ببلدنا ،وعودة "اآلخرية المحمية/العربية" ،في أشد
صورها "خسة" ،إلى االنفراد بمقاليد األمور ،مدعومة باآلخريتيف العالمية واإلقميمية!
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الكتابة والبحث عندي كقتاؿ فُرض عمى جندي ،عميه فقط أف ُيقاتؿ ،وليس له
أف يسأؿ عما إذا كاف سينتصر أـ ال إذ البد لئلنساف مف قضايا يدافع عنها ويموت
مف أجمها ،ال أف يقنع بحياة ذؿ ،حريته فيها بمقدار ما يسمح به قيد "اآلخر" المعيف!
والحمد أ أني أتيت إلى الوجود في هذ المرحمة المتقدمة نسبياً مف مسيرة

الجنس البشري عمى طريؽ الحياة ،فما أحرز مف رقي معرفي ،وما تركه لنا نببلء
الحضارات المختمفة ،مف روائع ال تموت ،وما بمغه البحث والتقصي عف خبايا لطالما
ُسكت عنها في عصور االنغبلؽ والعزلة ،عمى نحو ما حصؿ معنا ،وما أزهؽ مف
نفوس طاهرة ،سطر أصحابها بدمائهـ الذكية وصايا الحرية والشرؼ والكرامة ،كؿ
هذ األمور وغيرها ،لـ يعد معها بمقدور بشر أف يزعزع إيماني بػ"اأ والحرية"!
بقيت لي كممة أخيرة ،ألهمتني إياها أحداث "تونس" األخيرة والتي سمعت بها
بينما كنت أضع الممسات األخيرة لمقالتي هذ  :إف القارئ النزيه واألميف لتاريخنا
وحاضرنا وربما مستقبمنا أيضاً ػ نحف العرب ػ ال يجد ثورات بالمعنى الحقيقي ،بؿ

هيجاف أغناـ ساءها أف عصى الراعي غميظة ،وأف ما هو ُمتاح أمامها مف عمؼ
واناث ال ُيوزع بينها بالعدؿ! هيجاف كهذا ورغـ احترامنا الكامؿ لخطورة دوافع
أصحابه ،تقتصر تداعياته ،وكما يحكي التاريخ ،عمى رموز نخبوية بعينهاُ ،يضحى
بها ،لحماية البنية التحتية لمتخمؼ ،والحيمولة دوف فتح أبواب الحرية أماـ الهائجيف!

الثورات الحقيقية ،ليست كانقبلبات العسكر ،أو كهيجاف ُمتضرري البطالة

والغبلء والفساد والمرض ،فهي "ثقافية" في جوهرها ،ينهض أنصارها ،في إصرار
وجمد ،بعبء تفكيؾ البنى التحتية لمتخمؼ في مجتمعاتهـ! فبل تغيير حقيقي دوف
موقظيف عظاـ ،أعني "فبلسفة" ،يعبدوا الطريؽ ،ويحرروا النفوس وليس األجساد
الحر لها ،في
فقط ،مف تيه ال يرحـ ،عبر التمكيف المنهجي لحب الحقيقة ،و ُ
النشداف ُ
نسيج ثقافتهـ المحمية! وال تغيير حقيقي ما ذاعت دعاوي :التنوير الديني والتجديد
الفقهي وتحويؿ العموـ النقمية إلى فمسفية..الخ( ،)55كونها "ض اررية" لذاتها وليس
ألصحابها!
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أييا التائيوف في صحراء "الكالـ" ،ىمموا لقد طاؿ السفر!
اليوامش:

ػػػػػػػػػ

( )0البعض ػ ولست منهـ ػ يرى أنه لكي تكوف عبارة "الفكر األنسني" ذات بريؽ
وداللة ُيعتد بها فبلبد لها أف تظؿ دوماً فضفاضة وضبابية كمدلوؿ التجا أو لتأكيد
يعكس غموض الطبيعة البشرية! في هذ المقالة ،أعني بالفكر األنسني رؤيتي
المقترحة له .وفيها ال تعني األنسنية سوى أف ُيحقؽ اإلنساف ،أي إنساف ،بغض
النظر عف الجنس أو الموف أو العرؽ أو الجنسية..الخ ،أكبر قدر ممكف مف التطابؽ
بيف أقواله وأفعاله ،شريطة انطواء تمؾ األقواؿ واألفعاؿ عمى تثميف لقوؿ األنسنية
باإلنساف كأعمى قيمة في الوجود ،وهدفها الماثؿ في التمحيص النقدي لؤلشياء بما
هي نتاج لمعمؿ البشري ولمطاقات البشرية ،تحسباً لسوء القراءة وسوء التأويؿ

البشرييف لمماضي الجمعي كما لمحاضر الجمعي .وكذا شريطة وقوعها في إطار

الخصائص العامة لؤلنسنية والتي تتمثؿ فيما يمي0 :ػ معيار التقويـ هو اإلنساف5 .ػ
اإلشادة بالعقؿ ورد التطور إلى ثورته الدائمة3 .ػ تثميف الطبيعة والتعاطي المتحضر
معها4 .ػ القوؿ بأف التقدـ إنما يتـ باإلنساف نفسه5 .ػ تأكيد النزعة الحسية الجمالية.
لممزيد راجع لمكاتب :مقاالت في الفكر األنسني ،كتاب منشور عمى االنترنت.
( )5في تثمينها لقدر اإلنساف في الذود بشرؼ عف حرية عقمه وقمبه ،تذهب رؤيتي
المقترحة لمفكر األنسني إلى القوؿ بأف تطور التاريخ اإلنساني إنما ُيعد نتاجاً لصراع
ُ
طويؿ ومرير بيف إنساف(ذات) ال يممؾ سوى حرية عقمه وقمبه التي وهبه الخالؽ
إياها ،ليستعيف بها عمى ترويض الحياة ،وبيف(آخر) ُيصر عمى االستئثار بالحرية،
ليتسنى له العبث بمقدرات رفاؽ الحياة! فػ(اآلخر) ،في فكرنا األنسني ،عادة ما يعمد
إلى آليات بعينها لتكريس اغتراب أخيه(الذات) ثقافياً ،أعني تكريس تنازله عف حقه

في نقد وتطوير ثقافته ػ أو طريقة حياته الشاممة ػ ليظؿ هذا األخ المسكيف(الذات)
مغترباً ذليبلً طيمة مقامه في ضيافة الحياة ،يستهمؾ فقط ما يجود عميه به (اآلخر)

عبد المصمحة ،حتى أنه بمرور الزمف ،يفقد المغترب قدرته عمى النقد والتطوير ،وال

يممؾ إال االنتظار! وال فرؽ في فكرنا األنسني بيف آخر عربي أو صهيوني أو
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أمريكي أو سعودي أو هندي أو ..الخ! تشويه النفوس واسترقاقها ال يخفؼ مف
فداحته وكارثية تبعاته ،أف يقؼ وراء أخ ُمسمـ أو عربي أو صهيوني أو غربي..الخ.
المقدس في الحرية ػ هدية اأ لمبشر ػ ،ال تُجيز قرابة حضارية أو
اغتصاب الحؽ ُ
دينية أو قومية..الخ! راجع لمكاتب :تيافت اآلخر ،كتاب منشور عمى االنترنت.
وراجع لمكاتب أيضاً :االغتراب الثقافي لمذات العربية( ،القاهرة :دار العالـ الثالث،
.)5116

( )3أنطوف سعادة[0مارس0914ػ8يوليو ،]0949مؤسس الحزب السوري القومي
االجتماعي .ولد في بمدة الشوير في جبؿ لبناف .قاـ بإطبلؽ حركة مواجهة قومية
شاممة خبلؿ حرب فمسطيف  .0948وكاف رد فعؿ الحكومة المبنانية مباش اًر ،إذ

أصدرت سمسمة ق اررات منعت بموجبها الحزب مف عقد االجتماعات العمنية وحدثت

عدة صدامات بيف أعضاء الحزب والسمطة خبلؿ احتفاالت آذار  0949وبعد
االنتخابات البرلمانية الممغاة لجأ عمى أثرها سعادة إلى دمشؽ .استقبمه حسني الزعيـ،
وبعد شهر ،سممه لمسمطات المبنانية وفؽ صفقة يوـ 7تموز 0949فحاكمته وأعدمته
فجر يوـ  7تموز.0949
( )4ال يختمؼ مفهوـ الحضارة عف نظير الخاص بالثقافة كثيرا ،فكبلهما يشير إلى
طريقة حياة شعب معيف ،غير أف الحضارة هي الكياف الثقافي األوسع ،أو بمعنى
آخر هي أعمى تجمع ثقافي مف البشر وأعرض مستوى مف الهوية الثقافية يمكف أف
يميز اإلنساف عف األنواع األخرى .وهى تعرؼ بكؿ مف العناصر الموضوعية العامة
مثؿ المغة ،والتاريخ ،والديف ،والعادات ،والمؤسسات ،والتحقؽ الذاتي لمبشر .وهناؾ
مستويات لمهوية لدى البشر ،فساكف القاهرة قد يعرؼ نفسه بدرجات مختمفة مف
االتساع :مصري ،عربي ،مسمـ .والحضارة التي ينتمي إليها هي أعرض مستوى مف
التعريؼ يمكف أف يعرؼ به نفسه ،أي أنها "نحف" الكبرى التي نشعر ثقافيا بداخمها
أننا في بيتنا ،في مقابؿ "هـ" عند اآلخريف خارجنا .وقد تضـ الحضارات عددا كبي ار
مف البشر مثؿ الحضارة الصينية ،أو عددا قميبل مثؿ الكاريبي األنجموفوني .وعمى
مدى التاريخ وجدت جماعات صغيرة كثيرة ذات ثقافات مائزة وتفتقر إلى معيف ثقافي
أوسع لهويتها .وكانت الفروؽ تتحدد حسب الحجـ واألهمية بيف الحضارات الرئيسية
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والفرعية أو بيف الحضارات الرئيسية والحضارات الجهيضة .وطبقا لهنتنجتوف تتمثؿ
الحضارات الرئيسية المعاصرة في الصينية ،واليابانية ،والهندية ،واإلسبلمية،
والغربية ،والروسية األرثوذوكسية ،واألمريكية البلتينية ،فضبل عف األفريقية .إال أف
الباحثيف واف اتفقوا بشكؿ عاـ في تحديدهـ لمحضارات الرئيسية في التاريخ وتمؾ
الموجودة في العالـ الحديث ،فإنهـ غالبا ما يختمفوف عمى إجمالي الحضارات التي
ُوجدت في التاريخ .لمزيد مف المعمومات راجع :صامويؿ هنتنجتوف ،ترجمة طمعت
الشايب ،صداـ الحضارات ػ إعادة صنع النظاـ العالمي( ،القاهرة :سطور،)0998 ،
ص  67ػ .81
( )5هاري أوستريف ولفسوف عمـ بارز مف أعبلـ االستشراؼ األمريكي في القرف
العشريف .أنجز مشروعاً ضخماً لدراسة بنية الفكر الديني .وأشرؼ عمى نشر المتف
الرشدي الذي حفظته المغتيف العبرية والبلتينية وضاع أصمه العربي .أستاذ بجامعة

هارفارد .مف مؤلفاته" :فمسفة فيموف"" ،فمسفة آباء الكنيسة"" ،نقد كريسكاس ألرسطو".
( )6لُقب أبو يوسؼ يعقوب بف إسحاؽ الكندي بػ"فيمسوؼ العرب" ألنه أوؿ مف
اشتغؿ بالفمسفة مف ذوي األصوؿ العربية .ازدهر في النصؼ الثاني مف القرف الثالث

الهجري/التاسع الميبلدي .كاف في بدايته معتزلياً .شارؾ في تهذيب الترجمات
الفمسفية عف اليونانية وعف السريانية .يمثؿ عمى وجه العموـ المغادرة مف الكبلـ إلى

الفمسفة.
( )7هناؾ ثبلثة أعماؿ ػ ُكتبت بالمغة العربية ػ تؤرخ لنشأة عمـ الكبلـ ومراحؿ تطور ،
اثناف منها لمسمميف هما :الشهرستاني(0186ػ0053ـ) وابف خمدوف(0335ػ0416ـ)،
وواحد ليهودي هو موسى ابف ميموف(0035ػ .)0514كؿ مف الشهرستاني في "الممؿ
والنحؿ" ،وابف خمدوف في "المقدمة"ُ :يقدماف عمـ الكبلـ ال بما هو نسؽ موحد في
مقابؿ العقبلنية الدينية عند مف اصطمح عمى تسميتهـ "الفبلسفة" ،بؿ يقدمانه
باألحرى بما هو نسؽ تتوزعه آراء مقابمة لفرؽ متعارضة فيما بينها .وما يجمع بيف
الشهرستاني وابف خمدوف في تقديمهما لعمـ الكبلـ هو أنهما ،عمى حيف يشيراف إلى
بعض التأثيرات الفمسفية عميه ،ال يذكراف أي تأثير مسيحي عمى عمـ الكبلـ بوجه
عاـ ،برغـ أف الشهرستاني يتحدث عف تأثير مسيحى عمى اثنيف مف المتكمميف ،وأف
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ابف خمدوف يشير مباشرة إلى نوع ما مف التأثير المسيحي عمى عمـ الكبلـ في
مجموعه عندما يقوؿ ،في محاولته لتفسير ترجمة األعماؿ العممية اليونانية ،ومف
بينها الفمسفة ،إلى المغة العربية ،إف أحد أسبابها كوف المسمميف "تشوقوا إلى االطبلع
عمى هذ العموـ الحكمية بما سمعوا مف األساقفة واألقسة المعاهديف بعض ذكر منها
وبما تسمو إليه أفكار اإلنساف فيها" .وعمى النقيض مف الشهرستاني وابف خمدوف،
كاف ابف ميموف ينتمي إلى مف ُيسموف في ذلؾ الوقت عند المسمميف بالفبلسفة ،مع
أنه كانت له فمسفته الدينية الخاصة ،التي تميز بها عف المتكمميف كذلؾ ،حتى في
بعض المعتقدات التي كانت مشتركة ػ كما يقوؿ ػ بيف اليهودية واإلسبلـ جاء تصور
لعمـ الكبلـ .وبناء عميه ،فإنه ُيقدـ عمـ الكبلـ ،ال في تطور التاريخي عبر مرحمتي
وجود  ،لكنه يقدمه باألحرى عمى نحو ما وجد في عصر  ،في القرف الثاني عشر،
بعد أف كانت فرقتا المعتزلة واألشاعرة ،عمى السواء قد اكتسبتا الطابع الفمسفي ،كؿ
منهما بطريقته .لممزيد راجع :هاري أ .ولفسوف ،ترجمة مصطفي لبيب عبد الغني،
فمسفة المتكمميف في اإلسالـ( ،القاهرة :المجمس األعمى لمثقافة ،المشروع القومي
لمترجمة ،)5115 ،ص 95ػ.003
( )8انظر مثبلً هذ اآليات القرآنية" :ليس كمثمه شيء" ،سورة الشورى ،أية رقـ 00
& "لـ يكف له كفواً أحد" ،سورة اإلخبلص ،أية رقـ .4

( )9لفظ "مبتدعة"  Innovatorsالذي يصؼ ابف خمدوف به كبلً مف غبلة المشبهة

وأولئؾ الذيف استخدموا صيغة "جسـ ال كاألجساـ" ربما بدا ألوؿ وهمة أنه مستخدـ

هنا بمعنى "هراطقة"  Hereticsألف لفظ بدعة  Innovationيستخدمه مف بعد ػ
وبالمعنى الخاص لمهرطقة ػ في اإلشارة إلى المعتزلة .غير أنه ،وبسبب تبني الحنابمة
مؤخ اًر لصيغة "جسـ ال كاألجساـ" وورود هذ الصيغة أيضاً عمى لساف األشعري،

يتضح تماماً ػ بحسب ولفسوف ػ أف ابف خمدوف يستخدـ ببساطة لفظ "مبتدعة" هنا
لمداللة عمى أولئؾ الذيف استحدثوا شيئاً جديداً .ويتضح مف هذا فيما يرى ولفسوف

أيضاً ،تبعاً لما نعرفه مف ابف خمدوف ،أف صيغة "جسـ ال كاألجساـ" قد استُخدمت
لدى البعض مف أهؿ السنة في معارضتهـ لمتشبيه الصريح وذلؾ قبؿ استخدامها عند
هشاـ بف الحكـ الشيعي الذي كاف يقوؿ بالتشبيه الصريح.
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( )01مكانة االيطالي كرلو الفونسو نمينو مف بيف المستشرقيف جميعاً مكانة ممتازة ال

يساويه فيها ػ بحسب فيمسوفنا عبد الرحمف بدوي ػ غير جولتسيهر ونمدكه .وهو

يمتاز ببحوثه التحميمية الدقيقة وسعة اطبلعه عمى مختمؼ المسائؿ اإلسبلمية
والعربية.
( )00راجع :كرلو الفونسو نمينو" ،بحوث في المعتزلة" ،في عبد الرحمف بدوي(محرر
ومترجـ) ،التراث اليوناني في الحضارة اإلسالمية :دراسات لكبار المستشرقيف،
(القاهرة :دار النهضة العربية ،)0965 ،ص 073ػ.098
( )05اشتينر[0840ػ :]0889مستشرؽ سويديُ ،ولد في زيورخ  .0840ودرس
البلهوت والمغات الشرقية أوالً عمى يدي هتسش0817ػ ،0875ثـ عمى يدي فميشر.
ثـ صار في 0871أستاذاً لمعهد القديـ مف "الكتاب المقدس" والمغات السامية في

جامعة زيورخ خمفاً ألبرهرد اشرادر0836ػ ،0918مؤسس عمـ األشوريات في ألمانيا.

توفي عاـ  .0889والعمؿ الذي اشتهر به اشتينر هو كتابه :المعتزلة(.)0865

( )03لمعمبلؽ عبد الرحمف بدوي كممات خطيرة عف جولدتسيهر وصحبه تكفينا جهد
بل .يقوؿ بدوي" :يشاء اأ أف
التعريؼ بالرجؿ ،كما أنها تستحؽ التوقؼ أمامها طوي ً

يهب اإلسبلـ ػ المقصود هنا اإلسبلـ كحضارة ػ مف األوروبييف مف يؤرخوف له
كسياسة فيجيدوف التأريخ ،ومف يبحثوف فيه كديف وحياة روحية ،فيتعمقوف هذا البحث
ويبمغوف الذروة فيه أو يكادوف ،ومف يقبموف عمى الجانب الفيمولوجي منه فيظفروف
بنتائج عمى جانب مف الخطر كبير .فكاف عمى رأس هؤالء األخيريف تيودور ندلكه ػ
صاحب كتاب "تاريخ القرآف" ػ  ،وعمى رأس أولئؾ األوليف يوليوس فمهوزف .وكاف سيد
الباحثيف فيه مف الناحية الدينية خاصة ،والروحية عامة ،اجنتس جولتسيهر"!
( )04المنطؽ األرسطي في صميمه معني قبؿ كؿ شيء "بالطبيعة" الثابتة ال
"بالفيزيقا" المتغيرة .هو معني "باألنواع" مف حيث ماهياتها األزلية التي ال تتغير
بل ػ مف حيث هو ماهية ثابتة ػ هو
بتغير الظروؼ وتغير األفراد .فاإلنساف مث ً
موضوع العمـ ،وأما األفراد الذيف يجيئوف ويذهبوف فبل يتعمؽ بهـ عمـ يقيني ،واذف

فميسوا مما يعنى به المنطؽ .وحتى إف ُذكر فرد مف األفراد ،فبل ُيذكر مف حيث هو
فرد قائـ بذاته ،بؿ ُيذكر مف حيث هو حقيقة جزئية تتمثؿ فيها حقيقة النوع ،ولذلؾ ال
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يجوز في المنطؽ األرسطي أف تُعرؼ فرداً ،ألف التعريؼ ينصرؼ إلى النوع وحد ،
والتعريؼ هو الصورة التي يتمثمها الجوهر باعتبار موضوعاً لممعرفة ،ولو كممت لؾ

تعريفات األنواع كممت لؾ المعرفة بالوجود كمه .مف هنا تتضح لنا ػ بحسب نقد جوف
ديوي له ػ بعض الجوانب الرئيسية في المنطؽ األرسطي ،فأوالً :ليست صور ذلؾ
المنطؽ صورية ،ألنها ليست بمعزؿ عف الكائنات الحقيقية التي منها تتألؼ المعرفة

العممية .ثانياً :تتألؼ المعرفة في صورها المنطقية مف التصنيؼ والتعريؼ ،فإذا

صنفنا الكائنات القائمة في الطبيعة أنواعاً ،ثـ عرفنا كؿ نوع بماهيته ،كممت معرفة

الكوف .وثالثاً :ليس هنالؾ مجاؿ لمنطؽ يعنى باختراع الجديد ،إذ أف حقائؽ األنواع
كمها قائمة في نسؽ كامؿ مغمؽ ،وكؿ ما نستطيعه هو أف نكشؼ عما هنالؾ ،وهذ

هي مهمة التعمـ ،فما التعمـ إال أف يظفر المتعمـ بما هو معموـ مف قبؿ ػ كالتمميذ
حيف يتعمـ ما قد كاف مف قبؿ معموماً لممعمـ ،أو ما قد كاف مف قبؿ معروضاً في

كتاب .فمهمة الباحث هي أف يطوي األفراد الجزئية تحت النوع الذي يتمثؿ فيها
بماهيته ،ثـ يحاوؿ أف يحدد تمؾ الماهية تحديداً عقمياً ،وهكذا لـ يكف الختراع الجديد
مكاف ،ما داـ األمر كمه مقصو اًر عمى وقوع اإلنساف عمى شيء كاف موجود بالفعؿ.

وهكذا كانت الصمة وثيقة بيف المنطؽ عند أرسطو وبيف مذهب اليوناف في حقيقة

الكوف .عمى أية حاؿ ،أهـ ما في المنطؽ عند أرسطو فيما يرى الفيمسوؼ جوف
ديوي هو االستدالؿ القياسي  ،syllogismوقد بنا أرسطو عمى أساس فمسفته
الوجودية التي كانت تجمد األنواع في ماهيات ثابتة .واذا كاف أمرها كذلؾ ،كنا إذا
وصفنا ماهية نوع ما في المقدمة الكبرى ،ثـ ذكرنا في المقدمة الصغرى نوعاً يندرج

تحت النوع األوؿ ،جا ءت النتيجة بأف النوع المشموؿ بشترؾ مع النوع الشامؿ في

جوهر  .لممزيد عف المنطؽ األرسطي ونقد راجع :جوف ديوي ،ترجمة زكي نجيب
محمود ،المنطؽ :نظرية البحث( ،القاهرة :دار المعارؼ ،مكتبة الدراسات الفمسفية،
.)0961

( )05أبو الهذيؿ العبلؼ(755ػ841ـ) :هو شيخ المعتزلة البصرييف .أخذ االعتزاؿ
عف "عثماف الطويؿ" أحد أصحاب "واصؿ بف عطاء" .اطمع عمى الفمسفة اليونانية
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وتأثر بها واقتبس مف أقوالها .بدأ مذهب المعتزلة يصطبغ معه بصبغة فمسفية.
وعرؼ عنه أنه يقطع الخصـ بأقؿ الكبلـ.
ذاعت شهرته في مجادلة الخصوـُ ،
( )06النظاـ المتوفى سنة 845ـ :هو إبراهيـ بف سيار بف هانيء البمخي ،أعظـ
شيوخ المعتزلة وأغزرهـ إنتاجا وأكثرهـ تعمقاً في دراسة الفمسفة .خمط كبلـ الفبلسفة

بكبلـ المعتزلة .يري البغدادي صاحب "الفرؽ بيف الفرؽ" أنه أخذ أكثر أقواله مف
السمنية وجماعة مف الفبلسفة .انفرد النظاـ بمسائؿ تخصه منها نفي الجزء
الثنوية و ُ
الذي ال يتج أز وقوله "بالطفرة" و"بالكموف" في تفسير لطبائع األشياء .كما قاؿ بنظرية
في الخمؽ المتجدد لمعالـ عمى الدواـ.
( )07أبو موسى المزدار(أو المردار) عيسى بف صبيح .متكمـ ،زاهد ،تمميذ بشر بف
بشر في القوؿ بالتولد وزاد عميه جواز وقوع
المعتمر وأستاذ الجعفريف .وافؽ أستاذ
اً

فعؿ واحد مف فاعميف عمى سبيؿ التولد .كاف شديد التطرؼ والمغاالة في عقائد .

( )08لممزيد عما ُعرؼ بػ"المحنة" ،راجع :ألفرد جيوـ" ،الفمسفة واإللهيات" ،في
مجموعة مف الباحثيف ،ترجمة حسيف مؤنس وآخريف ،تراث اإلسالـ( ،القاهرة :المركز
القومي لمترجمة ،المشروع القومي لمترجمة ،سمسمة ميراث الترجمة ،العدد رقـ ،0017
 ،)5117الجزء األوؿ581 ،ػ.584
( )09مصطفى عبد الرازؽ ،تمييد لتاريخ الفمسفة االسالمية( ،القاهرة :الهيئة
المصرية العامة لمكتاب ،سمسمة العموـ االجتماعية ،)5117 ،ص311ػ.310
( )51حوؿ ظاهرة "العدوى النفسية" ،راجع :غوستاؼ لوبوف ،ترجمة عادؿ زعيتر،
اآلراء والمعتقدات( ،تونس :دار المعارؼ لمطباعة والنشر ،)0995 ،ص031ػ.034

( )50راجع :حازـ خيري ،آالـ مف نسيج خاص ،كتاب منشور عمى االنترنت.

( )55لممزيد راجع :هوارد ر .تيرنر ،ترجمة فتح اأ الشيخ ،العموـ عند المسمميف،
(القاهرة :المجمس األعمى لمثقافة ،المشروع القومي لمترجمة.)5114 ،
( )53رتشارد ماؾ كيوف" ،موقؼ الفمسفة تجا تنوع الثقافات" ،في مطبوعات
اليونسكو ،ترجمة حافظ الجمالي ،أصالة الثقافات/مجموعة مقاالت مف مطبوعات
اليونسكو( ،القاهرة :اإلدارة العامة لمثقافة بو ازرة التعميـ العالي ،دار الفكر العربي،
 ،)0963ص 7ػ.37
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( )54راجع تقويـ بدوي العاـ لمشروعه الخاص بتحقيؽ ونشر ما وصؿ إلى الحضارة
اإلسبلمية مف التراث الفمسفي اليوناني .وراجع أيضاً عبارته الخطيرة" :في وسع المرء
أف يجد هذا التأثير الغامر لمفكر اليوناني في كؿ فروع العمـ ػ المنقوؿ منه والمعقوؿ ػ

في الحضارة اإلسبلمية ،حتى ليمكف أف ُيقاؿ دوف أدنى مبالغة إنه لوال الفكر اليوناني
لما وجدت ثقافة عممية عند العرب والمسمميف في القروف الستة األولى مف اإلسبلـ".
راجع :عبد الرحمف بدوي ،دراسات ونصوص في الفمسفة والعموـ عند العرب،
(بيروت :المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،)0980 ،ص7ػ.04
( )55محمد عبد  ،رسالة التوحيد( ،بيروت؛ قبرص :الجفاف والجابي & دار ابف
حزـ لمطباعة والنشر والتوزيع ،)5110 ،ص65ػ.79
( )56الغزالي ،تحقيؽ عبد الحميـ محمود ،المنقذ مف الضالؿ لحجة االسالـ الغزالي،
(القاهرة :مكتبة األنجمو المصرية ،)0955 ،ص.65

( )57هؿ يجرؤ باحث في دوائرنا الفكرية واألكاديمية ػ مثبلً ػ عمى فضح وادانة سير

"النخاسيف ػ باعة البشر ػ" في مؤخرة الجيوش اإلسبلمية الظافرة ،لشراء ما كاف يجود

به الفاتح(!!) العربي السخي في الماضي ػ مف أسرى وسبايا ػ ،بأبخس األثماف ،دوف
أف يجد هذا الباحث مف يرميه بالتجديؼ في عصمة األسبلؼ وكمالهـ!! لمتوسع في
القراءة حوؿ الموضوع ،راجع :عبد بدوي ،السود والحضارة العربية( ،القاهرة :الهيئة
المصرية العامة لمكتاب.)0976 ،
( )58لممزيد عف المصطمحات السياسية في الحضارة اإلسبلمية راجع :برنار لويس،
ترجمة إبراهيـ شتا ،لغة السياسة في اإلسالـ( ،قبرص :دار قرطبة لمنشر والتوثيؽ
واألبحاث.)0993 ،
( )59راجع :إجنتس جولدتسيهر" ،موقؼ أهؿ السنة القدماء بإزاء عموـ األوائؿ" ،في
عبد الرحمف بدوي(محرر ومترجـ) ،التراث اليوناني في الحضارة اإلسالمية/دراسات
لكبار المستشرقيف( ،القاهرة :دار النهضة العربية ،)0965 ،ص 053ػ.075

( )31لممزيد راجع :ميز ار لطؼ اأ خاف ،ترجمة صادؽ نشأت وعبد النعيـ حسنيف،
جماؿ الديف األسد آبادي المعروؼ باألفغاني كما يقدمو ابف اختو مير از لطؼ اهلل
خاف( ،القاهرة :مكتبة األنجمو المصرية.)0957 ،
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( )30راجع :أحمد أميف ،زعماء اإلصالح في العصر الحديث( ،القاهرة :مكتبة
النهضة المصرية ،)0948 ،ص 57ػ.050
( )35راجع عمى سبيؿ المثاؿ :جورج جي .إـ .جيمس ،ترجمة شوقي جبلؿ ،التراث
المسروؽ/الفمسفة اليونانية فمسفة مصرية مسروقة( ،القاهرة :الهيئة العامة لقصور
الثقافة ،سمسمة آفاؽ عالمية ،رقـ .)5118 ،65عبد الرحمف بدوي ،دور العرب في
تكويف الفكر األوروبي( ،القاهرة :هيئة الكتاب ،مكتبة األسرة .)5114 ،عباس

محمود العقاد ،أثر العرب في الحضارة األوروبية( ،القاهرة :بدوف ناشر ،بدوف
تاريخ).
( )33في ببلدي ػ مثبلً ػ جرى العرؼ عمى اعتبار خمسينيات وستينيات القرف

الماضي زمناً لمفف الجميؿ! فعادة ما تظهر المذيعة "الحسناء" عمى شاشة التميفزيوف

الوطني ،وهي تُحادث زميمة أو ضيفة أو ضيؼ ،عف ذلؾ العصر األسطوري الحالـ،
ونقاء ضمائر وسرائر رواد الفف القُدامى ،في السينما والمسرح والرواية والقصة

....الخ! وال تعميؽ لي عمى مثؿ هذ األكذوبة الكبرى ،سوى شهادة سمعتها مف
الممثؿ المصري أحمد رمزي ،وقد تجاوز الثمانيف مف عمر  ،في لقاء أجرته معه
المخرجة الشهيرة إيناس الدغيدي أو "الجريئة" كما يطمقوف عميها في ببلدي(!!) .قاؿ
رمزي ،بنبرة ال تخمو مف ألـ عظيـ إنه كاف زمف الخوؼ .خاؼ الجميع ،حتى هو
شخصياً عمى حد تعبير  ،كما استُغمت صانعات الروائع عمى نحو شديد االنحطاط.
( )34راجع لمكاتب" :إشكالية الوافد والموروث في الثقافة العربية" ،مقالة منشورة
عمى االنترنت.
( )35هانز هينرش شيدر ،ترجمة عبد الرحمف بدوي ،روح الحضارة العربية،
(بيروت :دار العمـ لممبلييف .)0949 ،ص 7ػ.06
( )36عبد اأ عزاـ ،العقيدة وأثرىا في بناء الجيؿ( ،صنعاء ،بيروت :مكتبة الجيؿ
الجديد ،دار ابف حزـ لمطباعة والنشر والتوزيع ،)0991 ،ص .015
( )37راجع هذا العمؿ الموسوعي المهيب :تيودور نولدكه ،ترجمة جورج
تامر(وآخريف) ،تاريخ القرآف( ،بيروت :مؤسسة كونراد ػ أدناور.)5114 ،
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( )38مف أهـ كتابات لسنج هذا الكتاب :لسنج ،ترجمة حسف حنفي ،تربية الجنس
البشري( ،بيروت :دار التنوير لمطباعة والنشر والتوزيع.)5116 ،

( )39راجع لمكاتب" :فمسفة الضرار واقع كارثي" ،مقالة منشورة عمى االنترنت.
( )41المعمومات عف الجنسيف "السامي" و"الحامي" ُمستقاة مف هذ المرجع :جوتييه،
ترجمة محمد يوسؼ موسى ،المدخؿ الى الفمسفة( ،القاهرة :بدوف ناشر)0945 ،
( )40ارنست رناف ،ترجمة عادؿ زعيتر ،ابف رشد والرشدية( ،القاهرة :دار إحياء
الكتب العربية ،عيسى البابي الحمبي وشركا  ،)0957 ،ص 03ػ.08

( )45راجع لمكاتب" :أبطاؿ عظماء أـ باعة لصكوؾ الحرية" ،مقالة منشورة عمى
االنترنت.
( )43راجع تقديـ حسف حنفي لمرسالة :سبينوزا ،ترجمة حسف حنفي ،رسالة في
الالىوت والسياسة( ،القاهرة :مكتبة األنجمو المصرية ،)0990 ،ص 5ػ.016

( )44لممزبد عف آراء فيموف راجع :إميؿ بريهييه ،ترجمة محمد يوسؼ موسى وعبد
الحميـ النجار ،اآلراء الدينية والفمسفية لفيموف االسكندري( ،القاهرة :و ازرة المعارؼ
العمومية & شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالد بمصر.)0954 ،
( )45أحمد عمر هاشـ ،قواعد أصوؿ الحديث( ،القاهرة :دار الشباب لمطباعة،
 ،)0983ص 085ػ.084
( )46راجع عمى سبيؿ المثاؿ :أبو حنيفة النعماف & ابف إدريس الشافعي ،الفقو
األكبر في التوحيد( ،القاهرة :المطبعة العامرة الشرقية0354 ،هػ).

( )47محمد عبد  ،ـ .س .ذ ،نفس الصفحات.
( )48راجع :يحيي هويدي ،حياد فمسفي( ،القاهرة :و ازرة الثقافة واإلرشاد القومي،
المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ والترجمة والطباعة والنشر ،المكتبة الثقافية،
رقـ ،)0963 ،83ص5ػ.7
( )49الغزالي ،ـ .س .ذ ،ص 66ػ .67وراجع أيضاً :نيقوال ريشر ،ترجمة محمد

مهراف ،تطور المنطؽ العربي( ،القاهرة :دار المعارؼ.)0985 ،
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( )51راجع التناوؿ الرشدي لمسألة "الرؽ" :اإلماـ أبي الوليد محمد بف أحمد بف
محمد بف أحمد بف رشد القرطبي ،بداية المجتيد ونياية المقتصد( ،القاهرة :شركة
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالد بمصر .)0975 ،الجزء الثاني.
( )50جاؾ ريسمر ،ترجمة خميؿ أحمد خميؿ ،الحضارة العربية( ،بيروت؛ باريس:
منشورات عويدات ،سمسمة عاـ  ،)0993 ،5111ص 90ػ.95

( )55راجع عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر :نصر حامد أبو زيد ،نقػد الخطػاب الػديني،
(القػػاهرة :مكتبػػة مػػدبولي .)5113 ،حسػػف حنفػػي ،التػراث والتجديػػد/موقفنػػا مػػف التػراث
القػػػػػػديـ( ،القػ ػ ػػاهرة :مكتبػ ػ ػػة األنجمػ ػ ػػو المص ػ ػ ػرية .)0987 ،حيػ ػ ػػدر اب ػ ػ ػراهيـ ،الىػػػػػػوت
التحريػػػر/الػػػديف والثػػػورة فػػػي العػػػالـ الثالػػػث( ،الخرطػػوـ :مركػػز الد ارسػػات السػػودانية،
 .)5114ول ػػيـ س ػػيدهـ اليس ػػوعي(مح ػػرر) ،الىػػػوت التحريػػػر/رؤيػػػة عربيػػػة إسػػػالمية
مسػػػيحية( ،القػػاهرة :الهيئػػة المص ػرية العامػػة لمكتػػاب .)5118 ،محمػػد إقبػػاؿ ،تجديػػػد
التفكير الديني في االسالـ( ،القاهرة :دار الهداية لمطباعػة والنشػر والتوزيػع.)5116 ،

المجمػػس األعمػػى لمشػػئوف اإلسػػبلمية ،تجديػػد الفكػػر االسػػالمي/أعمػػاؿ المػػؤتمر العػػاـ
الػػػػػ 21لممجمػػػػس عػػػػاـ ( ،2002القػ ػػاهرة :و ازرة األوقػ ػػاؼ ،المجمػ ػػس األعمػ ػػى لمشػ ػػئوف
اإلسػػبلمية .)5119 ،كػػاتريف كبلوسػػينج" ،تحميػػؿ مػػنهج األسػػتاذة أميمػػه أبػػو بكػػر" ،فػػي
هنرييتػػه هيػػنش(محػػرر) ،المػرأة والمػرأة/رؤيػػة لواقػػع المػرأة المعاصػػر( ،القػػاهرة :الهيئػػة

المصرية العامة لمكتاب .)5101 ،صادؽ جبلؿ العظػـ ،نقػد الفكػر الػديني( ،بيػروت:

دار الطميع ػػة لمطباع ػػة والنش ػػر .)5113 ،محم ػػد س ػػعيد العش ػػماوي ،جػػػػوىر اإلسػػػػالـ،
(القػػاهرة :سػػينا لمنشػػر .)0993 ،عمػػي ش ػريعتي ،بنػػاء الػػذات الثوريػػة( ،بيػػروت :دار

األمير لمثقافة والعمػوـ .)5115 ،عمػي عبػد الػرازؽ ،اإلسػالـ وأصػوؿ الحكػـ( ،القػاهرة:

دار الهػػبلؿ ،كت ػػاب اله ػػبلؿ .)5111 ،خالػػد محم ػػد خال ػػد ،مػػػف ىنػػػا..نبػػػدأ( ،الق ػػاهرة؛
بغ ػػداد :مؤسس ػػة الخ ػػانجي بالق ػػاهرة & مكتب ػػة المثن ػػي ببغ ػػداد .)0963 ،جعف ػػر محم ػػد
نمي ػػري ،الػػػػنيج اإلسػػػػالمي..كيػػػػؼ( ،الق ػػاهرة :المكت ػػب المص ػػري الحػ ػػديث.)0984 ،
القػػانوف رقػػـ  103لسػػنة  1261بشػػأف إعػػادة تنظػػيـ األزىػػر والييئػػات التػػي يشػػمميا
والئحتػػو التنفيذيػػة الصػػادرة بق ػرار رئػػيس الجميوريػػة رقػػـ  250لسػػنة  1275وفقػػا
آلخر التعديالت ( ،القاهرة :الهيئة العامة لشئوف المطابع األميرية.)0999 ،
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الفصؿ الثالث

أي ٍ
دـ قد أعاد كتابة التاريخ العربي(*)!
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الموجو ػ يبدو وكأنو
"إف المجتمع ػ
ّ
المشكمة ،إنيا
ال يقبؿ الشؾ ،وىنا تكمف ُ
الولع في التبرير وتصديؽ أي شيء"
دوستويفسكي
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ما المفكر "األنسني" إال ذاكرة مضادة ػ عمى حد تعبير الرائع ادوارد سعيد ػ،
بمعنى ما ،تممؾ خطابها المعاكس المخصوص الذي يمنع الضمير مف أف ُيشيح

بنظر  ،أو أف يستسمـ لمنوـ! وكما أف التاريخ ال ينتهي وال يكتمؿ أبداً ،كذلؾ األمر
بالنسبة إلى بعض المسائؿ الجدلية التي يستحيؿ مصالحتها ،أو تجاوزها ،بؿ إنها

ليست قابمة حقاً ألف تُطوى في نوع مف التوليفة األرقى ،هي ببل ريب األنبؿ..
أصيؿ فكرنا األنسني أصالة الضمير! ٍ
قاس هو قسوة الحقيقة! غير أف الخطر
كؿ الخطر في مناهضته واضطهاد أصحابه ،ناهيؾ عف تجفيؼ منابعه ،كما هو
المستعمر األوروبي عف أرضنا!
المتخمفة ،منذ جبلء ُ
حاصؿ في مجتمعاتنا ُ
ثمة دروس عظيمة يمكف استخبلصها مف عقود استقبللنا الزائؼ! فكائناً ما

كاف ُنبؿ األهداؼ التحررية ،إف صح القوؿ بوجودها ،لدى مؤسسي دولة "ما بعد
االستعمار"  ،فإنها لـ تمنع لؤلسؼ الشديد مف انبثاؽ بدائؿ عربية شديدة االنحطاط
المغادرة ،ساعد عمى التمكيف لها تشبع الوجداف العربي بفهـ
لؤلنظمة االستعمارية ُ

المستبد العادؿ(!)0
ُمخنث لمبطولة ،الحرية فيه هبة ،لكف ليس مف اأ ،وانما مف ُ

فُقداف الحرية في مجتمعاتنا ليس ُيفهـ عمى أنه ُعبودية ،بؿ ُيفهـ عمى أنه
وصاية تُمارس لخيرنا وخير الوجود بأسر ! استقبللنا الوطني حتمي وبديهي ،طالما

المسمحيف! إلى هذ الدرجة مف الرداءة ،وصؿ الفكر الشائع
خمت الببلد مف األجانب ُ
بيف أبناء مجتمعاتنا! الهروب مف "الحقيقة" أعمى مراحؿ التخمؼ!

مف هنا ،يأتي حرصي عمى التمرد عمى التعاطي العربي "البلثوري" مع
الثورات! فكؿ انتفاضة في تاريخنا "تُخفؽ" في بموغ أهدافها ،تُصبح فتنة شيطانية
المعتقبلت!
زائمة(ُ ،)5يشيع أصحابها باالستهجاف والنسياف ،إما إلى القبور أو إلى ُ
وكؿ انتفاضة "تنجح" في بموغ أهدافها ،هي ثورة ُمباركة خالدة ،ال يأتيها
الباطؿ مف بيف يديها وال مف خمفها! القراءة النزيهة والمنظمة ألحداثها خيانة لموطف
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ولدماء الشهداء! ثوراتنا العربية دائماً ما يقوـ بها أبطاؿ معصوموف! ومف ثـ ،ال
يجوز المساس بهـ ،مف قريب أو بعيد! إنهـ ُرسؿ العناية اإللهية لببلدهـ!

الطريؼ في األمر ،انه ومع مرور الزمف غالباً ما يثبت خبلؼ ذلؾ!!
مقالتي هذ محاولة الستكشاؼ جذور ومبلبسات ثوراتنا األخيرة( ،)3والتي
أتمناها "نبع الهاـ" ،ال "ضريح ولي"! وأممي أف أوفؽ في إنشاء موقع جدير بالهجوـ
عميه حقاً! رغـ ما تؤكد الثورات نفسها ػ وهنا يكمف الخطر ػ ،مف وجود فقر في
الحرة القادرة عمى قراءة نزيهة ومنظمة لؤلحداث!
الحر ،والنفوس ُ
التفكير ُ

أبدأ رحمتي مع الثورات األخيرة ،بمشهد رأيته عمى شاشة التميفزيوف الوطني
في ببلدي! أريت شاباً يتحدث عف طموحاته! عممت الحقاً مف حديثه انه يعمؿ في

صناعة السينما ،وأنه عائد لتو مف الواليات المتحدة! ما يهمني هنا هو حديث هذا

الشاب عف أممه في صناعة فيمـ عف ببلد ُ ،يصور فيه الشوارع والناس
والبنايات..الخ! ال لشيء وانما عمى حد قوله ليثبت لمغربييف أننا أسوياء مثمهـ!
حديث المخرج الشاب بدا غريباً بعض الشيء ،فاستوقفته المذيعة باندهاش،

طالبة التوضيح! فأجابها في ثقة وأريحية ُيحسد عميهما انهـ في الواليات المتحدة
األمريكية ال يروف في الشرؽ األوسط سوي العنؼ وترويع اآلمنيف أو اإلرهاب عمى
حد قوله .وال يعرفوف أو يعترفوف ألهمه بدور ُيذكر في الحضارة الحديثة!
تمرد "أخرؽ" عمى ناموس الحياة ،أخرج شعوبنا وببلدنا مف التاريخ!

صنعيا:
بيئة عالمية "جديدة" لـ ُنشارؾ في ُ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

في مؤلفه القيـ "القوى العظمى :التغيرات االقتصادية والصراع العسكري مف
 0511إلى  ،"5111وفي إطار تحميمه لتطور النظاـ العالمي في العصور
الحديثة( ،)4أكد بول كنيدى أن انسحاب الواليات المتحدة السريع مف االلتزامات
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الخارجية بعد عاـ  ،0909والتوجه االنعزالي الروسي تحت حكـ الببلشفة ،أفرز
نظاماً عالمياً ال يرتبط ػ بصورة غير مسبوقة ػ بالواقع االقتصادي الجوهري.
فرغـ ضعؼ قوة بريطانيا وفرنسا إال أنهما كانتا في بؤرة المسرح السياسي
العالمي! ولكف تعرض وضعهما في ثبلثينيات القرف العشريف لتحديات دوؿ ناهضة
عسكرياً كإيطاليا والياباف وألمانيا ،حيث كانت األخيرة عازمة عمى السعي األكيد نحو
فرض هيمنتها عمى أوروبا ،بصورة أكبر مف سعيها في عاـ .0904

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 تمثؿ مأزؽ الدوؿ الناهضة عسكرياً في وجوب توسعها بأسرع وقت ممكف إذا

شاءت أال تخضع لمشيئة العمبلقيف القارييف(الواليات المتحدة األمريكية & االتحاد

السوفيتي) .في حيف تمثمت ورطة القوى القائمة ػ كفرنسا وبريطانيا ػ في مواجهة تمؾ
الدوؿ الناهضة ،وهو ما ينهؾ قواها بالضرورة.
وقد أكدت الحرب العالمية الثانية ،بكؿ ما حممته مف تغيرات ،عمى هذ
المفاهيـ .فرغـ االنتصارات المبكرة التي حققتها دوؿ المحور ،إال أنها في النهاية لـ
تنجح في مواجهة اضطراب الموارد اإلنتاجية التي فاقت كثي اًر مثيبلتها في الحرب

العالمية األولى ،واستطاعت فقط تنحية فرنسا جانباً وانهاؾ بريطانيا قبؿ أف تخبو
هي نفسها أماـ القوة األكبر ،لينفتح المجاؿ أماـ حموؿ "الثنائية القطبية" في العالـ،

حيث سار التوازف العسكري بحذى التوزيع العالمي لمموارد االقتصادية.
ميبلد هذا النظاـ الدولي ػ السابؽ عمى "الثنائية القطبية" ػ تواكب مع ظهور
االستعمار األوروبي الحديث ،حيث خرجت القوى األوروبية تضرب في المجهوؿ،
وعادت ُمحممة بثروات العوالـ األخرى ،القديـ منها والجديد .بيد أف السموؾ األوروبي
لـ يكف ػ وقتها ػ خروجاً عمى المألوؼ ،فقد انخرطت معظـ القوى الدولية في
سموكيات مماثمة ،تراوحت ما بيف ممارسة االستعمار أو مساندته أو عمى األقؿ قبوله

ػ لخدمته مصالحها أو لعدـ تعارضه مع تمؾ المصالح ػ!
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ومع اضطبلع الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي ،إباف الفترة منذ انتهاء
الحرب العالمية الثانية وحتى انهيار األخير ،بالقيادة العالمية ،مف خبلؿ كتمتيهما
المستعمرة ػ وفي
الغربية والشرقية ،ساند القطباف األعظـ وكتمتاهما استقبلؿ الدوؿ ُ

مقدمتها ببلدنا ػ استقبلالً "زائفاً" ،يسمح بانبثاؽ بدائؿ محمية شديدة االنحطاط لؤلنظمة
المغادرة ،تعمؿ ػ بوعي أو ببلوعي ػ عمى تكريس تخمؼ شعوبها ،مف
االستعمارية ُ

الممارسات االستعمارية!
خبلؿ تجفيؼ منهجي لمنابع الحرية ،يتجاوز في خسته ُ

وبحسب التاريخ ،لـ تقدح معاداة أي مف القوتيف العظمييف لحكاـ بأعينهـ في

مساندتها ألنظمتهـ ولمبدأ االستقبلؿ الزائؼ ،فغالباً ما كاف مصدر العداء عدـ احتراـ
الحاكـ لواحدة أو أكثر مف مصالح تمؾ القوة في المنطقة(.)5

بانهيار االتحاد السوفيتي ،وتفكؾ كتمته الشرقية ،لـ تتخؿ الواليات المتحدة
األمريكية وحمفاؤها عف مساندة االستقبلؿ الزائؼ لمببلد العربية ػ عمى خبلؼ موقفهـ
المناهض له في دوؿ إفريقيا جنوب

الصحراء()6

ػ! حدث هذا ،عمى ما يبدو ،لعدـ

انتفاء دوافع تمؾ المساندة( ،)7باستثناء الدافع الخاص باحتواء المد الشيوعي في العالـ
العربي ،في إطار ما أصطُمح عمى تسميته "الحرب الباردة".
نهاية الحرب الباردة لـ تحقؽ السبلـ عمى األرض ،كما توقعت الواليات
المتحدة وحمفاؤها! صحيح أنها أحدثت استرخاء لمتوترات اإلستراتيجية ،وأتاحت
فرصة لمتركيز عمى المشاكؿ االجتماعية واالقتصادية ػ مف منظور المصالح الغربية
بطبيعة الحاؿ ػ ،غير أنه بالنسبة لهؤالء الذيف كانوا يفسروف بشكؿ مبلئـ جميع
األحداث التي تقع في العالـ عمى أساس االنتصارات أو الهزائـ لمواليات المتحدة أو
لبلتحاد السوفيتي ،أصبح العالـ المعاصر كتمة متشابكة مف المتناقضات ،ووجب
عمى األكاديمييف وصناع السياسة إيجاد طرؽ جديدة يعرفوف بها العالـ!
وهذا بالضبط ما حصؿ! عمى سبيؿ المثاؿ ،ظهرت وجهة نظر يزعـ أنصارها
اف الدور التاريخي لػ"األمة ػ الدولة  "nation-stateقد انتهى ،مثمما انتهت حقبة
"الديناصورات" ،ويجب أف ترفضه خرائط القرف الػ ،50عمى أنه دور تقادـ عميه
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العهد( !)8إلى جانب العديد مف الخرائط األخرى لموضع الدولي "ما بعد الحرب
الباردة" ،لخص باستور ستاً منها ،واصفاً إياها بأنها األكثر

ر(:)9
تأثي اً

[ ]1العولمة  :Globalizationإف أوجه التقدـ التي حدثت في التكنولوجيا

واالتصاالت المقترنة بالقوة المتصاعدة لمشركات متعددة الجنسيات قد عولمت
السياسة واالقتصاد وقممت مف دور الدولة .هذ العممية "غير االرتجاعية" ُيتوقع أف
تؤدي بشكؿ حقيقي إلى اقتصاد ببل حدود ،وتحسف مستويات المعيشة لمجميع.
[ ]2صداـ الحضارات  :Clash of Civilizationيتحدد النظاـ العالمي
ويميز صمويؿ هنتنجتوف
الجديد بالصراع بيف الحضارات وليس بالتكامؿ العالميُ .
بيف تسع حضارات رئيسية :الغربية ،وأمريكا البلتينية ،واألفريقية ،واإلسبلمية،
والصينية ،والهندوسية ،واألرثوذكسية ،والبوذية ،واليابانية .ويزعـ هنتنجتوف أف
التنافس بيف الدوؿ الكبرى قد حؿ محمه صداـ الحضارات .فالتكامؿ االقتصادي لف
يجعؿ هذ الثقافات تتجانس ،لكنها سوؼ تظؿ متمايزة وال يمكف التوفيؽ بينها.
[ ]3النظاـ العالمي الجديد  :New World Orderإف انتهاء التنافس
عمى القوة العظمى أتاح لمجمس األمف التابع لؤلمـ المتحدة أف يمعب الدور الذي
أنشئ مف أجمه :باتخاذ إجراءات جماعية لمنع وازالة العقبات التي تهدد السبلـ،
وتعزيز حقوؽ اإلنساف .والتحالؼ الذي نشأ تحت مظمة األمـ المتحدة وأخرج العراؽ
مف الكويت كاف عبلمة عمى ميبلد هذا النظاـ .والذي ظهر في الوقت المناسب،
حيث قممت العولمة مف قدرة الدوؿ عمى إدارة األنشطة العابرة لمحدود اإلقميمية بشكؿ
فعاؿ .وال يمكف إال لشكؿ واحد مف أشكاؿ الحكـ العالمي أف يتعامؿ مع مشاكؿ
انتشار أسمحة الدمار الشامؿ أو التقمبات المالية السريعة أو التدفؽ الضخـ لبلجئيف
أو الخبلفات التجارية أو التدابير المنظمة إلبادة شعب أو ثقافة.
[ ]4السالـ الديمقراطي  :The Democratic Peaceإف قضايا السياسة

العالمية هي شأف مف شئوف قضايا السياسة المحمية ،ويعتمد السبلـ عمى انتشار قيـ
ونظـ الديمقراطية ،فالدوؿ الديمقراطية ال تحارب بعضها بعضاً عمى األقؿ بعد أف
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تترسخ فيها الديمقراطية .ولذا تحدث التهديدات الرئيسية لمسبلـ العالمي بيف الدوؿ
التى يحكمها دكتاتوريوف أو بيف دوؿ ذات أنظمة دكتاتورية ودوؿ ديمقراطية.
[ ]5وحدة عموـ األقاليـ  :Pan-Regionsضغطت التكنولوجيا المسافات،

ومنذ عاـ  0947أزالت االتفاقيات الدولية معظـ الحواجز التجارية واالستثمارية .ومع
ذلؾ ،فالنتيجة لـ تكف عالماً واحداً بؿ ثبلثة عوالـ :فقد ازدادت التجارة داخؿ كؿ إقميـ

مف األقاليـ الثبلثة(أوروبا ،وأمريكا الشمالية ،وشرؽ آسيا) ،بسرعة أكبر مف التجارة
بيف األقاليـ بعضها وبعض .ويهيمف عمى كؿ إقميـ مف هذ األقاليـ قوة :االتحاد
األوروبي مف خبلؿ ألمانيا الموحدة ،وأمريكا الشمالية مف خبلؿ الواليات المتحدة،
وشرؽ آسيا مف خبلؿ الياباف ،لكف الصيف تنازعها الهيمنة بشكؿ متزايد .هذ األقاليـ
الثبلثة تمثؿ نسبة  %81مف إنتاج العالـ وتجارته.
[ ]6الدوؿ  :Statesحدث تغير جوهري في النظاـ الدولي بينما ظمت دوله
تمعب الدور األكثر أهمية .وكما هو الحاؿ دائماً ،فالدوؿ الكبرى لها قدرة أكبر في

التأثير عمى طبيعة قواعد النظاـ الدولي وشكمها .غير أف جميع الدوؿ لها حؽ

التصويت في المنظمات الدولية التي تطبؽ القواعد عمى نطاؽ كبير مف األنشطة.
توحي النظرات االعتبارية الخمس "األولى" بأف عصر الدولة القومية قد انتهى
بسبب التآكؿ السريع لمسيادة مف خبلؿ التفكؾ الثقافي أو التكامؿ العالمي أو التنظيـ
الدولي أو مجموعة تشتمؿ عمى دوؿ مختمفة .غير أف تحميبلً أدؽ ػ فيما يرى باستور

ػ يتيح لممرء أف يرى الدور الرئيسي الذي لعبته الدوؿ في كؿ هذ الرؤى ،كما يعترؼ
بذلؾ العديد مف المناصريف لهذ الرؤى .وعمى سبيؿ المثاؿ ،فعمى الرغـ مف أف
هنتنجتوف يؤكد عمى أف المتغيرات الثقافية تعتبر أكثر أهمية في تفسير سموؾ الدوؿ،
فإنه يعترؼ أيضاً بأف الدوؿ ستظؿ البلعب الرئيسي في شئوف العالـ ،وتتضمف

سيناريوهات الصراعات التي طورها في كتابه الشهير "صداـ الحضارات"( ،)01عمى
صراع بيف الدوؿ الكبرى وليس بيف الحضارات.
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ويقوؿ توماس فريدماف أف الدوؿ الكبرى يجري استبدالها بأسواؽ كبرى(سوبر
ماركت) ،لكنه يزعـ أنه بسبب العولمة والحدود المفتوحة فسيكوف لمدوؿ شأف أكبر
بل
وليس أقؿ في وضع القوانيف وتنفيذها" .تتطمب العولمة القابمة لبلستمرار هيك ً

مستق اًر لمقوة ،وال توجد دولة أكثر أهمية لذلؾ مف الواليات المتحدة .فاالنترنت وغيرها
مف التكنولوجيات التي يصممها وادي السيميكوف  Silicon Valleyلنقؿ األصوات
الرقمية والصور التميفزيونية والبيانات حوؿ العالـ ،وعمميات التكامؿ التجاري والمالي
المستمرة في تعزيزها بابتكاراتها ،وأيضاً كؿ الثروة التي تتولد عف ذلؾ ،كمها تحدث
في عالـ تعمؿ عمى استقرار قوة غير ضارة ،عاصمتها واشنطف دي سي .فمف
ناحية ،يرجع عدـ اندالع حرب بيف دولتيف توجد بهما مطاعـ ماكدونالدز إلى
التكامؿ االقتصادي ،ولكنه يرجع أيضاً إلى وجود القوة األمريكية واستعداد أمريكا

الستخداـ هذ القوة ضد أولئؾ الذيف قد يهددوف نظاـ العولمة ،بدءاً مف العراؽ إلى

كوريا الشمالية .فمف تنجح اليد الخفية لمسوؽ بدوف وجود قبضة خفية .وال يمكف أف
تنجح مطاعـ ماكدونالدز بدوف ماكدونيؿ دوجبلس مصمـ طائرة السبلح الجوي

األمريكي إؼ ػ .05وتسمى القبضة الخفية ،التي تحفظ لمعالـ األماف الذي يسمح
لتكنولوجيات وادي السيميكوف باالزدهار ،جيش الواليات المتحدة ،وسبلحها الجوي،
ومشاة بحريتها .وهذ القوات المقاتمة والمؤسسات يدفع لها بالدوالر دافع الضرائب
األمريكي"(.)00
السبلـ الديمقراطي يقوـ عمى أساس الدوؿ ،وخريطة عموـ اإلقميـ تتكوف أيضاً

مف دوؿ ،تكوف الغمبة فيها إلحدى دوؿ اإلقميـ .فالواليات المتحدة تصدر  %91مف
اإلنتاج الكمي و%73مف التجارة إلى أمريكا الشمالية ،والياباف تصدر  %71مف
اإلنتاج الكمي وثمث التجارة إلى عشر دوؿ في شرؽ آسيا .وتصدر ألمانيا %53مف
إنتاجها الكمي و%58مف تجارتها إلى دوؿ االتحاد األوروبي.
في القرف التاسع عشر ،بدت القومية فكرة سياسية أكثر ضعفاً مف فكرتي

الميبرالية واالشتراكية ،بيد أف األفكار الثبلثة وجدت تعبي اًر لها بصفة رئيسية داخؿ

الدوؿ .فقد غرست القومية في الدوؿ الطاقة والتوجه الذي كاف أحياناً ايجابياً وأحياناً
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مدم اًر ،عمى حد تعبير باستور .وبالمثؿ ،وفيما يرى باستور أيضاً ،يجري مع نهاية

القرف العشريف إعادة تعريؼ مصالح وأولويات الدوؿ عف طريؽ العولمة والهوية

والديمقراطية ،وبواسطة فاعميف جدد(المنظمات غير الحكومية ،والمنظمات الدولية،
والمؤسسات متعددة الجنسيات..الخ) ،يعززوف هذ المصالح واألفكار.
صفوة القوؿ ،إف الدوؿ ال تزاؿ هي الفاعؿ الرئيسي في النظاـ الدولي ،غير
أف كبلً مف هذ الرؤى األخرى تزيد مف فهمنا لؤلرضية التي تناور عميها الدوؿ
لمدفاع عف أنفسها أو إعبلء مصالحها .والسؤاؿ :أي الدوؿ اليوـ هي األكثر أهمية

نحتاج إذف لتعريؼ "القوة" ،وبعدها ُنحدد الدوؿ األقدر عمى التأثير ػ عالمياً ػ.
"القوة" ُمصطمح مراوغ! وفي محاولة جوزيؼ ناي االبف لتعريفها ،قارف في
البداية القوة بالطقس ػ الذي يسهؿ التحدث عنه أكثر مف فهمه ػ وبعد ذلؾ قارنها
بالحب الذي يسهؿ معايشته عف تعريفه أو قياسه! واذا ُعرفت القوة بالمصطمحات
العسكرية التقميدية كقدرة عمى سحؽ العدو ،حينئذ فإف األسمحة النووية تعتبر
المؤشرات الرئيسية ،وال تزاؿ الواليات المتحدة وروسيا مف أكبر دوؿ العالـ قوة ،واذا
ُعرفت القوة بقدرة الدولة عمى إنتاج السمع والخدمات ،فسوؼ يكوف إجمالي الناتج
المحمي هو المؤشر األفضؿ ،وأعمى إجمالي تمثمه دوؿ كالواليات المتحدة.
مفهوـ القوة تغير كثي اًر مع الزمف ،عمى نحو واضح ،ففي القرف السابع عشر

والقرف الثامف عشر كاف ُيعتقد عمى نحو واسع أف الحكومات التي تستطيع تعبئة
أكبر عدد مف الجيوش واطعامهـ ويمكنها أف تجبي الضرائب مف أكبر عدد مف
السكاف سوؼ تفوز في الحروب ،لذا كانت القوة غالباً ما تكافئ عدد سكاف الدولة

ومساحات األراضي التي تستزرعها .وفي القرف التاسع عشر ،كانت الصناعة
والسكؾ الحديدية مصادر أكثر أهمية عف الزراعة أو مساحة األراضي .وكاف لدى
روسيا عدد سكاف أكبر مف ألمانيا لكنها كانت أضعؼ منها ،ألنها كانت تفتقر إلى
ما كاف لدى ألمانيا مف السكؾ الحديدية الحديثة ،والبنية الصناعية.
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وبدءاً مف صناعات النسيج األولى والثورات الصناعية ومرو اًر بالثورة الكيمائية

والنووية والمعموماتية ػ أياً كاف ما ُيطور مف تكنولوجيا جديدة أو معرفة أو ما ُيمتمؾ
مف ثروات ُيعتمد عميها ػ ،فإف الدولة تجد نفسها في مقدمة منحنى القوة .فاختراع
بريطانيا لآللة البخارية ووفرة الفحـ جعبلها في مقدمة الثورة الصناعية .وعبلوة عمى

ذلؾ ،ك انت أنواع معينة مف الدوؿ قادرة بشكؿ أفضؿ عمى استغبلؿ مراحؿ معينة
مف التصنيع ،فاالتحاد السوفيتي عمى سبيؿ المثاؿ ،كاف قاد اًر عمى استخداـ قوة

التخطيط المركزي لتطوير صناعات الصمب الضخمة والكيماويات والمعدات

الرأسمالية ،غير أف اقتصاد الموجه أصبح عبئاً في عصر الكمبيوتر .تعممت الياباف
أف الطريؽ الصعب باستخداـ الجيش مف أجؿ الحفاظ عمى البتروؿ والفحـ كما فعمت

في ثبلثينيات القرف اؿ ،51أكثر تكمفة وأقؿ فاعمية مف االعتماد عمى السوؽ
والتكنولوجيا ،وهي ما اتجهت إليه بعد خمسة عقود.
الحكمة اليوـ هي أف الدولة تستمد قوتها مف النمو االقتصادي واالبتكار
التكنولوجي ،وتصبح التكنولوجيات مصد اًر لمقوة إذا أمكنها اختصار الزمف أو المسافة

أو الفضاء ،فاالنترنت تُعتبر بحؽ التكنولوجيا الجديدة األكثر قوة ألنها تنقؿ المعرفة
والمعمومات إلى أشخاص أكثر وبصورة أسرع وأرخص وأسهؿ مف أي وسائؿ
اتصاالت أخرى موجودة ،ففي العقد مف  0988إلى  0998الذي استخدمت فيه
االنترنت عمى نطاؽ واسع ،عممت االنترنت عمى تحفيز الصناعة بأكممها ،وبحموؿ
 0998كاف ثمث النمو االقتصادي لمواليات المتحدة ُيعزى لبلنترنت.
االنترنت وقوة المعمومات تزيد مف قدرة األفراد والمنظمات غير الحكومية عمى
التأثير في السياسة الخارجية والشئوف السياسية الدولية .ولف نجد ػ والكبلـ لباستور ػ
ال أفضؿ لهذا مف جودي ويمياـ ،وهي سيدة شابة تعمؿ مف خبلؿ منزؿ متواضع
مثا ً

في والية فيرمونت .ففي غضوف ست سنوات مف خبلؿ عممها عمى االنترنت،
استطاعت ويمياـ أف تنظـ ائتبلفاً مف 0311منظمة غير حكومية في 61دولة وقامت

بصياغة اتفاقية دولية لمنع إنتاج وتخزيف واستخداـ األلغاـ األرضية عمى مستوى
العالـ .وعمى الرغـ مف معارضة الواليات المتحدة وروسيا والصيف ،فقد أعدت
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المنظمات غير الحكومية حممة لوبية ناجحة استطاعت أف تجعؿ  055دولة توقع
اتفاقية في أوتاوا في ديسمبر  .0997وفازت ويميامز بجائزة نوبؿ لدورها في تنظيمها،
واستخداـ سيدة أعماؿ عادية لتكنولوجيا جديدة مف أجؿ تعزيز معيار دولي ،يعتبر
هذا نوعاً جديداً مف القوة في عصر جديد.
في عالـ الحكـ المطمؽ والحماية الجمركية تُعتبر األرض مصدر القوة ،وفي
عالـ التجارة الحرة تعتبر األرض أقؿ أهمية ،فدولة صغيرة مثؿ سنغافورة أو دولة
تتكوف مف مجموعة جزر مثؿ الياباف يمكف أف تكوف دولة ثرية وقوية .وكما ذكر
ريتشارد روزكرانس فإف فهمنا لمعنى القوة قد تغير مثمما تغير العالـ مف "الدولة
اإلقميمية "territorial stateإلى "الدولة التجارية"trading state

إلى "الدولة

االفتراضية ،"virtual stateحيث تكوف المعمومات وجميع عناصر اإلنتاج إجماال
لها القدرة عمى الحركة والتأثير .ميزة متغيرات القوة المادية(العسكرية والسكاف
واالقتصاد واألراضي والثروة الطبيعية) هو أنه يمكف قياسها وُيعترؼ بها عالمياً عمى
أنها مؤشرات لمقوة .أما القوة غير المادية فهي معنوية ومف المستحيؿ قياسها ،غير
أف هناؾ مؤشرات بديمة لروعة جماؿ وجاذبية أي دولة ،فقوة الواليات المتحدة
األمريكية غير المادية تظهر في المهاجريف والطبلب الذيف يفدوف إليها.
العبلقة بيف القوة المادية والقوة غير المادية لـ تُكتشؼ بعد بشكؿ كاؼ،
والعمماء كمما حاولوا فهـ "القوة" استعصت اإلحاطة بها! لكنه ،وفيما يرى باستور،
توجد بعض التوضيحات المفيدة .أوال ،يمكننا أف نفرؽ ما بيف المؤشرات العسكرية
واالقتصادية لمقوة المادية حتى لو لـ يكف في استطاعتنا مقارنتها أو إجمالها بسهولة.
ثانياً ،جعمت فكرة القومية والمعايير الدولية مف استخداـ القوة المادية أكثر تكمفة،
ومف ثـ تزايدت أهمية القوة غير المادية .ثالثاً ،ال توجد إجابات بسيطة عف أسئمة

مثؿ أي أنواع القوة التي يحتمؿ أف تكوف أكثر فاعمية في إجبار أو إقناع خصـ،
حتى في الحرب ،بؿ بصفة خاصة في وقت السمـ أو أثناء المفاوضات.
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عمى أية حاؿ ،مف شأف تحميؿ سريع لمؤشرات القوة المادية والقوة غير
المادية أف ُيظهر ،أف الدوؿ السبع التالية :بريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا وروسيا
والواليات المتحدة األمريكية والياباف والصيف ،هي الدوؿ الكبرى في العالـ..
ولقد كانت لمواليات المتحدة األمريكية القوة االقتصادية التي مكنتها مف أف
تحتؿ المرتبة األولى عمى المسرح العالمي منذ بداية القرف العشريف ،غير أف
إمكاناتها العسكرية لـ تبمغ درجة التفوؽ إال بعد دخولها الحربيف العالميتيف ػ األولى
والثانية ػ .قوة الواليات المتحدة األمريكية لـ تتراجع بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية
أو حتى بعد انتهاء الحرب الباردة ،ولكف عمى الرغـ مف وضعها البارز هذا ،فإنها
أظهرت عمى نحو ُممفت قد اًر مف التناقض بشأف زعامة العالـ!
هناؾ دوؿ أخرى ،في رأي باستور ،قد تنضـ أو تحؿ محؿ الدوؿ الكبرى في
القرف الحادي والعشريف .وتعتبر الدوؿ المرشحة األكثر وضوحاً حالياً قوى إقميمية،

لما لها مف تأثير ممحوظ في مناطقها .ومف المحتمؿ أف يزيد تأثيرها عف تأثير الدوؿ

الكبرى .ففي أمريكا البلتينية ،تعتبر الب ارزيؿ واألرجنتيف والمكسيؾ قوى إقميمية .وفي
أفريقيا ،نيجيريا وجنوب إفريقيا .وفي الشرؽ األوسط ،العراؽ وايراف ومصر .وفي
آسيا ،الهند واندونيسيا والباكستاف لها تأثير خارج حدودها.
قارئي الكريـ ،ذلكـ هو الوضع العالمي "الراهف" ،كما تبدو مبلمحه الرئيسية
في الفكر االستراتيجي الغربي! وكما رأينا ،لـ ُنشارؾ في صنع هذ البيئة العالمية
الجديدة! مف هنا ،ولسجناء االعتقاد في عظمة االستقبلؿ العربي الزائؼ لببلدنا ،وفي
الكاريزمية "االصطناعية" لآلباء المؤسسيف لدولة "ما بعد االستعمار" ،أقوؿ:
"وحدىا الحقيقة تُحرركـ"!
األنظمة االستبدادية ودولة "ما بعد االستعمار"(:)12
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ٍ
ألحداث ،فالسرد "الغائي" عممية تتقنها مراكز
هذ المقالة ليست سرداً/وصفاً

البحوث عندنا أو العارفوف ببواطف األمور ،فيما يتعمؽ باألحداث الجارية!! فإلى
بمخزوف ٍ
ٍ
كاؼ مف المعمومات ػ
هؤالء جميعاً يرجع الفضؿ في تزويد الجمهور العربي
أفترض جدالً صحته ػ ،بما يكفي المتبلئه معموماتياً! بقي لجمهورنا العربي أف يعرؼ

الممقي في روعه!
كيؼ ُيحقؽ ُ
ويحمؿ هذا الكـ مف المعمومات ُ

قراءتي هذ لف يكوف لها أي معنى إذا لـ تتجاوز السرد "الغائي" لؤلحداث
الجارية ،إلى قراءة نزيهة ومنظمة لها! وعميه ،ال أنوي ُمحاكاة ما تشهد مجتمعاتنا
مف تنبوءات يومية " ُمبتذلة" ،كوف أصحابها يتعاطوف مع األحداث عمى خطورتها مف
واقع خبراتهـ الطويمة مع مسابقات "كرة القدـ"! وهو أمر ال يخمو مف طرافة ،واف كاف

متوقعاً ،في ظؿ شغؿ "كرة القدـ" ألبناء أمتنا ،ألكثر مف نصؼ قرف!
التنبوء اليومي عممية محفوفة بالمخاطر ،ويغمب عميها طابع المغامرة،
خصوصاً إذا احتكمنا إلى األخطاء التي تُرتكب ػ بوعي أو ببل وعي ػ مف جانب أكثر
مفكرينا شهرة أو أكثر الناس عمماً ببواطف األمور .أما التنبوء متوسط األجؿ فهو
ينطوي عمى قدر أقؿ مف المخاطرة ويتمتع بمزايا أفضؿ خصوصاً عندما ُيوظؼ

بطريقة المصباح الكاشؼ الذي تضيء األشعة الصادرة عنه جوانب الحاضر بأكثر
مما تحاوؿ أف تستكشؼ خطوط المستقبؿ في الواقع الذي نعيشه.
وربما كاف مف األفضؿ واألهـ ػ واالقتراح لمارسيؿ ميرؿ ػ أف نطرح أسئمة
جيدة بدالً مف أف نحاوؿ البحث عف إجابات ألسئمة رديئة ،ولسوؼ أحاوؿ!
"نظاـ الحكـ" ػ أو "النظاـ السياسي" ػ هو أحد العناصر التي البد منها
لكياف/شخصية الدولة ،إلى جانب الشعب واإلقميـ .أو بعبارة أخرى" ،النظاـ السياسي"
هو مجرد تسمية ألنواع الحكومات أو أشكاؿ الحكـ! وثمة تصنيؼ ُمتداوؿ يقوؿ
بإمكانية التمييز بيف ثبلثة أنواع رئيسية مف الحكومات(0 :)03ػ الحكومة البرلمانية5 .ػ
الحكومة الرئاسية3 .ػ حكومة الجمعية الوطنية أو نظاـ الحكـ المجمسي فيما يسميه
البعض .والمبادئ األساسية التي تميز كؿ نوع مف أنواع الحكومات هي تداخؿ
77

السمطتيف التشريعية والتنفيذية في الحكومة البرلمانية ،وانفصالهما في الحكومة
الرئاسية ،وأولوية السمطة التشريعية في النوع األخير.
ولقد اشتُؽ مفهوـ "النظاـ  "systemفي ميداف العموـ الطبيعية أوالً ،لكي يأخذ
في االعتبار وجود عبلقة بيف العناصر الخاصة بمجموعة معقدة(النظاـ الشمسي
مثبلً) .وتـ نقؿ هذا المفهوـ ،عمى أسس غير دقيقة ،إلى ميداف دراسة المجتمع
اعتبا اًر مف القرف التاسع عشر فقط .وقد أسهمت أعماؿ عمماء الرياضة في وضع
القواعد النظرية لمفهوـ النظاـ ،كما أسهمت أعماؿ عمماء األنثروبولوجيا واالقتصاد

في إدخاؿ التحميؿ النسقي إلى الحقؿ االجتماعي ،ومع ذلؾ فقد تعيف االنتظار حتى
منتصؼ القرف العشريف قبؿ أف يظهر مفهوـ واضح ومتماسؾ لمنظاـ االجتماعي،
وذلؾ مف خبلؿ الدراسات التي قاـ بها تالكوف بارسوف(.)04
صمـ عمى أساس أنه مجموعة مركبة
النظاـ االجتماعي في أعماؿ بارسوف ُ
مف الوظائؼ المتنوعة .يقوـ بكؿ وظيفة مف هذ الوظائؼ ،وبطريقة مميزة ،قسـ
محدد مف أعضاء المجموعة :فتقوـ األبنية العائمية بالمحافظة عمى النموذج ،وتقوـ
األجهزة االقتصادية بالتكيؼ مع الضغوط الخارجية ،وتقوـ السمطات السياسية باتخاذ
القرارت وتقوـ المؤسسات االجتماعية والثقافية بالعمؿ عمى استمرار الوفاؽ العاـ.
ال واتقان ًا فقط ،وظيفتاف أخرياف هما القدرة عمى تغيير
وتتوافر لمجماعات األكثر كما ً
األهداؼ المرغوب الوصوؿ إليها ،والقدرة عمى التحوؿ الذاتي بدوف المساس

بالشخصية .ولمنتقدي المدخؿ الوظيفي لبارسوف ،تؤكد التجربة ،والرأي ألنصار
بارسوف ،انه إذا كاف صحيحاً أف األنظمة االجتماعية تحوز مف الموارد ما هو
ضروري لبقائها ،إال أف هذ األنظمة ُمعرضة لؤلعطاب الوظيفية ،مثمها مثؿ
األعضاء البيولوجية ،فهذ وتمؾ ُمعرضة فيما يرى مارسيؿ ميرؿ ،في ظروؼ معينة،
لمفناء التاـ إذا انفجرت مف داخمها ،أو تعرضت لمضغط مف خارجها.
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ُمستفيدًا مف أعماؿ بارسوف ،عمد دافيد إيستوف إلى بناء النظاـ السياسي،

عمى ما يمي :أوالً ،أهمية العبلقة بيف النظاـ وبيئته .ثانياً ،أهمية ضبط إيقاع النظاـ
عف طريؽ سمطة قادرة عمى الرد المبلئـ عمى التحديات ػ القادمة ػ مف البيئة.

تحميؿ النظاـ ػ أو التحميؿ النسقي ػ ينطوى عمى دراسة مجمؿ التفاعبلت التى
تحدث بيف النظاـ وبيف بيئته .و"النظاـ" المكوف مف مجموعة محددة مف العبلقات،
هو في حالة اتصاؿ مع بيئته مف خبلؿ آلية "المدخبلت" و"المخرجات" .وتتكوف
المدخبلت مف مجموعة المطالب والمعضدات المتجهة إلى النظاـ باعتبارها كؿ واحد
 .وفي داخؿ النظاـ تتحوؿ المطالب والمعضدات تحت تأثير رد الفعؿ المركب
لمعناصر التأسيسية لمنظاـ نفسه لتثير في النهاية رد فعؿ شامؿ مف جانب سمطة نظـ
االيقاع ،يعبر عف الطريقة التى يسعى بها النظاـ نحو التكيؼ مع التحريضات
والضغوط النابعة مف البيئة .وبينما يشكؿ رد الفعؿ الشامؿ هذا "المخرجات" استجابة
 responseالنظاـ أو رد عمى "المدخبلت" ،فإنها تمهد في الوقت نفسه لدائرة جديدة
مف رد الفعؿ "التغذية المرتجعة  "Feed-backوالتى تسهـ بدورها في تعديؿ البيئة
والتى منها ستنطمؽ مطالب ومعضدات أخرى.
مف هنا ،اشتؽ ميرؿ تعريفه لػ"النظاـ" بأنه :مجمؿ العبلقات بيف عدد محدد
مف البلعبيف الذيف يضمهـ نمط بيئي معيف ويخضعوف لصيغة تنظيمية مبلئمة.
"نظاـ الحكـ" عبارة ترهبها األذف العربية وال ترتاح لها كثي اًر عمى نحو ُممفت،

ربما الرتباطها في الوجداف الشعبي لدولة "ما بعد االستعمار" بالحكومات
االستبدادية/الدكتاتورية ،ولنق أر قوؿ "الخطير" محمد حسنيف هيكؿ ،عمى خمفية اندالع
االحتجاجات الطبلبية المناهضة لنظاـ الحكـ في مصر عاـ :)05(0968
"النظاـ المصري الذى حكـ ابتداء مف سنة  0955لـ ينشأ في بيئة سياسية،
أعني(والكبلـ لهيكؿ) أف الثورة كاف يج ب بالمنطؽ العادي أف تنبع مف جو آخر غير
القوات المسمحة التى خرجت منها الطبلئع التى قادت الثورة فيما بعد فعبلً".
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وربما أيضاً يرجع عدـ االرتياح الشعبي لعبارة "نظاـ الحكـ" الرتباطها بأحكاـ

قضائية "دموية" "جائرة" ،لطالما صدرت في حؽ شرفاء ،طيمة عقود "ما بعد
االستعمار" ،بزعـ مناهضتهـ لمشرعية القائمة وتآمرهـ لقمب "نظاـ الحكـ"!
حديثي في هذ المقالة عف األنظمة العربية الحاكمة ،ال أعني به سوى
األنظمة التى ُوجدت في دولة "ما بعد االستعمار" ،واستوطنت الفضاء السياسي فيها
ألكثر مف نصؼ قرف ،فقد تزامف ميبلد هذ األنظمة مع انتهاء الحرب العالمية
الثانية واقرار القوتيف العظمييف ػ كما ذكرنا ػ لمبدأ االستقبلؿ "الزائؼ" لمبمداف
المستعمرة ،وفي مقدمتها بمداف عالمنا العربي وبمداف إفريقيا جنوب الصحراء!
ُ
هذ األنظمة العربية االستبدادية في دولة "ما بعد رحيؿ االستعمار" ػ أو دولة
"ما بعد الحرب العالمية الثانية" ػ ،منذ مجيئها إلى الوجود وحتى انهيارها الذى بدأ
فيما أري مع االطاحة بنظاـ صداـ حسيف في العراؽ وال يزاؿ ُمستم اًر حتى اآلف،

وعمى اختبلؼ مشاربها ،ما بيف قومي واسبلمي وبعثي وشيوعي وناصري

واشتراكي..الخ ،كانت وال تزاؿ حريصة عمى توارث وتكريس مبدأ االستقبلؿ "الزائؼ"!
وهي ،واف بدت متنافرة ،تمتقي عمى تجفيؼ منابع الحرية!
ولمف يسأؿ :لماذا سبقتنا مناطؽ كإفريقيا جنوب الصحراء في التخمص مف
انظمة "ما بعد االستعمار" ،عقب انهيار االتحاد السوفيتي ولماذا تأخرت االطاحة
بهذ األنظمة في عالمنا العربي ،إلى ما بعد هجمات سبتمبر  !5110رغـ ما نعممه
جميعاً ًً مف تزامف حصوؿ البمداف العربية واالفريقية ،عمى االستقبلؿ الوطني!
بؿ إف دولة كمصر كاف لها فضؿ السبؽ!! وهو ما أغرى عمى ما يبدو
المتاجرة
بالمزايدة ،بؿ و ُ
نظامها الحاكـ في خمسينيات وستينيات القرف العشريف ُ
بجهود في دفع األفارقة إلى االستقبلؿ ،رغـ حتميته ،لدعـ القوتيف األعظـ له!
بالطبع ،ال أقصد مف قولي هذا التهويف مف جهود األنظمة المصرية "ما بعد
االستعمار" ،فهي مشكورة ،ما أقصد هو التنبيه ألهمية تخميص الماضي مف زيفه
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وأكاذيبه الكبرى ،كوف هذا أصوف لمتاريخ! فأف تعرض نصؼ الحقيقة وتخفي نصفها
اآلخر أخطر ألؼ مرة مف أف تُخفي الحقيقة برمتها .لـ يعد مقبوالً أف ُنعمى عف
بديهيات ،صيرنا الجهؿ بها "لعبة" األمـ! دعـ حكوماتنا ظؿ وثيقاً لحكومات إفريقية

المر لمبدأ االستقبلؿ الزائؼ!
بعينها( ،)06اشتهرت باستبدادها وتكريسها ُ

في مؤلفه القيـ "الموجة الثالثة"( ،)07حدد هنتنجتوف معنى الديمقراطية بإيجاز
بأنها نهج لمحكـ يقوـ عمى االنتخابات الحرة والمؤسسات الثابتة وعمى تداوؿ السمطة
بيف األحزاب في نظاـ تعددي يكفؿ الحرية وتكافؤ الفرص لجميع األحزاب السياسية
القائمة وحرية االختيار لكؿ الناخبيف .ويقابمها عمى النقيض النظاـ الشمولى الذي
يتولى الحكاـ في ظمه السمطة إما بحكـ المولد أو الصدفة أو الثراء أو العنؼ أو
التعييف .والديمقراطية كما يحددها هنتنجتوف ليست نظاماً لمحكـ وانما هي "نهج" ُيتبع

في إطار نظاـ الحكـ .فهناؾ ممكيات شمولية وأخرى ديمقراطية ،كما أف هناؾ أنظمة

حكـ جمهورية شمولية وأخرى ديمقراطية .لكف الديمقراطية ال تتناسب بالطبع مع
أنظمة الحكـ العسكرية أو الدكتاتورية الفردية!
في المؤلؼ نفسه تحدث هنتنجتوف عف تقارير صدرت عاـ  ،0991تؤكد أف
التحوؿ الجماعي إلى الديمقراطية الذي كانت تشهد أوروبا الشرقية ،عمى خمفية
تفكؾ االتحاد السوفيتي ،دعـ المطالبة بالتغيير عندنا ،ودفع الحكاـ في مصر
واألردف والجزائر إلى االسراع بإتاحة مزيد مف المجاؿ السياسي لمتعبير عف السخط.
ولتعضيد زعمه ،أورد هنتنجتوف تعميقاً ،لصحفي مصري ،عمى االنهيار الجماعي

لؤلنظمة الشيوعية ،هذا نصه" :ال مفر مف الديمقراطية اآلف .فكؿ هذ األنظمة
العربية ال خيار أمامها إال أف تناؿ ثفة شعوبها وترضخ لمخيار الشعبي"!
وفي تفسير لعدـ تحقؽ رؤية الصحفي المصري ػ والتى تستند إلى فرضية

"العدوي" ،أو "كرات الثمج" ،أو "ظاهرة الدومينو"

كسبب()08

ػ ،أكد أستاذ هارفارد

الراحؿ هنتنجتوف أف الثورة الديمقراطية العالمية كانت يمكف أف تفرز في أية دولة
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مناخاً خارجياً يدفع ويساعد عمى التحوؿ الديمقراطي ،لكنها لـ تكف تستطيع أف تُفرز
الظروؼ ػ الداخمية ػ البلزمة لمتحوؿ الديمقراطي في الدولة.
"كرات الثمج" أو "ظاهرة الدومينو" والتى كاف تأثيرها واضحاً عاـ  ،0991عمى

التحوؿ الديمقراطي في كؿ مف بمغاريا ورومانيا ويوغوسبلفيا ومنغوليا ونيباؿ وألبانيا،
كانت وحدها ػ والكبلـ ال يزاؿ لهنتنجتوف ػ تُعد ضعيفة كسبب لمتحوؿ الديمقراطي في
غياب الظروؼ المبلئمة في تمؾ الدوؿ التى تأثرت بها.
تحميؿ هنتنجتوف "صحيح" و"بارع" كالعادة! غير أنه "ناقص" و"ال يخمو مف
غرض"! كونه يتعامى ٍ
بدـ بارد ،كدأب أغمب التحميبلت الغربية ،بؿ والعربية
أيضاَ(!!)  ،عف تحميؿ الواليات المتحدة وحمفائها أية مسئولية عف اعاقة توافر

"الظروؼ الداخمية البلزمة لمتحوؿ الديمقراطي" في ببلدنا ،متجاهبلً دور ببلد
البلانساني في التمكيف لمبدأ االستقبلؿ الزائؼ في دولة "ما بعد االستعمار"(!)09

عمى أية حاؿ ،هنتنجتوف قسـ "القوى الداخمية" التى حالت برأيه دوف المزيد
مف التحوالت الديمقراطية في دوؿ العالـ ،في تسعينيات القرف اؿ ،51كما يمي:
[ ]1العقبات السياسية :مف العقبات السياسية غياب التجربة الحقيقية مع
الديمقراطية عف الدوؿ التي ظمت عمى الشمولية في تسعينيات القرف الماضي .واف
كاف هذا برأي هنتنجتوف ال يمثؿ مانعاً حاسماً أماـ التحوؿ الديمقراطي .هنتنجتوف
كاف قد توقع اختفاء عقبة واحدة خبلؿ تسعينيات القرف الماضي وهي الزعماء الذيف

بل في هذ األنظمة،
أقاموا هذ األنظمة الشمولية أو الذيف ظموا في السمطة طوي ً

ألنهـ عادة ما يتحولوف إلى متشدديف ،يعارضوف أي تحوؿ ديمقراطي! موت هؤالء
الزعماء أو رحيمهـ عف السمطة يؤدي إلى إزالة عقبة مف طريؽ التحوؿ الديمقراطي

في ببلدهـ ،ولكف ال يؤدي بالضرورة إلى حدوث التحوؿ.
مف العقبات األخرى الكؤود التي حالت في نظر هنتنجتوف دوف التحوؿ
الديمقراطي ،غياب االلتزاـ الحقيقي بالقيـ الديمقراطية بيف الزعماء السياسييف في آسيا
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وأفريقيا والشرؽ األوسط .واف هؤالء الزعماء حيف يخرجوف مف مناصبهـ ،نجد لديهـ
ما يكفي مف األسباب لمدفاع عف الديمقراطية .اختبار مدى التزاـ هؤالء الزعماء
بالديمقراطية يأتي حيف يكونوف في السمطة ال يزالوف .وبرأي هنتنجتوف اف األنظمة
الديمقراطية بأمريكا البلتينية كانت تتـ االطاحة بها بانقبلبات عسكرية في العادة .وقد
حدث ذلؾ بالطبع في الشرؽ األوسط وآسيا ،إال أف القادة المنتخبيف أنفسهـ في هذ
المناطؽ كانوا برأيه مسئوليف عف سقوط الديمقراطية ،ومف هؤالء أندي ار غاندي في
الهند وفرديناند ماركوس في الفمبيف وسوكارنو في أندونيسيا.
[ ]2الموروث الحضاري :هناؾ رأي يرى أف المواريث الحضارية التاريخية

الكبرى في العالـ تتفاوت بشدة في مدى مبلءمة توجهاتها وقيمها ومعتقداتها وأنماط
السموؾ فيها لنمو الديمقراطية .فالموروث الحضاري المعادي لمديمقراطية يعوؽ
انتشار المعايير الديمقراطية في المجتمع وينكر شرعية المؤسسات الديمقراطية،
وبالتالي فهو يحوؿ دوف قياـ هذ المؤسسات بمهامها .وطبقاً لهذا الرأي ،ال تتناسب

الديمقراطية إال مع الدوؿ الشمالية الغربية وربما وسط أوروبا وما خرج عنها مف

مستوطنيف .ومف الشواهد الداعمة لهذا الرأي:
 اف الديمقراطية الحديثة نشأت في العالـ الغربي.
 اف معظـ الدوؿ الديمقراطية منذ بدايات القرف الػ 09هي دوؿ غربية.
 اف الديمقراطية انتشرت خارج نطاؽ شماؿ المحيط األطمنطي ،في
طاغ،
المستعمرات البريطانية السابقة ،وفي الدوؿ التى تعرضت لنفوذ أمريكي ٍ

وأخي اًر في المستعمرات االيبيرية السابقة بأمريكا البلتينية.

 اف الدوؿ الديمقراطية اؿ 58عاـ  0991شممت  37دولة أوروبية غربية
ومستوطنة أوروبية ودولة أمريكية التينية ومستعمرة استرالية وست دوؿ
أخرى( الياباف ،وتركيا ،وكوريا الجنوبية ،ومنغوليا ،وناميبيا ،والسنغاؿ) .وكانت
عشروف دولة مف الدوؿ الثبلثيف التى تحولت إلى الديمقراطية في الموجة
الثالثة(،)51

ال سيطر عميها النفوذ الغربي.
إما دوالً غربية أو دو ً
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ثمة نسخة أقؿ حدة مف عقبة الموروث ترى أف المسألة ليست أف حضارة ما
أو أخرى تبلئـ الديمقراطية وتتقبمها وانما أف هناؾ حضارة ما أو بعض الحضارات
تُعادي الديمقراطية! الكونفوشية واالسبلمية هما األكثر شهرة! وبرأيي هنتنجتوف يزيد
ما يمي مف حدة العوائؽ التى تواجه الديمقراطية في حضارتنا:
 عدـ طرح فكرة الديمقراطية لمبحث النزيه المنظـ .في حيف أف اآلراء التى
ترى في بعض المواريث الحضارية عوائؽ تحوؿ دوف تحقيؽ التطور باتجا
ما أو آخر يجب أف ُيعاد النظر فيها وأف تُحاط بقدر مف الشؾ.
 إف المواريث الحضارية التاريخية الجميمة كالحضارة االسبلمية هي كيانات
ُمعقدة مف األفكار والعقائد والتعاليـ والكتابات واالفتراضات وأنماط السموؾ.
وأية ثقافة عظيمة بها بعض العناصر التى تناسب الديمقراطية .وعف
العناصر المناسبة لمديمقراطية في الحضارة االسبلمية وكيؼ وتحت أية
ظروؼ يمكف إلغاء العناصر غير الديمقراطية ،يتساءؿ هنتنجتوف!
 حتى واف كاف الموروث الحضاري بمثابة عائؽ في طريؽ الديمقراطية ،فإف
التراث يتسـ بالدينامية والحركة ال بالسمبية والجمود .فالمعتقدات السائدة
والتوجهات الجارية في المجتمع تتغير ،وبينما تحافظ الثقافة السائدة عمى
عناصر االستم اررية في المجتمع فإنها تختمؼ اختبلفاً واضحاً عما كانت

عميه قبؿ جيؿ أو جيميف .التراث يتطور ،ولعؿ التنمية االقتصادية نفسها ػ
والكبلـ لهنتنجتوف ػ هي مف أهـ أسباب التطور الحضاري.

[ ]3العقبات االقتصادية :الفقر يمثؿ عائقاً رئيسياً ،بؿ ربما كاف أكبر عائؽ

في سبيؿ التنمية االقتصادية .ويتمثؿ مستقبؿ الديمقراطية عمى مستقبؿ التنمية
االقتصادية .والعوائؽ في طريؽ التنمية االقتصادية برأي هنتنجتوف هي عوائؽ في
طريؽ اتساع نطاؽ الديمقراطية .غالبية الدوؿ التي كانت تؤهمها ظروفها لمتحوؿ
الديمقراطي في تسعينيات القرف الماضي هي دوؿ في الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا.
فالرخاء االقتصادي لهذ الدوؿ كاف مصدر الصادرات النفطية ،وهو موقؼ عزز
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السيطرة البيروقراطية لمدولة وبالتالي هيأ مناخاً ال يتناسب والتحوؿ لمديمقراطية .إال
أف ذلؾ لـ يكف معنا استحالة التحوؿ الديمقراطي بالضرورة.

فقد مارست البيروقراطيات الحكومية في دوؿ أوروبا الشرقية سيطرة أكبر مف
المصدرة لمنفط .تمؾ السيطرة قد تنهار عند نقطة معينة في هذ الدوؿ
سيطرة دولنا ُ
النفطية بنفس الصورة الفجائية التي انهارت بها في دوؿ أوروبا الشرقية!

موجة التحوؿ الديمقراطي التي اجتاحت العالـ في تسعينيات القرف العشريف
كاف مف الممكف أف تصبح سمة سائدة في سياسات الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا.
وقتها ػ والكبلـ لهنتنجتوف ػ تتحد قضية االقتصاد والموروث الحضاري معاً .فما هي
أشكاؿ السياسة وأنماطها التي يمكف أف تظهر ،حيف يتفاعؿ الرخاء االقتصادي مع

الموروث الحضاري ! في مناقشته لهذا التساؤؿ المهـ يقرر هنتنجتوف اف التحوؿ
الديمقراطي في دوؿ العالـ اإلسبلمي يدعـ نفوذ حركات سياسية واجتماعية لها وزنها
ويحوـ الشؾ حوؿ التزامها بديمقراطية نظاـ الحكـ.
[هؿ تستمر الحكومات ػ القائمة في بداية تسعينيات القرف اؿ 51ػ فيما بدأته
مف انفتاح سياسي وتُجري انتخابات تتنافس فيها الجماعات اإلسبلمية دوف قيود
وهؿ تحصؿ الجماعات اإلسبلمية عمى األغمبية واذا فازوا باالنتخابات ،فهؿ يسمح
الجيش(الذي ُيعد شديد العممانية في دوؿ كالجزائر وتركيا وباكستاف واندونيسيا) لهـ
بتشكيؿ الحكومات واذا شكموا حكومات ،فهؿ ستتبع سياسات إسبلمية متشددة
تقوض دعائـ الديمقراطية وتقضي عمى العناصر ذات التوجهات الحديثة في
ومحيطها!]
المجتمع ،وهؿ ستُشكؿ تهديداً لممصالح الغربية في بمدانها ُ
بهذ التساؤالت "الحائرة" ،فسر لنا هنتنجتوف بعبقريته المعهودة موقؼ ببلد
وحمفائها "الضبابي" مف مسألة التحوؿ الديمقراطي في ببلدنا ،بعد تفكؾ االتحاد
السوفيتي واالنهيار الجماعي لؤلنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية .دوف أدنى إشارة
تُذكر مف جانبه لمسئولية ببلد عف هدـ اإلنساف العربي وحرمانه مف حقه في نقد
وتطوير ثقافته ،مف خبلؿ صيانتها ألنظمتنا القمعية ولمبدأ االستقبلؿ "الزائؼ" ،بزعـ
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تفويت الفرصة عمى االتحاد السوفيتي في استقطاب األنظمة العربية إلى جانبه! وهو
لحكامنا بافتعاؿ معارؾ وهمية ،ساعدتهـ مف جهة عمى التجفيؼ "الكارثي"
ما سمح ُ
لمنابع الحرية ،ومف جهة أخرى أكسبتهـ شعبية واسعة!
ماال يعممه الكثيروف مف أبناء مجتمعاتنا "كارهة الحقيقة" هو أف كؿ ما يدور
عندنا مف أحداث ،يرتبط ارتباطاً وثيقاً بما يدور في العالـ ػ خاصة الغربي ػ ،وال

يمكف فهمه إال بإدراؾ مختمؼ عناصر هذا الترابط( .)50إف أي شيء وكؿ شيء في

حياتنا أصبح عمى نحو ُمتزايد له صمة بما يدور في العالـ .فكيؼ يمكف أف نتجاهؿ
هذ الصبلت وال نسعى إلى فهمها والتعامؿ معها بكؿ أبعادها وكيؼ نظؿ ننظر
إلى األشياء وعبلقاتها ،كأنها تبدأ وتنتهي عند حدودنا "الجغرافية" !
الطريؽ إلى ىجمات  11سبتمبر:"2001
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لمرئيس العراقي الراحؿ صداـ حسيف ونظامه خصوصية شديدة في التاريخ
العربي المعاصر ،ليس فقط لطريقة إعدامه "الثأرية" ،عمى يد ضحايا ظُممه ،وانما

أيضاً لكونه أوؿ حاكـ عربيُ ،يطاح به وبنظامه عمى خمفية هجمات 00سبتمبر!
والسؤاؿ :لماذا كاف صداـ حسيف ونظامه أوؿ ضحايا الغضبة األمريكية

ثمة أحداث قديمة ،عمى ما يبدو ،تقؼ وراء اختيار الواليات المتحدة لصداـ
حسيف ونظامه ،كمتنفس لغضبتها ،بعد هجمات الحادي عشر مف سبتمبر!5110
كانت السياسة األمريكية تجا النظاـ العراقي في ثمانينيات القرف الماضي
"انتهازية" كالعادة! فقد "مالت" الواليات المتحدة بالفعؿ ناحية العراؽ أثناء الحرب
اإليرانية/العراقيةُ ،معتبرة إيراف "اإلسبلمية" بمثابة التهديد األخطر عمى المصالح

الغربية في الخميج! دوف أدنى مباالة بوقوع مئات اآلالؼ مف الضحايا في تمؾ
الحرب التى استمرت ثماني سنوات(0981ػ ،)0988قدمت خبللها الواليات المتحدة
وبريطانيا لمنظاـ العراقي معمومات استخباراتية وطائرات هميكوبتر الستخدامها في
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هجماته باألسمحة الكيماوية ضد إيراف ػ ،وأيضاً في حمبلته ضد

األكراد()55

ػ ،كما

حالت الدولتاف دوف إدانة مجمس األمف وقتها لهذ الجرائـ!

حرب طويمة وطاحنة عمى هذا النحو ،كاف لها تأثير "قاتؿ" عمى االقتصاد
العراقي .فقد تدهور الناتج القومي االجمالي في عاـ  ،0988رغـ أنه بدأ يستعيد
عافيته عاـ  .0989ووصؿ معدؿ التضخـ إلى  %45في عاـ  .0991وظمت ثمار
انتصارات صداـ بعيدة عف متناوؿ أبناء شعبه ،عمى حد تعبير مايكؿ بالمر(!)53
ومع ذلؾ ،فقد كاف العراؽ غنياً بالنفط ،ولديه قطاع زراعي ُمنتج ،غير أف
قبضة صداـ حسيف "الحديدية" ،ورفضه لتخفيض اإلنفاؽ الحكومي ،وأمر باستمرار
مشروعات التنمية والتطوير النوعي في القوات العسكرية ،واحتفاظه بالجيش العامؿ
عمى نفس المستوى تقريباً الذي بمغه في السنة األخيرة لحربه مع ايراف .كؿ هذ

األمور وغيرها زادت مف الضرورات االقتصادية بالنسبة لصداـ .وبات لزاماً عميه ػ ما

لـ يعمؿ عمى إبطاء الزخـ الستعادة النشاط االقتصادي أو خفضه بدرجة كبيرة قواته
المسمحة ػ ،أف ُيقنع أنظمة الخميج بإسقاط المميارات المديف بها لهـ! وبأف يخفضوا
صادراتهـ النفطية ويمنحوا العراؽ حصة أكبر مف اإلنتاج في إطار منظمة "األوبؾ"!
وبأف ينقموا استثماراتهـ مف الواليات المتحدة!
واذا أضفنا إلى ذلؾ كمه "النسخة العراقية" لمحضر االجتماع "الشهير" بيف
صداـ حسيف وجبلسبي السفيرة األمريكية في بغداد ،والتي نشرها العراقيوف فيما بعد،
والتي تفضح إببلغ السفيرة لصداـ بأنه "ليس لمواليات المتحدة رأي فيما يتعمؽ
بالمنازعات العربية ػ العربية ،مثؿ خبلفكـ مع الكويت حوؿ الحدود" ،فيما كاف يبدو،
إف صح الزعـ العراقي ،أنه إعطاء "ضوء أخضر" لمعراقييف لمغزو!
أقوؿ إنه إذا أخذنا كؿ هذ األمور في االعتبار ،فقد تتبدد بعض أوهامنا!
المعاصر عمى طريقة فيمـ
كارثة أف تُعالج مثؿ هذ الحوادث الخطيرة في تاريخنا ُ
"العاصفة" لخالد يوسؼ ،حيف اختزؿ مأساة الغزو في أخويف مصرييف ،حارب
أحدهما إلى جانب النظاـ العراقي ،وحارب الثاني إلى جانب نظاـ ببلد وحمفائه!
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عمى أي ة حاؿ ،كانت الكويت بالفعؿ مصيدة موت حقيقية لمجيش العراقي ،ولـ
يكف قرار صداـ حسيف بإرساؿ المزيد والمزيد مف الرجاؿ والمعدات إلى "محافظته
التاسعة عشرة" التي فتحها حديثاً ينبع مف إستراتيجية عسكرية مدروسة تستهدؼ

إلحاؽ الهزيمة بهجوـ القوات المتحالفة( ،)54بؿ كاف ينبع فيما يرى مايكؿ بالمر مف
إستراتيجية سياسية ،قُصد بها ردع هجوـ مف هذا النوع عف طريؽ إثارة شبح
حمامات الدـ في أذهاف زعماء التحالؼ مف الغربييف ،فالدـ الغربي عزيز!
الصراع عمى الكويت والذي ُحسـ لصالح قوات التحالؼ بزعامة الواليات
المتحدة األمريكية ،كاف رغـ كؿ شيء ،أوؿ أزمة في سنوات ما بعد الحرب الباردة!
بدا فيه جمياً ما أسفر عنه انتهاء الحرب الباردة مف تعديؿ في بعض عناصر

المعادلة الجغرافية ػ االقتصادية! فاحتواء الشيوعية لـ يعد يجبر الواليات المتحدة عمى
ضماف التدفؽ المستمر لمنفط مف الخميج إلى أوروبا الغربية .ومع ذلؾ فإف األهمية
الكمية لمعناصر الجغرافية ػ االقتصادية في السياسة الخارجية األمريكية قد زادت.

واألسباب فيما يرى بالمر ،هي :أوالً ،إدراؾ أصحاب القرار السياسي األمريكي،
وأغمبية الشعب األمريكي ،انه ليس في مصمحة الواليات المتحدة حدوث انهيار في

اقتصادات شركائها التجارييف الرئيسييف في أوروبا وآسيا .وثانياً ،اف نمو اقتصادات

الدوؿ الديمقراطية الجديدة في أوروبا الشرقية يعتمد ،جزئياً ،عمى توافر النفط الشرؽ
أوسطي رخيص السعر .وثالثاً ،مف المرجح أف يزداد اعتماد أمريكا عمى بتروؿ

الخميج العربي المستورد .وبوجه عاـ ػ والكبلـ لمايكؿ بالمر ػ فإف الشعب األمريكي
ينفر مف الموافقة عمى تشييد المزيد مف محطات الطاقة النووية ،خوفاً مف الحوادث

ومف المشكبلت المتصمة بإنتاج النفايات النووية ،كما يرفض الشعب زيادة عمميات
الحفر لمتنقيب عف النفط قبالة الشواطئ ،خشية تموث الميا وأماكف االستحماـ في
البحر ،ويرفض إحراؽ المزيد مف الفحـ ،حتى ال يزداد تموث الهواء وحتى ال يسقط

المطر الحمضي!!
إريؾ هوسكيف ،وهو طبيب كندي ،كاف منسؽ فريؽ هارفارد في العراؽ ،عمؽ
عمى وحشية الهجوـ عمى الشعب العراقي في "عاصفة الصحراء" بقوله :إف القصؼ
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بالقنابؿ عاـ  0990ق د انهى بصورة فاعمة كؿ ما هو حيوي لمبقاء البشري في
العراؽ ،الكهرباء والماء وأنظمة الصرؼ والزراعة والصناعة والرعاية الصحية! ،أما
الصحفي األمريكي الشهير توماس فريدماف ،فقد ادعى بوقاحة أف األفضؿ في كؿ
العوالـ ،بالنسبة لمواليات المتحدة األمريكية ،هو ديكتاتور آخر مثؿ صداـ حسيف أو
عمى حد قوله :قبضة حديدية لعصبة عراقية دوف صداـ حسيف!
وقبؿ انتخاب بوش االبف كرئيس لمواليات المتحدة األمريكية قاـ ديؾ تشيني
ودونالد رامسفيمد وپوؿ وولفويتز ،بكتابة مذكرة تحت عنواف "إعادة بناء القدرات
الدفاعية لمواليات المتحدة" في سبتمبر  ،2000أي قبؿ عاـ مف أحداث
00سبتمبر .5110في هذ المذكرة ورد ما معنا انه بالرغـ مف الخبلفات مع نظاـ
صداـ حسيف والذي يستدعي تواجدا أمريكيا في منطقة الخميج العربي إال أف أهمية
وأسباب التواجد األمريكي في المنطقة تفوؽ سبب وجود صداـ في

السمطة(.)55

عمى أية حاؿ ،ما حصؿ هو أف الرئيس بوش األب تردد في أف ُيحؿ

ديكتاتور آخر مكاف صداـ ،ألنه فيما يرى محمود ممداني لـ يكف متيقناً مف

التداعيات اإلقميمية عمى بقية حكوماتنا وايراف وتركيا( ،)56التي يمكف أف يؤدي إليها

تغيير النظاـ العراقي! ومف ثـ اكتفى بمواصمة عقاب العراؽ في زمف السمـ ،حتى
ُيبعد نظامه عف أف يكوف ُمسمحاً بطريقة فعالة ضد أي أحد ،غير مواطنيه!
كاف القصؼ المتكرر لمعراؽ يجري في موازاة "نظاـ غير محدد مف العقوبات
االقتصادية" .وكانت األ مـ المتحدة قد تبنت العقوبات االقتصادية كجزء مف دستورها
لعاـ  0945وكوسيمة لصيانة النظاـ الكوني .واستخدمت العقوبات االقتصادية ،منذ
ذلؾ الوقت وحتى توقيعها عمى العراؽ ،أربع عشرة مرة ،منها اثنتا عشرة مرة منذ
انهيار االتحاد السوفيتي .غير أف العراؽ يمثؿ أوؿ دولة توقع فيها العقوبات عمى بمد
بصورة شاممة منذ الحرب العالمية الثانية ،بمعنى أف كؿ مف أوجه صادراتها ووارداتها
وعرضه لفيتو الواليات
قد أصبح ،في آخر األمر ،خاضعاً إلشراؼ األمـ المتحدة ُ
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المتحدة األمريكية! وقد كشؼ هذا النظاـ مف العقوبات االقتصادية عف تطور جديد
وخبيث بحؽ في تاريخ النزاع األقؿ حدة!
فقد ادعى ،وهو يشف حممة باعتبارها حممة مف أجؿ حقوؽ اإلنساف ،أنه
يهدؼ إلى تخفيؼ عقوبة ُمستحقة بالفعؿ ،طبق ًا لحكـ شروط قانوف خاص "بالسمع
اإلنسانية" ،التي يشرؼ عميها "منسقو األمـ المتحدة لممعونة اإلنسانية"! لقد أطمؽ
ذلؾ في الحقيقة العناف لمقتؿ "الدنيء" لمئات اآلالؼ مف األطفاؿ والمرضى في
العراؽ! "إف الواليات المتحدة تحتاج إلى قوة كافية حتى تمنع أي م ٍ
تحد يحمـ ،في أي
ُ
زماف ،بتحدينا فوؽ المسرح العالمي"( ،)57هدؼ ُمحدد وواضح تضمنته وثيقة

اإلستراتيجية الشهيرة التي رسمها بوؿ وولفويتز في السنة األخيرة لبوش األب!

حقيقة ُمحزنة ػ حقاً ػ أف بزوغ الواليات الواليات المتحدة كقوة عظمى عالمية
وحيدة ،قد سار جنباً إلى جنب مع طمبها أف تُستثنى مف أي حكـ دولي لمقانوف .وهي
لـ تتردد ،في الوقت نفسه ،عف المطالبة بتطبيؽ انتقائي لحكـ القانوف ،ساعية إلى

استخداـ القانوف كأداة لوضع الدوؿ األخرى تحت المحاسبة.
العامموف المدنيوف الدوليوف ،عمى أعمى مستوى ،الذيف أصروا عمى أف تقبؿ
أمريكا بحكـ القانوف قد استُهدفوا وتُركوا أماـ اختيار واحد :أف يستقيموا أو ُيعزلوا،
وكاف أكثر هؤالء برو اًز وشهرة هو السكرتير العاـ السابؽ لؤلمـ المتحدة بطرس
غالي ،الذى قاد اقتناعه العاطفي الساذج ػ والكبلـ لممدوح ممداني ػ إلى أف انتهاء

الحرب الباردة سوؼ ُيفسح الطريؽ لمحكـ العالمي لمقانوف ،مما قاد إلى اختبلفات
عدة مع مادليف أولبرايت ،وأدى في النهاية إلى رسالة واضحة مف إدارة كمينتوف أف
ترشيحه سوؼ ُيواجه بالفيتو إف هو سعى إلى فترة ثانية في منصبه!
صبر واشنطف نفذ عندما بدأ بطرس غالي ممارسة استقبلله في التطبيؽ!
انتقد غالي انشغاؿ واشنطف بالبوسنة "حرب األغنياء" واهمالها الصوماؿ،
حيث " ُيحتمؿ موت ثمث السكاف جوعاً" ،ورواندا حيث اتهـ الواليات المتحدة "بالوقوؼ
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في كسؿ" والمشاركة فقط عندما تهمؾ المذابح بالفعؿ القسـ األعظـ مف السكاف .إف
العديد يؤمنوف أف غضب واشنطوف قد بمغ الذروة في أبريؿ  ،0996عندما أصر
غالي عمى نشر نتائج استقصاء األمـ المتحدة التي أوضحت تورط إسرائيؿ ػ
كالعادة(!!) ػ في قتؿ حوالي مائة مف المدنييف الذيف اخذوا رهائف في معسكر األمـ
المتحدة في قانا بجنوب لبناف .ونجحت الواليات المتحدة ،في النهاية ،في استبداؿ
بطرس غالي بأفريقي آخر ،هو كوفي عناف ،وكيؿ السكرتير العاـ لؤلمـ المتحدة
لحفظ السبلـ خبلؿ مذابح رواندا العرقية ،الذي أصبح أكثر تناغماً بكثير مع ما

تدعو إليه واشنطف .فقد جاء صعود كوفي عناف إثر أزمتيف كبيرتيف واجهتهما األمـ
المتحدة :األولى يوغوسبلفيا السابقة ،والثانية رواندا .وبينما لـ يكف بطرس غالي
راغباً في اتباع قيادة الناتو والموافقة عمى المطالب األمريكية بالقصؼ الجوي
لمصرب بمعيار يتجاوز القصؼ الرمزي التزـ عناف عمى الفور!

صفوة القوؿ ،انه بينما كاف العالـ عمى مشارؼ األلفية الثالثة ،استقرت
الواليات المتحدة في وضع القوة الفائقة الوحيدة ،وقامت مف الناحية الفعمية بتهميش
األمـ المتحدة .ووعدت ،بالمقابؿ ،بإقامة "نظاـ عالمي" أكثر عدالة .وباسـ هذا
المشروع ،قادت وكسبت ػ كما رأينا ػ حرب الخميج ضد العراؽ .غير انه ،حالما انتهى
هذا القتاؿ ،ظمت عمى انحياز فاضح لصالح إسرائيؿ ،عمى حساب حقوؽ
الفمسطينييف .وعبلوة عمى هذا ،ورغـ االحتجاجات الدولية ،أبقت الواليات المتحدة ػ
وكما رأينا أيضاً ػ عمى حصار شرس ضد العراؽ ،يترؾ هامشاً لبقاء النظاـ غير أنه

يقتؿ آالؼ األبرياء .ولـ يعد هذا "النظاـ العالمي الجديد" يبدو أكثر عدالة في نظر
المميارات مف سكاف دوؿ المناطؽ المتخمفة .وقاـ كؿ هذا بإحداث جرح غائر ،بصورة
خاصة ،في الوجداف الشعبي لمعالميف العربي واإلسبلمي ،وهو ما ساهـ بقوة في خمؽ

تربة ُمبلئمة ،ازدهرت عميها رؤى إسبلمية معادية لمغرب بصفة عامة ،وألمريكا
المعمف
المستتر أحياناً ،و ُ
بصفة خاصة! ساعد عمى تعميؽ هذا العداء الدعـ الغربي ػ ُ
أحياناً أخرى ،حسب "المصمحة" ػ لؤلنظمة في دولة "ما بعد االستعمار" ،والتي

الحرة" كؿ حد!
تجاوزت في استهدافها لمنفوس " ُ
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"السبتمبريوف" وتغيير األنظمة العربية:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

عقب انتهاء الحرب الباردة بدا أف التطرؼ مف المنظور األمريكي لـ يعد
صنويف ،اليسار والحركات الشيوعية ،بؿ أصبح ُمرتبطاً بشكؿ أكبر وتدريجي ببعض

قوى اإلسبلـ السياسي التي خرجت مف أفغانستاف بعد انتهاء الحرب بها باالنسحاب
السوفيتي منها عاـ  0989لتبحث عف مياديف أخرى لحروبها المقدسة وبثقة كبيرة في
النفس واحساس باالنتصار ،وبشكؿ متزايد .ولما سبؽ ذكر مف أسباب ػ وغيرها ػ،
بدأت هذ القوى تركز سهامها عمى أمريكا منذ محاولة االعتداء عمى مركز التجارة
العالمي في نيويورؾ في عاـ  0993ومرو اًر بالهجوـ عمى السفارتيف األمريكيتيف

بنيروبي ودار السبلـ عاـ  0998وصوالً إلى ضربات في مدينة نيويورؾ أيضاً،

والهجوـ عمى البنتاجوف بواشنطف في سبتمبر.5110

ولكف ،ومع ذلؾ ،بقي البعد الراديكالي القومي في معادلة ما تسميه واشنطف
بقوى التطرؼ ،سواء تمثؿ ػ في مراحؿ ػ في األنظمة الحاكمة في ليبيا والعراؽ
وسوريا(واألخيرتاف مرتبطيف في الذهنية السياسية األمريكية الغالبة بعداء ُمفترض

لحزب البعث تجا الواليات المتحدة)  ،أو في شكؿ تنظيمات سياسية مثؿ التنظيمات

الفمسطينية اليسارية والقومية .كما بدا قمؽ واشنطف تجا تحالفات عبر خطوط
التماس األيديولوجية بيف حكومات وتنظيمات مثؿ ما تعتبر محو اًر سورياً وايرانياً،

يشمؿ أيضاً حزب اأ المبناني وتنظيمات فمسطينية مثؿ حماس والجبهة الشعبية

لتحرير فمسطيف والجهاد اإلسبلمي وغيرهـ! هذا التطرؼ ،برأي الواليات المتحدة

األمريكية ،يهدد إمدادات الطاقة والنفط إليها والى حمفائها الغربييف ،كما أنه يشكؿ
خط اًر عمى أمف إسرائيؿ ووجودها وتميزها في المنطقة ،باإلضافة إلى خطر عمى
المتحالفة مع أمريكا بالمنطقة!
االستقرار ،واألنظمة القريبة مف أو ُ

ربما يعتقد البعض أف هدؼ [الحرب ضد اإلرهاب] ،حديث نسبياً ،وتحديداً

أتى عقب هجمات الحادي عشر مف سبتمبر ،ولكف الحقيقة خبلؼ ذلؾ(،)58

فالواليات المتحدة األمريكية كانت ترمي باإلرهاب تنظيمات فمسطينية ولبنانية
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ويسارية وقومية ،قبؿ عقود مف هجمات 00سبتمبر ،بسبب قياـ بعض التنظيمات
بخطؼ طائرات في عقدي السبعينيات مف القرف العشريف مف القرف الماضي
والثمانينيات مف القرف الماضي ،كما أف الخارجية األمريكية تُصدر قائمة سنوية
بأسماء التنظيمات التي تعتبرها إرهابية وأخرى بأسماء الدوؿ التي تتهمها برعاية
اإلرهاب .والقائمتاف تضماف دوالً ومنظمات غير إسبلمية ،أساساً يسارية ،واف كاف

عدد هؤالء بات في تناقص عبر السنوات األخيرة ،خاصة بعد  !)59(9/00ولشد ما

تحظى هجمات 00سبتمبر بخصوصية شديدة وأهمية استثنائية ،في التاريخيف
اح عديدة:
العالمي بصفة عامة ،والعربي واإلسبلمي خاصة ،مف نو ٍ
[ ]1مف ناحية "شراسة" اليجمات ورمزيتيا:
مف تقرير المجنة الوطنية األمريكية الخاص بهجمات الحادي عشر مف
سبتمبر ،نعمـ أف أسامة بف الدف(سعودي) وأيمف الظواهري(مصري) أصد ار مف
مقريهما بأفغانستاف في فبراير  0998فتوى باسـ الجبهة اإلسبلمية العالمية ،أكدا فيها
إعبلف الواليات المتحدة الحرب عمى اأ ورسوله ،وطالبا المسمميف بقتؿ األمريكييف
في شتى أنحاء المعمورة ،واعتب ار ذلؾ فريضة إسبلمية .وطبقا لمتقرير ،لـ تفرؽ
الفتوى بيف العسكرييف والمدنييف ،فكبلهما إرهابي ،وكبلهما هدؼ مشروع ألبناء
األمة اإلسبلمية .ولـ تكف تمؾ الفتوى األولى ألسامة بف الدف ،فقد صدرت عنه
فتاوى عديدة مماثمة ،أكد التقرير إباحتها لدماء األمريكييف(.)31
ومف ذلؾ فتوا الصادرة في أغسطس عاـ  ،0996والتي طالب فيها المسمميف
بطرد الجنود األمريكييف مف األراضي المقدسة في المممكة العربية السعودية ،إلى
جانب إشادته بالهجمات التي استهدفت المصالح العسكرية األمريكية في السعودية،
وب ػػيروت(عػػاـ ،)0983وعػػدف(عػاـ ،)0995والصومػػاؿ(عاـ  .)0993فقد اعتبر بف
الدف االنسحاب األمريكي مف الصوماؿ هزيمة ساحقة لؤلمريكييف ،حالت دوف
نهوض أتباعه بفريضة الجهاد هناؾ ،عمى النحو الذي حدث في أفغانستاف .وكذلؾ
تطرؽ التقرير األمريكي ألهمية التجربة األفغانية في صياغة فكر بف الدف
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وأتباعه( ،)30فقد وصؿ بف الدف إلى أفغانستاف وعمر لـ يتجاوز الثالثة والعشريف
عاماً ،وتمكف بفضؿ قدراته وثروة أسرته الطائمة مف تقديـ كثير مف الدعـ لممقاومة
األفغانية ضد القوات السوفيتية .وبالفعؿ نجح هو وأتباعه في دعـ القدرة القتالية
لممقاتميف األفغاف ،إلى أف أعمنت موسكو في أبريؿ  0988اعتزامها سحب قواتها
العسكرية مف أفغانستاف خبلؿ 9شهور.
حينئذ ،سعى بف الدف وعبد اأ عزاـ(فمسطيني) لتثميف الخبرات القتالية
المتوفرة لدى أتباعهما .وبالفعؿ أسسا تنظيـ القاعدة ،لبلضطبلع بالمهاـ القتالية في
شتى أنحاء المعمورة .وبرغـ إبداء عزاـ رغبته في توجيه قدرات القاعدة لممساعدة في
إقامة حكومة إسبلمية في أفغانستاف ،ثـ تحرير فمسطيف في مرحمة الحقة ،نجح بف
الدف في تغميب رؤيته الخاصة بتجهيز أتباعه لمجهاد في شتى أنحاء المعمورة.
وباغتياؿ عزاـ في  54نوفمبر  ،0989أضحى بف الدف زعيماً منفرداً لتنظيـ القاعدة.

ومنذ ذلؾ الحيف عمد لدعـ الجهاد اإلسبلمي ػ طبقاً لرؤيته ػ في مختمؼ أرجاء

األرض .ومف ذلؾ نشاطاته الواسعة في السوداف ،إباف مشاركة الترابي.

وطبقاً لمتقرير نفسه ،استند تنظيـ القاعدة بصورة ممموسة إلى األتباع مف

مختمؼ الدوؿ العربية ،وهو ما بدا واضحاً في تشكيؿ المجموعات التي اضطمعت

بتخطيط وتنفيذ هجمات الحادي عشر مف سبتمبر ضد أهداؼ أمريكية ،حيث حمؿ

أعضاء تمؾ المجموعات جنسيات عربية مختمفة ،فضبلً عف اضطبلع خالد شيخ

محمد بالتخطيط لتمؾ الهجمات ،فبرغـ انتمائه ألصوؿ عرقية غير عربية ،إال أنه
نشأ وتربى في الكويت ،وانتمى لجماعة اإلخواف المسمميف في السادسة عشر مف
عمر  .وفى الواليات المتحدة األمريكية ،حصؿ عمى مؤهمه الجامعي في الهندسة
الميكانيكية في ديسمبر  .0986ومنذ ذلؾ الحيف  ،بدأت رحمته التي قادته إلى
التخطيط لهجمات سبتمبر  .5110ففي أحد لقاءاته مع بف الدف ،عرض خالد عميه

ٍ
مباف داخؿ الواليات المتحدة
فكرة تدريب مجموعة مف الطياريف لمقياـ بتفجير
األمريكية ،وبالفعؿ القى االقتراح استحساف بف الدف ،وحصؿ خالد عمى الضوء
األخضر لبدء التجهيز لعممية  9/00في أواخر عاـ  ،0998أو أوائؿ .0999
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ولـ يمبث خالد أف انتقؿ إلى قندهار لمعمؿ مع تنظيـ القاعدة عف كثب ،تمبية
لدعوة بف الدف ،حيث تمت مناقشة الخطة عدة مرات مع أسامة بف الدف ،وتـ كذلؾ
تحديد األهداؼ األمريكية المطموب تدميرها بواسطة الطائرات المخطوفة ،عبلوة عمى
تحديد العناصر المنوط بها تنفيذ العممية ،والتي جرى حصرها في التقرير األمريكي،
عمى النحو التالي0 :ػ محمد عطا(مصري) 5ػ وليد الشهري(سعودي) 3ػ وائؿ
الشهري(سعودي) 4ػ سطاـ السقامى(سعودي) 5ػ عبد العزيز العمرى(سعودي) 6ػ
هاني حنجور(سعودي) 7ػ نواؼ الحزمى(سعودي) 8ػ خالد المحضار(سعودي) 9ػ
ماجد موقد(سعودي) 01ػ سالـ الحزمى(سعودي) 00ػ مرواف الشيحى (إماراتي) 05ػ
فايز أحمد(االمارات) 03ػ أحمد الغامدى(سعودي) 04ػ حمزة الغامدى(سعودي) 05ػ
مهند الشهري(سعودي) 06ػ زياد جراحي (لبناني) 07ػ سعيد الغامدى(سعودي) 08ػ
احمد الحزناوى(سعودي) 09ػ أحمد النعمى( سعودي).
وباإلضافة لنهوضه بعبء توفير العناصر البشرية البلزمة لتنفيذ هجمات
سبتمبر ،تحمؿ تنظيـ القاعدة ػ بحسب التقرير ػ تكاليؼ العممية التي تراوحت بيف
 411111و  511111دوالر أمريكي .وبحموؿ الحادي عشر مف سبتمبر ،5110
ُنفذت الخطة الموضوعة في وضح النهار ،حيث اقتحمت الطائرات المخطوفة،
بركابها ،برجي مركز التجارة العالمي بنيويورؾ ،ومبنى و ازرة الدفاع "البنتاجوف"
بواشنطف ،وهو ما أسفر عف إزهاؽ آالؼ األرواح في دقائؽ معدودة ،وتدمير البرجيف
تدمي اًر كامبلً ،فضبل عف تدمير جزء مف مبنى و ازرة الدفاع.
الواليات المتحدة لـ تمبث أف أعمنت أف هجمات الحادي عشر مف سبتمبر
إعبلف صريح لمحرب عميها! وهو ما ُيعضد زعمنا بتفرد هذ الهجمات ورمزيتها ،فقد
قاـ بها "السبتمبريوف" ،وهـ مجموعة مف الشباب الثائر ،جاءوا مف دوؿ عربية
مختمفة ،ينتموف لتنظيـ إسبلمي هو "القاعدة" ،ويحمموف في صدورهـ
عداء شديداً
ً
المهيمنة" ،األنظمة
لمغرب! ساءهـ أف يصوف الغربيوف ،بزعامة الواليات المتحدة " ُ
العربية والتي هي برأيهـ الإسبلمية ظالمة ،ال ديف لمقائميف عميها سوى المصمحة ،وال
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سند لهـ إال الغرب! رسالة "قوية" كهذ  ،لـ يكف لرمزيتها الواضحة أف تخفى عمى
الغربييف ،خاصة وأنهـ يعرفوف عف أوطاننا أكثر مما ُيسمح لنا أف نعرؼ!
المتمقي لها! وهو ما ُيفسر التبايف
"الرسالة الرمزية" ،عادة ما تقؼ وحدها أماـ ُ
الحاد في ردود األفعاؿ عمى رسالة مف هذ النوعية ،كوف األمر يتوقؼ ،إلى حد
المرسؿ!
المتمقي ،ومدى عبقريته في استنطاؽ "الرمز" ُ
كبير ،عمى وعي ُ
والتالي ُمحاكاة " ُمتخيمة" ،في سياؽ النسيج الحضاري العاـ ،لما يمكف أف
يتمخض عنه االستنطاؽ األمريكي المصمحي لرسالة السبتمبرييف "اليائسة"(:)35
 الرسالة قادمة مف أفغانستاف "يثرب الجديدة" ،والراسموف هـ األفغاف العرب
المهاجروف الجدد" الذيف فروا بدينهـ مف العالـ العربي موطنهـ األصمي!
" ُ
 الرسالة تُمثؿ قوى االسبلـ السياسي ،عمى اختبلؼ أطيافها!! فعادة ما يتركز
المتبلسنة ،حوؿ مسألة مشروعية أو عدـ
الخبلؼ الجوهري بيف هذ القوى ُ
مشروعية ُمناهضة األوضاع القائمة والعمؿ عمى تغييرها الجذري بالقوة!

 الرسالة تُنبه بقوة إلى انتهاء صبلحية األنظمة العربية "القمعية" في دولة "ما
بعد االستعمار"! مف ناحية قدرتها عمى احتواء قوى اإلسبلـ السياسي ػ "ترهيباً"
أو "ترغيباً" ػ ،ومف ناحية قدرتها عمى صيانة المصالح الغربية!

 الرسالة تُحذر مف خطورة التمادي االسرائيمي في استهداؼ وتهميش قوى
االسبلـ السياسي في فمسطيف ،عمى نحو ما هو حاصؿ في الببلد العربية!
 الرسالة تؤكد قدرة فائقة وغير مسبوقة عمى اختراؽ العمؽ الغربي! وتنبه إلى
خطورة تواجد قيادات وكوادر مف قوى االسبلـ السياسي في الغرب!
 الرسالة تستعرض عمى نحو عبقري "قوة الضعؼ"! فأصحابها يستهينوف ،بؿ
ويتحدوف في جرأة " ُمذهمة" ،عدـ التكافؤ "الهائؿ" في القوة ،بينهـ وبيف
حكومات العالـ الغربي! كما أف الرسالة تستعرض إصرار وعناد أصحابها،
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المناورة واستخداـ العنؼ الشديد ،دوف دوؿ أو أنظمةُ ،يمكف
وقدرتهـ عمى ُ
الثأر منها! وباستخداـ أحدث ما أنتجته الحضارة الغربية مف "تكنولوجيا"!

 الرسالة تُموح بكبرياء المسمميف الجريح! وفي هذا استدعاء لفكرة "الخبلفة
اإلسبلمية" ،وتأكيد لتصور الغرب عف تشبع نسيج اإلسبلـ بروح حربية!
 الرسالة تضع الغرب أماـ خياريف :إما مواجهة هجمات "بالغة العنؼ" ،ضد
المصالح الغربية في كؿ مكاف ،واما االعتراؼ بقوى اإلسبلـ السياسي والسعي
لدمجها في األنظمة السياسية في العالميف العربي واإلسبلمي! ففي توقيت
متقارب مع دخوؿ تنظيـ "القاعدة" في ما يسمى "الجبهة العالمية لقتاؿ
الصميبييف واليهود واألمريكاف" عاـ  !0998وهو ما يعتبر الخبراء في مجاؿ
اإلرهاب نقطة االنطبلؽ عمى طريؽ هجمات  !9/00فاجأت الجماعة
اإلسبلمية الجميع بمبادرتها عاـ  0997والتي أقرها عمر عبد الرحمف مف
محبسه في الواليات المتحدة األمريكية ،بوقؼ كؿ العمميات المسمحة داخؿ
مصر وخارجها ،ووقؼ البيانات اإلعبلمية المحرضة عميها ،عبلوة عمى إبداء
الممحة في االندماج في العمؿ السياسي السممي ،عمى نحو
الجماعة رغبتها ُ
ما تُطالب جماعة اإلخواف منذ سنوات! ففي مارس  ،0994وعقب دعوة
مبارؾ لمحوار الوطني ،وقبؿ أف تصدر ق اررات مؤتمر الحوار أصدر اإلخواف
أوؿ وثيقة منذ سنوات طويمة تعبر عف رأيهـ في الشورى وتعدد األحزاب،
أكدوا فيها أف األمة مصدر السمطات وأف الشورى ال تختمؼ في أهدافها عف
الديمقراطية ،وأف اختبلؼ اآلراء هو تكامؿ وتنوع لمنظر البد منه الستجبلء
الحؽ والوصوؿ إلى األًصمح واألرجى في المنفعة ،خصوصاً إذا اقترف هذا
بالتسامح وسعة األفؽ والبعد عف التعصب وضيؽ النظرة ،كما أكدوا في هذ

الوثيقة أف الشرع ترؾ الباب مفتوحاً لممسمميف فيما يدخؿ في إطار تنظيـ

المباح .وبعد عرض هذ األفكار ،تقوؿ الوثيقة" :لذا فإننا نؤمف بتعدد
األحزاب في المجتمع اإلسبلمي ،وأنه ال حاجة ألف تضع السمطة قيوداً مف
جانبها عمى تكويف ونشاط الجماعات أو األحزاب السياسية ،وانما ُيترؾ لكؿ
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فئة أف تعمف ما تدعو إليه وتوضح منهجها ما دامت الشريعة اإلسبلمية هي
الدستور األسمى..كما اننا نرى أف قبوؿ تعدد األحزاب في المجتمع اإلسبلمي
يتضمف قبوؿ تداوؿ السمطة بيف الجماعات واألحزاب السياسية وذلؾ عف
طريؽ انتخابات دورية".
[ ]2مف ناحية اإلذعاف الغربي لرسالة "السبتمبرييف":
[ناس تخاؼ ما تختشيش] ،لشد ما ينطبؽ هذا المثؿ المصري "العبقري" عمى
صناع
الغرب! فعمى خمفية رسالة "السبتمبرييف" الممهورة بدمائهـ ،بات واضحاً أماـ ُ

السياسة في العالـ الغربي ػ وبخاصة في الواليات المتحدة األمريكية ػ أف ثمة

احباطات مكبوتة شديد التأزـ في وجداف الشارع العربي ،لـ يعد ُممكناً السكوت عنها!

وأف الغربييف أنفسهـ لـ يعودوا بمنأى عف التداعيات بالغة العنؼ لهذ االحباطات،
المستتر ،مع األنظمة المناهضة لقوى اإلسبلـ
المعمف أو حتى ُ
مف جراء تورطهـُ ،
السياسي في دولة "ما بعد االستعمار"! بات واضحاً أمامهـ أف إبقائهـ عمى هذ

األنظمة القمعية الفاقدة لمشعبية ،يحتاج إلعادة تقييـ ،عمى نحو عاجؿ وجذري،
لتبلفي المزيد مف الهجمات عمى المصالح الغربية في كؿ مكاف!
أمارات عديدة تعضد زعمي باإلذعاف الغربي لرسالة السبتمبرييف ،أبرزها:
 ما ورد في إستراتيجية األمف القومي األمريكي الصادرة عف البيت األبيض فػي
سػػبتمبر  ،5115والتػػي تُعػػد بحػػؽ إحػػدى أهػػـ الوثػػائؽ األمريكيػػة الصػػادرة بعػػد هجمػػات
00سبتمبر ،فقد أعاد األمريكيوف خبللها صياغة رؤيتهـ لمعالـ ولمنطقتنػا ،باعتبػار أف
عػػالـ "مػػا بعػػد00سػػبتمبر" يختمػػؼ عػػف عػػالـ "مػػا قبػػؿ00سػػبتمبر" .أهميػػة هػػذ الوثيقػػة،
بالنسػػبة لنػػا كعػػرب ،تنبػػع مػػف إعػػادة صػػياغتها لرؤيػػة الواليػػات المتحػػدة لمقػػدراتنا .فقػػد
أطاح ػػت بالمب ػػادئ الت ػػي دأب ػػت الوالي ػػات المتح ػػدة عم ػػى األخ ػػذ به ػػا ف ػػي تعاطيه ػػا م ػػع
قضػػايانا ،بكافػػة مسػػتوياتها ،واسػػتبدلت بهػػا مبػػادئ أخػػرى ،قػػد تُمك ػف حػػاؿ االلت ػزاـ بهػػا
وعدـ االلتفاؼ عميها لمناهضة االستبداد في ربوعنا الطيبة .فؤلوؿ مرة تُعمػي الواليػات
الموج ػػه لمجتمعاتن ػػا ،عم ػػى
المتح ػػدة ق ػػيـ الديمقراطي ػػة ،وحق ػػوؽ اإلنس ػػاف ،ف ػػي خطابه ػػا ُ
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خػػبلؼ دعمهػػا "التػػاريخي" لحكوماتنػػا القمعيػػة ،ومسػػاندتها لهػػا فػػي قبضػػتها الحديديػػة،
وفي تكريسها الصارـ لغياب الحرية ،ولبلستقبلؿ الزائؼ! والتالي إيجػاز ألهػـ المبػادئ
الحاكمة لئلستراتيجية األمريكية ،إزاء أوطاننا(:)33
 .0ضرورة إعبلء الكرامة اإلنسانية لئلنساف العربي ،فالتمتع بالحرية والعدالة حؽ
مشروع له ولغير  .ولـ يعد مقبوالً إعفاء أمة بعينها مف االلتزاـ باحتراـ كرامة

أبنائها .فكؿ أب وأـ يطمحاف لتزويد ذريتهما بحظ وافر مف التعميـ والماؿ
واألماف .وتمؾ حقوؽ مشروعة ،فميس هناؾ عمى وجه األرض مف يطمح ألف
يقمع أو يسترؽ أو ُيروع بزوار الفجر .والواليات المتحدة ممزمة بتثميف تمؾ
الحقوؽ في عبلقاتها مع دوؿ العالـ المختمفة.
 .5ضرورة الجدية العربية في مكافحة اإلرهاب ،ففي حربها الضروس ضد
اإلرهاب في شتى أنحاء المعمورة سترسى الواليات المتحدة مبدأ السيادة
المشروطة .أو بعبارة أخرى ،لف تفرؽ الواليات المتحدة بيف اإلرهابييف والدوؿ
التي تمدهـ بالمأوى أو المساعدة ،فكبلهما هدؼ مشروع في الحرب ضد
اإلرهاب العالمي .ولف يحوؿ حائؿ بيف الواليات المتحدة األمريكية وتعقب
أولئؾ اإلرهابييف أينما حموا.
 .3ضرورة استمرار تدفؽ النفط العربي ،فالواليات المتحدة وحمفاؤها يتوقعوف مف
الدوؿ النفطية العمؿ الدءوب عمى توفير االحتياجات العالمية مف النفط،
خاصة لها ولحمفائها .باعتبار النفط أحد أهـ مصادر الطاقة المتاحة ،إلى
جانب ارتباطه المباشر بالحياة االقتصادية والصناعية لمواليات المتحدة
األمريكية وحمفائها .هذا إلى جانب حرص الواليات المتحدة عمى العمؿ مع
الحمفاء والشركاء التجارييف لتنمية وتطوير مصادر أخرى أنظؼ لمطاقة.
 .4ضرورة االنخراط األمريكي في جهود فض الصراع الفمسطيني ػ اإلسرائيمي،
مع مراعاة مبدأيف مهميف ،كما هو الحاؿ مع أي صراع إقميمي آخر .األوؿ،
السعي األمريكي لبناء عبلقات ومؤسسات دولية قادرة عمى المساعدة في إدارة
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األزمات المحمية فور بزوغها .الثاني ،التحرؾ األمريكي بقوة لمساعدة مف
يرغبوف في مساعدة أنفسهـ .مع التزاـ الواليات المتحدة بمساندة إقامة دولة
فمسطينية ديمقراطية ،تعيش في سبلـ وأمف جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيؿ.

فالفمسطينيوف كأي شعب آخر ،يحؽ لهـ التمتع بحكومة ترعى مصالحهـ

وتستمع ألصواتهـ .وفى حالة انصياعهـ لمديمقراطية وحكـ القانوف وتصديهـ
لمفساد واإلرهاب ،يمكنهـ االعتماد عمى المساندة األمريكية إلقامة دولة
فمسطيف .وفيما يخص اإلسرائيمييف ،عميهـ تطوير عبلقتهـ بالفمسطينييف تبعاً
لمتقدـ المحرز في الموقؼ األمني ،وايقاؼ األنشطة االستيطانية في األراضي

المحتمة ،ومساندة قياـ دولة فمسطينية مستقمة.
 تحرؾ إدارة بوش(االبف) نحو إحداث تغيير جذري في األنظمة العربية ػ بدءاً

بالعراؽ ،عمى أمؿ جعمه نموذجاً ُيغري بقية دوؿ المنطقة بمحاكاته ػ ،وبرغـ ما
اشتُهر عف هذا التحرؾ العنيؼ وعف صاحبه مف إخفاؽُ ،يظؿ برأيي دليبلً عمى تفهـ

الغرب لرسالة السبتمبرييف ،وخطورة استمرار عدـ احتواء وقمع قوى اإلسبلـ السياسي

إسترتيجية
ا
في األنظمة العربية! ُيفهـ ذلؾ مف نقد أولبرايت إلخفاؽ بوش في ترجمة
ببلد لواقع ،ومف عدـ رفضها لئلستراتيجية نفسها(:)34
"اعتقد جورج دبميو بوش أف لديه نهج ًا أفضؿ(مف سمفه كمينتوف) .فازدرى

القادة الفمسطينييف ،ولـ يكتؼ باحتواء صداـ حسيف فحسب ،بؿ باشر ػ ُمقتنعاً بأف

القوة األمريكية تستطيع إقامة الديمقراطية عمى الفور ػ بتنفيذ خطة أحادية لتحويؿ

الشرؽ األوسط بأكممه .وبذلؾ العمؿ أحاؿ الهيكؿ األمني غير المثالي إلى حطاـ.
"في الشرؽ األوسط ،يشكؿ تأثير كرة البمياردو في الشئوف الدولية خط اًر كبي اًر.

فالكرات ال تصطدـ الواحدة باألخرى فحسب ،بؿ عند ضربها بقوة كافية ،تنفجر
وتُشعؿ الكرات األخرى إذا التقت بشكؿ خاطئ .ومف ثـ تحمؿ غزو العراؽ إلى حرب
أهمية ُمتعددة األطراؼ ،فاقمت التوتر بيف المسمميف السنة والشيعة ،وزادت نفوذ
إيراف ،وأوصمت تركيا إلى شفير نزاع مع األكراد العراقييف ،ومنحت "القاعدة" حياة
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جديدة .انقمب الرأي العاـ في أماكف كثيرة مف العالـ ضد الواليات المتحدة ،في حيف
احتؿ القادة الذيف يتحدوف الواليات المتحدة(واسرائيؿ) بشكؿ مباشر قوائـ األكثر
شعبية في أوساط المسمميف .وقد حاولت إدارة بوش متأخرة أف تبطؿ الضرر بالهبوط
بالمظمة عمى النزاع العربي اإلسرائيمي لتجد إطار العمؿ الذي دعـ ذات يوـ عممية
السبلـ بحاجة إلى إعادة بناء مف الصفر.
" لقد قامت البراعة األمريكية في التعامؿ مع مخاطر القرف العشريف عمى
دعامتيف :القيادة األمريكية والمشاركة التامة لشركائنا في الحمؼ .ولف نستعيد موقعنا
في الشرؽ األوسط والخميج إال إذا وضعنا أوالً جدوؿ أعماؿ يدعمه حمفاؤنا ويمكف

التوفيؽ بينه وبيف احتياجات البمداف الرئيسية األخرى .وحتى عندئذ سنكوف في نقطة

البداية ،إذ عمينا استعادة ثقة الموجوديف في المنطقة .ولكسب تمؾ الثقة ،عمينا أف
نحسف فهـ ما يريد الشعب في الشرؽ األوسط ،ولماذا يقوموف به .لف نستطيع إقناع
أحد إذا لـ ننجح في فهـ رأيهـ بأنفسهـ وبنا"!!
 تعامي الساسة الغربييف ػ أمثاؿ أولبرايت وغيرها ػ عف دور ببلدهـ "االنتهػازي"،
فػػي اإلبقػػاء عمػػى أنظمػػة دولػػة "مػػا بعػػد االسػػتعمار" ،رغػػـ مػػا دأبػػت عميػػه هػػذ األنظمػػة
وم ػػا اش ػػتُهر عنه ػػا م ػػف تجفي ػػؼ منهج ػػي لمن ػػابع الحري ػػة ف ػػي أوطانه ػػا ،وجعمه ػػا مواتي ػػة
لتفػ ػريخ العن ػػؼ ،وقم ػػع وحش ػػي لق ػػوى اإلس ػػبلـ السياس ػػي! ك ػػؿ ه ػػذا ُيع ػػزز بق ػػوة زعمن ػػا

بوق ػػوؼ الهم ػػع الغرب ػػي م ػػف عن ػػؼ اإلس ػػبلمييف ،والرغب ػػة ف ػػي احتػ ػوائهـ ،وراء التخمػ ػػي
المحير لمبعض ،عف األنظمة العربية "الموروثة"! ولػو أف جػرائـ السػيد بػوش ػ
الغربيُ ،
كمػػا تسػػميه أولب اريػػت( )35ػ ػ ،جػػرت فػػي جػػنح الظػػبلـ ،ولػػـ يتنبػػه أحػػد إليهػػا ،مػػا وجػػدنا
أولبرايت أو غيرها ،يوبخوف بوش عمى هذا النحو العمني!
ُ مضػي بػوش قُػدماً فػي ترجمػة إسػػتراتيجية األمػف القػومي األمريكػي الجديػدة إلػػى
واقػػع ،رغػػـ الخسػػائر األمريكيػػة فػػي الع ػراؽ ،يشػػي بإص ػرار أمريكػػي واضػػح عمػػى عػػدـ

تجاهؿ رسالة "السبتمبرييف"! يبدو ذلؾ واضحاً في وثائؽ أمريكيػة عديػدة ،فػي مقػدمتها

مشػػروع "الشػػرؽ األوسػػط الكبيػػر" ،كمػػا طرحتػػه الواليػػات المتحػػدة عمػػى مجموعػػة الػػدوؿ
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الصػػناعية الثمػػاني ،لبمػػورة موقػػؼ موحػػد تجاهػػه خػػبلؿ قمػػة المجموعػػة! صػػحيفة الحيػػاة
المندنيػػة نشػػرت فػػي فب اريػػر  5114نػػص المشػػروع ،والتػػالي فق ػرات مػػف المقدمػػة ،تشػػي
بهمع غربي واضح مف احباطات مكبوتة(:)36
"يمثػػؿ [الشػػرؽ األوسػػط الكبيػػر] تحػػدياً وفرصػػة فريػػدة لممجتمػػع الػػدولي ،وسػػاهمت

النػ ػواقص الثبلث ػػة الت ػػي ح ػػددها الكت ػػاب الع ػػرب لتقري ػػري األم ػػـ المتح ػػدة ح ػػوؿ التنمي ػػة
البشرية العربية لمعاميف  :5113 ،5115الحرية ،والمعرفػة ،وتمكػيف النسػاء ،فػي خمػؽ
الظروؼ التي تهدد المصالح الوطنية لكؿ أعضاء مجموعة الثمانية الكبار.
"وطالمػػا ت ازيػػد عػػدد األف ػراد المحػػروميف مػػف حقػػوقهـ السياسػػية واالقتصػػادية فػػي
المنطقػ ػػة،

سنشػ ػػهد زيػ ػػادة فػ ػػي التطػ ػػرؼ واإلرهػ ػػاب والجريمػ ػػة الدوليػ ػػة والهج ػ ػرة غيػ ػػر

المشروعة .إف اإلحصػائيات التػي تصػؼ الوضػع الحػالي فػي [الشػرؽ األوسػط الكبيػر]
مروعة ػ ذكر النص المنشور لممشروع بعضها ػ!
"وتعكػػس هػػذ اإلحصػػائيات أف المنطقػػة تقػػؼ عنػػد مفتػػرؽ طػػرؽ .ويمكػػف لمشػػرؽ
األوسػػط الكبيػػر أف يسػػتمر عمػػى المسػػار ذاتػػه ،ليضػػيؼ كػػؿ عػػاـ المزيػػد مػػف الشػػباب
المفتقريف إلػى مسػتويات الئقػة مػف العمػؿ والتعمػيـ والمحػروميف مػف حقػوقهـ السياسػية.
وسيمثؿ ذلؾ تهديداً مباش اًر الستقرار المنطقة ،ولممصالح المشتركة ألعضاء مجموعة
الثماني"!

 أمػػارة أخػػرى شػػديدة الوضػػوح تعضػػد زعمنػػا بػػالهمع الغربػػي مػػف اإلرهػػاب الخػػارج
م ػػف منطقتن ػػا واإلدراؾ األمريك ػػي لوق ػػوؼ األوض ػػاع العربي ػػة وراء تفريخ ػػه! إنه ػػا وثيق ػػة
"تخطػػيط المسػػتقبؿ الكػػوني" التػػي أصػػدرها مجمػػس المخػػابرات القػػومي األمريكػػي عػػاـ
 ،)37(5114والتػػي ُبنيػػت فػػي جػػزء منهػػا عمػػى مشػػاورات متعػػددة مػػع خب ػراء المنظمػػات
غي ػػر الحكومي ػػة ح ػػوؿ الع ػػالـ .فف ػػي فقػ ػرة ش ػػديدة االرتب ػػاط بحض ػػارتنا وعالمن ػػا العرب ػػي،
عنوانهػػا "انتشػػار الشػػعور بعػػدـ األمػػف" ،ذهبػػت الوثيقػػة إلػػى أف اإلرهػػاب والص ػراعات
الداخمية في الدوؿ يمكف أف تؤدي إلى اضطراب في مسيرة العولمة ،وذلػؾ مػف خػبلؿ
زيػػادة تكػػاليؼ تػػوفير األمػػاف لمتجػػارة الدوليػػة التػػي قػػد تػػنجـ عػػف زيػػادة القػوات الخاصػػة
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بح ارسػػة الحػػدود ،والتػػأثير السػػالب عمػػى أس ػواؽ االئتمػػاف .ومػػف واقػػع اسػػتطبلعها آلراء
الخبػ ػراء ف ػػي مج ػػاؿ اإلرهػ ػػاب ،ت ػػرى الوثيق ػػة أف غالبيػ ػػة الجماع ػػات اإلرهابي ػػة الدوليػ ػػة
سيسػػتمر انتماؤهػػا إلػػى مػػا أسػػمته اإلسػػبلـ الراديكػػالي المتشػػدد .وأف دوائػػر تػػأثير هػػذ
الجماعػػات اإلسػػبلمية المتطرفػػة ستتسػػع ،س ػواء فػػي داخػػؿ الشػػرؽ األوسػػط أو خارجػػه،
باإلضػػافة إلػػى أوروب ػػا الغربيػػة وآس ػػيا الوسػػطى وجن ػػوب شػػرؽ آس ػػيا! إحيػػاء المش ػػاعر
الدينية المتطرفػة ،فيمػا تػرى الوثيقػة ،سيصػاحب اتجاهػات التضػامف مػع المسػمميف فػي
مناطؽ الصراع ،كفمسطيف والعراؽ وكشمير..الخ!
الوثيقة المخابراتية ترى أيضاً انه لػو حػدث انقػبلب إسػبلمي ُمباغػت فػي إحػدى

ببلد الشرؽ األوسط ،فإف ذلؾ سػيؤدي إلػى انتشػار اإلرهػاب فػي كػؿ المنطقػة ،ممػا قػد

يعطػػي اليقػػيف لهػػذ الجماعػػات بػػأف حم ػـ اسػػتعادة "الخبلفػػة اإلسػػبلمية" قابػػؿ لمتحقيػػؽ!
وسيس ػػاعد عم ػػى انتش ػػار ه ػػذا الم ػػد اإلس ػػبلمي المتط ػػرؼ الش ػػبكات غي ػػر الرس ػػمية م ػػف
الجمعيػػات الخيريػػة اإلسػػبلمية والمػػدارس اإلسػػبلمية ،والتػػي يمكػػف أف تصػػبح مصػػد اًر
لتفريخ عناصر راديكالية .الوثيقة تشػير لمؤشػرات عمػى أف بعػض الحركػات اإلسػبلمية

المتطرفة واإلرهابية تطمح إلى االنقبلب عمى عدد مػف الحكومػات العممانيػة ،وتأسػيس
المض ػػادة لمعولم ػػة ،والجم ػػاهير
حكوم ػػات إس ػػبلمية ب ػػدالً منه ػػا .وال ش ػػؾ أف الحرك ػػات ُ
المعاديػ ػػة لسياسػ ػػات أمريكػ ػػا ،يمكػ ػػف أف تتعػ ػػاطؼ ،فيمػ ػػا تػ ػػرى هػ ػػذ الوثيقػ ػػة األمريكيػ ػػة
الخطيرة ،مع هذ الجماعات اإلسبلمية المتشددة.
التفتػ ػػت الوثيقػ ػػة أيضػ ػ ػاً إلػ ػػى ظػ ػػاهرة مهم ػ ػػة هػ ػػي مػ ػػف آث ػ ػػار الثػ ػػورة االتص ػ ػػالية

وخصوصاً شبكة االنترنت وانتشار استخداـ آليػة البريػد االلكترونػي .فقػد أدى ذلػؾ فػي
مجاؿ التنظيمات اإلرهابية إلى عدـ حاجتها لبناء جماعػات إرهابيػة مركزيػة ،ممػا أدى

النتش ػػار الخبلي ػػا اإلرهابي ػػة الت ػػي تض ػػـ ع ػػدداً مح ػػدوداً م ػػف األش ػػخاص ف ػػي عدي ػػد م ػػف
ال ػػببلد .وبحس ػػب الوثيق ػػة ،اس ػػتطاعت الجماع ػػات اإلرهابي ػػة بب ارع ػػة اس ػػتخداـ الفض ػػاء

المعمومػػاتي  Cyber Spaceفػػي االتصػػاؿ ونشػػر ثقافػػة اإلرهػػاب وتبػػادؿ المعمومػػات.
وقد تؤدي بعض الصػراعات الدوليػة مثػؿ االحػتبلؿ األجنبػي لمعػراؽ بكػؿ آثػار السػمبية
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عمػػى الشػػعب الع ػراؽ إلػػى أف تصػػبح بعػػض الػػببلد مثػػؿ الع ػراؽ ،أرض ػاً خصػػبة لتنميػػة

كوادر اإلرهابييف الذيف يستطيعوف االنتقاؿ بإرهابهـ مف بعد.

وطبقػاً لموثيقػػة نفسػػها ،هنػػاؾ شػواهد عمػػى أف جماعػػات مػػف المجاهػػديف ينتمػػوف

إلػػى جنسػػيات مختمفػػة ،مسػػتعدوف لمػػذهاب إلػػى أي بمػػد فػػي العػػالـ "لمجهػػاد" ضػػد أعػػداء

اإلسػ ػػبلـ .وهنػ ػػاؾ أيض ػ ػاً مخػ ػػاوؼ شػ ػػديدة فػ ػػي الػ ػػببلد الغربيػ ػػة مػ ػػف احتمػ ػػاؿ أف يمجػ ػػأ

اإلرهابيوف الذيف ينتمػوف إلػى جماعػات إسػبلمية متطرفػة السػتخداـ السػبلح البيولػوجي
ضد أهداؼ ُمختارة بعناية .وتشير الوثيقة إلى مخاطر تعاوف الجماعات اإلرهابيػة مػع

العصػ ػػابات اإلجراميػ ػػة فػ ػػي دوؿ شػ ػػتى ،وخصوص ػ ػاً مػ ػػع تجػ ػػار المخػ ػػدرات الػ ػػدوليوف،

وعناصػػر الجريمػػة المنظمػػة .وانػػه إذا أضػػفنا احتمػػاالت اخت ػراؽ العصػػابات اإلرهابيػػة
لش ػػبكات المعموم ػػات ف ػػي الغ ػػرب وتخريبه ػػا ،فمعن ػػى ذل ػػؾ أف م ػػا يطم ػػؽ عمي ػػه ح ػػرب
الشبكات ستضاعؼ مف المخاطر هي والحروب الفضائية .Cyber war
وتنته ػ ػػي الوثيق ػ ػػة بس ػ ػػيناريو افت ارض ػ ػػي ،أطمق ػ ػػت عمي ػ ػػه "دورة الخ ػ ػػوؼ" ،ح ػ ػػاوؿ
استكشاؼ ما الػذي يمكػف أف يحػدث لػو ت ازيػد انتشػار أسػمحة الػدمار الشػامؿ ،ومػا هػي
احتياطات األمػف التػي يمكػف اتخاذهػا .واذا كػاف يمكػف لمػدوؿ أف تكػافح تجػارة السػبلح
غيػػر المشػػروعة ،فػػإف مكافحػػة انتشػػار أسػػمحة الػػدمار الشػػامؿ تبػػدو بالغػػة الصػػعوبة.
وم ػػرد ذل ػػؾ إل ػػى أن ػػه إذا انتش ػػرت أس ػػمحة ال ػػدمار الش ػػامؿ ،ف ػػإف دوالً متع ػػددة ق ػػد ت ػػرى
ضرورة أف تتسمح بها لتدافع عف أنفسها ،وهكذا تزيد دائرة عدـ األماف في العالـ.

 وأخي ػ اًر هنػػاؾ الميػػؿ األمريكػػي "المشػػروط" لبلعت ػراؼ بصػػعود حركػػة المقاومػػة

اإلسبلمية(حماس) في فمسطيف ػ وهي أبرز قوى اإلسػبلـ السياسػي وأكثرهػا شػعبية فػي
فمسػػطيف ػ ،أوالً ،بفوزهػػا فػػي انتخابػػات المجمػػس التشػريعي فػػي ينػػاير  5116والتػػي لػػـ

تُشكؾ الواليات المتحدة األمريكية في شرعيتها( ،)38وثانياً باستيبلئها عمى السمطة فػي
قطاع غزة ،بعد عممية الحسـ العسكري الناجحة!
فػػي الكتػػاب األبػػيض ،الػػذي صػػدر عػػف المكتػػب اإلعبلمػػي لحمػػاس ،فػػي نػػوفمبر
 ،5117بعنواف" :عممية الحسـ في قطاع غزة..اضطرار ال اختيػار" ،عرضػت الحركػة
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تفصيبلً لما اعتبرته اسػتف اززات مقصػودة ،فرضػت عميهػا خيػار الحسػـ فػي قطػاع غػزة!

تحدث الكتاب مثبلً عف خطة "دايتوف" األمريكية ،والتي ُخطط عمػى مػا يبػدو لتسػريبها
ع ػػف طري ػػؽ ص ػػحيفة أردني ػػة ،ومواق ػػع الكتروني ػػة! خط ػػة "دايت ػػوف" كش ػػفت ع ػػف نواي ػػا
أمريكيػػة لػػدعـ واسػػع لمرئاسػػة الفمسػػطينية ولفػػتح عمػػى حسػػاب حركػػة حمػػاس! الكتػػاب
تحػػدث أيض ػاً عػػف "فوضػػى أمنيػػة منظمػػة" ،وانسػػحاب لق ػوات الشػػرطة المواليػػة لفػػتح،

واحتجاجػػات ُمسيسػػة..الػػخ! حركػػة حمػػاس ،وبحسػػب مػػا جػػاء فػػي كتابهػػا األبػػيض عػػف
مبلبسات عممية الحسـ ،دفعتها عمى ما يبدو يد عارفػة بهػا وبفػتح ،إلػى حسػـ الموقػؼ
في غزة لصالحها مف خبلؿ سمسمة مف االستف اززات المنهجية(!)39
[ ]3مف ناحية رداءة التعاطي العربي مع اليجمات:
السبتمبريوف "ضحايا" و"جناة"! "ضحايا" ألنهـ أبناء دولة "ما بعد
االستعمار"!! فأيمف الظواهري(الرجؿ الثاني في تنظيـ القاعدة) مصري مف مواليد
عاـ  ،0950وأسامة بف الدف(الرجؿ األوؿ في تنظيـ القاعدة) سعودي مف مواليد عاـ
 !0957الظواهري وابف الدف لـ تتفتح أعينهـ إال عمى أنظمة استبدادية ،يبذؿ
ومعمف أحياناً أخرى
القائموف عميها قصارى جهدهـ ػ بدعـ "خارجي"ُ ،مستتر أحياناًُ ،
ػ ،في تدجيف عقوؿ وقموب مواطنيهـ ،عبر تجفيؼ منابع الحرية أمامهـ!
ضحايا ألف الطُغاة في أوطاننا يأتمروف بأوامر السيد الغربي! ألـ يكف ابف

الدف شاباً عندما جاءت األوامر ل ُحكامنا أف ألقوا بشباب ببلدكـ في آتوف حرب
طاحنة ،ليس دفاعاً عف حرية وانما دفاعاً عما كاف يجهمه بف الدف وصحبه( !)41أما

كونهـ "جناة" ،فمرجعه إقدامهـ "البلانساني" عمى التفتيش في ضمائر البشر
ومحاكمتهـ عمى أساس عقائدهـ ،بؿ واتخاذهـ مف هذا ذريعة إلزهاؽ ما تسنى لهـ
مف أرواح بريئة ،ناسيف أف أكثر الناس ظمماً وخيانة لشعوبهـ مف المسمميف!
التعاطي العربي مع "السبتمبرييف" ورسالتهـ الخطيرة لـ يأخذ في االعتبار ػ
كالعادة ػ أياً مف هذ األمور! ولشد ما تصدؽ عمى مفكرينا مقولة أولبرايت "إف طوؿ
النظر أمر نادر عند العرب"! صدقت امرأة ،وخاب فكرنا االستراتيجي!
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أذكر أني وقعت يوماً عمى كتاب صغير( ،)40تحدث صاحبه في مقدمته عف

عزمه التأصيؿ لفكر استراتيجي واعد ،يستمد أصوله مف حضارتنا اإلسبلمية العتيقة!

وهو ما دفعني لقراءة الكتاب بنهـ ،وليتني لـ افعؿ! لقد اكتشفت أف االنجاز الوحيد
لمؤلؼ الكتاب ،هو اقتراحه استبداؿ مصطمح "المذخورية" باإلستراتيجية!
مف ناحية أخرى ،توجد مراكز البحوث العربية اإلستراتيجية ،وهي عمى قدر
ومنظمة ،فهي فقيرة
طيب مف األهمية ،ليس لما تُخرجه مف رؤى إستراتيجية نزيهة ُ
مف هذ الناحية ،ولكف لبلطبلع الواسع مف جانب العامميف فيها ،والمتعاونيف معها،
عمى إنتاج أبرز مراكز البحوث اإلستراتيجية في العالـ( ،)45فضبلً عف قياـ هذ
المراكز بترجمة العديد مف هذ اإلصدارات العالمية ،خاصة الغربية.

لـ يكف ُممكناً ػ وفكرنا االستراتيجي عمى هذا القدر مف التواضع ػ أف يفمت

التعاطي العربي مع هجمات سبتمبر وتداعياتها مف الرداءة! لنتأمؿ مثبلً عجز

األنظمة العربية الواضح عف التقدير السميـ لخطورة رسالة "السبتمبرييف" ،وجدية

التعاطي الغربي ،خاصة األمريكي ،معها! وربما يكوف الزعيـ الراحؿ ياسر عرفات،
في تبرعه بدمه لضحايا الهجمات( ،)43نموذج ًا لسذاجة وانتهازية قراءة حكوماتنا

المتغيرات ،وما ُيتوقع أف يكوف عميه عالـ "ما بعد 00سبتمبر"!
لطبيعة ُ

ومنظمة لما أحدثته هجمات "السبتمبرييف" مف
قراءة إستراتيجية نزيهة ُ
تداعيات ،خارج الواليات المتحدة وداخمها( ،)44كانت كفيمة بالتنبيه إلى سذاجة
وانتهازية تعاطي حكوماتنا معها! ما الحظته هو غياب مثؿ هذ القراءات! باحثونا لـ
ينبهوا إلى حرص حكوماتنا "المكشوؼ ػ عمى األقؿ لمغربييف ػ" ،عمى استغبلؿ
هجمات  ،9/00في تشويه صورة اإلسبلمييف في الداخؿ والخارج ،وفي تقديـ نفسها
كبديؿ "وحيد" لمفوضى والعنؼ ،في منطقة الشرؽ األوسط والعالـ!
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عوامؿ عديدة عمى ما يبدو ساهمت بقوة في تعميؽ قناعة أنظمتنا السمطوية
المغادرة" ،بإمكانية االلتفاؼ عمى اإلصرار الغربي الشديد عمى مداواة البيئة العربية
" ُ
المحتقنة ،كونها مبلئمة برأي الغربييف ورأينا لتفريخ العنؼ واإلرهاب:
ُ

 تخبط إدارة الرئيس بوش(االبف) الشديد في ترجمة إستراتيجية األمف القومي
األمريكي الجديدة ،في شقها المعني بالعالـ العربي ،إلى واقع ،البد وأنه ساهـ بقوة
في طمئنة األنظمة العربية ػ سواء الصديقة ألمريكا أو المناوئة لها ،وكبلهما هنا
سواء ػ إلى صعوبة ،بؿ استحالة ،تكرار السيناريو العراقي معها ،نظ اًر لكارثية المأزؽ
األمريكي في العراؽ ،وما ألحقه بسمعة الواليات المتحدة مف ضرر شديد! لـ يدر

بخمد حكوماتنا أف ثمة بدائؿ أخرى "ناعمة" ،يمكف اف يمجأ إليها الغربيوف ،إلدراؾ ما
عجزت قوتهـ "الخشنة" الجبارة ،عف الوصوؿ إليه!
خذ مثبلً ما أحدثته إدارة الرئيس بوش مف جدؿ واسع بشأف استخداـ القوة في

أعقاب  .9/00فوفقاً لنص اإلستراتيجية األمريكية لؤلمف القومي" :بالنظر إلى أهداؼ

الدوؿ المارقة واإلرهابييف ،فإف الواليات المتحدة ال تستطيع االعتماد فقط عمى
وضعية رد الفعؿ كما كنا نفعؿ في الماضي .إف عدـ القدرة عمى ردع مهاجـ

محتمؿ ،وطبيعة التهديدات الفورية اليوـ ،وحجـ الضرر المحتمؿ الذي يمكف أف
ُيمحقه بنا أعداؤنا ،ال تتيح لنا ذلؾ الخيار .لذا ال يمكننا أف ندع أعدائنا يسددوف
الضربة األولى"! الصخب الذي استُقبؿ به ما ُيدعى بمذهب "الضربات االستباقية"
أدى بالفعؿ إلى تحويؿ انتبا العالـ في وقت حرج عما فعمته "القاعدة" إلى ما تفعمه
الواليات المتحدة ،رغـ ػ والكبلـ لمادليف أولبرايت ػ عدـ صحة الزعـ باكتفاء الواليات
المتحدة تاريخياً بوضعية رد الفعؿ ،فقد استخدمت الواليات المتحدة القوة عدة مرات

هاجـ ،ففي الربع األخير مف القرف اؿ 51فعمت ذلؾ كثي اًر!
دوف أف تُ َ

أيضاً ،وعمى خمفية ما ُيعرؼ بمشروع "الشرؽ األوسط الكبير" ،اجتمعت
االنتخابات في العراؽ وأفغانستاف وجورجيا وأوكرانيا ولبناف لتوليد موجة مدية ،بمغت
ذروتها فبؿ األواف! ولقد أيدت كوندالي از رايس عندما زارت مصر عاـ 5115
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بشجاعة اإلصبلحات الديمقراطية .غير أنها ،عندما عادت بعد سنتيف التزمت
المستقى ػ في رأي األمريكييف ػ في الفترة
الصمت حياؿ القضية نفسها .كاف الدرس ُ
الفاصمة أف العديد مف العرب ،عندما تُتاح لهـ حرية االختيار ،ال يختاروف ما تحبه

أمريكا! وبالتالي وجدت اإلدارة ،التي سبؽ وزعمت أف االعتماد عمى الحكاـ العرب
غير المنتخبيف مف أجؿ االستقرار كاف خطأ تاريخياً ،نفسها ولمغرض نفسهُ ،متمبسة
بالمجوء إلى حكاـ غير منتخبيف ،أسمتهـ المعتدليف!

وعندما تحدث الرئيس بوش عف التحوؿ الديمقراطي في الشرؽ األوسط فيما
كاف العراؽ يحترؽ ،فسر الرأي العاـ العربي ػ بإيعاز مف األنظمة العربية ومفكريها ػ
المستقمة(!!) أكثر مما اعتبرو خطة
النوايا األمريكية بأنها تهديد لحكامهـ وأوطانهـ ُ
أمريكية لنشر الميبرالية السياسية! األمريكيوف فارقتهـ براعتهـ في التعبير عف دعمهـ

بطرؽ ال تُثير ارتياب الشعوب في أف التغيير بيدها ال بيد الغرب! دعاة غزو العراؽ
أخبروا أنفسهـ عمى ما يبدو أف العرب يحترموف القوة الخشنة ،وأف إظهار "الصدمة
والرهبة" سيقنع الجميع في المنطقة بأف الواليات المتحدة األمريكية ُمصممة عمى
فرض إرادتها .وتوقعوا أف ُيفسح هذا الطريؽ أماـ البنتاجوف إلسناد السمطة إلى
المنفييف العراقييف المؤيديف ألمريكا .بوش لـ يكف له ػ وكما تعاتبه المخضرمة
أولبرايت ػ ،أف يتجاوز في هذا كمه اإلشارات التي يشيع ارتباطها بالمثالية ،تقصد
استخدامه لها كغطاء :احتراـ القانوف الدولي ،احتراـ األمـ المتحدة ،التعاوف مع
الحمفاء ،االهتماـ بمبادئ الحرب العادلة(!!).
التخبط في معالجة المأزؽ العراقي زاد الطيف بمه! الرئيس بوش لـ يستقر عمى
التحوؿ الديمقراطي كسبب رئيسي لمغزو إال بعد أف ظهر ُحمؽ منطؽ إدارته
المستهجف" .فبما أنه لـ تكف هناؾ أسمحة دمار شامؿ وال ارتباط ذو مغزى بيف
" ُ
صداـ حسيف والقاعدة ،صار البد مف طرح نظرية جديدة لتبرير الحرب .لـ يكشؼ

بوش إال في نوفمبر ،5113أي بعد مرور ثمانية أشهر عمى الغزو ،عف استراتيجيتة
لمحرية في الشرؽ األوسط .وأتبع هذا اإلعبلف بسمسمة مزاعـ لـ تمؽ قبوالً في

مجتمعاتنا ،عف الديمقراطية باعتبارها ترياقاً لئلرهاب وتجفيفاً لمنابعه!
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الرئيس بوش لـ يتنبه عمى ما يبدو الستفادة القاعدة مف قدرتها عمى تصوير
نفسها بأنها مدافعة عف اإلسبلـ ضد الصميبييف االمبريالييف وصنائعهـ مف األنظمة
المعاكس لحرب العراؽ عمى القدرات
العربية غير المنتخبة .وكذا لـ يتنبه لمتأثير ُ
األمريكية العسكرية .ألنه وعمى الرغـ مف أف األعداء المحتمميف ػ والكبلـ ألولبرايت ػ
ال يشكوف في قدرة األمريكييف عمى إلحاؽ الضرر بهـ ،فقد تعمموا استخداـ الجبروت
األمريكي ضد األمريكييف ،بطرؽ عديدة ،منها :أػ تصوير الدمار وبث الصور في
العالـ أجمع ،السيما عندما يسقط مدنيوف بيف الضحايا! ب ػ توجيه الضربات إلى
الغرب إلثارة رد األخرؽ بإعماؿ الجبروت أكثر مف الفكر فيسقط "شهداء" جدد
وتبرز أدلة جديدة عمى أف اإلسبلـ تحت الحصار .ويتطوع العديدوف ُمقابؿ كؿ ُمسمـ
ُيقتؿ ،ويسعوف إلى الثأر بسفؾ دماء جديدة.
رسالة الرئيس بوش إلى كؿ دوؿ العالـ ،في أعقاب  ،9/00كانت" :إما أف
تكونوا معنا واما ضدنا" .رسالة كهذ كانت ستكوف مبلئمة لو استمر تحديد الرئيس
لمعدو عمى حاله .فقد كاف توحيد معظـ العالـ ضد مف فجر األبرياء أم اًر سهبلً .لكف
بوش فارؽ الحكمة ،حيف شوش بعد ذلؾ القضية بالسماح بتحويؿ التركيز عف

القاعدة .فسرعاف ما وجدت الواليات المتحدة نفسها تطالب اآلخريف بأكثر مف الوقوؼ
معها ضد أسامة بف الدف .صارت تطالبهـ بالتغاضي عف "أبو غريب" ،وقبوؿ
"جوانتانانو" ،والتصديؽ عمى غزو العراؽ ،والرؤية األمريكية لمشرؽ األوسط .في
وقت كانت القاعدة تقدـ لمعالـ خيار  ،بيف المسمميف الذيف يعانوف وأمريكا المولعة
بالحرب .ترؾ ذلؾ العديد مف األشخاص في حيرة مف أمرهـ.
فهـ ال يريدوف الموافقة عمى تكتيكات القاعدة ،لكنهـ ال يريدوف االقتراب مف
أمريكا كثي اًر! حوؿ الجبلد بوش ػ لسوء حظه ػ الحمفاء إلى متفرجيف!
المغادرة" لحتمية أف تواجه ػ شاءت أـ أبت ػ ،حقائؽ
 عدـ تنبه حكوماتنا " ُ

البيئة العالمية الجديدة ،والتي تشهد قتاالً ضارياً مف جانب أبناء الغرب وحمفائهـ،

إلعادة إنتاج نظاـ الهيمنة القديـ ،فحضارة الغرب تُمثؿ محو اًر لعالـ اليوـ! بطؿ

109

"فالدف  ،"5عبر بدقة عما ُيتوقع أف يكوف عميه هذا النظاـ الجديد مف الهيمنة
المسيطر عميهـ يشعروف
الغربية ،حيف قاؿ(" :)45إننا نمتزـ نظاماً لمسيطرة بحيث أف ُ

بأنهـ أحرار ،عمى الرغـ مف أنهـ يخضعوف لقانوف أشد صرامة مف النظـ القديمة .إذ
عف طريؽ تصميـ دقيؽ وحذر لمثقافة نتحكـ في نوازع السموؾ ،وليس في السموؾ

النهائي ،أي نتحكـ في الحوافز والرغبات واألماني .وها هنا تصبح مسألة الحرية
غير ذات موضوع"! ثـ يتساءؿ بطؿ "فالدف  :"5ماذا بقي لكي نفعمه بعد ذلؾ ما
رأيؾ في تصميـ الشخصيات والتحكـ في األمزجة هؿ يبدو ذلؾ األمر خيالياً

ولكف بعض التقنيات متاحة ،ويمكف إعداد كثير غيرها تجريبياً .إننا نستطيع أف

نحمؿ السموؾ الفعاؿ ونصمـ التجارب الكتشاؼ كيؼ نغرس ما نريد في الشباب.
اإلنساف ضعيؼ ،يمكف إخضاعه لمسيطرة ،ويكوف ضحية!..
 ارتضاء حكوماتنا ،عمى نحو شديد "االستهتار" و"االنتهازية" ،فتح حدود

ببلدنا ،لبعثات بحوث غربية ،أو مشتركة ،مف كؿ حدب وصوب ،تقوـ بعمميات
مسح شاممة ،في الحضر والريؼ ،تناولت بحوثاً اجتماعية ونفسية وطبيعية..الخ.

لتعود بمعموماتها ونتائج بحوثها إلى بنوؾ المعمومات الممموكة لمحكومات الغربية ػ

خاصة

األمريكية()46

ػ ،أو الشركات متعدية القوميات التي تموؿ هذ المشروعات

البحثية االستطبلعية بسخاء واضح! وتظؿ هذ المعمومات حبيسة البنوؾ ،تخرج
المستضعفيف في األرض،
بقدر وحسب المصمحة ،ممؾ لممتحكميف في مصائر ُ
ونحف في طميعتهـ ،واف صور لنا جهمنا وتُجار اآلالـ خبلؼ هذا!
 تعويؿ حكامنا الشديد عمى إمكانية نجاح جهودهـ الرامية لتأجيج حمبلت
التشهير المتبادلة بيف العرب والغربييف ػ خاصة األمريكييف ػ ،في تشتيت انتبا
الطرفيف عف ضموعهـ وأنظمتهـ في تهيئة البيئة المبلئمة لتفريخ اإلرهاب والعنؼ في
أوطانهـ ،عبر تجفيؼ منابع الحرية وحرماف شعوبهـ مف حؽ النقد والتطوير! أغرى
حكوماتنا بهذا اشتباؾ مفكريف عرب بارزيف مع هذ الحمبلت ػ رفضاً أو قبوال،

وكبلهما هنا سواء ػ ،حتى أف أحدهـ خصص كتاباً لمناقشة األمر(!)47
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المغادرة" بالشعوب ،استناداً لكونها موجهة ،يسهؿ انقيادها
 استهانة أنظمتنا " ُ

والتأثير عميها ،مف خبلؿ اإلحكاـ التقميدي لمسيطرة عمى وسائؿ اإلعبلـ الرسمية
ورموز الخطاب الديني الرسمي ومؤسسات العنؼ..الخ! غفمت أنظمتنا عمى ما يبدو
عف خطورة ما تشهد الساحة العربية في السنوات األخيرة مف توحش لئلعبلـ
البديؿ( ،)48والخطاب الديني غير الرسمي( ،)49واالحتجاجات السياسية( ،)50فضبلً

ومعظمها ُمموؿ مف الخارج( !)51لـ
المؤرؽ لمنظمات المجتمع المدني ُ
عف الرواج ُ
بدربة وحذر مف يدهـ!
يدرؾ حكامنا أف الزماـ ُيسحب ُ
 أنظمتنا االستبدادية أيضاً لـ تتنبه أو أنها تنبهت واستهانت بخطورة قنوات

االتصاؿ الغربية مع بعض القوى الداخمية الطامحة بقوة إلى التغيير ،ومف بينها
بعض قوى اإلسبلـ السياسي ،خاصة بعد هجمات 00سبتمبر ،واعبلف الواليات
المتحدة إستراتيجيتها الجديدة لؤلمف القومي! الغرب عمى ما يبدو أعاد قراءة
المشهديف العربي واإلسبلمي ،بانتهازيته "العارية" المعهودة ،بحثاً عف أماف مواطنيه

المعرضة إلى الخطر ،في أرجاء العالـ! القراءة الغربية كشفت
"المفقود" ،ومصالحه ُ
عف ُمغريات عديدة ،لخيار التغيير في الحكومات "القائمة"(:)52
 .0انتهاء صبلحية األنظمة القمعية "الموروثة" في العالـ العربي "ما بعد
االستعمار"! وعجزها الكارثي عف مواكبة المستجدات عمى كافة األصعدة
والمستويات ،وهو ما يتجمى في تردي األوضاع المعيشية ،واستشراء الفساد
وعبلنيته ،وتزايد االحتجاجات الشعبية ،واصرار األنظمة عمى قمع قوى
اإلسبلـ السياسي وعدـ احتوائها في النظاـ السياسي ،فضبلً عف نزوع بعض
هذ القوى لمتخريب ،محمياً واقميميا وعالمياً ،عمى نحو بالغ العنؼ!

 .5مشكمة الغرب ،والحاؿ كذلؾ ،مع حركات أكثر مما هي مع أنظمة حكـ ،إلى
أف يصؿ اإلسبلميوف إلى السمطة! قوى اإلسبلـ السياسي ،باعتبارها الوحيدة
تقريباً المناهضة لمغرب ،بعد تهاوي الشيوعية ،وبمساعدة غير مقصودة مف
آليات القهر في الدولة ،استطاعت أف تحقؽ احتكارها لمعمؿ إزاء غياب
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اآلخريف ،وذلؾ باعتبارها المعارضة الجادة الوحيدة ،ألنظمة قمعية ضعيفة
الشعبية ،واستطاعت أف يكوف لها تواجدها المؤثر وأف تحقؽ جاذبية
"المحظور" ،واكتسبت وضعاً له "سحر " ،يعكس الحضور الدائـ والبسيط
لشعارها" :اإلسبلـ هو الحؿ" .وحيث أف هذ القوى محرومة مف فرصة

المشاركة الواسعة في الحكـ ،فإف لها ترؼ اإلعبلف عف الحؿ ،دوف أف تكوف
عممياً ممزمة بإثبات حقيقيته ،بالنسبة لمكـ الهائؿ مف المشكبلت العويصة

المحتاجة إلى حؿ .تفاعؿ هذ القوى ،بأطيافها المختمفة ،مع العممية السياسية
ُ
سيفضي إلى أف تفقد هذ القوي في النهاية
واالندماج فيها وحد الذي ُ
جاذبيتها الراهنة ،ومف ثـ تصبح أدخؿ في الطابع العاـ العادي.

 .3القوة السمبية لحالة اليأس االجتماعي تشير إلى أف الهدؼ الرئيسي في
المجتمعات العربية واإلسبلمية هو تحسيف األوضاع الداخمية فحسب! ففكرة
"الحرية" ال تؤرؽ اإلنساف العربي! وأمثاؿ إدوارد سعيد ومحمد أركوف وغيرهـ
مف موقظي "الشرؽ" العظاـ ليس لهـ حضور ُيذكر في الفضاء العربي!
فضبلً عف قناعة العربي بأولوية االستقبلؿ ولو زائؼ(!!) ،عمى الحرية ،وهو

ما ُيفشؿ أي تدخؿ خارجي " ُمباشر" "خشف" ،القتبلع القمع!

 .4وجود احتماؿ قوي في أف يشهد العالـ اإلسبلمي وصوؿ حركة أو أكثر مف
الحركات اإلسبلمية إلى السمطة في المستقبؿ المنظور ،واألرجح أف يتـ ذلؾ
في العالـ العربي .وأكثر البمداف احتماالً لظهور سمطة إسبلمية فيها هي

البمداف التي :ا ػ ترتفع فيها نسبة النمو السكاني وتزداد فيها مظاهر العجز
عف الوفاء بمتطمبات المجتمعات الناشئة في المدف عمى نطاؽ واسع .ب ػ
والتي تتفاقـ فيها مستويات المعيشة المنخفضة بسبب تفشي الفساد .ج ػ والتي
قضت الحكومات فيها عمى معظـ المعارضة السياسية الهادفة ومف ثـ أصبح
اإلسبلميوف دوف منافس .د ػ والتي استخدمت الحكومات فيها العنؼ الضاري
لسحؽ قوة اإلسبلمييف ،وهو ما لـ يؤد إال إلى االستقطاب وتفاقـ المشكمة .هػ ػ
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والتي زعـ اإلسبلميوف فيها أنهـ وحدهـ أصحاب القوة المعارضة الشرعية
الوحيدة داخؿ الشارع العربي.
 .5سوؼ تسعى قوي اإلسبلـ السياسي حاؿ وصولها لمسمطة ،إلى دعـ القوة
الحقيقية لمدوؿ اإلسبلمية ػ وهو هدؼ ال يكاد ينفرد به رجاؿ الحكـ والقادة
اإلسبلمييف ػ ،في صورة عبلقات مع الدوؿ األقوى في الغرب ،بغية التعامؿ
مف أرضية تهيئ لها قد اًر مف المساواة ،بدالً مف حالة الضعؼ االستراتيجي.

وسوؼ يتضمف هذا النهج السعي مف أجؿ تحقيؽ قوة عسكرية أكبر ،بما في

ذلؾ امتبلؾ أسمحة الدمار الشامؿ ،إلقامة عبلقات مع الغرب عمى أساس مف
التكافؤ عمى الصعيد االستراتيجي عمى األقؿ.
المبادرة بإحداث تغيير واسع النطاؽ في
 .6مف هنا ،يمزـ استباؽ المباغتة ،و ُ
الشرؽ األوسط ،بمنأى عف األنظمة القمعية في دولة "ما بعد االستعمار"!

فقوى اإلسبلـ السياسي هي التي تهدد ،أكثر مف غيرها ،النظاـ المستقر في
غالبية البمداف المسممة ،أكثر مما تهدد الغرب نفسه! واإلسبلـ السياسي
يستغؿ أسباب السخط واالستياء الناجمة عف هذ األنظمة القديمة العاجزة،
ويضع خطته عمى أساس العمؿ لبلستيبلء عمى السمطة وتغيير الوضع
المتسمطة ػ ،ال سبيؿ
القائـ .هذا "الخطر" ػ وهو واقع يتهدد الكثير مف األنظمة ُ
إلى مواجهته ومعالجته في نهاية المطاؼ إال عف طريؽ قبوؿ قوى اإلسبلـ
السياسي كطرؼ جديد وادماجه إلى حد ما داخؿ النظاـ السياسي .ذلؾ أف
استبعادها سوؼ ُيقضي في الغالب األعـ إلى مزيد مف المواجهة والعنؼ،
والى احتماؿ وقوع انفجار .إف عممية دمج اإلسبلمييف بنجاح داخؿ النظاـ
السياسي ُمعقدة جداً وتستمزـ حذ اًر وبراعة! فقد ُيفضي سوء معالجتها إلى مزيد
مف زعزعة النظاـ السياسي .وليس ثمة حؿ يسير أو بسيط ما دامت القوى
المسئولة عف العنؼ والتطرؼ ُمستثناة ولـ تُحتوى.
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 .7إمكانية التوصؿ مع التيار الرئيسي في قوى اإلسبلـ السياسي لحد أدنى مف
القيـ المشتركة ،يمكف االلتقاء عند  ،خاصة فيما يتعمؽ بالتعددية السياسية!
 .8والمبلحظ أف القدر األكبر مف الخبلؼ القائـ والمحتمؿ بيف العالميف
اإلسبلمي والغربي ال يتضمف بالضرورة اإلسبلـ السياسي مف حيث هو في
ذاته .إذ قد تظهر المواجهة كتعبير عف إحباط أو عف عداوة مف جانب
المسمميف غير المواليف تحديداً لئلسبلـ السياسي ،وانما لهـ مع هذا شكاواهـ

التي تؤثر عمى سموكهـ تجا الغرب ،وتجعمه ُمشبعاً بالمشاعر المناهضة!

 .9الحضارة اإلسبلمية أميؿ دوف غالبية الحضارات إلى االعتقاد بأنها قادرة عمى
الصمود وأنها سوؼ تصمد لفترات طويمة مف الزمف أماـ الصعاب الدولية
القاسية دوف أف تسعى إلى لحؿ وسط بشأف وحدة موقفها .ويمثؿ هذا في
نظر الغرب تعبي اًر عف التعصب والجمود والعزوؼ عف مواجهة حقيقة

عبلقات القوى غير المتساوية .وتفهـ الحضارة اإلسبلمية هذا باعتبار رفضاً
لممساومة بشأف الكرامة والسيادة في مواجهة القوة العظمى .عبلوة عمى هذا،

فإف "الشهادة" مندمجة بانتظاـ في القاموس السياسي لئلسبلـ أكثر مما هو
الحاؿ في معظـ الثقافات األخرى! واإلسبلـ السياسي ينزع لمرونة أقؿ في
تعامبلته ،خاصة مع الغرب ،ومع القوى المنافسة له عمي اإلقميـ ،إذا ما رئي
أف الحؿ "الوسط" هو الناتج عف عبلقات قوى "غير متكافئة".
 .01وحيث أف اإلسبلـ كما هو متوقع يمثؿ الرمز الجميؿ لممصالح اإلقميمية
المتصارعة ،فإنه قد يحتؿ حتماً عمى األرجح القدر األعظـ مف حوار الشماؿ

والجنوب .وعمى نحو أكثر عمومية ،نجد أف تطمعات العالـ المتخمؼ بسبيمها
إلى أف تفرض مطالبات متزايدة عمى األمـ المتقدمة ،بغية بناء عبلقات قائمة
عمى قدر أكبر مف اإلنصاؼ والكرامة .واف فشؿ الدوؿ الغربية في التبلؤـ مع
هذ المطالب مف شأنه أف يشجع نزعة التطرؼ في العالـ المتخمؼ في
صورتيها القومية واإلسبلمية .وال ريب في أف المعاممة الخشنة الفظة التي
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تسود العبلقات السياسية بيف الجانبيف مف شأنها أف توسع نطاؽ الجانب
األيديولوجي في عبلقات المواجهة ،بؿ وربما تُفضي بالضرورة إلى تكتؿ دوؿ
العالـ المتخمؼ في صورة جبهات متعارضة.
الممتهبة ،جاء "المبلؾ" أوباما ليمحو عف
المربكة و ُ
في وسط كؿ هذ األجواء ُ
المروعة أمانها المفقود،
عالمنا البائس شرور "الشيطاف" بوش(ُ ،)53
ويعيد لئلنسانية ُ

ويهب لممعذبيف خبلصهـ! أذكر أف بعض النوبييف الذيف أعرفهـ ،بادروا بتوزيع
بالمخمص أوباما ،ال لشيء إال المتبلكه بشرة سمراء مثمهـ! وأذكر
الحموى ،ابتهاجاً ُ
أيضاً أف واعظاً تحدث في تميفزيوف ببلدي أثنى عمى الرجؿ كثي اًر! ال لشيء ،وانما

لما ُيروج عف أصوله المسممة! وأذكر أف شيخ األزهر الراحؿ طنطاوي ألؼ
ُكتيباً( ،)54مدح فيه الضيؼ بما يستحؽ وما ال يستحؽ ،عمى خمفية إلقاء أوباما
المستوى"!
الممطخة بانحطاط ُ
خطابه "الخداعي" في جامعة القاهرة " ُ

وقتها كتبت في مقالة نشرتها عمػى االنترنػت ،عنوانهػا "اأ والحريػة" ،مػا نصػه:
"جاء أوباما ليعتذر عف وعد سمفه بوش لشعوبنا بتخميصػها مػف زوار الفجػر ،واعادتهػا
ويشػػقينا!" .ظننػػت
إلػػى التػػاريخ بعػػد خروجهػػا منػػه! جػػاء أوبامػػا ُليسػػعد اآلخػػر العربػػي ُ
وقتهػػا ػ أنػػا وغيػػري ػ أف ثمػػة ت ارجػػع أمريكػػي عػػف االلتػزاـ بإسػػتراتيجية األمػػف القػػومي
األمريك ػي الجديػػدة ،فػػي شػػقها المعنػػي بمجتمعاتنػػا! وأف فشػػؿ الجػػبلد بػػوش فػػي الع ػراؽ
وأفغانس ػػتاف ،وم ػػا لح ػػؽ بس ػػمعة الوالي ػػات المتح ػػدة م ػػف تمط ػػيخ ،عم ػػى خمفي ػػة التع ػػذيب
الوحشػػي لمع ػراقييف فػػي "أبػػو غريػػب" ،ولئلسػػبلمييف فػػي "جوانتانػػانو" ،ولمفمسػػطينييف فػػي
معتقبلت إسرائيؿ ،سيدفع حتماً الساسة األمريكييف بانتهػازيتهـ المعهػودة إلعػادة النظػر
في مسألة تهجير مجتمعاتنا مف دولة "ما بعد االستعمار"!

كػاف منبػػع حزنػي إزاء مػػا تصػورته وغيػػري تراجعػاً أمريكيػاً ،هػو خػػوفي مػف عػػدـ

اهتبػػاؿ فرصػػة كهػػذ ! فالمراجعػػات الغربيػػة لبلسػػتراتجيات ،كمػػا هػػو حاصػػؿ اآلف عمػػى
خمفية هجمات  00سبتمبر مف األحداث االسػتثنائية! فػالغرب ال ُيعيػد حسػاباته "شػديدة
األناني ػػة واالنتهازي ػػة" إزاء ببلدن ػػا وش ػػعوبنا وحض ػػارتنا ك ػػؿ ي ػػوـ! ب ػػؿ ه ػػي اس ػػتراتيجيات
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مدروسػػة بعيػػدة المػػدى ،يػػتـ اإلبقػػاء عميهػػا ،مػػا بقيػػت المصػػالح الغربيػػة مصػػونة! دوف
أدنى اعتبار آلالـ الشعوب ،التي يتأثر ،بؿ يتوقؼ مصيرها عمى هذ االسػتراتيجيات!
بوصفها الطرؼ األضعؼ واألقؿ قدرة عمى تقرير المصير!
الكارثة األشد ،هي اعتمػاد الغػربييف الػدائـ فػي سػعيهـ المحمػوـ لخمػؽ أوضػاع
بعينهػػا وتكريسػػها ،عمػػى كتيبػػة مػػف قيػػادات محميػػة "موثػػوؽ بهػػا" ،ال تخمػػو مػػف طمػػوح
جارؼ واعتزاز شديد بالذات ،تُبادر عمى نحو ُمذهؿ بالتقاط الطُعـ والنضػاؿ مػف أجػؿ
المس ػػتهدؼ الوص ػػوؿ إليه ػػا وتكريس ػػها! وم ػػف وراء ه ػػذ الزعام ػػات
األوض ػػاع الجدي ػػدة ُ
المهيبػة ػ أو اآلبػاء المؤسسػيف ػ يػأتي القطيػع "المقهػور" ُليناضػؿ ويهتػؼ ويفتػدي بدمػه

ما يتصػور انتصػا اًر غيػر مسػبوؽ ،وزعامػة ،واف كانػت مسػتبدة وقاسػية بعػض الشػيء،
الحمـ مف رحـ المستقبؿ!
لكنها قادرة بثوريتها عمى انتزاع ُ

الغػػرب ولعممػػه بأهميػػة هػػذ القيػػادات المحميػػة ،خاصػػة عنػػد التأسػػيس لم ارحػػؿ
جديػػدة ،كمػػا فػػي دولػػة "مػػا بعػػد االسػػتعمار" ،يسػػاهـ فػػي بنػػاء هػػذ القيػػادات وتمميعهػػا،
والتػػي قػػد يضػػطر الحقػاً حػػاؿ توحشػػها إلػػى مناهضػػتها ،بػػؿ والػػتخمص منهػػا إف أمكػػف،
ليضمف عدـ تنبه القطيع لقواعد المعبة! "المحمي" ضرورة لتمرير الوضع الجديد!

شػػعوبنا ال تعػػي وال أظنهػػا راغبػػة أو حتػػى قػػادرة أف تعػػي ،فك ػرة دولػػة "مػػا بعػػد
االستعمار"! رغـ اننا ػ وعمى ما يبدو ػ عمى مشارؼ دولػة جديػدة ،أقتػرح تسػميتها دولػة
"ما بعد هجمات  00سبتمبر" ،الرتبػاط نشػأتها بالهجمػات ،بشػكؿ أو بػآخر ،شػأنها فػي
المغػػادرة ،والتػػي ارتبطػػت نشػػأتها هػػي األخػػرى،
ذلػػؾ شػػأف دولػػة "مػػا بعػػد االسػػتعمار" ُ

وعمػى نحػػو ُمماثػؿ ،بانتهػػاء الحػػرب العالميػة الثانيػػة وزواؿ االسػتعمار التقميػػدي ،ونشػػوء
دوؿ ،تسمح بانبثاؽ بدائؿ محمية ،تُجهض باستبدادها االستقبلؿ!
ثوراتنا والتيجير مف دولة "ما بعد االستعمار":
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

أخي اًر ،وفي ُمباغتة ُمربكة لؤلنظمة العربية القمعية ولمشعوب أيضاً(!!) ،وفي
غياب تصريحات بوش "االستف اززية" بدأ التهجير الجماعي لمجتمعاتنا مف دولة "ما
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بعد االستعمار"! إلى أيف ال أحد يدرى عمى وجه الدقة! ما أعرفه هو اننا نتحرؾ
صوب دولة "ما بعد  !"9/00وهي قريبة الشبه ،عمى ما يبدو ،بتمؾ الدولة التي
لطالما بشر الجبلد بوش بها ،وحاوؿ دفع شعوبنا إليها قس اًر ،غير أف أحداً لـ

بالممهـ(!)55
ُيصدقه! في حيف اكتفى المبلؾ أوباما بمنح البركة ووصؼ التهجير ُ

أوباما ذهب في إعجابه بالثورة المصرية وفي حنو عمى قياداتها الشابة إلى
حد ما نشرته جريدة "نيويورؾ تايمز" مؤخ اًر ،ونقمته عنها جريدة المصري اليوـ ،تحت

عنواف "نيويورؾ تايمز :أوباما يريد وائؿ غنيـ رئيساً لمصر وسعى لتنحية مبارؾ"!
الجريدة األمريكية الرصينة كشفت عف أف الرئيس األمريكي باراؾ أوباما أكد ألحد

مساعديه أنه يريد أف يصبح وائؿ غنيـ ،الناشط السياسي ،عضو ائتبلؼ الثورة،
"رئيس مصر القادـ"! الفتة إلى أف أوباما يأمؿ أف يفوز "شباب الشارع" فى المرحمة
المقبمة فى مصر ،وقاؿ" :وذلؾ ما اعتقد طريقاً طويبلً وصعباً" .الجريدة قالت أيضاً:

"إف مستشاري الرئيس األمريكي أكدوا أف أوباما قرر أف يدفع بالرئيس السابؽ حسنى
مبارؾ بعيداً ،وذلؾ كاف عكس ما نصح به المستشاروف ،خاصة بعد أف شاهد خطاب ًا

لمبارؾ فى قاعته بالبيت األبيض"(!!) ،مشيرةً إلى تخوؼ أوباما مف إحباط أحبلـ
الشباب المصرى ،وعمى رأسهـ غنيـ "فتى جوجؿ"  -عمى حد تعبير  -ودورهـ فى

مرحمة االنتقاؿ التدريجى نحو الديمقراطية في مصر(.)56
وعمى صعيد آخر ،اعتبرت "نيويورؾ تايمز" األمريكية أف مقتؿ أسامة بف
الدف ،زعيـ القاعدة ،يعتبر عبلمة فارقة في معركة أمريكا لمكافحة اإلرهاب ،واصفة
ذلؾ بأنه فرصة إلعادة أوباما صياغة رد عمى االضطرابات فى العالـ العربي بعد
فترة سبات ُمحبطة لمتعميؽ عمى األوضاع في ليبيا والصراع عمى السمطة في اليمف،
والقمع الوحشي في سوريا وتراجع وهج الثورة المصرية!
وهـ
المدجنةُ ،
ما يحدث تمثيمية هزلية ،ال تنطمي إال عمى أصحاب النفوس ُ
الموجهة! ال يعني هذا بالطبع ،إنكاري ألهمية ثوراتنا وما أريؽ
ُك ُثر في مجتمعاتنا ُ
فيها مف ٍ
دـ ٍ
غاؿ! ما أود قوله هو أف ثوراتنا األخيرة ،والتي تتخذ شكؿ ُكرة ثمج
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ُمتدحرجة مف بمد آلخر ،وال أحد يدري أيف سيكوف ذوبانها ،أخطر وأعقد مف أف تُفهـ
عمى هذا النحو الساذج الذي ُيروج له اآلف في ببلدنا ،بوعي أو ببل وعي!
المبتذؿ ػ في بساطته ػ لؤلحداث األخيرة ،مف شأنه أف
تسيد مثؿ هذا الفهـ ُ
يحرـ شعوبنا فرصة تزخيمها ،وتعظيـ حصادها! ال ُنريد لثوراتنا العربية الفارقة أف
تُختزؿ في ٍ
دماء جسورة أريقت! أو في مظاهرات "مميونية" تُجيش( !)57فالشهداء أبداً
ال يطمبوف ثمناً لدمائهـ! واألبطاؿ أبداً ال يبيعوف "صكوؾ الحرية"!

ما ينقص شعوبنا هو أف تنظر إلى ثوراتها في تواضع ،وتبحث عف مواطف
القوة فيها لتزخيمها والبناء عميها! ومواطف الضعؼ ،لتقويتها وتجنب ما قد يترتب
عميها مف مخاطر! ولشد ما يؤلمني تعاطي المشتغميف بالفكر عندنا ،عمى اختبلؼ
المباغتة" ببل ثورية! ففي حيف ،يجاهد البسطاء في ببلدي
مشاربهـ ،مع ثوراتنا " ُ
الحيرة وعدـ القدرة عمى تفهـ حقيقة ما يدور حولهـ ،نجد المشتغميف بالفكر في ببلدنا

عمى عهدهـ!! ثوراتنا لـ تستمهـ آراء موقظي الشرؽ العظاـ ،وانما مطالب الجماهير
الممحة ،والتي تمس احتياجاتهـ األساسية ،أكثر مما تُغطي احتياجاتهـ
الخطيرة و ُ
اإلنسانية األشمؿ واألرقى! وهو أمر ُمتوقع في مجتمعات ،ال يقتات أبناؤها ،سوى ما
يجدونه عمى الفضائيات وألسنة الوعاظ والجرائد والفيس بوؾ!

قادة الرأي ومجتمعاتنا..أعمى يقود أعمى!!
الحؽ أني لست أدري ،ما إذا كانت هذ هي المرة األولى في التاريخ الحديث
المغادرة والشعوب الثائرة خارج التاريخ
التي تكوف فيها األنظمة ُ

نحو ٍ
مخز "اإلفبلس الحضاري" لمجتمعاتنا ،واف ُروج لخبلؼ ذلؾ!

ثوراتنا تُعري عمى

في ندوة عقدتها الجمعية الفمسفية المصرية مؤخ اًر بعنواف "ثورة  55يناير بيف

القطيعة المعرفية والزمف المتسارع" ،وكاف المتحدث فيها السيد يسيف .تقدـ أحد

الحضور ،وهو أستاذ جامعي عمى ما أعتقد ،بسؤ ٍ
اؿ ال يخمو مف داللة عمى "الخيبة
القوية" ،يستفسر فيه ،عما إذا كاف ألساتذة الفمسفة مف جيؿ الوسط ،عمى حد تعبير ،
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لممزايدة أو
أي دور في مصر "ما بعد ثورة  55يناير"! سؤاؿ كهذا ،ال يترؾ مجا ً
ال ُ
التعمية ،فهو إشارة مهمة لبموغ مجتمعاتنا "أعمى مراحؿ التخمؼ"!!
السائؿ التعس فاته أف ُمحبي الحقيقة ،أو المشتغميف بالفمسفة ،ال تُحركهـ
األحداث ،وانما األفكار! وأف أفكارهـ قد ُيستضاء بها أو ببعضها ،داخؿ مجتمعاتهـ

أو خارجها! كما أف ُمحبي الحقيقة ال يشتبكوف مع الواقع ،ناهيؾ عف ُمغازلته!

المفكر المصري حسف حنفي ،في مقالة له وجدتها منشورة عمى االنترنت،
بعنواف(ُ " :)58عذ اًر شعب مصر!" ،أبى حنفي إال أف يتبع سنة ُمفكرينا غير الحميدة،
ومغازلتهـ ،لؤلسؼ الشديد ،واقع ُمجتمعاتهـ! فبدالً مف تزخيـ حنفي
في ُمهادنتهـ ،بؿ ُ
لمثورة ،عبر نقدها وتطويرها ،أسهب في االعتذار ،بؿ وفي اإللحاح عمى "الشعب

المصري" لقبوله ،عمى نحو "درامي"! بالطبع ،ال أقصد بقولي هذا التطاوؿ عمى
مفكر مرموؽ ،فحنفي ،برأيي ورأي الكثيريف ،المفكر اإلسبلمي األبرز واألنشط! ولكـ
أتمنى عميه أف يخمع عباءة الفقيه فببلدنا ظمأى لمفبلسفة!
ظهور أعماؿ فكرية عربية رصينة ،ينهض أصحابها بواجب إعادة قراءة
مشهدي "ما بعد االستعمار" والثورة ،أمر مصيري!! الناس في ببلدي ،حتى أفراد
الحشود الثائرة ،إذا ما استمعت إلي تحميبلتهـ ،تجدهـ أشد جهبلً بأنفسهـ والحياة مف

المغادرة"! وال أقصد بالحياة هنا ،الشئوف اليومية ،مف أكؿ وشرب وزواج
األنظمة " ُ

وعمؿ وصبلة..الخ ،بؿ مناخ العصر الحالي ،بتعقيداته وما بعد حداثيته!

بل هذا التصريح "الما بعد استعماري ػ نسبة إلى دولة ما بعد
خذ مث ً

االستعمار" ،والذي جرى عمى لساف نائب المرشد العاـ لئلخواف المسمميف ،وهي
طميعة قوى اإلسبلـ السياسي في ببلدي ،كما في كثير مف بمداف العالميف العربي
المتمقي!
واإلسبلمي! تصريح كهذا ما كاف ُليقاؿ ،لوال تيقف صاحبه مف "انقياد" ُ
المرشد العاـ ،وعمى طريقة ُمؤسسي دولة "ما بعد االستعمار" ػ وفي
نائب ُ
طميعتهـ الزعيـ الراحؿ جماؿ عبد الناصر ػ ،خاطب حشداً مهيباً ،بقوله(:)59
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"نستعد لمحكومة اإلسالمية  ..وىدفنا الوصوؿ إلى سيادة العالـ"!!
هكذا مرة واحدة!! حد عممي أف اإلخواف ال يممكوف مرك اًز بحثياً واحداً ُيعتد

بهُ ،يمكف لباحثيه النهوض بمهمة إجراء دراسات استطبلعية وتفكيكية ،لممجتمعات،
محمياً واقميمياً وعالمياً ،عمى نحو ما يفعؿ الغرب مع قوى اإلسبلـ السياسي

ومجتمعاتنا وغيرها! حد عممي أف اإلخواف ال يممكوف الرغبة أو القدرة عمى نقد

وتطوير ميراثهـ الذاتي ،ناهيؾ عف ميراثنا الحضاري ،واال ما رأيناهـ اليوـ يرددوف
ُمصطمحات "غربية" ،كالديمقراطية والتعددية واألحزاب..الخ(!)61
بل عف عدـ تشبع نسيجنا الحضاري بها ،ال تتفؽ تماماً
ُمصطمحات كهذ  ،فض ً
مع أفكار مؤسس الجماعة "الفذ" حسف البنا! ولو أف قيادات اإلخواف شغمت نفسها
بعض الشيء ،إلى جانب انشغالها بػ"البيزنس" واالنتخابات النقابية واألعماؿ الخيرية
واألنشطة الدعوية والدعائية وأخي اًر تأسيس المقار المهيبة..الخ( !)60أقوؿ لو أنهـ
شغموا أنفسهـ إلى جانب كؿ هذا ببناء صروح بحثية وتربية كوادر "حقيقية" مف
المفكريف االستراتيجييف ،لكاف األمر اآلف أفضؿ كثي اًر لهـ ولببلدنا الحائرة!
أغمب الظف أف عقوداً عديدة مف الصراع مف أجؿ البقاء ،في مواجهة دولة

"ما بعد االستعمار" ،بكؿ خستها ،استنزفت قوى الجماعة ،وشغمتها عف تحوالت
"جوهرية" في مصادر القوة ،عمى نحو سيؤثر حتماً عميها ،وعمى ببلدنا ،باعتبار
الجماعة ،وبعدـ ُممانعة غربية( ،)65األقرب إلى الحكـ في دولة ما بعد !9/00

ثمة قوى أخرى ال تقؿ عج اًز ،عف قوى اإلسبلـ السياسي ،في مواجهة الواقع

المتردي ،أفرزتها دولة "ما بعد االستعمار" ،لعؿ أكثرها تشوهاً ،تمؾ التي
الحضاري ُ
تستمهـ ما ُيسمى بمشاريع النهضة لمؤسسي دولة "ما بعد االستعمار"!

االنتقاؿ مف دولة إلى دولة في التاريخيف العربي واإلسبلمي ،عمى نحو ما
حصؿ مثبلً مع دولة األموييف ثـ مع دولة العباسييف..الخ ،عادة ما تنهض به
عبقرية فذة مف نسيج خاص ،يتمتع صاحبها بسمات ،تجعمه أقرب ما يكوف إلى
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شخصية "البطؿ ػ في الوجداف الشعبي ػ" ،أو "المستبد العادؿ"! وهو ما ُيغري الناس
بإتباعه ،والتعويؿ عميه في خبلصهـ ،مدفوعيف بحوافز اإلذعاف ،عامة كانت أـ
المقزز في األمر ،هو إبداء
خاصة ،تمؾ التي عادة ما ُيفرط البطؿ في بذلها! ُ
الشعوب ،بما فيها الضحايا أنفسهـ( ،)63حرصاً ُمخنثاً عمى عبادة البطؿ ،واعتبار
الحر ،بقعة في ثوب طاهر!
تفتيشه في الضمائر ،وتجفيفه لمنابع التفكير ُ

دراويش اآلباء المؤسسيف لدولة "ما بعد االستعمار" ،هـ أخطر وأعقد ما
أفرزته هذ الدوؿ ،عمى خبلؼ ما يعتقد الكثيروف .كوف هؤالء اآلباء واجهة مهيبة
وزاهية لدولة ،ال تختمؼ ممارساتها كثي اًر في خستها ،عف ممارسات األنظمة

االستعمارية ،سواء بوعي مف هؤالء اآلباء المؤسسيف أـ ببل وعي! المهـ ،أنهـ

اندفعوا أو ُدفعوا إلى حيث ال ينبغي لهـ وال لشعوبهـ أف يكونوا! ما يزيد الطيف بمة،
هو حدوث ذلؾ وسط صخب إعبلمي ،ومعارؾ ُمفتعمة ،ال تتفؽ مع مقاصد التمكيف
لمحرية في النفوس ،وما ينبغي لؤلحرار أف يكونوا عميه! لقد سهموا مهمة الغرب ،مف

حيث ال تدري الشعوب وربما مف حيث لـ يدروا هـ أنفسهـ!
إعادة إنتاج ما يسمى بالمشاريع النهضوية لمؤسسي دولة "ما بعد االستعمار"،
بؿ وربما أيضاً إعادة إنتاج هؤالء المؤسسيف أنفسهـ( ،)64يعكس حنيناً ماضوياً

جذاباً ،في ظؿ اإلفبلس الحضاري الراهف ،وافتقاد مفكرينا القدرة عمى القراءة النزيهة
والمنظمة لؤلحداث! فحتى المحظة ،ال أذكر أني قرأت دراسة ،تجمع بيف دفتيها
شتات آالمنا عبر العقود األخيرة ،أعني منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ،ورحيؿ
ومبتكر!
االستعمار عف أرضنا ،مف خبلؿ منهج قوي ُ
ما يحدث دائماً وأبداً في دوائرنا البحثية واألكاديمية ،هو تفتيت "غائي" لعقود

دولة "ما بعد االستعمار" ،واختزاؿ آالمها في مجرد أخطاء ،أو حتى خطايا ،لبعض
حكامها! في مصر مثبلً ،تجد مف يحدثؾ عف ناصر ،باعتبار أسطورة ،ويذـ

السادات! ثـ تجد مف يحدثؾ عف السادات باعتبار آية في الذكاء ،ويذـ ناصر! وقد
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تجد في المستقبؿ مف يحدثؾ عف مبارؾ باعتبار األكثر حكمة ،عمى األقؿ خبلؿ
سنواته األولى ،قبؿ انضماـ نجمه "جماؿ" إليه ،إلى آخر هذا الهراء!
المخضرمة مادليف أولبرايت [إف بعد
مف هنا ،يأتي انحيازي لمقولة األمريكية ُ
النظر نادر في العالـ العربي]( !)65قصر نظر شعوبنا ومفكرينا ،يمثؿ برأيي تحدي ًا

المبدعيف وواضعي البحوث الرصينة ،ال يبالغ
جبا اًر ،أماـ ظهور جيؿ جديد واعد مف ُ
في توقير اآلباء المؤسسيف ،بقدر ما يحرص عمى تفكيؾ وتجاوز عجزنا المأساوي،
عف بناء رؤى إستراتيجية ،تجمع شتات عقود دولة "ما بعد االستعمار"! فبدوف ذلؾ،
ال أمؿ في تحري جذور آالمنا ،والفوز بالمستقبؿ!
عمى الضفة األخرى مف نهر ثقافتنا ،يوجد " ُدعاة العولمة" و"دراويش ما بعد
الحداثة"( !)66ولعؿ أبرز هؤالء ،عمى األقؿ إعبلمياً ،وائؿ غنيـ ،وهو شاب مصري،
نشط بقوة في مساندة محمد البرادعي( ،)67المدير السابؽ لموكالة الدولية لمطاقة

الذرية ،والحاصؿ كذلؾ عمى نوبؿ لمسبلـ ،بعد عودته إلى مصر في فبراير !5101
تمؾ العودة التى كانت عمى األرجح بداية نهاية الرئيس مبارؾ ونظامه!
فقد انتهى األسبوع األوؿ لوصوؿ البرادعي إلى القاهرة ،بإعبلف تشكيؿ
"الجمعية الوطنية لمتغيير" ،وهي تجمع فضفاض مف مختمؼ المصرييف بجميع
ونساء ،بمف في ذلؾ ممثميف عف المجتمع
انتماءاتهـ السياسية والمذهبية رجاالً
ً
المدني والشباب تهدؼ إلى التغيير في مصر( !)68حيث كاف هناؾ اتفاؽ عاـ عمى
ضرورة توحد جميع األصوات الداعية لمتغيير في إطار جمعية وطنية ،طُمب مف

عاما ينطوي
محمد البرادعي أف يكوف في مقدمتها ومف خمفها ،وبحيث تكوف ًا
إطار ً
تحته جميع األصوات المطالبة بالتغيير! هذا التنوع هو ما أثمر عف حوالي المميوف
سنغير] ،في أقؿ مف سبعة أشهر مف تاريخ إصدار في 5مارس
توقيع عمي بياف [معاً
ّ
 5101ػ وهو الهدؼ الذي ش ّكؾ في إمكانية تحقيقه الموالوف لمنظاـ القائـ آنذاؾ ػ! تـ
هذا مف خبلؿ موقع الجمعية ،و الموقع الذي أطمقته جماعة اإلخواف ،وحممة طرؽ

األبواب التي قاـ بها شباب الجمعية ،والحركات المشاركة بها.
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مساندة وائؿ لمبرادعي ،ولمجهود الساعية إلحداث تغيير في مصر ،اتخذت
مسارات عديدة ،منها مثبلً قيامه بتأسيس الموقع الرسمي لحممة دعـ البرادعي! واليه

أيضاً ُينسب الفضؿ في الدعوة ،مف خبلؿ ابتكار الرهيب "كمنا خالد سعيد"( ،)69إلى
االحتجاجات األخيرة ،التي أرغمت مبارؾ عمى القبوؿ بالتنحي!
في حديث لوالد وائؿ مع جريدة الحياة المندنية ،قاؿ(" :)71إنه وابنه وائؿ وكؿ
أوالد ال يحبوف السياسة ،وانما هـ ناشطوف اجتماعيوف فحسب ،وليست لديهـ أي

ميوؿ" .الدكتور سعيد غنيـ( 61عاماً) المقيـ في السعودية ،كشؼ أف نجمه وائؿ
غنيـ( 31عاماً) تعرض لتعذيب نفسي وبدني أثناء احتجاز لمدة  05يوماً قبؿ نجاح

الثورة الشعبية في مصر .الدكتور غنيـ ذكر أيضاً لمجريدة نفسها أف وائؿ هو ابنه

البكر ،وقاؿ إنه ترعرع وتعمّـ في السعودية حتى بمغ عمر  03عاماً .الدكتور غنيـ
أوضح أف نجمه وائؿ كاف يعشؽ التعامؿ مع الكومبيوتر منذ طفولته .وقاؿ إف نجمه

تعرؼ إليها عمى أثير "اإلنترنت"!
متزوج بأمريكية مسممة ّ
وائؿ ّ
ولمزيد مف الضوء عمى دور وائؿ غنيـ في اسقاط النظاـ المصري ،أقتبس هنا
مف معمومات نشرتها جريدة الدستور المصرية( ،)70زعمت الحصوؿ عميها ضمف
مجموعة مف المستندات والوثائؽ مف داخؿ جهاز أمف الدولة المصري ،ترتبط بثورة
 55يناير! المعمومات تتضمف اعتراؼ القائـ عمى إنشاء وادارة صفحة "خالد سعيد"
المفرج عنه ػ وقتها طبعاً ػ وائؿ محمد عباس غنيـ ،بقيامه باطبلع
عمى "الفيس بوؾ"ُ ،
أحد قيادات شركة جوجؿ األمريكية(مف أصؿ يهودي) جيرارد كوهيف بأمر إنشائه
المشار إليها منذ قرابة الستة أشهر ،حيث تردد األمريكي المذكور عمى
لمصفحة ُ
الببلد والتقا يوـ  57يناير ليمة مظاهرة جمعة الغضب ،األمر الذي ُيرجح معه،

والكبلـ نقبلً عف المستند األصمي ،أف تكوف تمؾ الشركة غطاء ألعماؿ استخباراتية،

خاصة عقب توسطها لدى و ازرة الخارجية األمريكية ،إلخبلء سبيؿ وائؿ عمى الرغـ
مف كونه ال يحمؿ الجنسية األمريكية!
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ولنق أر أيضاً وفي السياؽ نفسه ،بعض ما كتبه صبلح منتصر فػي األهػراـ عػف

"فتػػى جوجػػؿ" وائػػؿ غنػػيـ والػػذي أعمػػف قبػػؿ تنحػػي طاغيػػة مصػػر القػػوي حسػػني مبػػارؾ

بساعات ،ومف قناة العربيػة أنػه أقػوى مػف حسػني مبػارؾ وأقػوى مػف عمػر سػميماف(!)75
عف قصة وائؿ غنيـ مع ثورة  55يناير ،ومع قيادي بارز في الحزب الوطني الحػاكـ ػ
قبؿ الثورة ػ ،هو حساـ بدراوي(59سنة) .يقوؿ منتصر(:)73

"ط ػواؿ األيػػاـ التػػي مضػػت كػػاف يتػػردد عمػػي ألسػػنة شػػباب التحريػػر اسػػما كػػاف
معروفػػا بيػػنهـ لكنػػه كػػاف مجه ػوال خػػارج دائ ػرتهـ ,وهػػو اسػػـ وائػػؿ غنػػيـ خبيػػر اإلنترنػػت
والفػػيس بػػوؾ والتػػويتر وكػػؿ وسػػائؿ االتصػػاالت الحديثػػة وصػػاحب صػػفحة كمنػػا خالػػد
س ػػعيد الت ػػي اس ػػتقطبت اآلالؼ عم ػػي غي ػػر معرف ػػة وجمع ػػتهـ عب ػػر شاش ػػات الكمبي ػػوتر
والتميفونات المحمولة التي غيرت العصر.

"كػػاف وائ ػؿ غنػػيـ وهػػو يعمػػؿ فػػي دولػػة اإلمػػارات مػػدي ار لمتسػػويؽ بشػػركة جوجػػؿ
الشهيرة بالشرؽ األوسط قد طمب مف شركته إجازة عاجمة ألمر عائمي ,إال أف الحقيقػة
أنه جاء إلي مصر ليشترؾ في تظاهرة 55يناير يوـ الغضب والتقػي ألوؿ مػرة بػزمبلء
عػ ػػرفهـ عػ ػػف طريػ ػػؽ اإلنترنػ ػػت ,وأصػ ػػبح منػ ػػذ ذلػ ػػؾ اليػ ػػوـ مقيم ػ ػاً معهػ ػػـ ,وفػ ػػي مسػ ػػاء
الخمػػيس( 57ينػػاير) اختفػػي وائػػؿ غنػػيـ فجػػأة .وعبثػػا حاولػػت أس ػرته معرفػػة مكانػػه ,فقػػد
س ػػألت المستش ػػفيات والمش ػػرحة وك ػػؿ أص ػػدقائه دوف أف تس ػػتدؿ عمي ػػه .وك ػػاف م ػػف ب ػػيف
الػػذيف اهتم ػوا بوائػػؿ حسػػف حسػػاـ بػػدراوي وشػػقيقته داليػػا بػػدراوي رواد ميػػداف التحريػػر,
المذاف سأال األب حساـ إف كاف يستطيع أف يساعد في معرفة مكانه.

"كانػػت أوؿ مػرة يسػػمع فيهػػا حسػػاـ باسػػـ وائػػؿ غنػػيـ وقػػد اتصػػؿ فػػي نفػػس اليػػوـ
االثنيف 7فبراير بمػدير أمػف الدولػة واكتشػؼ ببسػاطة أف وائػؿ المختفػي الػذي دوخ أهمػه
بحثا عنه وأبكي أبا الميالي لدرجة هددت بفقػد عينػه الوحيػدة التػي يػري بهػا ,مقػيـ فػي
الجهػػاز منػػذ اختطافػػه دوف أف يكمػػؼ أحػػد خػػاطر بػػإببلغ األس ػرة ,فقػػد كػػاف مػػف تقاليػػد
التعذيب حجز الشخص وجعمه يعيش معػزوال وهػو معصػوب العينػيف طػواؿ فتػرة حجػز

ال يرى أحدا مف الذيف يسألونه أو يتكمموف معه إلي أف يشاء اأ أم ار كاف مقضيا.
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"احتػ ػػاج األمػ ػػر إلػ ػػي االتصػ ػػاؿ بالنائػ ػػب عمػ ػػر سػ ػػميماف والنائػ ػػب اتصػ ػػؿ بػ ػػوزير
الداخميػ ػػة حتػ ػػى تمكػ ػػف بػ ػػدراوي مػ ػػف الحصػ ػػوؿ عمػ ػػي ق ػ ػرار بػ ػػاإلفراج عػ ػػف وائػ ػػؿ مسػ ػػاء
االثنػػيف (7فب اريػػر) وظػػؿ منتظ ػ ار فػػي مكتػػب وزيػػر الداخميػػة الم ػواء محمػػود وجػػدي حتػػى
جاء وائؿ مع مدير األمف شخصيا ,وبعد لقاء الوزير صحبه بدراوي إلي بيته.

"وفي نفس الميمة كاف وائػؿ غنػيـ حػديث مصػر عنػدما استضػافته منػي الشػاذلي
فػػي برنامجهػػا المعػػروؼ العاش ػرة مسػػاء ,وقػػد اسػػتطاع وائػػؿ بصػػدقه وبراءتػػه ونقائػػه أف
يهػز مبليػيف المصػرييف وهػو يبكػي بػػدموع صػادقة شػهداء الرفقػػة الػذيف كشػفت صػػورهـ
أنهػػـ مػػف طبقػػة قػػادرة ,وأنػػه عمػػي عكػػس الخػػوؼ الػػذي كػػاف يمػػؤل نفػػوس الكثي ػريف مػػف
المص ػرييف مػػف أف تػػأتيهـ الثػػورة مػػف جيػػاع العش ػوائيات ,فقػػد جػػاءت الثػػورة مػػف األسػػر
القػػادرة عمػػي يػػد شػػباب اإلنترنػػت الػػذيف وصػػفهـ وائػػؿ بػػأف كػػؿ مشػػكمتهـ أنهػػـ يحبػػوف
مصػػر وأنهػػـ ال يعممػػوف لحسػػاب احػػد وانهػػـ يػػوـ خرج ػوا يػػوـ 55لػػـ يكون ػوا تحػػت قيػػادة
احد مف اإلخواف أو مف غيرهـ فمـ يكونوا أنفسهـ يعرفوف في ذلؾ اليوـ ايف يذهبوف!

"مسػػاء األربعػػاء كمػػا سػػبؽ وبعػػد أف عػػاد بػػدراوي إلػػي بيتػػه مهزومػػا بعػػد إببلغػػه
انهيار كؿ ما حاوله مع مبارؾ بػالطبع بسػبب جمػاؿ وانػس الفقػي ,فػوجئ باتصػاؿ مػف
وائػػؿ غنػػيـ يقػػوؿ لػػه إنػػه ومجموعػػة مػػف شػػباب الثػػورة يريػػدوف لقػػاء ألمػػر بػػالغ األهميػػة
واف لديهـ رسالة عاجمة الي الرئيس!".
عمى أية حاؿ ،التسريبات األمنية العترافات وائؿ غنيـ ػ والذي ترؾ عممه
مؤخ اًر في جوجؿ ،ولحؽ بركب المجتمع المدني في مصرُ ،ليساهـ مف خبلله ،وعمى
حد قوله ،في مكافحة الفقر وتطوير التعميـ( )74ػ ،وما روا الجورنالجي المصري
صبلح منتصر ،نقبلً عف مذكرات حساـ بدراوي ،أستاذ التوليد وأمراض النساء

وعضو في "لجنة السياسات" بالحزب الوطني الحاكـ قبؿ الثورة ،وعضو لجنة حقوؽ
اإلنساف ،يستدعياف الماضي عمى نحو ُمذهؿ! فاسـ "جيرارد كوهيف" الوارد ذكر في

اعترافات وائؿ غنيـ ،يأخذنا إلى الماضي غير البعيد! جيرارد أو جارد ػ عمى ما يبدو
ػ شخصية استخباراتية ،ال تخمو منها دوائر المخابرات والسياسة والدبموماسية الغربية!
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مثؿ هذ الشخصيات ،دائماً ما تكوف آية في الدهاء وسعة االطبلع عمى حضارتنا!

وغالباً ما يكوف أصحابها مف جيؿ الشباب ،ليسهؿ عميهـ اإلحساس بأقرانهـ في
المجتمعات األخرى ،ناهيؾ عف تحريكهـ إف لزـ!

جارد كوهيف ،له كتاب ُمهـ ،بعنواف(" :)75أطفاؿ الجهاد Children of
 ،"Jihadأهداني صديؽ نسخة منه ،لـ أطمع عميها بعد! قاؿ صديقي عف جارد انه
دبموماسي أمريكي ،قاـ بجولة في العالـ العربي منذ سنوات ،أثمرت هذا الكتاب
الشائؽ ،عمى حد تعبير صديقي! وفيه دعا جارد لتوجيه فريضة الجهاد لدى الشباب
في العالميف العربي واإلسبلمي ،نحو الطُغاة المحمييف ،بدالً مف الغرب!
جارد كوهيف بعبقريته هذ ُ ،يذكرني بأمريكي آخر ،ال يقؿ عنه عبقرية ،كتب

المهـ في تهجير المصرييف إلى دولة "ما بعد االستعمار"! إنه كيـ
قميموف عف دور ُ
روزفمت! أحمد مرتضى المراغي ػ آخر وزير داخمية في حكومة ما قبؿ اندالع ثورة
 53يوليو ،والتي ُدفع بالمجتمع المصري عمى أثرها إلى دولة "ما بعد االستعمار" ػ،
يقوؿ عف روزفمت في مذكراته إنه قابمه في حفؿ عشاء أقامه السفير كافري في
السفارة األمريكية ،ويصفه لنا بقوله(" :)76بعد انتهاء العشاء قاؿ لي المستر كافري
أنه يريد أف يقدـ لي صحافياً وكاتباً أمريكياً يهتـ بشئوف الشرؽ األوسط ،ووضع في

ذلؾ مقاالت وكتباً وأف اسمه كيـ روزفمت ،وكنت ػ والكبلـ لممراغي ػ قد سمعت عنه

ولـ أر مف قبؿ .ولما قدمني إليه رأيت مظهر مظهر طالب في الجامعة يكثر مف
المطالعة وال تهمه موسيقى الجاز .يضع نظارة كبيرة اإلطار ويتكمـ بصوت خافت
ويخالس النظر .يحدؽ تارة ويخفض البصر تارة أخرى في حياء! ال أدري إف كاف
مصطنعاً أو أنه طبيعي .لـ يخؿ حديثي معه مف الشيوعية .ووجه إلى أسئمة عف
النشاط الشيوعي في مصر .ثـ فاجأني بقوله:

ػ هؿ تعمـ أني قابمت الممؾ فاروؽ وأنه استبقاني لمغداء معه .وتكممت معه
كثي اًر عف الشيوعية فقاؿ لي الممؾ انه يعرؼ عف الشيوعية أضعاؼ ما يعرؼ وزير
الداخمية وجميع رجاؿ األمف.
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كثير مف السخرية .وضحكت ألنني أعمـ أف هذا
ًا
وضحؾ روزفمت ضحكة تحمؿ

طبع فاروؽ!"..

إلى هنا ينتهي وصؼ المراغي لكيـ روزفمت ،أما الجزء األهـ مف حديث
المراغي فهو عف دور ذلؾ الشاب األمريكي وببلد في الدفع بمصر إلى دولة "ما
بعد االستعمار" ،وفيه تعزيز لزعمنا بتشابه مناخ  55يناير مع مناخ  53يوليو:
"ال أظف أف المصادفة المحضة هي التي أتت بكيـ روزفمت إلى القاهرة،
خصوصاً أنه تبيف أف كيـ روزفمت هو مف كبار رجاؿ المخابرات األمريكية ،وكاف له
دور بارز في ما بعد في إسقاط حكومة مصدؽ في إيراف.

"وليست المصادفات هي التي أتت برجاؿ األعماؿ األمريكييف إلى القاهرة ،وال
هي التى جعمت الحكومة األمريكية تُضاعؼ عدد رجاؿ السفارة األمريكية في القاهرة.
"كؿ ذلؾ في وقت كانت مصر في حالة غمياف ضد الحكـ القائـ وعمى رأسه
الممؾ فاروؽ .وكانت حركة الضباط األحرار قد اشتد ساعدها إلى أبعد مدى،
وجابهت الممؾ في انتخابات نادي الضباط وأعمنت تحديها له بترشيح المواء محمد
نجيب لرئاسة نادي الضباط ضد مرشح الممؾ المواء حسيف سري عامر.
"وكانت منشورات الضباط األحرار تغمر شوارع المدف المصرية .وكانت
أسماؤهـ معروفة أكثرها لدى الحكومة وقائد الجيش حيدر .فكيؼ ال تكوف معروفة
لدى المخابرات األمريكية والبريطانية بمي كانت معروفة .ولما يئس األمريكاف
واالنجميز مف فاروؽ اتجهوا نحو حركة الضباط األحرار وحاولوا االتصاؿ بها.
وجرت هذ المحاولة عف طريؽ ضابطيف في الجيش هما :البكباشي عبد المنعـ
أميف ،وقائد الجناح عمى صيري .فماذا كاف موقؼ الضباط األحرار ".
سؤاؿ المراغي األخير شديد األهمية!! أجابت عميه محنة دولة "ما بعد
االستعمار" ،والتي تُهجر منها شعوبنا اآلف ،وهي أكثر تخمفاً وأقؿ إحساسا بالعار مما
كنا عميه وقت دخولنا إليها ،عمى يد الشاب روزفمت ،وشباب " 53يوليو"!
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عمى الضفة األخرى مف نهر ثقافتنا ،يوجد أيضاً أحد أبرز ُدعاة العولمة وما
بعد الحداثة في ببلدي! إنه السيد يسيف! ففي مقدمة مختاراته المنشورة ،بعنواف
"الخريطة المعرفية لممجتمع العالمي"( ،)77يخبرنا يسيف انه بدأ مسيرته العممية كباحث
مساعد بالمركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية عاـ  ،0957وأنه اآلف أستاذ
لعمـ االجتماع السياسي ومستشار لمركز الدراسات اإلستراتيجية باألهراـ( .)78يقوؿ
يسيف عف عاـ  0991انه نقطة االنقطاع العممية في مسيرته العممية! ففيه انتقؿ مف
منصبه كمدير لمركز األهراـ لمدراسات السياسية واإلستراتيجية ،ليشغؿ لمدة عاميف
منصب أميف عاـ منتدى الفكر العربي بعماف.
في هذا العاـ ،وعمى خمفية انهيار العالـ القديـ ،شعر السيد يسيف أف إطار
النظري المتماسؾ ػ عمى حد وصؼ يسيف نفسه ػ الذي سبؽ أف وجه دراساته وبحوثه
قد انهار هو اآلخر! يسيف يضيؼ انه ربما عبر بوضوح عف هذ الحقيقة ببحث
كتبه بالمغة االنجميزية ،وشارؾ به في ندوة الحوار العربي الياباني الذي نظمه وعقد
في عماف عاـ  ،0995بعنواف "سقوط النماذج العممية وتحديات حوؿ الحوار"ُ ،نشرت

ترجمة عربية له في المجمة االجتماعية القومية عاـ .0995

المستمر حتى "اآلف" ،وكما
المكثؼ و ُ
وأثناء وجود بعماف ،بدأ يسيف اطبلعه ُ
هو واضح مف كتاباته ،عمى األدبيات الغربية المغمورة آنذاؾ ،والتي كانت معنية
بالتنظير لما بعد الحداثة! ترؾ هذا تأثي اًر واضحاً ،عمى فكر السيد يسيف وميمه

الواضح إلى العولمة والما بعد حداثية! ولمسيد يسيف كتاب مهـ ،بعنواف

"العولمة..والطريؽ الثالث"( ،)79يقترب في عنوانه ،إلى حد ما ،مف كتاب "الطريؽ
الثالث..تجديد الديمقراطية االجتماعية"( ،)81لعالـ االجتماع البريطاني أ .جيدنز!
في كتابه "العولمة..والطريؽ الثالث" ،يصؼ السيد يسيف العولمة

بقوله:

"ال

نبالغ إذا قمنا إف العولمة كمصطمح ومفهوـ أصبح مف أكثر المفاهيـ تردداً عمى ألسنة
الزعماء والقادة والسياسييف والباحثيف والمثقفيف في مختمؼ أنحاء العالـ.
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"وليس هذا غريباً عمى أي حاؿ .فقد تدفقت موجات العولمة االقتصادية والتي

تتمثؿ أساساً في االعتماد المتبادؿ بيف اقتصادات الدوؿ ،ووحدة األسواؽ المالية

واالئتمانية في العالـ ،والدور البارز الذي أصبحت تمعبه الشركات دولية النشاط،

باإلضافة إلى تصاعد قوة المؤسسات الدولية الكبرى مثؿ البنؾ الدولي وصندوؽ النقد
الدولي .واذا أضفنا إلى ذلؾ إنشاء منظمة التجارة العالمية والتي كانت خاتمة لجوالت
الجات التي امتدت عقوداً مف السنيف ،لقمنا إنها تتويج ورمز في نفس الوقت لعممية
العولمة االقتصادية التي تشمؿ العالـ منذ عقود.

"ولمعولمة أيضاً تجميات سياسية ،ظهرت عمى وجه الخصوص بعد سقوط

االتحاد السوفيتي ونهاية عصر الحرب الباردة ،وزواؿ الشمولية إلى األبد .وأبرز
تجمياتها الدعوة إلى الديمقراطية التي أصبحت أساساً لشرعية أي نظاـ سياسي

معاصر ،والتعددية واحتراـ حقوؽ اإلنساف"!

أستاذ عمـ االجتماع السياسي ،ومستشار مركز الدراسات السياسية
واإلستراتيجية باألهراـ ،لـ يفته ػ وهو الحاصؿ عمى جائزة ُمبارؾ في العموـ
صناع القرار العربي،
االجتماعية لعاـ  5117ػ ،توجيه النصح واإلرشاد إلى ُ
والجامعات ،ومراكز الدراسات ،إلى أهمية التعامؿ مع تحديات العولمة القادمة!

ومعقدة ،وذات أبعاد سياسية واقتصادية
فالعولمة في رأي يسيف متعددةُ ،
المتاح أماـ ببلدنا هو التفاعؿ "االيجابي" الخبلؽ معها!
وثقافية ،والطريؽ الوحيد ُ
الطريؼ هو ُخمو مكتبتنا ،عمى نحو مخيؼ مف أي دراسات تمبي دعوة يسيف!
الدراسات الموجودة كمها ،بما فيها إصدارات ما ُيسمى بػ "مدرسة األهراـ"
البحثية ،ال تخرج عف كونها قراءات روتينية "عقيمة" لممتغيرات العالمية ،وتأثيراتها
المحتممة عمى منطقة الشرؽ األوسط ،في ضوء أحدث إصدارات مراكز البحوث
ُ
اإلستراتيجية الغربية  ،Think Tankدوف أدنى محاولة لتحطيـ محرمات البحث
العربي ،ودوف أدنى تزخيـ لميراثنا الحضاري ،وقد أوشؾ عمى التعفف!
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المغادرة
في كتابه "بحثاً عف عالـ أفضؿ"ُ ،وفؽ الرائع كارؿ بوبر في وصؼ ُ
المغادرة مف التنوير إلى التحكـ ػ ،بقوله(" :)80إنني آخر
إلى "ما بعد الحداثة" ػ أو ُ
بقايا التنوير ،أي أنني عقبلني أومف بالحقيقة ،وأومف بالعقؿ البشري  ..وحيف أقوؿ
إنني آخر بقايا التنوير أقصد أف رجؿ التنوير يتحدث بأبسط ما يستطيع مف استخداـ
المغة ،حديثاً يتسـ بالوضوح والبساطة والقوة ،مثؿ أستاذنا العظيـ برتراند راسؿ ،ألف
الهدؼ مف بساطة المغة هو التنوير ،وليس التسمط"!

سكينر ،أشهر عمماء النفس السموكي الحديث ،في كتابه "ما وراء الحرية
والكرامة" ،والذي تُرجـ إلى العربية بعنواف" :تكنولوجيا السموؾ اإلنساني" ،يضعنا في
وينبئنا بموت "اإلنساف الداخمي المستقؿ" ،بقوله(:)85
قمب "ما بعد الحداثة"ُ ،
"عندما يتبنى عمـ السموؾ إستراتيجية الفيزياء والبيولوجياُ ،يستعاض عف
اإلنساف المستقؿ الذي كاف السموؾ ينسب تقميدي ًا إليه بالبيئة التي نشأ وتطور فيها
ويصاف(.)..
الجنس البشري ،والتي يتشكؿ فيها سموؾ الفرد ُ

"في الصورة التقميدية يرى الشخص العالـ مف حوله ،ويختار المبلمح المراد
رؤيتها ،ويميز ما بينها ،ويحكـ عميها بالصبلح أو السوء ،ويغيرها ليجعمها أفضؿ ػ
أو أسوأ إف كاف مهمبلً ػ ،ويمكف أف يعتبر مسئوال عف عممه ،فيثاب أو يعاقب عمى

النتائج .أما في الصورة العممية ،فيعتبر الشخص عضواً في أحد األجناس شكمته
طواريء البقاء التطورية ،ويبدي عمميات سموكية تضعه تحت سيطرة البيئة التي

يعيش فيها ،والى حد كبير تحت سيطرة بيئة اجتماعية بناها هو ومبلييف مف الناس
ممف هـ عمى شاكمته وحافظوا عميها خبلؿ تطور الثقافة .أما اتجا عبلقة السيطرة
فيعكس األمر :الشخص ال يؤثر عمى العالـ ،لكف العالـ يؤثر عميه(.)..
"التحميؿ التجريبي ينقؿ مسئولية تحديد السموؾ مف اإلنساف المستقؿ إلى
البيئة ،وتصبح البيئة هي المسئولة عف تطور الجنس البشري وعف الذخيرة التي
يكتسبها كؿ عضو .لـ تكف الكتابات القديمة عف أثر البيئة كافية ،ألنها لـ تستطع
أف تف سر وتشرح كيفية عمؿ البيئة ،وكاف يبدو أف الكثير متروؾ لئلنساف المستقؿ
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ليقوـ به .غير أف الظروؼ والطوارئ البيئية تضطمع اآلف بالوظائؼ التي كانت
توكؿ إلى اإلنساف المستقؿ ،وهنا تبرز بعض األسئمة .هؿ أُلغى اإلنساف إذف
"انه بالتأكيد لـ يمغ بصفته جنساً بشرياً أو بصفته فرداً يحقؽ انجازات.

اإلنساف الداخمي المستقؿ هو الذي ألغى ،وتمؾ خطوة إلى األماـ .ولكف أال يصبح
اإلنساف حينذاؾ مجرد ضحية أو متفرجاً سمبياً عمى ما يحدث له انه حقاً مسيطر

عميه مف جانب بيئته ،ولكف عمينا أف نتذكر بأنها بيئة هي إلى حد كبير مف صنعه

الخاص .إف تطور الثقافة تدريب جبار عمى ضبط النفس .كثي اًر ما ُيقاؿ أف وجهة
النظر العممية عف اإلنساف تقدـ إمكانات مثيرة .إننا لـ نر بعد ما يمكف لئلنساف أف
يصنع مف اإلنساف!".
في السياؽ نفسه ،تأتي مقابمة أجراها محمود سعد مع مصطفى حجازي ،إباف
بمنظر الثورة!! بحوث هذا
ثورة  55ينايرُ .مقدـ الب ارمج المصري وصؼ حجازي ُ
العالـ المبناني تدخؿ في إطار عمـ النفس االجتماعي العيادي( ،)83الذي يدرس
الظواهر النفس اجتماعية بالطريقة العيادية ،وتهدؼ عمى نحو "ما بعد حداثي"
غامض ،إلى توفير األفكار البلزمة لمواجهة الخوؼ والقهر والعنؼ! حجازي بدأ
رحمته البحثية عمى ما يبدو في لبناف ،العتقاد بأف انفجار العنؼ فيها ،واألشكاؿ
التي اتخذها ،وما يحيط به مف ظروؼ ،وما تحركه مف قوى وعوامؿ ،فرصة كاشفة
لما يعتمؿ في بنية المجتمع المتخمؼ مف عنؼ ،وما يصطرع فيها مف مآزؽ
وتناقضات ،وهي بالتالي تبيف ما يتعرض له اإلنساف في ذلؾ العالـ مف قهر
واعتباط ،وما يحؿ بقيمته اإلنسانية مف هدر .حجازي يرى أيضاً أنه إذا ما اتخذ

العنؼ وما يدفعه مف قهر وهدر لكياف اإلنساف في الحالة الراهنة ،طابعاً صارخاً

ومأساوياً ،فإنه هو نفسه ،فاعؿ في بنى المجتمعات المتخمفة عمى تعددها ،ومحرؾ
لها ،ومحدد ألنماط العبلقات واالستجابات فيها ،إنما بأشكاؿ مقنعة وغير مباشرة،

وراء حالة مف السكوف الظاهري! ذلؾ هو افتراضه األساسي الذي دفعه إلى الحديث
عف سيكولوجية اإلنساف المقهور باعتبار النتاج الرئيسي لمتخمؼ االجتماعي ،وهو ما
دفعه أيضاً لرفض التطور "الطبيعي" لممجتمع العربي(!)84
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هدؼ حجازي واضح! هدفه تفكيؾ الذهنية العربية ،ثـ وعف طريؽ الهندسة
العكسية ،Reverse Engineeringيتـ بالتحكـ فيها وتحريكها إلى حيث ُيراد!
في حوار آخر مع حجازيُ ،نشر في "المصري اليوـ" ،بعنواف" :مصر فى
حاجة إلى وثيقة إعبلف استقبلؿ إنساني تسبؽ الدستور" ،قدمت الجريدة العالـ
المبناني ػ والذي أ ار غامضاً بعض الشيء ػ ،لقرائها بهذ الكممات(" :)85عمؿ الدكتور

مصطفى حجازي في مجاؿ صناعة الفكر ،وهو مؤسس مركز متخصص في الفكر
االستراتيجي ،وشركة تعمؿ في مجاؿ الحوكمة ،وتطوير مؤسسية الشركات،
والكيانات الصغيرة ،ويشمؿ مجاؿ عممه تقديـ خدمات إستراتيجية ،لتطوير الكيانات
والمجتمعات"! ثـ تضيؼ الجريدة المذكورة" :لكف لمرجؿ ػ تقصد حجازي ػ قصة
ورؤية ،األولى مع الثورة حيث كاف أحد العقوؿ التي سعت إلى "مأسسة" ميداف
التحرير ،حتى تتحقؽ منه األهداؼ المرجوة ،وبعد الثورة يطرح رؤية جديدة تتجاوز
الحزبية واأليديولوجية الضيقة ،وتتسـ بالعمومية الجامعة"!!
مصطفى حجازي ،وكما يبدو مف أحاديثه وكتاباته ،ينتمي إلى ما ُيعرؼ

الجدد"( ،)86وهو اسـ ُيطمؽ عمى الباحثيف في مجاؿ اإلنسانيات والعموـ
بػ"األنسنييف ُ
االجتماعية ،مف ذوي األساس العممي! هؤالء ػ ويا لمخطر ػ يفكروف مثمهـ مثؿ عمماء
الكيمياء والفيزياء ..الخ ،اختبلفهـ الرئيسي ،وربما الوحيد ،عف غيرهـ مف العمماء ،هو
الموضوع الذي يكتبوف عنه ،وليس في تفكيرهـ الغائي!
ف ػػي رد عم ػػى سػ ػؤاؿ "المص ػػري الي ػػوـ" ح ػػوؿ م ػػا إذا ك ػػاف اس ػػتبداد الح ػػاكـ ه ػػو
ومص ػػممي الثقاف ػػات:
المش ػػكمة الرئيس ػػية ،أج ػػاب حج ػػازي بمغ ػػة ُمهندس ػػي المجتمع ػػات ُ

"األهـ مف االستبداد كاف نزع اإلنسانية ،عمػى مػدار فتػرات طويمػة سػواء كانػت قهػ اًر أو

طوعػ ػ ػاً .وتم ػ ػػؾ ه ػ ػػي البداي ػ ػػة األساس ػ ػػية ألي عممي ػ ػػة إع ػ ػػادة هيكم ػ ػػة سػ ػ ػواء لش ػ ػػركة أو
لوطف(!!) ،بأف نعيد اإلنسػانية أو مػا يسػمى أنسػنة الكيػاف ،وعنػدما ننتهػي مػف األنسػنة
نصػػؿ إلػػى مرحمػػة وضػػع الرؤيػػة الكميػػة ،فػػى إطػػار هػػذ اإلنسػػانية ،ثػػـ ننتهػػي إلػػى مػػا

يسػػمى المأسسػػة !".ثػػـ أضػػاؼ عػػالـ الػػنفس العيػػادي" :واألنسػػنة بمعنػػى بسػػيط جػػداً هػػي
132

أف نعيػػد لهػػذا الكيػػاف المعػػايير التػػي يترتػػب عميهػػا نجاحػػه أو فشػػمه ،فػػي أي مجتمػػع،
سواء صغر أو كبر ،بما يحقؽ قد اًر مف الحرية والعدؿ والكرامة ألشخاصه"!
ونظ اًر لخطورة حديث حجازي ودالالته ،فيما يتعمػؽ باحترافيتػه ودور فػي تأهيػؿ

كوادر الثورة في ببلدي مصر ،أكتفي ودوف تعميؽ ،باقتباس فقرات منه:

"ب ػػدأنا من ػػذ أكث ػػر م ػػف  01س ػػنوات م ػػع الكثي ػػر م ػػف ش ػػباب المجتم ػػع المص ػػري
مح ػػاوالت ك ػػي نؤص ػػؿ ه ػػذ الطريق ػػة ف ػػي التفكي ػػر ،لتحفي ػػزهـ عم ػػى نب ػػذ حال ػػة االدع ػػاء
الموجودة في المجتمع المصري.
"قبػػؿ الثػػورة كػػاف هنػػاؾ لقػػاءات متبلحقػػة مػػع فئػػات عمريػػة مختمفػػة واعيػػة مػػف
الشباب .الكثير مف هؤالء الشباب كػانوا مػف رمػوز الثػورة(المصػرية) ،وكنػا نركػز معهػـ
عمى مفهوـ ممكية الوطف ،ليكوف راسخاً بداخمػه ،وهػو مػا ظهػر فػي حممػة خالػد سػعيد،
وكممة البمد بمدنا ،وما جاء في لقاءات مف هذا النوع ،لكننػا لػـ نكػف نعمػـ كيػؼ نمػارس

هذ الممكية ،ومف هنا بدأت التجميات ،التي ال أدعى أننا كمنا أصحابها.
"( )..كان ػػت هن ػػاؾ لق ػػاءات أس ػػبوعية م ػػع سياس ػػييف ،ليكتم ػػؿ المشػ ػهد السياس ػػي
كمػػه ،وكنػػا متفقػػيف معهػػـ عمػػى مشػػروع إعػػادة إحيػػاء مؤسسػػة السياسػػة المصػرية ،وكػػاف
أحػػد أسػػمائه الشػػائعة هػػو "البػػديؿ اآلف" ،كػػي نعيػػد هيكمػػة مؤسسػػة السياسػػة المص ػرية
عمػػى أسػػس إنسػػانية جديػػدة ،وكػػاف لػػدينا أمػػؿ أنػػه خػػبلؿ سػػنة أو سػػنة ونصػػؼ تتحػػوؿ
حالة تحريؾ الوعي هذ إلى شعمة تدفع إلى التحرير اإلنساني ،وهذا هػو المممػح الػذي
اسػ ػػتطاعت الثػ ػػورة أف تعيػ ػػد م ػ ػرة أخػ ػػرى ،خاصػ ػػة أف المجتمػ ػػع كػ ػػاف قػ ػػد نزعػ ػػت عنػ ػػه
إنسػػانيته ،ولػػيس االسػػترداد السياسػػي الػػذي يعػػد أحػػد تجميػػات اإلنسػػانية ،وربمػػا يكػػوف
أكثرهػػا ظهػػورا ،لكننػػا لػػدينا مشػػاكؿ أخػػرى نعيشػػها حتػػى هػػذ المحظػػة ،واف كنػػا معنيػػيف
بمعالجتهػػا خػػبلؿ الفتػرة المقبمػػة ،ومػػف هػػذ المشػػاكؿ انت ػزاع اإلنسػػانية ،وفك ػرة أف تكػػوف
الحرية ليست ضرورة عند كتمة حرجة مف المجتمع ،فػإف ذلػؾ ال يبنػى عميػه المجتمػع،
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ولهػػذا ب ػػدأنا بعػػودة اإلنس ػػانية أكثػػر م ػػف ع ػػودة العقػػؿ وال ػػوعي(!!) ،إلػػى قطاع ػػات م ػػف
المجتمع المصري واعادتهـ إلى أوقات خمقت منهـ كائناً جديداً ُيسمى:
[إنساف ُحر مصري]
"(كانػ ػػت إسػ ػػتراتيجيتنا خػ ػػبلؿ تمػ ػػؾ الفت ػ ػرة) أف نرسػ ػػخ لفكػ ػػر الحركػ ػػة بػ ػػبل قائػ ػػد،
والمدرسة التي تبنيناها تقوـ عمى ذلؾ ،وعمى أف المجتمع سيبقى دائما متفرقػاً ومتنوعػاً
فػػي وحداتػػه ،وهػػذا هػػو منتهػػى الث ػراء ،وركزنػػا أف يتعمم ػوا كيػػؼ يتعايشػػوف ،ويتػػآزروا،
فنحف نعمؿ عمى قاعدة كيفية خمؽ التوافؽ المجتمعي عمى قيـ مشتركة.
"الجمعية الوطنية لمتغييػر ،التػي ضػمت عػدداً مػف القػوى الوطنيػة ،كانػت معنيػة

بالبعػد السياسػػي فقػط ،ولهػػا كػؿ االحتػراـ والتقػدير ،وكػػؿ الفضػؿ فيمػػا حػدث مػػف تػراكـ،
لكػػنهـ رغػػـ مػػا كػػانوا عميػػه مػػف هػػذ الشػػاكمة فهػػـ جػػزء مػػف كػػؿ المجتمػػع ،لكػػف مػػا كنػػا
ومازلنا ندعو إليػه هػو خمػؽ تيػار عػاـ رئيسػي لمصػر ،وهػو التيػار الػذي ينشػئ الدولػة،
ويبقى فوؽ الدستور ،فهو ما قبؿ الدولة وما فوؽ الدستور.
"ق ػرأت فػػي الشػػارع المصػػري مػػف يػػوـ  55تحديػػدا أف هنػػاؾ توجه ػاً جديػػداً ،وأف

هنػػاؾ وجوه ػاً جديػػدة ،كػػاف أهػػـ مػػا فيهػػا أنهػػا لػػـ تكػػف بالضػػرورة مسيسػػة ،واألهػػـ أنهػػا
كانت تطالب بإمكانيتها ،وهو المطالبة بنوع مػف الحريػة والك ارمػة والعدالػة االجتماعيػة،

وهذا التوجه الجديد رأيت يػوـ  55ينػاير أنػه جديػد عمػى الشػارع وهػذا هػو أخطػر شػىء
أبحػػث عنػػه إذا مػػا كنػػت أبحػػث عػػف إصػػبلح المجتمػػع ،وأف أجػػد كتمػػة مػػف المص ػرييف
تطالػػب بمػػا يتناسػػب مػػع إمكانياتهػػا ،وكانػػت تمػػؾ هػػي القضػػية الحقيقيػػة بالنسػػبة لػػي،
وبالتػػالي يصػػبح إصػػبلح المجتمػػع لػػيس فقػػط فػػي أنػػؾ ترفػػع االسػػتبداد السياسػػي وانمػػا
متمثػػؿ فػػي أنػػؾ تحػػاوؿ أف تعيػػد لػػه إنسػػانيته ،وطالمػػا ظهػػرت هػػذ الكتمػػة عمػػى األرض
أصبح لدينا كتمة حرجة يمكف أف تكوف نواة لمتيار الرئيسي.
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"كنت أقوؿ لهـ ػ لـ يذكر لمف(!!) ػ إنني أرى غػد تحريػر ولػيس ميػداف تحريػر،
فكانت هناؾ فترة لتحريؾ الوعي ،تمتها فتػرة لمسػاحة مػف التحريػر ،وفػى يػوـ  58ينػاير
كاف المعنى بػالتحرير هػو مػف يحػرر مصػر مػف اسػتعمار الفسػاد وعممػت مػا هػو أشػبه
باختب ػػار بس ػػيط لمن ػػاس ،ه ػػؿ ت ػػرى مص ػػر محتم ػػة اآلف وكان ػػت اإلجاب ػػة به ػػا ن ػػوع م ػػف
المراوح ػػة س ػػابقاً لك ػػف ف ػػي ه ػػذ المحظ ػػة كان ػػت اإلجاب ػػة قطعي ػػة "نع ػػـ مص ػػر محتم ػػة"،

وبالتالي أصبحت فكرة النزوؿ إلػى الشػارع وأصػبح الثػوار طرفػا فػى صػنع القػرار ،ولقػد
جػػاء حػػرص الشػػباب عمػػى النػػزوؿ بػػالعمـ دلػػيبل عمػػى تأكيػػد الممكيػػة ،وهػػذا هػػو مطمػػب
التحرير األساسي "استعادة الممكية" وليس إسػقاط رأس النظػاـ ،وكػاف ثالػث مطمػب هػو
أف يكوف معؾ حمػـ البنػاء ،ألف فكػرة الثػورة لػف تمتػد إلػى األبػد ،فالثػائر الحقيقػي معنػى
بكامؿ مراحؿ ثورته ،فإسقاطه لمنظاـ إلػى مرحمػة التهػاوي هػذ مرحمػة أولػى البػد منهػا،
لكف الهدؼ النهائي هو استعادة الممكية.

"إسقاط النظـ في الثورات ضرورة ،ولكنها ليست كافية ،فالفعؿ ال يأتي
بالمقصود إال إذا جاء بضرورته وكفايته ،وضرورة الثورات تأتى في إسقاط النظـ
السابقة ،وكفايتها فى بناء نظاـ جديد عمى خمفية المرجعية الفكرية ،التي أتت بفكرة
إسقاط النظاـ ألنه ال يحقؽ كذا وكذا ،وأتت بالنظاـ الجديد لتحقيؽ العدؿ والكرامة
لكؿ المصرييف ،كما يتوافؽ عميهما هذا المجتمع!"...
مجتمعاتنا العربية ػ وكما نرى ػ ،في مواجهة وضع كارثي! أوالً ،هناؾ

الموروث "الجامد" ،والذي حيؿ بيف أبناء أمتنا وبيف نقد وتطوير  ،إباف دولة "ما بعد
االستعمار" ،بكؿ ما شهدته مف إرهاب وعنؼ ،وتفتيش في الضمائر ،وتجفيؼ لمنابع
الحر! فرصتنا كانت ذهبية لمخروج مف "المأزؽ الحضاري"! لو أف نور
التفكير ُ
الحرية لـ ُيطفأ ،ولو أف "باعة صكوؾ الحرية" ،لـ يقوموا بتدجيف النفوس!
ُ
ثانياً ،هناؾ الوافد "الما بعد حداثي" ،والذي يحرص ُدعاته ،بانصرافهـ الواضح
عف التنوير وايقاظ وعي اإلنساف العربي بالنفس وبالوجود ،إلى التحكـ في أفكار
البشر وسموكهـ ،مف خبلؿ هندسة مجتمعاتهـ وثقافاتهـ ،واتاحة أوضاع معيشية
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أفضؿ ،تهيئ بدورها األجواء المواتية لعبودية ُمختارة وهيمنة "غير مرئية"( !)87وافد

"ما بعد حداثي" ُمخيؼ ،ال يؤمف بالتطور الطبيعي لئلنساف والمجتمع ،وال يؤمف
بأهمية تنوع األفكار وازدهارها ،وحؽ اإلنساف في االختيار ،والتقدـ! ال يؤمف بحؽ
صنع مصائرهـ وانما بأف تُصنع لهـ مصائرهـ!
البشر في ُ
مجتمعاتنا تواجه كؿ هذ القوى العاتية بإفبلس حضاري غير مسبوؽ! ولمف
يزعـ أنه ال ضرر في األمر عمى هويتنا الحضارية ،ووجودنا اإلنساني! أقوؿ إنه
حتى لو صح القوؿ برواج مقوالت "ما بعد الحداثة" في الغرب ،فبل خوؼ عمى
الغربييف منها ،كوف مجتمعاتهـ شديدة الثراء! شقت طريقها بجسارة وجرأة نحو
الحر" في مواجهة التفكير
وحماة التفكير " ُ
الحاضر! إنها مجتمعات مآلى بالفبلسفة ُ
الحرة!
المدقع" في النفوس ُ
العممي والبلهوتي ،عمى خبلؼ مجتمعاتنا ،بفقرها " ُ
الجحر مرتيف؟
ىؿ نوشؾ أف ُنمدغ مف ُ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

نشرت "الواشنطف بوست" مؤخ اًر ،مقالة بعنواف(" :)88الخرس العربي إزاء موت

بف الدف" ،في سياؽ الجدؿ الدائر حوؿ مدى مشروعية إلقاء جثماف ابف الدف ،في
البحر ،وحرمانه مف قبر ،يضـ رفاته ،ويسمح ألفراد عائمته بزيارته!
مقالة "الواشنطف بوست" ،عمى قصرها ،تُنبهنا مف حيث ال تقصد ،إلى مسألة
شديدة األهمية ،وهى وجود إرادة غربية ،الغريب أنها ُمعمنة(!!) ،مدعومة بتخمؼ

ُمخنث ،وتعاوف قوى محمية ،همها خمط األوراؽ ،وحجب نور الحقيقة!

النوايا الغربية بدت حاضرة في حفاوة المقالة المذكورة بما رصدته في الشارع
العربي مف تضاؤؿ لمكانة بف الدف ،عند جيؿ الشباب العربي ،مقارنة ببوعزيزى
الشاب التونسي الذي تسبب بإحراقه لنفسه في تفجير الثورة في تونس ،والذي
اختصته المقالة بالبطولة .ال لشيء ،وانما عمى حد قوؿ المقالة ،الكتفائه بإحراؽ
نفسه ،في سبيؿ انتخابات حرة ،وحكـ رشيد ،وانهاء الفساد في تونس .بوعزيزي لـ
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يرتكب خطيئة العنؼ في حؽ الغرب ،عمى خبلؼ "السبتمبرييف" ،الذيف أقضوا
بهجماتهـ االستشهادية/الجهادية ،مضاجع الغربييف ونالوا مف أمنهـ!
الجحر األمريكي!
مجتمعاتنا العربية تُوشؾ أف تُمدغ مرة "ثانية" مف ُ
يدعوني لهذا التوقع ،ما أ ار حولي مف حجب لمحقائؽ واستهانة "استف اززية"
بوعينا! صحيح أف ما يحدث هو نتيجة منطقية إلفبلسنا الحضاري ،وتأكد خروجنا
مف التاريخ! غير أني ،وايماناً منى بمقولة جرامشي الرائعة "تشاؤـ المفكر ،وتفاؤؿ
اإلرادة" ،أعمد هنا إلى إلقاء الضوء عمى بعض الحقائؽ المسكوت عنها ،بوعي أو
ببل وعي ،في ثوراتنا األخيرة ،اعتماداً عمى سذاجة مجتمعاتنا وصعوبة تصورها،

المعقدة وغير العفوية لهذ الثورات! فهي فوضى شديدة التنظيـ! واألنظمة
لمطبيعة ُ
المغادرة" ،لـ يكف لها لتفمت ،في ظؿ تحالؼ "غير ُمعمف" ،بيف طُبلب رؤوسها!
" ُ
في قمب ثورة  55يناير ،توجد حركات عديدة ،مف أبرزها "حركة شباب 6
ومنسقها العاـ المهندس/أحمد ماهر( !)91الدوائر الغربية تعرؼ ماهر
أبريؿ"(ُ ،)89
ورفاقه ،أكثر منا! في "المصري اليوـ" ،صادفت خب اًر صغي اًر ،بعنواف "منسؽ  6أبريؿ
يتهـ أوباما بدعـ مبارؾ"! يقوؿ الخبر(" :)90أحمد ماهر المنسؽ العاـ لحركة شباب

 6أبريؿ اته ـ الرئيس األمريكي باراؾ أوباما بدعـ النظاـ القمعي لمرئيس السابؽ
حسني مبارؾ ،ضد النشطاء والسياسييف داخؿ مصر طواؿ السنوات األخيرة ،وأشار
إلى تذبذب مواقؼ إدارة أوباما في األياـ األولى لمثورة المصرية .وانتقد ماهر خبلؿ
محاضرتيف ألقاهما بجامعتي "هارفارد" و"ماساشوستسي" خبلؿ زيارته أمريكا مؤخ اًر،

السياسة األمريكية الداعمة لؤلنظمة القمعية في العالـ العربي ،بهدؼ الحفاظ عمى
مصالحها ومصالح إسرائيؿ في المنطقة".
وبمراجعة الموقع اإللكتروني لشباب  6أبريؿ( ،)95وجدت ما يؤكد الخبر:
"عمي هامش زيارة عمؿ خاصة ػ (!!) ػ في أمريكا ،شف المنسؽ العاـ لػ6أبريؿ
هجوما حادا عمي اإلدارة األمريكية في بعض الجامعات األمريكية ،حيث ألقي
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الزميميف المهندس أحمد ماهر مؤسس حركة شباب  6أبريؿ والمنسؽ العاـ لها،
والزميؿ وليد راشد محاضرتيف في كؿ مف جامعتي هارفرد وجامعة ماساتشوستس
لمتكنولوجيا ،وهما مف أكبر الجامعات عمي مستوي العالـ ،استعرضوا خبللهما تجربة
حركة التغيير المصرية منذ عاـ  5115والتجارب الشبابية حتى انتصار حركة
التغيير عمي مبارؾ في انتفاضة  55يناير الشعبية ،وهو الذي حرص خبلله عدد مف
الطبلب والشباب مف دوؿ العالـ المختمفة متابعته لمحاولة التعمـ مف التجربة
المصرية وخصوصا تحركات الشباب"!
لـ أكف أعرؼ أحمد ماهر ،ولـ أكف قد سمعت عنه أو حتى قرأت له! ومف
المتابع
المشارؾ في الثورة ػ عمى نحو عفوي ػ ،و ُ
هنا ،بدأت أسأؿ عنه بعض الشباب ُ
لمفيس بوؾ! فوجئت أنهـ ال يعرفونه ،ولـ يعرفوا عف دور في الثورة!
مف الشاب إذف ،وكيؼ يعرفه األكاديميوف في أعرؽ الجامعات األمريكية ،وال
يعرفه المشاركوف في الثورة أنفسهـ! مف هنا ،بدأ اهتمامي بماهر وحركته ،والتي
النشطاء:
ُيمخص موقعها االلكتروني فمسفتها ،بهدؼ تسويؽ الفكرة وتجنيد ُ
"تمر مصر اآلف بظروؼ عصيبة ربما تكوف األسوأ في تاريخها مف تدهور
في جميع المجاالت وأصبح مف الصعب بؿ ومف المستحيؿ الحديث عف أي
محاوالت اصطبلحيه وخصوصا مع رفض النظاـ الحاكـ ألي محاوالت أو أراء
لتعديؿ أو تصحيح مسار .
"نهدؼ إلى تغيير الوضع السيئ في مصر عف طريؽ تكتؿ شبابي أو منظمة
شبابية ضخمة(دوف تحديد لمشريحة العمرية لممجموعة لكف القواـ األساسي لمشباب)
ذات أفكار مبدعة ومتجددة تسعى لبلنتشار والتوعية وتحريؾ األحداث السياسية في
مصر وخمؽ أنشطة مبتكرة يساند ادوار إصبلحية و الضغط المستمر في سبيؿ
التحقيؽ الهدؼ.
"نوع التغيير الذي تنتهجه المجموعة :التغيير البلعنفى.
"العناصر الرئيسية المكونة لممجموعة :الشباب مف الجنسيف..مستقؿ و
مؤدلج..دوف النظر لبلنتماءات الفكرية المختمفة لؤلعضاء يسعوف لهدؼ واحد"!
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فمسفة الحركة ،تعكس رغبة ضارية في الحشد ،والهدؼ واضح :إسقاط النظاـ
الحاكـ في مصر! الحكومة المصرية ،عمى ما يبدو ،لـ تُقدر خطورة الحركة! رسائؿ
يجدها الزائر لموقع الحركة عمى "الفيس بوؾ" ،تؤكد يما ال يدع مجاالً لمشؾ ،عدـ
احتراـ الحكومة لمحركة ،وانخداعها بهيافتها "االصطناعية"!

ساعد عمى ذلؾ حداثة عهد ثقافتنا بأفكار كالنضاؿ باستخداـ البلعنؼ ،وبما
يمكف أف تفضي إليه مف نتائج خطيرة ،فالخبرة العربية تكاد تكوف معدومة في هذا
الصدد! ساعد عمى ذلؾ أيضاً كسر قيادات الحركة لمصورة النمطية لمثائر في

الذهنية العربية ،والتى تسيدت المشهد السياسي في دولة "ما بعد االستعمار" ،وحرص

هذ القيادات الذى قد اليكوف دائماً عفوياً عمى األخطاء االمبلئية ،ومظهر "الشباب

السيس"! فضبلً عف االعبلف الطفولي "الخداعي" عف النوايا واألهداؼ!

وقع النظاـ في الفخ! قادة الحركات "الشبابية" ليسوا حفنة مف "الشباب
السيس"( ،)93ولكنهـ عمى أرقي مستوى مف التدريب عمى "التغيير البلعنفي"! في
مقالة نشرتها جريدة "النيويورؾ تايمز"( ،)94أوردت الجريدة كبلـ أحمد ماهر عف
استفادة الحركة وقياداتها مف كتابات جيف شارب( !)95وهو أستاذ أمريكي لمعموـ
السياسية في جامعتي هارفرد وماساتشوستس بالواليات المتحدة ،وخبير عالمي في
"النضاؿ باستخداـ البلعنؼ" ،ومؤسس "ألبرت أينشتيف"( ،)96وهي تعمؿ عمى تطوير
دراسة عالمية ،واستراتيجية لمعمؿ باستخداـ البلعنؼ في الصراعات!
مقالة "النيويورؾ تايمز" كشفت أيضاً عف أف المنسؽ العاـ لحركة شباب 6

أبريؿ أحمد ماهر ،عرؼ كتابات جيف شارب ،أثناء اطبلعه عف كثب عمى تجربة
الصرب في إسقاط نظاـ حكـ ميموسوفتش الديكتاتوري أوائؿ عاـ  ،5111عبر
انتفاضة "سممية" ،تأثرت بأعماؿ شارب النظرية والتي تأثر فيها بالرائع غاندي!
المقالة أيضاً كشفت عف ورشة عمؿ نظمها "المركز الدولي لمنضاؿ باستخداـ

البلعنؼ" ،في القاهرة منذ سنوات ،وكانت ورقة شارب " 098طريقة لمنضاؿ
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باستخداـ البلعنؼ" ،ضمف الورشة! المقالة نقمت عف مدونة وناشطة مصرية
حضرت الورشة ،ثـ قامت بعدها بتنظيـ ورشة ُمماثمة ،قولها اف نشطاء تونس ومصر
الذيف حضروا الورش كانوا ُدعامة قوية في ثورتي مصر وتونس! فضبلً عف قياـ
بعضهـ بترجمة أجزاء مف أعماؿ جيف شارب إلى المغة العربية!

كشفت المقالة كذلؾ عف قياـ إيراف عاـ  5118بعرض "فيديو" ،يضـ جيف
شارب ،والسيناتور األمريكي جوف ماكيف( ،)97ورجؿ الماؿ جورج سوروس ،اتهمت
فيه شارب بالعمؿ مع المخابرات ،وتسهيؿ اختراؽ ببلد لمدوؿ األخرى!
الطريؼ في األمر ،هو نقؿ مقالة "النيويورؾ تايمز" عف شارب عممه بوضع
جماعة االخواف أحد كتبه" :مف الديكتاتورية إلى الديمقراطية" ،عمى موقعها
االلكتروني! وأيضاً وصفها النفعاالته أثناء متابعته لمثورة في مصر مف منزله!
في مقالة ذات صمة لػ  ،Stephen Zuneرئيس قسـ دراسات الشرؽ األوسط
بجامعة ساف فرانسيسكو ،والخبير في مجاؿ "النضاؿ باستخداـ البلعنؼ"،
عنوانها(" :)98صربيا..بعد مرور  01سنوات" ،تحدث ستيفف عف الحركة الصربية
" ،)99("Otporوهو اسـ يعني "المقاومة"! تحدث عف إسقاطها لنظاـ ميموسوفتش،
مف خبلؿ انتفاضة سممية ،استندت إلى أفكار شارب ،واهتماـ أمريكي "غامض"!
الحركة الصربية ،والكبلـ لمخبير األمريكي ،بعد بموغ أهدافها ،لـ تمبث أف ُحمت!

بعض قادتها قاموا بتأسيس مركز أطمقوا عميه  ،CANVASأرادوا به نقؿ خبراتهـ،
ونظموا ورش عمؿ ،حضرها ُنشطاء مف مصر ودوؿ عربية ومف أنحاء العالـ!
في حوار مع أحمد ماهر ،أجرته "الشرؽ األوسط"( ،)011أثناء الثورة وقبؿ
تنحي مبارؾ ،كشؼ ماهر عف تفاصيؿ اإلعداد لبلحتجاجات التي انطمقت في 55
يناير ،بحكـ موقعه في قيادة غرفة العمميات! وهي غرفة تشكمت ػ والكبلـ لماهر ػ
قبيؿ انطبلؽ االحتجاجات بنحو  05يوما ،وكاف يتـ االجتماع فيها يوميا لمناقشة
تفاصيؿ روتينية تتعمؽ بتقييـ مدى انتشار الدعوة لبلحتجاجات عمى مواقع االنترنت،
ومف خبلؿ البيانات التي يتـ توزيعها عمى المواطنيف في المناطؽ الشعبية ،وكذلؾ
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دراسة ابتكار آليات جديدة لمتظاهر بهدؼ التغمب عمى الوسائؿ التي تتبعها دائما
أجهزة األمف إلجهاض االحتجاجات! وقبؿ االحتجاجات بيوميف تـ التوصؿ ػ والكبلـ
ال يزاؿ لماهر ػ إل ى آلية جديدة مفادها أف يتـ تقسيـ النشطاء إلى مجموعات تتكوف
كؿ مجموعة مف  31إلى  51ناشطا يتـ توزيعهـ عمى المناطؽ الشعبية والمياديف
العامة إلطبلؽ ش اررة االحتجاجات ،ولـ يكف أي مف أعضاء هذ المجموعات يعرؼ
المكاف المحدد لمتظاهر ،وكاف قائد كؿ مجموعة هو الوحيد الذي يعرؼ مكاف بدء
المظاهرة عمى أف يمتقي ببقية أعضاء مجموعته في مكاف ما ،قبؿ البداية بقميؿ ،ثـ
يتوجه مع مجموعته إلى المكاف المتفؽ عميه!
قدرات تنظيمية "احترافية" "راقية" عمى هذا النحو ،لشباب ،الكؿ يعرؼ عنه أنه
"سيس" ،وأنه موضع تندر البسطاء في ببلدنا( ،)010البد وأنها تحد مف إمكانية ،النفي
القاطع لتواطؤ "غير ضار" ،ال سبيؿ اآلف لمعرفة تفاصيمه ،بيف قوى الداخؿ وبيف
قوى خارجية صاحبة مصمحة ،مف بينها الواليات المتحدة والثمانية الكبار!
في عصر العولمة ،ال مجاؿ لمتخفي أو خمط األوراؽ عمى نحو ساذج ،إنه
عصر األقوياء! حركة شباب  6أبريؿ وغيرها ،البد وأف يعوا هذا! يدعوني لقوؿ هذا،
ما أ ار تخبطاً مف قيادات الحركة ،في التعاطي مع التسريبات األمريكية األخيرة(،)015

حوؿ عبلقة الحركة بقوى الخارج ،ومصادر تمويمها! التسريبات األمريكية ،البد وأف

تحدث ،واف اعتقدت قيادات 6أبريؿ أو غيرها ،خبلؼ ذلؾ!
القيادات الشبابية عميها التعاطي مع "ما بعد ثورة  55يناير" ،بشكؿ ُمغاير لما
اعتدنا عميه في ثقافتنا! صحيح أنها برعت ،مع غيرها مف قوى الداخؿ ،في إنجاح
ثورتنا ،غير أف األمر بعد الثورة شديد االختبلؼ! مصمحة ببلدنا وقوى الخارج لـ تعد
ُمتطابقة! وُنشداف المغانـ بات وارداً( ،)013وهو ما ُيحتـ الشفافية!
قارئي الكريـ ،أراني ما أردت بحديثي هذا عف حركة شباب  6أبريؿ ،والتي
نحمد لها ،هي وبقية قوى الداخؿ ،وفي طميعتها جماعة اإلخواف ،جهودهـ الباسمة في
الجحر األمريكي
اإلطاحة بطاغية ،سوى التنبيه لوجود إمكانية ألف تُمدغ ببلدنا مف ُ
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ثانية! أمريكا ساعدتنا في الماضي عمى الدخوؿ إلى دولة "ما بعد االستعمار" ،عف
طريؽ روزفمت وغير ! غير أف الثُوار وقتها اندفعوا ،وكانوا مف الشباب أيضاً ،وتمؾ
هي المفارقة ،إلى حيث ال ينبغي لهـ وال لببلدهـ أف تكوف!

المشاركة في الثورة ،وبخاصة
قد تُفضي نصيحتي هذ ببعض قوى الداخؿ ُ
مف قيادات الشباب ،ألف تخسر الحاضر ،غير أف ببلدنا حتماً ستربح المستقبؿ!
إلى أيف نحف ذاىبوف؟
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

رداً عمى سؤاؿ عماد الديف أديب لمبارؾ ،في حوار شهير ،عف مدى إمكانية

وجود أغمبية في البرلماف ليست لحزب يخص الرئيس ،قاؿ الرجؿ(:)014

"نرجع لفترة ما قبؿ الثورة ػ يقصد ثورة  53يوليو ػ ماذا كاف يحدث لـ يكف
هناؾ حزب أغمبية إال الوفد وأحياناً لـ يكف يحصؿ عمى األغمبية ،وكاف يضطر
لمدخوؿ في ائتبلؼ .حزب األغمبية يستطيع أف يقود بمداً مثؿ مصر ،ولكف لو حزب

ليس له أغ مبية ستكوف حكومة ائتبلفية ،فمف يريد أف يمعب في البمد يمعب عف طريؽ
ويسقط أي حكومة ائتبلفية .أنا ال أريد الدخوؿ في تفاصيؿ .الثورة تعجمت
البرلمافُ ،
وخرجت قبؿ موعدها المحدد لها مف قادتها لماذا ألف هناؾ ثبلث أو أربع و ازرات تـ
تغييرها في خبلؿ  48ساعة ووقتها كاف تعداد البمد  08مميوناً واليوـ التعداد 75

مميون ًا لف نستطيع تحمؿ حكومة ائتبلفية ،ألنها لف تبقى أكثر مف سنة ،وبعد ذلؾ

تتشاجر األحزاب المؤتمفة مع بعضها البعض ،البد أف يكوف هناؾ حزب أغمبية لكي

تسير الببلد ،أنا أقولها لمتاريخ فأنا لف أعيش لؤلبد!".
التنافس عم ى السيادة في المجتمع المصري ،كما في بقية المجتمعات العربية
الثائرة وربما غير الثائرة أيضاً ،وفيما يرى أغمب المهتميف بالشأف العربي واإلسبلمي،

غالباً ما سينحصر ،عمى األقؿ لسنوات قميمة قادمة ،بيف قوى الموروث مف

جانب(وفي طميعتها اإلسبلـ السياسي ،وفموؿ ما بعد االستعمار ،مف دراويش اآلباء
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المؤسسيف والشيوعييف والبعثييف والناصرييف..الخ) ،وبيف قوى وافدة أفرزتها الثورة،
ومشابهة لها في أخرى!
وهي ُمغايرة لؤلولى في أمور ُ
قوى الموروث ،وفي طميعتها قوى اإلسبلـ السياسيُ ،يهيمف عميها التفكير
ٍ
بحاؿ مف مكانته العظيمة! فالتفكير الفقهي،
الفقهي ،بطبيعته النفعية والتي ال تناؿ
وعمى خبلؼ التفكير الفمسفي ،ال ُيمارس ،إال تحت إك ار التبجيؿ الدفاعي أو
الهجومي أو االثنيف معاً ،وذلؾ طبقاً ألوضاع المجتمع االجتماعية والقانونية

والسياسية..الخ! صاحب التفكير الفقهي ُمكمؼ إما بمرافقة إرادات القوة والتوسع ،واما
بتدعيـ األطر الثقافية القائمة والمهيمنة ،مف خبلؿ مقاومة المشاريع المنافسة ،وجعؿ
ت ًٌعادي التفكير النقدي!
هذ األطر أكثر تخشباً وصبلبة! طبيعة نفعية كهذ ُ
أما قوى الوافد(وفي طميعتها قيادات بارزة مف شباب الثورة) ،فيهيمف عميها
الحر لمحقيقة ،واف اختمؼ
التفكير العممي! والذي يتشابه مع الفمسفي ،في ُ
النشداف ُ
النشداف إنما يتـ مف خبلؿ التجربة ،وليس مف خبلؿ البحث النظري!
عنه في أف ُ
وهو ما يمفت االنتبا إلى وجود أرضية "نفعية" مشتركة بيف التفكير الفقهي
ويفسر لنا ما نمحظه  ،تاريخياً ،مف عدـ وجود عوائؽ أماـ النبوغ العربي
والعمميُ ،
المدقع في اإلنسانيات والعموـ االجتماعية! يؤكد
في العموـ ،عمى خبلؼ الفقر العربي ُ
زعمي هذا ،عمى ما يبدو ،ما يشهد فضاؤنا الثقافي اليوـ مف اهتماـ أبرز باحثينا

وعممائنا بالعموـ االجتماعية ،عمى خمفية ُمغادرتها إلى "ما بعد الحداثة" ،وغزو
الجدد!
التفكير العممي ،لهذ العموـ ،كما لئلنسانيات ،عمى أيدي األنسنييف ُ

الحر لمحقيقة مف
مف هنا ،تتواضع حظوظ التفكير الفمسفي ،أي ُ
النشداف ُ
خبلؿ البحث والتقصي ،كمما قوي التفكير العممي أو الفقهي ،فما بالؾ إف اتحدا!
"صداـ خبلؽ" ،أو عمى األقؿ عدـ ارتياح ُمتبادؿ ،بيف أنصار التفكيريف
العممي "ما بعد الحداثي" والفقهي ،قد يمنح بعض األمؿ في عدـ مناهضة التفكير
الفمسفي أو التضييؽ عميه ،عف طريؽ تجفيؼ المنابع ،وغرس اليقيف في النشء!
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الحر لمحقيقة! أنا ال أريد لدمي أف
لكؿ إنساف في ببلدنا الحؽ في ُ
النشداف ُ
ُيراؽ ،وال ألمتي أف تفقد هويتها! ال أريد ليدي أف تُغؿ ،وحفنة مف األقزاـ تعبث
بمصيري! ال أريد ليدي أف تُغؿ ،وأيدي خفية ترسـ لي الطريؽ وتنتحؿ إرادتي! أنا
بل! أريد لحضارتي أف تقرر
أنتمي إلى الحضارة اإلسبلمية ،وال أرضى بغيرها بدي ً
مصيرها ،وألبناء حضارتي أف يمتمكوا الحؽ والقدرة عمى نقدها وتطويرها! ال أريد
لحضارتي أف تموت ،فأفقد بموتها هويتي! محمد(ص) قبؿ أف يكوف رسوؿ اإلسبلـ
هو جدي ،ال أرضى له إهانة أو ظُمماً! نحف محبو الحقيقة ال نكر األدياف ،وكيؼ

وولدت حضارتنا! لسنا أقؿ مف غيرنا غيرة عمى موروثنا
وفي رحاب اإلسبلـ ُولدنا ُ
الحضاري ،وحرصاً عمى تزخيمه! لسنا كارهيف لقوى اإلسبلـ السياسي ،ومنها خرج

بف الدفُ ،ليعيد وصحبه ػ رحمهـ اأ ػ ،كتابة التاريخ العربي!

ال نريد لعبث الغربييف بدمائنا ورفات أبناء حضارتنا أف يستمر! ماذا يبقي
عبث برفات موتاها! ال استقبلؿ ألمتنا ،بمنأى عف المصادر الحقيقية لمقوة
ألمة ُي ُ
الحرية والمعرفة وجهاف لعممة واحدة ،فبل حرية بدوف معرفة ،وال معرفة بدوف
حرية! لـ يعد الئقاً أو حتى ممكناً دواـ التعاطي مع ثوراتنا ببل ثورية وببل شفافية! ال

خير في ثوراتنا إف لـ تصمد أماـ النقد وال خير فينا إف لـ ننقدها! ثوراتنا خطوة مهمة

عمى الطريؽ إلى الحرية ،لكنها ليست الخطوة األخيرة! فمـ تزؿ األحبلـ في الصدور
تجوؿ! ولـ تزؿ النفوس تهفو لفضاء الحرية الرحب!
أحبلمي كثيرة! أحمـ بببلدي مآلى بأصحاب النفوس الحرة ومحبي الحقيقة!
أحمـ بأف ُيولد مف رحـ ثوراتنا مف يأخذ بيدنا إلى الرقي الحضاري! أحمـ بمكتبات
ببلدي مآلى ببحوث تُناقش في نزاهة وموضوعية كؿ شيء! أحمـ بجيؿ قادر عمى
تشريح آالمنا ،ال ليتحكـ فينا ،كما يفعؿ "الما بعد حداثيوف" ،مف مهندسي الثقافات

ومصممي المجتمعات ،وانما ليوقظ وعينا إزاء دفع الحياة إلى األماـ والتحميؽ في
ُ
ٍ
ألوطاف
سماء الحرية واإلبداع! أحمـ بإعبلف استقبلؿ جديد وحقيقي هذ المرة ،ليس

ٍ
لنفوس ترفؿ في غبلئؿ التخمؼ والغرور! أحمـ بمجاف صدؽ
فحسب ،وانما
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ويبدوف الندـ عمى
ومصالحة ،يعترؼ أمامها جبلدي عقود "ما بعد االستعمار"ُ ،
آثامهـ ،ثـ يكوف العفو الجميؿ! ال نريد ألشواؾ الثأر أف تُمزؽ وشائج الرحمة!
أحمـ بتجفيؼ منابع العداوة بيف أبناء الجيرة الواحدة! أحمـ بتدريس القيـ
المشتركة في مدارسنا ،وترؾ تعميـ تفاصيؿ األدياف لمجهات غير
واألخبلقيات العميا ُ
الرسمية! أحمـ بضمائر تُشيد في النفوس! أحمـ بالوازع األخبلقي ،إلى جانب الوازع
الديني! لـ يعد ُمحتمبلً ،والتعقيدات الحياتية عمى هذا النحو ،االكتفاء في تربية

النشء بصيغة "افعؿ وال تفعؿ"! لـ يعد ُمحتمبلً أف يهرب الناس مف "العيب"
و"األصوؿ" ،إلى " ٍ
حبلؿ" حماؿ أوجه! لـ يعد ُمحتمبلً االكتفاء بالتخويؼ مف عذاب
النار والترغيب في نعيـ الجنة! أورثنا هذا انحطاطاً أخبلقياً ،وهوساً بالطقوس!

أحمـ بنزع "طاقية اإلخفاء" مف فوؽ رأس االنحطاط األخبلقي في مجتمعاتنا،
ليبدو عارياً ،ال تستر سوى خرقة العار! أحمـ بعرش األدياف في قموب وعقوؿ البشر،

وليس في مؤسسات الحكـ! اأ عز وجؿ ليس لعبة أولي األمر!

أحمـ بتزخيـ ثقافة شباب "الفيس بوؾ" ،حتى ال يظموا فريسة سهمة ،لكؿ مف
هب ودب! سذاجتهـ كانت مفيدة ،في الثورات األخيرة ،ولكف ليس كؿ مرة تسمـ
الجرة! أحمـ باإلنقاذ اإلنساني السريع لغير القادريف عمى الصراخ ،وسط الفوضى
الراهنة ،مف نزالء مستشفيات األمراض النفسية والعقمية ،ونزالء السجوف والمعتقبلت،
الصـ والبكـ ،وأصحاب الحاالت الخاصة..الخ! أحمـ بتعفؼ دولة "ما
المعدميف ،و ُ
و ُ
بعد هجمات00سبتمبر" لمقروض والمعونات والهبات ،فبل أمر مف خبز اإلحساف!
أحمـ باعتماد حكوماتنا عمى الذات ،حقناً لهوية عمى حافة الزواؿ!
أحمـ بأف تُدرس مجتمعاتنا جيداً قبؿ وضع الخطط واالستراتجيات! أحمـ
الجدد عف عشوائية وفهموة أسبلفهـ في دولة "ما بعد االستعمار"! أحمـ
بتخمي حكامنا ُ
باإلبقاء عمى ،بؿ وتطوير ،مشروع عظيـ كالقراءة لمجميع وعدـ أخذ بجريرة السيدة

سوزاف مبارؾ ،فحد عممي أنها لـ تطمب وضع صورتها عمى أغمفة اإلصدارات! أحمـ
بمفكريف وفبلسفة مف نسيجنا الحضاري ،ينهضوف بنقد وتطوير حضارتنا ونسترشد
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بهـ حيف يسود الظبلـ! أحمـ بأف أعرؼ عف نفسي وحضارتي أكثر أو عمى األقؿ
مثؿ ما يعرفه الغربيوف! أحمـ بأف تكوف لي حرية مفكريهـ في البحث والتقصي! أحمـ
المفترى عميه" ليوسؼ القرضاوي! وال عبارات مف
بأال تروج كتابات مف قبيؿ "تاريخنا ُ
قبيؿ "يا أهؿ أطفيح اسمعوا وأطيعوا" لصفوت حجازي! وال أفكار مف قبيؿ "دولة
مدنية ذات مرجعية دينية" لجماعة اإلخواف!
أحمـ بأف يتوقؼ توحش "الحزبية الدينية" ،أعني هذا التشرذـ العنقودي إلى
جماعات ُمتبلسنة ،بؿ وأحياناً ُمتناحرة :جماعة اإلخواف ،جماعة السمفييف ،جماعة
الجهاد ،الجماعة اإلسبلمية..الخ! فديف محمد واحد ،وهو اإلسبلـ! ورب محمد واحد
وهو اأ! أما ما بدأ البنا ،فأ ار افتئاتاً "غير مقصود" عمى وحدة المسمميف!
أحمـ بأف يتكرـ عمينا وائؿ غنيـ وأحمد ماهر واسراء عبد الفتاح..وغيرهـ،
بمعاممتنا نحف أصحاب البمد بنفس الشفافية التي يتعامموف بها مع الغرب! نحف أحؽ
بمعرفة الحقيقة! نحف مف عانى آالـ "ما بعد االستعمار"! نحف مف هتؼ وصفؽ
لمظمـ ومجد في الطغاة! نحف مف دفع ثمف الدعـ الغربي الستقبللنا الزائؼ! نحف مف
فقد الكرامة والقدرة عمى القراءة النزيهة والمنظمة لؤلحداث! نحف مف ُدجف!
لماذا يعرؼ الغربي عف ثورة ببلدي كؿ شيء ،وأجهؿ أنا وغيري مف
المصرييف كؿ شيء! لماذا تُخفي هذ القيادات "المحمية" عف المصرييف ،بؿ وحتى
عف أتباعهـ مف الشباب ،كؿ شيء ،وفي الغربُ ،يفضوف بكؿ شيء! إالما تظؿ

شعوبنا جاهمة بالحقائؽُ ،محاطة باألكاذيب واألوهاـ ،وهي دائماً مف يدفع الثمف!

أحمـ بأف أعرؼ ما يعرفه الغربيوف عف الثورة وقياداتها في ببلدي! أنا ال
أطمئف كثي اًر لما يحصؿ! خاصة والتعامؿ مع ثوراتنا ال يزاؿ خمو مف الثورية أو

الشفافية! ثورة مصر األخيرة وكما رأيتها ،كانت أشبه بجراحة بارعة ،استؤصؿ فيها
سرطاف النظاـ مف جسد ببلدي ،غير أف الجسد ال يزاؿ عمى وضعيته البائسة! ثورة
مصر محض قدرة ُمخيفة عمى التحريؾ والحشد ،مع وعي " ُمعمب" "بارد"!
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منبع الخصوبة في الثورات هو تشبع نسيجها بوعي ُحر مفتوح ،يقويها ويدفع
المشاركيف فيها إلى نقد وتطوير ثقافتهـ ،وليس التفاخر باالنقياد األعمى!
الحرية وال ُنعمف أنفسنا أح ار اًر الثورات
كممة أخيرة :لماذا ننتظر مجيء ُ
ال لمشؾ ،أنه "قد توجد الثورة ،وال يوجد الوعي"!
األخيرة تُثبت بما ال يدع مجا ً
اليوامش:

ػػػػػػػػػػ

المستشفيات الحكومية في ببلدي
(*) هذ المقالة ُمهداة إلى كؿ أطباء وطبيبات ُ
مصر ،الذيف ػ ورغـ التواضع الشديد لما يحصموف عميه مف رواتب ػ ،رفضوا في
ُنبؿ ونخوة االشتراؾ في اإلضراب "الفئوي" األخير ،لنقابة أطباء مصر ،وفضموا
خصـ يوـ اإلضراب مف رصيد أجازاتهـ ،وذلؾ لعجزهـ عف مقابمة آالـ مرضاهـ،
وأغمبهـ مف البسطاء ،والطبقات األكثر معاناة ،باألنانية والبلمباالة!
المشو لمفهومي "البطولة" و"االستقبلؿ" ،راجع :حازـ خيري،
( )0حوؿ الفهـ العربي ُ
"أبطاؿ عظماء أـ باعة لصكوؾ الحرية" ،مقالة منشورة عمى االنترنت.
( )5فػػي أعقػػاب انتفاضػػة  09 & 08ينػػاير سػػنة ُ ،0977عقػػدت نػػدوة فػػي التميفزيػػوف
العربي(المصري) ،قاـ بإدارتهػا المػذيع المصػري الشػهير أحمػد فػراج ،وكػاف ضػيوفها،
هػػـ :الشػػيخ محمػػد متػػولي الشػػعراوي وزيػػر األوقػػاؼ والدولػػة لشػػئوف األزهػػر ،والمستشػػار
عمػػي عمػػي منصػػور ،والمفكػػر اإلسػػبلمي البهػػي الخػػولي ،وصػػوفي أبػػو طالػػب رئػػيس
جامعػػة القػػاهرة ،وزكريػػا البػػري أسػػتاذ الش ػريعة بكميػػة الحقػػوؽ جامعػػة القػػاهرة ،وصػػبلح
الػػديف عبػػد الوهػػاب مستشػػار و ازرة السػػياحة .مػػا جػػرى فػػي النػػدوة مػػف آراء ُيعضػػد فػػي

مجممه زعمنا ،بتوقؼ حكـ شعوبنا عمى االنتفاضػات ،لػيس عمػى ن ازهػة قصػدها ،وانمػا
عمى ما تُحرز مف نجاح في بموغ أهدافها! راجع نػص النػدوة :التميفزيػوف العربػي ،نػدوة
التميفزيػػوف العربػػي :السػػبلـ االجتمػػاعي فػػي اإلسػػبلـ( ،القػػاهرة :بػػدوف ناشػػر.)0977 ،
وحػػوؿ االنتفاضػػة نفسػػها ،ارجػػع :أحمػػد بهػػاء الػػديف شػػعباف 48 ،سػػاعة هػػزت مصػػر:
رؤي ػػة ش ػػاهد عي ػػاف لوق ػػائع وأح ػػداث  09 & 08ين ػػاير( ،0977الق ػػاهرة :هف ػػف لمترجم ػػة
والنشر والبرمجيات.)5119 ،
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( )3حديثي عف الثورات العربية األخيرة ،سيكوف لثورة  55ينػاير فػي بػبلدي النصػيب
األكبر منه ،كوني تابعتها عف كثب ،وأعرؼ عنها أكثر مف غيرها.
( )4بػػوؿ كينػػدي ،ترجمػػة عبػػد الوهػػاب عمػػوب ،القػػوى العظمػػى :التغي ػرات االقتصػػادية
والصراع العسكري مف  0511إلى ( ،5111الكويت & القاهرة :دار سعاد الصباح &
مركز ابف خمدوف لمدراسات اإلنمائية.)0993 ،
( )5فػ ػػي مػ ػػؤتمر استضػ ػػافته الخارجيػ ػػة األمريكيػ ػػة فػ ػػي ينػ ػػاير  ،5114حػ ػػوؿ الوثػ ػػائؽ
األمريكية لحرب  ،0967بمناسبة اإلفراج عػف بعػض الوثػائؽ األمريكيػة الخاصػة بتمػؾ
الحػ ػػرب ،أش ػ ػػار عػ ػػدد م ػ ػػف المشػ ػػاركيف ف ػ ػػي مػ ػػداخبلتهـ إل ػ ػػى أف العبلقػ ػػات المصػ ػ ػرية
األمريكيػػة فػػي عقػػدي الخمسػػينيات والسػػتينيات مػػف القػػرف العش ػريف كانػػت تتقػػدـ كممػػا
تجمػػد الص ػراع العربػػي/اإلس ػرائيمي ،دوف أدنػػي اهتمػػاـ ُيػػذكر بمناهضػػة النظػػاـ الحػػاكـ
آنذاؾ لمحرية .وبالمقابؿ كانػت تمػؾ العبلقػات تتػدهور كممػا اشػتعؿ ذلػؾ الصػراع ،وهػو
ما عكسػه الػرئيس أنػور السػادات فػي السػبعينيات مػف القػرف العشػريف حينمػا جعػؿ دور
مصػػر فػػي حػػؿ الص ػراع العربػػي/اإلس ػرائيمي مػػدخبلً لمتقػػارب المصػػري األمريكػػي ،وهػػو
أيضػاً مػػا تعػػزز الحقػاً فػػي ظػػؿ الػرئيس مبػػارؾ! ارجػػع :وليػػد محمػػود عبػػد الناصػػر ،مػػف

بػػوش إلػػى أوبامػػا :المجتمػػع والسياسػػة فػػي الواليػات المتحػػدة األمريكيػػة( ،القػػاهرة :مركػػز
األهػ ػ ػراـ لمنش ػ ػػر والترجم ػ ػػة والتوزي ػ ػػع ،)5101 ،ص .059-057حج ػ ػػة أخ ػ ػػرى تُعض ػ ػػد
زعمي ،أوردها عادؿ حمػودة فػي جريػدة الفجػر ،فػي عػددها الصػادر فػي ،5100/4/4

بحديثػػه عػػف أف السػػادات أصػػبح عبئ ػاً عمػػى االدارة األمريكيػػة ومشػػروع السػػبلـ العربػػي
اإلسػرائيمي ،رغػػـ انػػه كػػاف نفػػذ خطواتػػه األولػػى ،لكػػف الػػدوؿ العربيػػة ػ خاصػػة المعتدلػػة

منهػػا عمػػى حػػد تعبيػػر حمػػودة ػ طالبػػت برحيمػػه كػػي تقبػػؿ بركػػوب قطػػار التسػػوية! كػػاف
األمريكيػػوف قػػد سػػعوا لمضػػغط عمػػى السػػعودية كػػي تعيػػد عبلقتهػػا ػ المقطوعػػة بسػػبب
كامب ديفيد ػ بمصر ،تمهيداً لمستقبؿ أهدأ مع إسرائيؿ ولو بعد حيف .وكاف بطػؿ هػذ

الض ػػغوط س ػػفير واش ػػنطف الس ػػابؽ ف ػػي الق ػػاهرة هيرم ػػاف أيم ػػتس وزميم ػػه ف ػػي الخارجي ػػة

روب ػ ػػرت ش ػ ػػتراوس .وحس ػ ػػب وث ػ ػػائؽ طهػ ػ ػراف ،ف ػ ػػإف واش ػ ػػنطف طمب ػ ػػت وق ػ ػػؼ الحم ػ ػػبلت
اإلعبلميػػة المتبادلػػة بػػيف مصػػر والسػػعودية وعػػدـ سػػحب ودائػػع السػػعودييف مػػف البنػػوؾ
المصػرية وتػػرؾ القطػػاع الخػػاص السػػعودي يسػػتثمر أموالػػه فػػي مصػػر .وفػػي تمػػؾ الفتػرة
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التقى روبرت شػتراوس بػولي العهػد السػعودي وقتهػا فهػد بػف عبػد العزيػز الػذي قػاؿ فػي
ذلػػؾ المقػػاء" :إننػػا مسػػتعدوف لقبػػوؿ مطالػػب أمريكػػا بشػػرط إقصػػاء السػػادات عػػف حكػػـ
مصر وبيجيف عف حكػـ إسػرائيؿ"! وأمػاـ دهشػة الدبموماسػي األمريكػي راح األميػر فهػد
يشػػرح لػػه طبيعػػة العػػرب االنفعاليػػة التػػي تجعمهػػـ يقبمػػوف سياسػػة مػػا مػػف شػػخص مػػا وال
يقبمونهػا مػػف شػػخص آخػر .والمقصػػود أف إ ازحػػة السػػادات سػتزيؿ الثػػأر الشخصػػي بينػػه
وبيف القادة العرب .وأنه سيذهب حامبلً معػه كػؿ األوزار! وهػو مػا سػيجعؿ مػف السػهؿ

عمػيهـ الوقػوؼ فػػي طػابور التسػػوية! ولكػف شػتراوس قػػاؿ" :إف إقصػاء بيجػػيف عػف حكػػـ
إسرائيؿ ممكف .التركيبة الديمقراطية تتيح ذلؾ بسهولة .أمػا إقصػاء السػادات عػف حكػـ
مصر فأمر غير ممكف ألكثر مف سبب .إف السادات بوصفه رئيس أكبػر دولػة عربيػة
أصػػبح عض ػواً فعػػاالً فػػي المجتمعػػيف الػػدولي واألمريكػػي ويسػػاعد الواليػػات المتحػػدة فػػي
سياسة االنفراج الدولي ،ثـ انه ال يزاؿ يتمتع بشعبية ال بأس بها فػي مصػر .إنػه أقػوى

الضعفاء في العػالـ العربػي"! رحػـ اأ القائػؿ :حكػاـ العػرب محػض أحجػار عمػى رقعػة
شطرنجُ ،يطاح بهـ وبأنظمتهـ حيف ينتهي دورهػـ ،ويخمػو المسػرح أمػاـ غيػرهـ ،ليمعػب
ويمارس الخسة نفسها!
الدور نفسهُ ،

( )6في أعقاب انهيار االتحاد السوفيتي وتفكؾ الكتمة االشتراكية وانتهاء الحرب
الباردة ،بدأت الدوؿ الغربية والمؤسسات الدولية الخاضعة لها في إنتاج سياسات
جديدة تجا أفريقيا جنوب الصحراء مفادها ربط اقتراب هذ الدوؿ والمؤسسات أو
بعدها عف الدوؿ األفريقية بمدى تبني هذ الدوؿ لبرامج اإلصبلح االقتصادي
والسياسي ،التي تنطوي عمى التحوؿ نحو اقتصاد السوؽ واألخذ بالديمقراطية واحتراـ
حقوؽ اإلنساف  ،بعد أف كانت الدوؿ الغربية تتجاهؿ غياب الديمقراطية وانتهاكات
حقوؽ اإلنساف في كثير مف دوؿ إفريقيا جنوب الصحراء ،إباف اشتعاؿ الحرب الباردة
بيف الشرؽ والغرب .ولقد كانت الواليات المتحدة األمريكية كالعادة في مقدمة القوى
الدولية التي مارست ضغوطاً عمى إفريقيا جنوب الصحراء لؤلخذ بالديمقراطية واحتراـ

حقوؽ اإلنساف ،حيث أعمف أنتوني ليؾ ،Anthony Lakeمستشار الرئيس كمينتوف
لؤلمف القومي في مايو  ،0993أنه لزاماً عمى دوؿ إفريقيا جنوب الصحراء التحرؾ
تجا الديمقراطية واحتراـ حقوؽ اإلنساف .لممزيد راجعTodd J. Moss, "U.S. :
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Policy and Democratization in Africa: The Limits of Liberal
Universalism", The Journal of Modern African Studies, Vol. 33,
No. 2, 1995, PP. 189-209. Larry Diamond, "Promoting
Democracy in Africa: U.S. and International Policies in
Transition", In John W. Harbeson & Donald Rothchild (eds),
Africa in World Politics: Post Cold War Challenges, (London:
Westview Press, 1995), PP.252-272.
( )7المساندة األمريكية لمبدأ االستقبلؿ "الزائؼ" لدولة "ما بعد االستعمار" في عالمنا
العربي ،شديدة التعارض مع الزعـ األمريكي بالحرص عمى حماية الكرامة اإلنسانية
في شتى أنحاء المعمورة .والتالي أهـ دوافع المساندة األمريكية ،والغربية عموماً،

لمبدأ االستقبلؿ "الزائؼ" لدولة "ما بعد االستعمار" في عالمنا العربي0 :ػ في إطار
الحرب الباردة بيف القطبيف األعظـ ،سعت الواليات المتحدة األمريكية لموقوؼ في
وجه المد الشيوعي في العالـ العربي ،مف خبلؿ سعيها الستقطاب األنظمة العربية
الحاكمة .ليس ذلؾ فحسب ،فقد دعمت الواليات المتحدة األنظمة الموالية لها ،واقترف
حرصها عمى حماية مصالحها في العالـ العربي ،بعممها عمى تجنب اندالع أية
مواجهات مع االتحاد السوفيتي .فعمى خبلؼ الوضع في أوروبا ،حيث وجدت
خطوط فاصمة بيف مناطؽ نفوذ القطبيف األعظـ ،افتقدت منطقة الشرؽ األوسط مثؿ
هذ الخطوط الفاصمة ،مما عظـ إمكانية اندالع مواجهة عالمية بيف القطبيف األعظـ
في أحياف عديدة .وفي إطار سعيها المحموـ الستقطاب األنظمة العربية وضمها
لمعسكرها ،ساندت الواليات المتحدة مبدأ االستقبلؿ "الزائؼ" لمدوؿ العربية ،في
محاولة مف جانبها السترضاء واغراء تمؾ األنظمة ،عمى غرار نهجها مع األنظمة
الحاكمة في دوؿ أفريقيا جنوب الصحراء ،قبؿ انتهاء الحرب الباردة واختفاء الخطر
الشيوعي مف القارة األفريقية5 .ػ أضافت الثورة االقتصادية ،التي أثارها اكتشاؼ
النفط في العالـ العربي ،دافعاً آخر لمواليات المتحدة لمساندة مبدأ االستقبلؿ الزائؼ

في العالـ العربي ،العتقادها بارتباطه بحماية مصالحها االقتصادية ،الماثمة في

ضماف حصولها عمى النفط البلزـ لها ولحمفائها ،بأسعار مواتية .واعتقادها كذلؾ
بارتباط االستقبلؿ الزائؼ بتكريس أنماط استهبلكية ،تسمح بتحويؿ العالـ العربي إلى
سوؽ رائجة لممنتجات األمريكية ،خاصة دوله المنتجة لمنفط ،فالسوؽ العربية واحدة
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مف األسواؽ األسرع نمواً عمى مستوى العالـ .باإلضافة إلى اعتقادها بارتباط
االستقبلؿ الزائؼ باستدامة الحاجة العربية لمخبرات البشرية األمريكية ،وتدفؽ
االستثمارات العربية في أراضيها ،عمى نحو يسمح باستغبلؿ األمواؿ المدفوعة ثمناً

لمنفط العربي3 .ػ دأبت اإلدارات األمريكية المتعاقبة منذ عاـ  ،0948عمى تأكيد
التزامها الكامؿ بضماف أمف ورفاهية دولة إسرائيؿ ،باعتبارها ركيزة لئلستراتيجية
األمريكية تجا المنطقة .وبالفعؿ ،لـ تأؿ الواليات المتحدة جهداً لموفاء بالتزاماتها

تجا إسرائيؿ ،وهو ما بدا واضحاً في أمور عديدة ،منها تزويدها باحتياجاتها التنموية

والدفاعية .وأتت المساندة األمريكية لبلستقبلؿ الزائؼ لمدوؿ العربية في اإلطار نفسه،
العتقاد أمريكي ػ ثبتت صحته ػ مفاد أف االستقبلؿ الزائؼ مف شأنه تكريس تخمؼ
وضعؼ العالـ العربي ،بصورة تضمف إجهاض مساعيه ،الستعادة الحؽ العربي
المغتصب  .وقد أثبت التاريخ صدؽ الحدس األمريكي ،فقد باءت المحاوالت العربية
الرامية الستعادة الحؽ العربي بالفشؿ .إلى جانب نجاح الواليات المتحدة في استمالة
بعض األنظمة العربية لمماألة إسرائيؿ ،واف أعمنت خبلؼ ذلؾ3 .ػ
المجتمعات العربية اإلسبلمية أحد أهـ

شكؿ تهميش

دوافع مساندة الواليات المتحدة لمبدأ

االستقبلؿ العربي الزائؼ ،باعتبار السبيؿ األنسب ،لتكريس األوضاع المتردية في
العالـ العربي ،الذي يشكؿ ػ مف وجهة النظر األمريكية ػ خط اًر داهماً عمى الغرب،

العتناؽ أغمبية أبنائه لئلسبلـ .وهو ما عبر عنه صموئيؿ هنتنجتوف صراحة في

كتابه صداـ الحضارات بقوله" :يقوؿ بعض الغربييف بما فيهـ الرئيس كمينتوف إف
الغرب ليس بينه وبيف اإلسبلـ أي مشكمة ،و إنما المشكبلت موجودة فقط مع بعض
المتطرفيف اإلسبلمييف .أربعة عشر قرنا مف التاريخ تقوؿ عكس ذلؾ .العبلقات بيف
اإلسبلـ والمسيحية سواء األرثوذوكسية أو الغربية كانت عاصفة غالبا .كبلهما كاف
اآلخر بالنسبة لآلخر .صراع القرف العشريف بيف الديمقراطية الميبرالية والماركسية
المينينية ليس سوى ظاهرة سطحية وزائمة ،إذا ما قورف بعبلقة الصراع المستمر
والعميؽ بيف اإلسبلـ والمسيحية .أحيانا ،كاف التعايش السممي يسود ،غالبا كانت
العبلقة عبلقة تنافس واسع مع درجات مختمفة مف الحرب الباردة..عبر القروف كانت
خطوط العقيدتيف تصعد وتهبط في تتابع مف نوبات انبعاث مهمة ،فوقفات،
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وانتكاسات .االكتساح العربي اإلسبلمي في اتجا الخارج مف بداية القرف السابع إلى
منتصؼ القرف الثامف أقاـ حكماً إسبلميا في شماؿ أفريقيا وأيبيريا والشرؽ الوسط

وفارس وشماؿ الهند ،ولمدة قرنيف تقريبا كانت خطوط التقسيـ بيف اإلسبلـ والمسيحية

مستقرة .بعد ذلؾ ،في أواخر القرف الحادي عشر ،أكد المسيحيوف سيطرتهـ عمى
البحر األبيض المتوسط الغربي ،غزوا صقمية ،واستولوا عمى طميطمة ،وفى 0195
بدأت المسيحية الحمبلت الصميبية ،ولمدة قرف ونصؼ القرف حاوؿ الحكاـ
المسيحيوف ػ مع نجاح متناقض ػ أف يقيموا حكما مسيحيا في األرض المقدسة
والمناطؽ المجاورة في الشرؽ األدنى ،وخسروا آخر موضع لقدـ هناؾ في عاـ
 ،0590في نفس الوقت كاف األتراؾ العثمانيوف قد ظهروا عمى المسرح .أضعفوا
بيزنطة في البداية ،ثـ غزوا معظـ البمقاف باإلضافة إلى شماؿ أفريقيا ،واستولوا عمى
القسطنطينية في  0453وحاصروا فيينا في ..0559اإلسبلـ هو الحضارة الوحيدة
التي جعمت بقاء الغرب موضع شؾ ،وقد فعؿ ذلؾ مرتيف عمى األقؿ"! راجع:
Michael Sterner, "The Middle East and the Superpowers: The
View from Washington", Paper presented to The Middle East
and the Superpowers: 25 th Near East Conference, Princeton
 university, Held on October 25 – 26, 1979, PP.12- 30.وأيضاً:

صامويؿ هنتنجتوف ،ترجمة طمعت الشايب ،صداـ الحضارات  -إعادة صنع النظاـ

العالمي( ،القاهرة :سطور ، )0998 ،ص .339 – 338
( )8حوؿ وجهة النظر هذ  ،راجع :لورينا باريني(محرر) ،ترجمة نانيس حسف عبد
الوهاب ،دوؿ وعولمة :استراتيجيات وأدوار( ،القاهرة :المركز القومي لمترجمة،
.)5117
( )9روبرت أ .باستور( ُمحرر) ،ترجمة هاشـ أحمد محمد ،رحمة قرف :كيؼ شكمت
القوى العظمى بنية النظاـ الدولي الجديد( ،القاهرة :المركز القومي لمترجمة.)5101 ،

( )01صامويؿ هنتنجتوف ،ـ .س .ذ.
( )00توماس ؿ .فريدماف ،ترجمة ليمى زيداف ،السيارة ليكساس وشجرة الزيتوف:
محاولة لفهـ العولمة( ،القاهرة :الدار الدولية لمنشر والتوزيع .)5115 ،ولممزيد مف
وجهات النظر المتباينة إزاء "العولمة" ،راجع :ج .جالبرث & س .منشيكوؼ ،ترجمة
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شهرت العالـ ،التعايش بيف الرأسمالية والشيوعية( ،القاهرة :حزب التجمع الوطني
التقدمي الوحدوي ،كتاب األهالي ،رقـ  .)3390990ريتشارد روزكرانس ،ترجمة عدلي
برسوـ ،توسع ببل غزو :دور الدولة االفتراضية في االمتداد لمخارج( ،القاهرة :مركز
األهراـ لمترجمة والنشر .)5110 ،كبلوس مولمر ،ترجمة محمد أبو حطب خالد،
العولمة( ،القاهرة :المركز القومي لمترجمة .)5101 ،كريستوؼ أجبتوف ،ترجمة طارؽ
كامؿ ،العالـ لنا :العولمة الميبرالية والحركات االجتماعية المناهضة لها( ،القاهرة:
الهيئة المصرية العامة لمكتاب .)5116 ،أوتفريد هوفه ،ترجمة عبد الحميد مرزوؽ،
مواطف االقتصاد & مواطف الدولة & المواطف العالمي[األخبلؽ السياسية في عصر
العولمة]( ،القاهرة :المركز القومي لمترجمة .)5101 ،أنطوني كينج(محرر) ،ترجمة
شهرت العالـ(وآخريف) ،الثقافة والعولمة والنظاـ العالمي( ،القاهرة :المشروع القومي
لمترجمة .)5110 ،جاري بيرتمس(وآخروف) ،ترجمة كماؿ السيد ،جنوف العولمة :تفنيد
المخاوؼ مف التجارة المفتوحة( ،القاهرة :مركز األهراـ لمترجمة والنشر.)0999 ،
سمير أميف ،مناخ العصر :رؤية نقدية( ،القاهرة & لندف & بيروت :سينا لمنشر &
مؤسسة االنتشار العربي .)0999 ،جوف جراي ،ترجمة أحمد فؤاد بمبع ،الفجر
الكاذب :أوهاـ الرأسمالية العالمية( ،القاهرة :المجمس األعمى لمثقافة & مكتبة
الشروؽ .)5111 ،محمد أركوف ،ترجمة هاشـ صالح ،قضايا في نقد العقؿ الديني:
كيؼ نفهـ االسبلـ اليوـ( ،بيروت :دار الطميعة لمطباعة والنشر .)5111 ،هانس ػ
بيتر مارتيف & هارالد شوماف ،ترجمة عدناف عباس عمي ،فخ العولمة :االعتداء عمى
الديمقراطية والرفاهية( ،الكويت :المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ،رقـ ،538
أكتوبر .)0998
(ُ )05مصطمح "الدولة" ُمشتؽ مف األصؿ المغوي العربي "دوؿ" ،بمعانيه األصمية
ويستخدـ عمى سبيؿ
"االستدارة ،التحوؿ ،التغير ،التغيير ،التتابع كؿ في أثر األخر"ُ .
المثاؿ عند الحديث عف تحوؿ الفصوؿ ،وورد في القرآف الكريـ(سورة آؿ عمراف ،آية

المرة بيف الناس .واستخدـ في
رقـ  )041لمحديث عف تداوؿ األياـ الحموة واألياـ ُ
مرحمة مبكرة جداً في المغة العربية في معنى قريب مف المعنى االصطبلحي الموجود
في االنجميزية لمكممة  ،Turnوهناؾ مواضع عديدة في الشعر العربي القديـ حيث
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تشير الدولة إلى تحوؿ شخص ما إلى النجاح والسمطة أو إلى دائرة االنتبا والظهور
فحسب .وفي صيغة "دولة" المذكورة في القرآف (سورة الحشر ،آية رقـ  )7تعني بوجه
عاـ امتبلؾ ما كاف متداوالً بيف عدد مف األشخاص .هذا المعنى وتعبيرات أخرى

متشابهة ت ستند في الحقيقة عمى صورة عادية لدوراف عجمة الحظ والدوراف البطيء
لعجمة القدر التي ترفع رجبلً أو عدداً مف الرجاؿ وتخفض رجبلً أو عدداً آخر مف

ويؤرخ االستخداـ السياسي عموماً لكممة الدولة مف ظهور الخبلفة العباسية
الرجاؿُ .
في منتصؼ القرف الثامف الميبلدي/الثاني الهجري ،فقد كاف لؤلموييف دورهـ واآلف
جاء دور بني العباس .وهناؾ العديد مف النصوص في هذ الفترة تعبر عف هذا
المفهوـ وتستخدـ هذ المصطمحات ،وعندما يبلحظ ابف المقفع أف "الدنيا دوؿ" فمف
الواضح أنه ال يقصد أف العالـ يتكوف مف حكومات أو أسر حاكمة ،ويمكف أف تعني
العبارة في العربية الحديثة المعنى الذي يقصد وهو أف الدنيا مميئة بالصعود والهبوط
والتقمبات .وقد استغرؽ دور العباسييف فترة طويمة مف الزمف ،وأصبحت كممة "دولة"
عف طريؽ سمسمة مف االنتقاؿ التدريجي تؤدي معنى البيت العباسي الحاكـ ثـ بشكؿ
أكثر عمومية األسرة ثـ أخي اًر الدولة بمعناها المعاصر  ،Stateوتطور الكممة مف

معناها األولي "الدوراف حوؿ" إلى مفهوـ حكومي عالمي بمعنى شديد الخصوصية
أمر ال نظير له! ولسوؼ أستخدـ كممة الدولة في هذ المقالة بمعناها القديـ
والحديث ،حسب الحاجة! استخدمها بمعنى  Stateعند الحديث عف األقطار العربية
كؿ عمى حدة(اليمف ،مصر ،قطر ،تونس...،الخ)! أما المعنى القديـ لمدولة ،Turn
فسوؼ أستخدمه لمتعبير عما تشي به ثوراتنا األخيرة ،أعني إمكانية انتقاؿ مجتمعاتنا
لمغادرة شخصيات وتوجهات
العربية مف حاؿ إلى حاؿ ،فالدور عمى ما يبدو قد حاف ُ

بعينها لمسمطة وحموؿ شخصيات وتوجهات أخرى مكانها .بعبارة أدؽ ،أستخدـ

مصطمح الدولة هنا لمتمييز بيف دولة "ما بعد االستعمار" في العالـ العربي ،والتي
امتدت مف نهاية الحرب العالمية الثانية عاـ  ،0945وحتى وقوع هجمات
00سبتمبر ،5110وبيف الدولة التي يتـ تهجير مجتمعاتنا العربية إليها اآلف ،والتي
أقترح تسميتها "دولة ما بعد هجمات00سبتمبر"! ولممزيد عف مفهوـ الدولة في
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حضارتنا اإلسبلمية ،راجع :برنار لويس ،ترجمة إبراهيـ شتا ،لغة السياسة في
اإلسبلـ( ،قبرص :دار قرطبة لمنشر والتوثيؽ واألبحاث.)0993 ،
( )03بطرس بطرس غالي & محمود خيري عيسى ،مدخؿ إلى السياسة( ،القاهرة:
دار وهداف لمطباعة والنشر ،)0979 ،ص.594-053
( )04مارسيؿ ميرؿ ،ترجمة حسف نافعة ،سوسيولوجيا العبلقات الدولية( ،القاهرة:
دار المستقبؿ العربي.)0986 ،
( )05دار الكاتب العربي ،وثائؽ النكسة تحت أضواء التجربة المرة( ،بيروت :دار
الكاتب العربي ،)0969 ،ص .093وفي الصفحة رقـ  078مف الكتاب الوثائقي
نفسه ،وتحت عنواف "رجعت ريمه لعادتها القديمة" ،نقؿ الكتاب عف عدد جريدة
األهراـ ،الصادر في  ،0968/5/4هذا الخبر" :بإجماع  %999989ناؿ برنامج 31
مارس موافقة المواطنيف وتأييدهـ ،في االستفتاء الذي جرى يوـ أوؿ أمس"!
( )06راجع :محمد فايؽ ،عبد الناصر والثورة األفريقية( ،بيروت :دار الوحدة
لمطباعة والنشر .)0984 ،حممي شعراوي ،الفكر السياسي واالجتماعي في أفريقيا،
(القاهرة :الهيئة المصرية العامة لمكتاب .)5101 ،محمد عبد العزيز إسحاؽ ،نهضة
أفريقية( ،القاهرة :الهيئة المصرية العامة لمتأليؼ والنشر .)0970 ،مالؾ بف نبي،
ترجمة عبد الصبور شاهيف ،فكرة اإلفريقية اآلسيوية في ضوء مؤتمر باندونج،
(القاهرة :مكتبة دار العروبة.)0957 ،
( )07صامويؿ هنتنجتوف ،ترجمة عبد الوهاب عموب ،الموجة الثالثة :التحوؿ
الديمقراطي في أواخر القرف العشريف( ،الكويت & القاهرة :دار سعاد الصباح &
مركز ابف خمدوف لمدراسات اإلنمائية.)0993 ،
( )08في كتابه "الموجة الثالثة" ،يضع هنتنجتوف ما يمكف أف نسميه إما "تأثير
العرض العممي" أو "العدوى" أو "االنتشار" أو "المحاكاة" أو "كرات الثمج" بؿ و"ظاهرة
الدومينو" ،كأحد العوامؿ التي ساعدت عمى قياـ الموجة الثالثة مف التحوؿ إلى
الديمقراطية في العالـ الحديث .فالتحوؿ الديمقراطي الناجح في دولة يشجع عمى
التحوؿ الديمقراطي في دوؿ أخرى ،إما ألنها جميعاً تواجه مشكبلت متماثمة أو
اعتبار التحوؿ الديمقراطي دواء لكؿ مشكبلتها ،أو ألف الدولة التي تحولت إلى
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الديمقراطية عمى درجة مف القوة أو تعد مثاالً سياسياً وثقافياً ُيحتذى .ويرى البعض

أف تأثير "المظاهرات" له أهمية نسبية بيف األسباب البيئية الخمسة التي شاعت في
تحميمها .وقد أوضحت الدراسات اإلحصائية لبلنقبلبات وسائر الظواهر السياسية
وجود نمط العدوى ولو في بعض الظروؼ عمى األقؿ.
( )09حازـ خيري ،تهافت اآلخر ،كتاب منشور عمى االنترنت.

( )51موجة التحوؿ الديمقراطي ،فيما يرى هنتنجتوف ،في كتابه "الموجة الثالثة"،
عبارة عف مجموعة مف حركات االنتقاؿ مف النظاـ غير الديمقراطي إلى النظاـ
الديمقراطي ،تحدث في فترة زمنية محددة وتفوؽ في عددها حركات االنتقاؿ في
ال ليبرالياً أو
االتجا المضاد خبلؿ نفس الفترة الزمنية .كما تشمؿ الموجة عادة تحو ً

تحوالً ديمقراطياً جزئياً في النظاـ السياسي ،وال يتحوؿ إلى الديمقراطية تحوالً تاماً.
وفيما يرى هنتنجتوف ،حدثت ثبلث موجات مف التحوؿ إلى الديمق ارطية في العالـ

الحديث .وكاف لكؿ مف هذ الموجات أثرها في عدد صغير نسبي ًا مف الدوؿ ،وفي

كؿ موجة كانت تحدث بعض حركات االنتقاؿ باتجا البلديمقراطية .كما لـ تكف كؿ

حركات التحوؿ إلى الديمقراطية تحدث في أثناء موجات ديمقراطية ،فالتاريخ ال
يتصؼ بوحدة االتجا ! فكانت كؿ مف الموجتيف األوليتيف مف التحوؿ إلى الديمقراطية
تميها موجة مضادة عادت فيها الدوؿ إلى الحكـ البلديمقراطي .وأنه لمف العسؼ أف
نحاوؿ تحديد لحظة محددة حدث فيها تحوؿ نظاـ ما إلى الديمقراطية ،كما يصعب
أيضاً تحديد لحظة معينة لبداية موجة مف التحوؿ إلى الديمقراطية أو عنها .ولكف
مف المفيد لنا ػ والكبلـ ال يزاؿ لهنتنجتوف ػ أف نتعسؼ ونحدد تواريخ موجات

التحوالت السياسية ،كما يمي -0 :الموجة الطويمة األولى مف التحوؿ إلى الديمقراطية
 .0956-0858الموجة المضادة األولى  -5 .0945-0955الموجة القصيرة الثانية
مف التحوؿ إلى الديمقراطية  .0965-0943الموجة المضادة الثانية .0975-0958
 -3الموجة الثالثة مف التحوؿ إلى الديمقراطية ( -0974لـ يحدد هنتنجتوف لهذ
الموجة نهاية محددة)!
( )50في بداية سنة  0995سافر شريؼ حتاته إلى الواليات المتحدة بعد أف تعاقد
هو وزوجته نواؿ السعداوي عمى العمؿ كأستاذيف زائريف في جامعة ديوؾ بوالية
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نورث كارولينا .كاف التعاقد معهما لمدة سنة ولكف العقد تجدد في الجامعة مدة
امتدت خمس سنوات .هكذا عاش حتاته والسعداوي لمدة خمس سنوات في أحد أهـ
المراكز الثقافية والتعميمية في القارة األمريكية ،في مؤسسة تساهـ في صنع الكوادر،
وااليديولوجيات  ،وتدرس الظواهر المتعمقة بعصرنا ،ومنها تمؾ الظاهرة التي اصطمح
عمى تسميتها "العولمة" .هذا الكتاب مكوف مف الدراسات والمقاالت التي كتبها حتاته
في الفترة الممتدة بيف 0993و ،0998قاـ بتجميعها وتنسيقها في محاولة لتقديـ ما
يعتقد المفكر المصري انها نظرة أوضح وأشمؿ لظاهرة العولمة ،وتأثيرها عمى حياة
المصرييف ،وعمى المنطقة التي نحيا فيها .راجع :شريؼ حتاته ،العولمة واإلسبلـ
السياسي( ،القاهرة :حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ،كتاب األهالي ،رقـ ،65
.)0999
( )55سمير الخميؿُ ،جمهورية الخوؼ :عراؽ صداـ حسيف( ،القاهرة :دار الثقافة
الجديدة.)0990 ،

( )53لممزيد راجع :ما يكؿ أ .بالمر ،ترجمة نبيؿ زكي ،حراس الخميج :تاريخ التوسع
الدور األمريكي في الخميج العربي( ،0995-0833القاهرة :مركز األهراـ لمترجمة
والنشر.)0995 ،
( )54الواليات المتحدة والعراؽ وقفا أماـ مواجهة يائسة محتومة ،وكؿ منهما كاف
يحاوؿ تجنيد الحمفاء وحشد القوات في ما أسما العسكريوف األمريكيوف "مسرح
العمميات الكويتي" ،الذي كاف يضـ منطقة الكويت وما حولها عمى رأس الخميج
العربي .ورغـ جهود صداـ حسيف القصوى ،فإف نداءاته الداعية إلى شف حرب
مقدسة ضد الغرب وحمفائه مف العرب لـ تكتسب سوى القميؿ مف األنصار .فقد
حصؿ صداـ عمى تأييد ضئيؿ ولكنه صريح مف اليمف ،ومنظمة التحرير الفمسطينية،
وكوبا ،واألردف .ووقفت القوات العراقية في الكويت المحتمة وحدها ،باستثناء حفنة مف
الميميشيات الفمسطينية التي تـ تجنيدها في مدينة الكويت .أما الواليات المتحدة ،فقد
كانت أكثر نجاحاً بكثير في بناء االئتبلؼ ليس في الغرب فقط ،بؿ أيضاً بيف

صفوؼ العرب وفي أنحاء العالـ الثالث .وضمنت الواليات المتحدة مساندة المجتمع

الدولي بما فيه االتحاد السوفيتي ،والذي بدونه كاف مجمس األمف سيصبح عاج اًز.
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واقترب دور األمـ المتحدة في األزمة مف ذلؾ الدور كاف يتصور مؤسسو المنظمة
إباف الحرب العالمية الثانية .وانضمت  38دولة إلى االئتبلؼ ضد العراؽ ،وأرسمت
قوات وطائرات وسفناً وفرقاً طبية وأمواالً لمساندة الجهود الجارية .راجع :نفس

المرجع ،ص .075

( )55راجع نص المذكرةRebuilding America Defense: Strategies, :
Forces and Resources for a New Century, A Report of The
Project for the New American Century, September 2000.
( )56محمود ممداني ،ترجمة فخري لبيب ،المسمـ الصالح..والمسمـ الطالح :أمريكا
وصناعة الحرب الباردة وجذور اإلرهاب( ،القاهرة :المركز القومي لمترجمة.)5119 ،
(Patrick E. Tyler, U.S. Strategy Plan Calls for Insuring No )57
Rivals Develop: A One –Superpower World, The New York
Times, March 8,1992.
( )58في 00يناير ،0949نشرت الصحؼ بياناً لمشيخ حسف البنا مؤسس جماعة

اإلخواف ،استنكر فيه اغتياؿ رئيس الحكومة المصرية آنذاؾ النقراشي باشا .وجاء في
بياف البنا ما نصه" :فما كانت الجريمة وال اإلرهاب وال العنؼ مف وسائمها ػ يقصد
دعوة جماعة اإلخواف ػ ،ألنها تأخذ عف اإلسبلـ وتنهج نهجه وتمتزـ حدود " .استخداـ
البنا لمصطمحي "العنؼ" و"اإلرهاب" ،يؤكد معرفة مف قبمنا بهما .راجع النص الكامؿ
لبياف البنا في :عصاـ حسونة ،شهادتي53 :يوليو..وعبد الناصر( ،القاهرة :مركز
األهراـ لمترجمة والنشر ،)0991 ،ص.57-56

( )59وليد محمود عبد الناصر ،ـ .س .ذ.
( )31اعتمد الكاتب في رصد ألحداث  00سبتمبر عمى الرواية األمريكية ،ليس
لكونها األكثر مصداقية ،ولكف لكونها األكثر تأثي اًر في مجريات األحداث راجع:
National Commission on Terrorist Attacks upon the United
States, The 9/11 Commission Report: Final Report of the
National Commission on Terrorist Attacks upon the United
States, (New York: W. W. Norton, 2004).
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( )30ارج ػػع :روالف جاك ػػار ،ترجم ػػة من ػػار رش ػػدي ،االس ػػـ! أس ػػامة ب ػػف الدف :المم ػػؼ
الس ػ ػػري ألكث ػ ػػر إره ػ ػػابي يبح ػ ػػث عن ػ ػػه الع ػ ػػالـ( ،الق ػ ػػاهرة :مجموع ػ ػػة الش ػ ػػرقاوي الدولي ػ ػػة
المحدودة.)5115 ،
( )35راجع عمى سبيؿ المثاؿ :منصور معدؿ(محرر) ،ترجمة عبد الحميد عبد
المطيؼ ،مسح القيـ العالمي :القيـ كما تدركها جماهير العالـ اإلسبلمي والشرؽ
األوسط( ،القاهرة :المركز القومي لمترجمة .)5101 ،عمر عبد الرحمف ،كممة حؽ:
مرافعة الدكتور عمر عبد الرحمف في قضية الجهاد( ،القاهرة :دار االعتصاـ ،بدوف
تاريخ) .عبد اأ عزاـ ،العقيدة وأثرها في بناء الجيؿ( ،صنعاء & بيروت :مكتبة
الجيؿ الجديد & دار بف حزـ .)0991 ،أيمف الظواهري ،الوالء والبراء :عقيدة منقولة
وواقع مفقود( ،)5115منشور عمى االنترنت .عبد المطيؼ المناوي ،شاهد عمى وقؼ
العنؼ :تحوالت الجماعة اإلسبلمية في مصر( ،القاهرة :أطمس لمنشر واإلنتاج
اإلعبلمي .)5115 ،أسامة إبراهيـ حافظ & عاصـ عبد الماجد محمد ،مبادرة وقؼ
العنؼ :رؤية واقعية..ونظرة شرعية( ،القاهرة :مكتبة العبيكات ،سمسمة تصحيح
المفاهيـ .)5114 ،ضياء رشواف(محرر) ،المراجعات مف الجماعة اإلسبلمية إلى
الجهاد( ،القاهرة :مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهراـ .)5118 ،سيد
قطب ،معالـ في الطريؽ( ،القاهرة :بدوف ناشر .)0968 ،مصطفى مشهور ،قضية
الظمـ في ضوء الكتاب والسنة( ،القاهرة :دار الدعوة لمطبع والنشر والتوزيع.)0986 ،
محمد عمارة ،الفريضة الغائبة :عرض وحوار وتقييـ( ،القاهرة :دار ثابت لمنشر
والتوزيع .)0985 ،عمر التممساني ،الحكومة الدينية( ،القاهرة :دار االعتصاـ،
 .)0985مجموعة مف الباحثيف في المكتب اإلعبلمي لئلخواف المسمميف،
حماة..مأساة العصر( ،بدوف بمد :مف منشورات التحالؼ الوطني لتحرير سورية،
بدوف تاريخ) .سيفيريف البا ،ترجمة حمادة إبراهيـ ،اإلسبلميوف الجزائريوف بيف
صناديؽ االنتخاب واألدغاؿ( ،القاهرة :المشروع القومي لمترجمة .)5113 ،إيفوف
يزبؾ حداد(محرر) ،المسمموف في أمريكا( ،القاهرة :مركز األهراـ لمترجمة والنشر،
 .)0994خالد مشعؿ ،حركة حماس وتحرير فمسطيف :حوارات مع غساف شربؿ،
(بيروت :دار النهار لمنشر .)5116 ،لجنة المحاميف لحقوؽ اإلنساف ،اإلسبلـ
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والعدالة :مناقشة لمستقبؿ حقوؽ اإلنساف في الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا،
(نيويورؾ :لجنة المحاميف لحقوؽ اإلنساف .)0997 ،خالد أبو الفضؿ(وآخروف)،
ترجمة سامر زيتوف ،مكانة التسامح في اإلسبلـ( ،القاهرة :مكتبة مدبولي.)5116 ،
ريموند ويمياـ بيكر ،ترجمة منار الشوربجي ،إسبلـ ببل خوؼ :مصر واإلسبلميوف
الجدد( ،عماف :المركز العممي لمدراسات السياسية .)5119 ،أحمد كماؿ أبو المجد،
رؤية إسبلمية ُمعاصرة :إعبلف مبادئ( ،القاهرة :دار الشروؽ .)0990 ،يوسؼ
القرضاوي ،في فقه األولويات :دراسة جديدة في ضوء القرآف والسنة( ،القاهرة :مكتبة

وهبة .)0996 ،عبد الرزاؽ أحمد السنهوري ،ترجمة نادية عبد الرزاؽ السنهوري ،فقه
الخبلفة وتطورها لتصبح عصبة أمـ شرقية( ،القاهرة :الهيئة المصرية العامة لمكتاب،
 .)0989المنظمة المصرية الكندية لحقوؽ اإلنساف & منظمة أقباط الواليات
المتحدة ،اإلعبلف المصري :ورقة عمؿ مف أجؿ مصر ديمقراطية حديثة( ،مونتلاير &
واشنطف :المنظمة المصرية الكندية لحقوؽ اإلنساف & منظمة أقباط الواليات
المتحدة .)5115 ،أبو األعمى المودودي & حسف البنا & سيد قطب ،الجهاد لؤلئمة
الثبلثة( ،القاهرة :المختار اإلسبلمي لمنشر والتوزيع .)0995 ،اإلخواف المسمموف،
موجز عف الشورى في اإلسبلـ وتعدد األحزاب في المجتمع المسمـ( ،القاهرة :دار
التوزيع والنشر اإلسبلمية ،مارس )0994ػ لـ أطمع عمى بياف اإلخواف ،واعتمدت في
معموماتي عنه عمى هذا المرجع :عبد العاطي محمد أحمد ،الحركات اإلسبلمية في
مصر وقضايا التحوؿ الديمقراطي( ،القاهرة :مركز األهراـ لمترجمة والنشر)0995 ،
ػ.
( )33ف ػ ػػي تص ػ ػػدير إلس ػ ػػتراتيجية األم ػ ػػف الق ػ ػػومي األمريك ػ ػػي الجدي ػ ػػدة ،أك ػ ػػد جػ ػ ػػورج
بػػوش(االبػػف) أف بػػبلد سػػتعمؿ جاهػػدة لترجمػػة لحظػػة التفػػوؽ األمريكػػي إلػػى عقػػود مػػف
السػػبلـ والرفاهيػػة والحريػػةُ ،مسترشػػدة ػ فػػي سػػبيؿ ذلػػؾ ػ بالمبػػادئ التاليػػة 0 :ػ إعػػبلء
الطموحػػات الخاصػػة بالك ارمػػة اإلنسػػانية 5 .ػ تقويػػة التحالفػػات الراميػػة لهزيمػػة اإلرهػػاب
العالمي والعمػؿ لمنػع الهجمػات اإلرهابيػة ضػد الواليػات المتحػدة األمريكيػة وأصػدقائها.
3ػ العمؿ مع اآلخريف إلنهاء الصراعات اإلقميمية4 .ػ منع أعداء الواليات المتحدة مػف
اسػ ػػتخداـ أسػ ػػمحة الػ ػػدمار الشػ ػػامؿ لتهديػ ػػد األم ػ ػريكييف أو حمفػ ػػائهـ أو أصػ ػػدقائهـ5 .ػ ػ ػ
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تدشػػيف عصػػر جديػػد مػػف النمػػو االقتصػػادي العػػالمي عبػػر األسػواؽ والتجػػارة الحػرة6 .ػ ػ
توسػػعة دائػرة التنميػػة مػػف خػػبلؿ فػػتح المجتمعػػات وبنػػاء البنيػػة التحتيػػة البلزمػػة لمبنايػػات
الديمقراطية7 .ػ تطوير أجندات لمفعاليػات التعاونيػة مػع الم اركػز األخػرى الرئيسػية لمقػوة
العالميػة 8 .ػ إحػداث تغييػرات فػي مؤسسػات األمػف القػومي األمريكػي لمواجهػة تحػديات
وفػػرص القػػرف الواحػػد والعشػريف .ارجػػعUnited States of America, The :
National Security Strategy of the United States of America,
White House, September 2002 .
المنتخػػب:
( )34ارجػػع :مػػادليف أولب اريػػت ،ترجمػػة عمػػر األيػػوبي ،مػػذكرة إلػػى ال ػرئيس ُ
كيؼ يمكننػا اسػتعادة سػمعة أميركػا ودورهػا القيػادي( ،بيػروت & القػاهرة :الػدار العربيػة

لمعموـ ناشروف & مكتبة مدبولي)5118 ،
( )35المعػػروؼ أف ال ػرئيس بػػوش(االبػػف) مجػػد نفسػػه وقػػرف أعمالػػه بالمشػػيئة اإللهيػػة،
وهو ما أدى إلى نتائج كارثية ,نالت بشدة مف سمعة الواليات المتحدة! ولنتػذكر مقابمػة
أولب اريػػت "الشػػهيرة" عػػاـ  ،0996فػػي برنػػامج " 61دقيقػػة" الػػذي تقدمػػه "ليزلػػي سػػتاؿ"،
وكانت حينها مندوبة الواليات المتحدة في األمـ المتحدة .ففي ردها عمػى سػؤاؿ مقدمػة
البرن ػػامج ح ػػوؿ النص ػػؼ ممي ػػوف طف ػػؿ ع ارق ػػي ال ػػذيف م ػػاتوا بس ػػبب الحص ػػار"..إف ع ػػدد
األطفػػاؿ الػػذيف مػػاتوا بسػػبب الحصػػار ،كمػػا تعممػػيف ،يفػػوؽ الػػذيف مػػاتوا فػػي هيروشػػيما،
فهػػؿ األمػػر يسػػتحؽ ذلػػؾ " ،أجابػػت مػػادليف أولب اريػػت فػػي قسػػوة وال مبػػاالة ،ال تُحسػػد

عميهما" :أعتقد أنه خيار صعب  ..لكف األمر يستحؽ ذلؾ"!

( )36الشرؽ األوسط الكبير ،هو مصطمح أطمقته إدارة الػرئيس األمريكػي جػورج دبميػو
بػوش عمػػى منطقػػة واسػػعة تضػػـ كامػػؿ العػػالـ العربػػي إضػػافة إلػػى تركيػػا واسػرائيؿ وايػراف
وأفغانسػػتاف وباكسػػتاف .اإلدارة األمريكيػػة أطمقػػت المصػػطمح فػػي إطػػار مشػػروع شػػامؿ
يسعى إلػى تشػجيع اإلصػبلح السياسػي واالقتصػادي واالجتمػاعي ،حسػب تعبيرهػا ،فػي
المنطق ػػة .وق ػػد أعم ػػف عػ ػف ن ػػص المش ػػروع ف ػػي م ػػارس  2004بع ػػد أف طرحتػ ػػه اإلدارة
األمريكية عمػى مجموعػة الػدوؿ الصػناعية الثمػاني( .ويكيبيػديا) صػحيفة الحيػاة المندنيػة
نش ػػرت ن ػػص المش ػػروع ،ف ػػي ع ػػددها الص ػػادر ف ػػي  03فب اري ػػر  ،5114ونقمت ػػه عنه ػػا
 CNNالعربية في .5114/3/0
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( )37نقػ ػبلً عػ ػػف :السػ ػػيد يسػ ػػيف ،إعػ ػػادة اختػ ػراع السياسػ ػػة مػ ػػف الحداثػ ػػة إلػ ػػى العولمػ ػػة،
(القاهرة :الهيئة المصرية العامة لمكتاب .)5116 ،ص.080-077

( )38سػػعد الػػديف إبػراهيـ" ،هػػؿ حقيقػػة سػػيقفز اإلخػواف عمػػى الثػػورة " ،جريػػدة المصػػري
اليوـ.5100/4/53 ،
( )39المكتػػب اإلعبلمػػي لحركػػة المقاومػػة اإلسػػبلمية حمػػاس ،الكتػػاب األبػػيض :عمميػػة
الحسػػـ فػػي قطػػاع غ ػزة اضػػطرار ال اختيػػار( ،فمسػػطيف :المكتػػب اإلعبلمػػي ػ حركػػة
المقاومة اإلسبلمية حماس.)5117 ،
( )41راجع الهامش رقـ (.)30
( )40محمػػد أبػػو زيػػد الفقػػي ،المذخوريػػة :الفكػػر المسػػتقبمي عنػػد المسػػمميف( ،القػػاهرة:
الزهراء لئلعبلـ العربي.)0995 ،
(" )45والس ػؤاؿ ينبغػػي إثارتػػه بالنسػػبة لكتابػػه رؤى عالميػػة ،هػػو مػػا سػػر تفػػرد كتابػػات
الػػدكتور السػػيد أمػػيف شػػمبي فػػي ميػػداف العبلقػػات الدوليػػة واإلجابػػة أف هػػذا السػػر يكمػػف
فػػي أنػػه قػػارئ ممتػػاز لتحػوالت النظػػاـ الػػدولي ،ومطمػػع اطبلعػاً واسػػعاً عمػػى إنتػػاج أبػػرز

م اركػػز البحػػوث اإلسػػتراتيجية فػػي العػػالـ" .مػػف مقدمػػة السػػيد يسػػيف لهػػذا الكتػػاب :السػػيد
أميف شمبي ،رؤى عالمية( ،القاهرة :الهيئػة المصػرية العامػة لمكتػاب ،)5101 ،ص-7
.9
( )43نقػبلً عػػف (ويكيبيػػديا) .هنػػاؾ أيضػاً اختطػػاؼ قػوات األمػػف السػػورية عػػاـ ،5110
لرفػػاعي أحمػػد طػػه ،أثنػػاء مػػرور بسػػوريا ،قادم ػاً مػػف الخرطػػوـ .عػػدة وسػػاطات حاولػػت
التدخؿ إلطبلؽ سراحه ،ونظ اًر لبطء اإلجراءات فقد ظؿ في أحد السجوف بدمشػؽ إلػى
أف وقعت هجمات 00سبتمبر .5110ومف ثـ أسػرعت السػمطات السػورية بتسػميمه إلػى

مص ػػر ،وم ػػف ث ػػـ فق ػػد فوت ػػت عم ػػى الجه ػػات الوس ػػيطة فرص ػػة إط ػػبلؽ سػ ػراحه .وهك ػػذا
اتخ ػػذت الس ػػمطات الس ػػورية م ػػف تس ػػميـ رف ػػاعي إل ػػى األم ػػف المص ػػري قربانػ ػاً لتبي ػػيض
سػػاحتها لػػدى األمريكػػاف الػػذيف كػػانوا فػػي حالػػة هيػػاج وسػػعار مخيػػؼ! رفػػاعي مصػػري،

مف مواليد  ،0954وهو أمير الجماعة اإلسبلمية بكميػة التجػارة جامعػة أسػيوط-0977
 .0981رف ػ ػػاعي عض ػ ػػو مؤس ػ ػػس لمجم ػ ػػس ش ػ ػػورى الجماعػ ػ ػة اإلس ػ ػػبلمية ،س ػ ػػافر إل ػ ػػى
أفغانس ػػتاف ع ػػاـ  ،0987وأس ػػس م ػػع طمع ػػت فػ ػؤاد قاس ػػـ ومحم ػػد االس ػػبلمبولي مجم ػػس
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شػػورى الجماعػػة فػػي الخػػارج وأصػػدروا نش ػرة المرابطػػوف لتعبػػر عػػف مواقػػؼ الجماعػػة.
راجع :عبد المطيؼ المناوي ،ـ .س .ذ ،ص.313-581
( )44ارجػ ػػع مػ ػػثبلً :جيفػ ػػري ممنيػ ػػؾ ،ترجمػ ػػة ع ػ ػزة الخميسػ ػػي00 ،س ػ ػبتمبر 5110ثقافػ ػػة
أمريكية جديدة :إعادة بناء أمريكا( ،القاهرة :المركػز القػومي لمترجمػة .)5110 ،نػاعوـ

تشومسكي 00 ،سبتمبر( ،القاهرة :ميريت لمنشر والمعمومات.)5115 ،
( )45نقػبلً عػػف :شػػوقي جػػبلؿ ،العقػػؿ األميركػػي ُيفكػػر :مػػف الحريػػة الفرديػػة إلػػى مسػػخ
الكائنات( ،القاهرة :الهيئة المصرية العامة لمكتاب.)5101 ،

( )46راجع في هذا الخصوص Report of the Advisory Group on Public
Diplomacy for the Arab & Muslim, Changing Minds Winning
Peace: A New Strategic Direction for U.S. Public Diplomacy in
the Arab & Muslim World, October 1, 2003. Submitted to the
Committee on Appropriation, U.S. House of Representatives.
( )47ج ػ ػ ػ ػ ػػبلؿ أم ػ ػ ػ ػ ػػيف ،عص ػ ػ ػ ػ ػػر التش ػ ػ ػ ػ ػػهير ب ػ ػ ػ ػ ػػالعرب والمس ػ ػ ػ ػ ػػمميف :نح ػ ػ ػ ػ ػػف والع ػ ػ ػ ػ ػػالـ
بعد00سبتمبر( ،5110القاهرة :دار الشروؽ.)5117 ،
( )48ارج ػػع :ياس ػػر بك ػػر ،اإلع ػػبلـ الب ػػديؿ ( ،ON LINEالق ػػاهرة :مط ػػابع حػ ػواس،
 .)5101وأيض ػاً :نهػػى ميممػػر ،ترجمػػة حنػػاف عبػػد الػػرحمف الصػػفتي ،صػػناعة األخبػػار

العربية( ،القاهرة :المركز القومي لمترجمة.)5101 ،

( )49ارجػ ػ ػػع عمػ ػ ػػى سػ ػ ػػبيؿ المثػ ػ ػػاؿ :أحمػ ػ ػػد كمػ ػ ػػاؿ أبػ ػ ػػو المجػ ػ ػػد ،ـ .س .ذ .يوسػ ػ ػػؼ
القرضاوي ،ـ .س .ذ .اإلخواف المسمموف ،ـ .س .ذ.
( )51عمى سبيؿ المثػاؿ ،وفيمػا يخػص مصػر :دينػا شػحاته(محػرر) ،عػودة السياسػة:
الحرك ػ ػػات االحتجاجي ػ ػػة الجدي ػ ػػدة ف ػ ػػي مص ػ ػػر( ،الق ػ ػػاهرة :مرك ػ ػػز الد ارس ػ ػػات السياس ػ ػػية
واإلستراتيجية باألهراـ،)5101 ،
( )50ارجػػع :ش ػػهيدة الب ػػاز ،المنظمػػات األهمي ػػة العربي ػػة عمػػى مش ػػارؼ الق ػػرف الح ػػادي
والعشريفُ :محددات الواقع وآفاؽ المستقبؿ( ،القاهرة :لجنة المتابعة لمؤتمر التنظيمػات
األهمية العربية .)0997 ،أمػاني قنػديؿ ،الموسػوعة العربيػة لممجتمػع المػدني( ،القػاهرة:
الهيئ ػ ػ ػػة المصػ ػ ػ ػرية العام ػ ػ ػػة لمكت ػ ػ ػػاب .)5118 ،موس ػ ػ ػػى ش ػ ػ ػػتيوي(وآخ ػ ػ ػػروف) ،التط ػ ػ ػػوع
والمتطوعػوف فػي العػالـ العربػػي :د ارسػات حالػة( ،بػدوف بمػػد :الشػبكة العربيػة لممنظمػػات
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األهمية ،بالتعاوف مع مؤسسة ساسػاكاوا اليابانيػة .)5111 ،ف ارنػؾ آدلػوؼ ،ترجمػة عبػد
السبلـ حيدر ،المجتمع المدني :النظرية والتطبيؽ السياسي( ،القػاهرة :الهيئػة المصػرية
العام ػػة لمكت ػػاب .)5119 ،مارين ػػا أوت ػػاوي & توم ػػاس ك ػػاروذرز ،ترجم ػػة محم ػػود بك ػػر،
المعون ػػة األجنبي ػػة ل ػػدعـ الديمقراطيػ ػة :ه ػػؿ ه ػػي تموي ػػؿ لنش ػػر الفض ػػيمة ( ،الق ػػاهرة &
واشنطف :مركز األهراـ لمترجمة والنشر & مؤسسة كارنيجي لمسمـ الدولي.)5116 ،
( )55ارج ػػع :ج اره ػػاـ إي ف ػػولمر & إي ػػاف أو .ليس ػػر ،ترجم ػػة ش ػػوقي ج ػػبلؿ ،اإلس ػػبلـ
والغػػرب بػػيف التعػػاوف والمواجهػػة( ،القػػاهرة :مركػػز األه ػراـ لمترجمػػة والنشػػر.)0997 ،
وأيض ػ ػاً :أوليفيػ ػػه روا ،ترجمػ ػػة ال ار معمػ ػػوؼ ،عولمػ ػػة اإلسػ ػػبلـ( ،بيػ ػػروت & لنػ ػػدف :دار
الساقي.)5113 ،

( )53راجع فػي هجػاء شػاعر عربػي لبػوش :عبػد الحميػد زقػزوؽ ،منتظػر الزيػدي :أوؿ
ديواف شعر في العالـ يصدر شاعر عف واقعة ضرب بوش بالحذاء في العراؽ بتػاريخ
( ،5118/05/06القاهرة :مطابع دار أخبار اليوـ.)5119 ،
( )54محم ػػد س ػػيد طنط ػػاوي ،ت ػػأمبلت ف ػػي خط ػػاب الػ ػرئيس ب ػػاراؾ أوبام ػػا م ػػف منظ ػػور
إسػػبلمي( ،القػػاهرة :مطػػابع روزأليوسػػؼ ،هديػػة مجمػػة األزهػػر المجانيػػة لشػػهر شػػعباف،
0431هػ).
(" )55عمين ػػا أف نرب ػػى أبنائن ػػا ليكونػ ػوا مث ػػؿ الش ػػباب المص ػػري" ،به ػػذ الكمم ػػات أع ػػرب
ال ػ ػرئيس األمريكػ ػػي بػ ػػاراؾ أوبامػ ػػا عػ ػػف انبهػ ػػار الشػ ػػديد بثػ ػػورة  55ينػ ػػاير فػ ػػي مصػ ػػر.
(ويكيبيديا ،نقبلً عف جريدة المصري اليوـ .)5100/5/07

( )56جريػػدة المصػػري اليػػوـ .5100/5/05 ،نق ػبلً عػػف نيويػػورؾ تػػايمز ،الصػػادرة فػػي
 [ 5100/5/00وقد نبهني إلى هذا الخبر ،وزودني بالكثير مف المعمومػات القيمػة فػي
هػػذا الخصػػوص ،المفكػػر الكبيػػر جػػورج شػػمالي

 ،www.ulinet.orgفػػإلى سػػيادته

الشػكر كػؿ الشػكر] ارجػعMark Landler, Obama Seeks Reset in Arab :
World, The New York Times, May11,2011.
( )57مػػا أشػػبه الميمػػة بالبارحػػة! "ميػػداف التحريػػر" هػػو االسػػـ الػػذي أطمػػؽ عمػػى أشػػهر
مي ػػاديف مص ػػر بع ػػد قي ػػاـ ث ػػورة  53يولي ػػو  !0955حال ػػة م ػػف الت ػػوهج والت ػػألؽ عاش ػػها
المصػريوف فػي ميػػداف التحريػر حػػيف رددت المبليػيف المحتشػدة مػػنهـ وراء المػواء محمػػد
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نجيػػب قسػػـ التحريػػر! بػػدا األمػػر حينهػػا وكػػأف المصػريوف بهػػذا القسػػـ يتطهػػروف ومعهػػـ
المكاف الذى صار جزء ال يتج أز مف تاريخهـ الوطني شػاهداً عمػى مػا مضػى ومشػاركاً
فػػي مػػا هػػو قػػادـ ،ردد المص ػريوف قسػػـ التحريػػر وراء القائػػد العػػاـ لمق ػوات المسػػمحة فػػي

الميػػداف قػػائميف" :المهػػـ إنػػؾ تحػػب األقويػػاء وتكػػر المستضػػعفيف وتنشػػر رحمتػػؾ عمػػى
الذيف يؤثروف الموت العزيز في سبيؿ الحرية عمى الحياة الذليمة في مجػاؿ االسػتعباد.
المهػػـ وانػػؾ قريػػب تػػرى وتسػػمع وانػػا لنقسػػـ بػػذاتؾ العميػػة عمػػى أف نعمػػؿ مػػا فػػي وسػػعنا
إلرسػػاء قواعػػد الحيػػاة المقبمػػة لوطننػػا المفػػدى عمػػى أصػػوؿ محػػررة مػػف العبوديػػة ،منزهػػة
عف الهوى ،موصولة بالحؽ والعدؿ .وأف نبذؿ في سبيؿ ذلؾ كػؿ مػا تقتضػيه مصػمحة
أمتن ػػا ويبغي ػػه ش ػػرؼ بم ػػدنا ،وأف يك ػػوف ش ػػعارنا دائمػ ػاً :االتح ػػاد والنظ ػػاـ والعم ػػؿ .المه ػػـ

فاشهد وأنت خير الشاهديف" .لممزيد ،راجع :العدد التػذكاري الصػادر بمناسػبة ثػورة 55
يناير ،سمسمة أياـ مصرية ،رقـ العدد5100/41ـ ،وعنوانه[ :ميػداف التحريػر فػي ذاكػرة

التاريخ].
( )58حس ػ ػ ػػف حنف ػ ػ ػػي" ،ع ػ ػ ػػذ اًر..ش ػ ػ ػػعب مص ػ ػ ػػر"،

03 ،www.alazma.com

فب اري ػػر .5100وف ػػي الس ػػياؽ نفس ػػه ،ي ػػأتي ح ػػديث رمض ػػاف بسطويس ػػي أس ػػتاذ الفمس ػػفة

بجامعػة عػػيف شػػمس عػػف الثػػورة ،والػػذي نشػرته جريػػدة األهػراـ تحػػت عنػواف "سػػر الثػػورة
يكمػػف فػػي احت ػراـ الصػػمت بػػدالً مػػف ثرث ػرة اله ػواء" .فػػي ختػػاـ حديثػػه ،ورداً عمػػى س ػؤاؿ
حوؿ ما إذا كاف سيشرع في عمؿ كتػاب عػف فمسػفة الثػورة المصػرية ،قػاؿ بسطويسػي:

"ال يمك ػػف الح ػػديث اآلف ع ػػف فمس ػػفة لمث ػػورة المصػ ػرية عم ػػى النح ػػو ال ػػذي كتب ػػه محم ػػد
حسنيف هيكؿ ووضع جماؿ عبد الناصػر اسػمه عميػه ،ألف فمسػفة الثػورة المصػرية هػي
فمسفة الحياة اليومية فػي مصػر وهػو نػص بػالغ الخصوصػية .والفمسػفة ال تتحػدث عػف
موضػوعات لػـ تتضػح مبلمحهػا بعػد"! ارجػع نػص الحػديث ،فػي جريػدة األهػراـُ ،ممحػؽ
شباب التحرير ،العدد رقـ [.5100/4/4 ،]53

( )59نقبلً عف جريدة المصري اليوـ.5100/4/53 ،

(Reuel Marc Gerecht, How Democracy Became Halal, The )61
New York Times, February 6,2011.

165

( )60فػػي عػػددها الصػػادر فػػي  ،5100/4/54نشػػرت جريػػدة المصػػري اليػػوـ خبػ اًر عػػف
انتق ػػاؿ "اإلخػ ػواف" م ػػف المني ػػؿ إل ػػى مق ػػر جدي ػػد ب ػػالمقطـ ،وأف االفتت ػػاح ي ػػوـ 50م ػػايو!
الجريػػدة أوردت وصػػؼ مهػػدي عػػاكؼ المرشػػد العػػاـ السػػابؽ لمجماعػػة ،فػػي تصػريحات
سابقه له ،المقر الجديد بأنه يشبه "القصر"! الجريدة أرفقت صورة لواجهة المقر!
( )65أثنػػاء انعق ػػاد المػػؤتمر الس ػػنوي الث ػػاني عشػػر ألمريك ػػا والعػػالـ اإلس ػػبلمي ،وال ػػذي
ُينظم ػ ػػه معه ػ ػػد بروكنجػ ػ ػػز ،الش ػ ػػهير ف ػ ػػي واشػ ػ ػػنطف ،باالش ػ ػػتراؾ م ػ ػػع وزراء الخارجيػ ػ ػػة

القطريػ ػػة(05ػ ػ ػ !)5100/4/04وحينمػ ػػا ُسػ ػػئمت هػ ػػيبلري كمينتػ ػػوف عػ ػػف رأي ببلدهػ ػػا فػ ػػي
وص ػػوؿ "اإلخػ ػواف" لمحك ػػـ ف ػػي مص ػػر ،أجاب ػػت بقوله ػػا إف الموق ػػؼ الرس ػػمي لموالي ػػات
المتحدة ،هو ترؾ هذا األمػر لممصػرييف أنفسػهـ ،مثممػا حػدث مػع الفمسػطينييف وغيػرهـ
مف الشعوب العربيػة .وأنػه فػي حالػة فػوز حمػاس ،فػإف الواليػات المتحػدة لػـ تشػكؾ فػي
شرعية تمؾ االنتخابات ،ولكنها ليست ُمجبرة عمى التعامؿ مع حكومة مػف حمػاس ،إال

بشػ ػػروط ثبلثػ ػػة ،أعمنهػ ػػا الجمهوريػ ػػوف وهػ ػػـ فػ ػػي السػ ػػمطة فػ ػػي الواليػ ػػات المتحػ ػػدة .وأف
ال ػػديمقراطييف وه ػػي م ػػنهـ ف ػػي الس ػػمطة اآلف ،مس ػػتمروف عم ػػى نف ػػس ال ػػنهج والش ػػروط
الثبلث ػػة ،وه ػػي اإلق ػػبلع ع ػػف اس ػػتخداـ العن ػػؼ ض ػػد األطػ ػراؼ األخ ػػرى ،وف ػػي مق ػػدمتها
إسػ ػرائيؿ ،واالعتػ ػراؼ بإسػ ػرائيؿ نفس ػػها .واحتػ ػراـ المعاه ػػدات وااللت ازم ػػات الدولي ػػة الت ػػى
وقعتها كؿ األطراؼ في السابؽ .المرجع :سعد الػديف إبػراهيـ ،ـ .س .ذ .داليػا مجاهػد
مستشػػارة أوبامػػا أكػػدت عمػػى المعنػػى نفسػػه ،فػػي لقائهػػا بشػػباب إعبلمػػي الثػػورة .ولقػػد
نشػػرت جريػػدة األخبػػار ،فػػي عػػددها الصػػادر فػػي 6أبريػػؿ ،5100وتحػػت عن ػواف "داليػػا
مجاه ػػد مستش ػػارة أوبام ػػا لش ػػباب إعبلم ػػي الث ػػورة :التخط ػػيط ك ػػاف لت ػػولي جم ػػاؿ مب ػػارؾ
الحكػػـ بػػأي طريقػػة" ،مػػا نصػػه" :أكػػدت داليػػا مجاهػػد مستشػػارة الػرئيس األمريكػػي أوبامػػا
لمش ػػئوف اإلس ػػبلمية أف أمريك ػػا ل ػػديها قم ػػؽ م ػػف تح ػػوؿ مص ػػر لدول ػػة إس ػػبلمية يحكمه ػػا
اإلخواف المسمموف ألف هناؾ خط اًر عمى إسرائيؿ ،ولكف فػي حالػة التػزاـ اإلخػواف بعػدـ

تغيير المعاهدات واالتفاقيػات بمػا يضػمف األمػف إلسػرائيؿ فػبل يوجػد مػانع مػف مشػاركة
اإلخواف في الحكومة أو الحكـ ،وضربت مثػاالً بالمممكػة العربيػة السػعودية التػي تطبػؽ

الشػ ػريعة اإلس ػػبلمية وتربطه ػػا عبلق ػػات ص ػػداقة وطي ػػدة بأمريك ػػا وال تمث ػػؿ خطػ ػ اًر عم ػػى
إسرائيؿ بعكس إيراف .وقالت نتوقع حصوؿ اإلسبلمييف عمػى جػزء مػف مقاعػد البرلمػاف
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ول ػػيس األغمبي ػػة .وأض ػػافت أف الس ػػمفيوف أص ػػبحوا يمثم ػػوف لغػ ػ اًز ل ػػدى األمريك ػػاف ألنه ػػـ
ظهروا عمى الساحة ولديهـ طموحات سياسية" .داليا نفػت أف تكػوف أمريكػا أو إسػرائيؿ
تقفاف خمؼ الثورات الشعبية في الدوؿ العربية .االخواف المسمموف كػانوا عمػى مػا يبػدو
عمػػى د اريػػة " ُمبك ػرة" بالشػػروط األمريكيػػة ،ومػػف هنػػا كػػاف حرصػػهـ عمػػى التأكيػػد العمنػػي
لقب ػػولهـ به ػػذ الش ػػروط ،فق ػػد نش ػػرت جري ػػدة المص ػػري الي ػػوـ ،ف ػػي ع ػػددها الص ػػادر ف ػػي

 ،5100/5/09تحػػت عن ػواف "اإلخ ػواف :نحتػػرـ جميػػع المعاهػػدات الموقعػػة بػػيف مصػػر
واسرائيؿ" ،تصريحات لممرشد العاـ لئلخواف محمد بديع ،ولمحمد سعد الكتاتني عضػو
مكتب اإلرشاد ووكيؿ مؤسسي حزب الحرية والعدالة! الجريدة نقمت عػف األخيػر قولػه:
"إف الجماع ػػة تحت ػػرـ جمي ػػع المعاه ػػدات الموقع ػػة ب ػػيف مص ػػر واسػ ػرائيؿ"! إل ػػى جان ػػب
توضيحه أف "إعادة النظر فيها ترجع لمشعب واألطػراؼ التػي وقعتهػا ،إذا مػا رأت أنهػا
تحقؽ الهدؼ مف إبرائها" .كما نقمت الجريدة عف الكتاتني إضافته لشػبكة "سػي إف إف"
العربيػػة" :الجماعػػة عارضػػت اتفاقيػػة كامػػب ديفيػػد بػػيف مصػػر واس ػرائيؿ ،حينمػػا كانػػت
تناقش .ولكف عندما تـ توقيعها وأقرت أصبحت واقعاً يجػب احت ارمػه"! وحػوؿ مناهضػة
اإلخػ ػواف لمعاه ػػدة الس ػػبلـ م ػػع إسػ ػرائيؿ ،قب ػػؿ دمجه ػػـ ف ػػي النظ ػػاـ السياس ػػي المص ػػري،

بفضػ ػػؿ "ثػ ػػورة  55ينػ ػػاير" ،ارجػ ػػع :عمػ ػػر التممسػ ػػاني ،حقػ ػػائؽ وثوابػ ػػت( :)0ال نخػ ػػاؼ
السبلـ..ولكف!( ،القاهرة :دار التوزيع والنشر اإلسبلمية.)0990 ،
(" )63سيرى القارئ موقؼ الرفاؽ مف جماؿ عبػد الناصػر ،وكيػؼ كػاف هػذا الموقػؼ ػ
الذي ي ار البعض ُمحيػ اًر ػ موقفػاً مبػدئياً ،فمػف بػيف القصػائد العديػدة التػي يضػمها كتابنػا

الوثيقة ،لػف يجػد القػارئ غيػر قصػائد تُعػد عمػى بعػض أصػابع اليػد الواحػدة تهػاجـ عبػد
الناصػػر شخصػػياً( .)......إف مػػا سػػيجد القػػارئ مػػف موقػػؼ تحممػػه األغمبيػػة السػػاحقة

مػػف قصػػائد الػػديواف ،هػػو نفػػس الموقػػؼ الػػذي حيػػر الػػبعض فػػي السػػتينيات بعػػد اإلفػراج
عػػف الشػػيوعييف ،حيػػث تعػػاونوا مػػع النظػػاـ فػػي مؤسسػػاته السياسػػية واإلعبلميػػة ،وفػػي
السبعينيات ،أثناء الموجة العارمة لطوفاف الهجوـ عمػى عبػد الناصػر وعصػر (.".)....
مػف مقدمػػة هشػاـ السػػبلموني لمختػارات مػػف قصػائد الشػػعراء الشػيوعييف المصػرييف فػػي
المعػػتقبلت المص ػرية فيمػػا بػػيف 0945ػ ػ ،0965ارجػػع نػػص المقدمػػة فػػي :لجنػػة توثيػػؽ
تػ ػ ػ ػ ػػاريخ الحركػ ػ ػ ػ ػػة الشػ ػ ػ ػ ػػيوعية المص ػ ػ ػ ػ ػرية حتػ ػ ػ ػ ػػى عػ ػ ػ ػ ػػاـ  ،0965هػ ػ ػ ػ ػػديؿ اليمػ ػ ػ ػ ػػاـ وراء
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القضباف/مختارات مف قصائد الشػعراء الشػيوعييف المصػرييف فػي السػجوف والمعػتقبلت
فيم ػػا ب ػػيف  0945ػ ػ( ،0965الق ػػاهرة :دار الع ػػالـ الثال ػػث ،)5118 ،ص 9ػ ػ .53وأيضػ ػاً:

مص ػػطفى عبػ ػػد الغن ػػي ،المثقفػ ػػوف وثػ ػػورة يولي ػػو :الشػ ػػهادات األخيػ ػرة( ،القػ ػػاهرة :مركػ ػػز
األهراـ لمنشر والترجمة والتوزيع)5101 ،
( )64انظر مػثبلً إلػى "الناصػرييف" ،تجػدهـ وكمػا هػو واضػح مػف اسػمهـ ينتسػبوف إلػى
ال ارحػػؿ عبػػد الناصػػر ،مؤسػػس دولػػة "م ػػا بعػػد االسػػتعمار" ف ػي مصػػر ،والػػذي يحظ ػػى

بزعامة وشعبية واسعة في التاريخ العربي الحديث.
( )65مادليف أولبرايت ،ـ .س .ذ ،ص.555
( )66ألخذ فكرة عف "ما بعد الحداثة" ،راجع :أحمػد حسػاف( ُمعػد ومتػرجـ) ،مػدخؿ إلػى
م ػػا بع ػػد الحداث ػػة( ،الق ػػاهرة :الهيئ ػػة العام ػػة لقص ػػور الثقاف ػػة ،كتاب ػػات نقدي ػػة ،رق ػػـ ،56
.)0994
( )67ولد محمد مصطفى البرادعي في الجيزة عاـ  ،0945ودرس القانوف بجامعة
القاهرة .ثـ بدأ حياته العممية في السمؾ الدبموماسي المصري عاـ  .0964حصؿ
عمى درجة الدكتو ار في القانوف مف جامعة نيويورؾ .والتحؽ بالوكالة الدولية لمطاقة
الذرية عاـ  0984حيث شغؿ عدة مناصب رفيعة بها .وقد انتخب كمدير عاـ
لموكالة عاـ  0997ثـ أعيد انتخابه لفترة ثانية ،ثـ لفترة ثالثة في سبتمبر .5115
راجع :الحممة الشعبية المستقمة لدعـ وترشيح البرادعي رئيساً  ،5100دكتور/محمد

البرادعي ابف مصر وأممها:
www.elbaradei2011.com
( )68تتكوف الجمعية الوطنية لمتغيير مف شخصيات(مف أبرزها وأكثرها تأثي اًر جورج
إسحاؽ ،وهو مسئوؿ المحافظات في الجمعية الوطنية لمتغيير ،فضبلً عف كونه أوؿ

منسؽ عاـ لمحركة المصرية مف أجؿ التغيير كفاية التي أُسست نهاية عاـ ،5114

وهي تجمع فضفاض مف مختمؼ القوى السياسية المصرية تهدؼ إلى تأسيس شرعية
جديدة في مصر ،بعد تنحية نظاـ حسني مبارؾ عف السمطة .وهناؾ أيضاً نجيب

ساويرس وهو أحد أكبر رجاؿ األعماؿ المصرييف) ،وتيارات فكرية مختمفة ،مف
أقصي اليميف إلي أقصي اليسار ،وهو ما يجعمها الهيكؿ المعارض األشمؿ .التيارات

168

تشمؿ0 :ػ حزب الغد 3ػ حزب الجبهة 3ػ الديمقراطية 4ػ اإلخواف المسمموف 5ػ حزب
الوسط المصري 6ػ حزب الكرامة 7ػ االشتراكيوف الثوريوف  8ػ حزب العمؿ المصري
9ػ مصريات مع التغيير 01ػ حركة شباب  6أبريؿ 00ػ الحزب الشيوعي المصري
05ػ الحممة الشعبية لدعـ البرادعي ومطالب التغيير .وحوؿ إعبلف تأسيس الجمعية،
راجعAmro Hassan and Jeffrey Fleishman, Mohamed ELBaradei :
creates National Front for Change, Los Angeles Times, 24
 February 2010.وراجع :حوار نجيب ساويرس مع جريدة األخبار.5100/3/3 ،
وأيضاً :حوار جورج إسحاؽ مع جريدة األخبار.5100/3/05 ،

( )69خالد محمد سعيد صبحي قاسـ( 27يناير  6 - 0985يونيو  ،)5101هو
شاب مصري في الثامنة والعشريف مف العمر ،مف مدينة اإلسكندرية ،مصر .جرى
تعذيبه حتى الموت عمى أيدي اثنيف مف مخبري الشرطة المذاف أرادا تفتيشه بموجب
قانوف الطوارئ .سألهـ عف سبب لتفتيشه أو إذف نيابة لـ يجيبا وقاما بضربه حتى
الموت أماـ العديد مف شهود العياف في منطقة سيدي جابر .وقد أثار موته إدانة
عالمية ومحمية ،كما أثار احتجاجات عمنية في اإلسكندرية والقاهرة قاـ بها نشطاء
حقوؽ اإلنساف في مصر والذيف اتهموا الشرطة المصرية باستمرار ممارستها التعذيب
في ظؿ حالة الطوارئ .ووصؼ حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوؽ
اإلنساف ،خالد سعيد قتيؿ اإلسكندرية ،بػ"شهيد قانوف الطوارئ" ،مؤكداً أف هذا القانوف

المشبو  ،الذي تـ فرضه منذ عاـ  0980يعطي الحؽ ألفراد األمف التصرؼ كما
يشاءوف مع مف يشتبه فيهـ( .ويكيبيديا) .وفي كتاب ياسر بكر المهـ "اإلعبلـ
البديؿ" ،لفت انتباهي قوله" :الشابة اإليرانية ندا أجا سمطاف والشاب السكندري خالد
سعيد جمعت بينهما طريقة واحدة في إخراج الصور وعرضها وأسموب التناوؿ
لقضيتهما عمى االنترنت" .راجع :ياسر بكر ،اإلعبلـ البديؿ ( ،ON LINEالقاهرة:
مطابع حواس ،)5101 ،ص.050
( )71نقبلً عف جريدة الحياة/50 ،فبراير.5100/

( )70نقبلً عف جريدة الدستور/7 ،مارس .5100/الجريدة نفسها وفي مكاف متميز
مف العدد نفسه ،نشرت هذا الخبر الذي ال يخمو مف داللة مهمة وخطيرة ،لتزامنه مع
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التسريبات التي أشرت لبعضها في هذ المقالة" :أوباما يوفد وزير دفاعه في مهمة
طارئة لمصر خشية تسريب تقارير أمنية لئلعبلـ ومواقع االنترنت"!
( )75ممحؽ عدد جريدة الفجر ،الصادر في .5100/4/4
( )73راجع أعداد جريدة األهراـ الصادرة في 55 ،00908 :مارس& 5100
 098905955أبريؿ .5100عمود الجورنالجي المصري صبلح منتصر.
(Julianne Pepitone, Wael Ghonim to Leave Google, start )74
NGO in Egypt, CNNMoney.com, 25 April 2011.
( )75لـ أطمع عمى كتاب جارد كوهيف بعد ،لكني حصمت مؤخ اًر عمى نسخة صوتية
مف صديؽ ،والتالي بيانات النسخة الورقية مف الكتابJared Cohen, Children :
of Jihad: a Young American Travels Among the Youth of the
Middle East, (New York: Gotham Books, 2007).
( )76احمػ ػػد مرتضػ ػػى الم ارغػ ػػي ،غ ارئػ ػػب مػ ػػف عهػ ػػد فػ ػػاروؽ وبدايػ ػػة الثػ ػػورة المص ػ ػرية،
(بيروت :دار النهار لمنشر .)0976 ،وفي السياؽ نفسه يأتي كتاب لعبة األمػـ لمػايمز
كوببلن ػػد ،وه ػػو أمريك ػػي قض ػػى القس ػػـ األعظ ػػـ م ػػف حيات ػػه العممي ػػة ف ػػي منطق ػػة الش ػػرؽ
األوسػػط .شػػغؿ منصػػب نائػػب القنصػػؿ فػػي سػػوريا ،إال انػػه عػػاد إلػػى واشػػنطف فػػي عػػاـ
 0949ليسػػاعد فػػي تنظػػيـ وكالػػة المخػػابرات المركزيػػة األمريكيػػة التػػي أنشػػئت يومهػػا.
عمػؿ مستشػا اًر أعمػى لمؤسسػة ضػخمة مختصػػة فػي العبلقػات الحكوميػة ،ارجػع :مػػايمز

كوببلنػػد ،ترجمػػة مػػرواف خيػػر ،لعبػػة األمػػـ ػ البلأخبلقيػػة فػػي سياسػػة القػػوة األمريكيػػة،
(بيػػروت :االنترناشػػناؿ سػػنتر ،بػػدوف تػػاريخ) .وأيض ػاً :مصػػطفى مػػؤمف ،النقطػػة الرابعػػة

تعنػ ػػي الحػ ػػرب!/عػ ػػرض وتحميػ ػػؿ لبلسػ ػػتعمار األمريكػ ػػي الجديػ ػػد( ،القػ ػػاهرة :دار النشػ ػػر
المص ػرية .)0954 ،الطاقػػة الذريػػة فػػي خدمػػة مصػػر :مقتطفػػات مػػف أبحػػاث الطمبػػة
ورجاؿ األعماؿ الذيف اشتركوا في مسابقة "ماذا تفيد مصر مف تنظيـ األبحاث الدوليػة
لتوجيه الطاقة الذرية لؤلغراض السممية" ،التػى نظمتهػا مجمػة الصػداقة  ،0953الحمقػة
المائة والخامسة عشرة مف سمسمة "مصر وأمريكا".
( )77لممزيد :السيد يسيف ،الخريطة المعرفية لممجتمع العالمي( ،القاهرة :نهضة
مصر لمطباعة والبشر والتوزيع.)5118 ،
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( )78مركز األهراـ لمدراسات السياسية واإلستراتيجية هو معهد بحثي لمدراسات
السياسية في مصر .أنشئ المركز عاـ  1968في مؤسسة األهراـ المصرية .حتى
عاـ  ،0975اختص المركز بدراسة قضية الصراع العربي اإلسرائيمي ،ثـ توسع نطاؽ
بحث المركز في القضايا الدولية ،مع التركيز عمى القضايا واألحداث التي تهـ العالـ
العربي( .ويكيبيديا)
( )79السيد يسيف ،العولمة..والطريؽ الثالث( ،القاهرة :الهيئة المصرية العامة
لمكتاب.)0999 ،
( )81أنتوني جيدنز ،ترجمة أحمد زايد & محمد محيي الديف ،الطريؽ الثالث :تجديد
الديمقراطية االجتماعية( ،القاهرة :الهيئة المصرية العامة لمكتاب.)5101 ،
( )80مف كتاب "بحثاً عف عالـ أفضؿ" لكارؿ بوبر ،نقبلً عف :لخضر مذبوح ،فكرة
المجتمع المفتوح عند كارؿ بوبر ،مجمة الجمعية الفمسفية المصرية( ،القاهرة :الزعيـ

لمخدمات المكتبية والنشر ،)5101 ،ص.554
( )85ب .ؼ .سكينر ،ترجمة عبد القادر يوسؼ ،تكنولوجيا السموؾ اإلنساني،
(الكويت :المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ،رقـ  ،35أكتوبر .)0981
(" )83ألف بدايات عمـ النفس االيجابي كانت عاـ  ،0998في أثناء وقت السمـ
والرخاء ف ي الواليات المتحدة األمريكية ػ وهو عمـ معني بدراسة الخبرة االيجابية
الذاتية & السمات االيجابية الفردية & المؤسسات التي تعيف عمى تحقيؽ المكونيف
السابقيف ػ ،فإف نظرتنا تنبع مف أف عمـ النفس االيجابي ينتعش تحت تأثير الظروؼ
السوية اجتماعياً .أما إذا توقفت عجمة الظروؼ الجيدة ،فإف العالـ سيعيد توجيه
موارد نحو الدفاعات ،واالنهيار ،وتوجيه تعاطفه نحو دراسة ضحايا االضطرابات،

وسوؼ تتفوؽ االنفعاالت السمبية عمى االنفعاالت االيجابية .لقد أدى حدوث الهجوـ
اإلرهابي عمى المركز التجاري في  00سبتمبر  5110إلى تغيير فكرنا .وال يعني
ذلؾ أف عمـ النفس االيجابي عميه أف ينسحب ،بؿ إنه اآلف أكثر أهمية مف أي وقت
مضى .ففي أوقات الشدة ،كالوقت الراهف ،فإف دراسة االنفعاالت االيجابية ال تخرج
عف السياؽ .فالثقة ،والتفاؤؿ ،واألمؿ ،عمى سبيؿ المثاؿ ،تعيننا بطريقة أفضؿ عندما
تكوف الحياة صعبة .ففي أوقات الشدة ،يكوف فهـ وبناء القوة والفضائؿ مثؿ التكامؿ،
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واالعتداؿ ،والشجاعة والرؤية الصحيحة لؤلشياء ،والوالء أكثر إلحاحا .وفي أوقات
الشدة ،يصبح دعـ ومساندة المؤسسات االيجابية مثؿ الديمقراطية ،واألسرة القوية،
وحرية الصحافة ذا أهمية مضاعفة وممحة" .راجع :مارتف سميجماف ،عمـ النفس
اإلكمينيكي االيجابي" ،في لي از ج .أسبينووؿ & أورسوال ـ .ستودينجر(محرراف)،
ترجمة صفاء يوسؼ األعسر(وآخروف) ،سيكولوجية القوى اإلنسانية :تساؤالت أساسية
وتوجهات مستقبمية لعمـ النفس االيجابي( ،القاهرة :المشروع القومي لمترجمة ،المجمس
األعمى لمثقافة ،)5116 ،ص.435-409
( )84مصطفى حجازي ،التخمؼ االجتماعي :مدخؿ إلى سيكولوجية المقهور،
(المغرب :المركز الثقافي العربي ،)5115 ،ص  .05-9وأيضاً :مصطفى حجازي،
اإلنساف المهدور :دراسة تحميمية نفسية اجتماعية( ،المغرب :المركز الثقافي العربي،

.)5116
( )85حوار مصطفى حجازي مع جريدة المصري اليوـ ،راجع :المصري اليوـ،
.5100/5/5
الجدد:
( )86جوف بروكماف(محرر) ،ترجمة مصطفى إبراهيـ فهمي ،اإلنسانيوف ُ
العمـ عند الحافة( ،القاهرة :المشروع القومي لمترجمة ،المجمس األعمى لمثقافة ،العدد

 .)5115 ،990وراجع أيضاً :سي .بي .سنو ،ترجمة مصطفى إبراهيـ فهمي،
الثقافتاف( ،القاهرة :المركز القومي لمترجمة.)5101 ،

( )87راجع هذ النوعية مف الكتابات اإلرشادية :فولفجانج ساكس(محرر) ،ترجمة
أحمد محمود ،قاموس التنمية :دليؿ إلى المعرفة باعتبارها قوة( ،القاهرة :المركز
القومي لمترجمة .)5118 ،المجمس الدولي لمموسيقى(اليونسكو) ،الموسيقى والعولمة:
دليؿ كتبه سايموف ماندي لممجمس الدولي لمموسيقى(اليونسكو)( ،القاهرة :المشروع
القومي لمترجمة .)5113 ،مؤسسة ممتقى الحوار لمتنمية وحقوؽ اإلنساف & هيئة
المعونة األمريكية بالقاهرة ،الدليؿ التدريبي لدعـ الشفافية ومكافحة الفساد في التعميـ،
(القاهرة :مؤسسة ممتقى الحوار لمتنمية وحقوؽ اإلنساف .)5118 ،مؤسسة فريدريش
إيبرت ،إدماج قضايا النوع االجتماعي في التنمية :دليؿ مرجعي( ،صنعاء :مؤسسة
فريدريش إيبرت .)5114 ،مؤسسة ثقافة السبلـ ،ترجمة محسف يوسؼ ،تقرير عف
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ثقافة السبلـ في العالـ :تقرير المجتمع المدني في منتصؼ عقد ثقافة السبلـ،
(القاهرة :المجمس األعمى لمثقافة ،بدعـ مف كؿ مف حكومة كاتالونيا ،و ازرة العبلقات
المؤسسية والمشاركة ،برنامج المعهد الدولي مف أجؿ السبلـ.)5117 ،
(Liz Sly, "Arab response to bin Laden death Muted", The )88
Washington Post, 3 May 2011.
( )89فػػي يػػوـ  6أبريػػؿ مػػف عػػاـ  ،5118أعمػػف بعػػض الشػػباب تضػػامنهـ مػػع إضػراب
العماؿ وتبنوا فكػرة الكاتػب الصػحفي مجػدي أحمػد حسػيف أف يكػوف اإلضػراب عػاـ فػي
مصػػر ولػػيس لمعمػػاؿ فقػػط .بػػدأت الحركػػة فػػي تشػػكيؿ جروبػػات) (groupsلنشػػر فكػرة
اإلضػراب وارسػاؿ رسػائؿ إلػى األعضػاء المصػريف بموقػع  face bookحتػى وصػػؿ
ع ػػدد األعض ػػاء إل ػػى س ػػبعيف أل ػػؼ ف ػػي أح ػػد الجروب ػػات الداعي ػػة لئلضػ ػراب .بع ػػد فتػ ػرة
تناولت بعض الصػحؼ المصػرية فكػرة اإلضػراب والحركػة وفػى أيػاـ قميمػة بػدأت تصػؿ
رسائؿ  smsبشكؿ عشوائي داعية إلضراب عاـ يوـ  6أبريؿ.
( )91أحمػػد مػػاهر هػػو منسػػؽ عػػاـ لحركػػة شػػباب  6أبريػػؿ وأكبػػر أعضػػائها سػػنا .وهػػي
الحركػػة التػػي أحػػدثت ح اركػاً قويػاً فػػي االحتجاجػػات المصػرية بعػػد االنتخابػػات الرئاسػػية

فػػي  ،5115وبعػػد أف تػػـ إنهػػاؾ القػػوى السياسػػية المختمفػػة وعمػػى أرسػػها "كفايػػة" .أحمػػد

مػػاهر كػػاف رأس الحربػػة فػػي إضػراب  6أبريػػؿ األوؿ فػػي  ،5118وهػػو اإلضػراب الػػذي
أحدث دوياً هائبلً ،وشارؾ فيه عمػاؿ المحمػة ،وأسػقطوا صػورة مبػارؾ لممػرة األولػى فػي

تػػاريخ المظػػاهرات التػػي خرجػػت ضػػد مبػػارؾ .مػػاهر مػػف مواليػػد عػػاـ  ،0981ويعمػػؿ
مهندسػاً مػػدنياً! وهػػو عضػػو ائػػتبلؼ شػػباب الثػػورة الػػذي تػػولى إدارة االعتصػػاـ الرئيسػػي
فػي ميػداف التحريػر .فػرض عميػه موقعػه أف يكػوف دائمػا بعيػدا عػف أمػاكف المظػػاهرات،
ليتفرغ لقيادة غرفة العمميات التي تتولى ترتيب وادارة االحتجاجات .ارجػع :ممحػؽ عػدد
جريدة الفجر ،الصادر في .5100/4/4
( )90نقبلً عف جريدة المصري اليوـ.5100/5/4 ،

( )95الموقع الرسمي لحركة شباب 6أبريؿ ،http://6april.org :الجػروب الرئيسػي
لمحركة عمى الفيس بوؾ:
http://www.facebook.com/group.php?gid=9973086703
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(" )93إحن ػ ػػا الش ػ ػػباب الس ػ ػػيس الم ػ ػػي وقعن ػ ػػا الػ ػ ػرئيس" ،ظه ػ ػػر ه ػ ػػذا المانش ػ ػػيت "ب ػ ػػالبنط
الع ػريض" ،فػػي صػػدر الصػػفحة األولػػى مػػف جريػػدة اليػػوـ السػػابع ،يػػوـ .5100/5/05
وراجع أيضاً مقالة لعبد الػرحمف األبنػودي نشػرتها جريػدة األخبػار ،فػي عػددها الصػادر
فػي  ،5100/4/04بعنػواف "خمػػيهـ يتسػموا!!" .عنػواف مقالػػة األبنػودي يسػػتدعي عبػػارات

ُمشػػابهة لطالمػػا جػػرت عمػػى لسػػاف مبػػارؾ ،قبػػؿ تنحيػػه عػػف الحكػػـ ،رداً عمػػى تسػػاؤالت
عف مدى خطورة تحركات هؤالء الشباب السيس عمى نظامه!
(Sherly Gay Stolberg, Shy U.S. Intellectual Created )94
Playbook Used in a Revolution, The New York Times, 16
February 2011.
( )95ارجػػع :جػػيف شػػارب ،ترجمػػة خالػػد دار عمػػر ،مػػف الدكتاتوريػػة إلػػى الديمقراطيػػة:
إط ػػار تص ػػوري لمتح ػػرر( ،بوس ػػطف :مؤسس ػػة ألب ػػرت أينش ػػتايف .)0993 ،ػ ػ ػ ػػ ،الب ػػدائؿ
الحقيقيػة( ،بوسػػطف :مؤسسػػة ألبػػرت أينشػػتايف ،بػػدوف تػػاريخ) .ػ ػ ػػ 098 ،طريقػػة لمنضػػاؿ
باستخداـ البلعنؼ( ،بدوف بيانػات) .ػ ػػ ،ترجمػة المركػز الفمسػطيني لد ارسػات البلعنػؼ،
االنتفاضػ ػػة والنضػ ػػاؿ بػ ػػبل عنػ ػػؼ( ،القػ ػػدس :منشػ ػػورات المركػ ػػز الفمسػ ػػطيني لد ارسػ ػػات
البلعنػػؼ ،بػػدوف تػػاريخ) .ػ ػػ ،دور القػػوة فػػي الكفػػاح البلعنيػػؼ( ،بػػدوف بيانػػات) .عفيػػؼ
ص ػػافية & ج ػػيف ش ػػارب ،ترجم ػػة أحم ػػد العمم ػػي ،كف ػػاح البلعن ػػؼ وس ػػيمة فعال ػػة لمعم ػػؿ
السياسي( ،بدوف بيانات).
( )96موقع مؤسسة ألبرت أينشتايفwww.aeinstein.org :
( )97في كممة ألقاها السيناتور األمريكي جوف ماكيف أماـ مجمس العبلقات الخارجيػة
بواشػػنطف عػػاـ  ،5114بػػدا واضػػحاً حماسػػه السػػتكماؿ إدارة بػػوش(االبػػف) مػػا بدأتػػه فػػي
الع ػراؽ ،فػػي إطػػار إعػػادة ترتيػػب األوضػػاع فػػي منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط ،عمػػى خمفيػػة

هجمػات الحػادي عشػر مػف سػبتمبر ،5110ارجػعJohn MacCain, Finishing :
the Job in Iraq, AIR FORCE Magazine, July 2004.
(Stephen Zunes, Serbia: 10 Years Later, Huffpost World, 17 )98
June 2009.
( )99موق ػػع حرك ػػة المقاوم ػػة الص ػػربية Otpor website :حرك ػػة ش ػػباب 6أبري ػػؿ أخ ػػذت
الموجو الخاص بالحركة الصربية  ،Optorوهو عبارة عف قبضة يد مضمومة.
174

( )011ن ػ ػػص الحػ ػ ػوار م ػ ػػع أحم ػ ػػد م ػ ػػاهر ،نشػ ػ ػرته جري ػ ػػدة الش ػ ػػرؽ األوس ػ ػػط ،ف ػ ػػي 01
فب اري ػػر ،5100تح ػػت عنػ ػواف" :منس ػػؽ حرك ػػة ش ػػباب 6أبري ػػؿ :االحتجاج ػػات انطمق ػػت
بقيادة مجموعات سرية في أماكف محددة بالمناطؽ الشعبية".
( )010راجع هػذا الكتػاب الػذي صػدر فػي القػاهرة مػؤخ اًر ،وهػو محاولػة مشػكورة لجمػع
الهتافػػات والشػػعارات التػػي كانػػت عمػػى البلفتػػات التػػي حممهػػا المتظػػاهروف ،فضػبلً عػػف

النكت التي أطمقها المصريوف طواؿ الػ 08يوماً ،واستمرت كؿ يوـ :الشعب المصػري،

الشعب يريد( ،القاهرة :العربي لمنشر والتوزيع.)5100 ،

( )015فػػي أواخػػر 5118مػػثبلً دعػػت الخارجيػػة األمريكيػػة شػػباب حركػػة شػػباب 6أبريػػؿ
لممشاركة في مؤتمر دولي في الواليات المتحدة! الحركة أعمنت رفضها القاطع لػه مػف

خػػبلؿ تصػػويت ديمق ارطػػي .وقػػد أدى ذلػػؾ إلػػى حػػدوث انقسػػاـ بػػيف صػػفوؼ الحركػػة،
حيث أدانت الحركة موافقة كؿ مف إسراء عبد الفتاح وأحمد نصار عمػى المشػاركة فػي
هػػذا المػػؤتمر ،وخروجهمػػا عمػػى حالػػة اإلجمػػاع وق ػ اررات التصػػويت الديمقراطيػػة داخػػؿ
الحركػػة التػػي تعتبػػر كػػؿ مػػف يخػػرج عػػف رأي األغمبيػػة العظمػػى مػػف أعضػػاء الحركػػة ال
ويصػبح ُمسػتبعداً مػف عضػوية الحركػة نتيجػة لفعمتػه وعميػه تحمػؿ نتػائج
يمثؿ إال نفسه ُ
تصػػرفاته! ارجػػع :دينػػا شػػحاته وآالء الروبػػي" ،الحركػػات االحتجاجيػػة الشػػبابية :شػػباب
مػػف أجػػؿ التغييػػر وحركػػة تضػػامف وحركػػة شػػباب6أبريػػؿ" ،فػػي دينػػا شػػحاتة(محػػرر) ،ـ.
س .ذ ،ص .569ولقػػد أصػػدرت الخارجي ػػة األمريكيػػة بيانػ ػاً عػػف الم ػػؤتمر الػػذي انعق ػػد

خػػبلؿ الفت ػرة مػػف5-3ديسػػمبر ،5118وأعمػػف عػػف قيػػاـ تجمػػع باسػػـ "تحػػالؼ الحركػػات
الشبابية" ،كمعػادؿ إلرهػاب القاعػدة وتحالفاتهػا! المػؤتمر حضػر قػادة  07منظمػة ارئػدة
مػف  05دولػػة ،مػػع خبػراء مػػف فػيس بػػوؾ وجوجػػؿ ويوتيػػوب وال ػ  Howcastوال ػMTV
ومدرس ػ ػػة كولومبي ػ ػػا لمق ػ ػػانوف والخارجي ػ ػػة األمريكي ػ ػػة! الم ػ ػػؤتمر ن ػ ػػاقش أفض ػ ػػؿ الوس ػ ػػائؿ
الس ػػتخداـ اإلع ػػبلـ الرقم ػػي ف ػػي تش ػػجيع الحري ػػة والعدال ػػة ومواجه ػػة العن ػػؼ واإلره ػػاب
والقمػػع ،ارجػػعU.S. Department of State, Announcement on :
Alliance of Youth Movements Summit, December 3-5, Press
 Release, 18 November 2008. Website: America.gov.الغريػب فػي
األمر هو ما جاء في ختاـ البياف مف أف نقطة االتصاؿ الػدولي حػوؿ المػؤتمر اسػمه:
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جػػارد كػػوهيف ،وال أدرى مػػا إذا كػػاف هػػو مؤلػػؼ كتػػاب "أطفػػاؿ الجهػػاد" أـ مجػػرد تشػػابه
أسػػماء! وثػػائؽ أمػػف الدولػػة المص ػرية كانػػت قػػد تحػػدثت عػػف أمريكػػي لػػه نفػػس االسػػـ،
قالت عنه إنه مدير وائػؿ غنػيـ فػي شػركة جوجػؿ ،كمػا أنهػا نسػبت لوائػؿ غنػيـ اعت ارفػه
بأنػػه أطمعػػه عمػػى فك ػرة صػػفحة "كمنػػا خالػػد سػػعيد"! ال أدري ،ربمػػا يكػػوف األمػػر مجػػرد
تشابه أسماء! عمى أية حاؿ ،مف تداعيات المؤتمر األمريكػي األخػرى ،والتػي لػـ تمبػث
أف كشػػفت عنهػػا تس ػريبات ويكمػػيكس الشػػهيرة ،وثيقػػة تقريػػر سػػري صػػادر عػػف السػػفارة
األمريكيػػة بالقػػاهرة ،فػػي  ،5118/05/31أطمقتػػه ويكمػػيكس فػػي  !5100/0/30وثيقػػة
التقريػر بعنػوافAPRIL 6 ACTIVIST ON HIS U.S. VISIT AND :
 ،REGIMEوتحمؿ رقـ !08CAIRO02572 :وتتحدث عف انطباعػات ناشػط فػي
حركػػة شػػباب 6أبريػػؿ ،لػػـ تػػذكر اسػػمه حضػػر المػػؤتمر ،واسػػتطاع األمريكيػػوف إخفػػاء
هويتػ ػػه! الوثيقػ ػػة أوردت حػ ػػديث الناشػ ػػط عػ ػػف خطػ ػػة غيػ ػػر مكتوبػ ػػة مػ ػػع بعػ ػػض القػ ػػوى
المعارضػػة فػػي مصػػر ،لئلطاحػػة بالنظػػاـ ،خػػبلؿ  ،5100وهػػو مػػا شػػكؾ كاتػػب الوثيقػػة
فػػي إمكانيػػة حدوثػػه! تحػػدث الناشػػط أيض ػاً عػػف لقائػػه بساسػػة واسػػتراتيجييف أم ػريكييف،

رفيعػ ػػي المسػ ػػتوى! وفػ ػػي الموقػ ػػع االلكترونػ ػػي لمنظمػ ػػة،MOVEMENTS.ORG :
وهػػي معنيػػة بتسػػهيؿ التواصػػؿ بػػيف الحركػػات الشػػبابية فػػي جميػػع أنحػػاء العػػالـ ،وتتمتػػع
حركػػة شػػباب  6أبريػػؿ بعضػػويتها! وجػػدت أخبػػا اًر عػػف تسػريبات مهمػػة لػػويكميكس بشػػأف
اطػػبلع أعضػػاء فريػػؽ الميػػديا الجديػػدة الخػػاص بحممػػة ال ػرئيس األمريكػػي أوبامػػا بعػػض

ُنشطاء مف شباب  6أبريؿ الذيف حضروا المؤتمر ،عمى خبراتهـ!
( )013ح ػػوؿ الحف ػػاوة األمريكي ػػة بزي ػػارة أحم ػػد م ػػاهر األخيػ ػرة إل ػػى أمريك ػػا بع ػػد الث ػػورة،
ارجػػعHoda Osman, Meet Egypt Revolutionaries in NYC, :
 Huffpost New York, 29 April 2011.و ارجػع أيضػاًJ. A. Myerson, :
Soccer, Cabs and Revolution: The Egyptian Youth Movement
Comes to NYC, The Busy Signal, 27 April 2011.
( )014حسني مبارؾ ،كممة لمتاريخ( ،القاهرة :دار المعارؼ ،)5115 ،ص.035
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الفصؿ الرابع

أسموب إدوارد سعيد في المرحمة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األخيرة(*)

بقمـ :ستاثيس

جورجوريس(**)

" ِ
موت لف تمس خمودي
إيو يا ُ
ِ
لست وحدؾ تقضي!"
فاقض ما شئت َ
فوزي المعموؼ(***)

اهتماـ ادوارد سعيد بػ "أسموب المرحمة األخيرة" مف حياة المفكريف ػ والذي
ينطمؽ مف عمؿ ثيودور أدورنو عف األسموب الموسيقي في المرحمة األخيرة عند
بيتهوفف ػ يعود إلى أوائؿ تسعينيات القرف الماضي .في البداية ،مثؿ هذا االهتماـ
خطوة عمى طريؽ كتابات سعيد

في النقد األدبي والموسيقي ،بعد" :الثقافة

واالمبريالية" عاـ  0993و"متتاليات موسيقية" عاـ  .0990أيضاً مف المبلئـ القوؿ

بتأثر سعيد في معالجته ألسموب المرحمة األخيرة بتجربة مرضه القاسية والتي أودت

بحياته .وألف سعيد كاف دائماً خصماً لمحموؿ الدينية والترنسندنتالية ،لـ يكف ثمة
احتماؿ أف تقود مواجهته الشخصية مع الموت إلى نوع ما مف السعي لمسبلـ

الروحي ،أو ممارسة الخبلص الفمسفي ،أو إيجاد حموؿ استرجاعية لمقضايا.
مذكرات سعيد "خارج المكاف" عاـ  0999ػ التي وبحسب وصفه برهنت عمى
صعوبة االكتماؿ ػ كانت بشؽ األنفس محاولة لمتجوؿ خارج نبرات حياته أو توفير
مرجعية استرجاعية لنوع ما مف الكمية [شكؿ كمي ػ المترجـ] السعيدية .وفضبلً عف

ومعمنة ،محاولة لبلستذكار واعادة بناء عالـ اجتماعي مفقود
كونها ،بصورة ممموسة ُ
اآلف في مصطمحات عالـ آخر ،تسعى المذكرات لرسـ خريطة لشبكة البدايات،
ووصؼ بالغ الصعوبة لكمية حياة مف نقطة ما عند نهاية الفكر .وربما ُيقاؿ أف
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"خارج المكاف" كانت أوؿ ممارسة لسعيد في "أسموب المرحمة األخيرة" ،عمى نحو ما
المفترض أف
ُيفهـ ،في الواقع ،مف تأخر ظهور مقاالته الكاشفة عف الذات ،والتي مف ُ
تؤلؼ كتاباً عف أسموب المرحمة األخيرة .كسرد لمبدايات ػ يشبه إلى حد كبير خبرة

بل واسعاً
سعيد األولى في النقد األدبي" ،البدايات" عاـ  0975ػ جاءت المذكرات تأم ً
حوؿ معممات الحياة العممانية ،حوؿ كفاح اإلنساف إلعطاء تفسيرات فقط في حدود

هذا العالـ ،حتى فيما يخص أمثمة تاريخية ،بدا العالـ وقتها عصياً وسمبياً إزاء أي

نوع مف المغزى.

إف كتاباً حوؿ "أسموب المرحمة األخيرة" لـ يكتمؿ ،ومع ذلؾ ثمة مقاالت

متنوعة أو مقاطع مف محاضرات وكتابات في مناسبات مختمفة ،عبر اؿ  05سنة

األخيرة مف حياة سعيد ،تشي بأف المشروع كاف دائماً حياً ووشيكاً .مقالة "أفكار حوؿ

أسموب المرحمة األخيرة" المنشورة حديثاً في  ،London Review of Booksتُعد
عرضاً مجزئاً ،لكف عبقرياً لممشكمة التي كاف سعيد يتحراها أو يسعى لسبر غورها،

فضبلً عف أنها تطرح إطار عمؿ آخر كمياً يمكف مف خبلله إدراؾ األعماؿ األخيرة

الدوارد سعيد( .)0وهنا يمكف مبلحظة ،عمى نحو عرضي ،أف سيمنار الدراسات العميا

الذي اعتاد سعيد تدريسه في جامعة كولومبيا في تمؾ األثناء ،حمؿ عنواناً مزدوج ًا

"األعماؿ األخيرة/أسموب المرحمة األخيرة" .وأعني باألعماؿ األخيرة ،كتاب "األنسنية
والنقد الديمقراطي" عاـ  ،5114والكتابات السياسية في الصحافة في السنوات
األخيرة ،والتي ُجمعت بعد وفاته في "مف أوسمو إلى العراؽ وخارطة الطريؽ" عاـ
ونشرت مع مقدمة عميقة بقمـ مؤرخ جامعة نيويورؾ توني جودت ،إضافة
ُ .5114
إلى خاتمة رائعة ومؤثرة ،كتبها وديع ابنه.

حتى الوصؼ األكثر بساطة لحياة سعيد وأعماله يخبرنا بالتشابؾ القائـ بيف
مجالي األدب والسياسة عند  ،عمى نحو مستمر ووطيد ،رغـ احتفاظ كؿ مجاؿ
بمعمماته االنضباطية الصارمة ،فاألدب والسياسة في تمايزهما الواضح ،يسيراف
كعناصر مترابطة مف مشروع حياة سعيد ،والذي عبر عنه بمهمة النقد العمماني.
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الممتد والمعني
لكف ،ما الذي يميز بالضبط هذ األعماؿ األخيرة مف مشروع سعيد ُ
بالنقد العمماني ،ويجعمنا قادريف عمى الحديث عف أسموب المرحمة األخيرة عند
في مقالته آنفة الذكر ،يقدـ إدوارد التوصيؼ األكثر إيجا از لمفهوـ مراوغ
بطريقة أخرى .عائداً إلى تفسير أدورنو ألعماؿ بيتهوفف األخيرة ،يميز ادوارد

اإلصرار عمى ذاتية عنيدة لبيتهوفف .سواء فيما يتعمؽ بمادته الموسيقية التي تتجاهؿ
المنطؽ التكاممي الصارـ والذي كاف أسموب التوقيع السيمفوني لممؤلفيف الموسيقييف،

لصالح "المشاكسة واالنحراؼ عف المسار" .أو "مناهج عرضية " تشي بتخمي بيتهوفف
النهائي عف إمكانية التركيب .ادوارد يشير إلى ما خمص إليه أدورنو مف أف أسموب
بيتهوفف في أعماله األخيرة ،بعيد عف انجاز تركيب هارموني ،كونه ُينتج تمزقاً
داخمياً ،يترؾ هذ األعماؿ ُمعمقة في الزمف ويصبغها برعب عنيد وكارثي.
سعيد يوافؽ عمى أف أعماؿ بيتهوفف األخيرة تظؿ غير متحدة بتركيب أعمى،
فهي ال تتسؽ في أي مشروع ،وال يمكنها التصالح أو التوصؿ لحموؿ ،ألف ترددها
وتشظيها تأسيسي ،ال زخرفي وال يرمز ألي شيء آخر .األعماؿ األخيرة تكوف تقريب ًا

"كمية مفقودة ،وبهذا المعنى تكوف

فاجعة"(n. pag.

 .)TLSلكف سعيد يؤكد أف قراءة

أدورنو تسعى لتعريؼ التأخر كعبلقة محددة بشكؿ يذهب إلى ما وراء المكوف
البيوجرافي المحض لفناف في مرحمة متأخرة ،يسعى جاهداً لترؾ بصمته األخيرة.

مهما تكف العبلقة بالبعد البيوجرافي ػ ال أحد يقترح انه ليس ذي صمة ػ وبالتالي مهما

تكف عبلقة الفف بواقع بعينه ،فاف أسموب المرحمة األخيرة يشهد لمفف كنقطة متطرفة
تتجاهؿ التقاليد(بما في ذلؾ الخاصة بالفناف) وتقتحـ التأكيد األخرس لمواقع
المعاصر ،الذي حتى ذلؾ الحيف يكوف قد أمد الفناف بهوية جزلة.
التأخر إذف يصبح ظرفاً في حد ذاته :استجابة تخريبية مف قبؿ ذكاء إبداعي

إزاء محدودية الحياة غير القابمة لئللغاء ،مف ناحية ،وازاء إحياء بعينه عبر تذكر
هائؿ لقوى التاريخ ،مف ناحية أخرى .سعيد ُيقر بإيماءات أدورنو الخاصة بأسموب
المرحمة األخيرة في توصيفه لشخصية بيتهوفف قبؿ المضي قدماً إلى حالتيف تُجاهداف
الظرؼ نفسه ،لكنهما تأتياف مف أطراؼ المتوسط ،وتقترباف مف خياله :الروائي
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الصقمي جوزيبي دي المبيدو از والشاعر اليوناني السكندري قسطنطيف كفافي .انه
يتعرؼ في كؿ منهما عمى وعي ُمغاير لزمنه ،بشكؿ مفارؽُ ،يجرد الحاضر مف
صفة المراوغة والغموض ،ومف ثـ يشحذ قوته كتاريخ قيد الصنع .هذا التخيؿ المغاير
لزمنه يحدو الحصوؿ عمى متعة عظيمة وثقة في موقع األدب المنفي والخارج عمى
المسار الذي يتجاهؿ سمطة الوقت الحاضر ،وبناء عمى ذلؾ ،ال ُيصبح مستوعباً في
توتر غير محسوـ بيف ما يكوف اآلف عديـ القيمة ،وبيف ما يمكف أف ينتهي به
المطاؼ إلى التهشـ .مثؿ هذا الموقع بدالً مف ذلؾ ُيعيد ،ببلمركزية وبعدـ مضاهاة،
بناء شروط الفهـ النقدي لتاريخ حاضر ،لتحقيقها في المستقبؿ .سعيد يخمص إلى أف
ثمة امتياز ألسموب المرحمة األخيرة يتمثؿ في:
"إتاحة كؿ مف التحرر مف الوهـ والمتعة ،بدوف حؿ التناقض بينهما .ما
يبقيهما في حالة توتر ،كقوى متساوية تندفع بقوة في اتجاهات متعارضة ،هو
شخصية ناضجة لمفناف ،تخمو مف التباهي والغطرسة ،ال تخجؿ مف البلعصمة أو
الثقة المتواضعة ،وهي أمور تُكسبها لمفناف سنوات العمر أو

المنفى"()TLS n. pag.

هكذا ،يتميز أسموب المرحمة األخيرة بشجاعة واضحة ،وليس جرأة ساذجة،
يتميز بالثبات عمى رؤية شخصية ،لكف دوف فقد االتصاؿ سواء بالحدود المطمقة
لؤلخبلؽ أو بتحدي الحدود الذي ُيمكف اإلنسانية مف صنع التاريخ في وجه مستقبؿ
غير نهائي .وفي اعتقادي ،ليس لمقارئ الفطف أف يفتقد صدى هذ الفقرة األخيرة في
مقالة سعيد الحاسمة حوؿ أسموب المرحمة األخيرة .إنها ضمناً ذاتية المرجعية ،كما
أنها عمى نحو صريح وثيقة الصمة بشكؿ أدبي وظرؼ اجتماعي.

مقاالت سعيد حوؿ األنسنية كانت شهيرة قبؿ طباعتها بسنوات .في دوائر
ُمعينة في اإلنسانيات ،لـ تمؽ قبوالً طيباً بكؿ ما في الكممة مف معنى ،فقد أُخذت
عمى أنها تحمؿ الدليؿ األكثر قوة عمى التحوؿ المزعوـ لسعيد ضد النظرية .المحاجة
ذاعت عمى أكثر المستويات بساطة! عمى نحو قريب الشبه بالنظرية الفرنسية وقت
تأوجها ،في روح  ،0968وما أحدثته مف نقد مدمر الفتراضات التقميد اإلنساني،
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كانت أي محاولة لمدفاع واعادة شرعنة خطاب األنسنية ترقى لتكوف ضد النظرية.
هذا القياس المنطقي ليس بسيطاً فحسب ،انه بالكامؿ غير دقيؽ مف ناحيتيف .سعيد

لـ يكف ببساطة ضد النظرية ،ومف يسموف بمنظري ما بعد البنيوية لـ يكونوا أيضاً

ضد األنسنييف .ليس ثمة انسجاـ أو تنافر بيف مصطمحي "النظرية" و"األنسنية".
المصطمحاف أي
العبلقة بينهما ،دائماً ما تكوف ،ممكنة تاريخياً ،حتى قبؿ أف يحمؿ ُ
تماسؾ يمكف تمييز  ،حتى قبؿ أف يتـ تسميتهما ،مف هيدجر وامتداداً لموراء إلى

نيتشة إلى ماركس.

سعيد بالطبع لـ ُيخؼ إحباطه إزاء ما أدركه عمى أنه فيتشية [التعمؽ باألشياء
والوله بها – المترجـ] النظرية ،نوع محدد مف تشكيؿ الذات األكاديمية باستخداـ لغة
بل
مخمخمة تقوض جوهري ًا أي إطار مرجعي خارجها .لقد وجد أف هذا يخوف فع ً
المعمف لجورج لوكاش وأنطونيو
األغراض السياسية لمنظرية ػ التي ،مف والئه المبكر ُ
جرامشي ،لها معنى فقط في ارتباط جدلي بالتطبيؽ العممي ػ وهاجـ بعنؼ مثؿ هذ
االتجاهات في كؿ مف الدراسات األدبية األوروبية وما بعد االستعمارية ،والتي سبؽ
وأف ولى هو نفسه وجهه شطر معمماتها النظرية في وقت مف األوقات .مف هنا،
فالتهمة الموجهة إلى سعيد هي التحوؿ .المحاضرات حوؿ األنسنية قوبمت ،عممياً في

كؿ مكاف في الجامعات األمريكية ،مع شعور بالخيانة مف جانب هؤالء الذيف اعتبروا
أثناء سبعينيات وثمانينيات القرف الماضي مف بيف حمفائه في اإلنسانيات .فضبلً عف

شعور بالتفوؽ مف جانب غرماء متنوعيف بدءوا كمدافعيف عف المبادئ األنسنية
األنجمو أمريكية ضد الهجوـ الخارجي.
قراءة حريصة لكتاب "األنسنية والنقد الديمقراطي" ،مع ذلؾ ،تبيف أف سعيد
أربؾ الجانبيف معاً .هو يبدأ المحاجة بنقد حاد لؤلنسنية األمريكية في اآلونة األخيرة،
ألمثاؿ آالف بموـ ،ولياـ بينيت ،أو صوؿ بِمو الذيف يمثموف "معاداة عقبلنية الحياة
األمريكية" ويتصفوف بػ”سوء تذوؽ أكيد لمنغمة" و"زـ كريه لمشفا يعبر عف الكآبة
واالستنكار" ،كؿ هذا تحت تأثير "ولع أمريكي بغيض بإضفاء الطابع األخبلقي عمى
التقميصية [اإلرجاع إلى صيغ صغرى ػ المترجـ]" و اقتناع راسخ بأف "الثقافة
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المستحسنة هي النافعة بطريقة تعويضية غير مغشوشة وغير معقدة في النهاية" .في
الوقت نفسه ،سعيد ال يتشدؽ بكممات عف "التعددية الثقافية الكسولة" و"الرطانة
المتخصصة لئلنسانيات" .هو يعترض عمى "مناهضة األنسنية عمى أساس
أيديولوجي" ويعتبر ذلؾ ممارسة سمبية تمغي بداهة سيادة موضوع التنوير ،بدالً مف

تفكيؾ افتراضات يحشدها هذا الموضوع في مشهد دائـ التغير لعالـ ما بعد التنوير،

كي يأخذ الذاتية تحديداً بعيداً عف محاصرة أيديولوجية محكمة محتممة.
اعتراض مزدوج الجانب ينبئ عف غرض مزدوج أيضاً .سعيد في البداية يعمف

مشروعه أف يكوف "ناقداً لؤلنسنية باسـ األنسنية" ،أيضاً ،وفي وقت الحؽُ ،يجاهر

بطموحه لموصوؿ إلى موقع "األنسني البلأنسني" والذي هو برأيه موقع "مشحوف
جدلياً" يتخذ األنسنية لتدشيف "تقنية شغب"( .)H 77أي قارئ نابه ألعماؿ سعيد يعرؼ
أف لغته يمكف أف تحقؽ التشابؾ األكثر روعة لبلرتيابي مع الطوبائي ،لكنها أبداً

ليست ُممتبسة أو سفسطائية .هذ التأكيدات المتناقضة ذاتياً بوضوح ،ال تقودها رغبة
فاسدة في اإلرباؾ ،بؿ ،عمى العكس ،التزاـ صارـ ببياف األساليب المخادعة
المضممة والتي بها تُنتج وتُصقؿ الهويات ػ وأعني بها هنا ،كبلً مف األنسني و"الضد
و ُ
أنسني" ،لكف في جوهرها كؿ الهويات ػ.
بالنسبة لمرجؿ الذي قاؿ ذات مرة ،ببساطة وايجاز" ،االمبريالية هي تصدير
لمهوية" ػ في مقالة له عف جاف جينيه ،والتي كاف سيتـ تضمينها في كتاب حوؿ
أسموب المرحمة األخيرة ػ نقد الهوية ليس مجرد موقؼ سياسي عرضي(كما في نقد
"سياسات الهوية" عمى سبيؿ المثاؿ) ،بؿ موقؼ فمسفي يستجوب أي ممارسة
لئلقصاء .بدوف تبني إطار عمؿ وجودي [منسوب إلى األنطولوجي ،عمـ الوجود –
المترجـ] ،سعيد يهاجـ باستمرار أي بنية ،خطاب ،أو مؤسسة تجعؿ نفسها غير
خاضعة لممسائمة عف صياغة الهوية ،ليس يهـ ماذا تكوف الضرورة التاريخية أو
اإلستراتيجية السياسية .مف هنا ،تفكيكه الدءوب لمسمطات التي تُطالب بطاعة
صارمة والتزاـ بمبادئ قبمية :قومية ،امبريالية ،ديف ،الدولة ،أو تمؾ التعريفات لمثقافة
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التي تُكبؿ مجتمعات في أطر عمؿ مفاهيمية لمػ"حضارات" ػ كاف هذا ،بالطبع ،زخـ
"االستشراؽ".
المقاالت حوؿ األنسنية تتبع هذا الخط مف التفكير فيما يخص الهوية ،لكف
تركز عمى لُب الشخصية الذي يقود إنتاج الهوية :عمى هذا النحو هو اإلنساف .هذا
التركيز ُيشحذ ببل هوادة عف طريؽ تجاهؿ التفمسؼ المجرد حوؿ "طبيعة اإلنساف"،
لكي يتقدـ لؤلماـ نطاؽ الممارسات البشرية ػ صنع المجتمع ،صنع التاريخ ػ كحدود

تأسيسية لئلنساف .في هذا الخصوص ،أنسنية سعيد األنتينومية [المتناقضة –
المترجـ] فوؽ ذلؾ تطوير آخر لمهمة النقد العمماني ،الذي يجب أف ُيفهـ عمى أنه
يعمؿ عمى أرضية ما هو عمماني وما هو نقدي .النص مميء بتوصيؼ هذ المهمة.
أختار اثنيف " :إف أي فهـ لؤلنسنية يعني إدراكها بما هي ديمقراطية ،مفتوحة عمى
كافة الطبقات والخمفيات ،وبما هي مسار المتنا مف الكشؼ واالكتشاؼ والنقد الذاتي
والتحرر...األنسنية مذهب

نقدي"(21

 .)Hو" :حري باألنسنية أف تكوف مدرسة في

اإلفصاح ،ال في الكتماف أو في اإلشراؽ الديني[....إنها] مطالبة بأف تنقب في
صنوؼ الصمت المختمفة ،وفي عوالـ الذاكرة ،لمجماعات المرتحمة الناجية بالكاد مف
الفناء ،كما في أمكنة النبذ والحجب ،لتستخرج نمطاً مف الشهادات ال تجد طريقها

إلى تقارير

المراسميف)H 73,81("...

بأخذها معاً ،هذ العبارات تستهدؼ ممارسات خاصة وعامة عبر مطالبتها

باإلفصاح ػ سعيد ُمغرـ باستخداـ بنفس الكثرة كممة "التقشير" [إزالة القشرة الخارجية -
المترجـ] ػ عف كؿ االستراتيجيات االستبعادية ،سواء كانت سمطتها تُنجز باسـ
الذات(وامتدادها العاـ) أو باسـ اآلخر(وماهيته الضيقة) .هكذا ،يمكف أف نفهـ دعوة
سعيد "لممارسة نمط تفكير

مفارؽ"()H 83; his emphasis

كدعوة لتدمير أي توجهات

أرثوذكسية [ ُسننية – المترجـ] ،بغض النظر عف الغرض مف ورائها أو تبريرها .ليس
ثمة صعوبة شديدة في رؤية لماذا كؿ مف التقميدييف الدوجماطيقييف ،الذيف يدافعوف
عف نقاء المكنوف األدبي أو نقاء حقوؽ اإلنساف ،ومتعددي الثقافات الدوجماطيقييف،
الذيف يرفضوف تأكيد أي شيء خبلؼ منزلتهـ كأقمية ،سوؼ يجدوف الكثير مما هو
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المفترض
مؤلـ في هذا الكتاب .لكف مف المحتمؿ أف يفوت عميهـ أف اعتراض ادوارد ُ

ليس ضد موقفهـ ضمف معطيات سياسية ،تاريخية أو حتى نظرية ،لكف ضد

أرثوذكسية موقفهـ ،ضد تحصنهـ ،عدـ قدرتهـ عمى التفكير في أف موقفهـ ،بعد كؿ
شيء ،يحمؿ كذلؾ ،عبلمة دنيويته ،عبلمة كونه مصنوعاً في لحظة ُمحددة في
العالـ ،عدـ القدرة هذ تهدـ وتحبس المسؤولية التاريخية عف مثؿ هذ المواقؼ ،ألنها
تحرمها مف إدراؾ أف تبقى منفتحة ،تماماً كما بسهولة ،أف تُهدـ (تُجدد ،تُصنع
خبلؼ ذلؾ) عندما تقتضي األوضاع الدنيوية ذلؾ .سعيد بالتأكيد يستحؽ شرؼ أف
يكوف مفك اًر كونياً ،لكنه بمغ ذلؾ عبر كونه دائماً مفك اًر دنيوياً.
هذ الدنيوية تمنح معنى لكؿ مف األنسنية والنقد(الذيف ،عمى أي حاؿ،
يتشابكاف) كممارسات تنخرط بثبات في الكفاح مف أجؿ قبوؿ واحتضاف الجديد،
الناشئ ،غير المعروؼ بعد ،ما لـ يتـ التفكير فيه ،ما لـ يتـ تخيمه بعد .هذا الموقؼ
مهـ لمحاجة سعيد عف الممارسة األنسنية ،لكنه يتواجد أيضاً في صميـ توصيفه

ألسموب المرحمة األخيرة .عند نقطة "كبر السف" ػ نقطة شيخوخة الجسد ،نضج
األعماؿ ،وصوؿ الخبرة الحياتية الكتمالها ػ يكوف المرء مف ذلؾ الحيف منفتحاً عمى

الجديد بإصرار أكبر ،غالباً عمى الجديد ضد القديـُ ،معارضاً بذلؾ ما يكوف سمفاً في

المضطربة ػ " ُمحدثة متعة وخيبة
المكافُ ،مطمئناً وواثقاً .هذ الروح الحداثية القمقة و ُ
المحاجة وتفسر
أمؿ بدوف حؿ التناقض بينهما") (TLS n. pag.ػ تتخمؿ جميع أرجاء ُ

بالضبط لماذا هذا الكتاب ،وقد ُكتب عمى ما يبدو في قمة الحكمة الفكرية لممؤلؼ،
ُمثير بشدة لضيؽ الكثيريف ،وتخريبي جداً.
كتاب "مف أوسمو إلى العراؽ وخارطة الطريؽ" يجمع كتابات سعيد السياسية
في الصحافة أثناء السنوات الثبلث األخيرة مف حياته .العنواف ُيرجع صدى دعوته
لتفكيؾ "إعادة الترتيب الجغرافية التقنية") .(H 143معظـ هذ القطع ُكتبت كأعمدة
منتظمة في جريدة "األهراـ ويكمي" المصرية الناطقة باالنجميزية ،وتقريباً كؿ القطع،

التي تكوف قصيرة ،موجزة ،ومتاحة عمى نطاؽ واسع ،تـ التشارؾ فيها ،وأعيد إنتاجها

في جرائد متنوعة حوؿ العالـ ،أو ُوزعت عمى نطاؽ واسع خبلؿ االنترنت .في هذا
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النمط مف الكتابة لجمهور واسع مف القراء ،سعيد يسعى جاهداً النجاز القوة القصوى

لقالب المقالة لبلمساؾ بمتطمبات الزائؿ وسريع الزواؿ ػ عالـ الواقع ،السياسات اليومية
ػ كقوى التاريخ التي تترؾ أث اًر ُمستم اًر ،كاألحداث التي تتجاوز أعمارها الدنيوية

الزائمة .فقط كاتب مقاؿ بارع ،مثؿ إدوارد سعيد ،يستطيع أف يقتنص مف الزائؿ

وسريع الزواؿ شعو اًر قوياً بالمستقبؿ غير المعروؼ" :يخترع المرء األهداؼ خطفاً ػ

بالمعنى الحرفي لممفردة البلتينية  inventioالتي يستخدمها عمماء الببلغة لمتشديد
عمى معنى إعادة العثور عمى ،أو إعادة تجميع انجازات ماضية ،في مقابؿ
االستخداـ الرومنطيقي لبلختراع بما هو شيء تخمقه مف الشيء .وهذا يعني أف

المرء يستطيع افتراض تحقيؽ وضع أفضؿ تأسيساً عمى وقائع تاريخية واجتماعية

معمومة"

()H 140

ما يميز هذ المجموعة مف الكتابات ،مع ذلؾ ،مف ناحية ،شعور أعظـ
بعجمة ،ضراوة طاقةُ ،مفعمة عمى نحو ممحوظ بما امتمكه الكاتب سمفاً مف قدرة عمى
صقمت بتأف ،أحاطت
التحمؿ ُممهمة ،ومف ناحية أخرى ،سياسات نقد ذاتي واضحةُ ،

نقد الخصـ بأساليب حتى اليوـ غير ُمستكشفة .كؿ هذا يعطى هذ الكتابات ػ التي

تركزت ،بالطبع ،عمى القضية الفمسطينية ،دوف إغفاؿ تداعياتها الكونية ػ أسموباً

متمي اًز ،إذا جاز لي معالجة الكتابة السياسية بمصطمح أدبي :أسموب كتابة يتميز
بحدته وعناد  ،ليس فقط في مضمونه ،لكف أيضاً في شكمه وبشد  .فقط ،شخصية
ادوارد سعيد المركبة ،الدارسة لكتابات أدورنو تجاوزت الدرس ،أنتجت أسموب الكتابة

في المرحمة األخيرة في سياؽ كتابة سياسية في الصحافة .وشعوري بهذ القطع،
كقارئ يرمي بنظر إلى الوراء ،وعمى مسافة مف الفورية التاريخية التي ولدتهـ ،هو أف
انخراط سعيد طويؿ األمد في النضاؿ الفمسطيني خدـ في شحذ تركيز الفكري عمى
اء عمى النفس.
نحو لـ يستطع القياـ به التفكير النظري األكثر صرامة والتو ً
المممح الرئيسي في هذ النصوص هو التحدث إلى الجماهير العربية ،رفع
رهانات الخطاب والتفكر في ومع الجماهير العربية .مف هنا ،نرى الكثير مف الطاقة
يتـ إنفاقها في استنطاؽ وبمورة نقدية ألشياء عربية ،ليس فقط فمسطينية .يقترف هذا
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المسبقة الساذجة
بسعي إلى اإلخبار عف تعقيدات الواقع األمريكي ،وتبديد األحكاـ ُ
وضيقة األفؽ إزاء المجتمع األمريكي والثقافة والسياسات .ال يعني هذا أف نقد سعيد

ٍ
بحاؿ أقؿ قسوة عما كاف عميه
لسياسة إسرائيؿ وجبف المفكريف اإلسرائيمييف يكوف
باستمرار .األمر ،عمى وجه التحديد ،انه مهما كاف النقد إلسرائيؿ ،فإف سعيد يسعى
جاهداً ليبيف ،انه يجب أف يتـ في سياؽ النقد الذاتي .لسببيف :أوالً ،النقد الذاتي

سوؼ يشحذ نقد الخصـ ويجعمه أكثر فائدة ،سوؼ يحركه إلى مجاؿ التطبيؽ

العممي؛ وثانياً ،النقد الذاتي ونقد الخصـ يجب أف يتزامنا لتشارؾ المجتمعيف

المعاش .هذا ،حسب
وتواطئهما عمى نحو يتعذر معالجته ،في كؿ مف التاريخ والواقع ُ
اعتقادي ،هو الموقؼ األكثر راديكالية مف بيف مواقؼ سعيد في هذا الصدد في

السنوات األخيرة مف رحمة كتابته ،ترجيعاً لقناعته العامة بأف "الثقافات تتشابؾ وال

يمكف أف تُفصؿ عف بعضها البعض إال

بالبتر")(H 52

مف أجؿ هذا السبب ،سعيد سوؼ يهاجـ بعنؼ األسموب المعاصر لمباشرة
السياساتُ ،متحدثاً عف السياسات األمريكية واإلسرائيمية لمغزو واالحتبلؿ ،وكذلؾ
االستجابات اإلسبلمية ،بعبارة تضرب مثبلً عمى النقد العمماني الذي أنفؽ حياته في

النضاؿ مف أجمه" :شيطنة اآلخر ليست قاعدة كافية ألي نوع مف السياسات البلئقة".

ويمكف لنا أيضاً أف نضيؼ فقط أف شيطنة اآلخر دائماً ما تدؿ عمى "سياسات

دينية" ،الفجاجة أقؿ مشكبلتها .ففيها نجد أف ،عدـ تساوي القوى ،بغض النظر عف
الموقع في المعادلة الذي يجد المرء نفسه فيه ،يفترض هالة ميتافيزيقية ،ومف ثـ
ُيصاف(حتى لو أف النية هدمه) عبر تشجيع نوع ما مف اإلقصاء الدوجماطيقي أو
محو الوجود الفعمي لمخصـ .بعبارة أخرى ،إنها سياسات إلغاء.

في مقابؿ شيطنة اآلخر ،التي البد وأف تترؾ ورائها آثا اًر حقيقية لموحشية

بل عمى
والهدـ(بما في ذلؾ الهدـ الذاتي) ،تجيء كتابات سعيد الصحفية لتضرب مث ً

سياسات النهضة األنسنية .إنها تشجع النقد الديمقراطي الذي ال يتهكـ عمى اسمه

المغبوف :نقد يعيش ويتكمـ إلى العالـ ،يتجاهؿ مجموعة مف األنصار ،وتقييماتهـ
االستحسانية الفعميةُ ،يعيد باستمرار تشكيؿ دوائر المناصريف حوؿ التقييـ االستجوابي
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لمقضايا ،وهكذا يفقدوف سمطته ـ البارة وينفتحوف أنفسهـ عمى إعادة التفكير التخريبي.
في هذا العالـ ،حيث يحتؿ اإلله عمى نحو مزعوـ عقؿ البلعبيف السياسييف في أنحاء
العالـ ػ الذيف يبرروف بصعوبة الجنوف والسخرية في محاولة وقحة لتمريرهما عمى
أنهما ورع وفضيمة ػ صوت ادوارد سعيدُ ،مصاناً في هذ التأمبلت السريعة والحادة
حوؿ تاريخ قيد الصنع ،يواصؿ إمدادنا بأسمحة مواجهة .وبرغـ شغؼ جميع خصومه
باالحتفاء بغيابه الجسدي ،نراهـ ال يستطيعوف تجاوز براعة الحضور الفعمي لميراثه
بكؿ معنى الكممة .سواء في كتابة تاريخ الماضي أو كتابة األحداث الجارية في
المعمنة بأف" :كؿ النقد ُيطرح كمسممة
الحاضر ،ادوارد سعيد أبداً لـ يتردد في قناعته ُ
ويؤدى عمى افتراض أنه ُوجد ليبقى"( .)5أسموب المرحمة األخيرة هو عمى وجه
ُ
التحديد الشكؿ الذي يتحدى نقائص الحاضر ،فضبلً عف مسكنات الماضي ،كي

وينجز  ،حتى ولو في كممات وصور ،واشارات
يمتمس هذا المستقبؿ ،كي يطرحه ُ
وتمثيبلت ،تبدو اآلف غامضة ،في غير األواف المناسب ،أو مستحيمة.

اليوامش:

ػػػػػػػػػػ

(*) ثمػػة أمػػر مثيػػر لمدهشػػة فػػي الحضػػارة الغربيػػة ،وهػػو نظ ػرة أبنائهػػا ،وفػػي طميعػػتهـ
المفكػريف وم اركػز البحػوث اإلسػتراتيجية ،النجػازات حضػارتهـ ػ عمػى ضػخامتها ػ فػي

تواضع جـ ،ووعػي ار ٍ
ؽ بحتميػة غمبػة الػنقص عمػى أفعػاؿ الجػنس البشػري ،فضػبلً عػف
اتخاذهـ مف التػراث والحاضػر تكػأة لموثػوب نحػو المسػتقبؿ ،عمػى حػد تعبيػر الفيمسػوؼ

المصري عبد الرحمف بدوي ،الفار مف جحيـ الفساد الجامعي.
ف ػػي المقاب ػػؿ نج ػػد أبن ػػاء حض ػػارتنا اإلس ػػبلمية بوج ػػه ع ػػاـ ،وثقافتن ػػا العربي ػػة عم ػػى وج ػػه
الخصػػوص ،وقػػد نظػػروا النجػػازات حضػػارتهـ العتيقػػة نظ ػرة تأليػػه وتقػػديس! ومػػف ثػػـ،
ينحشػػروف فيهػػا ،فػػبل يممكػػوف لهػػا نقػػداً أو تطػػوي اًر ،ويعجػػزوف عػػف اتخاذهػػا تكػػأة لموثػػوب

نحػػو المسػػتقبؿ! عمػػى عكػػس مػػا يفعػػؿ أبنػػاء الحضػػارة الغربيػػة! بػػؿ يزيػػدوف الطػػيف بمػػه،
بإدمانهـ "الشاذ" الستنساخ انجازات األسبلؼ ػ وبعضها عبقري ػ!
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لننظر مثبلً إلى تعاطي الغربييف مع "دولة المدينة" ،حيث كاف العػالـ اإلغريقػي يتكػوف

مف مجموعة مدف ُيطمؽ عمها اسـ "دوؿ المدينة" ،وكانت هذ المدف منتشػرة فػي جبػاؿ
اليونػػاف ووديانهػػا وس ػواحمها ،وفػػي الجػػزر القريبػػة منهػػا .الغربي ػوف اجتهػػدوا ،عبػػر رحمػػة
طويمة وشاقة ،فػي تطػوير "دولػة المدينػة" ،حتػى وصػموا بأنفسػهـ وبالعػالـ إلػى التعريػؼ
الػراهف لمدولػػة ،وهػػو :انهػػا مجموعػػة مػػف األفػراد يقيمػػوف بصػػفة دائمػػة فػػي إقمػػيـ معػػيف،
وتسيطر عميهـ هيئة منظمة استقر الناس عمى تسميتها الحكومة.
في مقابؿ ما فعمػه الغربيػوف بتػراثهـ السياسػي ،أعنػي نقػدهـ وتطػويرهـ لدولػة اإلغريػؽ،
نجػػد أبنػػاء حضػػارتنا اإلسػػبلمية ،وقػػد أحجمػوا بضػػيؽ أفػػؽ ،عػػف فعػػؿ الشػػيء نفسػػه مػػع
دولة النبوة والخبلفػة الرشػيدة .يعػزز ُمحػاجتي هػذ اكتفػاء مفكػر إسػبلمي بػارز كمحمػد
عمارة ،عضو مجمػع البحػوث اإلسػبلمية ورئػيس تحريػر مجمػة األزهػر ،بإصػدار ُكتيػب
صػػغير(هديػػة مجمػػة األزهػػر المجانيػػة لشػػهر شػواؿ  ،)0435بعنػواف "الوثػػائؽ الدسػػتورية
في دولة النبوة والخبلفة الرشيدة" ،قدـ له بعبارات جاء فيها:
"إنهػا نمػػاذج مػػف الوثػػائؽ تنصػػؼ الفكػػر والتػاريخ معػاً .وتشػػهد لنظػػر المفكػريف ،ولجهػػاد

الثػوار ،ولعػػدؿ كثيػػر مػػف الخمفػاء .فتنفػػي عػػف تراثنػػا الحضػػاري ظممػاً عظيمػاً ألحقػػه بػػه
باحثوف كثيروف ،كما تفتح الباب أمػاـ المسػتقبؿ ،الػذي نرجػو لػه أف يكػوف أكثػر إشػراقا

 ..وأخؼ في القيود والعقبات!".
كممات الرجؿ تشي بكارثية مأزقنا الحضاري ،بؿ وكارثية إدراؾ مفكرينا ،حتػى البػارز
منهـ ،لكيفية الخروج مف هذا المأزؽ! غير أف ما يدعو لبلحتػراـ حقػاً هػو رغبػة عمػارة
الصػػادقة فػػي تػػزخيـ النقػػاش الػػدائر حػػوؿ طبيعػػة دولػػة "مػػا بعػػد هجمػػات  00سػػبتمبر"،

والتي يجري اآلف عمى قدـ وساؽ تهجير مجتمعاتنا إليها ،عمى خمفية انهيار دولػة "مػا
بعد االستعمار( ،)5110-0945بتدخؿ غربي ُمعمف وواقعي..
المػػنظـ فػػي األدبيػػات
نهايػػة التػػاريخ اإلسػػبلمي وشػػيكة عمػػى مػػا يبػػدو! فػػالنظر النزيػػه و ُ
الغربية ،خاصة في أعقاب هجمات  00سبتمبر ،يكشؼ عػف رغبػة غربيػة ضػارية فػي
توجيه رصاصة الرحمة إلػى الحضػارة اإلسػبلمية! كػوف أبنائهػا قػد مػروا بمرحمػة طويمػة
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مف التخمؼ والضػعؼ النسػبي ،وتخمفػوا بشػدة عػف ركػب الحضػارة اإلنسػانية ،عمػى حػد
تعبير تقرير لشيرؿ بينارد ،صادر عػف مؤسسػة ارنػد ،بعنػواف :إسػبلـ مػدني ديمق ارطػي:
الشركاء والموارد واالستراتيجيات .خطورة مثؿ هػذ التقػارير تنبػع مػف تأكيػدها لمػا عبػر
عنػه الروسػػي ألكسػاندر زينوفيػػؼ ،فػي كتابػػه الغػرب(ظػػاهرة الغربويػة) ،مػػف تخػػوؼ إزاء
مػػا يشػػنه الغربيػػوف عمػػى منػػاطؽ العػػالـ مػػف حػػروب بػػاردة ثقافيػػة ،ال تعنػػي مجػػرد تػػأثير
الغػػرب عميهػػا ،وال مجػػرد قيػػاـ تمػػؾ الػػببلد باسػػتعارة بعػػض مظػػاهر نمػػط الحيػػاة الغربػػي،
وال مجػػرد اسػػتعماؿ مػػا ينتجػػه الغػػرب مػػف قػػيـ ماديػػة وثقافيػػة ،وال مجػػرد القيػػاـ بػػرحبلت
إلػػى الغػػرب ،وانمػػا هػػي شػػيء أكثػػر عمقػاً وأهميػػة .إنهػػا إعػػادة بنػػاء تشػػمؿ أسػػس حيػػاة

تمػػؾ الػػببلد ،والتنظػػيـ االجتمػػاعي ،ونظػػاـ اإلدارة ،وااليػػدولوجيا ،وذهنيػػة السػػكاف .هػػذ
التحوالت هي الوسائؿ لغربنة العالـ.

غربنػػة العػػالـ ،ب ػرأي زينوفيػػؼ ،تقػػود إلػػى جعمػػه خالي ػاً مػػف أيػػة "منابػػت" يمكػػف أف ينمػػو

فيهػػا شػػيء قػػادر عمػػى اتخػػاذ شػػكؿ جديػػد مػػف التطػػور يختمػػؼ عػػف التطػػور عمػػى قاعػػدة
الغربويػػة .وفيمػػا ُيخضػػع الغػػرب العػػالـ لسػػمطانه ُيبيػػد جميػػع مػػا ُيمكػػف احتمػػاالً أف يكػػوف
أجنة حضارات قادرة عمى منافسته .العالـ يتحوؿ إلى صحراء عقيـ أماـ التطور!
المحظػػة فارقػػة إذف! غيػػر أف حضػػارتنا بم ػا آلػػت إليػػه مػػف وهػػف وافػػبلس لػػيس لهػػا أف
تطمػػح ،عمػػى األقػػؿ فػػي هػػذا القػػرف ،إلػػى لحػػاؽ الغػػرب وكسػػر هيمنتػػه ،فػػالقوى غيػػر
متكافئػػة ،عمػػى نحػػو هائػػؿ! كػػؿ مػػا يمكػػف أف نطمػػح إليػػه هػػو السػػعي لتجنيػػب نفوسػػنا
التميي ػػع والتجري ػػؼ! ول ػػف يك ػػوف ذل ػػؾ ميس ػػو اًر ،س ػػوى ب ػػاالعتراؼ بإفبلس ػػنا الحض ػػاري،

واتخاذ تدابير لكسر دائرته الجهنمية ،عمى نحو شجاع ،ال يخمو مف ُمخاطرة وألـ!

الػذاكرة ال تُمحػى ،وانمػػا ُيعػاد بنائهػا! فمتسػػمح حكومػات دولػة "مػػا بعػد 00سػبتمبر" ،فػػي
عالمنا العربي الخامؿ ،بتربية نقديػة ثوريػة لمػنشء ،تجعمهػـ سػيئي التكيػؼ بشػكؿ نقػدي
أنسني ،فنرحمهـ مف أثقاؿ الخوؼ ،وُنجنبهـ فخاخ الحروب الباردة الثقافية!
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نريد جيبلً ُيحطـ الدروع الواقية لؤلكاذيب في حضارتنا إلػى األبػد ،جػيبلً ال تردعػه عػف
ونش ػػدانها صػ ػواعؽ م ػػف قبي ػػؿ :نظري ػػة المػ ػؤامرة ،ك ػػبلـ مستش ػػرقيف ،جم ػػد
ح ػػب الحقيق ػػة ُ
المنظمة لؤلمور!
الذات..،الخ! جيبلً لديه الرغبة والقدرة عمى القراءة النزيهة و ُ

المنتظر" ،بغية تعريفه بإدوارد سعيد ،أهدي هذ الترجمة..
ولهذا الجيؿ الناقد " ُ
بعض اقتباسات الػنص األصػمي مػأخوذة مػف ترجمػة فػواز الطرابمسػي لكتػاب :األنسػنية
والنقد الديمقراطي .أيضاً استفاد المترجـ مف الكشاؼ المصػطمحي الموجػود فػي ترجمػة

كماؿ أبو ديب لرائعتي سعيد :االستشراؽ & الثقافة واالمبريالية.

(**) سػػػتاثيس جورجػػػوريس أس ػػتاذ األدب المق ػػارف بجامع ػػة كولومبي ػػا .م ػػف أعمال ػػه
المنشػػورة دولػػة الحمػػـ :التنػػوير ،والكولونياليػػة ،وتأسػػيس اليونػػاف الحديثػػة(،)0996
وىؿ يفكر األدب؟ األدب كنظرية لحقبة الأسطورية( .)5113أما مقالته هذ " :أسموب

إدوارد سػػعيد فػػي المرحمػػة األخي ػرة" ،فهػػي منشػػورة بالمغػػة االنجميزيػػة فػػي العػػدد اؿ، 55
 ،5115مػػف مجمػػػة البالغػػػة المقارنػػػة(ألػػػؼ)ُ .خصػػص لئلحاطػػة بفكػػر إدوارد سػػعيد،

وعنوان ػػه "إدوارد س ػػعيد والتق ػػويض النق ػػدي لبلس ػػتعمار" .مجم ػػة أل ػػؼ تص ػػدر ع ػػف قس ػػـ

المترجـ)
األدب اإلنجميزي والمقارف ،الجامعة األمريكية بالقاهرةُ ( .
(***) فػوزي المعمػوؼ[ٍ0931-0899ـ ًٍ]ُ :ولػد فػي زحمػة – جػارة الػوادي – يػوـ 50
أي ػػار(م ػػايو)  .0899وف ػػي  07أيم ػػوؿ(س ػػبتمبر)  0950ه ػػاجر م ػػف بي ػػروت إل ػػى س ػػاف
بػػاولو ،حبػػث انصػػرؼ إلػػى تأسػػيس مصػػانع الحريػػر مػػع شػػقيقيه إسػػكندر وشػػفيؽ وذوي
خؤولتػػه مػػف آؿ معمػػوؼ ،بيػػد أف عممػػه الحػػر هػػذا لػػـ يمهػػه عمػػا فُطػػر عميػػه مػػف شػػغؼ
بػػاألدب .اشػػتُهر بش ػػاعر الطيػػارة ،وت ػػوفي عػػاـ  .0931ارجػػع :الب ػػدوي الممػػثـ ،ش ػػاعر
الطيػػارة/ف ػػوزي المعمػػوؼ( ،الق ػػاهرة :دار المعػػارؼ بمص ػػر .)0953 ،بيػػت الش ػػعر ف ػػي

المترجـ)
صدر هذ المقالة ،أضافه ُمترجمها حازـ خيري ،وليس ضمف األصؿُ ( .
(Edward W. Said, "Thoughts on Late Style", The London )0
Review of Books 26.15 (August 5, 2004): 3-7. Henceforth, cited
in the article as TLS. Citations here are from the London
Review of Books's website:
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http://www.lrb.co.uk/v26/n15/said01_.html
Edward W. Said, Humanism and Democratic Criticism, )5(
(NY: Columbia UP, 2004), 16-21. Henceforth, cited in the
article as H.
Edward W. Said, "On Genet's Late Style", Grand Street )3(
36.9 (1990): 38.
Edward W. Said, From Oslo to Iraq and the Road Map, )4(
(NY: Pantheon, 2004), 111.
Edward W. Said, "The Future of Criticism", Reflections on )5(
Exile and Other Essays, (Cambridge: Harvard UP, 2000), 165.

الفصؿ الخامس
!غياب الصفوة الفاضمة ىو المسئوؿ
)(رسالة مف خارج المكاف
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

"المعرفة تسبؽ الرأي"..

مؤسسة الفكر العربي

فػي وطنػي مصػػر ،كمػا فػي بقيػػة بمػداف العػػالـ العربػي ،ال تػزاؿ تجػػري عمػى قػػدـ
وسػػاؽ عمميػػة تهجيػػر جمػػاعي ضػػخمة لمجتمعاتنػػا "شػػديدة ضػػيؽ األفػػؽ"! تهجيػػر مػػف
دول ػػة "م ػػا بع ػػد الح ػػرب العالمي ػػة الثاني ػػة( 0945ػ ػ ")5110إل ػػى دول ػػة "م ػػا بع ػػد هجم ػػات
الحادي عشر مف سبتمبر" ،بتدخؿ غربي واقعي ،وغير ضار ،عمى األقؿ لآلف..
الػػدعـ الغربػػي ،وكمػػا تُطالعنػػا األدبيػػات الغربيػػة منػػذ وقػػوع هجمػػات  00سػػبتمبر

المبػػرر،
 ،5110يػػأتي فػػي إطػػار تجفيػػؼ منػػابع مػػا يحمػػو لمغػػرب وصػػفه بػػالعنؼ غيػػر ُ

مػف جانػػب قػػوى اإلسػػبلـ السياسػػي ،وفػػي طميعتهػػا "القاعػػدة" ،بزعامػػة ال ارحػػؿ أسػػامة بػػف
الدف ،الذي أنكر "إسبلميوف" ،وضف عميه "الغربيوف" بقبر تستريح فيه عظامه!
األكثػػر إثػػارة لبلسػػتفزاز فػػي مشػػهد التهجيػػر هػػذا ،هػػو أنػػه يػػتـ مػػف دولػػة مدنيػػة

بمرجعيػػة "عسػػكرية" إلػػى دولػػة مدنيػػة بمرجعيػػة "دينيػػة"! إضػػافة إلػػى أف شػػعوبنا ،والتػػي
هػػي موضػػوع التهجيػػر ،ال تفقػػه مػػف أمػػر تهجيرهػػا سػػوى أم ػريف :األوؿ ،أف عبقريتهػػا
الثورية محؿ إعجاب العالـ!! والثاني ،أنها تُهجر مف دولة مدنية ألخرى مدنية!
شػػعوبنا تعتقػػد أف الدولػػة العسػػكرية هػػي تمػػؾ التػػي يتػػولى شػػئونها أصػػحاب الػػزى
العسػػكري ،وأف الدولػػة الدينيػػة يتػػولى أمرهػػا أصػػحاب المحػػى والجبلليػػب! فػػي حػػيف أف
وصؼ الحكاـ بالعسكر ،أو الشيوخ ،محض إشارة لمقوة التي يستند إليها الحكـ.
إلػى هػػذ الدرجػػة تغمػر الضػػبابية الكثيفػػة فضػػائنا!! بيػد أف الكػػارثي حقػاً هػػو أف

مفكرين ػػا ،عم ػػى كثػ ػرة ص ػػياحهـ وصػ ػراخهـ ف ػػي الفض ػػائيات الس ػػرطانية(!!) ،ال يج ػػرؤ
أحػػدهـ ،رغػػـ سػػعة اطػػبلع معظمهػػـ عمػػى األدبيػػات الغربيػػة واألوضػػاع الداخميػػة ،عمػػى

مصارحة مواطنيه بحقائؽ عممية التهجير هذ  ،إما لمنفعة يخشى فقػدانها ،وامػا مخافػة

192

مخالفػػة الػرأي الػرائج فػػي المجتمػػع ،بغػػض النظػػر عػػف مػػدى صػػحته ،أو ربمػػا الحتػراؼ
مغازلة الجماهير ،طمباً لصيت وغنى! تعددت األسباب والخيانة واحدة!
"قصر النظر" شائع عندنا ،وهو ما ُيفسر "افتتاف" مجتمعاتنا ،حتى بالفشؿ!
حاجتنػ ػا إذف ماس ػػة لص ػػفوة فاض ػػمة! وأعن ػػي به ػػا مفكػ ػريف يرت ػػدوف الفض ػػيمة ،وال
تتشوش الحقيقة عندهـ باليقيف! يقاتموف ،كنظرائهـ فػي العػوالـ األخػرى ،عمػى الخطػوط
األمامية لممعرفة!! ال تردعهـ صواعؽ (مف قبيؿ :نظرية المؤامرة ،أو جمد الػذات ،أو
كبلـ مستشرقيف.. ،الخ) عف حب الحقيقة ،وتذوؽ ينبوع المعرفة!
الجػػدد فػػي دولػػة "مػػا بعػػد  ،"9/00والتػػي نوشػػؾ عمػػى الػػدخوؿ
فميسػػمح حكامنػػا ُ
إليهػػا فػػي كافػػة أرجػػاء العػػالـ العربػػي ،بتربيػػة نقديػػة لمػػنشء ،تجعمػػه سػػيئ التكيػػؼ مػػع
محيطػه بطريقػة نقديػة ،حتػػى يتسػنى لمػواطني دولتنػا الوليػػدة ،مواجهػة المسػتقبؿ! فكمػػا
أف األف ػراد يموتػػوف ،تمػػوت الحضػػارات والثقافػػات ،إف هػػي لػػـ تُنقػػد وتُطػػور! فاألصػػالة
الحضارية ال تعني تكرار الماضي واستنسػاخه ،وانمػا اتخػاذ تكػأة لموثػوب نحػو الجديػد
المبتكر! ال مفر مف المخاطرة واأللـ إف أردنا لحضارتنا العتيقة الحياة!
و ُ
الجػػدد كثيػ اًر ،وهػػـ إسػػبلميوف عمػػى األرجػػح! احتػػرـ نضػػالهـ عبػػر
أحتػػرـ حكامنػػا ُ
أكثر مف نصؼ قرف وصمودهـ فػي مواجهػة دولػة العسػكر بكػؿ خسػتها ونػذالتها! بكػؿ
ديماجوجيتهػػا واسػػتهانتها بك ارمػػة البشػػر وحقهػػـ فيمػػا وراء الخبػػز والمػػاء! أحتػػرمهـ كثي ػ اًر
لدورهـ البارز ،إلى جانػب الحركػات الشػبابية الثوريػة الحديثػة نسػبياً ،فػي إنجػاح عمميػة

خروج مجتمعاتنا مف دولة العسكر سيئة السمعة!

غير أني واف كنػت أثػؽ كثيػ اًر بػرواد الحركػة اإلسػبلمية وشػهدائها األبػرار ،وأربػأ

بهػػـ أف يػػذوؽ م ػواطنيهـ عمػػى أيػػديهـ مػػا ذاقػػو هػػـ أنفسػػهـ عمػػى أيػػدي العسػػكر ،تظػػؿ
مخاوفي ،أنا وغيري ،قائمة مف أجياؿ قادمة تخمؼ الجيؿ الحػالي ،ومعظمػه مػف كبػار
السػ ػػف ،تتفػ ػػتح أعينهػ ػػا ،جب ػ ػ اًر ال اختيػ ػػا اًر ،عمػ ػػى تفكيػ ػػر فقهػ ػػي ومػ ػػاؿ وسػ ػػمطة! تجربتنػ ػػا
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الحضارية تعزز لؤلسؼ الشديد مف هذ المخاوؼ ،خاصة فػي ظػؿ غيػاب شػبه كامػؿ
لمحاوالت النقد والتطوير ،ربما النشغاؿ اإلسبلمييف بدفع أذى العسكر!
مػػف هنػػا ،تػػأتي قنػػاعتي بأنػػه وحػػدها التربيػػة النقديػػة لمػػنشء هػػي الكفيمػػة بتجنيػػب
دولتنا الوليدة وأجيالنا القادمة المزيد مف اآلالـ! وكػذا قنػاعتي بحػؽ نػشء أمتػي فػي أف
يع ػػرؼ بخب ػػر "الس ػػبتمبرييف" وقص ػػتهـ ودوره ػػـ الحاس ػػـ ف ػػي مص ػػير أوط ػػانهـ! ك ػػونهـ
باألساس ضحايا لدولة العسكر ،وليسوا فقط ُجناة ،كما يحمو لمغربييف تصويرهـ!
الجػػدد جيػػداً لمػػا أجممػػه كػػارؿ سػػاندبرج
ولشػػد مػػا أتمنػػى تػػدبر مفكرينػػا وحكامنػػا ُ
بببلغػػة رائعػػة ،فػػي عبارتػػه" :تُقػػاس الشػػجرة قياسػاً صػػحيحاً عنػػدما تسػػقط" ،فهػػو ينطبػػؽ
بقػػوة عمػػى دولػػة "مػػا بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة(0945ػ ػ ،")5110وأعنػػي بهػػا بػػالطبع
عق ػػود اس ػػتقبللنا "ال ازئ ػػؼ" ،تم ػػؾ الت ػػي ش ػػهدت انبث ػػاؽ ب ػػدائؿ عربي ػػة ش ػػديدة االنحط ػػاط
المغ ػػادرة ،عم ػػى خمفي ػػة انته ػػاء الح ػػرب العالمي ػػة الثاني ػػة ،ومناهض ػػة الق ػػوتيف
لؤلنظم ػػة ُ

األعظـ :الواليات المتحدة & االتحاد السوفيتي ،لبلستعمار األوروبي "التقميدي"!!
ألنه إذا كاف الحاضر هو معمؿ المستقبؿ فالماضي هو معمؿ الحاضر!
ػػػػػػػػػػػػػػ

(*) لممزيد مف التحميػؿ ،يمكػف لمػف يرغػب مراجعػة د ارسػة مطولػة ،نشػرتها منػذ بضػعة
شهور عمى االنترنت ،عنوانها[ :أي ٍ
دـ قد أعاد كتابة التاريخ العربي!]

الفصؿ السادس
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ض"
مطموب حماية "الفكر الذي ُن ْب ِغ ُ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

"إذا كاف ثمة أي مبدأ في الدستور يستحؽ بصورة أكثر إلزاماً

تعميؽ أىمية عميو أكثر مف غيره فيو مبدأ حرية الفكر ػ ليس
حرية الفكر لمف يتفقوف معنا ولكف حرية الفكر الذي نبغضو"
القاضي األمريكي

أوليفر وندؿ هولمز

فػػي عػػدـ اكت ػراث واضػػح بطبيعػػة التح ػوالت الراهنػػة فػػي عالمنػػا العربػػي ،وف ػػي
تجاهػػؿ شػػبه كامػػؿ لمػػا تشػػي بػػه هػػذ التحػوالت مػػف زحػػؼ غربػػي ُمػػنظـ ومػػدروس نحػػو
جػػوهر الحضػػارة اإلسػػبلمية ،تمضػػي مجتمعاتنػػا شػػديدة ضػػيؽ األفػػؽ وشػػديدة االفتتػػاف
نحو مصيرها المحتوـ ٍ
بدـ بارد ،كعمبلؽ سائر ،أصـ ال يسمع ،أعمى ال يرى!
الغربيػػوف وال شػػؾ اسػػتفادوا مػػف جهػػود العبلمػػة الفرنسػػي أرنسػػت رينػػاف ،ووصػػفه
اإلسػػبلـ بأنػػه مفتػػوح كمػػه عمػػى الحاضػػر ،وهػػو مػػا تُعػػوؿ عميػػه قػػوى اإلسػػبلـ السياسػػي
كثي ػ اًر ،وأف النبػػي محمػػد بعيػػد كػػؿ البعػػد حتػػى عػػف مجػػرد التظػػاهر بالقداسػػة ،مقارنػػة

بالديانتيف اليهودية والمسيحية ،فبل أسرار وال كهنوت وال بركات تُقدـ!

لػف يبقػى اإلسػػبلـ عمػى قيػد الحيػػاة فػي المسػتقبؿ ،ولسػػوؼ يتبلشػى برمتػه تحػػت
ت ػػأثير الم ػػد الحض ػػاري الغرب ػػي .مث ػػؿ ه ػػذ التنبػ ػؤات الريناني ػػة ،يجته ػػد الغربي ػػوف الي ػػوـ
لترجمته ػػا عم ػػى أرض الواق ػػع ،عب ػػر م ػػا نش ػػهد م ػػف قص ػػؼ "نػ ػاعـ" لبلمت ػػداد ال ػػدنيوي
لؤلص ػػؿ ال ػػديني لئلس ػػبلـ! فك ػػوف اإلس ػػبلـ مفت ػػوح كم ػػه عم ػػى الحاض ػػر ،يس ػػمح لقداس ػػة
األصؿ الديني بالتسرب إلى كافػة جوانػب الحضػارة اإلسػبلمية ،ومػف ثػـ يجعمهػا ُمغمقػة

ومشػػفرة عمػػى النقػػد والتطػػوير ،خروج ػاً عمػػى نػػاموس الحيػػاة ،وهػػو مػػا سػػوؼ يظػػؿ بكػػؿ
ُ

تأكيد ُيغري باستبداؿ حضارة أخرى ػ غالباً حضارة الغرب ػ بها!

ثمف ٍ
غاؿ تدفعه مجتمعاتنا ،لتنازلها عف الحؽ في امتبلؾ "صفوة فاضمة"!
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فمف يصدؽ أف يمر مرور الكراـ تغمغؿ ُمبتكرات غربيػة (مػف قبيػؿ" :االحتػراؼ

الثػ ػػوري"" ،حػ ػػرب البلعنػ ػػؼ أو البلعنػ ػػؼ البرجمػ ػػاتي"" ،الديمقراطيػ ػػة الناميػ ػػة أو غيػ ػػر
الميبرالية"" ،التحكـ الما بعد حداثي".. ،الخ) في نفوس ورودنا الثائرة..
مف يصدؽ أف يمر مرور الكراـ نزوؿ قوى اإلسبلـ السياسػي عمػى حكػـ األمػر
الواقع! فالدولة التػي يبنيهػا اإلسػبلميوف اآلف هػي "دولػة ػ وطػف" عمػى الطريقػة الغربيػة،
والتعددي ػػة الحزبي ػػة الت ػػي يعترف ػػوف به ػػا ،مػ ػا ه ػػي إال الديمقراطي ػػة (وليسػ ػت الش ػػورى أو
البيعػة) ،والمجتمػػع المػدني الػػذي ينتشػػر فػي مجتمعاتنػػا ال ينطبػػؽ عميػه تحديػػد المجتمػػع
المدني اإلسبلمي! لـ يبؽ إذف سوى المرأة والمسائؿ األخبلقية!
البلم ػػدرؾ" باألفك ػػار والممارس ػػات الغربي ػػة،
م ػػف يص ػػدؽ أف مث ػػؿ ه ػػذا التش ػػبع " ُ

والػػذي يمتحػػؼ القػػيـ المحافظػػة والمناهضػػة لهيمنػػة الغػػرب ،يحػػدث عمػى مػرأى ومسػػمع
مف مفكرينا وساستنا ،دوف أف ُيحرؾ لديهـ ساكناً ،وكأف عمى رؤوسهـ الطير!!
كنػت أتصػور أف يمػر مفكرونػا ػ وهػـ ُكث ُػر ػ بمػا مػر بػه مفكػرو العػالـ ،خاصػة
الغربي ،في أعقاب انهيار المعسػكر الشػرقي وانتهػاء الحػرب البػاردة ،حػيف اخػذوا عمػى
عاتقهـ إيجاد طرؽ جديدة يعرفوف ػ هـ وشعوبهـ واسػعة األفػؽ ػ بهػا العػالـ ،فػي غيػاب
معالـ واضحة تقسـ العالـ إلى شرؽ وغرب أو شماؿ وجنوب!
كنػت أتصػػور أف يقػػود مفكرونػػا شػػعوبهـ نحػو المسػػتقبؿ بقبضػػة مفتوحػػة وليسػػت
مض ػػمومة! خاص ػػة وأف وجهتن ػػا الجدي ػػدة تف ػػوح منه ػػا رائح ػػة "مألوف ػػة" ،تتش ػػابه لؤلس ػػؼ
الشديد مع تمؾ الرائحة التي شممناها مف قبؿ ،عند تهجيرنا إلى "دولة العسكر"!
غيػػر أف مػػا يحصػػؿ هػػو لجػػوء مفكرينػػا "الخونػػة ػ فكري ػاً بػػالطبع ػ" لمػػي عنػػؽ

الحقائؽ والوقائع ،إلجبارها عمى االتساؽ مع مرجعيات "تقميدية" "شديدة الهرـ"!

أنظر مثبلً إلى دراويش اآلباء المؤسسػيف لدولػة العسػكر( ،)5110-0945تجػد

المه ػػيف لدول ػػة ه ػػي غ ػػرس ي ػػد زعم ػػائهـ ،ل ػػـ ي ػػدفعهـ حت ػػى لمتفكي ػػر ،مج ػػرد
أف الس ػػقوط ُ
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التفكيػػر ،فػػي إمكانيػػة وجػػود هشاشػػة وعش ػوائية فػػي األسػػس التػػي بنػػى ه ػؤالء الزعمػػاء
عميها دولتهـ ،بعد رحيؿ األوروبييف .بؿ إف العكس هو الذي حصؿ!
فكممات اآلباء المؤسسػيف ال تػزاؿ نصوصػاً ُمقدسػة ،تُتمػى فػي خشػوع! وأفكػارهـ
ال تزاؿ نبع الهاـ ثػوري ال ينضػب! وعبقػريتهـ ال تػزاؿ أماراتهػا تكمػف فػي -0 :خمطهػـ
المرب ػػؾ ب ػػيف اإلص ػػبلح والبن ػػاء وب ػػيف القم ػػع واإلره ػػاب -5 .رفعه ػػـ لػ ػواء التح ػػرر م ػػف
ُ
االسػػتعمار األوروبػػي التقمي ػدي ،عمػػى م ػرأى ومسػػمع مػػف شػػعوبهـ ،لضػػماف البقػػاء فػػي
المشػػبع
السػػمطة فػػي الوقػػت الػػذي تتجػػه كافػػة األوضػػاع داخػػؿ ببلدهػػـ نحػػو االسػػتقرار ُ

ب ػػالخراب -3 .ت ػػأقممهـ إل ػػى ح ػػد م ػػا م ػػع ك ػػؿ "رب ػػح" يجني ػػه المن ػػافس ،م ػػف خ ػػبلؿ ع ػػدـ
اعتبػػار عمػػى أنػػه "خسػػارة" لهػػـ -4 .امػػتبلكهـ القػػدرة عمػػى اتخػػاذ ق ػ اررات حاس ػمة فػػي
المواقػػؼ الحرجػػة ،تحقػػؽ لهػػـ ولمنافسػػيهـ ،بعػػض المكاسػػب والمغػػانـ ،دوف أف يػػدعوا
المجاؿ لقطعاف أوطانهـ خمفهـ أف تراها عمى حقيقتها!

لقػػد سػػمعت وقػرأت كثيػ اًر عػػف سػػنوات مػػا قبػػؿ دولػػة العسػػكر فػػي وطنػػي مصػػر،

ولشد ما سرني معرفػة أف أمثػاؿ :عبػد الػرحمف بػدوي وادوارد سػعيد وطػه حسػيف وأحمػد
لطفي السيد ،مشوا يوماً فوؽ ثرى ببلدي ،وجالت بصدورهـ أحبلمنا!

ورأيتنػػي أسػػأؿ :لمػػاذا عقمػػت حرائرنػػا فػػي ظػػؿ "دولػػة العسػػكر" ،فمػػـ تمػػدف أحػ ار اًر

ويرجػػع الخمػػود صػػدى أعمػػالهـ! لػػـ تمػػدف سػػوى شخصػػيات
يطمػػئف الضػػمير لفضػػمهـُ ،
ُخفاشية ،يجرح نور الحقيقة عيونها ويممؾ التواء الذكاء عميها أمرها.
ظػف العسػكر عمػى مػا يبػدو بنزعػاتهـ البونابرتيػة ػ نسػبة إلػى عقػدة السػمطة عنػد
الزعمػػاء ػ ،أف تجفيػػؼ منػػابع الفكػػر الحػػر يحصػػنهـ ودولػػتهـ! ومػػا عممػوا أنهػػـ يػػوردوف
ثقػػافتهـ ،بػػؿ وحضػػارتهـ أيض ػاً ،نبػػع الفنػػاء! فمػػا قيمػػة المجتمعػػات إف هػػي خمػػت مػػف
أصحاب النفوس الحرة واستشرى فيها الخوؼ وغابت عنها الفضيمة!

الوض ػػع ف ػػي ب ػػبلدي أخط ػػر مم ػػا تص ػػورته يومػ ػاً وكتب ػػت عن ػػه! وم ػػا أ ار ح ػػولي

محض جعجعة ثورية ببل طحف! فبل نقد وال دور نشر وال دوريات  ..الشيء!
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الربيػػع العربػػي ػ وقػػد كػػاف قبػػؿ مجيئػػه هػػو األمػػؿ ػ ينزلػػؽ عمػػى عقػػوؿ وقمػػوب
الناس فػي بػبلدي دوف أف يتػرؾ أثػ اًر ُيػذكر! فالنػاس تتبػع مػف يحمػؿ جػواؿ الخبػز وجػرة

الماء! فقيرهـ وغنيهـ في هذا سواء! وهو ما يبعث عمى اإلحباط!

الثورة مكانها عقوؿ وقموب الناس ،وليس المياديف والساحات فحسب!
دائػ ػرة جهنمي ػػة تبتم ػػع أمت ػػي وحض ػػارتي! ف ػػي البداي ػػة حك ػػـ اس ػػتعماري أوروب ػػي
تقميػػدي ،ث ػـ دولػػة عسػػكر ،ثػػـ دولػػة شػػيوخ ،ثػػـ !...كػػؿ دولػػة تنهػػب مػػف أمتػػي أجيػػاالً
المتعبػػة"! كػػؿ دولػػة تس ػػتهؿ
وأعمػػا اًر! كػػؿ دولػػة تُبشػػر بػػالخبلص وتُصػػدقها الشػػعوب " ُ
حكمها برخاء عشوائي ،ثـ ال تمبث الم اررة أف تغمر النفوس وتغتاؿ فيها األمؿ!
الغربيػػوف شػػديدو القسػػوة وواسػػعو المعرفػػة! وال أدري كيػػؼ نثػػؽ بهػػـ وبنوايػػاهـ ػ
خاصة أمريكا ػ ،وفاشية العسكر غرس يدهـ! ال يبدو أنهـ وعوا درس بف الدف ورفاقػه
جيداً! كػونهـ يبػذلوف قصػارى جهػدهـ لتخميػد ذكػرى بػوعزيزي ومحػو بػف الدف ،رغػـ أف
بوعزيزي وبف الدف وجهاف لميأس العربي!

فبعػػد النظػػر يكػػاد يكػػوف معػػدوـ ،بػػؿ هػػو
مأسػاتنا تكمػػف فػػي ضػػيؽ أفػػؽ شػػعوبناُ ،
نػػادر بالفعػػؿ ،عمػػى حػػد تعبيػػر مػػادليف أولب اريػػت! ففػػي حػػيف يفكػػر إسػػتراتيجيو الغػػرب
بصيغة العقد والقرفُ ،يفكر أولو أمرنا بصيغة األياـ والشهور ،وربما السنيف!
والنتيجػػة الحتميػػة لهػػذا ت ازيػػد فػػرص قيػػاـ حكومػػة مسػػتبدة ،تتسػػكع أمامنػػا بكػػؿ
بشاعة وقذارة ،عمى النحو الذي شهدته "دولة العسكر" ،وربما عمى نحو أسوأ!
المبػػرـ
مػػف هنػػا تبػػرز الحاجػػة إلعػػادة بنػػاء اإلنسػػاف العربػػي ،وبالتػػالي القضػػاء ُ

عمى أسطورة "القطيع الصالح" التي تقتؿ مجتمعاتنا ،واستبداؿ مجتمع صالح بها!

الحمػ ػـ ال ارئػػع ،أعن ػػي خم ػػو
بيػػد أف ثم ػػة عقبػػة كئ ػػود تقػػؼ بينن ػػا وبػػيف بم ػػوغ هػػذا ُ
مجتمعاتنا مف صفوة فاضمةُ ،يسترشد بأنوارها حيف يسود الظبلـ ،عمػى نحػو مػا تُعػاني
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مجتمعاتن ػػا الي ػػوـ ،ويج ػػد ن ػػشء ببلدن ػػا فيه ػػا المث ػػؿ األعم ػػى والق ػػدوة الفاض ػػمة .فالرج ػػؿ
العظيـ هو الذي يتخذ مثبلً أعمى عظيماً ،يحدو نحو قوة إرادة ومجد!
خمػػؽ صػػفوة فاضػػمة لػػيس بػػاألمر الهػػيف ،واف لػػـ يكػػف مسػػتحيؿ! وربمػػا يكػػوف
إحياء المعػارؼ "الشػهيدة" فػي مجتمعاتنػا ،وفػي مقػدمتها "التفكيػر الفمسػفي" ،هػو البدايػة
الصػػحيحة ،إف أُريػػد لمجتمعاتنػا أف تسػػتعيد حقهػػا فػػي امػػتبلؾ مثػػؿ هػػذ الصػػفوة ،والتػػي
تُثبت تجربتنا الحضارية المريرة أف عود المجتمعات جميعها ال يستقيـ بدونها!
المعػػادؿ
فمنكتتػػب مػػف أجػػؿ معهػػد "أهمػػي" لتعمػػيـ التفكيػػر الفمسػػفي ،يكػػوف بػػدور ُ

"البلغائي" لتفكير قوى اإلسبلـ السياسي الفقهي ،وتفكير مشروع زويػؿ العممػي ػ بشػقيه
الحاثي وما بعد الحاثي ػ ،وكبلهما "غائي" ،عمى نحو ما هو معروؼ!

فبػػدوف تواجػػد حقيقػػي لهػػذ الط ارئػػؽ المختمفػػة مػػف التفكيػػر(الفقهػػي & العممػػي &
الفمسفي) يصعب عمى أي مجتمع ،ومف باب أولػى مجتمعاتنػا ،التمتػع بامتيػاز امػتبلؾ
صػػفوة فاضػػمة ،وهػػو مػػا يعنػػي اسػػتمرار عجزنػػا عػػف اسػػترداد مقاليػػد حضػػارتنا ،أو حتػػى
صوف ما تبقى بمنأى عف أيدي أبناء الحضارات األخرى ،خاصة الغربية!
المقترح أف يحمؿ اسـ أحد رواد التفكير الفمسفي عنػدنا ،ولػيكف
ولممعهد األهمي ُ
عبػػد ال ػػرحمف ب ػػدوي ،ال ػػذي ه ػػاجر م ػػف وطنػػه مص ػػر ف ػػي فب اري ػػر  ،0967عم ػػى خمفي ػػة
انحطاط الحياة األكاديمية في ظػؿ حكػـ العسػكر .ففػي مذك ارتػه الشػهيرة "سػيرة حيػاتي ػ
بجزأيها األوؿ والثاني ػ ،يحكي بدوي أنه ودع مصر بهذ الكممات:
المكبؿ بالقيود،
"وداعاً أييا الوطف ُ
الحافؿ بالجواسيس والمخبريف،
فضاع صوت األحرار مف المواطنيف
بيف جميور المواطنيف المستسمميف"
وليس لمعهد عبد الرحمف بدوي لمتفكير الفمسفي ،إف قُػدر لفكرتػه أف تخػرج إلػى
ػأي م ػػف أس ػػاتذة الفمس ػػفة ف ػػي جامعاتن ػػا ،عم ػػى األق ػػؿ ف ػػي مرحم ػػة
الن ػػور ،أف يس ػػتعيف ب ػ ٍ
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التأسػػيس وقبػػؿ بمػػوغ مرحمػػة النض ػج ،حتػػى ال تنتقػػؿ إلػػى الوليػػد الجديػػد أم ػراض الحيػػاة
األكاديميػػة فػػي مجتمعاتنػػا "شػػديدة ضػػيؽ األفػػؽ"! فدولػػة العسػػكر لوثػػت المجتمػػع كمػػه،
وأساتذة الجامعة عندنا ،خاصة أساتذة الفمسفة ،جزء مف المجتمع ،نالهـ ما ناله!
المقت ػػرح ،يمكنن ػػا الرج ػػوع لخبػ ػرات م ػػا قب ػػؿ مج ػػيء دول ػػة
وف ػػي تأسيس ػػنا لممعه ػػد ُ
العسكر في مصر ،أعنػي خبػرات تأسػيس الجامعػة األهميػة فػي صػدر القػرف الماضػي،
والتي انضمت الحقاً إلى الجامعة الحكومية ،وخضعت بالطبع لو ازرة المعارؼ.
معهد عبد الرحمف بػدوي لمتفكيػر الفمسػفيُ ،حمػـ بعيػد المنػاؿ ،بػؿ هػو مسػتحيؿ،
خاصة في هذ اآلونة ونحف عمى وشؾ الدخوؿ إلى دولة مدنية بمرجعية دينية!
لكني قرأت يوماً عبارة جميمة لهربرت ريد ،أعمؿ بها! تقوؿ كمماتها:
"مف حارب بال أمؿ ،حارب بكياسة"
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تـ الكتاب
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