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 ي الفكريإىل من احتمل عنفوان مترد

  يف عامل ال جييد احترام التنوع
 إال حبا  معه يرأي  اختالفن مل يزدهإىل م

  روحيبداع مقام إإىل من احتضن
 ىل من رافق مسرييت الروحية والفكرية إ

 فكار من ساهم يف صوغ هذه األإىل كل 
 .حبا مما أهدي بعضأ...  حبإىل من أ
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   عاٍل، والرأس مرفوعحيث العقل ال خياف"
 وحيث املعرفة حرة 

ق التعصبوحيث العامل مل ميزه  جدران 
 وحيث خترج الكلمات من أعماق احلقيقة 

 وحيث الكفاح املستمر ميد ذراعيه حنو الكمال 
 وحيث ال يفقد جدول العقل جمراه يف صحراء التقاليد امليتة 

 و ساحات أفسح من الفكر والعمل وحيث يقود العقل حن
 " أيقظ وطينيا إهلي .حتت مساء احلرية تلك
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قة بعامل  لقد اهتم الفالسفة واملفكرون منذ القدم بدراسة وحتليل املفاهيم املتعلّ         
 ، باتمعـات  تخيل وعالقة هذا امل   ، ما ا ذاك املقدس الذي يقود جمتمع     ؛اخليال

وأعطاها الدالالت الرمزيـة     وقد عبر كل واحد منهم عن ذلك مبصطلحات       
 بدًءا من أرسطو وكاستورياديس اليوناين الذي       ،واملعنوية واألبعاد االجتماعية  

رشد وابـن   مرورا بالفارايب وابن     س اخليايل للمجتمع،  تناول موضوع التأسي  
 .جان بول سارتر وجلبار ديرانت وانىل ك إخلدون وابن عريب وصوالً

 توسـعت   ،روبولوجيةنسنة وعلم النفس والدراسات األنث    ر علوم األ  ومع تطو 
 وظهرت العديد من البحوث والدراسات اليت تناولـت احليـاة           ،الدراسات

 وعالقة اإلنسان باتمع وعالقة اتمـع       ،اتمعية وعالقة اإلنسان باإلنسان   
ات جاد  الكثري من هذه الدراس    احلضارات، و  ت، ودور التثاقف بني   باحلضارا

 .ت يف اإلبداع احلضاري اإلنساينة سامهوقدم للبشرية رؤية خالق

 الـذي خلّفتـه     ،اليوم أمام هذا اإلنتاج الفكـري الضـخم       الباحث  ويقف  
ملشـهد احلضـاري    على ا  ال يستطيع إال أن يلقي نظرة        رات البشرية، احلضا
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 متحسرا على دماء    ا بالواقع الذي وصلنا إليه،     هازئً ،اإلنساين على مر العصور   
األفكـار يف أغلبيـة      "ةقدسي"بشري، سببته " غباء"تسفك هنا وهناك نتيجة     

 جيب صلبه وحرقه    االغري واآلخر، إال شر   منغلقة ال ترى يف     " ذات" و األحيان،
 !فتمسح األخضر واليابس" مقدسها"فتقف ثائرة تريد محاية  ...وسحقه

 أثناء سـريي    ، وكنت أسأل نفسي   ،ية يف صغري  ودتين أسئلة وجود  وطاملا را 
 وأنا أتأمل وجوه البشر متـر       ، شارع احلمراء ببريوت    يف ،عائدة من مدرسيت  

 كشك  ، ماسحي األحذية،  الباعة :ومياأمامي، وأراقب حركتهم اليت تتكرر ي     
ـ  ما :طرح على نفسي مجلة أسئلة مفادها     اجلرائد، ومقاهي األرصفة، وأ    ي ه

ـ   الرمزية اليت حتدد غايات جمتمع    العالقات   د عمليـة خلـق     ؟ وكيف تتجس
 ؟اتمعات وتأسيسها

      تمع لينتج أفرادىل حد ما أو منضـبطني      ا متطابقني إ  من الذي يؤسس هذا ا
 ؟ أو ذاكضمن قواعد وشروط هذا اتمع 

د ما هو مسموح ومـا هـو غـري          حد؟ من ي  ن هذا عيب أو حمرم    من يقول إ  
ـ      القوانني االجتماعية  سنع ومن ي  شرمن ي ؟  مسموح ذا الشـبح   ؟ ما هـو ه

 ؟خل يف تفاصيل حياتنا اليوميةن نراه وهو يتدالذي ال ميكن أ" املقدس"

 تمع، وأرفض        كنت متمرمامن داخلي التعليم عرب     دة من داخلي على هذا ا 
يإنتاج شـروط   تلك املاكينة اليت حتاول أن تعيد    ،"املدارس النظامية "ـ ب ىسم

 فتعمل على تشـويه   "! اجتماعيني" لتمنح أطفاهلا لقب     ،إنتاج اتمع السابق  
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ىل حاقدين على   إم  أمسى معاين السالم واحملبة وتحوهل    فطرم السوية اليت حتوي     
 !امللّة أو تلكهذه 

! ية املنغلقة حىت لو كانت األسرة     كنت أرفض ما يسمى باملؤسسات االجتماع     
قمـع  فت اليت ميارس فيها األهل هواية السلطة حبجـة التربيـة،         تلك املؤسسة   

املنتجة،  غبات  الرمع اإلبداع بعنف حبجة التهذيب    قوي !قني  من خالهلا تل   ويتم
حبجـة أـم أبنـاء       والطبقي والعرقي وحىت املذهيب   ثين الطائفي   الشحن اإل 

 !"أصول"

ة جتماعية منها الشرعي  كنت أمقت املرجعيات املُطلقة اليت تستمد األنظمة اال       
وسن القـوانني    ، للتشريعات البشرية  "مقدس" وتعتمدها كمصدر    ،ةوالقدسي 
 .األخالقية

 

 العربية والتقليدية   عات شأم شأن اتم   وقتها يف الثمانينيات،  كان اللبنانيون   
 هـذه  ، ومتصـارعة ثنيات عرقية متنافرة  فسهم ضمن إ  قد وضعوا أن  األخرى،  

، والسـياج    والسور العايل  ،امأسست على قاعدة االنغالق الت     ت اتمعات اليت 
جمتمـع   تدفن رأسها يف   ف ،ات املنغلقة اليت ختشى على نفسها      تلك الذ  الكامل،

يعترب أن نظرته للعامل هي الوحيدة والفريدة الصحيحة الـيت تقـدم            " ذوايت"
 !نسانية مجعاء اخلليقة واإلكل "خالص"، وفيها احللول للبشرية قاطبة

 تمسك بكلّ ت و ، ملوهوبيها من جهة   تمعات طاردة حتصيل حاصل فإن هذه ا    و
 مـن  رفض كلّ وبالتايل فهي ت،شرع النغالقها من جهة أخرىكر يؤسس وي ِف
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يف تلك  " الوظيفة"كرة   وبالتايل فإن ف   ،"ناموسها"ول له نفسه أن خيرج عن       تس
يت تريد أن تشـتري  ال ،"املؤسسة"ام لقانون تلك عين االنصياع التاملؤسسات ت 
حولك من إنسان  وحتاول أن ت    دراهم معدودة،  بثمن خبس وقتك  ومنك فكرك   

يف " الغباء"ع له    ويشر و الزعيم، أ  املسؤول يسبح حبمد " كورس"ىل  إ" رمفكّ"
 ...كثري من األحيان

ـ تنحدر القيم الرفيعة وترتفع األ   يف تركيبة هذه اتمعات      يعة، بـل  مور الوض
رقـى   الـيت حتمـل أ    "فن"يلة مشرقة، فكلمة    ىل فض لرموز اهلابطة إ  وتتحول ا 
 وزاعـق، وتصـبح     لقبا لكل ناعقٍ    تتحول ،بداع والرقي الروحي  يم اإل مفاه

ـ وتتحول الثّ  من مرمي العذراء،     كثر نقاوةً  وأ  شهرةً شدفيه أ  "الداعرة" يف  ةُقافَ
 اكائن املثقف   فيصبح ،ويكثر متسيح اجلوخ  ،  "عهر فكري "ىل  إهذه اتمعات   
فيضع لـه   " فاضالً "اإنسانأو ذاك،    "السياسي" ليجعل من هذا   ينكش وينبش 

ـ  كما ي  النظريات اليت تساهم يف شرعنة وجوده،      يف ِحلّـه وترحالـه     ه  رافق
 ، هو ذاك الذي يشرع لقدسية أفكـار       ، األكثر رواجا  "املثقف"ـ ف ومؤمتراته،
ال  ...وتتحكم مبصـائر الشـعوب    ر األمم   سي ت ، دوغمائية منغلقة  وحيوهلا إىل 

   تمع طوائفياملأجور" فيعمل ،اسيما إن كان هذا ا األطـر  على وضع " املفكر
عده على األقل، وتضـعه يف      أو تستب ،"اآلخر "الفكرية اليت تشرع سفك دماء    

 دائرة التصنيف املوجـودة يف املخيـال       تضعه ضمن    أوبعاد والعزل   خانة اإل 
 .الطائفي
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  للمقبول اتمعـي، اجتماعي ومغايرا خمالفًا للمعهود اال ختيل جمتمع وأنا اليوم أ  
ها ببعدها  نتمي إلي الجتماعي وأنا أ  وأرى نفسي خارج الكرة األرضية ببعدها ا      

نسـجم معهـا    حس بالكائنات مجيعهـا أ     أُ ، أسبح يف كون ال متناهٍ     املكاين،
وال عـة وال جمتمـع      من جبما  ال أو  را أبادهلا احلب واحلنان   وأتناغم مع سريو  

 حـويل    وأعترف وأحب كل ما    ،قبل بكل شيء  ، بل أومن بالواحد وأ    "دين"
 إىل  األفـراد ال يعـود    " كونية"إن سبب    :  وأقول ،رمن الشجر وحىت احلج   

التخيل اخلـايل  ل إىل قدرم على التخيل اخلالق،      بالعقالنية اليت يتحلون ا،     
يفكر بشكل خمتلـف،     أن   ءملرحكام املسبقة، حبيث يستطيع ا    من الصور واأل  
 .ىل حلول نوعيةلذلك فهو يصل إ

 

 ال  هذا الكتاب وقفة عارية أمام الروح، وأمام اتمع، ينتقد اتمع حبب كبري           
 أو  ي فكـر  خللق، كما ليس املراد منه تسويق أ      ىل انتقاص أحد من ا    يهدف إ 

، هـو    بأحد الًه علما وال فلسفة وال وص     عي في ال أد يديولوجيا، و دعوة ألية أ  
ها دونته على شكل مقاالت خالل      جمرد جمموعة خواطر وأفكار مبعثرة، بعض     

عوام املنصرمة، وهو ال يرقى حبال من األحوال ألن يكـون حبثًـا علميـا          األ
 كمـا   ، فهـو  والتكرار، أما التناقض  أكادمييا جادا، كما ال خيلو من التناقض        

ن كـل   و تناقض تام بني األشياء بل إ      ، فال يوجد تطابق كامل أ     ، تكاملٌ أراه
شـياء ال   فاأل،وبيئته اخلاصة بـه دون سـواه  كائن كون قائم بذاته له واقعه   
 .متعددة متناهية و تنتمي ملستويات واقع
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ا ين ما كتبت شيئً   ، وسبب ذلك يعود إىل أ      مضمون الكتاب  راجعأكما أين مل    
ن به  موأدونه يف الغد، وما     أ ه اليوم قد ال   دونرته، فما أُ  ال وغي عدت قراءته إ  أو

 من   فإنه ن كان ذلك يف عرف معظم البشر تقلبا،       اليوم قد يتطور يف الغد، وإ     
 .نسانية يف سريوراهة نظري تطور للذات اإلوج

 

 "...جتماعيـة ذواتنا اال "وخنرج من  ...قف دقيقة صمت عراة أمام أرواحنا     فلن
 تفرق بني الكائنـات     ء ال سنرى عندئذ فطرة سوية عذرا    ... ءنعري كل شي  
 ...بح يف رحاب كون واسع ية تس فطرة كونواملوجودات،
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 يبدو البشر"

 ...يف مرآة الوعي الذي صفا وتكامل
 كأم عاشوا وال يزالون،

 أشبه بتجمعاٍت وحشية،  ،م من التقدم الذي أجنزوهعلى الرغ
  بطريقٍة أو بأخرى، يريد كلٌّ منها،

 أنّ يسيطر على هذا الكوكب،
 ... وأن ميتلكه

  .".. مدِخالً إياه يف خرم عقيدته، أو منهجه، أو سلطته
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علـى امتـداد     ،لثقافة السياسية يف الشرق األوسط    عند استعراض بانوراما ا   
ب السياسي  يطغى على اخلطا  " التخوين"لعقود األربعة املنصرمة جند أن فكر       ا

نفسـه  " القرن الواحد والعشرين  "، حيث مينح إنسان     والثقايف على حٍد سواء   
ونفيه وتشريده، وهذا ينسحب طبعا على كافة الشرائح        " اآلخر"حق حماكمة   

مهمـا كانـت،     "طةالسل"فغالبا جيد من هو يف موقع        اتمعية دون استثناء،  
 ".اآلخر"اكمة من هو يف املوقع املسوغات حمل

 

" التخوينيـة " الـذي يكمـن وراء هـذه اخلطابـات         ولعل السبب الرئيس  
، هو إحالل األشخاص حمـلَّ العالقـات، وإبـدال          "االامية"والسجاالت  

املسؤوليات حملَّ األسباب، واألغراض حملَّ الشروط واإلمكانيـات املتاحـة          
 .يف الثقافة السياسية احلديثة" رةنظرية املؤام" ومن هنا انتشار .للفاعلني

أشـخاص  "نية حبيث يكون هناك  هي إضفاء نزعة شخصا   " نظرية املؤامرة "فـ
 ،"األنا اتمعي "، يهددون   عداءأيف املُخيلة يتصور من خالهلم أنهم       " نمعنويو

 .ةوبالتايل تعمل هذه األنوية على االستنفار واملواجه
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، نه مسـتهدف  طلحات والرموز اليت تصوره على أ     والعامل العريب حيفل باملص   
، "الغـرب "،  "اهلوية القوميـة  : "لذلك جند انتشار مصطلحات ذات دالالت     

 وبالطرف املقابل جند أن اإلدارة الغربية مبجملها       ..."احلروب الصليبية "وعودة  
حمـور  "و" رهـاب اإل"لحات ذات الدالالت منها     طرحت العديد من املصط   

 "...السيادة"و" الدميوقراطية"و" الشر

عليها، " النفسي"و" الشخصي"هذه املصطلحات يف الغالب يتم إضفاء الطابع        
، والعقائدي عليهـا " اإليديولوجي"واخلطورة احلقيقية تكمن يف إضفاء الطابع   

هي ة لثقافة احملاكمة     ذلك أن اخلاصية الرئيس    ،"دوغمائية مؤدجلة "حبيث تصبح   
 .من جهة أخرى" األيديولوجية"من جهة وتأليه " يمالتصن"

 وأَلَّهت ما   ،صنما يِجب أن يرجم   " اإلرهاب"مرييكية جعلت من    فاإلدارة األ 
وأعطـت   ... على طريقتها طبعـا    "الدميوقراطية"و" مكافحة اإلرهاب "سمته  

ـ             وعها مشـر "ه  لنفسها احلق يف حماكمة من تسول له نفسه أن يقف يف وج
 ..."اخلريي الكبري

ـ " وأـا    ،"لإلرهـاب مصدرة  "على أا   " الدول"ىل بعض   فهي تنظر إ    ورحم
ضـد  " إرهـابيون " حييكهـا    ،"مـؤامرة "ىل أن هناك    وتنظر إ " شرورال"لـ

الواهبـة  "لوحيدة والفريدة    أنها هي ا    على بزعمها، وتقدم نفسها  " اإلنسانية"
ا هي املثال الذي على بقية شعوب الكون أن         هوأن ..."للسالماملاحنة  "" للحرية
" شعارات فاضلة"من خوض احلروب حتت     إن مل يكن باللني فال بأس        ،حتتذيه

 ..."املشروع اخلريي الضخم"من أجل هذا " متخيل"ضد عدو 
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ـ " متنافرة"لعامل مكونا من ذوات     ، يبدو ا  ذا املشهد وأمام ه  غِرضة، ال مـن    م
 . بني الذواتية عالةج وتنصب حواجز وأسوة،عالقات وتقاطعات عارض

فالغرب شخص يقابله الشـرق    : فنظرية املؤامرة هي املفهوم الشخصاين للعامل     
 .شخصد شخص، األصولية شخص واإلسالم شخص، أمريكا شخص اليهو

فالن، بـدالً مـن   " ضد"، والتفكري "الضد"من هنا كذلك انتشار منط عقلية       
بدالً من الفعل املُتروى فيـه؛ أي       " ضد" والفعل   ،وع كذا التفكري يف أنَّ املوض   

 .بساطة، شيوع سلوك رد الفعلب
 

         ـ  هذا كله على صعيد العالقات اخلارجية، أما على الصعيد الد بعض اخلي، ف
 على أنهـم    ، هلا ، تنظر إىل مواطنيها املعارضني    السلطات يف األنظمة الشمولية   
 وهي استمدت سلطتها من     جيب تأديبهم،  ، و فئة خارجة عن القانون والنظام    

طوارئ الدائمة، هذه النظُم    ال، حتت أنظمة    "خيالية"بنتائج  " شكلية"انتخابات
ن تحول بـني    تعمل على أ   و ، شعوبها وتقمعها كثريا وينها    السياسية تعاقب 

 .تبقيها يف طور الطفولة احلضاريةالشعوب وبني النضج والوعي و

ـ " خونة"ىل رؤسائه على أم  ، ينظر إ  ارع املقموع د يف هذا الش   الفرو ياه القض
م مـن   وأ،"الغرب"هو ، وأم عمالء ِلشخص معنوي "كلهمشا" و "مهومه"و

 . "مريكي ويسوقونهاألاملشروع "ن عوريش
 خارجيـا   "اضعيفً"ا على الشعوب    داخلي" اسلطوي"ويصبح اخلطاب السياسي  

 ".اإلدارات الكربىسياسات "ألوامر  ممتثالًو
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مفهوم الراعـي   " حيث يطغى    ،هذا هو املشهد يف تكنولوجيا السلطة الرعوية      
ية، ، واعتماد الدولة الرعوية على عالقة فردية أخالقية ال عالقة قانون          "والقطيع

، وتكون العالقة بني املُخاِطب     ىل راية حرب  يديولوجي، إ ويتحول اخلطاب األ  
   اطَََب عالقة أمر وي واجلواب الوحيد املقبول هو االمتثـال والقبـول  واملُخ ،

 ..."البلطجة"ترعرع يف أحضان التسلط والذي ي" العنف"فينتشر 
 

 :وتصبح املعادلة لألنظمة الُمتعددة على الشكل التايل
" البلطجـة " ومتارس   ،مع رعاياها ومواطنيها فقط   " التسامح"أنظمة متارس    •

 وبـاحلروب    تفـرض بالعصـا     فتفرض ما  "الدول األخرى "خارجيا حبق   
 .وبالفيتو، وباالحتالل العسكري

باملقابـل  ،  فقط" كارماأل"حبق مواطنيها   " البلطجة"و" القمع"أنظمة متارس    •
الـيت تفرضـها القـوى      "  اخلارجية السياسات"فهي تطيع و متتثل إلرادة      

 .يف العامل"األقوى"
•    ا أنظمة متارس البلطجة داخلينـار واحلديـد،   فتقمع وحتكم بالا على شعو 

 . بإذن من القوى الكربى وغطاء منهاعلى الدول ااورة الضعيفة وخارجيا
•      ا وخارجيان على   تنظر لإلنس  ، حمايدة اأنظمة إنسانية حقيقية متساحمة داخلي

ترتكز تربية الفـرد    ، حيث    حتترم اختياره ورأيه   ،"حقوق" فرد حمترم له     أنه
 كما تنطلق يف عالقتها الدولية      نع القرار، رية االختيار وعملية ص   فيها على ح  

 ...ت واإلبداع واجلمال أينما كان    من رؤية عاملية كونية فترحب باحلضارا     
 .ا بالشكل الكاملنظمة غري موجودة فعليوهذه األ
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القامعـة  " السـلطة "نتقد ممارسـات     مبواضيع ت  ،لطاملا طالعتنا مقاالت النقاد   
ه سلطت"ع سلفًا موقف    يتوقّنسان العريب العادي    ، وقد أمسى اإل   "شعوب"ـلل

من األحداث والقضايا، واليت تكون يف الغالب خمالفة للرأي العام           "وحكومته
الشعيب، غري أن جمرد نقد املمارسات وإدانتها غري كاٍف عند حماولـة قـراءة              

، ال بد وأا حتتاج     ، بل إن عملية تفكيك اخلطابات     ياخلطاب السياسي الرمس  
 ،ىل الكَشف عن املرتكزات الفكريـة والثقافيـة والعقائديـة    قبل كل شيء إ   

ـ            ة وغريها مما ينبين عليها هذا اخلطاب السياسي املُعلن جتاه األحـداث الدولي
 .ة والداخلية على حد سواءيواإلقليم

 

ـ    " السلطة"القة بني مفهوم    ة الع  يف جدلي  ،شكاليةوتكمن اإل   ـأو ما يعرف ب
؛ من جهة أخـرى   " الشعب"و" املواطن" و ،من جهة " رمسي احلاكم النظام ال "
يف " املـواطنني "أو " الشـعب "نتج حول مفهوم    اخلطاب السياسي الرمسي املُ   ف

هو خطاب يف جممله طائفي عنصري، ألنه يرتكز على مطلـق            العامل العريب، 
ويضـعه يف مقابـل      ،"امللـك "، أو "الرئيس"،أو"زعيمال"ـالسلطة املتمثلة ب  

ذه علـى أـا      وحني تحدد العالقة ه    "...الرعية"و  أ" الشعب"أو  " املواطن"
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، م منها حتما خضوع أحـدمها لآلخـر       و متعارضة، فإنه يلز   عالقة متقابلة أ  
 .ىل دائرة النفوذ املطلق للزعيم إ" طوعا أو كرها"مه له، والدخول واستسال

 ال ميكـن    ا التصور للشعوب على أنه قدر حتمي ميتافيزيقي       ن مثَّ يقدم هذ   وم
 الطرف املهيمن املتمثـل بالسـلطة   ألحوال، لذلك فإنالفكاك منه حبال من ا  

ذا اخلطاب هو   ينتج بشكل دائم خطابا عنصريا جتاه شعبه ومواطنيه ويصبح ه         
 ...عالميااملتداول إ

" اخلـوف "ة ترتكز علـى      باملؤسسات احلكومي  ن عالقة املواطن   جند أ  لذلك
ال ، ألا   ب يف هذه األنظمة فاعلية هامشية     ، وتصبح فعالية الشع   "االضطهاد"و

 . ال من خالل سلطة هذا النظامإتكتسب دالالا 

ـا النظـام، فحـىت    " يسمح"إال يف احلدود اليت   " نوعمم"فالتعبري عن الرأي    
، وبرضـى النظـام     "مدروسة"معارضة  تكون   ،نظمةيف بعض األ   "املعارضة"

 إليهام الرأي العـام الشـعيب والعـاملي بـأن نظامـه             الذي وضعها أصالً  
ة فارغة من احملتوى وال     ، ويف حقيقتها تكون جمرد معارضة شكلي      "دميوقراطي"

 املرتكـزات   سم آخر، تعتمـد    النظام نفسه با   منوا نسخة أخرى    تعدو ك 
 .لقمع باسم آخرنتاج اتعيد إيديولوجية نفسها واأل

 

شرد وتنفي كافَّة أشكال املعارضة     ، تقمع وت  "السلطات واألنظمة "واحلقيقة أن   
الفاعلة اليت ميكن أن تحدث تغيريا فعليا يف البىن املُؤِسسـة للدولـة وتقـدم               

 .جتماعيةتطال كافّة املناحي الثقافية واالمشاريع بنيوية 
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يسـتندون فيهـا إىل     " خطابات" عرب   ىل شعوم إ" الساسة"وعادة ما يتوجه    
ل الـدخول يف طـرح إشـكالية        ولن أحاو  ،"الدساتري"ـنصوص تعرف ب  

اجلذرية عليها مئة عالمة    أنَّ مشروعيتها األساسية و   بمشروعية النصوص علما    
يك نقدي جـاد وعمليـة      ىل تفك الدساترياملوجودة حاليا حتتاج إ    ف استفهام؛

 .إصالح جذرية

 : واضحة للعيان منها قبل السلطات يف اخلطاب املعلن منهناك أمور بارزةف
 السلطة تزيف القضـايا الكـربى املطروحـة         ين خطابات سياسي  إ: أوالً -

، حيث تصر األنظمة    وب على أرض الواقع   واملشكالت اليت تعاين منها الشع    
 حلماية نفسها ال خلدمة     تها أصالً و قرارات جامدة وضع   أن حتتمي بقوانني أ   

ربولوجيـة  نثتتجاهل املتغريات االجتماعيـة واأل     وبالتايل فإا    ،عبهابناء ش أ
 .نسانية تطال اتمعات اإل اليت،والفكرية واالقتصادية

فحال الدساتري : نصوص يف ظل هذه األنظمة الشمولية   سيادة سلطة ال  :  ثانيا -
ري  فمعظم الدسـات ؛ال ِبقُدرة قادرال تتغري وال تتبدل إ  العربية حال حكامها،  

عربية مل تحدث منذ زمن بعيد، وإن أجريت بعض التعـديالت           والقوانني ال 
ىل عديالت شكلية ال ترقى إلحداث تغيري فعلي، يؤدي إ        و هناك فهي ت   هنا أ 

نـه ذلـك    أعلى   على الشعب    ،"الدستور"تنمية حقيقية، فعادة ما يطرح      
حوال، أو حىت   و انتقاده حبال من األ    الذي حترم مناقشته أ   " القانون املقدس "

صبحت عدمية اجلدوى يف ظـل      جمرد التفكري يف إعادة النظر يف بنوده اليت أ        
 .املتغريات املتسارعة يف العامل
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نتـاج اخلطـاب   يكي واألورويب مرجعية ثابتة يف إ   األمري يشكل اآلمر  :ثالثًا -
خلطاب مؤيدا للمشـروع     بغض النظر عن كون ا     ،السياسي العريب الرمسي  

د ردو" له، فهو يف كلتا احلالتني ال يتجـاوز كونـه            امعارضم  مرييكي أ األ
 ألنـه   ؛"الوعي اخلطـاب  "على مستوى   " اهلزمية"كما يكرس تلك    " أفعال

ويف هـذه املرحلـة فـإن        ،الزائف" التحرر"و" التعويض"ة  يدخلنا يف دائر  
 ىلفون اخلطاب وحسب، بـل يسـعون إ      ي يز  السلطة ومثقفيهم ال   يسياسي

 .طين عند شعومتزييف الوعي الو
 

هـل حنـن إزاء   :  غاية يف األمهية مفاده نطرح سؤاالً،وأمام املعطيات السابقة  
ويتوسـل لغـة      أمام ختَلّف يتوسل لغة السياسة،     خطاب سياسي حقيقي أم   

 ؟ يتملق لغة االقتصادديان، ويتوسل لغة االجتماع، واأل
 

إرهايب و خطاب قمعي     هو نه ليس خطاب ختلّف وحسب، بل     وميكن القول إ  
س ضد الشعوب كل صنوف االعتداء، ألنه يزعم لنفسه امتالك احلقيقـة      يماِر

هي " الطاعة"ىل  تصبح الدعوة إ  و! فيق ليل ار  املطلقة ويريد من ضحيته التص    
" السـلطة "احملور األساسي للعمل السياسي، وهذا يعكس بشكل مباشر عجز  

    ا اخلارجيـ   ة وقضاياها ا  وفشلها الذريع يف سياسا د إىل  السـتراتيجية، فتعم
ة لعجزها اخلـارجي واجنـراح      بناء جلدا تغطي  ممارسة القمع الداخلي على أ    

 .هويتها
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 جيد أن سيطرة وهيمنـة      ،املتتبع لتاريخ الثقافات يف كل اتمعات البشرية      إنّ  
، واإلذعـان  إال من خالل عوامـل القهـر السياسـي      ال تتم    ،خطاب بعينه 

يف حماولة إلخضاع الشعوب ألوهـام العنـاويني        جتماعي وتزييف الوعي    اال
عالم ليصبح هذا   رخيي وتستخدم اإل  واليافطات اليت تستنفر التراث الديين والتا     

      اخلطاب السياسي املعلن يف النهاية خطابا الهوتي اا مقدس، زمة بقدر  س األ  يكر
 .ما يعكسها
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  غدت العنـوان األبـرز   حيث  ،بامتياز" البلطجة"ا نعيش عصر ال شك يف أنن
عارات فاضـلة    كما أمست تمارس حتت ش     ،للعالقات بني األفراد والشعوب   

مكافحة  "ارة حتت شعار   وت ،مرة" الدميوقراطية"و باسم    تارةً،" القانون"باسم
ـ ،  "الطغيان"وأضحت ممارسة شىت أنواع      ،"اإلرهاب مـن املُسـاعدة     انوع 

متيز هذا العصر عـن       حبيث األمم واحلضارات، الفاضلة اليت تهدى للشعوب و    
يف القرن الواحد   " فضيلة"سائر العصور بكونه منح للطغيان املشروعية ليصبح        

 . نوالعشري
 

قضـايانا  "ىل  النظر حبيادية إ   ،"الكبرية"الذي نطلب فيه من الدول      ويف الوقت   
" العريب" جند أن اإلنسان     ،حبق شعوبنا " طغياا" وعدم ممارسة    "العربية العادلة 

فـالقمع   ،"القمع املـنظم "خبري عليم بشؤون  فهو ،"الطغيان"أبرز من ميارس   
 االجتماعية والثقافيـة    ات املؤسس  كما يتصدر كلّ   يطال كافّة أفراد اتمع،   

 املبـدعني   د موهوبيها وإقصـاء    فتعمل املؤسسات على طر    ... سواء على حد 
ب يف املغترب يفـوق كـلّ     فعدد العقول العربية املهاجرة والعلماء العر      ،منها

 .التوقعات
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النقـد  "وقمـع    ، هو الطغيانُ املديد،   هروب العقول بالدرجة األوىل   وسبب  
 ،ورث ضحاياه تجارب مريرة    فهو ي  ،ي يفسد السياسةَ والثقافةَ معا    الذ" البناء
 ، وبالتايل فإن أجواء احلوار تنعـدم      م وضغائنهم، عهم إىل احتضان أحقاده   تدف

 واملؤامرة اليت تسيطر علـى العقـول،      يف ظل عقلية القمع والتخوين والشك       
حتلُّ األهواُء حملَّ املصـاحل، واملشـاعر مكـانَ األفكـار الواضـحة،        حيث

  ىلىل اهلجرة إفيعمد الفرد املبدع إ    مكانَ املبادرة السديدة الواعية،   واالنفعاالت 
حريةا وأوفر مكان أكثر أمن.  

 

 هو هذه السلطة االعتباطية اليت تتدخل       ،"الطغيان"و" القمع السليب " بـ   وأعين
 اليت ال تكتفي بقمع معارضيها، كمـا        ،)باسم النظام ( كل شاردة وواردة     يف

، بل تطلب والًء تاما من مجيع رعاياها وتفرض استعراضـا           "االستبداد"يفعل  
 .الء يف اال العامدائما هلذا الو

ىل القـوة والعنـف     أ إ فتلج،  ولتحقيق ذلك، تسحق من يشتبه يف معارضتهم      
ممارسة ضرورية لدوام    و ، من صالحياا  ا ذلك جزءً  وهي تعد لفرض سلطتها،   

 .، طقس عبوديتهم"الطاغية"ـمشاركة الرعايا مجيعا يف طقس االحتفال ب

ـار  صفِّق لـه النـاس ليـلَ         ي الذيهو ذاك الشخص    " الكبري" مالزعي"ـف
غي هو ذاك اإلنسان الذي ينب    " العظيم" واملدير   باستعراض يف السراء والضراء،   
  هـو ذاك الـذي     ، واملوظف األكفأ واألنشط   أن يسبح حبمده كل املوظفني،    
على " النعمة"تقدمي فروض الطاعة والوالء لويل      ميتلك مهارة أكرب يف املوافقة و     
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 من خالل عـرض     الكرمي يمارس فوقيته،  " املثقف" و لشائع؛لقول ا حد تعبري ا  
  ."مقدسة"آلخرين وتقدميها على أا  على ائهآرا

 فيصبح قمـع اآلراء  ،"التربية"حتت مسمى " سلطتهم "واآلباء الكرام ميارسون  
 .ويف احلقيقة تكون الرتعة الشعورية هي السائدة ،فضيلة تربوية" تأديب"ـوال

 

 سـواء كانـت إدارة      ،ة أنواعها ني أنظمة الطغيان اإلدارية بكافَّ    إن املشترك ب  
أا تنكِّد عيش مواطنيها وموظفيهـا      ،   أم سياسية أم ثقافية أم غري ذلك       أسرية

حاول تطويعهم ملشيئتها باللني مرة      وأا ت  همني،تكاملُ ومتيل إىل التعامل معهم   
أو على األقل، تـِذلُّهم     وبالعصا مرات أما خصومها املعلَنون، فقد تسحقهم،        

 .وتعسر حيام

ه السجن يف بعض األنظمـة      فمجرد مقال صحفي نقدي ممكن أن يورد كاتب       
دارت اليت تصف نفسـها     ي جمرد النقد الكالمي يف بعض اإل       ويكف الشمولية،

 أما االعتـراض  ،ىل الدائرة القانونيةإىل إحالة املوظف إ   " ة واملتطورة احلديث"ـب
 .حلاق األذى املعنوي واملادي حبقهىل إاء خدماته وإي إالصريح فقد يؤد

 متنع من ـوض املؤسسـات       ةفعملية صبغ اإلدارة بالرتعة النفسية والشعوري     
 بل تعمل على تقـويض املؤسسـات        ،افية كانت أم اجتماعية أم سياسية     ثق

وشحنها جبو قاتل من التنافر والتشاحن األمر الذي يضفي العداوة والبغضـاء           
 ."فرق تسد"األفراد ألا ترتكز على سياسة بني 
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ـ  ىل جمرد مدير  فيها إ " الكرمي"تحول دور املدير    في املـوظفني  " شـكاوى " لـ
ـ    وأ م ملصاحله  األمر الذي يومههم بأنه راعٍ     ،كارم األ ورعاياه مهـه   لَُّنـه ج 

الذي لوال  ،  "احلساس" ودوره معاجلة الوضع     ،اإلصالح بني الفرقاء املتصارعني   
 يريد أن ميـنحهم     "ديسق"يقدم نفسه على أنه      و ،"احساس"ه ما كان    وجود
 ...اا أم إداريا أم ماليا سياسي مديرالعظيمة سواء كان" اإلدارية"بركته 

 

" رعايا الطغيـان  "، يعمد   العشوائية" الطغيان اإلداري "جل حتمل قسوة    ومن أ 
عاليـة مـن    جبدران  ، وإىل تسييج قلوم     "التمسحة"إىل تسميك جلودهم و   
 عن السـعي إىل      وعلى تقبل الشرط امليئِّس واالمتناع     التبليد العاطفي الذايت،  

يف نبتات صحراوية، تنجح    " الكرمية"اد يف هذه اإلدارات     فر األ فيصبح. تغيريه
 يستهلك جهـد  مرتبطة بالتكيف حيثتصبح إنتاجيتها   حتمل طغيان بيئتها؛ و   
 .هلا وردا وال مثرا وال ظالترك البقاء كلَّ طاقتها، فال ي

 غري  ا فرد يصري ،"سيده"مع أوامر   " املتكيف"إلدارته  " املطيع"لذلك فإنّ الفرد    
 ." اجلوخحمتسي"قادر على اإلبداع ألنه صرف جل طاقته يف الطاعة و

 

 حتررت من مكنونات النفس، وارتكزت إىل مقومات      والثقافة ال تتفتح إال إذا      
ة ال تستقل وتتطور إال بضبط االندفاعات الشعورية        ومثلها السياس . مشتركة
 واإلدارة يف املؤسسات ال تتطور إال إذا حتـررت           عن ااالت العامة،   وعزهلا

من الصراعات على الكراسي وعزل مزاجية األفراد واالستناد، عوضا عنـها،           
 .مقدمات مبتكرة معلَنة ومناقَشتهاإىل مبادئ و
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وتفسـح   ، هي اليت تتعامل مع الفرد باحترام       مبدعني، اأفرادوالتربية اليت تنتج    
دون  ، وتتيح هلم اختاذ قـرارام بأنفسـهم       اختيار ما يرغبون حبرية،    لألطفال

 يف اتمعات العربية مينحون     ألن معظم األهل  تدخل من األهل باسم التربية،      
لـى  ون إنتاج أفراد تربـوا ع     أبنائهم وبالتايل فهم يعيد   " ملكية"أنفسهم حق   

 .القمع
 

ة وباجتاه هي عالقة هرمي  ا يف األنظمة األحادية الشمولية،     حالي فالعالقة السائدة 
 بني املدير   لطفل وذويه، ، األعلى واألدىن، بني ا    نيسواحد بني الرئيس واملرؤو   

 األعلى ويقابلها الطاعـة     ن األمر م  ،)افعل وال تفعل    (وهي عالقة   وموظفيه،  
 .نه أقلممن يصنف على أ

 

 اخلطـأ أو     عـن   فهو ليس الذي يكشف    الذي أعنيه، " النقد البناء "ة  ا عملي أم
 بل هو ذاك النقد الذي يتجاوز املمارسات إىل نقـد           يقول احلقيقة فحسب،  

هنا يكمـن اإلبـداع    و،األسس البنيوية الفكرية اليت تؤسس هلذه املمارسات      
 . احلقيقي النقدي

ق للنـهوض باملؤسسـات إذا   فنقد املمارسات القمعية غري كاٍف على اإلطال 
حبيث ينبغي أن يكشـف عـن   ،  "نقد النقد " بل ال بد من      ؛أردنا وضا فعليا  

 .سانية وتفكيك للمعرفة اإلنالعوائق احلقيقية آلليات التفكري

 هي ذات طابع افيت ختتـزل       ري السائدة حاليا يف املؤسسات،     فآليات التفك 
 يف ،بـداع باإل ع احلقيقي املوهوببدالواقع وتطمس األحداث وال تسمح للم    
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 ن النقد املوجود أل ،"املفخخة" اليت تسيطر على العقول      "االستحواذ"ظلّ ثقافة   
 ،غالط وتصيد األخطـاء وتطبيـق أنظمـة      حاليا هو نقد قائم على رصد األ      

ـ امل"خميطة على حجم     و مفصلّة أربـاب  " وأصـحاب املصـاحل و     "ؤولنيس
 ."الكراسي

 

النقد "هو عملية    ،تاجه للنهوض بإدارة مؤسساتنا كافة    وحنن اآلن أحوج ما حن    
 وطرح بـىن  ، القائم على أساس تفكيك البىن املؤسسة لإلدارة،"جيايباملنتج اإل 
 حبيـث تصـبح العالقـة       ،املفاهيم جلعل الالمعقول معقوالً    وتوسيع   جديدة،

 وكل مـن موقعـه      ماملؤسساتية دائرية كروية يساهم اجلميع بكافة شرائحه      
 .ملية صنع القراربع

ـ          ،اإلدارات الناجحة ف ى  هي تلك اليت تقوم على التعاون واحلوار املؤسس عل
 فالتعدد يف اآلراء والرؤى يثري ويغـين        التنوع واالختالف كضرورة فكرية،   

 .جارب اإلنسانية فكريا وعملياالت
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حمورا خصبا يف حوارات املثقفني واملفكرين منـذ        " اإلصالح "شكّلت قضية 
 تبلورت هذه   كما ،ة احلضارات يف معظم بلدان العامل     عند كاف عقود طويلة، و  

ـ القضية من خالل العال    وبـني  " السـلطة  "قة اجلدلية القائمة بني ما يعرف ب
 .اكمةاألنظمة احل لشعبية يف معظموانعكست على عامة القواعد ا "املثقف"

النظـام  "ويرى بعض املفكرين أن اتمعات البشرية خصوصا يف الدول ذات       
املتمثلـة  " السـلطة "، يبدأ الفساد فيها من الرأس، وهذا يعـين أن           "الرعوي

بأجهزا اإلدارية احلاكمة تأخذ باالحنراف عن القيام بواجباا املوكلة إليهـا           
 .لدولةدة إليها لقيادة ما يعرف باوبالوظائف املسن

 

د وانطالقًا من هذه الرؤيا فإنّ الفساد ينتشر من األعلى إىل األدىن، فيعم الفسا            
ري عندما يشاهد  ن يرتشي املوظف الصغ   يف العامة، فال بأس يف تلك اإلدارات أ       

قد أدخل ميزانية وزارته الكرمية يف حساباته اخلاصة، الـيت          املسؤول الكبري و  
 جعل هذه املسروقات ماال حالال يف جيب        من خالل " قانونية "تأخذ أشكاال 

 ".السلطة املوقرة"
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لـيس  " السلطة" أن الفساد يف     يف حني يرى قسم آخر من املنظرين واحملللني،       
مثلما تكونوا يـولََّ    : "ب والعامة وفق املبدأ القائل    نعكاس لفساد الشع  سوى ا 
 ".احلكام" فالقاعدة الشعبية الفاسدة هي اليت تفسد ؛"عليكم
ا املبدأ يرتكز على مفهوم أن السلطة هي جزء ال يتجزأ من الشعب، فإذا              فهذ

صلُحت مبادئ الناس صلح احلاكم بطبيعة احلال والعكس بـالعكس، فـإن            
 .فاسدة" عناصر سلطة"رز ال حمالة التربية االجتماعية الفاسدة سوف تف

 

ـ            واهدها ولست هنا يف معرض نقاش هاتني النظريتني، فلكلّ واحدة منهما ش
التارخيية اليت تؤكّدها، غري أنه من املؤكد يف كلتا احلالتني أن مكمن اإلشكالية       

ـ   " السلطة  " و   "املثقف"ني  القائمة ب  يقع يف طبيعة العالقة    ٍد ووضعية كلِّ واح
 .منهما والصورة املتبلورة عنها

العـامل  فالصورة الراهنة للتجاذبات السياسية املؤثرة يف يف احلياة العامـة، يف            
ـ     " القبـائلي "أو " الطـائفي "ام، تـتلخص يف تصـورها      العريب بشـكل ع

وهذا اجلانب يلقي بثقله الشديد على احلياة العامة مما جيعل          . "..العشائري"أو
سـلطة  " أو املذهب " الدين"أو  " أو القبيلة " الطائفة"أو  " العشرية"من سلطة   
 ...تة حاكمة تعلو على كل الثقافا السلطات، وثقاففوق كل

دد مـا ميكـن     هو الذي حي   ،و العشائري يف هذه الدول    إن االنتماء الطائفي أ   
حلصر، جند يف بعـض الـدول    فعلى سبيل املثال ال ا     قبوله من تكافؤ الفرص؛   

خـرى يف ايـة   ثانية، وأ خرى درجة   ، وأ "قبيلة درجة أوىل  "العربية أن هناك    
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يلٍة ما، عائلةً حاكمـة     جيعل من قب   السلم القبائلي املتدرج املتفق عليه، حيث     
 .أفراد املناصب القيادية الفاعلةمنها الوزراء ومنها السفراء ومنها 

املعيـار  هـي   " املذهبيـة "و حىت   أ" الطائفية"ويف دول عربية أخرى جند أن       
 اجليش من ذاك    ، وقائد الفالين" املذهب"ن يكون من    ، فالرئيس ينبغي أ   املقدس

 .وهكذا"... املذهب"

التجاذبات، جند من حياول أن يتسلل أو يتجاهل أو يسوق          مش تلك   وعلى ها 
ـ "أو  " القومية"خرى، فالبعض يطرح    وراقًا أ أ " يـديولوجيا أ"أو  " تراكيةاالش

فكار السائدة، غري أنه يف كـثري       م من خالهلا بطرح فكٍر مضاد لأل      معينة، يقو 
أخـرى  من األحيان تكون املضامني الفكرية واحدة، ولكن حتت مسـميات     

ولكن تبقـى يف مجيـع األحـوال    ... باسم آخر" القبيلة"متنوعة، فيغري اسم  
جتاه اموعات اإلنسـانية    املضامني املؤدجلة واحدة تكرس العنصرية الفئوية       

 .األخرى
 

و مما ال يجهر بـه،      هذه التقسيمات وإن كانت يف أغلب الدول غري معلنة، أ         
د، وارتضته معظم العقول طوعـا أو    جساه مستقِّر استقرار النفوس يف األ     ولكن

، "املثقفة"و حىت عقول الطبقات     أ" السلطة"سواء كانت العقول عقول     كرها،  
ربولوجيـة  ا يف حبث تلك املضـامني األنث       كبري وجند يف تلك التركيبة جتاهالً    

 تجاهل إن دلّ على شـيء      وهذا ال  االجتماعية املؤثّرة يف السياسة،   والتربوية و 
 . أكثر مما يدلُّ على عدم أمهيتهاى اخلوف منهافهو يدلّ عل
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من األمـور املسـكوت     " ئفيةفريوس الطا "لذلك تبقى عملية طرح موضوع      
 .قتراب منه حبال من األحوالعنها، أو ذاك احملرم الذي ال ميكن اال

 

هذا املُتخيل املُجتمِعي املتأصل يف النفوس، هو احملرك احلقيقي للعجلة السياسية           
 .ما يف لبنان فهو العمود الفقري احملوري فيهادائرة يف معظم البالد العربية، ألا

قبل أن يفكـر يف     ،  "القبلية"أو  " الطائفية"فرجل السلطة يفكّر يف التوازنات      
قسم على الوفاء به، ومـن جهـة أخـرى           أو القانون الذي أ    املصلحة العامة 

ىل إجيـاد   ا ويسعى جاهدا إ   يلته ويضع مصاحله  و قب  يفكّر يف طائفته أ    ففاملثق
ري ن هـذا الـتفك    ا بـأ  ، علم  اليت تؤصل ملصلحة قومه    الِصيغ الفكرية املؤطِّرة  

 .يخرجه من دائرة الثقافة أصالً
 

، وينبغي حتليل هـذه  هو السائد حاليا"... القبلية"و  أ" القيم الطائفية "فسيطرة  
من " سلطة الثقافة "ل  قال، واست سلطة الدولة من جهة   "ىل نقاء   وصول إ القيم لل 

قـي  مبفهومها احلقي" الدولة" ألنه يف ظل الدوامة احلالية فإن دور        جهة أخرى؛ 
  طائفة من مجلة الطوائف بدالً     "اجلهاز احلاكم  "والعميق يبقى معطَّال، ويصبح   

 .داري وتنمويمن أن يكون له دور إ
هـو ذاك  ،"مثقف السلطة "فيصبح   "الثقافة"ن هذه الدوامة تشوه صورة      كما أ 

الكلم عن مواضعه، وذاك    " حتريف"يف النصوص و  " التأويل"شاهد الزور على    
 .سلطة ويشرع الفساد الفكري هلمالبوق الدائم الذي يسبح حبمد أهل ال
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 :برزها أنواع من املثقفني أولعل اتمعات تشتمل على
 اكمـة، ىل السلطة ومقرب من النخب احل     ينتمي إ  ، الذي "طةمثقف السل "  •

عـالم،  منح السيارات وتفتح له وسائل اإل     موال وي وهو الذي تغدق عليه األ    
    رفتراه يف كلّ املناسابات متصد ها متفو ـ     ا متكلّم ا ا، فيصبح هو سلطوي أيض

 . سلطته الثقافيةيمارس فوقيته من خالل

ثقفي املعارضة وهو الذي    نواع م ا من أ  ، وهو يشتمل نوع   "مثقف املعارضة "  •
سية املقابلة، من   ا القوى السياسية املعارضة لتسويق أجندا السيا      حيان أ تستغلّه

حيانـا يعمـل    ، هو أ  "مثقف السلطة "لفكر" مضادة"فكار  خالل طرح قيم وأ   
 .عمل مثقف السلطة

إىل الثقافة مبفهومها   ، وهو الذي ال يباع وال يشترى، ينتمي         "مثقف كوين " •
ن قالئل وغـري معـروفني يف معظـم         قفواين الكوين العام، وهؤالء املث    نساإل

كـلّ  افة مبفهومها الكوين الـذي يتجـاوز   األحيان، أولئك الذين فهموا الثق 
، "الطائفيـة "، و "األيديولوجيـة "قط كـلّ االعتبـارات      يمات، ويس التقس
 "...اجلغرافية"و،"ثنيةاإل"و
 

ـ  ، أل"اآلخر"و" نااأل"ولئك ال يرون   أ ية م خرجوا من دائرة األنويـة السياس
يديولوجيـة، ومل    فلم يصادرهم فكر، ومل حتتكرهم أ      واالجتماعية والطائفية، 
فكار معلّبة، أولئك يتبنون النسق املؤسـس    ا أو دعاة أ   يرتضوا أن يكونوا أبواقً   

خطَّوا مجيعا، لكافة مناهج املعارف البشرية وال يقفون عند واحدة منها بل يت         
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افة اليت تتعدى كل الديانات بطوائفهـا        مؤمنني بكونية الثق   أولئك ال يزالون  
ومذاهبها وتتخطى كل األيديولوجيات، بالرغم من كل ما حصل وحيصل من         

 .قليمية والدوليةواإل العربية منهااحة العاملية أحداث على الس
 

 العمل املؤسسـايت    إنَّ الوضع الراهن الفاسد، ناجم عن كون ميكانيكية       فإذن  
مازال يرتكـز   ... تماعية والسياسية واالقتصادية  الجادارية و يف املؤسسات اإل  

القضـايا  ا للتعامل مـع     مل يعد يصلح قطع   على مفاهيم وقيم وأمنوذج فاسد      
 .العاملية وال احمللية

 

إن اخلطوة األوىل يف التخفيف من حدة األزمات يف العامل، تكمن بضـرورة             
يادة الـوعي   على التحرر وز ري جذري وإصالح ثقايف، عميق مننبٍ     إحداث تغي 

حولت العـامل ال    عند الشعوب، للخروج من التجمعات الطائفية املعلبة، اليت         
ن ما يكون بتجمعات وحشية يريـد كـل منـها أ   شبه سيما العريب منه إىل أ 
 .يسيطر على طريقته

 

لوطن هـو   ، ويصبح ا  إن الطرح الثقايف الكوين، جيعل من املواطن إنسانا نبيالً        
وحتفظ كرامته، وتؤمن لـه حقوقـه       نسان، وحتترمه،   اإلالبيئة اليت ترعى هذا     

على تقدمي أفضـل  دارة الساهرة ة كاملة، وتصبح السلطة هي تلك اإل  نسانياإل
 .الشروط لعيش كرمي
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، "ثقفامل"و" السلطة"شكالية  إ معاجلة    البد عند  نه إ  أقول ، على ما تقدم   وبناًء
ا ل املؤسسات بدءً  صالح ثقايف حقيقي يشمل ك    ويف وعينا أمور على رأسها إ     

ىل املؤسسـات السياسـية،      إ التربوية ومناهج التعليم، وصوالً   من املؤسسات   
تمع     مروراملـدين ا باالقتصادية واالجتماعية والقضائية وكافة مؤسسات ا.. .

، وذلك يترافـق مـع      دارية مستمرة تتيح تكافؤ الفرص    مبا يتالزم مع تنمية إ    
حها املرتكـز   ليت جتسدها وتطويرها وإصال   الدساتري والقوانني ا  مراجعة مواد   

 .بنائها العيش الكرميحرية األفراد وتؤمن أل  حتفظعلى مبادئ اإلنسانية
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ن اإلنسانية بشكل عام تعاين اليوم من أزمة، وهـي إن خفَّـت             ال شك يف أ   
 يف مكان، فإنها متفاقمة بدون شك يف عاملنا العريب، وميكن تصـنيفها             ِحدا

 ىف كل دة، وعلى كافة الصعد، و    بأا أزمة خانقة، وذات وجوه متنوعة ومتعد      
 .ااالت دون استثناء

ه عند التدقيق يف مضامني هذه األزمات من الناحية الفكرية، جند أنهـا             غَري أن 
 فاألزمة األسـاس    ؛"االستبداد"و" القمع"ك بينها وهو    القاسم املشتر تلتقي يف   

نافها سواء كانت حريـة اقتصـادية أم        تكمن يف غياب احلريات، بكافة أص     
م مور اليت تنضوي حتت مفهو     ذلك من األ   م غري فكرية أم اجتماعية أم ثقافية أ     
 .احلرية مبعناها الداليل العميق

وىل، ومـا   بالدرجة األ " ن احلر اإلنسا"، وغياب   "أزمة حرية "نعاين من   فنحن  
 وفساد على الساحة السياسية والثقافية، مـا هـو إال           ،جنده من واقع مأزوم   

 ...مصادرة احلريـات الفكريـة واملاديـة    انعكاس لصور االستبداد والقمع و    
ألساسي والتلقـائي  فالفساد هو نتاج طبيعي لألنظمة لالستبدادية وهو املنتج ا       

 .ب الشامل والكاملىل اخلرا، ألنه يؤدي إاهل
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ن بعـض   حتتاج إىل تدليل، فال أحـد ينكـر أ       األمثلة يف هذا اال كثرية ال     
املية األنظمة غري قادرة على اختاذ موقف واضح وصريح، من بعض القضايا الع           

 وإذا اعتربنا أن املشكلة هنا هي مشكلة يف صـناعة           .والعربية املطروحة دوليا  
    ؛ نابعة من غيـاب احلريـة بالدرجـة األوىل   القرار واختاذه، فهي بدون شك 

 وكيف ميكن ألي فـرد يف       ء؟فكيف سيكون هناك قرار يف ظلّ التبعيةّ العميا       
ملنوال ميكـن أن     وعلى هذا ا   يكون صانع قرار وهو غري حر أصالً؟      ن  الدنيا أ 

 .نقيس بقية األمور
 

 القـرن   ين واحملللني طيلة   حمور عمل معظم املفكر    لقد كانت قضية احلرية هذه    
داد سواء  ستبفائت، واملثقف العريب يشكو من اال      فمنذ بداية القرن ال    .املنصرم

سواء كان هذا االستبداد ماديا      و ،م استبداد األنظمة  كان استبداد االستعمار أ   
 خماطره وحماولـة    ىل حتليل أسبابه وتبيني    وقد عمد معظم املثقفني إ     .عنويام م أ

للخروج منـه إىل أفـق احلريـة والسـيادة          إجياد الصيغ، واقتراح الوسائل     
 .ا للمساواة ونشرا للعدلواالستقالل حتقيقً

 

 محل يف طياته تغيريات اقتصـادية واجتماعيـة    رور قرن كامل  وها حنن بعد م   
جذرية هائلة، وانتقلنا خالله من عصر الصناعة إىل عصر ما بعد تكنولوجيـا             

لى مستوى احلريات ال نـزال       وإننا ع  .ملعلومات، ومل يزل الفساد مستشريا    ا
سواء من وطأة االستبداد السياسى أم الثقايف أو حىت الـديين،           نراوح أماكننا   

وإننا نتجه بل إنين أريد أن أذهب إىل أبعد من ذلك وهو أننا يف بعض األمور                
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 وإذا ما قارنا    .دا مما كنا عليه القرن الفائت     كثر استبدا أصبحنا أكثر انغالقًا وأ   
القائم باملنظومة االجتماعية اليت سادت املنطقة يف العصر الوسيط، فإننا         الوضع  

واحـٍد  القرن  البناء  األمور أكثر انفتاحا من منظومة أ     جند أا كانت يف بعض      
 .عشرين اآلنالو

ـ     صبح القمع الذي نعاين منه اآلن     فقد أ  مسـى  ا، وأ  مطّورا ومقنعـا ومتوارثً
خ طويـل    فالعامل العريب عاىن من وطأة تاري      .ا يف دقائق حياتنا اليومية    متجذر

و غريه من األنظمة الـيت تغيـب   وحافل من احلكم الطائفي، أو العسكري، أ   
 .لدميوقراطية والعدالة االجتماعيةعنها أبسط مفردات ا

 

 احلياة العامة، بأمساء مقعنة؛   صبحت مفردات االستبداد تنقَل عرب التربية و      لقد أ 
طفاهلا حتت شـعار    ، واألم تقمع أ   "القوامة"حتت مسمى    فالرجل ميارس القمع  

، واملدير يسقط عقده النفسية وميارس قمعه واستبداده حتت شـعار            "التربية"
، "حفظ األمن "، واألنظمة متارس ما ال يوصف أحيانا بذريعة         "تطبيق النظام "

 وكـلّ هـؤالء    ..."الطاعـة   "ورجال الدين ميارسون االستبداد حتت شعار       
ارعويد ا ليل ن ألنفسهم احلرية بل ويتغنون. 

 

نظمـة   يف األ البشـرية  ملعظـم اتمعـات  ولو نظرنا بنظرة بانورامية شاملة  
ا مـن املؤسسـة     بدًء" عقابية"الشمولية، نراها عبارة عن جمموعة مؤسسات       

 للمؤسسات احلكومية، ويف هذه احلالة تصبح الدولة معسكرا        األسرية، وصوالً 
ا، ومع ذلـك يقـوم هـؤالء        ها عبارة عن مساجني داخل أسواره     كلّ قاطين 
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 اليوم  بتحية العلم ورفع شعارات الطاعة كل صباح ومساء، وطوال      "السجناء"
 .يتغنون ىف حب اهللا والوطن

ولطاملا هتفت اجلموع العربية طيلة فترة االستعمار العسكري للمحتل الغازي          
وقدم …  باهظة انسان العريب أمثان  الستعمار واستبداده، ولقد دفع اإل    منددة با 

األكثر بشـاعة   " ظمةاألن"حياته، وذهب استبداد احملتل وحلّ مكانه استبداد        
سدوا كـل  عمدوا فورا إىل كم األفواه، و   جللدة نفسها،   بناء ا ألن رموزه من أ   

 !ن هذه الشعوب أن تف حبيام لشعوم، ومع ذلك ظلوا يطلبون ممتنفس
 

خالل الفترات السابقة، تـف     " احلماسية"ديد من الشعارات    لقد طالعتنا الع  
 معظمها يتمحـور     وإذا ما حاولنا أن نفكك رمزيتها، جند أن        ،"الزعيم"ياة  حب

، واألجـدر أن  "فـالن … ِفداء" وشعار " ربان فداء للزعيمالق"حول مفهوم  
نفسـهم  ن لو مات مجيع هؤالء ممن يقدمون أ       ماذا سيبقى لفال  "نسأل أنفسنا   

 " له؟اًءفد
 

، وهـي  "مثقفي السـلطة  "الفاسد حييط نفسه بطبقة من      " النظام"بالطبع هذا   
مثقفني مـن محلـة     " من   ي سريورة هذا النظام، طبقة مكونة     طبقة عازلة حتم  

 "النظام"ياسة هذا    يوميا ميتدحون فيها س    الذين يكتبون مقاالت طواالً   " املباخر
لقـاء  أبواا دون حتفـظ إل    وهم من تفتح هلم الصحف والشاشات       ،  املبجل

 .كل يوميبش" الطاعة والوالء"ات وممارسة طقوس اخلطب والتصرحي
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 مقابل  السياسي الشرعية " النظام"ول منح   هذا مهه األ   "السلطة"وأصبح مثقف 
ميكن وصـفه بأنـه   املناصب الرفيعة، و م بالعطاءات املادية والترقيات و    أن ينع 

يف د، وهو الذى ميتلك القدرة على تزي      يديولوجى عند املستب  األداة والبوق األ  
، وحيوهلـا مبهـارة إىل      اتية احملدودة هداف املستبد الذ  احلقائق، وخيفي مبهارة أ   

 كل املخزون الفكري    ، مستخدما مة والوطن أهداف سامية باسم الشعب واأل    
فيصبح هذا املستبد   " املستبد"ك  خالقية لدى الناس ولصقها بسلو    واملفاهيم األ 

 ..."اقديس ".. "الًفاضنسانا إ"

ىل  ويتحول بالتدريج إ   ق من هتافه   فهو يترز  اليكف عن اهلتاف؛  " املثقف"هذا  
نتـاج االسـتبداد مـن    الد االستبداد ويعيد إنتاج شروط إمستبد صغري، فيتو  

جديد، فيصبح استبدادا ثقافيا واستبدادا دينياا واسبدادا اجتماعيا واقتصادي... 

 ألم حولوا العقـل مـن       العقل؛، هم املسؤولون عن فساد      "وناملثقف"هؤالء
ن  تربيرية لألنظمة العاجزة، وهم مروجـون بـارعو        وظيفته النقدية إىل أداة   

 .للشعارات اليت يؤدجلوا ويسوقوا ليل ار
 

استبدادية، مهما كانت مضامينها، تبدأ بوقـف  إنّ عملية تفكيك أي منظومة    
" شـعار مطـروح   "نظر بأي   ، وإعادة ال  " اجلوخ متسيح"و" اهلتاف"عمليات  

لّي  ميكن تفكيك هذا الفساد، ويكون ذلك بفضحه للرأي العام احمل        دوء، نعم 
ـ      والعاملي بال خوف، و من دون أ       ب للمـال   اي اعتبار، سواء كان الفساد 

   تخابـات  و شبه ان  لمحسوبيات يف الوظائف، أ   ا ل بذريعة االستثمار، أو انتشار
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و كان فسادا فكريا من خالل قمـع املفكـرين          أ... جة والرشوة تدار بالبلط 
 .سه املعارضة منهم نف لهوتكفريهم وسجن من تسول

 

، هي  ساد واالستبداد يف عاملنا العريب    ن احلرب ضد الف   وينبغي علينا أال نغفل أ    
الكوكيب، الذى و بل ،جزء ال يتجزأ من احلرب ضد الفساد واالستبداد العاملي        

من ذريعة لكل أفعال القمع والغـزو والعـدوان         يت اإلرهاب واأل  جيد ىف قضي  
ومصادرة موارد الشعوب، فالواجب اليوم يقتضي التحـالف مـع القـوى            

ىف العامل، ألن اإلرهاب والعنف مها ردة فعـل لالسـتبداد           املناهضة للفساد   
 .والفساد، ومها عرض ملرض ليس إال

 

ة، ممن اختـاروا أال يكونـوا    هذا بدون شك واجب املثقفني والنخب الفكري      
يا ن حت وطان ال ميكن أ   ن األ هم مل يهتفوا حبياة أحد، وفهموا أ       و .أبواقًا للزعماء 

ضد أي فساد بفضحه ىف كـل  ن يتكاتفوا  مبوت الشعوب، وهم الذين جيب أ     
 .ن يتصدوا لالستبداد بكل جتلياته وأشكالهصوره، وأ
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 .وهو دور مزدوج .بقدرة عالية على شحن الطاقات معالوسائل اإلتتميز " 

 تتحول  أنأو ىل أداة فاعلة يف احلوار بني الثقافات،فإما أن تتحول الشاشة إ
وتصبح شاشة القمامة أداة تسويق  إىل أداة تفتيت مدمرة تغذي العصبيات،
 ."لثقافة طاعة األيديولوجيات املتصارعة
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 شاشة القمامة تسوق ثقافة الطاعة  §
 

تكرار القول أننا نعيش يف عصر الصورة على حساب         أصبح من البديهي ومن     
ن وسائل اإلعالم أحدثت تغيريات جذرية على مستوى املمارسات          وأ ،املعىن

 . الثقافية للمجموعات واألفراد على حد سواء
 الـيت تشـهد     نفتحة، هذه التأثريات ال اتمعات املنغلقة وال امل       ومل تنج من  

وهو … ربولوجيةة واألنث ا على املستويات السوسيولوجية، والثقافي    كًا دائب احر
ورات داخـل  ما يطرح العديد من األسئلة حول نوعية وعمق واجتاه هذه التط      

تعبر بالضرورة عن   ن كانت هذه الوسائل اإلعالمية ال       الثقافات وامتزاجها، وإ  
أشكال من التفاعل احلقيقي بني املضامني الـيت متررهـا وبـني اتمعـات              

 .والثقافات اليت اخترقتها هذه الوسائل سواء انفتحت عليها طوعا أم كرها

فالعالقة اجلدلية دائمة بني قطيب الثقافة واإلعالم اللـذين ال ينفصـالن عـن        
 االتصال واإلعالم    تنتقد وسائل   مبقاالت ادلطاملا طالعنا النق  ، و  البعض بعضهما
ها بابتالع   إيا  املضامني الثقافية، متهمني   يف اجيايب وتأثريه و اإل  السليب أ  اودوره

أشكال الثقافة وتأثريها املباشر يف تدمري البىن الثقافية واملمارسات على حـد            
 .السواء
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 حـول   تمحـور  جند أنه يرتبط مبفهوم ي     ،يف هذا الصراع الدائر   وعند التدقيق   
 فهل نطـرح    حول طبيعة السؤال املطروح حوهلما،    عالقة الثقافة باإلعالم، و   

ماذا تفعل وسائل اإلعالم واالتصال بالثقافة؟ أم مـاذا  : السؤال بالشكل التايل 
 تفعل الثقافة يف وسائل اإلعالم؟

 

عن قلقهم وخوفهم مـن وسـائل اإلعـالم         " اهلوية"غالبا ما يعرب حراس     
 وأا تعمل على ختريب الثقافة الراديكالية أو اليت ترتبط بالتراث           ،والفضائيات
 .بشكل مباشر

 اإلعالميـة منـها وغـري       ،هذا التيار يطرح االرتباط بني وسائل االتصـال       
 واحـد منـهما   بطريقة إشكالية منفصلة، وكأنّ كل والثقافة عادة  ،اإلعالمية

ا، تظهر  اريخ أركيولوجي مبواجهة اآلخر ومنفصل عنه، يف حني أن مراجعة الت        
     عليـه فـإن    ، وبناءً  عنيفة ات ثقافية أن اكتشاف وسائل االتصال أحدثت هز 

ا وسائل االتصالجدليالت اليت شهدالتحو ة العالقة بينهما قدمية ِقدم. 
 

  عـد  فالعالقة بني الثقافة واإلعالم عالقة متحرا يكة، والفصل بينهما ولو شكلي
 . ويعيق عملية فهم تلك احلركة املتبادلة الدائرة بينهماا،يويبنا و منهجيخطأً

      ين كسائر مفـردات التركيبـة      فاإلعالم كما العادات كما التقاليد كما الد
 تتقاطع مع بعضها البعض، وال ميكن فهم واحدة         ،ربولوجية للمجتمعات نثاأل

ثقافة احمللية  وعندما حيصل تنافر بني ثقافة الشاشة وال      . منها مبعزل عن األخرى   
 .أو الشعبية، فإننا نكون أمام انفصام ثقايف، وليس حرب بني الثقافة واإلعالم
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 فوسـائل االتصـال   ؛عملية الفصل بني الثقافة واالتصال هي عملية وامهة     إن  
ن فاالنفصام الثقايف ممكن أ   لة القيم اليت تنتجها الثقافة؛      واإلعالم تنخرط يف مج   
 . مضامني متناقضة من مكونات ثقافة واحدةماهلحيصل بني أي مكونين 

تعارض بعض الشعائر الدينية مع بعض التقاليد الشـعبية         ت ،فعلى سبيل املثال  
       ا بني ثقافة النخبة وثقافـة      ضمن مفردات الثقافة الواحدة، وهو ما حيصل أيض

الشاشة، فوسائل اإلعالم ينبغي أن تستمد مضامينها من اتساق احلياة اليومية،           
 وهـي اإلخبـار والتثقيـف    ،يقة يتم فيها املزاوجة بني وظائفها الرئيسية      بطر

واملنافسـة  جهة التحديات اخلارجيـة والداخليـة،        موا  على والترفيه عالوة 
 . وهو ما يتطلّب اعتمادها على كل مقومات الثقافة دون استثناء،الشديدة

 

 السريع، كمـا   الرموز الثقافية هي الالمادية واالنتقال ائصص خ أهمولعل من   
 فيهـا، ألن مـن أبـرز       لدرجة مبالغ " لألدجلة"ة إخضاعها   أا تتميز بإمكاني  

ىل العقائد  اته، والعلم واملعرفة، باإلضافة إ    مقوماا اللغة، والفكر جبميع مستوي    
  .والديانات والقيم واألعراف الثقافية

سـائل   وهنا يـربز دور و .ميز بقدرة عالية على شحن الطاقات    لذلك فإا تت  
ىل ا أن تتحول الشاشة إ   فإم ؛ وهو دور مزدوج   .اإلعالم السيما الوسائط املرئية   

 بـاملفردات   ، وأداة للرقـي    واحترام اآلخر  أداة فاعلة يف احلوار بني الثقافات،     
ـ   أو تتحول إىل أداة تفتيت مد   الثقافية كالفن،  ة مرة تغذي العصـبيات املذهبي

 إىل   إنتاج جمتمع مشحون يتحول    اهم يف  وتس ،والعرقية ضمن الشعب الواحد   



 )٤٨( 

، وتصبح  ولناعق وزاعقاة تسويق لفن هابط   د وأ رض خصبة للحروب األهلية   أ
 .شاشة القمامة أداة تسويق لثقافة طاعة األيديولوجيات املتصارعة

 

ـ      ، ذلك أمام كلّ  ة بدقـة   فإنه من األمهية مبكان حتديد اإلجابة عن أسئلة مهم
 وهل هذه الوسـائل     ئل اإلعالم أن تقدم؟   ري تريد وسا  أي منتج فك  : مفادها

منتجة لعقليات منفتحة مبدعة قادرة على خلق فرص التعايش واملشـاركة يف            
 يف تطـوير   وهل تساهم مسامهة فاعلةسوسيولوجي والعمل السياسي؟  البناء ال 

 رح القضايا بشكلها العقالين؟ والتفاعل احلضاري وطوتنمية الفكر النقدي
 

 بـل   ،ه، فإن املسؤولية ال تقع فقط على وسائل اإلعالم        ا من ذلك كل   وانطالقً
ة مفردات التركيبة اتمعية، فتتحـول عنـدها إىل أداة لالبتكـار            على كافّ 

 مناخ تسـوده  واإلبداع واخللق ال أداة للتضليل، باإلضافة إىل أداء وظيفتها يف 
 وتشارك فيه كل الكفاءات القـادرة علـى اإلبـداع           حرية الرأي والتعبري،  

التجديد والتواصل مع اآلخر، وهو ما يوفّر فرص اخنراٍط متـوازٍن يف مـا              و
 .يصطلح عليه مبجتمع املعلومات
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 الكرنفاالت الثقافية يف عصر الفيديو كليب   §
 

 دون أن يدعى ملؤمتر يعقَد هنا وموسم ثقـايف          ال يكاد مير على الفرد منا يوم      
 بوابـل مـن املقـاالت والكتـب         ،هن من خالل  و علينا املثقف  هناك، ينهال 
 حـىت أمسـت عروضـهم       ، والطروحات الفكرية والالفكرية   ،والتحليالت
ا شأن احلالة الفنية،    ،ة اليومية الكالمييف " الفيـديو كليـب   "  وحـال     شأ
ـ نسان الذي أمسى عاريـا      ات اليت تكاثرت يف عصر اختزال اإل      الفضائي ن م
ستهلكني املدرجني علـى قائمـة       من أرقام امل   شكل سوى رقم   وال ي  ،الروح

 .االقتصاد العاملي
 

 الثقافة يف اتمعات    حد مفردات أهو   - كما أشرت سابقًا      -  ذلك أن الفن  
 املثقـف   س ونقد ،"باهلابط"الفن احلايل    ننعت معظم  وال ميكن أن     ،اإلنسانية
 ،، فالبنية الثقافية كلّ متكامـل     "الفاضل"ـهلل للعاِلم ب   ون ،"بالراقي"ونصفه  

ربولوجيـة  ثن ضمن الـبىن األ    وندخلي ،ملمارسات اتمعية والفن وغريه من ا   
ل اتمعي الذي    صورته واملخي  ونعكسي و ،شئنا أم أبينا  ع الكائن البشري    تم
إن األزمة تطـال     فعندما تشهد حضارة ما أزمة على مستوى معني ف         ؛حيكمه

 .خرى املكونة للحضارةسائر املفردات األ
 

ـ .جل االنتقاص، فالكل يسعى مشكورا مقام االنتقاد من أ   ولست هنا يف   ري  غ
  مجيعها ،عالن يف عصر املعلومة   عالمية وأتون اإل  أن الفوضى الفكرية والغابة اإل    
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ة وحالتنا الثقافية والفكريـة     تطلب منا أن نقف ونتروى وننقد ذواتنا الفكري       ت
 . المية يف حلظتنا احلضارية احلرجةعواإل

 

اليت اتفقوا أن يسموها  ، املفكرون إىل الكرنفاالت الثقافية    ادةالسعلينا   يدخلو
تنـافرة   وبسيل عارم مـن املفـاهيم امل  ،ة ميطروننا ا بأوراق حبثي ،"مؤمترات"

وال عيب  ( واملهجنة واملدجنة واملولّدة     اخلليطةواملتناقضة واملتناحرة واملُخلّطة و   
 شأن هذه السلع    ،املَسلوخ واملسروق  هذا عدا الُمترجم واملنسوخ و     ،)يف ذلك 

 اليت أغرقت مستهلكي هذا     ،الفكرية شأن بقية السلع التجارية وغري التجارية      
املـؤمترات  "رج من هـذه     خنو ؛اأسلوبا و ا ومضمون  بكثرا كما وكيفً   العصر
 اعند انبالج الفجر ال نعي شيئً     " ي ليل ناٍد"كالسكارى اخلارجني من    " العظيمة

  والعـروض  ريـة  حيث يعقب هـذه االحتفـاالت الفك       ؛انطرحمما طُرح و  
أـا  " الكرمي على    م للحضور قداليت ت " التوصيات "ـ ما يعرف ب   ،"املؤدجلة"

هي  و ،"ألزماتنا الفكرية "الناجحة والناجعة   " احللول"هي   ،"مقدسة"نصوص  
  .إنقاذ فريد من نوعه لثقافة البشرية بأسرها

أدراج املكاتب يف الوزارات    " املباركة"لكرمية  عادة ما تدخل هذه التوصيات ا     
واحلمـد   ؛اأ غري ، املتطورةشف يف مكانز األنظمة االلكترونية   ؤر وت ،الفخمة
 . يف معظم األحيان على أرض الواقعال ترى النور؛ هللا القدير

ـ  ،صاخبة ناحبة " ضجة إعالمية   "يرافق كل هذه الوقائع       ،ق الشاشـات  فتنع
وت  الـيت تشـبه   ، يـة  واللقاءات اجلانب"بالتااملق"ا وتكثر حشر املقاالت حشر
 .قرع الطبول على، "الرقص الثنائي"
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كل ما هب ودب      من ، سوق فيه  داخليف ظلّ تلك الظروف جيد الفرد نفسه        
وسائل االتصال واإلعالم املتاحـة      يسوق لفكرته وأفكاره عرب       وكُلٌّ ،وعرج
فريـدة مـن    " على أا حلول ناجعة      "ريةالفك"م لنا إبداعاته    ويقد،  واملباحة
مر الذي حيتم علينا اخلوض يف مسألة جدوى انعقـاد املـؤمترات،    األ،  "نوعها

فاملؤمترات مهمة جدا ولكنها أصبحت يف بالدنا بديال عن البحـث العلمـي        
عداد إىل  إقدر احتياجنا   فنحن ال حنتاج املعلومة ب    ة،   وورش العمل املنتج   ،اجلاد

مع العلم أن هناك الكثري من املبدعني القادرين          جمال ختصصه،  الكوادر كلّ يف  
علمية من خالل   بداعام الفكرية وال  إالتعاون ولكنهم حباجة إىل توظيف      على  

 ولكنه  ،أو ثقافيا فحسب  ، والقرار يف ذلك ال يكون علميا        مراكز حبثية جادة  
 .ءقرار سياسي قبل كلّ شي

 

 أو" املثقـف " من جمرد عـروض بطلـها        تن تتحول املؤمترا  أفمن األجدى   
تسـاهم يف   وىل بيئة خصبة للحوار تفتح آفـاق املعـىن      إ ،امليديائيعالمي  اإل

وسـطيا  املثقف فيها وسيطًا    فيكون دور    ،تشكيل مساحات جديدة للمعرفة   
 ...واملمارسات فيعمل على اإلسهام يف عقلنة السياسات        ،بني املعرفة والسلطة  

اث العلميـة منـها     حبن خالل مراكز الدراسات واأل    اعات م بدوتوظيف اإل 
جديد اخلالّق يف عامل  القادرة على الت    الفكرية والفكرية، حبيث تنطلق القدرات   

 . جمال التطبيق يفحداث تطورإ و،املفاهيم
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 الفضائيات بني أزمة املثقفني وتكرار اإلعالميني   §
 

ثقـف النخبـوي    بناء على ما تقدم، تطرح إشكالية أخرى وهي عالقـة امل          
باإلعالم وضرورة اخنراطه ا، حيث يظهر اآلن التباين الصارخ بـني منـتج             

المي اليوم ميـارس    املثقف النخبوي الفكري واملنتج امليديائي اإلعالمي، فاإلع      
 .نتقائيا مارسه قبله املثقف يف عصر الصحافة املكتوبةدورا خنبويا ا

ما ألزمته  أو  ،  ليت يراها هو أا األفضل    فكار ا عمل امليديائي على تسويق األ    وي
يت غالبا ما تكـون   وال،عالمية اليت يعمل اوسياسة املؤسسة اإل  يهات  وجا ت 

مر الـذي   موال، األ و لسلطة أصحاب رؤوس األ    أعالنات  خاضعة لسوق اإل  
و  أ امليـديائي مات االستفهام حول حيادية العمـل  جيعلنا نضع الكثري من عال    

 .و حىت حيادية الفكر املطروح أعالمية اإلحيادية املؤسسات
 

وتطل علينا الفضائيات العربية يوميا بنقاشات وحوارات تعاجل مـا تسـميه            
بالقضايا السياسية والفكرية والثقافية وغريها، توصـف بالسـاخنة، وغـري           

يف معظم األحيان،   ) متفق عليهم (الساخنة، وأصبح هلذه الربامج رموز وجنوم       
ة الربامج يف استقطام واجتذام، إن من حيث الضيوف فتتكرر          تتنافس إدار 

استضافة الشخص الواحد منهم يف أكثر من فضائية خالل فترة وجيزة، أو من        
 مبقدمه أكثـر مـن      احيث مقدمي هذه الربامج، حيث أصبح الربنامج مرتبطً       

ارتباطه بالفضائية نفسها، لذلك تنهال على بعض مقدمي الربامج العـروض           
 .الية املغرية كعامل جذب بني فضائية وأخرىامل
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 تقييم املواقف وإطالق األحكـام،       من التقدمي إىل   عالمية اإل تعدت مهم لقد  
 لذلك وقعت معظم الفضـائيات يف       واردٍة  و ل يف كل شاردةٍ   فأصبح يتدخ ،

التكرار واملشاة يف حلظتنا الثقافية، يف ظل شيوع منـط اإلعالمـي اجلـاهز       
ـا  -  وأمسى اإلعالمي، بإعادة إنتاج ظاهرة املواضيع املكررة   طاملتورخصوص 

ا تكرست عواملـه الوجوديـة       مركزي مارس عقالً ي - يف الفضائيات العربية  
واإلجرائية بفعل احنسار عوامل ثقافة النهضة على حسـاب ثقافـة الشـك             

 .باآلخر
 

ـ           الـربامج  ل  وهذا ما جيعلنا نعيد التساؤل وملرات متكررة حول ضرورة تأهي
عتقد أن إنقاذ الثقايف من أزمته واإلعالمي من تكراره         الثقافية لتكون فاعلة، وأ   

يديولوجي، وبالتايل يئة   اس يف إنقاذ السياسي من خرابه األ      سيكون هو األس  
 .العوامل املوضوعية للحديث عن تنمية ثقافية فاعلة

 

 ، من األمهية مبكـان    ،م إعادة النظر يف طبيعة عالقة املثقفني بوسائل اإلعال        إنّ
     فُونَ افتراضيصنم ين مجهورهـا، بـل باعتبـارهم       ا ضم ليس من حيث كو

ىل تعزيز فرق اإلنتاج والتجديد واالبتكار داخل مؤسسات اإلعالم         مدعوين إ 
  ا حرب البقاء وكسب معركة املنافسة اليت يفترضها اإلعـالم       اليت ختوض حالي

 .املُعولَم
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 ١للعامل العريب  الغربية احلاليةالرؤية اإلعالمية  §
 

    بأن اخلطاب العريب مع وسائل اإلعالم الغربية        ساد يف السنوات األخرية شعور 
ريب على تعاطي اإلعالم الغ   ا طرأ    ملموسٍ ا هناك حتسن   وإن ،يتطور باجتاه إجيايب  

ا يالحـظ   ولكن املتتبع لوسائل اإلعالم حالي     ،مع مستجدات القضايا العربية   
 وخاصة املتعلقة    غري املتوازنة للقضايا العربية،    كل جلي التغطية اإلعالمية   وبش
 ٢٠٠١سبتمرب  ١١بعد أحداث   و ، مبا يعرف بالصراع العريب اإلسرائيلي     منها

 طالـت مجيـع     ،انفجرت محلة إعالمية غري مسبوقة على اإلسالم والعـرب        
منها حـىت املنـاهج      ومل تسلم    ،النواحي العقائدية والثقافية واألمناط املعيشية    

 .التعليمية
 

ى سـتو  سواء علـى م ، عميٍق وجود خللٍ ا على  مؤشرا واضح  األمر يعد هذا  
هل يعرب اإلعالم   :  األمر الذي يدفعنا للتساؤل    ؛ على مستوى املواقف   الفهم أو 

 املوقـف   وهـل ! ؟ متأصل بوعي اتمعات الغربيـة     الغريب عن موقف ثقايف   
 جانب منه جتسيد لصورة العرب عن أنفسـهم يف    يف اإلعالمي الغريب هذا هو   

 وبالتايل فعلى العرب حتمـل      ،الغرب وصورة الغرب يف وعي اإلنسان العريب      
ملاذا مل حيقق ولو جزء من التفاعالت احلضارية طيلة العقود املاضية           ؟ و التبعات

  ؟لوعي الغريب جتاه العرب وقضاياهمنتائج ملموسة يف ا

                                                
 ص رحوا بھ ا خ الل    ؛الواردة في ھذا الجزء والصادرة على لسان أصحابھا   معظم اآلراء    1

إشكالیات الخط اب العرب ي   " وجاء بعنوان ،انعقاد منتدى اإلعالم العربي في دورتھ الثانیة  
 .  في دبي٢٠٠٢ إبریل ٢٩ و٢٨والمنعقد بتاریخ " في الغرب
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غري قادر علـى اختـراق      مي منه وغري اإلعالمي،     يب اإلعال هل اخلطاب العر  
 ؟ هناك جدرانتجدران اإلعالم الغريب إذا كان

 وتفاعالت إجيابية ولكن أين     اك نوافذ مفتوحة حلوارات عقالنية،    عتقد أن هن  أ
 ؟ اإلعالميني العرب يف هذا االهو دور 

 ال ميكن  سبتمرب ١١فاحلملة اإلعالمية والسياسية والعسكرية اليت انطلقت بعد        
كرب اشتهرنا ا، فهي أ   مواجهتها بالصراخ والشتم وردود الفعل االنفعالية اليت        

 ـا،   وجيب عدم االسـتهانة  عرفها الصراع بني الشرق والغرب،    محلة شدأو
لوجيـا االتصـال    وال بد من االستفادة من تكنو  ،وعدم االستسالم ملضامينها  

وقفها لـيس مـن الزاويـة       م كشعوب تشرح    ا نقدم أنفسن  واملعلومات لكي 
للبشرية، اجلديد من األفكار، من احللول    من منطلق تقدمي اجلديد      بل   ،التربيرية

 ومبادئ إنسانية   فضل ما لدينا من قيم وأفكار      وتقدمي أ  للمشكالت اإلنسانية، 
 .بلغة حوار راقية

 

 بضرورة االهتمـام    الميني العرب،  عند اإلع  اا صادقً إحساسال شك أن هناك     
 ولكن  ،العادلة إيل الرأي العام العاملي    ل الصوت العريب والقضايا العربية      بإيصا

 ؟عالمي الغريب هذه القضاياكيف يرى اإل
خالل استعراض جتربتـه     ريدمان الصحفي األمريكي املعروف،   يقول توماس ف  

ن كتاباته قـد     إ عالم العريب،  اإل منتدىلشخصية يف الكتابة الصحفية خالل      ا
 وهو ينظر إيل العامل من خالل منظورين أساسيني         ،أا متحيزة  على   ينظر إليها 

عبر عنهما وزير اخلارجية األمريكي كولن باول عندما التحق بشركة أمريكا           
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 وهـذان   ،دمته كقائد ألركان اجلـيش األمريكـي      أون الين بعد أن أى خ     
 .املنظوران مها املنظور الواقعي العملي واملنظور الشبكي

ا للعامل وكأنه جمرد حـوائط      يكري هو املنظور الذي تنظر منه أم      املنظور األول 
 أما املنظور الثاين فهو املنظور الشبكي حيث    ، دائما تقوميها أو إصالحها    حتاول

 األمر  ؛ العامل وكأنه جمموعة من الشبكات املعلوماتية املترابطة       نظر إىل أصبح ي 
 .الذي جعل من العامل وحدة متكاملة ال انفصام هلا

، "فـن الصـمت  "عالم أن تتعلم ن على صناعة اإلنه يتعي أشري فريدمان إىل  وي
 وأول هذه املوضوعات ـ مـن   ، املوضوعات من منطلق اإلصغاءإىلوالنظر 

ـ  كثر األوضاع والصمت يعترب أالصراع الفلسطيين اإلسرائيلي،  وجهة نظره 
نطقة الصـمت   ما أن   معترب مناسب لبدء احلوار السياسي،      مالئمة خللق مناخ  
 . الرغبة لدى الطرفني يف اخلروج من دائرة العنفبينهم حاليا هي

 حيث أتـاح التقـدم      ؛ سبتمرب ١١يتمثل يف أحداث     هذه املوضوعات    وثاين
 إال أن   ،التكنولوجي متابعة ما جيري حلظة بلحظة من خالل وسائل اإلعـالم          

ي واالجتماعي؛  ر الثقايف واالقتصاد  الربط التكنولوجي مع الشرق سبق التطو     
اين بني وجهات   األمر الذي خلق فجوة يف إدراك احلقائق وخلق نوع من التب          

فعلى الرغم من  .جعل من الصعب حتقيق تفاهم متبادل     و نظر الغرب والشرق،  
 .د رباط ثقايف حقيقي بني اجلانبني     االرتباط التقين بني الغرب والشرق ال يوج      

   ات املتحدة حول الشارع العريب والغليان      يا يف الوال  ويتمثل اجلدل الثائر حالي
 .الذي يعيشه بني مكترثني ومتجاهلني
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أعطـى صـورة    فقد   ، بوست  نائب رئيس صحيفة الواشنطن    ،أما بن براديل  
لشـارع  يشكل وعـي ا   رييكي هو الذي    ن اإلعالم األم  إ: واضحة حني قال  

العلـم  ا ما ينقل منه مشاهد إحـراق         الذي كثري  األمريكي عن العامل العريب،   
 إضـافة إىل أن معرفـة   ،ما يعكسه من شعور عدائي ضد بالده    األمريكي مع   

 فهي مل تبدأ سوى مـع       ؛يكي بالتاريخ اإلسالمي والعريب حديثة    رياتمع األم 
    اية احلرب العاملية الثانية تقريب  وألقى بالالئمة على السفراء     ،ا ومولد إسرائيل 

م بدور فعال يف التعريـف بالثقافـة   العرب لدى الواليات املتحدة لعدم قيامه  
 .العربية وعدم تقدمي خطوط واضحة للسياسة العربية

 
 وما هو اإلسالم    ،العامل اليوم متعطّش للتعرف عن قرب على الثقافة العربية        إنّ  

ن املناخ اآلن مناسب لتعريف إ و ،ا بعد األحداث األخرية    خصوص ،بشكل عام 
فالعامل الغريب وحىت جزء من العامل       .اهيم وتوضيح املف  ،باحلضارة العربية اآلخر

 والعامل الغريب أصبحت نخبـه      ، املقاومة والعنف  العريب واإلسالمي ال مييز بني    
 ،ك للشـعوب اإلسـالمية    وغري النخب فيه حتب أن تعرف عن السبب احملر        

؟ وما الـذي     يدفع بإقدام شاب على تفجري نفسه       وما الذي  وكيف يفكرون، 
 إىل حتدي أكرب   ) أفغانستان(قرون الوسطى   ا الناس يف ال    يعيش كم  ايدفع شعب

 يف سرعة عسـكرة     ؟ ما هو السبب   حدث تكنولوجيات العامل  شعب ميتلك أ  
 ؟الشعوب اإلسالمية
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،  أن ظاهرة اإلشارة إىل أن العرب أعداء يف إنكلترا         ،ويعترب مارتن ووالوكت  
ـ ثر إجيايب يف إذكاء الرغبة يف التعرف عن قربا أ هل لمني وثقافتـهم   على املس

سبتمرب ١١ فأحداث   ا الكثري، م الشعب الربيطاين عنه   هلجي تنيل ال وحضارم،
 أبرزت احلاجـة إىل فقد   وعلى الرغم من آثارها السلبية،    .هخدمت هذا االجتا  

ـ      التعرف على اآلخر وثقافته وفكره،     ارف  فاملشكلة تنجم يف احنصار آثار التع
ة عام يف أغلب األحيان      والذي ال يطال   ،املثقفنياحلضاري على فئة املتعلمني و    

 .هي مشكلة قد يكون هلا آثار عميقة و.الشعب
 
قودنا إىل التركيز على ضرورة توسيع لغة احلوار        كل الشواهد اآلنفة الذكر، ت     

 ، كما تطرح مشكلة لغـة احلـوار       كافة الطبقات الفكرية واتمعية،   لتشمل  
أهم عناصـر األزمـة بـني        وهي تشكل أحد     تهان ا، وهي مشكلة ال يس   

أحد أهم أسـباب     و الغرب والشرق على طول تارخيهما،     السيما،   تاحلضارا
فشل احلوار حيث ال يزال البعض يستخدم العبارات والتسميات املشـحونة           

والبعض حيـاول أن  ، نهجية اليت كانت سائدة فيما مضى   عالوة عن امل   ا،عقدي
يحلقيقةا عن اشكل اللغة مبا خيدم مصاحله بعيد.  

 عـن    باعتباره دعوة للخـروج    ه،يثري حفيظة الكثريين جتاه    قد   هذا الرأي إنّ  
نه ال حوار   ولكن جيب علينا أن نكون واثقني أ       األسلوب الالهويت يف احلوار،   
 .ثقافات بدون ثقافة احلوار
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نبـذ  :  هـي هم عوامل فتح طريق حوار بناء بني الثقافات واحلضـارات  أإن  
 ينسـى    فال بد للغـريب أن     ، وعدم إلغاء اآلخر؛    عن اآلخر  يديةالثوابت التقل 

وب وال بد للعريب أن يتخلّص من عقـدة احلـر        ،معركة بواتييه وحصار فيينا   
كما جيب عدم إطالق األحكام القيميـة علـى   ، الصليبية واالنتدابات الغربية  

 .اآلخر
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 ثراء احلوار التصال وإوسائل ا  §
 

 ووسائل االتصال   ،رة املعلومات ا العصر ثو  لعل أبرز التغريات اليت شهدها هذ     
 وهـذه   نيات الكومبيوتر بتقنيات االتصال،   ا بعد امتزاج تق    خصوص اإلعالم،و

 وهذا ما أعطـى      على األمناط الثقافية يف العامل،     هلا تأثريات مباشرة   التطورات
علومـات   األمر الذي دفع بعلماء امل؛هذا العصر ميزة عن بقية العصور السابقة   

 ،متصـلة غـري منتجـة     ومشاركة بإنتاج التقنية،    : قسيم اتمعات إىل  إيل ت 
 . ومنعزلة

 متصلة   فإننا سنجدها دوالً   ، بشكل عام   أن نرى موقع الدول العربية     اوإذا أردن 
ي يف صناعة تكنولوجيـا  ولكنها غري مشاركة بشكل فعلي على املستوى العامل 

شاريع التجارة اإللكترونية   لقيام مب ها ل  بعض  جاد عند  عزموجود   مع   املعلومات،
  .وغريها

  تتطلب منا الوقوف ) نية املعلوماتية عدم املسامهة يف إنتاج التق    (وهذه اإلشكالية   
 والـذي يـتحكم     .فوسائل اإلعالم هي التعبري الثقايف عن اإلنتاج املعلومايت       

لـى  ن املرء يستطيع أن يطلع ع     وإ . هو من ستكون له السيطرة     بإنتاج املعلومة 
  سيتعرض إىل ت مما يعين أن مستقبل احلضارا     ؛ئل ومتنوع من املعلومات   كم ها 

  .ائلتنوع ثقايف ه
ـا متتلـك     ستهيمن أل  ناك حضارة واحدة أو ثقافة أحادية     ه والسؤال هل   

  ؟صناعة احلدث اإلعالمي
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قومون ببث املواد يمصادر املعلومات حتت سيطرة حفنة من الناس      تقع   قد   رمبا
به هذا اجلانب مـن     يتعلق  ما  عالوة على    ،ل أحناء األرض  اليت يريدوا يف ك   

قصد هنا الفجـوة     وأ ،الفوارق والفجوات بني األغنياء والفقراء    قضية الفقر و  
والسؤال املطروح ملصلحة من يكون ربط املزيد من الناس بشـبكة     .امعلوماتي
  ؟يف السوق العاملية" األمن املعلومايت"ـ ومن سيتحكم ب؟اإلنترنت
  ؟"القراصنة" خدمة من اخلدمات العامة لعبث ت سيحدث إذا تعرضماذا

ـ  فإن موصـولية اإل    ؛ تقع أو ال تقع    املمكن أن   من هذه األمور حقيقة    تنترن
ـ  فنحن وجلنـا     ا عظيمة وديدات مروعة؛   صالعاملية ختلق فر     افتراضـيا  اعاملً
 .ا السيطرة على تدفق املعلوماتعلييستحيل فيه ف

 

ارات العامل اليوم أمامها فرصة كبرية للحوار مـن خـالل            حض غري أن كل  
  فهناك العديد من املواقـع     وهذا أمر بدأ يتحقق فعالً     ،وسائل االتصال املتاحة  

ثراء  سامهت يف إ   لكترونية وانتشار املدونات اليت   وانتشار املنتديات الفكرية اإل   
ن املسـتحيل   مف،  ة بناءة للنقاش يف مواضيع حضاري   الفكر، كما فتحت أبوابا     

أن تظل العداءات والبغضاء القدمية موجودة يف الوقت الذي متّ فيه إجيـاد أداة   
 . اآلراء بني كل الدول يف العاملكاإلنترنت لتبادل األفكار و
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 ...أعرب قرونا من التقنية املدمرة"

 ...أطوي كلّ معتقٍد
 نْنساأسلك طرقًا تتقاطع مع كل إ
  أعرب مستويات الوجود اآلن

 أعرب الواقع والذات

إىل أبعد ٍر من أبعِد.. أطريوهج 
 واملُسببات... أجتاوز األسباب

فوق كل الكلمات والتسميات.. أمر... 
 "وأعرب اليوم ألجِل إنسان
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  مـن تعـاين مازالت حىت يومنا هذا     ،تمعات اإلنسانية  ا الشك يف أن بعض   
متيز بني بين البشر بشكل عام، وحىت        اليت من شأا أن      "ةعنصريال"و" الطائفية"

رتاعـات  بني أبناء اتمع الواحد، األمر الذي حيول هذه اتمعات إىل بؤر لل           
 .والصراعات من خالل مجاعات حيتقر بعضها بعضا

 

 يعكس صورة حتمل الكـثري مـن املفارقـات         املأزوم العريب احلايل لواقع  ا إنّ
 على صعيد التمييز اإلنساين، خصوصا وأن العامل العريب         واملتناقضات الصارخة 

يرزح حتت حتديات ووطأة القهر واالستعباد، سواء على املستوى الـداخلي           
مسـتويات   على   معٍة، أو لبعض هذه الشعوب اليت تعاين جور أنظمٍة مشوليٍة قا        

اـا  علـى فـرض إمالء    " الدول النافذة "اخلارجية، حيث تعمد    السياسات  
ا وأخري" الدميوقراطية"و" احلرية"رض بدعوى   وممارسة فوقيتها على شعوب األ    

 ".السالم"وليس آخرا 
 

 الذي يتعرض للقهر والظلم وشىت أنـواع االسـتغالل          عريب هذا  ال إنّ اتمع 
ةً غاصبةً كإسرائيل، وقوة مسيطرةً علـى كـل         ويواجه قو والتمييز الصارخ   

أكثر دارة األمريكية، مطالب اليوم و    القرارات الدولية يف األمم املتحدة هي اإل      
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من أي وقت مضى باملضي يف مواجهة التحديات، وذلك عرب تكريس قضـية    
نسان نقطـة حموريـة يف      ، وأن يكون اإل   "إنسانا"ن الكائن املسمى    الدفاع ع 

 .ياهاِس لقضخطابه املُؤس
، ونقده على   "نساناإل"هذه العملية تتطلب قبل كلّ شيء، قراءة واعية ملفهوم          

ألنّ اتمع الذي ال تتجذر فيـه قـيم         مستوى الفكر املُؤِسس للممارسات،     
احلرية واحترام حقوق اآلخرين، لن يكون مبقدوره جتديد مفاهيمه أو تعـديل         

، مبا يؤسـس  ل السياقات التارخيية وتبد معيةا يتالءم مع املتغريات ات    قوانينه مب 
اعية املغبونة  كتسبات اليت تتحقق للفئات االجتم    ملرتكزات تساهم يف جعل املُ    

 .فيه القوة والثبات
 

نتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان، داخل بعض اتمعات، مبا جنده من       إنّ اال 
بعض الـدول الـيت     ، عالوة على ما متارسه      يزات ثقافيٍة وجنسيٍة وعنصريةٍ   حت

، مـن   "املُتخلّفة "ـ، ضد الشعوب اليت توصف ب     "املتقدمة "ـتصف نفسها ب  
" اإلنسان"احث منا يشك أن املقصود مبفهوم     استغالل وإفقار وإذالل جتعل الب    

و األورويب دون سواه من الناس، بل رمبا    ان الغريب أ  يف وثيقة احلقوق هو اإلنس    
 دون األورويب الشـرقي يف      ورويب الغريب هوم مقصورا على األ   يكون هذا املف  

 جتربٍة  بعض األحيان، مع العلم أن الوثيقة الدولّية حلقوق اإلنسان انبثقت عرب          
ضـطهاد،   لصراع اإلنسان مع كافّة أشكال التمييـز واال تارخييٍة مريرٍة طويلةٍ 

نّ جنازات الفكرية اإلنسانية يف هذا اال، بيد أ       وهي أفادت دون شك من اإل     
 .رض الواقع يف أغلب األحيان املثاليات مل جتد طريقًا إىل أهذه



 )٦٦( 

 مبـا   ان عند حتليل املمارسات السياسية    إذن هناك تراجع لداللة مفهوم اإلنس     
قتصادية والنفطية فوق كلِّ    ملصاحل اال حتمله من عنصريٍة وفوقيٍة وهيمنٍة جتعل ا      

 وما  ،رد شعارات جوفاء  ا، فتحوهلا   غ املُثُل واملبادئ من مضمو    اعتباٍر وتفرِ 
 . عنا ببعيد٢"غريبأبو"
 

وبني التطبيقات  " املثالية"ياغات الفكرية النظرية     شاسعة بني الص   فَثمة مسافات 
، أو كان هذا املثـال      "شرعة حقوق اإلنسان  "سواء كان هذا املثال      .الواقعية

" ا إهليا" اخطابلية ذات طابع   رر مبادئ مثا  نسان وق  حث على احترام اإل    الهوتي
 .إنساين

 

 ال يـدفع    اا حمتدم  أتون ،ة الواقع، خصوصا يف بالدنا    وحنن اليوم جند على ساح    
نسان اليت يتغىن ـا،     مثنه إال اإلنسان، فال الغازي األمريكي حيترم حقوق اإل        

وال حكومات بعض الشعوب العربية حتترم خيارات البشر وحقـوقهم؛ ويف           
ظلّ مرهونا بفعالية عقل اإلنسان املُخاطَب الـذي        كلتا احلالتني، فإن األمر ي    

يقوم بعملية التأويل والتفسري للنصوص اليت تتسم باملثالية، وترمجتها إىل أرض           
سياقات االجتماعية والتارخيية للعصـر     الواقع، كما يتوقف األمر على جممل ال      

 .تم فيه التفسريات والتأويالت هذه تالذي
 

                                                
في " أبو غریب"إشارة إلى انتھاكات حقوق اإلنسان التي تعرض لھا سجناء ) ٢( 2

 .العراق على أیدي جنود أمیریكیین، عالوة على وصمة عار العصر معتقل غوانتنامو
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واقع، موجود يف كلّ احلضارات والثقافـات، ولـيس   إنّ الفرق بني املثال وال    
حكرا على ثقافة دون أخرى، فاملثاليات والقيم هلا جذور يف كل الثقافـات،             

       ا ما متر عرب طبقة متنح نفسها غري أن عملية تأويل النصوص املتعلقة بالقيم، غالب
 . عملية التفسري ومن مث الترمجة والتطبيقاحلق احلصري يف

  

 استثمار الثقايف    إىل  مييل  التاريخ االجتماعي، كان السياسي املهيمن     ويف سياق 
 تشكِّل بوقًا للدفاع عـن مصـاحله،        والفكري لصاحله عرب جوقٍة من املثقفني     

ريق السلطة،   لتطويعه وإدماجه يف ف    رهيبتمستخدما شىت وسائل الترغيب وال    
ـ : "لقـاب أمسى األ " املثقف أو املفكِّر  "فيكتسب هذا    " احلجـة "و" ةاملرجعي

  كـافرا  شاذا"ون  ، أما من كان خارج حيز طاعة السلطة، فإنه يك         "اإلمام"و
نسان العادي، فقد أمهله املؤرخون ألم اشتغلوا يف        وفيما يتعلق باإل  ". وزنديقًا

 ".حشوية"أو " عوام"طني وكان يشار هلم بوصفهم تارخ السال
 

تكون بفهـم  ، "إنسان كوين"هوم  اليوم حنو مف  نطالق   لال ولعل النقطة احملورية  
ه يف إطار إجنازاتـه     من خالل ثقافت  " الغري"، وفهم    وجمتمعا ثقافة ولغة " الذات"

 عليـه   ، دون أن تفـرض     أيضا ربولوجي التارخيي واالجتماعي  ثنيف سياقها األ  
نساق الثقافية األخرى اليت تصور نفسـها أـا    اخلاصة باأل  "التقييمية"املعايري  
 .وأنبل وأمسى ىأرق
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 مـن خـالل التأكيـد علـى         فنيلقى على عاتق املفكرين واملثقَّ    الدور م إنّ  
ـ نذيل اله،إقصائو "اآلخر"ة آليات استبعاد     ورفض كافَّ  ،ستقالليةاال ماه ميارس 

  وذلك من أجل خلق أجـواءٍ      ؛"الديين"و" االقتصادي"و" السياسي"الشخص  
و أ  انتمـاءٍ  يأرف النظر عـن      بص ك،اء والتعاون والتحاور املشتر    للبن مالئمٍة

ألنّ ،ثنيـة تناىف مع اخلصوصيات الثقافية واإل    ال ي األمر   وهذا   ؛و جنسٍ أ ٍةهوي  
" طائفيـة " فإا ستتحول إىل  ،ط باحلوار والتفاهم  ح ت هذه اخلصوصيات إذا مل   

 .ه ونفيه وتشريدهئقصاإ إىل استبعاد الغري وانتؤدي" ةيعنصر"و
 

 اليت تكبل مفهـوم  ،هدم اجلُدري يصهر احلواجز و  لعل هذا الطرح من شأنه أن     
، نسان يتحرر مفهوم اإل   ها، عند  املغلقة اتنسان وتضع هويته خلف السياج    اإل

 .عد آخر الكائنات البشرية بغض النظر عن أي بوينفتح فيستوعب كلّ



 )٦٩( 

 


 
 

 :عي التارخيي وإشكالية تأويل النصالو  §
 

 أن جتد هلـا طريقًـا       نسانيةالنقدية اليت أجنزا العلوم اإل    ب على الوظيفة    يصع
واضحا يف املواضيع املتعلقة بالفلسفة أو الدين، ألنّ الباحث يف تلك امليـادين         
تعود إليه مسؤولية منح اللغة ما تقوم به الوظيفة النقدية هذه، عنـدما تـدعو       

 .ر إىل التأمل والتفكري يف قضاياهالفك
 

، فالتأويل ينطبق ليس فقط على      ويل حمورا مهما يف فهم اخلطاب     يشكّل التأ و
ذي وصل إلينا عرب    التراث الشفهي وحسب، وإمنا على ذاك املخزون اهلائل ال        

 .التاريخ بأكمله
  يف سياق الفكر   ،"اإلنسان"أويلي املتعلق مبفهوم    ومن منطلق دراسة التراث الت    

عطي املشـروعية يف     الذي ي  ماهو الشيء : هواإلسالمي كان السؤال احملوري     
 ، وملاذا هـو حكـر    أم ال " مقدسا" هذا اخلطاب    سواء كان " اخلطاب"تأويل  

، أهلـه و" اإلسالم" بدعوى أم ميثلون كلّ      على أشخاص معينني دون غريهم    
 ؟و املفسر واليةومن هو الذي أعطى للفقيه أ

 



 )٧٠( 

 ألنه ميتلك وعيـا     لباحث اليوم، نسان ا  الوعي التارخيي هو الذي مييز اإل      ولعل
بتارخيية كلّ حاضر وبنسبية كلّ اآلراء، األمر الذي جيعلنـا نـرفض متابعـة     

، اتفق عليها أُنـاس   "عريقة"ستسالم إىل حقائق     ساذجة، أو اال   التراث بصورةٍ 
معينون يف وقت من األوقات، ثُم قُدمت إلينا على شكل مسلّمات غري قابلة              

حىت اليوم، يرفعون شـعار  " رجال الدين"نقد، ومازال العديد من للشك أو لل  
الوقوف عند اجتهادات علماء القرن الرابع اهلجري، كما أن بعض املفـاهيم            
ختضع لتحديداٍت جازمٍة يف شىت جماالت الفكر ال سيما اإلسالمي منـه، يف             

ـ تخـذ م ، يتطلَّب منا أن ن  "ا تارخيي اوعي"حني أن الوعي احلديث بصفته       ا وقفً
 .ىل كل ما يسلّم له عرب التراثتفكرييا نقديا بالنسبة إ

 
الـذي  ويف سياق الفكـر اإلسـالمي،       " اإلنسان"وإذا ما وقفنا عند مفهوم      

نسان العريب فيما بعد، جند     خالله املمارسات بشكل عام عند اإل     تشكَّلت من   
لتحديـدات  أنّ اإلنسان الذي احتفت به نصوص القرآن والسنة، قد خضع           

الكـائن  "شىت يف جمال الفكر، األمر الذي أدى إىل غياب اإلنسان مبفهـوم             
سـالمي يف بعـده   طـاب اإل ، وأنّ جلّ التحليالت املنصبة على اخل   "اتمعي

ـ            ذه اإلنساين تشكلت من خالل طرائق فهم املسلمني للخطاب اإلهلـي، وه
هلي مع الواقـع    اإل" اخلطاب"لتفاعل هذا   التأويالت للنصوص جاءت حمصلة     

 .بني املثايل والواقعي" التوتر املستمر"التارخيي واالجتماعي، وعكست 
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ت الـيت   وميكن أن نلتمس يف إطار الفكر اإلسالمي الكالسيكي، الصـياغا         
الفقه، :  خالل جمموعٍة من العلوم أبرزها     من" اإلنسان"تشكلت حول مفهوم    

العصر احلديث اليت تشكلت    ات  ، أما يف سياق   علم الكالم، الفلسفة، التصوف   
وائل القرن التاسع عشر وحىت يومنا هذا، فقد كان ملفكري حركـات            منذ أ 

ق يف تقـدمي الصـورة حـول مفهـوم      اإلسالم السياسي املعاصر األثر العمي    
 املرتبطـة بسـياق     اليت انبثقت من خالل األطروحات الفكريـة      " نساناإل"

 .املشروع السياسي
 
 

 :اإلنسان عند الفقهاء  §

 

 املطيع لألوامر اتنب    ،"املكلّف"إننا جند أن الفقهاء جعلوا من اإلنسان ذاك         
واملمنـوع  " الفـرائض "ع الواجـب    الفقه القانوين موضو  ، وهو يف    للنواهي

  مرجعيتـها مـن الـنص      ة تسـتمد  ، وإذا كانت القوانني الفقهي    "احملرمات"
  لذلك فقد عمد دات،هو إرادة تعلوعلى إرا    إذن من يفرض القانون   ،  التشريعي

ىل تفسري هذه النصوص واليت      إ اء من فقهاء السالطني عرب العصور     بعض الفقه 
تبدو إلزامية فيما بعد حبق شرائح اتمع األخرى، ووضع األطر اليت من شأا             

، مبمارسة شتى أنواع الطغيـان علـى        "والة األمور "ـأن تؤسس وتسمح ل   
لوالء، لذلك فقد تكونت طبقة     فروض الطاعة وا  الرعية اليت من شأا أن تقدم       

متتلـك أدوات    القوى اتمعية املسيطرة الـيت       إرادةمتثل  " والة األمور "من  



 )٧٢( 

ـ    اهليمنة واليت تبدأ     نتـاج مـرورا بإنتـاج      دوات اإل أئل و امن ملكيـة وس
 بزمام احلكـم    مساكة على القانون كأداة للسيطرة واإل     ، معتمد يديولوجيااأل
 .بشرلسيري شؤون اوت
 

نسان هذا سـاحة    اإلاخلاصة ب فطبيعة احلال هذه جتعل من األطر القانونية        إذن  
أدى كما  ىل خلط الديين باالجتماعي     إمع مرور الوقت    هذا أدى   ، و "الطاعة"

 . التمييز بني األفراد بسبب الدينإىل
 
 

  :٣اإلنسان عند املعتزلة  §
 

ذي يؤسس للنسق الفكري عنـد  تعد حرية اإلرادة اإلنسانية املبدأ اجلوهري ال   
 لتحديد قيمة   معيار موضوعي عندهم  " العقل"لذلك فقد كان ملفهوم     ،  املعتزلة
" املفكّـر اإلنسان  "لتركيز على   اقد حاول املعتزلة    جتماعيا ودينيا، ف  سان ا اإلن

جتماعيـا  اتزلة يف زمام موقفًا حداثيا      شكلّ املع ، وقد   دف حماربة العنصرية  
 واعتربوها الربهان على    ،إىل التأكيد على حرية اإلرادة عند اإلنسان      أدى م   

  .وجود اخلالق ودليال على العدالة اإلهلية

                                                
أولیري، الفكر العربي ومركزه في التاریخ، ترجمة إسماعیل البیطار، دار الكتاب ) ٣(

 ٦٠ ص١٩٧٢اللبناني، بیروت، 
ألقاویل في جار اهللا محمود الزمخشري، الكشَّاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون ا

، على الھامش تحت ٣٨٢، ص ٣، مجلد ١٩٦٦وجوه التأویل، مكتبة الحلبي، القاھرة، 
 .عنوان االنتصاف فیما تضّمنھ الكشاف من االعتزال



 )٧٣( 

 
 ال يعين يف نظر املعتزلة اإلعالء املطلق        إعالء شأن العقل البشري معرفيا    غري أن   

 ، فالناس ال يتفاضلون فيما بينـهم نسان يف سلم الكائنات املفكِّرة   من شأن اإل  
العقـل  "ىل مرحلة   للوصول إ " العقل الضروري "مار قوة   إال بالقدرة على استث   

، ومبـا أنَّ    ىل معرفة اخلالق وتوحيده   يصل اإلنسان إ   الذي من خالله     "النظري
ية وهبا، فهم أعلى مرتبة     هلظر املعتزلة يتمتعون باملعرفة اإل    املالئكة من وجهة ن   

 .نسانمن اإل
نسـان بصـفته   ة انصبت أحكـامهم علـى اإل     هذا األمر أدى إىل أن املعتزل     

هلية ألنه مطـرح     اإل معصية األوامر ، ألنه القادر على املخالفات و     االجتماعية
نبياء من  وحيد الذي خلق حرا غري مجرب، فحتى األ       وهو الكائن ال  " التكليف"

عصومون عـن ارتكـاب     وجهة نظرهم ليسوا معصومني عن اخلطأ إمنا هم م        
 .الكبائر ال غري

 

 حملاربة العنصرية،   نسانلإل" املعريف العقلي " على اجلانب    إن تركيز املعتزلة هذا   
دىن من املالئكة األمر الـذي طـرح إشـكالية    أدى م إىل وضعه يف مرتبة أ  

 .سالمي الفلسفي فيما بعدحمورية يف الفكر اإل
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 :٤اإلنسان عند الفالسفة  §
 

عند الفالسفة  عند الفالسفة، سواء    تعد املعرفة السبيل الوحيد لبلوغ املاهيات       
 .بن سـينا امنهم مثل     ني أوعند اإلشراقي  ، والكندي ،بن رشد ا منهم ك  نيالعقلي

البـاطين  التأمل  من خالل   إىل إدراك الغايات واملاهيات     الطريق   فالعرفان هو 
م أ ، عند العقالنيني  استداللياسواء كان هذا العقل     ،  "العقل األول "العقلي عرب   

، وسواء كانـت    كطريق للصفاء عند اإلشراقيني من الفالسفة     " يالاخل"كان  
ي اكتسـبت بـالتعلم     أ" كسـبية "اخلالق أم كانت    هبة من   " وهبية"املعرفة  

العقل "طلق عليه الفالسفة اسم     ومصدر هذه املعرفة عقل كبري أ     . واالستدالل
 ظهرت  ليت ا بداعات والفيوضات اإلهلية  ، فهو أول ألنه أول اإل     "األول الفعال 

 . علّة لكل ما حيدث يف العامل كما أنه فعال بوصفه،يف الوجود عن اهللا

، عنـد فالسـفة     "االستدالل"نسان بالعقل الفعال األول هذا عرب       يتصلّ اإل و
يف أرقى مستويات الصفاء عند فالسفة اإلشراق، وكـلّ         " اخليال"ـالعقل وب 

 .لك دف استمداد املعرفة الكاملةذ
  

                                                
آجنتس جولدتسیھر، التراث الیوناني في الحضارة العربیة، ترجمة عبد الرحمن ) ٤(

المحدثة والغنوصّیة في العناصر األفالطونیة : ، فصل١٩٦٥، ٢بدوي، القاھرة، ط 
 .٢١٨الحدیث، ص 

منھج وتطبیق، دار المعارف، القاھرة، ط : إبراھیم مدكور، في الفلسفة اإلسالمیة
 .٦٧ – ٤٠، الجزء األول، ص ١٩٧٦، ٣
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نسـان   وليس ذاك اإل   ،رسلعند الفالسفة أشبه ما يكون بنيب م      إذن اإلنسان   
من اختالف ابن رشد والغزايل العميق واجلذري        ، فبالرغم االجتماعي العادي

" اخلاصـة "خـب   ن ىلإد أما اتفقا على تقسيم البشر       ننا جن فإ ،بني فكريهما 
ـ      ، وهكذا فإن قيمة اإل    "العوام"ة  وعام ا نسان عنـد الفالسـفة تتحـدد طبقً

ة أن يقوموا   األقل معرف " العوام"، فإن على    ملستويات الوعي املعريف، وبناء عليه    
سـتدالل  اال"مـا عـرب      معرفة، واليت وصلوا إليها إ     كثراأل "اخلواص"بتقليد  
 ."هلام واخليالاإل" عن طريق أو" والربهان

 

ىل تكريس التقسيم االجتماعي للبشر، كما أدى       هذا األمر أدى مع الوقت، إ     
، وهذا التنـامي يف  والسلطات السياسية" املثقف النخبوي "تزايد تأثري قوة      إىل

، ضفاء السلطة على املعرفة   ، أوصل إىل إ   "السياسي"و  " الثقايف"ني  قوة العقل ب  
خـرى  سلطة يف الواقع اتمعي إىل جانب السـلطات األ        " لعارفا"فاحتل  
 ".املال"سلطة السلطة العسكرية، و" الشوكة" كسلطة

 
 :٥اإلنسان عند املتصوفة  §

 

ن أبرز املتصوفة الـذين اسـتطاعوا   أ  أحدبن عريب األندلسي   لعل حميي الدين  
نسان ة حول اإل   فقد صاغ نظري   ، واضحة ةيبلوروا ممارستهم عرب منظومة فكري    

                                                
نظریة المعرفة اإلشراقیة وأثرھا في النظر إلى النبوة، دار النھضة : إبراھیم ھالل ) ٥(5

 .٤٧:  وص٣٩-٣٨ : الجزء األول ص١٩٧٧المصریة، 
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 اليت تتفق مع رؤيـة شـرحية كـبرية مـن     ،"اإلنسان الكامل"عرب أطروحته  
 واألمشل من حيث الطبيعي     "تجلّي األكمل ال"ث يشكل اإلنسان     حي ،املتصوفة

و أواإلهلي خصوصا على املستوى الوجودي، وذلك من خـالل انعكـاس            
مر الذي جيعل من  األ،نسانية واحلقائق الكونية يف صورة اإل    ظهور األمساء اإلهل  

املعرفـة الكاملـة    " العرفـان "  البشر العنصر الوحيد القادر على التوصل إىل      
نسـان يف   فاإل،  يز طبيعته  حبكم مت   عند ابن عريب حمور مهم     نسان فاإل ،الشاملة

هلية التامة  املتحقق باملعارف اإل   "العارف"نسان  سالمي الصويف هو اإل   الفكر اإل 
 ."الكمال"قائق وميزاا ألنه هو نسان هو معيار احلالكاملة، وهذا اإل

 

ة هليء اإل آدم التجلّي األكمل على املستوى الوجودي بسبب ظهور األمسا        ويعد  
يقرر أفضلية اإلنسان على املالئكـة      مر الذي   واحلقائق الكونية يف صورته، األ    

 .ىل العرفان الكاملان هو الوحيد القادر على التوصل إنسخصوصا وأن اإل
 

هليـة التامـة    املتحقق باملعارف اإل  " العارف"هو  نسان يف الفكر الصويف     فاإل
 .نه هو الكمالو معيار احلقائق أل و باأللوهة وهالكاملة بنفسه وبالوجود

، و العـادي   مكان لإلنسان غري العـارف أ      يف هذا النسق الصويف العرفاين ال     
 ".العوام"يبقى غري العارف يف رتبة و
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 : خالصة  §
 

مبجمله ال خيتلف يف هذه اجلزئية عن الفكـر       الكالسيكي   نّ الفكر اإلسالمي  إ
لقد غـاب   ،  "عوام"و  " خواص "ىل طبقات إ على تقسيم البشر     يط املنبين الوس

 األمر الـذي    سالمي، اإل و اجلاهل عن الفكر   أجتماعي غري املطيع    اإلنسان اال 
ىل جعـل    كما أدى ذلك إ    على حد سواء،  أدى إىل نفي املسلم وغري املسلم       

 .نسانلإل املعيار الوحيد "الطاعة"
 

لماء والفقهـاء   استثمار الع  خالل الدول االسالمية املتعاقبة    كما حاول احلكام  
وجعـل املنطـق    " يـديولوجي داع األ اخل"من خالل   " العامة"للسيطرة على   

ما من مل يستجب من العلماء ألوامـر        ا للممارسات القمعية، أ   تربير" ياجلرب"
 .رصه على استقالله تعذيبا وسجناالسلطان فقد دفع مثن رفضه وح

 

 يف "الفاعـل " من موقـع   تدرجييا، مع مرور الزمن  سالميقد حتول الفكر اإل   ل
املـدافع  هلذا الواقع و  " املربر"إىل موقع   صناعة الواقع وصياغته وترشيده ونقده      

 . وغطاء أيديولوجي عليه وذلك عرب إضفاء مشروعية الهوتية،عنه

ىل اال الفكري، تتدخل االحنيازات   نتقل النص من طوباويته ومثاليته إ     فحني ي 
ر  وحني ميارس الفك   .قصاء واالستبعاد مارس اإل ة والتعصبات املذهبية في   الفكري
رض الواقع اتمعي فإنّ حدة االستبعاد تزيد ألسباب سياسية تتخفـى           على أ 

 .وراء مربرات دينية



 )٧٨( 

 


 
 

 يف العصـر     اإلسـالمي  ٦ مفكري التيار اإلصالحي   ال شك يف أنّ أطروحات    
ربعينيات القرن التاسع عشر وثالثينيات القـرن       احلديث، الذي ساد ما بني أ     

        ا، وعا ضخما وخلّفَت تراثًا فكريا واضحالعشرين، تركت أثر كست تا صور
 اآلليـات وطرحت  واضحا، حول قضايا اإلنسان واإلشكاليات اليت واجهته        

 .وفق تصورات تلك املرحلةرق املعاجلة لطُ
 

ا لعل أبرزها وأكثرها تـأثري    ،   ااالت الحية إجنازات يف شتى   وقد كان لإلص  
 املسلم، والدسـتور    يما يتعلق مبفهوم املواطن واملواطنية، وعالقة املسلم بغري       ف

 .وضرورة إصالحه
 

هذه املفاهيم تبلورت من خالل كتابات رفاعة رافع الطهطاوي وخري الـدين           
قاسـم  ىل الكواكيب و  إ  وصوالً ،ق العظم يالتونسي ومقاربات حممد عبده، ورف    

ـ   فظهرت األفكار والرؤى    ،  اأمني وغريمه  لة أاليت استظلّت فيما بعد بظلّها مس
 .املعاصرسالمي حقوق اإلنسان يف الفكر اإل
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ـ اقد عكست أدبيات مفكري تلك املرحلة من العصر احلديث انفتاح     ف ا فكري 
كما دلّت علـى وعـيٍ      ،على ثقافات وحضارات الشعوب األخرى     اواسع  
طورات احلداثة وضرورة إضفاء نظرة حديثة عـن اإلنسـان           لت  وسريعٍ عميٍق

والعلمية على حد سواء مـن خـالل         وطريقة تعاطيه مع املستجدات الثقافية    
 ."التقدم"معاجلة إشكالية 

 

   اإلصـالحيني مـع    لتقاء مشروع ا ر الفكر اإلصالحي هذا   وقد ساهم يف تطو 
مـن خـالل      حديثةٍ لٍةاملشروع السياسي العثماين القاضي بضرورة إقامة دو      

 الذي يتطلب وقبل كـل  ستئناس بالنموذج املؤسسي والدستوري األورويب   اال
 للوصول للتقدم كما    ا ومؤسسي ا وعلمي ا وثقافي ا وديني اجتماعيا ا إصالح ءشي

 وذلك دف جتاوز التخلّـف الـذي سـاد الـبالد          ، األورويب تقدم الغرب 
جمة األوروبية الساعية لتقسيم الدولـة       والوقوف موقف الند لله    ،سالميةاإل

 .يف ذاك الوقتالعثمانية واهليمنة عليها 
 

ت اليت تشـكلت  لصياغاديث اوميكن أن نلتمس يف إطار الفكر اإلسالمي احل    
فكـرة   زهـا برأ األطروحات   من خالل جمموعٍة من   " اإلنسان"حول مفهوم   

التنظيمـات  "عند رفاعة رافع الطهطـاوي، و أطروحـة         " املنافع العمومية "
 .عند خري الدين التونسي" الدنيوية
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 :عند الطهطاوي" املصاحل اإلنسانية"  §
 
ا عن اإل  ،  ٧الطهطاوي  رافع م رفاعة قدورته وحقوقه من خالل     تصنسان وحري

 اليت  "املصاحل اإلنسانية "تها أطروحة   اليت انضوت حت  " املنافع العمومية "أطروحة  
حريـة  : مىل مخسـة أقسـا  إان اليت قسمها نساإلفهوم حرية ه مبوعيعكست  
 .حرية سياسيةو ،حرية مدنية، وحرية دينية، وحرية مسلكية، وطبيعية

 

املفـاهيم اإلسـالمية واعتربهـا    لطهطاوي بني املفاهيم الفرنسية و  قابل ا وقد  
 ومفـاهيم اجلمهوريـة     ، فقيم املساواة واحلريـة    ،كمفردات متقابلة متساوية  

 . والعدل واإلنصافىسالمي مبدأ الشورال اإل يقابلها يف ا،والدستور
 

، مفهـوم املواطنيـة   :  قضايا حمورية منها   ٨"مناهج األلباب "وتناول يف كتابه    
حفظ حقوق الرعايا من خالل املساواة يف األحكام واحلرية وصيانة          وضرورة  

وضرورة إصالحه، من خالل ترمجة أنظمة حتقق       الدستور  ،  النفس واملمتلكات 
 سـالم ة اإلعامليوحريتها، كما تناول موضوع املرأة الجتماعية، قضية   العدالة ا 

قافات واحلضـارات واالسـتفادة     على كلّ العامل والث   انفتاحه  التي تكمن يف    
 .منها

                                                
 .١٩٧٤ ، نشرة حجازي،"تخلیص اإلبریز في تلخیص باریز: "رفاعة الطھطاوي) ٧( 7
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 :عند خري الدين التونسي" لدنيويةالتنظيمات ا"  §
 

يل  إ أقوم املسالك "  يف أطروحته الواردة يف كتابه     ن التونسي  خري الدي   ركز قدل
اخنراط املسـلمني باملدنيـة األوروبيـة        على ضرورة    "معرفة أحوال املمالك  

مسـألة التقـدم    ستفادة من التكنولوجيا والتقدم العلمي، حيث شكّلت        واال
والتمد ن قضي ا ة حامسة يف فكر   ة حموريراط باملدنية األوروبيـة    خناالأنّ   ه معترب
جتاحت األرض وذلك من    ضعهم يف احلداثة اليت ا    يضمن التقدم للمسلمني و   ي

واالقتصـادية  احلديثة التربوية واالجتماعية  " التنظيمات الدنيوية "خالل تطوير   
  .والسياسية، أي ما يعرف اليوم مبؤسسات اتمع املدين

 
 

 :إجنازات الفكر اإلصالحي اإلسالمي احلديث  §
 

عظـم   م  طالت ،ة هذه إجنازات كبرية يف سائر ااالت      قد حققت اإلصالحي  ل
دوره الفاعـل يف     "اإلنسان" وأعادت ملفهوم    ،األبعاد االجتماعية واألخالقية  

 وضـرورة  ، مبا يتالءم مع متطلبات العصر احلـديث  ،صياغة األحكام الفقهية  
 وضرورة تطوير وجتديد الوعي باإلسالم ثقافةً       ،مراعاة مصاحل العباد املستجدة   

  يف علم أصول الفقـه "يعةلشرمقاصد ا" وذلك من خالل إحياء قواعد    ،وفقها
الذي حاول  ،  يبوإعادة تطويرها، واليت تناوهلا الفقيه املالكي أيب إسحق الشاط        

حق  :ـحفظ حقوقه الضرورية اليت تتلخص ب      معاجلة مصاحل العباد من خالل    
، )واإلجنـاب  الزواج(، حق العقل، حق العرض      )املعتقد(ين  ، حق الد  النفس

 .)امللكية(حق املال 
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طاع اإلصالحيون تطويرالرؤية الشاطبية للحقوق اخلمسـة لتحقيـق         لقد است 
التقـدم  عالقة انفتاح مع اآلخر و االنصهار يف احلضـارات األخـرى، ألنّ            

  .ميةقاصد العامة للشريعة اإلسالاملينسجم مع 
 

 كانت حركة اإلصالح الفكري والثقايف قد       ،ومع عشية احلرب العاملية األوىل    
ضـرورية  ت وأفكار أساسية حـول اإلصـالحات ال       تبلورت لديها أطروحا  

نسانوية من خالل حتقيق العدالة االجتماعية يف بالد        الالزمة لتحقيق الرتعة اإل   
جتماعية والسياسية واالقتصادية هلذا التقدم     األطر اال ، كما ترِجمت    املسلمني
 : أمور منها الذي يتم عرباملنشود 

 يف احلقوق واحلريات بني الرعايـا،       وحتقيق املساواة املواطنية  حتقيق مبدأ    •
 وجتاوز ملفهوم   ،"دار اإلسالم  و دار احلرب "جتاوز مفهوم   األمر الذي يؤدي إىل     

 ."جلزيةا"ملبدأ كما هو جتاوز " احلريب"و" الذمي"

 تكـون عـرب     ،ر الصراع بني الغرب واملسلمني    وردم اهلوة لص  عملية  ن  إ •
عـادة  نتاج العلمي األورويب إلئل اإل وسامن خالل استخدام ،  م واملنافسة التعلُّ
  .تتوافق مع الروح اإلسالمية العامةنتاج وتطور علمي وفكري وثقايف ولكن إ

 
 ول أن يقدم نظرة منفتحة توفيقيـة  الذي حا،غري أن هذا املشروع اإلصالحي    

اصطدم مبمارسات االستعمار الغريب ومشاريع السيطرة العسكرية        ،جتاه اآلخر 
 جنمت عن خيبة   ا وسياسيا لإلصالحيني   متأزمة ثقافي  اظروفًنتج  أفعلى املنطقة،   
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الـذي    الغـريب   العالقة مع املصدر   فاختلت األمل بالغرب وثقافته وسياسته،   
، األمر الـذي أدى إىل   العالقة مع الدول الطالعة  كما اختلت لنموذج  ايشكلّ  

         يار املشروع اإلصالحي يف ثالثينيات القرن العشـرين، ليتحـول الفكـر   ا
 و قد   ،اإلسالمي من نزعته االنفتاحية إىل نزعة انكماشية معادية للغرب برمته         

 حنو هذه الرتعة االنكماشية الـيت       حممد رشيد رضا حلظة حتول مفصلية      شكّل
وقائع ذلك االنفصام بـني الدولـة       ، فكانت   ٩طرأت على األجواء اإلسالمية   

سالمي املُعاِصر الذي اختذ من     إلم الفكر ا  الفقه منطلق ما عِرف فيما بعد باس      و
 شعارا له محِدثًا قطيعة مع الغرب، شاهرا شعار الصراع احلضاري           "التأصيل"

رت يف أطروحـة     اليت تبلو  كات اإلسالم السياسي العقائدية   ممهدا لوالدة حر  
 .عند سيد قطب فيما بعد" احلاكمية"

                                                
  

, "قضایا اإلصالح والشریعة والدستور في الفكر اإلسالمي الحدیث: "وجیھ كوثراني) ٩( 9 
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محاض  رات , "أص  ولھ واتجاھات  ھ و م  آالت  , الفك  ر اإلس  المي الح  دیث : "رض  وان الس  ید 
 .١٩٩٩شتاء , بیروت,  العالي للدراسات اإلسالمیةدجامعیة ألقاھا في المعھ



 )٨٤( 

 






 
 :خطاب النهضة إىل حركات االسالم السياسي من  §

 

، سـالمي  يف مسار الفكـر اإل     ،ةل مفصلي حممد رشيد رضا حلظة حتو    شكّل  
 الذي  ،سالمي املعاصر  اخلطاب اإل  إىلصالحي  والتوجه من خطاب النهضة اإل    

عظـم   يف م  ١٠جتلّت فيه الرتعة االنكماشية اليت طرأت على األجواء اإلسالمية        
 .سالميةالدول العربية واإل

عـالوة  ،  والسبب يعود بالدرجة األوىل إىل اختالل العالقة مع الدول الطالعة         
 ،يهم لالستعمار صالحيني يف تصد  م الثقايف والسياسي الذي واجه اإل     على التأز 

س حلركـات اإلسـالم    يئة األجواء لربوز الفكر املؤس     األمر الذي ساهم يف   
 . السياسي

وتسعى القامة دولـة     تلك اليت تصرح     ، حبركات اإلسالم السياسي   املقصودو
  شعبية هلا قواعد مجاهرية  بىن التأسيسية التنظيمية لذلك، و    ومتتلك ال ،  "إسالمية"

  .مكان آلخرمؤيدة ملشروعها، وإن اختلف حجم هذا التأييد وفعاليته من 
                                                

قض  ایا اإلص  الح والش  ریعة والدس  تور ف  ي الفك  ر اإلس  المي     : "وجی  ھ ك  وثراني ) ١٠( 10 
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محاض  رات  , "أص  ولھ واتجاھات  ھ و مآالت  ھ  , الفك  ر اإلس  المي الح  دیث  : "رض  وان الس  ید 
 .١٩٩٩, شتاء, بیروت,  العالي للدراسات اإلسالمیةدة ألقاھا في المعھجامعی
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 ،ية والروحية  الدين من وظائفه األخالق     احلركات أن حتول   قد استطاعت هذه  ل
ولوجيـة معارضـة     ترمجة أطروحات أيدي   ىل دور سياسي برغمايت فاعل عرب     إ

 الـذي أدى    األمر ، فاسدة وقامعة وديكتاتورية   تهاياليت بغالب لألنظمة احلاكمة   
  .ط الشعبية والنقابية واملهنيةاسىل جناح تلك احلركات يف األوإ

 
 

 :"احلاكمية"اإلنسان يف أطروحة   §
 

ـ  سالمية خطاا األيديولوجي والبىن األساسية له     كات اإل استمدت احلر  ن م
املثايل من خالل  لقد استدعت الطوباوي و   .الفكر السلفي يف عصور االحنطاط    

سالمية اليت تعين االحتكام هللا من خالل تطبيق الشريعة اإل        ،  "احلاكمية"مقولة  
ـ   الإ االحتكام ال يكون     وهذا ،نسانيف كل مناحي حياة اإل     ىل إتناد  عرب االس

بعاد أي إنسـان ال يتحلّـى بتلـك         تىل اس إاألمر الذي أدى     ،القرآن والسنة 
ل الـدم   أوقع ممثلي هذا املشروع يف فتاوى الـتكفري واسـتحال         مما   ،املعايري

 . والتفريق بني املرء وزوجه

 الذي رأسه احلاكمية وهدفه تطبيق الشـريعة        فكرة النظام الكامل هذا    وتعود
خلمسينيات من القرن العشـرين علـى يـد أىب األعلـى      إىل ا  ،١١اإلسالمية

  مث يف مصر أوائل الستينيات     ،يف باكستان " اجلماعة اإلسالمية "املودودي زعيم   
 ".اإلخوان املسلمني"على يد سيد قطب الذي يعترب أحد أبرز مفكري 
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ىل نظـام  إلـه  نسان من الواقع وحو خلص سيد قطب مفهومه عن اإل     لقد است 
 وجـوهر اهللا    ، فمصدر املعرفة النهائي عنده هو اهللا تعاىل       ،فكري مطلق قاطع  

 ومعرفة  ، فهمهما عن طريق الفكر اإلنساين     وصفاته ال ميكن التوصل إليهما أو     
نه يقول باستحالة املعرفة عن طريق الفلسـفة        إ لذلك ف  ،اإلنسان هي للحقائق  

ـ    كما أن هناك أجزاء من الطبيعة      ،ا بنظره فرع املعرفة   أل فكـر  ن لل  ال ميك
 ودور العقل هـو     ،ن فهم اإلنسان حمدود بالطبيعة     أل ،اإلنساين االطالع عليها  

 .جل التوصل إيل حقيقة ما هـو موجـود        وسيلة التلقي والفهم والتأمل من أ     
 لذلك عند عدم وجود نص قرآين       ،يف فكر سيد قطب   سائلية هي أساسية    فالو

صحتها أو    صل إىل  فائدة األفكار من أجل التو     نه يعود إىل  إ ف يف موضوع معني  
 والقواعد هي تقديرات    ، فاألفكار عنده ليست مهمة بذاا بل بنفعها       ،عدمها
رد نظام حكم    واإلسالم عنده ليس شعائر دينية أو دعوة أخالقية أو جم          ،جتريبية

 فجوهر  ،ه لإلسالم وليست اإلسالم كله    فهي كلها أوج  ... أو نظام اقتصادي  
وجـه  أوالذي يشكل األرضية لكـل      ،  سالم هو مفهومه للحياة وللكون    اإل

ن النظام السياسي الذي جيب أن حيكم احليـاة اإلنسـانية           إوعليه ف  .اإلسالم
يتوقف يف صحته ومصداقيته على التفسري الشامل للمفهوم اإلسالمي وقيمـه           

نه من دواعي التوحيـد     أ ويعترب   ،والذي يتميز بسبعة خصائص أمهها التوحيد     
وهو املنـهج الوحيـد    ،ي املستمد من عقيدة إهليههلاإلوضروراته اتباع املنهج   

واتمعات هذه هي  ،  وما سواه فهي أنظمة وضعية من صنع البشر       ،  والصحيح
 ."جاهلية"جمتمعات 
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 تتعـدى علـى اخلاصـية       ،ن هذه املناهج الوضعية   إفبناء على تلك النظرية     و
 أو  فهؤالء الذين يستمدون منهجهم من ملـك     ، توحيد البشر   ومتس ،األلوهية

ع دين امللك أو العشرية     أمري أو عشرية أو شعب فهم ليسوا أتباع دين بل أتبا          
 واخلضوع لألنظمة   ،١٣"جاهلية"ويعيشون يف   " طواغيت" وهم   ١٢أو الشعب 

 وبناء على ذلك فال ميكن للمسلم أن   ،هو إشراك باهللا إذا ناقض الرسالة اإلهلية      
يكون مسلمفاملنهج هو الدين،ه غري إسالمي يف حياتاا وهو يتبع منهج . 

 
 

 :االنكماشية نتيجة مشاريع اهليمنةالرتعة   §
 

ىل استبعاد املسلم العادي فكيف بغري املسـلم؟        إ أدت   "احلاكمية"إن أطروحة   
اإلنسـان  " أثناء طرح قضاياه بوضع حد حاسم بـني          طاب يتمسك فهذا اخل 
" نساناإل"وم  مفه هذه املقولة حتصر     ، كما أنّ  "نسان غري املسلم  اإل"و  " املسلم

نسانيته إال إنسان يف تلك األطروحة ال يكتسب ن اإل أل ،يف بعٍد عنصري ضيق   
يـنكمش  ، ف  الذي يستبعد وينفي كلّ البشـر      ،من خالل االنتماء هلذا الفكر    

 ويتضاءل لينحصـر يف      املعاصر سالم السياسي نسان يف خطاب اإل   مفهوم اإل 
، السياسي للـدين والعقيـدة    ت النفع    املنطوي حتت جناح تأويال    ،"املسلم"

 وبـني   ،النصوص الدينية من جهة   " مثالية"ة بني    وتتسع اهلو  ،فتتباعد املسافات 
 .قيه الرمسي واملعارض من جهة أخرىالفكر الديين بش" واقع"

                                                
 ١٤–١٢ ص١٩٦٥ ،مكتبة وھبة ، القاھرة،"المستقبل لھذا الدین: "سید قطب) ١٢( 12
 ١٩١– ١٩٠صدار الشروق، مصر، القاھرة، " معالم في الطریق: "سید قطب) ١٣( 13
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 لتكرس نزعـة االنكمـاش      ،قليميةسياسية والعسكرية واإل  وتأيت الظروف ال  
وى اهليمنـة والسـيطرة     نب ق  بسبب التدخل السافر من جا     ،العنصري هذه 

 تـتحكم يف مصـائر الـبالد       مرييكية اليت دارة األ املتمثلة بسياسة اإل  ،  الدولية
فرض حكومات  و من خالل    أ ،االحتالل العسكري املباشر  من خالل   ،  والعباد

وهـو  " نسانحقوق اإل "م  على الشعوب باس  نظمة مشولية قامعة    أديكتاتورية و 
 .ك يف آنقل ما يقال فيه بأنه خمجل ومضحأمر أ
 

جه  فهو يوا  ، اليوم لالستغالل والتمييز والظلم    ضن جمتمعنا العريب احلايل يتعر    إ
 وقوة هيمنـة متمثلـة يف       ،سرائيل من جهة  إسياسة اغتصاب سافر متمثلة يف      

لى مم املتحدة من جهة أخرى، عالوة ع      مريكية يف قرارات األ   دارة األ حتكم اإل 
 .وجود حكومات مترهلّة قامعة له

 

تحديات بتكريس قضية الدفاع عن      اتمع مطالب اليوم يف سياق تلك ال       هذا
من وذلك لن يتحقق إال     . وجعلها القضية الرئيسية يف خطابه     نسان وحقوقه اإل

عند مناقشة القضايا اتمعية املنبثقة عن ، ألنه   خالل حترير الفكر من كل تبعية     
ا مـا   غالب،   وحقوقه وواجباته  نساين حيددها اتمع جتاه الكائن اإل     الرؤية اليت 

ؤدجلة النفعية لنص اخلطاب     يف سياق التأويالت امل    يةتذوب املشكالت األساس  
مرتبط وقبـل  القمع الداخلي  فالتحرر اإلنساين من االران اخلارجي و .الديين
 . بالتحرر االجتماعي والفكري العامءكل شي
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 ...أرى يف مرآة وعيي
اأن الكائن املسمكما باألمس ال يزال.. ى إنسان... 

 يوميا ...يغرس خنجر العنف
 حىت أدماه ...  يف قلب كوكبنا الوادع
 خالق أحياناباألمتذرعا بالفضيلة حينا و

 "قربان"وتارة يقدم العنف إلهله على أنه 
 ...ويصبح احلكيم احلليم حريانا
 ...ويسقط القلم من يد اإلنسان

 ... يشعر بعجز حقيقي عن التعبري
 ... رمبا أُختم القارئ حتليالٍت

 ... وشبع معها مآسي، تعرض يف وسائل اإلعالم
 ...نسان وأصبحت وعود السالم سراباتبلد اإل

 ...يتجرعها يف كلِّ آن لعِطٍش تنتزع روحه على رمضاء حرٍب 
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 يف شرحية معينة مـن الكائنـات    أن خطاب العنف ال ينحصر هال شك في  مما  
خـب   هذه الظاهرة تطال كافة الشرائح اتمعية مبا فيها الن         نّإنسانية، بل   اإل

الفكرية والثقافيسواءة والسياسي ة على حد . 
، يةنسانوعالمات هذا اخلطاب متعددة ومتنوعة يف حضورها يف اتمعات اإل         

من خالل سيطرة التأويل الواحد الـذي يـدعي       الذي يتجلّى بشكل صارخ     
ة املعرفة واحلقيقة للفكرة الواحدة، أو التعصب الغالب علـى بعـض            حصري

األمر الذي يؤدي إلشـاعة      اموعات الثقافية اليت ال تقبل االختالف معها،      
وار البناء سواء   نفي إمكانيات احل  ت كما   ،سمح بالتعدد أو التنوع   ت ال   اتمناخ

داخل أصحاب اجلماعة الواحدة أو بني اجلماعة نفسها وغريها من اجلماعات           
 أو  ،جتمعات إىل كيانات متناحرة على الـدوام      املُ، فيحول   اإلنسانية املوازية 

ىل أشبه ما   إىل حتويل هذه الكيانات      مما يدفع إ   ،منعزلة غري مفتوحة على احلوار    
ـ   عندما جتد  ، حلظة ةيأنفجار يف    وشك اال  ون بالقنابل املوقوتة على   يك ز  احملفّ

 .النطالق فتيل نزوعها العدواين
 

 حبيث ال ميكن عزل مفردات      ،وتتعدد أسباب شيوع خطاب العنف وتتداخل     
ربولوجيـة  ثنهي تطال كافة مفردات التركيبة األ      ف ،الواحدة منها عن األخرى   
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ة واجتماعية وفكريـة    نيسباب سياسية ودي   فاأل ،والثقافية املكونة للحضارات  
 ... واقتصادية

 

ولعلّ حضور الدولة التسلطية يف بعض اتمعات يعد أحد أهم تلك األسباب            
 يف اتمـع  فالدولة التسلطية حتتكر لنفسها مصادر السلطة والقـوة   ؛  وأبرزها

 مرتكزة يف ذلك على اختراق اتمع املدين وحتويـل          ،لصاحل النخب احلاكمة  
  هيمنةٍ قلّة إىل مؤسسات تابعة كامتداد ألجهزة الدولة يف ظلِّ        املؤسسات املست 

 عالوة على البعد األيديولوجي هلذه الدولـة الـيت          ، لسلطة االقتصاد  صارخٍة
 والتأكيد علـى    ،ىل تربير مشروعيتها  إية  األجهزة األيديولوج من خالل   تسعى  

لقمع الذي   يف سبيل فرض ا    ، غياب احلريات   مما يترتب عليه   ،"مركزية القيادة "
يكر  من األعلـى إىل األدىن      ،الذي يفرض الطاعة والوالء   و ،ةس التراتبية اهلرمي 

 .م البطريركي األبوي يف اتمعاتالنظاوهو ما يعرف ب
 

    كثر من اعتمادها   أ رهابم استعمال العنف واإل   إن طبيعة احلكم التسلطي حتت
 ،بدان واألرواح  يطال األ  ار مباش ا مادي ا سواء كان عنفً   ،على الشرعية احلقيقية  

ذا نظـام ال  كفاالنتخابات اليت يفرزها ها،  ومعنويا فكريارهابإ واعنفًكان و  أ
 كما يعمل علـى     ،نسانحلقوق املدنية املقترنة حبقوق اإل    جيمد ا  ألنه   ،معىن له 

 ألـا  ،توظيف األجهزة األيديولوجية والقمعية وينفق عليها امليزانيات الكبرية 
 .تؤسس وتشرعن وجود هذا النظام وتؤمن االستمرارية له هي اليت
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 عالمية والتربويـة والتشـريعية   يف الدوائر اإل   ،يديولوجية املتعددة جهزة األ فاأل
 يف عالقتـها    ،، تتضافر لتعيد تصنيع الرسائل األيديولوجية هلذه الدولة       وغريها

ـ  كما تعمل املؤسسات العسكرية ال   ،مع شعبها ورعاياها   ى أهبـة  يت تقف عل
 . كانت سلميةي مواجهة داخلية حىت لوأاالستعداد لقمع 

 

 والعمـل علـى     ، يتم تدوير النخب الفكرية    ،يف ظل هذه السياقات السابقة    و
قمعهـا  ن ختفـي  أ اليت حتاول مدافعني عن وجود هذه السلطة " مثقفني"خلق  
 . تربر للسياسي وجوده وممارساته"دميوقراطية"رهاا بأقنعة إو
 

ىل إ مما يؤدي   ، يؤدي إىل إلغاء حق تداول األحزاب املعارضة للحكم        كل ذلك 
 اوهذا اجلمود يف املؤسسات احلكومية يولد نفور      ،  اجلمود يف مؤسسات الدولة   

ا عندما تتزايد   ،اعامـ ،خطاؤهاأ خصوص ا  مما جيعل من هذه احلكومة هدفًا ثابت
ـ أن بدا  إ و ،لسخط مجاهريي مكتوم دائم     ، يف الظـاهر ومن هذا الشعب حمك

 إىل مستنقعات تنمو فيهـا       فيتحول ،قائما حمتدما يف أعماق اتمع    لكنه يظل   
 يف تلك األنظمة    تقوم االنتفاضات الشعبية   وعندما   ،األفكار املتشنجة املتطرفة  

 ويف الوقت نفسـه     ، رد فعل على العنف املسبق للدولة      تكون يف طبيعة احلال   
 مما يوقع   ،ج العنف من جانب أجهزة الدولة     يكون السبب الرئيس إلعادة إنتا    

 . األسباب الدافعة لتلك العالقات ال تنتهي إال بانتهاء عنفية يف دوامةالبالد
ىل إالـذي يتحـول      لخطاب املنغلق ترافق مع تلك الظروف رواج بارز ل      يو

 أو ،الدينيـة العقائديـة    ينظر إىل غريه من خالل هويتـه  ألنه،خطاب عنف
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حكم عليه على هـذا  وي حاكموهو ي...  أو احلضارية الثقافيةة اللغوية،القومي
فإن كان يتفق معه بالعقيدة أو املذاهب أو العرق أوالثقافة أو النمط            . األساس
 أو ،والكفـر   وإال نبذه إىل خارج ميثل البدعـة ، قبله ومتاهي معه،احلضاري

اسم آخـر   أو أي ، أو الغرابة واهلمجية،والتخلف،  أو التأخر،العمالة واخليانة 
 . يدل على املغايرة الكلية أو على االختالف الوحشي

 

 وال يعترف له حبقه يف أن يكون ، ينفي اآلخر،ومعتقده إذن فاملنغلق على ذاته
 هو نقيض هنظر  إذ االختالف يف، وميارس حبقه شتى أنواع العنف،خمتلفاً عنه

 . تصفيتها  تسخريها أو ويعمل على استتباعها أو،اهلوية وضدها الذي يتهددها
 

اليت نرى إليها مـن     و ،اآلخر ال حقوق له كإنسان    مبوجب تلك النظرة، فإن     
 . لتسميات اجلاهزة واليقينيات املطلقةاالتصنيفات الضيقة و خالل

 كل اختالف أو ،املغلق القابع يف هويته الصافية هكذا يستبعد صاحب العقل
 بـل هـو   ،للهوية الصافية العمياء  اآلخر  و الوجه    مع أن االختالف ه    ،مغايرة

 .متاسكها مربر وجودها وعلة
 

 االجتماعية فإن الفقر واحلياة اخلانقـة وغيـاب اخلـدمات           ،من الناحية أما  
 لنوع مواٍز من العنف الـذي  وند يؤ،والرعاية الصحية وشروط العيش الكرمي   
 فيصبون جام غضبهم على من يعدونه       ،يظهر من خالل سلوك الناس ولغتهم     

م سببقلية الـيت   جتاه تلك األ فتنتشر مشاعر العداء يف نفوس احملرومني      ،ا ملعانا
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 سـواء يف    ، فتتكاثر يف هذه اتمعات طبائع السلوك العدواين       ،تتمع بالرخاء 
يشعرون باالنتماء  و مع مرافق الدولة اليت ال     أ ،و مع اآلخر  أالتعامل مع الذات    

 .ليهاإاملعنوي 
 فإن االضـطهاد    ،جتماعية عن دوافع العنف األخرى    وال تنفصل األسباب اال   

  الذي ميايز بـني مـا      ،املقترن بأنواع التمييز القسري اليت تكرسه السلطات      
ـ وما يقابلها من جمموعة توصـف     " علىاأل"يعرف باموعة االجتماعية       بـ

 "األفضـلية " وذلك على أساس من تربير       ، مما يكرس طبقية صارخة    ،"األدىن"
ملعتقـدات   متسلحة بكافة املوروثات من ا     ،"أرقى"جتماعية املصنفة   للطبقة اال 

ـ       ،يديولوجياتوالعادات والتقاليد واأل   ت  اليت تؤصل هذه الفوارق سواء كان
و أو اجلـنس    أو العمر   أ املذهب   وأو الدين   أهذه الفوارق على أساس الطائفة      

 .الثروة
 

ـ   من العنصرية مازالت    شكال  هذه األ إن    يف معظـم دول     ،ومممارسة حىت الي
 شكالأ من   ،ري مباشر غو  أ مباشر   ،و مقنع أ معلن   ، على حنو مصرح به    ،العامل

 ،فضل من الشـاب   أ والكبري   ،على من املرأة  أالتمييزالقسري،اليت جتعل الرجل    
رية الفالنيـة    والعش ،فضل من األسود  أبيض   واأل ،والغين أرفع مرتلة من الفقري    

و القبليـة أو    أالدينيـة   "ىل الطائفـة     فيصبح املنتسـب إ     ...أعرق من تلك  
ىل من إ بالقياس   ، أهل ثقة وصاحب نفوذ    ،اليت ينتسب إليها احلاكم   " العشائرية

و أد ملكانة العائلـة      وكل ذلك يترافق مع االمتدا     ،ال ينتسب إىل هذه الطائفة    
 .و األصل العرقيأاالمتداد العشائري 
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 فيختل احلراك االجتماعي     تتضافر ،شكال التمايز أمن   مور آنفة الذكر  كل األ 
يف األعـراق  وتربز اخلالفات وتزداد يف البلدان اليت تكثـر  ،  ومن مث السياسي  

ىل دوامـة   إلبالد   ا  األمر الذي جير   ،داخل الوطن الواحد  واألديان واملعتقدات   
ية اليت تنتج احلـدة      فتكثر فيه األزواج الثنائية الضد     ،العنف واحلروب األهلية  

؛  يواجه ا هذا اتمع ما يقترن بالتنوع والتغـيري أو التجديـد             اليت ،العدائية
ن أ ختـاف مـاميكن   ،نظمة السياسية السائدة حاليا يف تلك البلدان فاأل لذلك

 دعـائم   نه سيقوض ال حمالة    أل ،ينتجه التغيري أو التجديد أو التحديث الفعلي      
املصـاحل  و ديـد    أ  ىل تدمري إ يؤدي   راتبية يف تلك الدولة كما    عالقة البنية الت  

 .القائمة على هذا التمييز
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تلتقي أطروحات النخب العلمانية واليسارية والقوى السلفية وكافة احلركات         
جتاه مـا   " مقاوم"موقف واحد رافض    يف  ... "العوملة "ـاملناهضة ملا يسمى ب   
الصارخ بني كـل هـذه       بالرغم من التباين     ،"السيطرة"يطلق عليها مبشاريع    

 واملرتكزات الفكريـة    ، النظر عن منطلقات كل واحدة منها       وبغض ،الفئات
يديولوجيـة   يف ظل الفوضى واخللط بني املنطلقات األ       ، املتباينة هلا  والفلسفية

 .والصورة الواقعية والطموحات واألمنيات
 

 قدمي قـدم   ،"القربان" ومفهوم   ، عميقة وراسخة   ومفرداا ،"املقاومة"فمفاهيم  
 تشكل عرب العصور التارخييـة      ، هذا التجذر التارخيي للمفهوم    ،البشرية نفسها 

ن تعددت وتنوعت    وإ ، وكلها يف اية املطاف واحدة     ،بصوٍر متعددة ومتنوعة  
" القربان"و" الصلب"و" اجلهاد"و" التضحية :" حبسب املعتقدات منها   تسمياا

 املصـطلحات واملفـاهيم هلـا       كل هذه  ."الثورة"و" النضال"و" الشهادة"و
على احلضـارات  ا  وليست حكر،جذورها العريقة يف احلضارات القدمية كافّة   
 . كما حيلو للبعض أن يصورها،الشرقية أو احلضارة العربية واإلسالمية
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 ،الالوعي األممي نساين و وعملية مناقشة هذا املخزون املتأصل يف الالشعور اإل       
 ، فهي ظاهرة مرتبطة بوجود اإلنسـان نفسـه        ،هلو الس ليس باألمر اليسري أ   

 وحق الـدفاع عـن       غريزي، هو رد فعل طبيعي   ،  أي خطر " مقاومة"وحق  
ولوجيـا احلضـارية     فامليث ،النفس حق أزيل فطري قائم يف الكينونة اإلنسانية       

 ... والفكـر الـديين  ،املنطلقات العقائدية و،أليديولوجيات احلديثة، وا القدمية
 ".املقاومة"على " الشرعية"وتضفي " البذل"م كلها تكرس مفهو

 

 وهناك اختالف   ،"حق املقاومة " على   ،إذن هناك إمجاع حضاري إنساين أزيل     
 ونـوع هـذا     ،"املقاومـة "املقدم أثناء عملية    " القربان"حقيقي حول حجم    

 ،و بصالة ينبغي أن يتمثل بفكرة أ ففي حني يرى البعض أن القربان    ،"القربان"
، أو حىت األمـة     عشرات األشخاص  و ،دمون عشرات القرابني  ن يق جند آخري 
 .بأسرها

 فيما يوسعها البعض اآلخر لتكون مقاومة       ،بالقول" املقاومة"حيصر  وهناك من   
... "الشـارع "يرتل ا إىل  ، و ذاك"اجلانب الفكري"وهذا يراها يف     ،مسلحة

ـ    ،احملتل" العسكري "ـ لل وهناك من يوجه مقاومته     الفـرد " ـ وحيصـرها ب
 "املـدين "عمم فريفض كافة مظاهر االحتالل مبا فيها  والبعض اآلخر ي  ،"احلريب

 ...لة السالحممن يساعد احلريب من غري مح
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 وتبقـى األسـئلة   ، جتاه الواقع، ال توجد معايري حمددة وواضحة،أمام ما تقدم 
وجـات   نقف اليوم أمام م ألننا،ةجابة عنها جبديينبغي اإل و ،الكربى مطروحة 

 .أفغانستانىل عنف متناٍم من العراق إىل لبنان إ
 

؟ ومىت يكـون  ، ومىت وكيف"القربان" وما هو نوع    ؟"القربان"فما هو حجم    
 وتعسف  وتتحول التضحية إىل    ؟"ا للدماء سفكً" ا ومىت يصبح  القربان قربان تعد

وما هو املعيـار الـذي     ،  ىل باطل يف استخدام احلق؟ حبيث ينقلب هذا احلق إ       
 ؟"التعدي"عن " املقاومة"ز ين نستند إليه لتميينبغي أ

 

 جيـد أن هنـاك      ،بأقطاا مجيعا " املتطرفة"ىل املواقف   بتمعن إ اليوم  واملتأمل  
 وتريد نزع ونسف حق البشر يف الدفاع عـن  يتمثل بقوى تتمادى ،  "امتطرف"

 ، وتريد أن تقضي على    "بشرية"ـب نفسها زعيمة لل    وتنص  وأرضهم، أنفسهم
 وحتاول  ،ن يقاوم مشروعها هي    أو كل من تسول له نفسه أ       ،"املقاومة"مفهوم  

 وتريد أن حتول الكائن البشري إىل     ، من أساسه وتلغيه عن بكرة أبيه      ن تنسفه أ
اعة بني يديهاآلة طيووجودها ال تعي وال تدافع حىت عن حيا . 

" القـرابني "دمي   يتمادى يف تق   ،ا آخر  جند متطرفً  ،وباملقابل ويف الطرف اآلخر   
 يبقـى   وبني متطرف وآخر،  ؛"قرابني"و" قربانا"حىت تغدو أفراد البشرية كلها      

معـس معسـا    وت،تلقى الضربات على رأسها   ت ،السواد األعظم من الشعوب   
، وما العـراق    "املقاوم"وسندان  " املعتدي" بني مطرقة    ، يف أتوٍن حمموٍم،   يوميا

 .تنيوفلسطني عنا ببعيد
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 سـيمارس  ، عليه أو معتدىا معتدي، كان انتماؤه كائنا ما،حملسلّنسان ااإلإن  
نسـانيته   وجتريد اآلخر من إ    ، ومع الوقت سيعتاد سفك الدماء     ،العنف املادي 
 .الفعلية واملعنوية

  الغرائزيـة،   بعيدا عن االنفعاالت   رواحنا وأ إننا اليوم حنتاج ألن نفتح قلوبنا     و
 ومـا يطـال النسـاء    ،مرعب حقاعميق و  فاألمل،وحتى بعيدا عن السياسية 

وبـرغم   مـدمرة،  حيفر يف ذاكرة األمم آثارا نفسية وروحية      ،طفال يوميا واأل
 .وت تكون وباحلب وباحلياة هناك أمل بأن مقاومة امل يبقىملاأل
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 ري يف مالمـح  ىل تغي وأدت إ،ا مدمرة على الشعوبلطاملا خلّفت احلروب آثار
 من خالل تدمري الرموز واملعامل احلضـارية خـالل          ،احلضارات عرب العصور  

 حىت إنـه     لصيقًا،  التاريخ البشري باحلروب ارتباطًا وثيقًا      وقد ارتبط  ،املعارك
يكاد ينحصر يف     الدراسية اليوم   التاريخ الذي يدرس يف املناهج     نّميكن القول إ  

 .تاريخ احلروب والغزوات
 

 والتطور املخيف آللة احلـرب وتكنولوجياـا        ،ر وسائل االتصال  ومع تطو 
 يف بقعة جغرافية واحدة   ، مل يعد يف اإلمكان حصر اآلثار املترتبة عليها        ،املدمرة

 ، تطال حىت املُشاهد يف مناطق بعيدة عن سـاحات القتـال           ،فاآلثار السلبية 
   ا ما كون عميقة خصوصعنـد اإلنسـان   وا عند األطفال واآلثار النفسية غالب

وهتك حلرمـة اإلنسـان  ،ودمار ،ملا يشاهدونه من مشاهد تعذيب     ،السوي  ،
 .اجلسدية واملادية واملعنوية

 

                                                
ال توجد احصائیات فعلیة وأرقام حقیقیة لحجم الكوارث النفسیة، وما تسجلھ بعض  )١٤(14

المنظمات اإلنسانیة العالمیة، كالصلیب األحمر، ومنظمات حقوق اإلنسان، ال یعكس حج م        
ارث الواقعیة الفعلیة، كما أن بعض اآلثار النفسیة، ال یظھر بشكل مباشر، وقد یظھ ر    الكو

 .مع مرور الوقت وھذا النوع ال تشملھ اإلحصائیات عادة
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 النفسـية    مبـا فيهـا     على األصعدة كافـة    عيات أكثر شدة  أمست التدا  لقد
اإلنسانيةَ ككل، ومن   لروحية اليت تطال    واالقتصادية وا  "البيئية"واإليكولوجية  
 يلقي ولو حملة سريعة على تلك اآلثار علّهـا تـوقظ ضـمري              نواجب املرء أ  

 .نسانيةاإل
 
 

 :عنف متوقعيف انتظار .. القلق: أوالً  §
 

    تمعات اليت تعيش حروبا مستمرة كما يف فلسطني والعـراق اليـوم         تعاين ا
ء ميدانيا من أفواه     وخالل سرب اآلرا   ،تكرار املآسي اإلنسانية    من فوبيا  ،لبنانو

ـ    جند أن الناس،احملنةعاش و من  أاملنكوبني  غـري مقتـنعني    ـ ولألسـف 
السلم الة  ما يعرف حب   حىت في  ، واملواطن العريب اليوم   ،جبدوى املساعي السياسية  

 مقتـنعني  فـراد غـري  ، ومعظم األا حالة ترقب العدواناألخرية، يعيش ضمني 
يات املعقودة   االتفاق ولكن ألن ، ال ألم ال يريدون السالم،       مبعاهدات السالم 

، وهذا النوع من االتفاقيات ينـهار       "سالم شعوب "وليس  " سالم أنظمة "ي  ه
 اليت غالبا ما تعـاين  لشعبيةنه غري نابع من قناعات القواعد ا ار األنظمة، أل  باي
 .جحافاإل

 

 قبل  حىت الظهوريف  تبدأ   بالعدوان    مقدمات احلاالت النفسية املرتبطة    نوجند أ 
ا ما يرافق املنشورات اليت ترمـى أثنـاء احلـروب    فغالب العمليات العسكرية، 
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 طالعيةد مساع صوت الطائرات االست     و جمر  ،عند األفراد ونزوح  حاالت ذعر   
 ومن األعـراض    ، فترة االنتظار والترقب   ه يصاحب وترممكن أن يولد القلق والت    

 ومشـاعر اخلـوف     ،النفسية اليت تنشأ عن ذلك الضجر والعصبية الزائـدة        
 كما تظهر الكثري من األعراض املرضية مثل الرعدة والغثيان وخفقان           ،والرهبة
 .ب واضطراب النوم والصداع واهلزالالقل

 

حيث يعمد   وكل هذه االضطرابات نتيجة للحالة االنفعالية يف فترة االنتظار          
و التحضـري السـريع وتـأمني       األهايل إما للرتوح السريع من شدة اخلوف أ       

هذه الفترة حتـت    ن طول    أ  إىل شري الدراسات تو ،يةضروريات احلياة األساس  
ـ سـيء  تأثري له    ألذى، و احتمال التعرض  أ ،ديد هجوم متوقع   ا علـى  دج

 .ةعمار الثامنة وحىت الرابعة عشراألطفال خصوصا من هم يف أ
 

 خالل احلـروب  ها   اليت يتم إجالؤ   صابات اإل من% ٢٥أن   ويكفي أن نعلم  
 حالة واحدة بني كل أربع إصـابات يـتم        ن  أ مبعين   ، هلع وذعر  حاالتهي  

قتلى من ال  % ٣٠ن   كما أ  ، حيتاج إيل التدخل العاجل    قصفإخالؤها أثناء ال  
 . من العمرةطفال دون الثانية عشر هي ألات البالغةومن اإلصاب
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  :عمليات العنفاالضطرابات النفسية أثناء : ثانيا §
 

 علما أا ، يف املستشفيات  لألسف اليتم تسليط الضوء على اإلصابات النفسية      
 حتظـى  صابات املباشرة هي اليت   ألن اإل  ،النفسيةتسجل الكثري من اإلصابات     

 ،ة فاقـت كـل التوقعـات      صابات املباشـر  فإن اإل   ويف العراق  ،باالهتمام
  النفسيةصبحت عاجزة عن استيعاب املصابني ا ومن احلاالت     واملستشفيات أ 

 :املسجلة
 Hysterical Paralysisالشلل اهلستريي . ١
 .أزمات تنفس خانقة نتيجة للتوتر النفسي. ٢
 . والعنفزيادة معدل اإلرهاب. ٣
 .والذهول تبلد املشاعر والفزع. ٤

 

حالـة اضـطراب ضـغوط الصـدمة        عـراض تصـنف حتـت       وكلها أ 
Posttraumatic stress disorder  ا بـاحلروف   اليت تعـرف اختصـار

PTSD ـ    ، و  وفقـدان   ،ي واإلدراك والـتفكري   تسبب اختالل االتزان النفس
 ويسـتعيد  ، فيظل يف حالة ذهـول ورعـب      ،الشخص للسيطرة علي انفعاله   

 ، أو االستجابة للمحيطني بـه    ، وال يقوى علي التركيز    ،مشاهد القتال الرهيبة  
 .وال يستطيع النوم من هول الكوابيس املزعجة رغم ابتعاده عن أماكن القتال
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 :صدمةت ما بعد الطرابااض: ثالثًا  §
 

يف األطفال   % ٨٠ىل  إ ٦٠ما بعد الصدمة تتراوح ما بني       ن نسبة اضطراب    إ
 مـع غيـاب   ، ولبنـان  ويتوقع أن تكون أكثر من ذلك يف العراق    ،بفلسطني

نسان بنفسه رورة أن يتعرض اإل   نه ليس بالض   أل حصاءات للحاالت النفسية،  اإل
، أو  و األخ ، ولكن يكفي مشاهدة النيل من األقربـاء مثـل األب أ           سيآللم

هنـاك  و نسان،الشديدة اليت تؤثر على كربياء اإلنواع اإلهانة الذاتية   تعرض أل 
نسان حيدث لـه  ن اإلإ :ما بعد الصدمة وهي   ض مهمة الضطرابات    عراثالثة أ 

 كوابيس ليلية وأحالم يقظة تشملها الصور اخلاصة      ،حداث املؤملة أللاسترجاع  
نسان جتنب أي صورة أو فكرة أو      إلكما حياول ا  مبشاهد العنف ومنها اازر،     

 .شيء يذكره ذا احلدث املفجع
 

 داخل   حبيث حيدث جتميع لألفكار    ،ا ما يتذكر املريض احلدث باستمرار     البفغ
 كما أـا    ،دراك ويتكرر ذلك بصفة مستمرة    إو  أخمه يف هيئة صورة أو فكرة       

يكـون فيهـا   اته  احساس ويعين هذا أن كلّ، يف عواطفه وتبليداحتدث تنميالً 
نه يتجنب اجللوس مع الناس واحلديث عن هذا        إوبالتايل ف ؛  نوع من الالمباالة  

 أناس يكون هلم عالقة ذا      نه يتجنب كل نشاط أو مكان أو      أ كما   ،املوضوع
ـ  باحمل اسيسـه حأ و ،نفصل عن اتمـع   ا يشعر بأنه    نسان فهذا اإل  ،احلدث  ةب

، فهـو   اضراملاضي واحل  فهو ال يرى أي شكل للمستقبل و       ،والعاطفة تتجمد 
 .يعيش داخل احلادث فقط
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 ألا   بطبيعة احلال،   واآلثار النفسية السلبية تؤذي األطفال أكثر من الناضجني       
أن وتشري الدراسات النفسـية إىل       ،صيب املخ حبساسية وتغريات يف نسيجه     ت

ضـطرابات مـا بعـد      صابون با ي %٨منهم  ىل صدمات   إيتعرضون  % ٨٠
حيـدث تغـريات      فإنه ىل كرب إنسان عندما يتعرض    ، ووجد أن اإل   الصدمة

نات خاصة بالكورتيزون الذي     وتفرز هرمو  ، واهلرموين ،كثرية للجهاز العصيب  
ا يف اخلاليا العصبية يف مراكز املخ املسـئولة         ذا استمر الكرب ضمور   إيسبب  

ا نسان مهلكً التوافق مع كروب احلياة فيصبح اإل     عن املزاج والتعلم والذاكرة و    
 . شديدبشكل

 

 مليار دوالر أمريكي ٢٠٠ن الواليات املتحدة رصدت مبلغ    ويكفي أن نشري أ   
 مليون إنسان يف أفريقيـا      ٣٠٠ يف وقت يعدم     ،للحرب األخرية على العراق   

أكثرمن نصف سكان الكوكب يعيشون حتـت خـط     ، و لقمة العيش اليومي  
كانت أو  " ظاملة"أية حرب   ؛  كما احلرب   والعنف مهما كانت أسبابه،    .الفقر

وحرق ،  رتاف هائل وعبثي للموارد البشرية     است هي؛  ، مشروعة أم تعد   "عادلة"
 .ساين، ودمار حمتم للكائن اإلنا اجلميللكوكبن

  

وهي ثار احلروب،   د تغيب عند البحث يف آ     ىل نقطة ق   إ ،اخريوأحب أن أشري أ   
 القسوة والتـوحش والرغبـة يف القتـل          العنف و  العواقب الروحية لتكريس  

، هذا السلوك الذي يوصف بالعادي      العدوان واحتالل األرض وقمع اإلنسان    و
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، وال ميكن له أن     أثناء املعارك، ال ميكن أن يقبله كائن، حباه اهللا بقلب وادع          
  ؟، فكيف بالعنف جتاه البشراو يقتلع شجريؤذي خملوقًا أو يدمر حجرا، أ

، حىت   حبال من األحوال   "سوية"تقبل احلرب بوصفها ردة فعل       وال ميكن أن    
 ألن ذلك يعين القضاء على روح اإلنسان        حني تكون ردا على عدوان ظامل،     

 .وهي علة وجود الكائن
 

 هو  ر األول واألخري  املشترك جلميع البشر على وجه األرض، القد       ويبقى القدر 
نسان حييا  وقدري أين إ   ،ات توصف باإلنسان   وكائن ،ىل بين البشر  أننا ننتمي إ  

، ومن حق بين البشر أن حييوا بسالم       ،وتبقى احلياة مستمرة  ... ه قبل عقله  بقلب
ـ ،  سنقاوم الظلم نعم   ...ن يشعر بأمان  ئن أ ومن حق الكا   نواجه العنـف   وس

سنقاوم ... سنحمي أشكال احلياة  ... ما كان ينسندافع عن اإلنسان أ   ... نعم
 .نسانإ حلظة أنه احلب وبقلب كبري ال ينسىرمبا ب... اهلمجية باحلياة
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 فإا ،لسياسي اعندما تصبح الكارزما الدينية أكثر قوة من النظام"

ا ومبـا أن الدولـة بـدوره      .  عليـه بالكليـة    ن مل تستولِ   إ ،حتاول إخضاعه 
ن ذلك يدفع باجلهـة الدينيـة إىل        تدعي لنفسها كارزما خاصة ا فإ     

 ١٥ ." من عمل الشيطانالًاعتبار الدولة عم


 
 

لعل عملية فهم اخلطاب األيديولوجي عند احلركات األصولية هـي احللقـة            
وما يتولد عنه عند    ،  "العسكري اجلهادي "األهم لفهم السلوك السياسي وحىت      

سلوك تنظيم القاعدة    عملية فهم  ف ،اإلسالم السياسي  ما يعرف اليوم ب    حركات
 وفيما بعد األحداث اليت تتـواىل يف دول         ، سبتمرب أحداث احلادي عشر من   و

، اليوم" اإلسالمفتح  "، وما يتردد عن      العراق إىل أفغانستان إىل لبنان     شىت من 
وصفها ودراستها على أا ظاهرة سياسـية       قتصر على األحداث و   جيب أال ي  
لأليديولوجيـة  أقل درجاا تشكل نقـدا للفلسـفة و        فاألصولية يف    ،إرهابية
 .بستيمولوجية املعرفة والعلومإلية والسياس

                                                
Max Weber : Economy and Societ , Berkele , Calif : University of 

California Pres , 1978, vol.3 ,P .1163 15  
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مهمـا كانـت معتقـدام    " املتطـرفني "عملية احلوار الفعلية مع األفراد  إن  
 تتطلب الغوص يف اخلطاب التأسيسي والفرضـيات األساسـية          وانتماءام،

  بد من اإلشارة إىل أن الكثري مـن        وهنا ال ؛   قبل كلّ شيء   وأصوهلا العقائدية 
عن رجل كسيد قطب حىت أواخـر       اباحثني مل يكتبوا شيئً   الغربيني وال احملللني  
 مـن   وال توجد سوى أربعة كتب له مترمجة إىل اللغة اإلنكليزية         ،  الثمانينات

اأصل تسعة وثالثني كتاب. 
ية كما حصل يف أفغانستان      فعملية القمع واحلمالت العسكر    ،من جهة أخرى  

 هذه  لوجية اليت تقوم عليها   غي األيديو  ال تل  ...والعراق، وسياسة جتفيف املنابع   
يف " مقدسـة "جل قضية يعتربوا    م أفراد ميوتون أل   بل تعززها، أل  احلركات  
فهي تكرس املفاهيم اليت    ،   وهم يدفعون حيام مثن معتقدام      وعادلة، نظرهم

 .يؤمنون ا

 أفكار من   ملاذا تلقى هكذا  :  األجدر أن يسأل احملللون أنفسهم     ن من لذلك فإ 
لوجيـة تأسيسـية    كأيديو" اإلسالم" ملاذا يبغون    ضحي من أجلها؟  يؤيدها وي 

 بأناس كتنظيم القاعـدة أن      وما هو السبب الذي يدفع     ؟وتطبيقية دون غريه  
يد بردات الفعل املتوقعة جتاههم؟ مـا هـي   ا العامل أمجع مع علمهم اجل     يتحدو

 ؟العقلية األصولية
 

االجتماعية واالقتصادية دون أن   ن التقصري أن ننظر يف األمور السلوكية و       إنه مل 
ن نكتفـي بوصـف    ، وأ ننظر إيل الدين والعقيدة كأحد أهم عوامل التغـيري        
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نه مصلحة آنية ميكن شـراؤها      أو أ   لسلوك الغزوات،  بأنه جمرد حنني  " اجلهاد"
بفعاليـات  ...  األمور االجتماعية والثقافيـة    فربط،  وتوظيفها ومن مث رميها   

 .احملاور يف هذا امليدان مأحد أهوتركيبات العقلية هو 
 

ولعل دراسة وحتليل أهم كتابني لفهم اخلطاب األيديولوجي والسياسي عنـد           
معـامل  " كتاب   اليت تولدت فيما بعد مها     سالمية، اإل بعض احلركات األصولية  

واليـة  "أو " ومة اإلسالميةاحلك" والثاين هو كتاب ،لسيد قطب "  الطريق على
 .لإلمام اخلميين" الفقيه

 

وىل على علمـاء االجتمـاع والسياسـية        ى بالدرجة األ  والواجب اليوم ملق  
يـديولوجيات وتفكيـك خطاـا     الالهوت بدراسة الكتب املؤسسـة لأل     و

فـق   وفـتح األ   ، دف توعية الشباب   ، ويف اجلامعات  ،ومناقشتها على املنابر  
، وحىت   فال يقع الشاب ضحية أفكار تفسد احلرث والنسل        ،للحوار والتجديد 

  . تكون مغايرة ملقصود مؤسسها نفسهارمب

 مفاده أن البىن الفكرية اليت يتأسـس  ،جيب أن نتنبه ألمر غاية يف األمهية   كما
 ،عليها اخلطاب املؤدجل؛ تعتمده احلركات خالل التعبئة الفكريـة والتربويـة          

برغم التناقض الصارخ يف آليات ترمجة هذه األفكار فيما بني تلك احلركات            
ا  أي إ  ،فكريا وعقديا  "مولّدة" فهناك حركات    ،ا متنوعة يت تبدو وأ   ال سهانف

لد فكرا يتمـايز عـن       مما يو  ،متزج بني التيارات الفكرية والفقهية والسياسية     
 .ا فتكًشدا وأكثر تطرفًا يكون أحيانسابقاا وأ
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وغياب احلـوار   الفقر والقمع   : مور أمهها  ويساهم بشكل فاعل يف التطرف أ     
مريكية على السياسة العاملية    دارة األ ثلة باإل م الواحدة املت  فاعل وسيطرة القوة  ال

سالم غري القاعدة،   ات ليست واحدة ورمبا تكون فتح اإل       فتلك احلرك  ،برمتها
وهكذا، فهي ختتلـف فيمـا      ... والقاعدة ختتلف عن حركة التكفري واهلجرة     

من حيـث العقيـدة      ا، وأحيان "اجلهادية"ن حيث ترتيب األولويات     بينها م 
 .واملذهب والتبعية

 

وهنا ال بد من ضرورة ضبط التعريفات الفقهية من قبـل علمـاء املسـلمني       
: وحتديدها بوضوح وحتديد مواقف واضحة وصرحية من قضايا أمهها مفـاهيم      

، ألن عملية انكفـاء العمـل       "اجلهاد"مفهوم  و" سالمدار اإل "و" دار احلرب "
ب ىل غيـا  يؤدي إ و ، أدى دور العلماء الشرعيني  العلمي الفقهي اجلاد وغياب     

 .ىل تنامي حركات التطرف إامليزان عند العوام وبالتايل
 

 ال  ، هو أنّ عملية تقاطع املصاحل بني طـرفني        ،األمر اآلخر الذي ال يقلّ أمهية     
 فاملصاحل السياسـية    ،ام بينه  فيما يعين حبال من األحوال التطابق األيديولوجي     

 يلول، أ ١١ عقب    السياسية  وقد وردت بعض التحليالت    ،قىتتغري والعقائد تب  
 ووجهـة   ،سـالم  دف إىل تدمري اإل    ،صنيعة أمريكية " القاعدة"ن  تشري إىل أ  

بان الوجود  القوى العاملية من سلوك القاعدة إ     نظري مفادها أن استفادة بعض      
جيـة  يديولو ال يعين حبال من األحوال أن التركيبة األ        ،فغانستانييت يف أ  السوفي

 .هي صنيعة هذه القوى



 (+٢) ٠٢٢٧٢٧٠٠٠٤ (٢+)    ٠١٨٨٨٠٠٦٥
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 املظامل وحماربـة الفسـاد      رفعورفع البؤس عن الشعوب واحتضان األفراد و      
 باحلديد والنـار   فعملية حماربة العنف،وترسيخ الدميوقراطية واحلريات الفكرية  

ىل مزيد من التطـرف وسـفك       وإ حمالة إىل تعزيز السلوك العنفي       ؤدي ال ست
 .الدماء

 واالعتداء علـى حرمـة      ،ن تتحول السجون من معتقالت للتعذيب     وينبغي أ 
ون مبثابة مصح فكـري ونفسـي     وتك ،ة تنويرية صالحي إىل مراكز إ   ،نساناإل

 خيرج املتطرف منها وقد توضحت الرؤية الفكرية عنده فيخرج حمبـا            وعلمي
تمع املديناللحياة قادرعلى االندماج يف ا . 

 

 خارج دائـرة  ، غري أنه من حقنا أن حنلم بعامل د يبدو ما أقوله حلما طوباويا     ق
وامسه، ليتحول من    لو يتغري مفهوم السجن       من السجون، وحبذا   العنف وخالٍ 

بداعية، رمبا يدخلها املرء من تلقاء نفسه       مؤسسة عقابية، إىل مؤسسة إنتاجية إ     
لتلقي املساعدة لتجاوز العنف الكامن داخلـه والرقـي بروحـه وتفكـريه             

 .وسلوكه
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 يبدأ احلوار؟من أين   §
 

تعد عملية فهم نشأة احلركات األصولية وبنيتها األيديولوجية، وبنية عقليتـها         
وطريقة اشتغاهلا الوظيفية، هي العملية األوىل واألهم قبـل الـدخول يف أي             
عملية حوارية، وقد شهدت العديد من مواقف حوارية متنوعة بني أصـوليني            

 . حبوار الطرشانلية أشبه ما تكونرات كانت العموغريهم، ويف أغلب امل
 

الـبىن  و والسبب الرئيس يعود إىل اختالف املفاهيم واملنطلقات من جهـة،           
األيديولوجية التأسيسية من جهة أخرى، فعمليـة اخلـوض يف الفـروع أو             

ـ      نبية على املعتقد واأليديولوجية   السلوكيات امل  ن  غري جمدية مبفردها، لذلك م
 : مههااملهم التركيز على نقاط أ

 

أنّ احلوار ينبغي أن يبدأ بتحليل املنظومة الفكرية اليت يؤمنون ا وطـرح      •
 متعلّقة بالتأصـيل  فنحن اآلن نواجه مشاكل ؛ للنقاشكل عنصر من عناصرها  

اعية إيل إعادة تطبيق تشار حركات اإلسالم السياسي، الد    مع ان  ازدادت تعقيدا 
 بفرض  ١٦"بل بعض األصولويني  الشريعة اإلسالمية كما وردت وقُيدت من ق      
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أفضل استعمال مصطلح األصولوي للداللة على ھذا األمر، كي ال یحصل االلتباس بین ھذه 
الجماع  ات واألص  ولیین بوص  فھم المش  تغلین بعل  م أص  ول الفق  ھ وقواع  ده ال  ذین ك  انوا          

  .یشتغلون في التأصیل الذي كان یمثل عملیة اجتھادیة
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رأيهم عن طريق استالم السلطة السياسية، مث تكييف التعليم مع ما يقتضـيه             
 .التأصيل املوروث

 أناس متخصصون، ال يتقنـون فـن        عملية احلوار هذه، جيب أن يقودها      •
احلوار وحسب، بل يفهمون النصوص املُؤسسـة لألصـول والعقائـد، أي            

الستنباطية للربط بني األحكام الشرعية واألصول       وا ليةميتلكون الوسائل التحلي  
 بعد القطيعة التارخييـة     ستجدة خصوصا اليت تتفرع عنها، والنظر يف األمور امل      

 مسـافة   ةالراهن ينكر وجود أي   " صولوياأل"غلق باب االجتهاد، فاخلطاب     و
أفىت بـه الغـزايل،      فكرية، بني ما أصله الشافعي وما أوصى به ابن تيمية وما          

بني املُعتقد الديين كما هو سائد يف اتمعات املعاصرة اخلاضـعة لعوامـل             و
 .العوملة

، ألننا جند أن واقف املتطرفة مبا فيها احلداثيةن يطال كافة امل   احلوار ينبغي أ   •
 مع اآلخر واحلكـم      رد احلوار  م من قبل بعض التيارات احلداثية     الرفض التا 

 عادة إىل الدفاع عـن  "سالمياإل"املتطرف  مما يؤدي بالتأخر،عليه بالتحجر و 
 املوقفني احلداثوي   هذا املوقف كسالح قوي لكفاحه ونضاله السياسي، وكال       

صولوي املتطرف جيب أن يحلل ويفكك، وجيب على النخـب          املتطرف واأل 
اء عن اخلطابات والكليشيهات اليت متثل يف       الفكرية أينما كانت أن ترتع الغط     

أن تضع على احملك النقدي ما يسـتهلكه املناضـلون           و اتمع بشكل يومي،  
 إىل الليرباليني، وحتليل ما يعتمـدون       ا من األصوليني وصوالً   السياسيون، بدءً 
مواقفهم املتشنجة حيـال    ة يقينية مقدسة، فحىت العلمانيني و     عليه وكأنه حقيق  
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 هو مسلم ينم عن نقص معريف خصوصا فيما يتعلق بالعلوم اإلنسـانية         كل ما   
االجتماعية واملواقف املتطرفة اليت يتخذوا متنعهم من فهم احلاجة الدينية أو           و

 .بشكل صحيح دراستها

القوة وعرب أجهزة األمـن   مقاومة احلركات األصولية، وقمعها ب   إن عملية  •
نساين من جهة كما أا سـتؤدي     عملية غري مقبولة على املستوى اإل     وغريها،  

قد أثبتت التجربة ذلك يف وقـت مـن          مفعول عكسي وعنف مضاد، و     إىل
األوقات، ألا ستزيد من قاعدا الشعبية وستعزز السلوك العنفي، وسـتمتد           
على حساب من ميثلون اإلسالم املعتدل، الذين سيضطرون للرضوخ للتطرف          
مسايرة للضغوط الشعبية وهو ما حيصل حاليا يف املنـاطق السـاخنة كمـا              

ياسي املعتدل ال يتبنون أطروحات اإلسالميني      العراق؛ فرجاالت اإلسالم الس   
   ة الـيت   ا إىل العنف حتت وطأة الضغوط العنيف      النضاليني، لكنهم يرتلقون كثري

سـجني   ففي الوطن العريب حوايل املائيت ألـف         .يعانوا من جانب األنظمة   
وقد سقط منهم عرب العقود االربعة األخـرية  . سياسي أكثرهم من اإلسالميني  

 ١٧.)ائة ألف قتيل من القتال املتقطع الدائر هنا وهناكحوايل امل

ن عدم اختاذ موقف واضح وصريح من قبل العديـد مـن احلكومـات     إ •
 يدفع بالقاعدة الشعبية إىل االلتفاف حـول        العربية واإلسالمية حيال إسرائيل   

اجلماعات األصولية اليت تتبىن مسألة اجلهاد ضد إسـرائيل وضـد احملتـل يف     
 أنّ فكـرة قيـام دولـة        التنبه إىل أمر معروف عند اجلميع هو       مع... العراق
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طـامع الدينيـة    إسرائيل هي فكرة حركة أصولية دينية استخدمت الدين وامل        
ن تنـامي احلركـات     وأ... قامة كيان سياسي يف فلسطني    لليهود يف العامل إل   

 التحـدي إلسـرائيل    هـو سـبابه  أ  اإلسالمية املتطرفة أحد أهـم     األصولية
ولية يهودية، لذلك ال ميكن     فنحن أمام أصولية إسالمية تواجه أص     ... األصولية
 وفتح باب احلوار معهم والوضع حيال       شكال مع األصوليني املسلمني   حل اإل 

إسرائيل كما هو معروف، وهذا األمر جيب أن تعيـه احلكومـات العربيـة              
مل شكلة مع العـا   واإلسالمية من جهة واإلدارة األمريكية من جهة أخرى، امل        

 أو   إلسرائيل حنيازال بشن حرب على اإلرهاب وال با      اإلسالمي ال ميكن حلها   
، ورغم أين لست مغرمة بتسويد صورة أي كان، غـري أن             هلا تقدمي تنازالت 

حماربة الفكر األصويل جيب أال تقتصر على ما هو إسالمي، فدولة إسـرائيل             
نقـدي هلـذه    لـتفحص ال  ن عملية ا  ة على مشروعية الهوتية يهودية، وإ     قائم

يعـين  " التجديد الالهويت "ا و عين خلع املشروعية الالهوتية عنه    األيديولوجية ت 
ا ألنه يضعف من محاسة اليهـود للمشـروع         ه وهذا أمر غري ممكن حالي     نقد

 .السياسي اإلسرائيلي

  حماربة املدارس الدينيـة،     سبتمرب هي  ١١ وبعد   إن املوجة السائدة عاملياً    •
ه طلبة العلم   ئلى أساس أن تنظيم القاعدة معظم أعضا      ع... الكليات الشرعية و

 ليل سطحي لألمور ورد فعلـي ال يـؤدي إال إىل  ، وهذا حت "طالبان"الشرعي  
ولكن جيب  ... ؛ فليس احلل هو إغالق هذه الكليات وإدانتها       تكريس العنف 

 بطريقة جادة   سالمي، وغري اإل  تأسيس معاهد حديثة لتدريس الدين اإلسالمي     
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 كافة أحناء العامل، وفتح كليات متخصصة يف أكـرب جامعـات            ومسؤولة يف 
 على األقـل، ال أن      ةالعامل تم بتعليم التاريخ املقارن لالهوت األديان الثالث       

ية، حيـث تـدرس     ترمى الدراسات اإلسالمية يف أقسام الكليات االستشراق      
ثون لعمق ويتحمـل البـاح     وجيب أن تتناول دراسات يف ا      اللغات واآلداب، 

 باب االجتهاد، فنحن جيب أن جندد       مسئوليتها فكريا ويعيدوا من خالهلا فتح     
منـذ   فالتجديد على املستوى اإلمياين متوقـف   يف اآللية واملنظومة الفكرية هلا    

، األمر الذي سبب قطيعة تارخيية، فوجود مثل هذه         زمن وباب االجتهاد أُغلق   
ة الفقر الثقايف والفكري، كمـا      املعاهد سيساعد األفراد على اخلروج من حال      

  .تعترب املكان األمثل الذي يؤمن البيئة اخلصبة للحوارات املثمرة بني األديان

 
 

 :خالصة  §
 

 ومجاعات العنف وغري   باختصار مع شيء من التكرار، إن املناضلني السياسيني       
 ومصادرهم الفكرية واأليديولوجيـة      العامل أمجع من ديانات خمتلفة،     العنف يف 

جيـة  متنوعة، وكل واحدة من هذه احلركات متتلك منظومة عقائدية وأيديولو 
 ... السياسيةعليها خطاباا الالهوتية وخاصة ا، تبين " الهوتية"و
 

وحلل اإلشكاليات املتعلقة بالسلوكيات اليت هي إخراج للسيناريو الفكـري          
لنـا مـن    ال بد   .. . واملناضلون دة و رجال الدين   الذي يتقن متثيله األفراد القا    



 )١١٩( 

جتديـد  "حباجـة إىل     ونقده، فنحن " الالهويت" و حتليل اخلطاب األيديولوجي  
، وعملية النقـد هـذه   "الهوت املوروثال"، وهذا التجديد يعين نقد   "الهويت

و يف أي وسـط   أا ورسالة املثقفني أيا كـانو     ،١٨طال كلّ األديان    جيب أن ت  
 .يعيشون يف هذا العصر

 

اله العنف الصريح والعنـف املضـاد        العنف بكلّ أشك    وللخروج من دوامة  
ن  أل –فقط    وال أقصده مبفهوم بوش    –والعنف املُقنع، واإلرهاب بكلّ أنواعه      

ع بعـد إعـالن     اإلسالمي تعرض إلرهاب مقن   العامل بأسره ال سيما العريب و     
 ."اإلرهاب"احلرب على 

ـ     وإزالة اإل  ة الصـرحية منـها    شكاالت واألشكال القمعية الداخلية واخلارجي
 تكون غري معلنة، لكنهـا      واملقنعة فاملثقف العريب احلايل يعاين من مشكلة قد       

السياسية اليت حتاول الضغط علـى املفكـرين لكـي          موجودة مع السلطات    
 واألمر قـد يتطـور      ية اليت تضفي الشرعية على النظام     يصبحوا األداة التأصيل  

املثال، أما على الصعيد الشـعيب      ، وهذا على سبيل     ليصل املثقف إىل السجن   
  .فاألمثلة أكثر من أن تعد وحتصى

كلة مع رجـال    واملثقف العريب بشكل خاص وأي مثقف آخر يعاين من مش         
ركـات الفكريـة واآلراء     الذين يتتبعـون احل   .. .الدين والالهوتيني والعلماء  

                                                
لفھم مسألة التجدید الدیني ال بد من العودة إلي كت ب محم د أرك ون والت ي تناول ت         ) ١٨( 18

 الفك  ر ،الفك ر اإلس المي  : بمعظمھ ا قض ایا تأص یل أن  واع الخطاب ات واألحك ام و نق ده منھ  ا      
وآخرھا الالمفكر فیھ في الفكر ... الدیني قضایا في نقد العقل ،األصولي واستحالة التأصیل

 . اإلسالمي



 )١٢٠( 

وتنتهي " التكفري"وتصل إيل   " بالتفسيق"الق أحكام قيمية تبدأ      إط ليسرعوا إىل 
 ."إهدار الدم "ـأحيانا ب

 

اجتهاداتـه الناقـدة    املتواصل إيل فتح آفاق العقل و     ال بد من السعي اجلاد و     
لكـي ال يسـتعبد      أن ال جتديد فيها،      يف األمور اليت يدعى عادةً    " دالتجدي"و

اإلنسان لعنف اإلنسان، فعملية احلوار هامة جدا وهي األداة الفاعلة اليت جيب            
 .  وال تقتصر على األديان، الفكرية التياراتأن تطال كل



 )١٢١( 

 



 
 

  )العنف عنصرية تكرس اجنراح الذات اتمعية( 
 
 :املرأةوالعنف   §

 

، وكل مـا يتعلـق ـا مـن          لطاملا حتاشيت اخلوض يف احلديث عن املرأة      
هلا من أمور كأا ال ختص كائنا        ما يطرح حو    خصوصا يف سياق   موضوعات،
عج وغريها من املواضيع اليت ت    ... "واحلقوق" "ساواةامل"و" احلرية" :غريها مثل 

 اليت غالبا ما ترفَع فيها      ،واملؤمترات والندوات ا الكتب والشاشات والربامج     
 فإنـه   إن دلّ على شـيء ، يف أتوٍن حمموٍم،الشعارات املؤدجلة وتوضع أخرى   

 اليت نعيشها وغياب الوضوح     ،رجة األوىل عن مدى الفوضى الفكرية     يدل بالد 
 كما تدل علـى أن     ، وانعدام األسس البنيوية لعالج الظواهر احلياتية      ،املنهجي

 .بدع مازال بعيدا عنا كلّ البعدنساين احلر املمفهوم الكائن اإل
 

ـ    ،  "النسائية"االبتعاد عن اجلمعيات    ألجل ذلك كنت أتعمد      ا ألن معظـم م
مرير مشاريع ال ختـدم      يتخذ من شعاراته أداةً لت     ،وقعت عيين عليه حىت اآلن    

 أو التقليل من شأن     ، وهذا ليس من باب النقد     ، وال حىت اإلنسان،   املرأة أصالً 



 )١٢٢( 

 بنيويـا  بل ألن هناك خطـأً  ،ما حتاول املرأة جاهدة أن تقدمه وحتققه لنفسها  
 فاملفـاهيم   ،سات املدافعة عن املـرأة    فادحا يف الفلسفة اليت تقوم عليها املمار      

 لواقع آخر رمبا يكون أشـد اختـزاال         وحة تنقل املرأة من واقع خيتزهلا،     املطر
 و  ، فتصبح عملية التحرر املزعومة عملية انتقال من عبودية ألخرى         ،إلنسانيتها

 .يصبح العنف مقنعا أو من لون آخر
 

، حتـاول   صرية حبد ذاـا    هي فكرة عن   ،حبتة" مجعية نسائية "وجود  إنّ فكرة   
 متاما كاتمعـات  ،ه ونفيه واقصاء،"كل من ليس بإمرأة  " أي   استبعاد اآلخر، 

صـرف  " جمتمع نسائي" ففكرة   ،اليت حتاول نفي املرأة وإخضاعها    " الذكورية"
نفصام الكائن املسـمى    ىل انشطار وا   ويؤدي إ  ،يكرس مبدأ الفصل بني البشر    

 .نساناإ
 

 ذلك مـن     ال بد وأن ندرس    حنلِّلَ ظاهرة العنف ضد املرأة،     وإذا ما أردنا أن   
  لـيس إال   ، ألنّ أشكال العنف املُمارس ضـدها      خالل سياقه الفكري العام،   

ض للعنف أيضـا     فالرجل يتعر  ،اإلنسانصورةً منعكسة للعنف املمارس ضد      
 القمـع  وشىت الشرائح اتمعية ترزح حتت وطأة العنف و        ،"السلطة"من قبل   

 فحىت األنظمة احلاكمـة يف الـدول الـيت توصـف     املنظَّم منه وغري املنظم،   
 ،بالضعيفة ترزح لسيطرة وهيمنة وعنف إدارات الدول اليت توصف بالقويـة          

 بدًءا من   يف تقرير مصائر الشعوب وخياراا،    اليت متنح لنفسها احلق احلصري      و
 ...سكري وصوال إىل االحتالل العقتصاديالتأديب واحلصار اال



 )١٢٣( 

 يقـع علـى احللقـة       ابدون شك فإن أشد أنواع العنف املولد هذا وأقساه        
 فالعنف املمارس ضـد     ، على الطفلة األنثى   ،"الذكوري"األضعف يف اتمع    

ن سلسلة طويلة مـن العنـف املوجـه ضـد            هو حلقة م   ،النساء واألطفال 
يقية مـا مل     تنذر بكوارث حق    وهي أمور  ، بل وضد الطبيعة الكونية،    نسانيةاإل

ود ونبذ العنـف بكـلّ أطيافـه        ىل حترير عقولنا من شىت أنواع القي      نسرع إ 
 .ياتهومستو

 

 
 :مشاهد العنف ضد الكائنات  §

 

 ، واألحكام املسـبقة   ،الفكرية املعلَّبة   وخنرج من األطر   ،إذا حاولنا أن نتجرد   
كيـف تبـدو    ...السياسية والدينية وحىت اللغويـة جتماعية وواملرتكزات اال 

 ؟مشاهد العنف على وجه البسيطة
 واملوظـف  ، والطفل يعاين من عنف البالغني  إنّ املرأة تعاين من عنف الرجل،     

جهزة السلطة   وأ ، واملواطن يعاين من عنف السلطات     ،هيعاين من عنف مدرائ   
خصوصا يف بالدنـا  ـ  واألنظمة السياسية  ،تعاين من عنف سياسة األنظمة

ـ العربية  وهكذا يف دوامة ال متناهيـة مـن   ،ول الكبرية تعاين من عنف الد 
 .العنف الصريح واملقنع واملتحول واملولد يف آن معا
ارسـة   منحنا أنفسنا حق مم،كما جيب علينا أن ال ننسى أننا ككائنات بشرية      

 فاإلنسان ميارس العنف ضد الشـجر فيقطـع   العنف ضد الكائنات األخرى،  



 )١٢٤( 

 فنسبة اازر املرتكبة حبق الغابات تنذر       ،الشجر لغري حاجة وال يزرع مكاا     
نساين يمارس العنف ضـد     آراء العلماء؛ كما أنّ الكائن اإل     بكارثة بيئية وفق    

ن نعلم أن   ، ويكفي أ  الكائنات البيئية يوميا فيعمل على حرق البيئة دون رمحة        
ة  باملئة من نسـب    ٣٩,٤على سبيل املثال تقدم للبيئة       الواليات املتحدة وحدها  

 وهي أعلى نسبة بني    ،انبعاث ثاين أكسيد الكربون املسبب لالحتباس احلراري      
نسان ميارس العنف سه بأنه متطور؛ إضافة إىل أنّ اإل دول العامل الذي يصف نف    

 أو عنف مقنع يتمثل يف تعديل جيناته وراثيـا   سواء عنف مباشر ،ضد احليوان 
 ...ىل انتشاراألمراض واألوبئة األمر الذي أدى إ،وتعديل منظومته الغذائية

ات على  هذا عدا انتشار األسلحة الفتاكة املدمرة اليت مازلنا نعاين منها ككائن          
عالوة على االستخدامات النووية بكـل صـورها وأشـكاهلا          كافة الصعد،   

حبق الكـائن   " سلمي"رح به أنه   فحىت ما يص   ،"سلميةال"غري  منها و " السلمية"
 .ألخرى والطبيعة والبيئة والكونحبق الكائنات ا" ميغري سل" فهو ،نسايناإل

 

ئنات األخـرى سـوى     إذن حنن ككائنات إنسانية ماذا قدمنا للكون وللكا       
 ؟اخلراب والدمار
جج  متذرعةً بشىت احل   ،شىت املخلوقات  أرقى من     البشرية تعتقد بأا   فالكائنات

ـ ،املعىن املقدس لصـاحلها  الالهوتية وعاملةً على تطويع      ا أن الكائنـات   علم
طارها الكوين العام ويف تناغم وظيفي عجيب مـع         األخرى ال تعمل إال يف إ     

نفسـه   ضـر نسـان ي   يف حني أنّ اإل    ، وهي ال تضر نفسها وال غريها      ،بيئتها



 )١٢٥( 

 الكائنات بفوقية ونرجسـية بالغـة،        وميارس العنف على شىت    ،ويؤذي غريه 
 . نف والتدمريوبقدر ادعائه للذكاء فإنه ميارس شىت أنواع الع

 

 حياول  نساين اإل  فالكائن منارسه،، نسمعه، و  كلّ ما أوردناه هو عنف نشاهده     
مستخدمة مفردات  " احلقيقة" وكل سلطة حتاول امتالك      ،فرض سلطته وقوته  

 وتدعي أنّ عليها تأديب من يقع حتت        ، بالكامل والنموذجي  القدسي متسترةً 
خضـاعهم هلـا     وإ ،على اآلخرين  فتمنح نفسها حق ممارسة العنف       ،وصايتها

 .صا وكلّ ما ال يصنع إال الدمارباللني أو بالع
 

 فاملرأة حتاول مقاومة عنف الرجل أحيانا       ،طبعا يقابل هذا العنف عنفًا مضادا     
 والرجـل يسـقط   ،سقاط العنف على أطفاهلا  وأحيانا بإ  ،بعنف من لون آخر   

اول أن تقـاوم العنـف      حت" املقاومة"ية على زوجته؛ و حركات      عقده النفس 
  حىت لو أدى األمر إىل حرق األخضـر واليـابس  ،بعنٍف مضاد بكل ما متلك 

؛ وهكذا جند أننا كشعوب سقطنا يف أتـوٍن حممـوٍم مـن احلـروب              أحيانا
 ينقذنا من شـروره  اليت ال والويالت ودوامة من العنف والعنف املُضاد املتولد     

 .إال قدرة قادر
 

 وال  ،نساينّ العام ف ضد املرأة ضمن إطاره وسياقه اإل      جلة العن معاإذن البد من    
 .  ال يزيد الواقع إال سوًءان ال يكون جمتزًءا وخمتزالينبغي أ

 
 



 )١٢٦( 

 : العنف سؤال اهلوية  §
 

 ،ة هلذه الظاهرة   ذهب العديد من الباحثني إىل البحث عن تفسريات علمي         لقد
   ا من   ا أن   وإذا كان يبدو جلياتهذه الدراس بعض، نت أن النظام االجتماعي    بي 

 والثقايف والوضـع االقتصـادي واملسـتوى        والسياسي واألخالقي والقيمي  
 معظـم  املالحظ هو أن غري أنه من ،كلها عوامل تفسر هذه الظاهرة  ،املعيشي

 هذه الدراسات واألحباث مل تضع موضع السؤال عالقة العنف بتشكيل اهلوية          
  .عند الكائن اإلنساين

وكمسألة طارئة   ،ة يبدو كظاهرة عرضي   ، جيعل العنف ضد النساء     الذي األمر
 ى بكل وضوح يف خطـاب وسـائل اإلعـالم    كما يتجلَّ،يف الزمان واملكان 

لـيس إال    وهذا خطأ فادح ألن العنف ضد املرأة كما أشرنا     ،املختزل الرديء 
 .ربى وواقع شديد القساوة واملرارة من منظومة عنف كا يسرياجزء

 

ن هـذه  إ حيـث  ،نسـان عند اإلل اهلوية  بني العنف وتشكّ  العالقة وثيقة   إنّ  
 مـن يصـنف أنـه       علـى  والسـيطرة، اهليمنة   مبدأ   األخرية تتأسس على  

 من  معلى حتكّ مبدأ اهليمنة هذا قائم      و ،بوجه خاص  واألطفال   النساء،أضعف
ـ  يف واقعنا ألننا ننتمي تمعات أ الرجال الذين هم    ،ميسك بزمام السلطة   ةبوي 

هـم مـن    و، واملعنوي يف وسائل اإلنتاج املاديهم من يتحكمون  و ،ذكورية
 . واملعنوي و الديين والرمزي املباشرسائل العنف الفيزيقيحيتكرعادة و

 



 )١٢٧( 

ا من  ا أساسي نكوم العنف   عدهل ي : ت منها يدعونا إىل طرح تساؤال    كلّ ذلك 
كان األمـر علـى هـذا    ؟ وإذا   عند الكائن اإلنساين  مكونات تشكيل اهلوية    

 وهل تسعفنا املقاربات املعتمـدة يف       ؟عالقةالنحو، فبماذا ميكن تفسري هذه ال     
 ؟تفسري اهليمنة على إجياد تفسري علمي للظاهرة

 

أو ظـاهرة   هبطت من مكان جمهول،      ، املرأة ليس حالة طارئة    العنف ضد إن ّ 
تزول مع الوقت   هامشية آنية  ةعرضيولكنه ي ، عـد ا مؤ بعـدـ س ـ س ة ا للهوي

 .اإلنسانية يف اتمعات
 األسس البنيوية لأليديولوجيات املتداولـة يف       يففالبىن املنتجة للعنف متجذرة     

ـ  عاملنا مبا فيها األديان، ومتأصلّة يف        ـة    ةالبنيات الذهنيـات الفكريواخللفي ، 
 ها األسرة،  مبا في  املؤسسات االجتماعية تعد املركَّب األساس يف بنية      ولألفراد،  

 . اليت ترعاه وحتتضنه
   كربعة تنتـاج  س العنف، وتعمل على إنتـاج شـروط إ        فاألمناط التربوية املُت

م يف الالشـعور    العنف يـتحكَّ  فت عنفية طائفية عنصرية من جديد،       جمتمعا
   اجلمعي للمجتمعات البشرية ويك دواليب الفعل السياسي واالجتمـاعي     حر 

 خـزون الثقـايف   املإنه جزء ال يتجزأ مـن       سواء،  على حد   . ..واالقتصادي
 .  ضخم حافل بشىت أنواع االضطهادتارخيي إرثعصارة  وواأليديولوجي

 

 أنه حالة ثابتة وظـاهرة مطلقـة   حبال من األحوال،   ال يعين  غري أنَّ كلّ ذلك   
ر الظروف التارخيية واالجتماعية الـيت تشـهدها         غري خاضع لتغي   وقدر مربم، 



 )١٢٨( 

ته تتفاوت حسب املرحلـة الـيت       بشرية، وإمنا املؤكد هو أن حد     اتمعات ال 
قطعها كل جمتمع بشري يف طريقه حنو إحداث القطيعـة مـع املمارسـات              

 ره حنو حتقيق التقدم واملساواة والرفاهية لكل نسائه ورجالـه         يف تطو القمعية،  
 .  وكذا لكل فئاته العمرية وطبقاته وشرائحه االجتماعيةوأطفاله،

 
 

 :سانية كونيةو رؤية إنحن  §
 

 يملي علينا أن نفكر     ربولوجية تضعنا أمام حتد   اعية واألنث إن التعقيدات االجتم  
قائم على أيـديولوجيا    " جمتمٍع عادل "عهود، إن فكرة وجود     بشكل مغاير للم  

اية "قدم لنا أكثر من نظرية      ت حتت وطأة التعقيدات ومل ت     قد اار " العوملة"
حداث جتري اليوم بتسارع دموي، وكأن املستقبل معدوم، كما       ، واأل "التاريخ

فرد واتمع، تتعمـق  أنه مل يعد مثة حاضر، والصراعات بني الفرد والفرد، وال      
 .بإيقاع خميف

ا ىل واقع آخر نبنيه وعي    ة العنف ودوامته، لنغادر الواقع إ     فلنهدأ وخنرج من حلب   
، ولنعمل على   ألفكار واملعتقدات ان، فلنتجاوز ا  وحسا، ونطوي الزمان واملك   

تأسيس واقع ينبين على معرفة الكون اخلارجي الذي يتنـاغم مـع املعرفـة              
 متناغم وحنن    راقٍ الداخلية للكائن اإلنساين فكيف لنا كبشر أن حنلم مبجتمع        

 ئن الداخلي الروحي الكامن فينا؟نعمل على إفناء الكا
تعـرض  " مـردودا "ملادة بوصفها   ال التوازن املتعاظم، بني الروح و     إنّ اختال 

لـى  نسان املختزل بالواقع املادي املنـبين ع      البشرية للتهلكة، فالتعامل مع اإل    
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املادي فقط سيؤدي ال    نتاج   وباإل نسان مبردوده املصلحة املادية وربط قيمة اإل    
 .، ألن الروح بعد أساسي من أبعاد تركيبة اإلنسان ايار اتمعاتحمالة إىل

 

فلنحترم الكون، وحنترم الطبيعة، وحنترم الكائنات، وحنترم ذواتنا بكلّ أبعادها،     
 إىل أفـق    ،ولنحترم حرية أرواحنا، ولنغادر مستوى الواقع الدموي احملمـوم        

مشرٍق، يرتكز على الوعي املنبين على التطور املتكامل للفرد روحـا ونفسـا       
معي، وفتح أفق غـري حمـدود للمحبـة    وجسدا وقلبا، والرقي بالفردي وات   

 .والتسامح
 

إننا ككائنات إنسانية خمريون اليوم وأكثر من أي يوٍم مضى، بني أن نتطـور              
حلـروب،  على املستويات كافّة، أو أن نتالشى وخنتفي يف أتون الصرعات وا          

نسانية اليوم على حافته أشبه ما يكون مبخـاض         وهذا التطور الذي تقف اإل    
العلم والوعي والثقافة وعالقـة اإلنسـان        ويرتبط بالدرجة األوىل ب    الوالدة،

 .سان وعالقة هذا األخري بالكائناتنباإل
 

وأن تكون كائنا كونيا، فهذا يعين أنك منبثق عن حضرة التكوين، يف هـذه              
احلالة أنت تتساوى مع كل كائنات الكون أمام املكون، وعندما حنترم كينونة           

، سنتناغم تلقائيا مع ما يدور حولنا، فنحـب الكائنـات           الكائنات األخرى 
 .ونتوحد معها ونتجاوزها، ألن عملية التجاوز هي أساس احلرية واالنعتاق

  الوجود والكون إال جتـلٍّ وجـودي        وِجد يف   شيء عندها سنجد أنَّ ما من    
ة  إال ويتغير ويتطـور يف سـريور   من مظاهرالتكوين، وأنَّ مامن شيء    ومظهٍر  
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مستمرة ونظام بديع، وتغدو كلَّ املتناقضات واملتضاداِت مكمالت لبعضـها          
البعض حبسب مستويات الواقع اليت تنتمي إليها، عندها سنعي أنه ال يوجـد             
تطابق تام بني األشياء بل كلّ كائن حالة قائمة واحلقـائق متعـددة بعـدد               

ذه الرؤيا تفضي إىل عصـٍر  لعلَّ ه الكائنات وهي جتليات ملظاهر قدرة اخلالق،   
نسانية، قوامها روح التواضع، ومشاعر االمتنان للمكـون، والـود          جديد لإل 

نسـاين علـى    ء الكائن اإل  واالحترام لكائناته وخملوقاته، فتصبح عملية اعتدا     
 .يف إطار منظومة كونية ال متناهية الكائنات األخرى أمرا متعذّرا
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 ... أشتم اآلن

  مدونةً ...ئحةَ خمريِة حرٍبرا

  اآلن... ِفي قلِب البشرية
  

  ليالً شموع السالمء أضي

 ... وأصلي
ا الترابهفَّرألجساد أطفاٍل ع  

 ...سالماف
 املقدسات من فوق كلّ 

 من فوق كلّ األديانْ
  

 ...فما آملين 
 ِصراع أدجلت أطْرافُه

  جلرِحواكتويت 

 ...أي كائٍن
 وأعرب اليوم ألجِل إنسان
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 )...رية على دين واحد لن يأيت أبدا تتفق فيه البشإنّ اليوم الذي( 
 

 ارب مريرة، طالت معظم  العصور، جت   اتمعات اإلنسانية على مر    لقد شهدت 
، اليت قاست وحشية احلـروب، واإلبـادات       إن مل نقل كلّها    شعوب األرض 

يت اجلماعية، وممارسات العنف الطائفي، والتطهري العرقي، وغريه من األمور، ال       
فكـان الكـائن    ،   حتت شعارات الهوتية ودينية    غالبا ما كانت تعلن ومتارس    

،  اآلخر، وجيد املسوغات الدينية    ق تصنيف ، مينح نفسه ح   اإلنساين على الدوام  
 وكانـت   ..."ربانيـة "و" فاضلة" أنواع العنف حتت شعارات      ملمارسة شىت 

 .ئفية أو مذهبية أو عقائديةو طااألسباب يف معظمها عرقية أ
 

صنف أنفسنا بأننا ، ون"أبناء األلفية الثالثة"ـوحنن اليوم كبشر، نِصف أنفسنا ب   
وغريه من األوصاف الـيت      ...ة واالنفتاح يف عصر العومل  ،  "نأفراد متحضرو "

           ا وتطـوا وعلمم ذواتنا على أننا أكثر فهما  مننحها ألنفسنا بغباء ونقدممـن  ر
فكيف يبـدو   ... سان وحوار وانفتاح وتعددية   ننا دعاة حقوق اإلن   سبقونا، وأ 
 ي اليوم يا أبناء العصر الفريد؟ احلضاري العاملاملشهد
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وقنا ا علـى  ونشهد وحشية تف... قف على أبواب أتون حمموم   ال شك أننا ن   
ن تتقنع بـأى     إا وحشية متطورة هجينة، استطاعت أ      ،من سبقونا مبراحل  

 ...صور وتتخذ من الشعارات أنبلهاال
فاألسلحة الفتاكة منتشرة يف معظم دول األرض، والسباقات النووية جاريـة           

ستنساخ وغريه، من أحباث سرية حتـاول أن         الوراثية من ا   بامتياز، والتقنيات 
هناك، الستخالص عناصر خنبويـة   و جني مميزتبحث هلا عن وباء مدمٍر هنا، أ    

ات البحث  تسود البشرية؛ كلّ ذلك ينذر بكارثة، علما أنه ميارس حتت شعار          
 .نسان ليس إالالعلمي السلمي خلدمة اإل

 

ـ   أما الوضع امليداين، فال حيتاج لشر      التقسـيم  اريع اهليمنـة و   ح طويل، فمش
مستمرة على قدم وساق، ففي العراق محام دم يومي مفتوح، مل تنفع معـه ال        

، وفلسطني أسـوأ    ية ال األمنية منها وال العسكرية     قليمطط الدولية وال اإل   اخل
ة، والسـودان والصـومال     حاالً، ولبنان علـى كـف عفاريـت متعـدد         

ل فيها أتـون حـرب       تشتع كلها دول ال ندري يف أي وقت      ... والباكستان
 .أهلية أو طائفية

 

وإن كانت هناك مشاريع دولية كبرية يف املنطقة، إال أن املظلة اليت تستظل ا              
تمرر هذه املشاريع عرب اقتتال     ، فغالبا ما     معظم األحيان دينية وأيديولوجية    يف
 املذهبيـة والشـعارات   الذي يتم دائما عـرب األقنيـة        ،بناء الشعب الواحد  أ

 إال بالقدر الذي    ، األخرى الدول الكربى ال تم بالدول    علما أنّ    ...الطائفية
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ومـا    من خالهلا   والدورة التجارية للسلع   ،نها من تسريع دورة رأس املال     ميكّ
، وبالتايل فكون هذه الـدول تفـرض    أن تستفيد منها من موارد الطاقة    ميكن

  من أجل االسـتهداف رين اآلخسلعها ومنط استهالكها ال يعين أا تستهدف  
تسريع وترية الـدورة الرحبيـة للسـلعة         السوق، ل   ولكن من أجل   وحسب،

      إحـدى  ،ا وخـدمات الرأمسالية؛ ولعل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال جتهيـز 
  من جهة،  توظف فيها اهلدف التجاري    فهي   الوسائل اليت توظفها هذه الدول،    

اتمعات خلدمـة اهلـدف     ، وسيلة تنميط األفراد و     من جهة أخرى   الوسيلةو
 .هلاالتجاري واجليوستراتيجي 

 

ما جاءت به ثورة تكنولوجيـا   إذن هذا التسويق ال بد له من معتقد يترمجه، ف         
عتقـدات  أبرز امل  من   ،اإلعالم واالتصال والتحوالت املؤسساتية املصاحبة هلا     

تمـع   العوملـة وا   العصر،و مفرداـا   ديانةأريد هلا أن تكون     اليت  ديدة  اجل
وجمتمـع   ...اإلعالمي الكوكيب وجمتمع اإلعالم واالتصال وجمتمـع املعرفـة        

 .االستهالك
 

 مـن    التطور اهلائل لالتصال يف احلـد      ملاذا مل يساهم  : والسؤال األبرز املُلح  
التكنولوجيا واالتصاالت السريعة    علما أن    ؟"...الطائفية"و" ةالديني"احلروب  

األرض على بعضها البعض، وأصـبح      سامهت بشكل كبري يف تعرف شعوب       
، وملاذا يبقـى  عظم املعتقدات واحلضارات السائدةنسان على اطالع على م    اإل
 ؟ وهل املشكل يف الدين؟عتقد احملرك الرئيس يف الرتاعاتامل
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ـ      استعراض التيارات الفكرية، جند أن     عند ر  الفكر اإلحلادي السياسي، والفك
، هي يف وجـوه     من تيارات فكرية أخرى   وما بينهما   ،  األصويل الديين املؤدجل  

، "اجلمهـور "كلّ يطلـب  ، وال "للسلطة"عملة واحدة، فالكلّ يسعى     متعددة ل 
التحريض بالدرجـة   ىل  لذلك فكل األيديولوجيات تلك يف جوهرها، دف إ       

ن اختذت أُطرا فكرية عقائدية، غري أا تبتعـد عـن الـدين             ، فهي وإ  األوىل
 .مستواه الفردياجلمايل الروحاين و مبفهومه

نسان، ولكن كحالة    وحمببة لإل  فاألديان والعقائد كحالة نظرية طوباوية مقبولة     
لتارخيية تؤكِّـد   ، والشواهد ا  ها األمرين وجرت علينا الويالت    عملية عانينا من  

لـدماء  تكال على الضمري اجلمعـي لوقـف سـفك ا         على عدم جدوى اال   
مل يكونـوا    كلـريوس، ، واإل ما أن رجال الدين، والكهنوت    ك... واحلروب

قادرين على جلم حاالت احلقد الطائفي واملذهيب، وغالبا ما تكون العظـات            
واخلطَب الداعية للتآخي واحملبة أسرية املعابد واملساجد، عالوة على أـا يف            

 ...ئن مكتومةبعض األحيان تشكل أقنعة لطيفة ألحقاٍد دفينة وضغا
 

، وبدأ مع بداية اإلنسانية      قدم اإلنسان نفسه   إن الدين ظاهرة إنسانية موغلة يف     
 يف تشكيل احلضـارات والفنـون واآلداب        نفسها، وكان املساهم الرئيسي   

، كما يشـكِّل البعـد      يعات وكافة أوجه النشاط اإلنساين    واألخالق والتشر 
، كما أن معظم األديان والعقائـد،       احلاضرةاملعنوي الذي يطبع احلياة اآلنية      

إىل حيـاة أو    ،ر لتتدخل يف املستقبل إىل أبعد من حدود املوت        تتجاوز احلاض 
الدينونية واآلخرة والفردوس   : حيوات أخرى مكترتة كل املفاهيم الغيبية مثل      
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ولوجيات اليت ال حصر    يديفردات اليت حتفل ا العقائد واأل     واجلحيم، وسائر امل  
هلا وال عد... 

نسانية، بل هـو متأصـل يف       ين ليس مرحلة منقضية من تاريخ اإل      فالفكر الدي 
لدائم للسلوك اإلنساين، وواهم مـن يتخيـل أن         نساين، واحملرض ا  الفكر اإل 

البشرية ممكن أن تتفق على دين واحد، وواهم أيضا من يتخيل أن اإلنسـان              
 ...يا بال دينن حيممكن أ

 

 :نية تتجلى على مستويات ثالثةفالظاهرة الدي
 

وهوخربة فردية يعيشها اإلنسان بروحـه،      : الدين الفردي : املستوى األول  -
 مبعزل عن جتارب اآلخـرين،    سه، غري نابعة عن إرادة مسبقة، و      وأعماق نف 

يتذوقها على شكل إحساس داخلي بسيط، يف مواجهة فريدة، مع قوة منبثة            
، فالدين  و نقدي ار روحي بعيد عن أي موقف عقالين أ       يف الكون، إنه اختب   

وال يقولب بقالب وال خيتص به       من اخلارج    بوصفه ظاهرة فردية ال يراقب    
 .جتربة خاصة وجدانية روحية حبتة، إنه أحد

وهو عندما تتبلور الظاهرة الدينية بشـكل       : الدين اجلمعي  :املستوى الثاين  -
 . خالل خلق الرموز وممارسة الطقوسمجاعة من

ي وه وهو بنية سياسية واجتماعية مركّبة    : الدين املؤسسة  :املستوى الثالث  -
يثة نسـبيا يف تـاريخ      ، وهي ذا الوصف حد    فوق مستوى الدين اجلمعي   

، فاتمعات البدائية عاشت الدين باملستوى اجلمعي دون        نسانيةاحلضارة اإل 
 . نية متلك السلطة املرجعية العليامؤسسة دي
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 مؤسسة  ومع" املؤسسة" مع الدين    ،"املؤسسات "وتقع معاناة البشرية اليوم يف    
يـة  ، والعالقة جدل ن بوصفه خربة فردية أو حىت مجعية      ليس مع الدي  ، و "الدين"

، فطاملا حـافظ النظـام      "املؤسسة السياسية "و" املؤسسة الدينية "وحمتدمة بني   
 م لـه اخلـدمات، والفتـاوى       تقد  على قوته بقيت املؤسسة الدينية     السياسي

ملؤسسـة  املطلوبة ضمن احلدود املرسومة، فإذا اختل النظام السياسي بغـت ا      
وهنا تطلـق   ... طيةً هلا، حتكم من ورائه    الدينية عليه وغلبت، وجعلت منه م     

، وتعلـن  ، وتشـن احلـروب  الفتاوى، ويسيس املقدس، ويقَدس السياسـي  
وميوت ألجل نصرة   " إهله"ـويتذرع ب " تهالهو"ـ يتمسك ب  الشعارات، وكل 

 ."دينه"
 

ىل العـودة إ    وال بد منه،   رجا جيداً  تعد خم  يف التدين " البدائية"ىل  إورمبا العودة   
ئر ول، كعالقة فردية، تصل الكـائن بسـا      فهومه البسيط، مبستواه األ   الدين مب 

 اًحساس، وربطه باجلمال وجعله مصـدر     الكائنات على مستوى الروح واإل    
فتح اآلفاق اجلمالية اإلبداعية، واالسـتفادة مـن         بداع، وذلك من خالل   لإل

ت منذ األزل، إىل تلّمس احللول ـدف سـعادة          املبادئ الفلسفية، اليت سع   
 تتجلّـى صـوره     ى إنسانا، وإزالة حالة البؤس اإلنساين، الذي      الكائن املسم 

سواء األوضاع األمنية وانتـهاك حقـوق        ،حة يف كل ما يدور حولنا     الفاض
 .بيئية اليت تنذر بكوارث طبيعيةو األوضاع الاإلنسان أ
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املـادة  نسان بالكون واملكون، فتتالشى     ط اإل خلربة الروحية الفردية، يرتب   يف ا 
، يف وحدة متكاملة؛ يتالشـى الكـائن بـاملكون          بالوعي، والوعي يف املادة   

 باخلروج عن الذاتية والتوحد مع      احساسيتالشى الكون يف الكائن، فيعطيه إ     و
كل ما يدور حوله، إنه اختبار للوحدة الكلّية للوجود، يف وعـي الغيـب،               

ـ       ، هذه اخلربة يف الواقع    واختبار منعكسات   ة ذه احلالة يكون الدين هو احلال
ذاك الذي حيترم الوجود وهـو      نسان الكوين هو  التناغم األمثل مع الكون، فاإل    

سه للمكون، حيترم كل الكائنات اإلنسـاين منـها وغـري     من أعماق نف   ممنت
 .نساين على السواءاإل

   رتقى اإلنسان باجلمـال     قد ا  ة باجلمال اإلهلي، يكون   عندها يرتبط مفهوم احملب
شار إليها أفالطون عندما     به إىل أعلى قيم التجريد، اليت أ       إىل أرقى بعد ووصل   

فالطون  يف عامل الُمثُل؛ وإذا انتِقد أ      جعل قيم احلق واخلري واجلمال ذورة القيم      
ن والطوباويـة  مياته املفرطة وطوباويته، يبدو يل أن قليال من البدائية يف اإل     ملثالي

روحه الضائعة يف عامل املادة الذي يتناهش       نسان، وتعيد له    يف اخليال ترقى باإل   
الية أشبه بنور يكشـف     ، فاملث ألجله طُالب السلطة وأرباب الكراسي أمجعني     

 بداع الكائن اإلنساين هي تلك حييـا      ، ولعل من أرقى حلظات إ     مجال األنفس 
فة واعية تفهم وجودها،    فيها بذوٍق رفيع، تكمن يف ملكة وجدانية لروح شفَّا        

الوجود املطلق يف الطبيعـة     ونفس تعي أن وجودها جزء منه يف بدن يعكس          
، وتصبح العبادة كيفما كان شكلها هي معرب حب وحالة وجـود يف      والكون

ما هو متناغم مـع البيئـة   ال كل املكون، عندها لن تكون خيارات اإلنسان إ   
ملكون الذي حيبه فتصبح عمليـة  ، ألن كل الكائنات عندها جزء من ا    الطبيعية

 . مرا متعذراساءة إىل أي خملوق أاإل
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مبعناهـا املـؤدجل،    " املقدسات"لوجيات و لعلّي من أكثر الناس انتقادا لأليديو     
رعة ىل كائنـات متصـا    البالد والعباد، ويحول البشر إ    الذي يتحكم مبصائر    

حنل، عِملَت على  متناحرة متنافرة، من خالل أديان وطوائف ومذاهب وملل و        
ىل جزر سياسية وأمنية، ال متناهية تقاتل بعضها بعضا، حتـت           تفتيت العامل إ  

 شعارات تنفي اآلخر وحتتقره، وأحيانا تكفّره وتهدر دمه، األمر الذي تتخذه          
وب من خالل إرسـال     الشعللسيطرة على مقدرات     ذريعة" الدول الكربى "
لتسقُط على رؤوس الشعوب الفقرية تلـك، فتمطـرهم         " محامات سالمها "

 ...ة اإلرهاب ونشر السالم واألمانصواريخ حبجة مكافح
 

دول أشبه ما تكـون مبـزارع تشـبه      وبسبب تلك الظروف أمست بعض ال     
ـ   ة الغاب، فَريث االبن أباه يف اإل      قطاع وحتكمها شريع  اإل ذا قطاع السياسي ه

د والنار، وينصاع لسياسـات     ويستويل على الكرسي، فيقمع الداخل باحلدي     
 .ال بقدرة قادر إالذي ال يربحه كالنعاج، حىت حيافظ على كرسيه اخلارج
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 أمام هذا الوضع املزري يبحث املفكر لنفسه عن خمرج فكـري لألزمـات             
ـ     هل يعد اخلروج على األ     :ويتساءل ا هـي   يديولوجيات حال ناجحـا؟ وم
؟ خلُّص ائيا من األيديولوجيات   هل ميكن لنا الت   : ؟ والسؤال امللح هو   البدائل

ن اإلنساين أن كائل؟ وهل ميكن ل  لنا حلّ الطوائف وتوحيد املذاهب    وهل ميكن   
 يا بال مقدسات؟حي

وهل ميكـن   ن تكون بديالً؟  جديدة هل هلا أ    "ةحداثي"هناك طروحات فكرية    
 لبشرية ويقضي على األيديولوجيات؟أن يوحد ا" الليربايلّ املادي"للفكر 

 

 
 :الليربالية اجلديدة   §

 

    ة ترواخترق   هناك تيارات فكرية حالي ،ت   الًوالغرب أ  ج خلطاب ماديمث هب 
. يـديولوجيات جمموعه يقوم على ادعاء اختفـاء األ      ىل الشرق، ويف    رياحه إ 

 قابل   املواطن غري  يكون يف الدميوقراطية املتقدمة     مفكرون ذوو شأن يعلنون أنّ    
اليت سادت انتهت، فقد انتـهت      املاضية   ن العقائد لفعل القولبة أوالتنميط، وأ   

 بني املاركسية    كما انتهت املشاحنات واادالت    يديولوجية البورجوازية، األ
واملبشرين بالرتعة االقتصادية الليربالية، وأُقفل باب النقاش فإن الرأمسالية تصدر    

تتطابق مـع الطبيعـة   " الليربالية املادية"ن كان يف العامل، وإ إىل كل م الليربالية
 !العميقة لإلنسان؟
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كباب وحيد وائي للخالص من  " املادية الليربالية "ن بتقدمي   وقام بعض املفكري  
ـ    ات مع ما يرافق ذلك مـن مصـطلح        ،"األفكار املستوردة "التأثري البشع ل

 ".احلداثة"و" السرعة" و،"صالاالت"، و"التكنولوجيا"، و"التقدم"
 

ديولوجيات حبد ذاته يؤدي تشييد     املناهض لألي " الليربايل"غري أنَّ هذا الطرح     
ىل ية طرفًا وطائفةً ودينا قائما إ     يديولوجإىل أيديولوجيا جديدة، فتصبح هذه األ     

رى املوجودة علـى    جانب بقية الطوائف واألديان واألفكار واملقدسات األخ      
ـ "حبد ذاته ذاك    " الليربالية"املية، ويصبح شعار    الساحة الع  الـذي ال   " دساملق

 ... العصا الذي نقمع به اآلخرينىلميكن مسه، فيتحول إ
 

إنَّ الليربالية املطروحة علينا اليوم تضفي على ذاا أكثر من أي وقت مضـى              
هكذا يصـرح   . رداء إثبات بسيط لنظام األشياء، وحيد وغري قابل للدحض        

، لـيس الفكـر   "إىل أنّ ألي نقد فيشري من أجل اإلاء احلاسم   "ن مينك آال"
ـ    إذن ".قع الذي يتصف بصفة الواحدية    وإمنا هو الوا   ا هنـاك أي     مل يعد أيض
والواقعة والقيمة مل يعودا يشـكالن إال       . فالواقعي اآلينّ يكفي  : جمال للتفكري 

 .اا واحدشيئً

ة واقعة،  الكلياني: " الظاهرة اليت تعممت   ويقدم لنا أرمان ماتالر مثاالً عن هذه      
   فاللفظ خيفي تعقد النظام العاملي اجلديد      : يديولوجياا أ يقول ماتالر، وهي أيض
 ١٩"بدالً من أن يكشف عنه

                                                
 ١٩٩٥، غشت "لوموند دیبلوماتیك"ي  السیناریوھات الجدیدة لالتصال العالم)١٩(19
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خ الكليانيـة وتقبـل     فالشعارات الليربالية املطروحة اليوم توقع الشعوب يف ف       

ستراتيجيات هيمنـة  بع ذلك من ا، مبا يستت  بكلياته فيصبح الشعار مشوليا    مراأل
 .مناط االستهالك بني الشعوبمن خالل توحيد أ

 

اختـزال الكـائن    "و سياسـة    إنّ ما يواِجه شعوب العامل اليوم وتعاين منه ه        
، فعندما يختزل الكائن اإلنساين بكلِّ أَبعاِدِه الفكريـِة والروحيـة           "اإلنساين

 امليتافيزيقية والغيبية ويتحول    ، مبا فيها األبعاد   والنفسية واالجتماعية واحلضارية  
، فإنه يتحول هذا الكـائن إىل رقـٍم   ىل كائن مادي اقتصادي مستهلك فقط إ

 بعٍد واحٍد على قائمة االقتصاد العاملي ورقما يف بورصِة األسـهم            مسطٍَّح ذي 
 .يتحكم ا املسيطر على املال

 

مـن  " اختزال اإلنسان"صراعات اجه شعوب املنطقة تو الشعوب العربية و  إن
 "املسلم احلركي "ـسالم السياسي ختتزل اإلنسان ب    ؛ فحركات اإل  أنواع شىت 

، فقـط " املسلم الشـيعي   "ـنسان ب  والفكر الشيعي املتشدد خيتزل اإل     ،فقط
مميز وهـو   نه  على سائر البشر وأ   " الفوقية" حق   واليهودي املتطرف مينح نفسه   

لبشر وما سواهم يف مرتبـة   فهم ا " اليهود"ـنية ب نسافيختزل اإل  "شعب خمتار "
 "الكائن املادي االقتصادي"ـنسان ب، والليرباليون اجلدد خيتزلون اإلدون ذلك
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لالهوت املقـدس علـى األرض       ت متصارعة إذن ما نشهده اليوم هو سياسا     
ىل إ" الليربالية"ومن ثُم تقدم     .رض يف دوامة عنف ال تنتهي     يغرق كوكب األ  

 .نسان اختزاالًأصالً لتزيد اختزالَ اإل" ختزلَةامل"الشعوب املتناحرة تلك 
 

 
  ٢٠"الليربايل املادي"اخلطاب الشمويل يف الفكر   §

 

ـ              حمـاور  ةعند تفكيك مفردات الفكر الليربايل املادي ميكن لنا أن منيز أربع
 : تشكل مركبات أيديولوجيا العصر

 

 :التكنولوجيا والتقنية: أوال -

 أَنـه حـاز قـوة القـانون          شك يف أنّ التقنية واقع، وتكمن خطورته يف        ال
نسان ناس حول الـكيفية فيبقى فكر اإل     يديولوجية التقنوية تمرِكز ِفكر ال    فاأل

  ملَاذا؟: السؤال احلقيقي املرعب وذلك من أجل إخفاء كيف؟:متجها حنو
ب املشاكل االجتماعية أو    هي املستدعاة غالبا حلج   " األسباب التقنية "فتكون  

االختيارات السياسية القابلة ألن تكون موضوع أخذ ورد، فمنطق األنظمـة           
. الشمولية ومن بينها النظام االقتصادي يحظِّر أن توضع احنرافاته موضع نقاش          

                                                
تفكر وسائل اإلعالم كما "، و١٩٨٥، كالیمار "سعادة مالئمة: "فرانسوا بیرون) ٢٠(20

 .١٩٩٦، مقتطفات من خطاب مجھول، ھارماتان، باریس"أفكر أنا
 .١٩٩٦یشال كایا، ریاضة وحضارة، ھاراتان، باریس م
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وعندما يتم جترمي االختالل الوظيفي، فذلك من أجِل الدعوة إىل مزيـد مـن        
 .سمح بالتحكم فيهالتقنية من شأنه أن ي

 
  :أطروحة التقدم: ثانيا -

ألنه ،ىل خلل بالغ هو تقدم أحادي البعد يؤدي إ     إنَّ واقع التقدُم املطروح اليوم،    
ال يأخذُ بعني االعتبار حاجات الكائن اإلنساين اُألخرى، فهو ال يقـيس إال             

تصـادي، األمـر    التقدم املادي الكمي البحت مع ما يرتبط به يف املؤشر االق          
الذي أَوقع الشعوب النامية يف اهلوس، ألنَّ عملية تقهقراإلنتاج االقتصـادي            
مسألة غريقابلة للتصور يف عاملنا احلايل، لذلك يتم تكريس مفهوم التخلُّـف            

ادة السرعة تولِّد بـدون     لتبقى الشعوب يف أتوٍن حمموٍم مع نزعة التطور، فعب        
 .الحقة صرب نزعة املحدود نفاد

 
 : عالموسائل االتصال واإل: ثالثًا -

 ات األ   شكِّل أحد وهي تاملركب ة هلذا العصر، بل أضحت عقيدةً       أهميديولوجي
ألا أداة سِرب   ،  ة سحرية تفتح ا مغارة علي بابا      هلا سلطة تفوق العقائد وكلم    

الكـائن   "، وهي حمور مهم يف حياةوسيلة ترويج تسويق السلع   السوق املايل و  
 ارتباطًا مباشـرا    وننتاجية الكائن مرتبط   وإ ألنَّ النجاح والفالح  " تصادياالق

ا، وأنَّ على الكائن أن يرتبط بالعامل طيلة ليله واره، وأن يكون منخرطًا يف         
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كلِّ مكان وزمان، ويكون الوصول إليه سهالً ومتاحا للجميع يف أي وقـت،      
 .ق احلياةالعصريةوإال اعترب متخلفا ال يستِح

الكائن "يديولوجية مشيدة سلفًا لتخدم  سائل اإلعالم ختتار بوساطة شبكة أ      وو
الوقائع اليت تشكَّل منها العصر، وذلك كي تطلب من         و "ختزلاالقتصادي املُ 

املواطنني يف ما بعد االخنراط فيه، وتشعرهم بأم مسامهون فيـه، بـدون أن              
وعليه فاإلنسان الذي يريد أن يكـون ابـن         . ارهيسعوا هم أنفسهم إىل اختي    
 أولئك الذين حيددون العصر وِقيِمه، لـذلك      " قيم"عصره جيب عليه أن يتبنى      

وأضـحى الفيـديو     ،عالن واالتصال والسوق  جند متاثال حادا بني ثالوث اإل     
ض احلداثة  وميارس من خالله فر    ،ىل إهله قسا دينيا يتقرب به الكائن إ     كليب ط 

 ...ن خالل شعرية التقنيةم
 
 : أكذوبة املعاصرة: رابعا -

أصبح مفهوم العصرنة إهلًا فوق رؤوس العباد، وغدت احلداثة شـعار ديانـة             
، اقع، ولكنه أيضا أسـطورة وأكذوبـة      احلقيقة أنَّ العصر هو شيء و     .العصر
ليم يومية تستدعى إخضاع الفـرد لتعـا      " ألوهية"معزوفة  " مالئمة العصر "ـف
:  فيصبح الكائن اإلنساين املستهلك لكل شيء يسأل نفسه ليل ار          ".اثةاحلد"

 ؟ يا ترى وكم أنا متطور أغدو عصريا؟نكيف يل أ
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و ألن عصرا معينـا أ ! "العصر"ىن غري أنَّ السؤال اجلوهري يكمن يف حتديد مع 
، فالعصر  حقبةً معينةً ترتبط بالصورة اليت تفَبرك شخصياا يف معظم األحيان         

    ري سينوغرايف يتمصومن خالله تسليط الضوء علـى حـدٍث أو          هو بناء ت 
رمٍز رمبا يكون تافها، ويتم ويله ونفخه ليصبح حمورا ال تشـكِّل             وشخٍص أ 

 .فيه اموعة البشرية الباقية سوى الكومبارس
 

نسـأل  إن أشكال التهليل لضروب املواءمة واملالئمة مع روح العصر جتعلنـا     
؟ ومن يحددها من بـني مليـارات الوقـائع          عصٍر ما " وقائع"أنفسنا ماهي   

؟ فوسائل  ب؟ أم من  أم النخ  ؟انية؟ أهم الساسة  واألحداث اليت حتصل يف كل ث     
ية يف  عالم اليت حتدد لنا الوقائع تلك تطرح علينا كظاهرة اجتماع         اإلعالن واإل 

 .حني أا غدت أفيون الشعوب

 
 :كجمتمع االستهال  §

 

ا، والتركيز املسـتمر    رض استهالكً  األ الشعوب العربية من أكثر شعوب    لعل  
  مفهوم االسـتهالك املتمثـل يف      جيعلنا نعيد النظر يف   " اتمع املستهلك "على  

يديولوجيا املتمثلة يف الرتعة الرأمسالية اليت تنتج على املستوى الدويل البطالة           األ
 يوميا علـى    للمسيطر كل ذلك حيدث   غالل الفاحش   واالست" النامية"للدول  
ى ومسمع األنظمة وتفرض علينا باسم ويل األمر الصاحل وهـو سـوق              مرأ

 .االقتصاد العاملي
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 :ةـمـاتـخ §
 

 أن ينحى حبال من األحوال إىل نقض احلريـات         الليربالية هذا ال يريد      إنّ نقد 
 تركز على بعـد  اجلشعة اليت" املادية"منصب على الليربالية   غري أنَّ نقدي هذا     

 اليت  "االقتصادي"تزل اإلنسان بالكائن     وخت من اإلنسان هو البعد املادي    واحد  
فعـل أشـكال    يديولوجي بكل ألوانه ب   ، فقد استفحل اخللط األ    عبد الفرد تست

ما بني اخلطابات املفروضة علينا وجتربة األشـياء الـيت   الالمتاسك امللحوظة في 
 . غالبا ما تكذا وتدحضها

ا ستكون هناك انعكاسات خطرية على املستويات االجتماعية والسياسية         ورمب
ىل للشعوب السيما شعوب الشرق االوسط اليت ستسعى بوعي أو بغري وعي إ           

 تسـعى إىل كسـر   ،ليربالية والرأمساليـة بني أيديولوجيات مناهضة مضادة ل ت
يـديولوجيات  يربالية الشمولية، ورمبا تكـون األ املزعومة خلطابات الل الواقعية  

 .مر الذي ينذر بصراعات ال متناهية األ،تبناة أكثر مشولية وانغالقًاامل
ظرة الكونية املتكاملة للكائن اإلنساين هي احملررة له مـن سـلطة            وتبقى الن  

خرى يف حياة الفرد    لبة ألا تأخذ بعني االعتبار األبعاد األ      يديولوجيات املع األ
املفاهيم عن املادية املفرطة إىل      يحول  فهي طَرح  ال سيما امليتافيزيقية والروحية   

ىل احلدس واإلبداع الروحي، من اختزال اإلنسان إىل تكامله، من االستغالل إ          
ىل يمنة إىل االنفتاح، من التعصب إ     ىل املشاركة، من اهل   من الصراع إ   التكافل،

ت الوجود  مستوياىل  ، من مستوى الواقع املادي إ     لوعياحملبة وانفتاح القلب وا   
 .الالمتناهية
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، يصبح اإلنسان احللـيم أمامهـا       مام أزمات متفاقمة  م، أ تقف اإلنسانية اليو  
التقين اهلائل، ويرى األخطار احملدقة فيه، حياول       " التطور"يرقب حبذر    ،حريان

ورغبة حقيقية للسـالم،    ان،  حبدسه الفطري أن يتلّمس نفحة حمبة، وملسة أم       
تزلـه  ن جيد بقلبه اليوم خمرجا لألزمات، وهو يفكِّر بعذرية كائن ال خت    حياول أ 

تتعـدى   اليت   ستلهما اخلربات الروحية العميقة   ، م العقائد وال حتتكره األموال   
 .األزمنة واألمكنة واألشخاص

 

ن يدات، اليت انعكسـت علـى الكـائ       لقد محل هذا العصر الكثري من التعق      
، كمـا  ق به من مفارقات دد كوكـب األرض   نساين، ال سيما فيما يتعل    اإل

 ،ا اإلنسان، فأسلحة الدمار الشامل من نوويـة وذريـة  سائر الكائنات مبا فيه 
من جهة، وتقنيات العلوم اجلينية من      جتعل كوكب األرض على كف عفريت       

 كائنـات   كائنات تنذر بوالدة  استنساخ وغريه من تدخلّ يف تقنيات خلق ال       
، ه املـدمرة ، عالوة على التلوث البيئي الذي تسببه الصناعات، وآثـار    هجينة

 حـول   ، أطلقها العلماء بعد مؤمتر بـاريس      نذار اليت خصوصا بعد صفارة اإل   
 وارتفاع مستوى البحـار     التغيريات املناخية احملتملة جلهة االحتباس احلراري     

 .سانية حقيقية ال تبقي وال تذرن األمر الذي ينذر بكارثة بيئية وإ،واحمليطات
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ويترافق املشهد هذا مع ثورة اتصاالت، وغزارة معلومات، نقلت احلضـارة           
مـام  مل تشهده من قبل، ووضعت البشرية أ      االنسانية معها اىل طوٍر حضاري      

ر السيطرة على القوانني،    شياء، وجعل من املتعذَّ   األ، أربك نظام    واقع افتراضي 
 .اتجمرد فهم املتغري حىت أو
 

 سـواء   إن أزمة اليوم شاملة تطال كافة القيم دون استثناء، بكل توجهاـا،           
، املتنوعة الصور واملشارب واالجتاهات، أو احلداثيـة        الدينية والالهوتية منها  

 .ح الكائن املسمى إنسانا بامتيازبشىت ألواا وأشكاهلا، إنه عصر ايار رو
؟ أم حنن   ول القيم وايار األديان   يشهد أف ) عدمي( فهل حنن على أبواب عصر    

 ؟يخ واية اإلنساناية التار )النهايات(أمام عصر 
 

 هي منابعها وما   ؟ ما ين القيم السائدة منها والبائدة    أ :ويتساءل اإلنسان بروحه  
  ا ومساراهل القيم  ض أم من السماء؟     ين نستلهمها من األر   ا من أ  هي جماال

نسان تقرير مصريه الروحي؟ مـا      أال حيق لإل  ؟   كيف السبيل  ؟طلقةم م نسبية أ 
ـ         هي حقوقه  اه الكائنـات   ؟ وما هي حدود مسؤولياته جتاه نفسه وبيئيته وجت

 ؟األخرى وجتاه كوكبه
 

إن إشكالية القيم واملقدسات اليوم، ال تكمن يف القيم نفسها أو يف وجودهـا      
، ىن مبعىن واحد  ، وحصر املع  ختزال تلك القيمة يف بعٍد واحدٍ     حبد ذاته، بل يف ا    
عنـد   األشخاص، األمر الـذي يسـطِّح اإلدراك      ، وعبادة   واحتكار احلقائق 

نـا  نسان، فنحن ككائنات وجودية شئنا أم أبينا حمكومون بالقيم، وال ميكن         اإل
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فنحن مدينون للمعىن، الذي هو املظلّـة        ،"املقدس"أن ننفي أو نؤكد حضور      
ـ   ت، وليس لوجوديدار األخالقي، والعنوان ا   الرمزية، واجل  ن يف   اخلطورة تكم

 طريقـة   السريعة واملفاجئة، بقدر ما تكمـن يف    التحوالت احلضارية العصرية  
ن اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بإعادة النظر         التعاطي معها، فنحن مطالبو   

 عن الواقع بكل أبعـاده      جل صياغة رؤية منسجمة   عامل املعىن من أ   القيم و يف  
 .ومستوياته

 

 نقـد    هـي   نقدا لذاتية الفكرة بل    ت، ليس وحضوره" املقدس"قد  إن عملية ن  
للممارسات النابعة عن االختزال أو الفهم املختزل، فهو نقد موجه ملـا هـو         

، فعمليـة   ختزل عن التأويل يف عامل املعـىن      قائم موجود اآلن، وهواملقدس امل    
وتطال سـائر  ، ألا متس    يمية ومقاربتها من األمهية مبكان    تشخيص األزمة الق  

 .جعيات املعىن، وأشكال مصداقيتهمر
ذلـك بغـرض اسـتبداله      تناهض املقدس الديين، و    فالديكتاتوريات مبعظمها 

العنصـرية، كلـها    نظمة التوتاليتارية، و  صورة الزعيم والديكتاتور، كما األ    ب
ن تلغي مقدسات اآلخرين،لتثبت مقدسها هـي، وتؤكـد تفـوق           حتاول أ 
 .عنصريتها

 

خرى، تسقط  ادية شأا شأن امللل والنحل واألديان األ      تيارات اإلحل  كما أن ال  
ختزالً امقدسلترفع آخر أقلّ أو أكثر اختزاالً، ومشكلة العوملـة تكمـن يف        م 

بيولوجي االقتصادي املستهلك، ملتهمة بشكل     نسان بالكائن ال  كوا ختتزل اإل  
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 العميق  ن ندرك الفرق  وهنا ينبغي علينا أ   .  ينتمي لعامل الروح   متواصل لكل ما  
، وبـني الفكـر   الواقـع ىل االنفتاح هلدف اختزال بني العوملة، كفكر يدعو إ    

ن االنفتـاح   يف حني أ  ،توحة للعامل على الوجود   الكوين املنبثق عن الوحدة املف    
ة حتكمها أمنـاط    ن للواقع مستويات عد    وقبل كلّ شيء أ    لب منا أن نعي   يتط

 .متنوعة من املنطق
 

قدس وهي كوجوه ثالثـة للواقـع    على الذات واملوضوع وامل    والواقع يشتمل 
فجـوهر   ، اختزال وجه من هذه الوجوه يؤدي إىل خلل مـدمر      ، وعملية ذاته

ـ    املقدس إذن هو ذاك الذي يكفل التناغم بني الذا          ال  ٍذت واملوضـوع، عندئ
كن أن يدعي لنفسـه     ميكن للمرء أن يقع يف فخ التأويل الواحد وبالتايل ال مي          

ا يف   فما يبدو صـائب    ،ن احلقيقة ترتبط بالواقع احمليط ا      احلقيقة، إذ إ   حصرية
و يف واقع    كذلك يف حلظة أخرى يف مكان آخر أ        ال يكون  يف مكانه،    ،حلظته
 .آخر

 

 وهو  ٢١ديين الذي يتحدث عنه بسراب نيكولسكو     إنه املوقف العربثقايف والعرب   
البشـرية فيتخللـها    رف  ألنساق املؤسسة لكافـة املعـا     الذي يتناول كافة ا   

ىل ذلـك   ويشـري إ ،ما يتوسطها ويتعاىل عليها مجيعا ك،آن معاويتخطاها يف  
ي تيـار   ديين غري متناقض مع أي منقول ديين وال مـع أ          املوقف العرب "بقوله  

                                                
فیزی  ائي ف  ي المرك  ز ال  وطني للبح  ث العلم  ي ف  ي فرنس  ا، م  ن  : بس راب نیكولس  كو  ) ٢١(21

صاحب بیان العبر مناھجیة وھو ... مؤلفاتھ اإلنسان ومعنى الكون، ونحن والقسیم والعالم
لھ ا   من اھج المعرف ة فیتخل  مقترب علمي وثقافي واجتماعي یتناول النسق المؤس س لكافَّ ة     

 .ویتخطاھا في آن مًعا
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الت وهذه التيارات حبضـور     ، مبقدار ما تعترف هذه املنقو     الأدري أو ملحد  
هو، يف ا     وه. القدسي فـإذا  .  عرب حضورنا يف العامل،لواقعذا احلضور القدسي

 أن جيعل كلّ حـرٍب دينيـة        دييننّ من شأن املوقف العرب    قيد له أن يعمم فإ    
 ٢٢"متعذّرة

 

ظ الـيت تـوق    إنه موقف كوين يفتح فضاءات ال متناهية من احلرية احلقيقية،         
واألشـخاص وقدسـية     من عبودية األفكار     الوعي وحترره من كلّ ما يقيده     

لشـر  عندها جتاوز للثنائيات الضدية اخلـري وا غلقة، ألنَّ احلرية تغدو  العقائد امل 
نسان إىل آفاق معرفة قوامها احلب واملشاركة       احلب والكراهية، فهي تنقل اإل    

ىل ذات كونية ال تكتمل إال باآلخر الذي        التسامح، وحتول الذات اإلنسانية إ    و
يةً قيما كونيـة ترعـى       متبن يذوب فيها وتذوب فيه، يف انفتاحٍ     هو جزء منها    
ىل البحر والشجر، فيتحلـى    ت أمجعها من ذرة الرماد واجلماد إ      حقوق الكائنا 

الفرد برؤية عامل يف أعماِقه حدس شاعٍر عابرا كل احلدود الثقافية والسياسية             
 مهما كانت مصادرها وكيفمـا      والدينية واجلغرافية والتارخيية، فتصبح القيم    

 ماذا يكون توجهها هي املعرب األمثـل إىل حالـة           كانت صيغها وإىل من أو    
 .ود املتوازن مع الكونالوج

                                                
الموقف العبر دیني وحضور القدسي في كتاب بیان العبر مناھجیة، : بسراب نیكولسكو 22

 .١٥١ -١٥٠ترجمة دیمتري أفییرینوس، مكتبة إیزیس ص 
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 تكريس للعنصرية يف اتمع الطائفي احلوار من خلف األسوار -
 

 املؤمترات والنـدوات   احلوار بني الثقافات بات اليوم العنوان األبرز للكثري من        
أصبح عنوانـه   و". صدام احلضارات "ة   ملواجهة أطروح  ،اليت تعقَد هنا وهناك   

 ،معظـم املنتـديات الفكريـة     ضعه يف الذي ميكن و  " الكليشيه"أو  " الشعار"
الـيت  " احلوارات"يف كثري من  من مضمونه وحمتواه وأفرغ لدرجة أنه استهِلك 
  ".شجارات"أضحت عبارة عن 

 

فهـم   يف عملية    كل أبعاده وأشكاله البعد األساسي    ويأخذ احلوار احلضاري ب   
مم وخمزون تـراث التـراكم       على اعتبار أنه ذاكرة األ     ،"اواعي"التاريخ فهما   
 .اإلجنازات احلضارية  وهو الوسط الكرونولوجي الذي عربه متتاحلضاري

وعندما أعود يف ذاكريت أحداث وجمريات احللقات احلوارية اليت كنت أشارك           
جي الذي كنا نرتكبه    فيها أواسط التسعينيات أجد عمق اخلطأ الفكري واملنه       

 ألن مرتكـزات    ،جبـدارة " أغبيـاء "قب   ل كأطراف متحاورة وكنا نستحق   
ـ   فقد كنا ننتمي لطوائ    ،تةومنطلقاته دوغمائية عقائدية حب   " احلوار" ددة ف متع

"... يطـوع "جيـب أن يقتلـع أو أن   " شر"كل طرف ينظر لآلخر على أنه    
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خلطـأ يف هـذه     وا ،ياجيتحاورون من خلف الس    كانوا" كارماأل"فاحملاورون  
 ،"مقدسـة " املنطلقات احلوارية هي نصـوص  احلالة مركّب لسببني األول أن 

 األمر الثاين واألخطر هو     ، للنقاش أصال  بالتايل فهي تفرض بشكل غري قابل     و
التايل فاألطراف خترج مـن     وب ،ى أا إلزامية وحتمية حبق اآلخر     أا تطرح عل  

 .  وأكثر انغالقًااحلوار أشد عداًء
البـدء بـأي    ن ال بد من أن نتنبه هلما يف تارخينا الثقايف قبل            هناك أمرا  لذلك

 .حوار إذا أردنا حوارا
 .مستمرة احلضارات هو تراكم مستمر وسريورةنه كسائر تواريخ أ: أوهلما 
 املوروث على الصعيد    أن الثقافة التارخيية يف ديناميكيتها تفرض نقد      : ثانيهما 

 .األيديولوجي
الـيت  ) املقدسة(ألنه حيتم الدخول يف تفسري النصوص       ر الثاين مهم جدا     واألم

حـوث  ي تتجه فيه الب يف الوقت الذ ،جتليه يف مجاعات   و تؤسس ملأسسة الدين  
 البـد مـن التوجـه      ،لإلبداع "ا إنساني جماالً"احلضارية العتبار التنوع غىن و    

ا اقتضى األمر بـني     للتأكيد على أن الترابط والتواصل عالوة على التساند إذ        
 .ضارات والثقافات لألمم املختلفةاحل

وإنين على إميان أن املشاركة والتواصل الفعال يف األفعال احلضارية والدراسية           
على املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي هي الطريقة ادية ملواجهـة تارخييـة       

 .يةسلطة املرجعية يف الطروحات االقتصادية والثقافية واالقتصاد
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 فقد اطلع اإلغريـق     ،ة عن التواصل والتفاعل كثرية جدا     ولعل األمثلة التارخيي  
ون على   واطلع املسلم  ،خذوا عنهم لى ما عند املصريني والبابليني وأ     القدماء ع 
ع األوروبيون   واطل ،خذوا عنهم وأ ..اإلغريق والرومان واهلنود والفرس   ما عند   

مني واإلغريـق    املسـل  عنـد أوائل ضتهم على ما     يف عصورهم الوسطى و   
سـتمرت   ولوال ذلك ما قامـت حضـارات وا        ،خذوا عنهم وأ ..والرومان

 وإذا كان ذلك حال العصور السـابقة فكيـف          ،املعارف والعلوم والثقافات  
صال من  بعصرنا الذي تفجرت فيه العلوم وتكنولوجيا املعلومات ووسائل االت        

ن ذاـا وثقافتـها إذا      وهل تستطيع أمة أن حتص    ! ؟أقمار صناعية وفضائيات  
 علـى ثقافتـها مـن الثقافـات     انعزلت وانطوت على ذاا بدعوى اخلوف  

 ؟ األخرى
ن  وإ ، موجة من التغيري آخذة يف احلدوث      نواليوم أستطيع أن أجادل وأقول إ     

 يعم كل أحناء الكرة األرضية يف كافة املرافق االجتماعية          ؛شئنا أم أبينا  ؛  حتوالً
هذه الفترة أحوج ما حنتاجه فيها إىل احلـوار الفاعـل            وباعتقادي   ،والثقافية

 وتكمن أمهيـة  ،هم كل احلضارات يف صياغة مالحمها   إلجياد عوملة توافقية تسا   
؛ بنظري؛  الظروف املناسبة لنجاحها واخليار األفضل    مشاركة اجلميع يف توفري     

 بـني  ،دة لتحقيق االنسجام بني احلضـارات هو األخذ بالتوافق كوسيلة وحي    
ول املتقدمة والنامية لتحقيق التنمية املطلوبة واليت البد منـها ألـا هـي          الد

التعاون من  لالستقرار و ... ية و الوحيدة اليت توفر الظروف النفسية واالجتماع     
 ...جل البناءأ
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 أحناء األرض دون    واليوم تشهد الساحة العاملية حلظات مفصلية مهمة يف كل        
ي واملشهد الفلسطيين واملشهد اللبناين يف املشهد العراقااستثناء وخصوص. 
املتنـافرة  " السياسية" بني القوى    "حوارا"ا و د ِحراكًا سياسي  فلبنان اليوم يشه  

ديداً ج و ون هذا احلوار جتسيدا حقيقيا    نأمل أن يك    وإننا ،"الطوائفي"واحملتوى  
ام ، من حيث عالقتهم بأصوهلم الثقافية وخصوصي      لوعي مغاير لدى اللبنانيني   

 ولكن عمليـة صـياغة املفـاهيم    ،ق أو العر ملتنوعة، إن يف الدين أو الطائفة     ا
الفالسـفة  " ومنتجي اإلبداع الفكري من      ،ثقافةىل مؤسسي ال  احلقيقية تعود إ  

بـأم  " أرباب الكراسـي  " و "ملوك الطوائف "و" الساسة"ال إىل    ،"والعلماء
ـ  " مقدسهم" باحلوار حلماية    ىدخلوا ما يسم   ن جهـة وحلمايـة     الفكري م

 ؟ يمصاحلهم الدنيوية فأين احلوار احلقيق
ن هم الذين يستطيعون أن يسامهوا بشكل فاعل يف إطالق           املبدعو  فالفالسفة
 ديد فعلي يف  ىل جت  اليت من شأا أن تؤدي إ      ،اجلادة  وخلق النقاشات  ،األفكار

بـاحلقوق  تعلقـة   النظر يف منظومة املفاهيم امل    وإىل إعادة    ،الفلسفة السياسية 
ملسكوت عنـه   ا على التفكري يف الالمفكر فيه و       وهم األقدر  ،األساسية لألفراد 

  .يف الالوعي اتمعي
 من حيث تركيبته الطائفية املتعـددة       ،االختالفوإذا كان لبنان هبة التنوع و     

 علـى التمـرس     م القائ ،فإن أحوج ما حنتاجه هو إتقان لغة احلوار        والفريدة؛
 مساويا من حيـث     اعتباره و على    ،من جهة " اآلخر "ـببسياسة االعتراف   

 ال  ،اليت هي أساس احلوار   " عدديةالت" ألن   ،احلقوق واحلريات من جهة أخرى    
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تعدد داخل اتمع الواحـد، وإمنـا       عين فقط اإلقرار باالختالف والتنوع وال     ت
ـ  حبيث تقبل اآل  ينبغي أن تتخطى ذلك يف مفهومها؛      ا عنـها  خر بوصفه خمتلفً

 وذلك من   ،هلا من حيث احلقوق األساسية     ئًا موازيا ومكاف  تربه تع صوصياتهخب
  حبيـث  ، وأبعادها الثقافية  ،على كينونتها اتمعية  " اهلوية الفردية "خالل فتح   

 هلا يغين ثقافتها،    رافدا" اآلخر" فيصبح   ، اهلوية مبعناها املركّب التعددي    تطرح
عترف به، أو اهلدف الـذي تـتمىن         ت أو الوجه اآلخر الذي تدفنه وختفيه وال      

 ويصبح كل ما حيمل هذا اآلخر مـن خمـزون           ، وال تقدر عليه   الوصول إليه 
 ، ال يطورهـا   أوويطورها   هايغري ف يدخل وميتزج مع اهلوية   حضاري ممكن أن    

 ااآلخر موجود يصبح   بل   ا من منظومة بناء اهلوية     جزءً  ال يعود نفي اآلخر    وهنا
ذاتالكينونة  داخل اقائم. 

 

 أن يكونوا علـى      العراقي وأطياف الشعب اللبناين    على كافة أطياف الشعب   ف
ة للعيش  درجة من الوعي لتشكيل وحدة حضارية ذات فسيفساء ثقافية متعدد         

 عوملـة   لأن تعي أن العامل ال يقب     " األقوى" الدول   بسالم وينبغي على إدارات   
  فالتعددية مطلوبـة يف    ،تأكيدألا ستفشل بال  ... األحاديةالسيطرة والتقلب و  

احلوار هـو أداـا      و ،اإلنسانية تغين التجربة    جمال الثقافات واحلضارات ألا   
 للعـيش يف ظـل      )system) homogeneousوموجانية  لتحقيق منظومة أ  

لتحقيـق األمـن    ... ميع احلقوق القانونية واإلنسانية   صياغة عادلة توفر للج   
 .السالمو
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عـالم جنـد أن     فني والساسة، من خالل وسائل اإل     عند متابعة سجاالت املثق   
 عن نفسـه   لدفاع الواحِد منهم   م باالزدواجية والتناقض، حمور مهم    تبادل الته 

أحد أهم األدلـة املسـتخدمة       - بنظر الكثريين  - وفكره، وتعد هذه احلجة   
واخلاصة، كما  ثناء املنتديات العامة منها     ا، خالل االعتراضات الدائرة أ    قواهوأ

ن كلَّ طرٍف يقدم املعلومة على أا هي احلقيقة اخلالـدة           نلمس أثناء اجلدل أ   
فقط، وأنها دون غريها عني الصواب، خصوصا عندما يستدل الفرد بنصوص           

مستمدة من نصـوص    " يةالهوت"سواء كانت قدسيتها    " املقدسة"ـتوصف ب 
 كانت  و، أ "نصوص دستورية "ونية مستمدة من    ، أوكانت قدسيتها قان   "الدين"

 تقـدم   غري أا مجيعا  "... االعراف والتقاليد "مستمدة من " اجتماعية"قدسية  
 .ال تقبل النقد وال حىت التحليل" مسلّمات بديهية"للرأي العام على أا 

 

السياسية طابعها احلاد العنيف عنـدما تتقابـل        وتأخذ السجاالت الفكرية و   
جـه  ليوا" مقدسـه "ن يقدم   عند طَِرح القضايا، وكل يحاول أ     " ملقدساتا"
، "نطولوجياأ" "االهوتي"بعدا    هذه احلالة  يف" احلقيقة"اآلخر، فتأخذ   " مقدس"

  ..."التنكُّر لألصل" أو ،"التخوين"، أو "التكفري"أصوات فتعلو 
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، إىل مفاهيم أنطولوجية يتحول التأويل معها      "احلقيقة"ا تتحول مفاهيم    و عندم 
          مازال يتعثّر ،يين املُعاصر كما السياسيإىل مفهوم إبستمولوجي، فاخلطاب الد

ميان حبرفية الدالالت،   االزدواجية املفاهيمية، من خالل اإل    يف حماوالته لتجاوز    
ات، ينفـي   أم الفضائيا، سواء يف دور العبادةلسائد إعالميونجد أنَّ اخلطاب ا 
زدواجية الداللية، واألخطر من ذلك أنه يمارس تأثريه         اال ؛عن العامل املاورائي  

 .على مستويات بنية الوعي كافَّة مبا فيهااالجتماعي واحلضاري

أنَّ التعددية الداللية قائمة يف كافّة املفـاهيم   -من وجهة نظري  -  وإنين أرى 
ذو قـراءة   " نص"ألنطولوجية، وهي قابلة للتأويالت الالمتناهية، فال يوجد        ا

 .واحدة وتأويل واحد، وال يوجد ماهو ملزم على املستوى الفكري

م، تعرض وكأا غري     إن جلّ األطروحات االجتماعية والسياسية والدينية اليو      
قدم علـى شـكل     ، كذلك القراءة التارخيية للحضارات البشرية ت      قابلة للنقد 

متّ اختزال  ، كما   "سالماإل"يف  " التراث العريب " اختزال   حقائق خالدة، فقد متّ   
 .، فهو ذلك الغازي احملتلّ"اآلخر" يف أحد بعدي" الغرب"

 

طر احملـددة للعالقـات بـني       ، فقد وِضعت األُ   جتماعيأما على املُستوى اال   
يف " الـدين " تفوق سـلطةَ     ٍة، تتحلى بسلط  "مسلّمات يقينية "فراد، بشكل   األ

ئرية، حيان، ففي بعض اتمعات ال ميكن نقد البنية القبائلية والعشـا        بعض األ 
حـرم   طرح آليات لتطويرها، ففي بعض اتمعات ي       كما أنه من غري املقبول    

حىت السياسية منها، أو املطالبـة بإلغائهـا علـى          االقتراب من نقد الطائفية     
 .ميةمستوى التعامالت اليو
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كل ذلك يترافق ويتداخل مع بنية الوعي السياسي املصاحب هلـا، فـالنظم             
السياسية السائدة، وإن تعددت أشكاهلا، بني نظام مجهوري، وآخر ملكـي،           

ي ا تتفق مجيعا يف طابعها الـديكتاتور      غري أ  ...لتعددية احلزبية ونظام يعتمد ا  
 حيـث يعمـل   ،"حقائق خالدة "مستمدة من   " سلطة"التسلطي القاهر، وأا    

عاب كلِّ الـوطن    يعلى است  ..."الرئيس"أو  " الشيخ"أو  " امللك"أو  " الزعيم"
يقة وتأويالا كافّـة    فيعمل على مصادرة احلق   " الكرمي"ومفرداته، يف شخصه    

، وهنا تصبح عملية نقد احلاكم خيانـة للـوطن          متفوها باسم البالد والعباد   
 . اإلحلاد احملرمويصبح اخلالف معه نوعا من 

 

علـى تـأطري   " مثقف السـلطة  "ومترر هذه العملية عرب البعد الثقايف، فيعمل        
، ويقوم بترمجتها للمؤسسات السياسية     "الزعيم"بشكل يتالءم مع     ،"قائقاحل"

ن وعـرب التيـارات   فاملثقفو مؤسسات اتمع املدين؛واالجتماعية وغريها من  
لعمل على طرح الرؤى الفكريـة   من خالل ا  " عاقام" ، ميارسون دورا    الفكرية
 ا تلك احلقائق احلقَّة، اليت ال حتتمل سوى داللة واحدة صحيحة هـي            على أ 

 .و ذاكيتبناها هذا املثقف أ تلك اليت
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محل مفهوم السلطة عرب العصور، الكثري من املخلّفات امليتافيزيقيـة، وحـىت            
ية، وبقي هذا التصور هو السائد املسيطر، األمر الذي جعـل الفكـر             الالهوت

السياسي هو احملتكر الوحيد، للحديث عن السلطة، فكان غالبا مـا تعـرف             
 لطة، بأنولة، أو السلطة السياسية     السها عبارة عن مؤسساٍت     ها سلطة الدوأن ،

 .ينها داخل حدود دولة ماايا لقوانوأنظمٍة وأجهزٍة، تخِضع املواطنني أو الرع
نظاما من السيطرة، واهليمنة، اليت     م السلطة ذا املعىن يشكِّلُ      لذلك فإن مفهو  

نـف  ، منها صورة الع   ذلك صورا عدة  متارسه فئة ما على فئة أخرى، متِخذَةً ب       
 .تارة وصورة القانون تارة أخرى

ية، تسـعى    وأداة قمع  يديولوجية،لوصف، تبدو السلطة كظاهرة، أداة أ     ذا ا 
نتاج وعالقاته، دف تغليف تناقضات جمتمـع مـا،         إلعادة إنتاج شروط اإل   

 .وربطه وتوحيده
 

هذا املفهوم الذي ساد عن السلطة يف أذهان الناس، أخذ يتفكك مع بعـض              
الفلسفات املعاصرة، ويعد نيتشه من أوائل من حاول تفكيك مفهوم السلطة،           

 لتحديد و توليد القيم أيا كانت، األمر الذي         ،٢٣تفاضليمركِّزا على العنصر ال   
                                                

)٢٣(23 1968, préface, p7 24 Nietzsche, Humain, trop humain, T1, trd. 
R.Rovini. Idées Gallimard 
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ىل تعارضات  وضوعاا املتعلقة ا ورموزها، إ     بكل م  ،يقسم البشر واتمعات  
متنوعة ومختلفة يف آن معا، فيغدو العامل من وجهة نظر نيتشـه، جمموعـات      

 .متنافرة متناحرة، تتصارع دف االستحواذ على كميات الواقع
 

لت أن تنتزع ن بعض التيارات الفكرية واالجتاهات السوسيولوجية، حاو    أ كما
حتكار مفهوم السلطة، ومع هذه التوجهـات تكـون         ، ا من الفكر السياسي  

 وما هي إال األشكال الـيت       السلطة السياسية أحد أوجه السلطة وليس كلّها،      
د، وتأويـل  لعقائليها السلطة، فهناك سلطة األسرة، والعمل، واملال، واتنتهي إ 

 ... واملعرفة،النصوص
 

، أن يستلهم نيتشـه، يف حديثـه عـن القـيم       ٢٤لقد استطاع ميشال فوكو   
واألخالق، ليتكلَّم عن السلطة، متجاوزا الطـرح املنـهجي حنـو الطـرح             

فهذه أي تاريخ احلقيقة،    " جينيولوجيا"ـاألركيولوجي، من خالل ماعرف بال    
 األخرية تفلسفة بأن تلتقي بالتاريخ؛ جبعـل الفلسـفة         األداة اليت تسمح لل    عد

ـ    ا امليتافيزيقية، والدفع بالتاريخ إىل أن يكون اهتماما مبـا  تتخلى عن منطلقا
 .حيدث فعال يف مجيع مستوياته املختلفة

 

لقد انطلق فوكو من أرضية متحركة لعالئق القوى، اليت تولَد دومنا انقطـاع،    
ضرورة هي رأس اهلرم وحسب، وليسـت       وذا املنظور، فليست السلطة بال    

تأيت من  " طةحمي"هي نابعة دائما من األعلى، فهي ليست فوقية دائما، بل هي            
                                                

24 )٢٤  :(Michel Foucault ;les mots et les choses ,Gallimard 1966, p. 12 
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ا متولّدة، تتفاعل يف كل حلظة، فالكـائن يقـع   كلّ صوب، وذلك بسبب أ   
حتت سلطة مكونة من شبكة عالئقية من جمموعة سلطات متفاعلة فيما بينها            

 .بشكل دائم ومستمر
 

الفرد حمكوم بسلطة اإلدارة اليت يعمل ا، وسلطة منظومته العقائديـة الـيت       ف
مـي  يؤمن ا، وسلطة العادات والتقاليد اليت ميارسها، وسلطة األسرة اليت ينت          

ليها، وسلطة الدولة اليت يعيش فيها، وهكذا فاإلنسان حمكـوم بسلسـلة ال             إ
       مولـد "، ومتفاعـٍل، و   متناهية من السلطة احمليطة به بشكل دائٍم، ومستمر" ،

 .ة هذه التفاعالت تشكِّل له واقعهومركب يف آن، جمموع
 

ائية الضدية، فاتمع   فإن التركيبات اتمعية، ال تقوم على الثن       وذا التوصيف 
ىل أقوياء وضعفاء، رؤساء ومرؤوسني، بل هناك جمموعة عالئقيـة          ال ينقسم إ  

أجهزة اإلنتاج وتعمل من خالهلا، وتشكِّل      لقوى متنوعة متعددة، تتكون منها      
 .نقسامات والرتاعات والرابط بينهااملؤسسات احلامل لال

 

والسلطة ذا الوصف ليست إال حركة، بواستطها تحول القوى فتخفف من           
حدة قوى حلساب قوى أخرى، أو تزيد من حدة قوى، أو تعمل على قلـب          

 .موازين بفعل الصراعات اليت ال تتوقف
 

إذن السلطة هي االستراتيجيات اليت تؤثر يف القوى وجتسد أهدافها، وتتبلـور     
شكال من خالل مؤسسات الدولة وأجهزا كما تتبلور يف القوانيني وكافة أ           

 .اهليمنة اتمعية األخرى
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و شيئًا ملموسا، منسك به،     أ" منصبا"سلطة ذا املعىن ليست     ن ال ميكن القول إ  
عليه، فالسلطة استراتيجية ممارسة، تنطلق من نقـاط ال         وحنتكره، ونتصارع   

غري املتكافئة، مهمتها األساس    تنحصر يف خضم حبر من العالقات املتحركة، و       
 .اته بكل تعقيداته وتعدده وغليانه مستويأن تنتج الواقع يف أحد

 

 أبرزت عالقـة احلقيقـة      ،تكمن يف كوا   هذه،   أمهية جنيالوجية احلقيقة  إنّ  
 علـى   قـه  فهذا اجلانب هو الذي استعاده فوكو من نيتشـه، وطب          بالسلطة،

فلقد الحظ فوكو أن ما نـدعوه  . موضوعات مل يكن تاريخ الفلسفة حيفل ا  
حقيقة، هو نتاج لصراع القوى، ودخول قوة يف عالقـات خمتلفـة تتسـم              
بالصراع، ومن مث باهليمنة، وبالسيطرة ألن ما يسمى بالواقع ليس ذلك اال            

ساكن واهلادئ الذي ينتظر فاعال من اخلارج لكي يؤثر فيه، بل الواقع يعج             ال
 .٢٥بالصراعات اليت ال تنتهي

 

             ة إىل   إذ حينما يلتقي فعل بفعل آخر ينتج عنه صراع القوى، فترتع كل قـو
 هلذا من العبث إقامة تاريخ للحقيقة دون االهتمام بصـراع        ؛اهليمنة والسيطرة 

 ٍة انتصرت على قـو    ٍة، حقيقة ما هو إال جتسيد لقو      القوى؛ فما يسمى، عادة   
وبالتايل فإن السلطة هي هيمنة وسيطرة قوة على أخرى، هـذا مـا             . أخرى

ة بأخرىجيعلها تأيت من كل مكان، وتنتج مبجرد ما يقع هناك التقاء لقو . 
 

                                                
25 )٢٥  : (Nietzsche :Généologie de la morale ,idée/Gallimard, 1964. Trd. 

Henri Albert, p. 108 
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هلـذا  . كل نقطة يف الواقع قادرة على إنتاج السلطة، أي عالقـات قـوى            ف
صل ها إقامة فَ  يف سياق الفكر النيتشوي، عن إرادة للحقيقة مهُّ       يتحدث فوكو،   

 .بني ما يعترب حقيقة، وبني ما يعترب خطأ وومها وضالالً

ا من تاريخ احلقيقة، إذا حنن اكتفينـا بـالنظر إىل احلقيقـة              ولن نفهم شيئً  
          ز كـل   باعتبارها الصدق واحلق الذي انتصر على اخلطأ، ألن هناك ماهية متي

احلقيقة ينفصل عن اآلخر    " بنية" ذاته، وجتعل كل طرف من أطراف        واحد يف 
ـ    بيد أنّ   . مبجرد ما نعرف أن احلق حق، واخلطأ خطأ        ا الفصل ليس فصال تام

ائيو  ا، فما يحقيقة ميكن أن ينقلب وينتقل إىل ما يناقضه؛ وهـذا مـا             عترب 
 .تة وال أزليةحيث نالحظ، أن حقيقة ما ال تبقى ثاب. يظهره تاريخ احلقيقة

 

ة له من جهة، ولنمط     لَشكِّا لتعدد القوى املُ    تبع ،احلقائق متعددة يف التاريخ   إنّ  
فعندما نتـابع، يف التـاريخ،      . العالقات اليت تقوم بني القوى من جهة أخرى       

مت يف صراع  استراتيجية حتكَّكيف انتصرت قوة على قوة أخرى، وكيف أنّ      
ا على حساب   ن مكانة حقيقة ما، واعتربت صدقً      الرفع م  القوى، نفهم ملاذا متَّ   

 . إقصاؤه على أنه خطأما متَّ
 

ا من صراع القوى، ما كان       فإن إقامة تاريخ للحقيقة، انطالقً     ،ي هذا املنحى  ِف
ذه املعاين املتقدمـة سـتتخذ       ٢٦"احلدث األركيولوجي "الربط   لوال   ليتم؛ و

 فلن تعود املسـألة  ؛اين أُخر، معسياسة والسلطة واحلقيقة واملعرفة إشكاليات ال 
                                                

26)٢٦ : ( Michel Foucault :Les mots et les choses ,op.cit, p. 230 
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حتديد مواقع احلقيقة والسيادة الطبقية، بل إنّ مفهوم احلقيقة ذاتـه سيصـبح             
نتاج العبارات  عبارة عن جمموع االستراتيجيات والعمليات اليت يتم بفضلها إ        

ىل احلقيقة، وإنما   ر ال يتعلّق بتحديد منهج الوصول إ      ، فاألم وتوزيعها وتداوهلا 
، فاألركولوجيا ال تعـين     وتلكت اليت تنتمي اليها هذه احلقيقة أ       اجلها بتحديد

االنتصار لقيمة على قيمة أخرى، وإمنا البحث يف قيمة القيم وحتديـد نظـام              
 .اخلطاب وسياسة احلقيقة

 

هل ميكن إجياد واقع ال سلطَةَ فيه؟ وهـل         : والسؤال الذي يراود األذهان هو    
 لاللتفاف على السلطة اليت تواجهـه يف        مدهايعتميكن للفرد أن    يفية  هناك ك 

    ا من الضبط واملراقبة، حيـيط بكـل سـلوكاته     كل مكان، واليت تقيم سياج 
 ؟وتصرفاته

 

إن عمليـة التحـرر     . إن على الفرد عدم التوهم أنّ هناك واِقعا ال سلطة فيه          
لذاتـه؛  خضع القوة، من أجل امتالكها، يعندما الفعلِّي من السلطة ال تتم إال     

ة تؤسس ته قو على الفرد أن جيعل من قوات نفسها، مما يعين أنَّ    ا من الذَّ  انطالقً
 . فيهصبح داخاللكي يعنه طوي اخلارج ياحلقيقة، عندما 

 

 ذلك أنّ . استعادة ملا سبق أن وقع، ولكن بشكل خمتلف       هي  ،   عندها احلقيقةو
ه احلقيقة، والذي جيعل من      الذي تعرف  لك التحو هو حمر يف تلك احلالة،     التنوع

  احلقائق اليت يتم قوة لقوة  واستيعاب  فع من مكانتها كحقائق، حصيلة ثين        الر
 .أخرى
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 تبقـى اإلشـكالية     ،"دسالنص املق "و" احلقيقة"و" السلطة"شكالية بني   إنَّ اإل 
 حتت وطأا اإلنسان اليـوم، يف   يرزح م وحتليل إردات اهليمنة اليت    األعقد لفه 

 .التارخيية واالجتماعية والثقافيةظل السياقات 
 بالنسبة ملثقف اليـوم، ليسـت يف انتقـاد املضـامني            فاإلشكالية السياسية 

مكـان العمـل علـى    ديولوجية والدوغمائية وحسب، كما أنه ليس باإل    األي
ة، كما أن املُشكل ال     واحدة صائب تكوين ممارسة عملية مصحوبة بأيديولوجيا      

ة سلطة كما يطرحـه الـبعض؛ إمنـا    يكمن بتخليص احلقيقة من كل منظوم  
مكان سن اسـتراتيجية    اإلشكالية تكمن يف أن يعرف املثقف ما إذا كان باإل         

جد داللـة واحـدة حلقيقـة    وعي جديد ومغاير عن احلقيقة ذاا، وأنه ال تو  
 .واحدة

 

وتكوين نشأا، ناهيك عن دالالِتها الـيت       فاحلقيقة متعددة من حيث أِصلها      
 حـق  ، وال يوجـد عة، فال يوجد خري حمض وشر مطلق    حتتمل تأويالت متنو  

مـام   توجد قراءة واحدة فقط، بل حنـن أ        نه ال  كما أ  باطل مستدمي،  دائم أو 
 .ق ال متناهيةتأويالت ال متناهية حلقائ
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، وال يوجـد    "حقيقـة " عن   صادرة" نقية"د هوية    ال توج  بناء على ما تقدم،   
نسانية سواء منها اهلوية الفردية أم هوية        فاهلويات اإل  ،"صاٍف"فكري  " أصل"

و املؤسسات اتمعية، هـي     وطان أ اجلماعات املتبلورة يف ما يطلق عليه باأل      
       ا خمزونمـن مكتسـبات      هـائالً  امزيج من تراكيب متنوعة وحتمل يف طيا 

نسـانية هـي    إلفاهلوية ا . اعلى مر العصور  حضارات الكائنات األرضية كله   
تلون األزمان واألمـاكن    مزيج لتراكم طويل متشابك ومتطور ومتغري يتلون ب       

 .واألفراد
 

 صافية، ضرب من الـوهم       أيديولوجية لذلك فإن القول مبجتمع متجانس ذي     
 ليس  ا ذهبية، وأخرى عصور احنطاط    عملية القول بأن هناك عصور    واخليال، و 

ائبا، وهو الذي أوقعنا يف وهم صناعة التاريخ والتارخيانية، ورمى بنـا             ص قوالً
بصورة قسرية، يف أشكال التفكري املذهيب، واأليديولوجي، وقهرية التصورات         
السائدة، واملعتقدات، واملؤسسات واملمارسات القائمة والـيت حالـت دون          

كلّ عصـٍر حلـوه     ، فل شياءلنظري والذايت مع دالالت جوهر األ     االنسجام ا 
 نسيب، فلـيس هنـاك      تشابكة مع بقية العصور، وكلُّ شيء     ومره، وجتربته امل  

 ..".حقيقة بالنسبة إىل"بل " حقيقة تارخيية"
 

 جمـرد    وإين أعتقد أنَّ جلّ ما ميكن لإلنسان بلوغه يف عاملنا األرضي، هـو            
ـ          راد أم  عمليات تسويات واتفاقات وتلونات، سواء على املستوى الذايت لألف

 . مستوى عالقات اتمعات البشريةعلى
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ويقف الفرد منا اليوم أمام واقٍع كوينٍّ متسارٍع ومنفلٍت يف آن، وسط تشابك             
نظر بعني تعدديـة األبعـاد،      وتعقيد بالغني، من حيث سريورته وصريوته، في      

 إال بالعمل وفق معايري متعـددة، وأنظمـة منفتحـة            حتدياٍت ال تجابه   فيجد
وال خوف  متحركة ومتعددة التركيب، فال بأس وفق هذا التصور من التعدد           

 :، وهذه األطروحة تتبلور من خاللمن االلتباس واالزدواجية
،  املصائر وتعقيداا  تنوع احلقائق وأصوهلا، و تعدد الرؤى وألواا، و تشابك        

 .هاريايعمال ومعونسبية األ
 

 : مور منهابين على على هذا التصور أوين

طروحة تلغي منطق االدعاء بالتحكم بـالقوانني، فيمـا يتعلـق           إن هذه األ  
.  القوانني الوضعيةبالقوانني الواقعية، أو النظم السياسية، أو الشرائع الدينية، أو   

لنهاية أحد أشكال   يف ا ، هي   "الالهوتية"ألن القوانني والنصوص كلّها مبا فيها       
بات متساوية يف كوا خطابات وال أحـد منـها ميتلـك            اخلطااخلطاب، و 
 .احلقيقة



 )١٧٤( 

هذه األطروحة تقوض األنظمة األحادية والتوتاليتارية الشمولية، مبـا فيهـا           
 فتسقط كل أشكال النماذج األبدية     الليربالية الشمولية، والعلمانوية املتطرفة،   

فسها احلـق احلصـري يف مـنح صـكوك الوطنيـة،            حادية، اليت متنح ن   األ
 والدميوقراطية، واحلرية، و الغفران السياسي منه والديين على حـد سـواء،           

ى اعتنـاق   وتصادر احلقائق وحتتكر التفسري وجترب كل الكائنات احمليطة ا عل         
 .أكيدة" حقيقة"نه تأويل واحد هو ما تزعم أ

 

لنموذج من الذهنيات وتلغي املنطق     من مفاعيل هذه الرؤيا أا تكسر صورة ا       
أن األصل مزدوج   القائم على التماهي باملُثل، حىت على املستوى الفردي طاملا          

مع ذاته، وال  يتساوى  الون حالة قائمة ال يتطابق مع نفسه         كائ ، فكل ومتنوع
، ألن اآلخر خيترقنا بشكل دائم وحنن خنترق اآلخر، و قـد            يوجد ذات وآخر  

ن لغري قد يكون ما كنا حنن عليه، أو ما نرغـب أ فراد فا بني األ  طوارتتنوع األ 
، لذلك فإن التعامل من منظـور  و ما خنفيهكون عليه، أو ما حنن عليه اآلن، أ ن

 . الذات املتنوعة املتطورة جيعل كلّ البشر يف األرض شركاء بعضهم البعض
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  بهبقلٍب منفتح أتساوى"
  مع كل كائنات الكون وموجوداته 

  تزداد ذايت فيه يقينا 
 ين ككائن ال أكتمل إال بالكون إ

 " يف وحدٍة كاملٍة مع الوجود
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 ٢٧"ني مجيع من يف العاملإن علم العامل مبثوت يف العامل ب"


 
 

عند الوقوف على النصوص الفكرية واألدبية والفلسفية وحـىت الالهوتيـة،           
حملاولة الكشف عن النمط العالئقي الذي تشكَّلت منه الروابط الثقافية، بـني            

ى، خـالل عصـور     وثقافات الشعوب األخـر   " الكالسيكيةالعربية  "الثقافة  
نّ النتائج املتمخضة عنها، تفصح عن عالقة فعليـة          جند أ  مايعرف باالزدهار، 

قوية وحقيقية، ربطت الذات العربية يف تلك اآلونـة بالـذوات احلضـارية             
األخرى، حبيث كانت عملية النهل من مجيع الثقافات املبثوثة يف العامل أمـرا             

 مبثوث  حمببا وجزًءا ال يتجزء من تكوين الذات اتمعية، حبيث يبدو أي علم           
 .، وال ينحصر يف أحٍد دون سواه ملك اجلميعيف الكون هو
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احلضارة العربيـة، يف    وقد شكلّت حركة الترمجة والتأليف دورا بارزا يف منو          
الغزو "بية من  فيه الذات العرقايفّ مميٍز ومبدع، حبيث مل ختش     جواء تفتح ث  ظلّ أ 

تـه مـن    ها خيشى على هوي   ، فلم يكن املترجم العريب وقت     "الفكري أو الثقايف  
 .نسانية هو جزء من كينونتهالضياع، بل كان يعد أي علم منتشر يف اإل

 

، وقد لعبت اللغة دورا حموريا يف هذا التواصل احلضاري والتفاعـل الثقـايف            
 العرب بقدرة عالية علـى       مما ميز املترمجني   ،انعكس يف طريقة الترمجة نفسها    

نتاجها، مبفردات الثقافة العربية،    يعها، وإعادة إ  ضم النصوص املترمجة، وتطو   ه
حبيث كان يبدو وكأن النص املترجم هو عـريب األصـل واملنشـأ والغايـة      

ى عناصر  ىل اللغة ويقضي عل    كان املترجم يؤقلم النص ويضمه إ      واهلدف، فقد 
يث يـتم   سلوبا ومضمونا، حب  الغرابة فيه، األمر الذي يوصف بابتالع النص أ       

شعورا أنّ هذا الـنص هـو       " العربية" يف دائرة األنا     وص املترمجة إدخال النص 
 ا يف مرحلة متقدمة تستغين عن          ملكها ذائببلغتـه   األصـل "ا فيها، لذلك فإ 
ـ    ألا رقت به إىل لغتها وأ     " األساسية ا بـل وخيـدم     صبح جزًءا من مفردا
 .أهدافها

 

لق عليه  ور مايط  ماذا حيدث يف عص    ...هذا مشهد ما يعرف بعصور االزدهار     
  حبقبة التأخر واالحنطاط؟

" انوصـال "إىل  " تواصل" ومن   نفعالقلب املشهد ويتحول من تفاعل إىل ا      ين
 ."حنوارا"فيه " التحاور"ويغدو " انثقاف"فيه " التثاقف"ية بلهاء، ويصبح وتبع
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بية اليوم تعاين اجنراحا عميقًا مل جتد ترياقه بعد، بسبب اإلخفاقات       فالذات العر 
 ىل املاضي بقوة  بحث فيها اآلن، لذلك فإا تلجأ إ      الية اليت لسنا يف مقام ال     املتو

 حمدثة قطيعة حادة مع غريها      "ويٍة مقدسٍة خالدة  " متمسكةً   تبحث يف التاريخ  
عتراف  عينه الذي تطلب فيه من اآلخر اال       من الذوات احلضارية، ويف الوقت    

 .الدائم ا
 

، ال نشعر أننا نرقى بالنص عندما ننقله إىل العربية        وم  اليحنن  فعلى صعيد اللغة،    
وال نشعر بذوبان النص املترجم يف ذواتنا، ويبقى بعيدا غريبا نافرا عنا، بـل              

! ىل غري العربيـة   نرقى بالنص العريب عندما نترمجه إ     وأبعد من ذلك حنن اليوم      
بة بغري العربية،   ىل الكتا كتاب واملفكرين العرب ممن يعمد إ     وهناك العديد من ال   
ىل القارئ مبـا فيـه      اآلخر هو الطريق املضمون للوصول إ     ألن املرور عرب لغة     

 ! .العريب
 

رفيتها يف نصوص املـثقفني العـرب        املنقولة حب  فردات األجنبية لذلك تكثر امل  
أن املثقـف   ، فإنه يدلّ على     ، ولكن ذلك إن دلّ على شيء       ذلك يفالضري  و

ال يعترف بذاتـه إال   فهو بالتايل  إال عرب لغة أخرى،العريب اليوم ال يتكلم لغته  
   ا، وهـو            لغري ا اإذا اعترف ر أناه إال بالقدر الذي يعترف اآلخروال يقد ،

ميارس كلّ ذلك يف الوقت نفسه الذي يعمد فيه اىل إقصاء اآلخـر وإبعـاده               
 ."غاٍز وشرير ومتآمر"ى أساس أنه والتعامل معه عل
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 ال تسـمح    بغريها من الثقافات،   ى اليت تربط ثقافتنا اليوم    فعالقة القوة والِقو  
 املبدع ال مع النصوص األجنبية، وال حتى مـع          بطبيعة احلال، بالتعامل املنتج   

 إلعـادة   النصوص العربية نفسها، فدعاة التأصيل اليوم ليسوا على اسـتعداد         
يم عادة تفسريها من جديد مبا يتالءم مـع مفـاه         تأويل النصوص العربية، وإ   

ب االجتهاد ويقفـون عليـه    العصر، ومازال الالهوتيون حىت اليوم يقفلون با      
نتـاج علـى صـعيد       ومن ال يستطيع اإل    ،"للهوية والعقيدة واإلميان  "حراسا  

 ؟رمجة نصوص الثقافات املغايرةنصوص ثقافته كيف له أن ينتج من خالل ت
نفعـال  ا حالـة ري، بل    فنحن اليوم كما أشرت ال نعيش حالة تفاعل حضا        

إال ،  خائف، ألننا مل نعد ندرك ذواتنـا  كون بردة فعل كائن مذعور    أشبه ما ت  
 .عرب إدراك اآلخر لنا

 

 وترمجـة    ال تعيش التثاقف كحركة تأليف ونشـر       ،إذنالثقافة العربية اليوم    ف
 علـى    جاد، وإمنا ما نشاهده هو انثقاف مـننبٍ        تفاعل فكري حقيقية منتجة ل  

 مادي شكلي، بعيد كل البعـد عـن املضـامني     تلقف منط عيش استهالكي   
 .املؤسسة لبنية احلضارة اإلنسانيةالفكرية 

 

 وهـو   ، خري طريق اآلن   عل اإلجيايب بني الذوات احلضارية    إن التواصل والتفا  
ن لي ودليل علـى أن الثقافـة قابلـة أل         التفاعل القائم على تقدمي ما هو عم      
 الـيت  تقدمي احللول للمشـكالت  و ،ملغايرةتستجيب حلاجات أبناء الثقافات ا    

 ولن حيصل ذلك إال بوضع املشترك بني أبناء        ،تعجز بعض احلضارات يف حلها    
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هذه الثقافة وأبناء الثقافة األخرى لتكون مبثابـة اجلسـور الـيت تـؤدي إىل      
سـتقالل والفعـل    االندماج اإلجيايب املنبين على أسـاس اخلصوصـية واال        

راعات الثقافية واحلضارية و نشدان صـيغ  ن عملية احتواء الص   وإ ...والتفاعل
 .ر بإنسان هذا العصر أن يتحلى اإنسانية للقضايا املتنازع عليها هي األجد

 

تماعيـة وإمكانياـا    وتبدو احلاجة ملحة الستخدام كل مناهج العلوم االج       
 ، وبالثقل اجليوبوليتيكي   باملضامني التارخيية املوضوعية   جل التفكري املعرفية من أ  

 خصوصا فيما يتعلق بعالقتنا مع احلضارات       ، وباآلفاق املستقبلية  ،ثل العليا ملوبا
 وليس االكتفاء بتلك ، التركيز على جدية الطرح وعلميته     وال بد من   ،األخرى

وهلذا السبب ال   . اليت يمن حىت على بعض املفكرين     اخلطابات األيديولوجية   
 وينبغي  ،الصورة األيديولوجية ل  بد أن نعيد التفكري فيها لكي حنل الواقعية حم        

 وذلك لكي نقدم    ، من خالل منظورات مل تعرف من قبل        األمور أن ننظر إىل  
 فالصورة املتبادلة بني    ،سالم والغرب غري الصورة السائدة    صورة أخرى عن اإل   

كل من املسلمني والغربيني واليت ميتلكها كل طرف عن اآلخر غري صـحيحة          
لعمليـات واشـنطن ونيويـورك      ألخرية   وجاءت األحداث ا   ،على اإلطالق 
 يضاف إيل ذلك أن األمور غائمة ومشوشة إيل حد بعيد وال ميكن             ،لتكرسها

 .٢٨أن نظل إىل ما ال اية حتت رمحة التصور األيديولوجي الذي يتحكم بنا
 

                                                
28 Arkoun, Mohammed : L islam, religion et société, Cerf , Paris , 1982  

Boudon, Remon : L Idéologie ou l origine des idée reçues, Fayard, 1986 . 
  .١٩٩٥, دار الساقي " الغرب , أوروبا , اإلسالم : " محمد , أركون 
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ال بد من قلب عالقات القوة اليت تربط احلضارات       للخروج من هذه األزمة،     و
 املنبين  ة اآلخرين ومفردام،  متلك فعلي لثقاف   خالل   بعضها البعض، وذلك من   

ردات، وإعادة إنتاج األسئلة واألطروحات، والتحرر من الصور      على هضم املف  
ذلـك   ،"اخلصوصية"و "األصالة"و " قايفثالغزو ال" شبح النمطية، والتحرر من 

ـ أن املتاح اليوم ألية ثقافة ليس خصوصية مميزة ومميزة، وإمنا كيفيات          ات  وآلي
،  وطرق نوعية للمسامهة يف الثقافة الكونية واالخنـراط يف املعاصـرة           ،خاصة

 من جهـة     وتعيد إنتاجها   من جهة  تستثمر األصول فاعلة  وإقامة ثقافة حوارية    
 معـابر    وتشق لـه    اإلنساين  فتنعش الفكر  زها من جهة ثالثة،   أخرى وتتجاو 

 .  منشوداحمدثة توازنا حضاريا لولبيةدروبا ، فاحتةً له وجودية
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ي  أو العقـد   ٢٩"التجديد الالهويت "على كل ما تقدم أعود لطرح فكرة        وبناء  
 ولقد أوردت هذه الرؤية الفلسفية ألؤكد       ،اواليت كنت قد أشرت إليها سابقً     

 ال بد من توحيـد  ، على مستوى الفكر البشري عامة  فعاالً اأنه إذا أردنا تقدم   
 أي انفتـاح العقائـد علـى    ،يف اال احلاسم عن آثار املعىن  فية  الفعالية املعر 

مكتسبات علوم اإلنسان واتمع مع التحضري لكي ندخل يف حوارات خصبة          
وإننا إذا  ...  وتدمريها ، ونفيها ، وحلّها ،بشريةول عمليات اختزال الذات ال    ح

يـان  ما يتحمـل علمـاء األد     ن ذلك ال يتم إال عند     أردنا حوارا حضاريا فإ   
م يف البحث يف مشكالت     ن والنخب مسؤوليا  النقديون والفالسفة واملفكرو  

إمنـا  حلي اخلاص بدينهم أو بطائفتهم وليس داخل املوروث ا  " املعىن"املضمون  
 دف  ،حيث يتم جتاوز العقائد املغلقة لكل األطراف       ،يف تراث مجيع األديان   

لقـائم علـى    لفعل التواصلي ا  ن ا  أل ،" الذوات"لتواصل ما بني    حتقيق قواعد ا  
 اإلمجـاع    هو أسـاس التوصـل إىل      ٣٠"الذوات احلرة "احلوار العقالين بني    

كراهات أنظمة التصـور والقـيم       وهذه القواعد تطبق فيما وراء إ      ،واإلقناع
 .غرايف تارخيي موصوف باسم احلضارةاخلاصة بكل نطاق ج

                                                
  ذلك سابقا ىفي جمیع كتبھ تقریبا وقد أشرت إلناقشھ محمد أركون " التجدید الالھوتي " ): ٢٩( 29
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اسية من أجل إجنـاح     تبدو ضرورية و أس   " الذوات"إنّ مرجعية التواصل بني     
بالتايل بني األديان الـيت      و ،املتبادل بني احلضارات والثقافات   عملية االعتراف   

 فنظرية العقل التواصلي هي آخـر       ،وهذه املرجعيات ال تزال جديدة    . تغذيها
 هـذه  كانتا ات أينظرية فلسفية يف الغرب تفتح اال للحوار احلر بني الذو         

واملعيار الوحيد لإلقناع هو احلجة العقالنيـة     ... ندية ه ، يابانية ،الذوات عربية 
أو التواصل اللغوي احلواري الذي جيري بشكل حر ودون ممارسة أي إكـراه       

 .املنخرطة يف احلوار" واتالذ"أو قسر على 
 

أنـه   يف   ،الية عن غـريه   كما أنّ ممارسة التواصل بني الذوات يتمتع بامليزة الت        
 من أن يسـتبعده أو       بدالً ،عملية التحليل والتأويل  لذايت يف   يستوعب العامل ا  

 فقد ثبت أنّ هذه املوضـوعية       ،طريقة املوضوعية الباردة واجلافة   يتجاهله على   
إلدراك ومهية أكثر منها حقيقية فهي ختتزل بشكل خطر كـلّ مـا حيسـم ا             

 ٣١.والتلقي والرفض والعصبيات
 الهلا االعتراف املتبـادل    يتم من خ   ،نا إذا أردنا إجراء حوارات جادة     نهذا وإ 

 ال بد من توفري أجواء دميوقراطيـة علـى          ،لثقافات العامل بني بعضها البعض    
ـ  ،ايل ال ينذر خبري ولألسف الفضاء الثقايف العريب احل  ،األقل ه  و باعتقـادي أن

بالظروف احلالية للبلدان العربية لن يتسىن لنا إال نقاشات سطحية مع وجود             
ا مـا توصـل     خنبة من الدارسني واملفكرين واليت غالب     بعض االستثناءات عند    

 ألن عملية احلوار    ،مد إيل التزام احليطة واحلذر    رسالتها بشكل غري مباشر وتع    
                                                

  ٢٦٠ص , مرجع سابق , صولي واستحالة التأصیل الفكر األ: محمد أركون ) : ٣١(31
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سيثري حفيظـة   -اخلاص اوكل سلطة عندها املقدس    - "املقدسة"ألمور  ايف  
رة إخراجه من دائ  تطلق قد تصل لدرجة إلغاء اآلخر و      العديد واألحكام اليت س   

قبـل  ن ساحة النقاشات ستكون خاضعة للمراقبة مـن         أل... مياناتمع واإل 
 ...السلطات الدينية والسياسية و

 

ين من أثر السلطات املذكورة فإنـه       ن مل يكن يعا    فالغرب إ  ،من جهة أخرى  
وال " الظاهرة الدينية " متطرف ال يفهم     ٣٢)علمانوي(يعاين من موقف علماين     

فالعلمانوية فرغت الساحات العامة     ،حية ملا هو اهلي   وهر التجربة الرو  يفهم ج 
ة املستويات ال يفهم ما هو الدين لدرجة      من األديان حىت خترج جيل على كاف      

 فخـوض   ، نص أديب حيتوي على مراجع دينية      جيد صعوبة يف فهم     الطالب نأ
نك ات واألديان ليست باألمر السهل أل     عملية حوارية يف الغرب حول الثقاف     

 .عند شرحية كبرية من الناسفهم األديان   على مستوى جهالًستواجه
 

اعـب داخـل العـامل       سيواجه مت   تواصل الذوات احلضارية   فمشروع حوار 
ـ  أيض ، وداخل املؤسسات البحثية وخارجها    ،اإلسالمي وخارجه   عيدا على ص

 ،جية العلوم االجتماعية يف احلوار     منه د استراتيجيات علمية دقيقة تعتمد    اعتما
ا ألا حتتفظ لنفسـها     على مستوى السلطات والدول فالوضع عسري أيض      أما  

حق القمع الشرعي وحتتكر لنفسها أمر الدين كي تضفي املشـروعية علـى             
كلريوس وكهنة ومشـايخ    املؤسسات الدينية ورجال الدين من إ      أما   ،نفسها

                                                
على ...  بین إسالمي وإسالموينكما یمیزو, عض المفكرین یمیزون بین علماني والعلمانويب): ٣٢( 32
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 ،أمور التقديس ومنح الغفـران وحجبـه       وكل املشرفني على تسيري      ،وأسياد
 كل هؤالء سيواجهون هذا     ...ان التكفري واإلمي  أحكامسؤولني عن إطالق    وامل

 ..املشروع

 ، ومعرفـة فعالـة    ،اع حترري خالق  إبد و ، جرأة وحوار احلضارات حيتاج إىل   
  . ورغبة يف السالم، ومشاريع مستقبلية،سانيةورؤى إن ،وإرادة طيبة
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 ، وما يرافقها من تعقيدات اقتصادية     ،جتماعيةإنّ تطور التعقيدات الثقافية واال    
 تضع كوكب األرض بأسره على كف       ،ة العاملية عالوة على تعقيدات السياس   

 ليست قـادرة أن      احلالية األيديولوجية الفكرية   معظم األطروحات فعفريت،  
شـهد   ت ا بأغلبيتها أل،  "التاريخاية  "أطروحة  أكثر من   تقدم لإلنسانية شيئًا    

 الرتاع بني احلياة الداخلية      وتكرس ملعاين على حساب الصور واملباين،    تالشي ا 
، كما أن هذه الطروحات تغفـل الواقـع          والواقع يف احلياة اتمعية    فرادلأل

 .الكائن الداخلي املوجود فيه ناءوتقوم على إف لإلنسان، الروحي
 

ـ   ،"نسان جديد وعصري  إ"قائل بوجود   فالطرح األيديولوجي ال   ا  يؤلف جمتمع
 ماهو   قد اار حتت تأثري تعقيدات األبعاد املتعددة ملستويات الواقع ألنَّ          ،عادالً

 ثقافـة  يف مسـتوى واقـع        ال يكون عادالً   ،ماثقافة  عادل يف مستوى واقع     
ـ           أخرى، إ  اك ذ ال ميكن اختزال الواقع مبستوى واحد حيكمه منطق واحد فهن
 .فة من املنطقمناط خمتليات عديدة للواقع حتكمها أمستو

الثقافيـة   حلركات اليت قامت لترسي التعدديـة     أن معظم ا  واملراقب اليوم جيد    
ىل بث الفوضى   إ وتؤسس الدميوقراطية وتفتح األبواب للتحرر، انتهت     وغريها  
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 فشـل اليفسر لنا   مر الذي   ، األ رعب ونشرت البلبلة بني بين البشر      وال والذعر
 بشـكل    اليت احتلتـها   سواء يف الدول  ،  لمشروع الثقايف األمرييكي  ذريع ل ال

ها وتدخل حتت وصايتها     ثقافت مغايرة عن  اليت حتمل ثقافة  و يف الدول    أ مباشر،
لطروحـات  ألن ا  مالءاا السياسية منها والفكرية والثقافية على حد سواء،       إو

 تأخذ بعني االعتبار تعدد     مرييكية على البشر ال   دارة األ الثقافية اليت تفرضها اإل   
، نساين هو حمور املدنية ال العكـس ن الكائن اإل  أ تغفلمستويات الواقع، كما    

مر الـذي   كله األالعاملعلى ،مرييكي تفرض توسع املدنية ذات النمط األ     وهي
 .مام نتائج كارثيةأ يةنسانرضي بأكمله ويضع اإليهدد سالمة الكوكب األ

 

هـل  :  تطرح منها  هناك تساؤالت عدة  ايف العاملي   عند استعراض املشهد الثق   و
 متباينة للتنـوع    شكاالًأم أن هناك     أ ؟ ذاا موسومة بالفوضى    الثقافية التعددية
 مستوى من مستويات    يأ؟ ووفق   ناهية ملفهوم التعدد   ال مت   ومعاين ،والتعددية

 ؟بعادهوأ ف لنا العبور بني مستويات الواقع وكيعاجل األمور؟ن تأالواقع ينبغي 
 

عكس الوجوه املتنوعة   يي  ذ ال وه،   اهلائل من الثقافات   ن الكم أومن البديهي    
ىل تعدد الثقافات يسمح بوضع تأويـل  إذا كان من يدعو  إنساين، و للكائن اإل 
ىل تلقيح الثقافـات بعضـها      إافة أخرى، فإن هناك تيارات تدعو       الثقافة بثق 
هو الذي يكفل ترمجة     -  من وجهة نظري   -  الطرح األعمق  ري أن  غ البعض،

 مستويات الواقع ويتجاوزها     ثقافة أخرى، ويضع يف حسبانه     ةي إىل أ   ثقافة ةأي
 ألن هذا الطـرح هـو   ،نساينائن اإل للك وهنا يكمن اإلبداع احلقيقي،يف آن 
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،  ذوباـا ىلإن يؤدي ذلك أاحلوار الفعلي بني الثقافات دون       من   الذي ميكننا 
 ةىل أي إ من العصور،  ي عصر أيف  ية ثقافة   مجة أ وذلك من خالل القدرة على تر     

  .ي عصر آخرأو أ سواء وجدت يف نفس العصر ،ثقافة أخرى
 

 من  ،التكامليةالوجودية   يقوم على مفهوم الوحدة الكونية        اليوم لذا فإن التطلع  
ىل إ ألن الواقع نفسه ينحـلّ       ،خالل منظورات تعددية كثرية ملستويات الواقع     

 . ال متناهيا ملنظورات ال متناهية فيغدو الواقع تقاطعا،احركة الـتأويل نفسه
هذا الطرح للتعددية يترجم من خالل معادلة رياضية مـن الدرجـة الثالثـة             

بعـاد، فتمتـد    ها البياين يتوضح من خالل منظومة ثالثيـة األ        م رس ،أكثرف
ز ميويف حالة الت   يف خط أفقي متباينة متصاحلة يف حالة االختالف،       " املفردات"
الث تأخذ الواقـع     ويف البعد الث   ،نتظم وفق السلم العمودي متمايزة متفاضلة     ت

  .مبستوياته كلها
 

 ذا املعىن تعداد فهي أشبه ما تكـون بـاملفهوم احلسـايب    اوالتعددية تصبح ،
، ويصـبح   اا جديـد  دد ما عدد  ىل ع إضافة وحدة   إ الذي جيعل من     ،العددي
لواقع هو اللحمة التكاملية للوحدة الوجودية       الثقايف وتعدد مستويات ا    التنوع
 ألا تفترض منذ البداية تعددا أصليا ونسـبية قائمـة يف جـوهر              ،والكونية
 النهاية أمام يففنكون   وراء هذا املفهوم عن التعددية،       ، وتكمن الوحدة  األشياء

 .مفهوم وحدة الكثرة
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حتقق نقلة نوعيـة يف     جديدة،  ن تستلهم رؤية كونية     ترى هل آن لإلنسانية أ    
، رؤيـة كونيـة     قلة، وتقدم نظرة جديدة عن العامل     عند الكائنات العا  الوعي  

وجودية تتجاوز الزمان، وتتخطى املكان، وتتبىن طريقة تفكري ثالثية األبعاد،          
عددية معقـدة ووحـدة   نسانية يف ظلها ت فتصبح اإل ،ميداا ما يشكل حلمتها   

 ؟مفتوحة يف آن
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 لقد أصبحت مسألة املوروث الثقايف واألصالة والتراث عملة رائجة يف سوق          
 ويكفي أن نلتفت    ،ل املنتديات واللقاءات الفكرية والثقافية    موضة ك املثقفني و 

حىت جند كم شـهدت احلقبـة الفائتـة مـن الطروحـات        ىل الوراء   إ قليالً
ت يف الفكر العريب بكل مسـتوياته، علـى خمتلـف األصـعدة             طروحاواأل

والطبقات الفكرية والفلسفية بكل األبعاد واالحتياجات، واليت متثلت بـالكم      
العالقـة  اليت عقدت حول إشكالية املوروث و     اهلائل من املؤمترات والندوات     

 .الثقايف اليت جيب أن تربط األمة مباضيها وموروثها
 

 رية األساسية يف حمددات اجلماعـات     لت القضايا اجلوه  هذه الطروحات تناو   
" التجذر التـارخيي "و" اهلوية"ـواألفراد ولعل من أهم هذه القضايا ما يتعلق ب    

ي، وكل ما اتصل ذه املوضوعات ومصـطلحاا       والعمق احلضار " التراث"و
صالة واخلصوصية واالنفصال عن الدخيل واألمة والوحـدة        املنبثقة عنها كاأل  

 .ونيةوالك

 ويـؤجج   ،د العريب بشكل عام    مشاعر الفر  بدون شك فإنّ هذا التوجه يلهب     
 وعقليتـه  ،هاملتخيلة يف ذهن" األمة" الذي يستشعر من خالل مفهوم     ،إحساسه
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نرجسـية  "ورة املتخيلة ترضـي     هذه الص " القائد"و" البطل"ويرى فيه صورة    
 ".األنا العريب"وتثري " األمة

د انشـغاالً  كتشف دون جهد أن األمم والشعوب تزدا  والذي يراجع التاريخ ي   
ؤشرات أسهمها احلضـارية  م و ااضيها حني يكون حاضرها مأزوم    ومبتارخيها  
صر احلايل والفالسفة عرب     وهذا قد أشار إليه الكثري من مفكري الع        ،يف هبوط 

 . األدلة والرباهني للتدليل عليهىلإالتاريخ وال حيتاج 
 

 إىل البحث عن تدفع به آليا  اإلنسان احلاضر "أنا"طال  فاألزمات الكربى اليت ت   
املاضي عرب الغوص والبحث عن مسوغات تارخيية تعيد لذاته املتصدعة          " األنا"

 لذلك فإن اخلطاب العريب بعد      ،"ايد"ديد عرب اجترار املاضي     اعتبارها من ج  
 .ديا باإلرث الفكري والعق واسعا وعميقًشهد انشغاال١٩٦٧ً

 

 ا يف ظل تشابك قوي بني     طرحت هذه القضايا واملوضوعات بعمق أحيان     وقد  
 وكانت أشبه ما تكون بردة      "الغرب"بـعناصرها يف مواجهة ما كان يسمى       

فعل عكسية لذات متصدعة ختشى على كينونتها وصريورا تريـد مواجهـة    
 »اآلخـر  «ناعتة» الذات«، باحثة عن معززات     »األنا«خوفا على   » اآلخر«

الغـزو  "  املصطلحات اليت راجت و منها     اف شىت مصورة أفعاله بكافة    بأوص
 وتـارة   "احلرب النفسية " اإلعالمي وتارة    اهلجوم» تارة«و "الفكري والثقايف 

صالة واهلويـة واخلصوصـية،     ، طارحة مصطلحات مقابلة كاأل    "العوملة "ـب
 وبدأ  ،هاديااليا وج وكانت األوليات الدفاعية يف معظم األحيان تأخذ بعدا نض        



 )١٩٣( 

فار  واسـتن  ، سيما اإلسالميون منهم باستجالب التاريخ النضـايل       املفكرون
   ورمـوزه " النضـال "ومفاهيمه و " جهاد"ـلصل ل ؤاملخزون العقدي الذي ي، 

وبـات يصـور     ... من جديد  "دار اإلسالم "و" دار احلرب " وطُرحت قضايا 
 .برة حييكها هذا اآلخرمد" مؤامرة"للشعوب أن هناك 

 

، وباتت طروحات التراث    ونتيجة لكل ذلك تضخم الوعي بالذات اجلماعية      
حتسبا ملستقبل غامض من العالقات مـع احلضـارات     ، سيدة املوقف  ،متلكهو

 . واجلماعات األخرى
 

 أيلول  ١١دا خصوصا بعد أحداث     وبعدما ازداد املشهد اإلقليمي والدويل تعقُّ     
من املفاهيم  " التراث"ىل تربئة هذا    إ أنفسهم   "املفكرون"هؤالء   خرج   ،سبتمرب

تراث مضـاد للتـراث الـذي         وحاولوا استخراج  ،اليت طاملا حاولوا تثبيتها   
ىل تعـديل   إوعـادوا   " اإلرهـاب "ـ خوفًا من وصفهم ب    ،ااستخرجوه سابقً 

ات  مبحاولة تأصيل املفاهيم من جديد مبا يتالءم مع املتغري         ،موقفهم من جديد  
 .ومشتقاته ويربزوا" السالم"ن مفاهيم  وانكبوا ينكشو،السياسية

 

  والفر ى كونه ردود فعل وجدانية على هزائم متالحقـة   كلّههذا الكرال يتعد 
 . منهمنيية عند املثقفني ال سيما النضالي يف املنظومة الفكراأفرزت ختبطً

 ليعيـد   ،حتديدا" العراقية"عربية و ا على الساحة ال   دويزداد املشهد السياسي تعق   
وجند أنفسنا أمـام مفارقـات غريبـة         ،من جديد " اجلهادية"رح املفاهيم   ط

ن على  وا على الصعيد التارخيي، فاإلنسان العريب على العموم والعراقي        خصوص
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 ،ثنيـام وأعـراقهم   إسلميهم ومسيحييهم ويهودهم وكافة      مب وجه اخلصوص 
 يغرم  يبحثون ويفتشون عن هويتهم يف إطار عرقي ديين طائفي وحىت مذهيب          

 ا عن السعي لفهم هويتهم يف ضوء الوحـدة احلضـارية الـيت            ويعزهلم عوض 
فوق كل   الوطنيةىل نبذ كل ذلك ورفع      إ وهذا مع وجود من يدعو       ،يشكلون
ىل بـر  إلذلك ال يشكلون نسبة تقود الشعب    غري أن الدعاة احلقيقيني      ،اعتبار

 .ماناأل
 

 حقيقيـة   يضعنا أمام إشـكالية   البانورامي الفكري املأزوم    وكل هذا املشهد    
 مـا يف   حقيقية حلضـارة هل من مؤامرة فكرية    :مطروحة وسؤال ملح مفاده   
قـات مـع     ترمي بنا ملستقبل غامض مـن العال       مواجهة احلضارات األخرى  

ارات الكونية  ؟ أم هناك عامل تارخيي، وتطور يف احلض       احلضارات واجلماعات 
ان واإلنسان، وعالقة اإلنسان باملكان     ا بني اإلنس  ا جديد ا عالئقي  نوع انفرضي

والزمان والعالقات باملوجودات والكائنات، وعالقة هذه الكائنات بـالوجود         
  ملقاييس واملفردات واألدوات؟فتتغري املفاهيم وا

  

، "د اهلويـة  التراث يؤك "شرنا هلا تضعنا أمام أطروحة      أ اليت   إن كل املقدمات  
التـاريخ والعمـق    وية هذه متأصلة يف     ن وحدا العض  إهوية لكيان واحد، و   
 .التراثي واحلضاري

 



 )١٩٥( 

 يف مأزق ممكـن أن      لياولكن ربط اهلوية احلالية بالتراث املاضي يرمي بنا حا        
ك عرب حتليل البعد الفلسـفي     ذل منه إذا تغريت منهجية التفكري وآلياته و       خنرج
 مـن    نظرة مغايرة يستطيع املثقـف     هلذا الربط والبحث عن   روبولوجي  ثناألو

ن يكـون   أ وهي أن حديثنا عن التراث البد و       خالهلا خروج من هذا املأزق،    
ف دقيق حملتـوى املصـطلح،      ا على فلسفة معينة عن مفهوم اهلوية وتعري       مبني

ىل التراث قد ترتبط بفلسفة عن اهلوية قائمة على رفـض اآلخـر أو    إفالنظرة  
 . وتعددهغناء التراث إىل إن مرتبطة بفلسفة عن اهلوية تؤدي تكو

 

 وبالتايل تقذف بـه     "الذات" عن   ا منفصالً  طرفً »اآلخر«تعترب   :األوىل النظرة
ىل إثنية  إفتعمد كل   " الذات"ىل انغالق   إرجا وتنفيه وحتاربه وهذا سيؤدي      خا

بشـكلها  " اهلوية"وتظهر  وتزكي تراثها وموروثها بالقدسية     " هويتها"ترسيخ  
 .ظة بناء حامسة يف هذه اهلويةحل" اآلخر" فتصبح عملية إلغاء ،اخلالد

 

و " هو"و" أنا "ـ االنطالق من مفهوم أنه ال وجود ل       تنبين على : النظرة الثانية 
 ، واآلخر هو أنـا    ،لتتعارض معها غري موجودة   » الذات«فكرة الذات مقابل    

 وبناء عليه فإن احلضارة األخـرى واملفـاهيم         ،والذات قابلة للتغيري والتبديل   
ا اآلخر من خمزون حضاري ممكن أن     ها وكل ما حيمل هذ    واأليديولوجيات كل 

 ال يعود نفـي     وهنا. يدخل وميتزج مع الذات فيغريها ويطورها أو ال يطورها        
ـ  ا بل يصبح اآلخر موجود     من منظومة بناء اهلوية    ااآلخر جزءً    داخـل  ا قائم

  .»الذات«
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   ـ   ولو أمعنا النظر جيد ة ازدهـار  ا لوجدنا أن النظرة الثانية هي اليت تسود حال
 حـاالت    واحلضارات عندما تكون يف أوج ازدهارها تكون يف أقصى         ،األمم

 .انفتاحها الفكري والثقايف
ـ        االسـتعمار  "و" الغـزو الثقـايف  "ـويف هذه احلالة ال ننعت الفكر اآلخر ب

 لنا فنتماهى معه    نه مكمل أونتعامل معه على    " ا فكري افتح"ه  بل جند " الفكري
 الوتصبح الذات كونية     ،ن أو العرق   عن اللغة أو اللو    ونتوحد به بغض النظر   

حـد  أ وتصبح التعددية    ، ويصبح خطاب اآلخر هو حوار الذات      ،تحد حبدود 
 ، هوية مركبة واسـعة    ، هوية كونية خارج كل اهلويات     ،أهم خصائص اهلوية  

 ،عالقتها مباضيها وحاضرها ومستقبلها مبنية على غـىن تعـددي ال حمـدود         
ات الدينيـة والعرقيـة     كل التقسيم د اجلغرافية والسياسية و   حلدوتتجاوز كل ا  

دوات للتغـيري واسـتراتيجية     هذه الفلسفة تتيح إنتـاج أ     .. اإلثنيةواملذهبية و 
 . لإلبداع منفتحة

 

مقابـل  " أصـالة "ال  و" زوغ"مقابل   "مقاوم"وأمام هذا الطرح ال يوجد فكر       
 الدائرة   وتصبح العملية   ال توجد ثقافات بل ثقافة بال تيارات       ،"عمالة فكرية "

، إخراج وإدخال، فترمتي هـذه اهلويـة يف         جيابإضمن اهلوية عملية سلب و    
 ويصبح  ،كوين  تصنع املستقبل صناعة فكر    ،تعددية حضارية كونية ال متناهية    

 ترى يف الكـون املنظومـة    ،اإلنسان ينتمي ملنظومة وجودية متكاملة متناغمة     
 مهما كانـت    ،ا وجوديا  حوهلا موقفً  األرحب لالنتماء تقف مع كل ما يدور      

 .انتماءاته األيديولوجية والعقديةاجتاهاته الفكرية و
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بقلٍب منفتٍح وفكر متوقِّد، يقف اإلنسانُ أمام جمريات الوجود، يِطلُّ ببصريته           
على املشهد الكوين، فريى الوجود مبنيا وفقًا ملنظومة رياضية معقدة تفـرض            

تنكشف له إذ ذاك    . ولوجية واألونطولوجية ا جديدا من العالقات األنثروب    وعن
نسان واهللا،  مفاهيم جديدة عن طبيعة العالقات بني اإلنسان واإلنسان، بني اإل         

 كما يتولد لديه مفهوم جديد عن الزمان، وينجلي لـه    .بني اإلنسان والوجود  
 . كية السائدة عند بين البشرترتيب مغاير للمكان كما يتبلور يف األمناط السلو

 

؛ ولست منـهم ؛ والا بعدد الفالسفة واملفكرينتنوعت تعريفات الثقافة ومدل 
 mode de manifestation  وجـودي ين أرى أن الثقافة هي كيفية جتلٍّغري أ

de l’Êtreافهي انكشاف أشكال احلقيقة وكيفية من . ، وليست خلقًا وصنع
الثقافة، ذه . الوجود ليظهر كمستودٍع للطاقة الفاعلة الكيفيات اليت يكتنز ا     

املثابة، موقف أونطولوجي ميس هويةَ الكائن وعالقتـه بنفسـه، وعالقتـه            
بالواِجد، وعالقته بالكائنات األخرى، حبيـث ميتـد املوجـود يف غيـاب             

 . االختالف، فيصبح اإلنسانُ ذاته مستودعا للطاقة الوجودية
أن اهللا خالق الوجود فإن اإلنسان هو مسـتودع التجليـات           وإن كنا نعتقد    

وعليه، فإن اهلوية الكونيـة     . اإلهلية الوجودية اليت ال ميكن حدها وال حصرها       
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لإلنسان تتنوع بتنوع الكائنات، وختتلف باختالف األفراد، وتتلـون بعـدد           
 .إا جتلِّيات بعدد ذرات الوجود على مر اللحظات. اللحظات
لـذلك نـرى أن     .  فمفهوم التنوع هو حلظة بناء حامسة يف تلك اهلوية         إذن،

يلتقي مع أخيه اإلنسان الكـوين   l’Homme Universel" اإلنسان الكوين"
عرب العصور، فتلتقي أطروحات ابن عريب األندلسي يف العصر الوسـيط مـع      

. حلصرتعاليم رامانا مهارشي اهلندي يف القرن العشرين، على سبيل املثال ال ا           
 إهلي، وانكشـاف وجـودي      للون والعرق واجلغرافية إال جتلٍّ    فما اختالف ا  

للحضرة الكونية، وآية من آيات املكون اليت يعشقها الكائن الكـوين ألـا             
 . من يعشق ومن حيب" صورة"

 يف العالقات البشرية سلسلةً المتناهية من التنوع        ىمن ينتمي هلذه احلضرة ير    
هذه التجلِّيات الوجودية يف إيقاعها املتسارع، فيتغري عنده مفهوم         تنعكس فيها   

فاحلاضر ال يعين يف نظره اللحظة اآلنية اليت مير ا حاليا، بـل هـو               : الزمان
 . سريورة مستمرة تبلغ املستقبل الذي يستجيب للماضي ويتعني به

 

انَ من الوصاية احلصرية هذه الرؤية الوجودية الكونية ملفهوم الزمان حترر اإلنس       
على شؤون احلقيقة، كما تؤدي إىل الفكاك من املتعلقات املبنية على مفهومي            
املاضي واحلاضر، حبيث تنبين عليها فلسفةٌ للتنوع واالختالف والتطور مغايرة،       
وصورة جديدة ومتجددة على الدوام لألمناط العالئقية، فيقبل هـذا الكـائن          

التنوع /وعندئٍذ يصبح االختالف  . ت احلقائق بأنواعها كافة   تلونَ الصور وجتلِّيا  
 . ولوجيولوجيا، وليس جمرد مفهوم أنثروبمفهوما أونط
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، من املنظور السابق عينه، ال تعود جمـرد تطبيـق   le faire" عمل"وآلية أي 
فهـي املعرفـة    . لقواعد ثابتة، بل تغدو حلوالً ملمارسات جديدٍة ومـتغرية        

وإذا كانـت   . اليت بفضلها نفهم الوجود بكيفية رياضية     ) Gnose" العرفان("
 بـني   hiérarchieأي عمل تظِهر أن هناك تراتبـا         productivité" إنتاجية"

. الكائنات، إال أن هذه الرؤية جتد أن هدف اإلنتاج ليس إال الفراغ املوحـد             
 . وما يتولد عن اإلنتاجية عند ذاك هو غياب االختالف

 

طرح الفلسفي ملسألة الثقافـة إىل معـاودة النظـر يف مسـألة        يقودين هذا ال  
املعصـية،  /الكراهية، الطاعة /الشر، احلب /اخلري: ، مثل "األزواج امليتافيزيقية "

فهذه كلها مفاهيم متغرية، ال ميكن حتديدها يف قوالب؛         . املمارسة، إخل /النظرية
أو احتكار حق   /ة و وبالتايل، ال ميكن ألي كائن أن يدعي لنفسه حصر احلقيق         

 . إطالق األحكام القيمية حبقها
 

عند بعض فالسفة املتصوفة جيـد أنـه        " العبودية"لذلك فإن من حيلِّل مفهوم      
يرتبط مبفهوم التخلِّي عن إطالق األحكام ألن هذا األخـري مـن صـفات              

هـي التحـرر مـن      ، يف مفهومها الفلسفي البعيـد،       "العبودية"و". املُكون"
ونقد العقائد والتخلِّي عما هو من أفعـال        " العلب الفكرية "جيات و يديولواأل

 : يقول ابن عريب". حضرة التكوين"اخلالق يف 
 يف اإلله عقائد اخلالئق قَدما عقدوه   ع مجيع وأنا اعتقدت 
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وينبين على هذه الرؤية الكونية مفهوم خمتلف لعمليـة البحـث يف التـراث              
مبتابعة الكيفية وآليات العمل واإلنتاج، وتتجاوز معرفةَ       اإلنساين، ألا مرتبطة    
فعمليـة  . طالع على املقاصد واحلقائق باسم الغائـب األحداث ووصفَها واال 

البحث هنا عبارة عن آلية لتفكيك خطاب التراث احلضاري للبشرية، ما سبق      
قديـة  من هنا فهي اسـتراتيجية ن  . منه وما حلق، وإعادة إنتاجه إنتاجا مبتكَرا      

 . مبدعة
 

أما الفصل الكرونولوجي بني أمناط الزمان فيضع املخزون التراثـي يف حالـة        
قطيعة مع بين البشر تؤدي إىل عزل املاضي عن احلاضر، وعزل احلاضر الـذي   
سيصبح ماضيا عن املستقبل الذي سيصبح حاضرا، وهكذا دواليك إىل ما ال            

لذي يطـرح مجيـع اإلشـكاليات    وهذا الفصل يف املفهوم الزمين هو ا     . اية
: الفكرية احلالية اليت مافتئ يطاِلعنا ا الكتاب حتت مسميات متنوعة، منـها           

وتنبين علـى  . ، إخل"احلديث"والفكر  " املؤصل"، الفكر   "املعاصرة"و" األصالة"
عملية الفصل هذه سلسلةٌ المتناهيـة مـن التيـارات الفكريـة املـؤطِّرة              

 تطـرح اهلويـة     ط من املنظومات العالئقية اتمعية الـيت      للمجتمعات، وأمنا 
تفرض نوعا حمددا من العالقـات      " معلَّبة"يديولوجيات  اإلنسانية من خالل أ   

يف معرفة احلقـائق    " احلق احلصري "و" القداسة"تصاِدر احلريات ومتنح نفسها     
 . والقيمومة بأعماهلا
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رها، تكمن روعتهـا يف أـا       األطروحة الكونية أطروحة ميتافيزيقية يف جوه     
خترج من إطار الفصل الزمين الكرونولوجي والفصل املكاين اجلغرايف، لترتكز          
على فهم الثقافة بصفتها مكملة للميتافيزياء وتتخذ من الكون بأسره تارخيًـا            

 . هلا
 



 )٢٠٢( 

 


 
 

 :املراجع العربية  §
 

 ،بيق، دار املعارفمنهج وتط: إبراهيم مدكور، يف الفلسفة اإلسالمية -
 ١٩٧٦ ،٣، ط القاهرة

اقية وأثرها يف النظر إىل النبوة، دار نظرية املعرفة اإلشر: إبراهيم هالل -
 ١٩٧٧، النهضة املصرية

 ترمجة عبد الرمحن ،ضارة العربيةآجنتس جولدتسيهر، التراث اليوناين يف احل -
 .١٩٦٥، ٢بدوي، القاهرة، ط 

 ،٩ العدد ، اإلسالمية مستقبل العامل جمل،"لقاء احلضارات: "السايحمحدأ -
 ١٩٩٣ ، مالطا، مركز دراسات العامل اإلسالمي،٣لسنة ا

 ١٩٧٠،"صدمة املستقبل": توفلر لفنا -

  مركز اإلمارات للدراسات،"هكذا يصنع املستقبل: "وآخرونالفن توفلر  -
 ٢٠٠١، ط، أبو ظيب،والبحوث االستراتيجية

مساعيل البيطار، دار ، ترمجة إيخ التار، الفكر العريب ومركزه يفأولريي -
 ١٩٧٢، الكتاب اللبناين، بريوت



 )٢٠٣( 

، مكتبة  أفيريينوسترمجة دميتري، بيان العرب مناهجية: بسراب نيكولسكو -
 ٢٠٠٠، دمشق،يزيسإ

 ١٩٨٤بريوت،" مفاهيم اجلماعات يف اإلسالم: "رضوان السيد -

وت  بري، دار الكتاب العريب،"سياسات اإلسالم املعاصر": رضوان السيد -
١٩٩٧ 

الكشاف عن حقائق غوامض الترتيل وعيون " :جار اهللا حممود الزخمشري -
 ١٩٦٦،  القاهرة،، مكتبة احلليب"األقاويل يف وجوه التأويل

 ،١ رقم ،سلسلة معارف إنسانية" املستقبل وأزمة الفكر: "راجي عنايت -
 ١٩٩٣ ، مطبعة بن رمسال،ديب

صرية يف مباهج اآلداب مناهج األلباب امل": رفاعة رافع الطهطاوي -
 ١٩١٢ مصر ٢، ط"العصرية

 ١٩٧٤،نشرة حجازي"ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز" :رفاعة الطهطاوي -

 ١٩٨٢ ط ، بريوت لبنان،دار الشروق" معامل يف الطريق": قطب سيد -

 مالحظات : ياسية يف التداول العريب املعاصراملفاهيم الس: "سعيد بن سعيد -
 ١٩٨٦ عام ،٩٢ عدد ،العريبجملة املستقبل " منهجية 
  ترمجة،"عادة بناء النظام العاملي وإصدام احلضارات: "هانتنغتونصمؤيل  -

 ١٩٩٩ ،١ ط، الدار اجلماهريية،مالك عبيد أبو شهيوة وحممود حممد خلف



 )٢٠٤( 

 القاهرةم،  دار احلسا"موسوعة تاريخ الصهيونية ":عبد الوهاب املسريي -
١٩٩٧ 

 الس األعلى للثقافة ،"ة الصهيونيةوجيأيديول: "عبد الوهاب املسريي -
 ١٩٨٢ الكويت،آلداباوالفنون 

 دار ، تعريب مروان أىب مسراء،"املتوسط والعامل املتوسطي" :بروديل فرنان -
 ١٩٩٣، ١ ط ،ملؤسسة اجلامعية للدراسات والنشرا ،املنتخب العريب

ملؤمتر  ورقة حبثية مقدمة" الظواهروحضارات األعماق ": جدعان فهمي -
 ،١٩٩٥ يوليو ٧– ٥ ،حوار احلضارات يف العامل املعاصرسلمون وامل

  األردن،عمان

 ، دار العلوم العربية،ترمجة حسني الشيخ" اية التاريخ: "فرنسيس فوكوياما -
 ١٩٩٣ عام ،١ط 

 ١٩٨٥، كاليمار "سعادة مالئمة: "فرانسوا بريون -

ت من ، مقتطفا"تفكر وسائل اإلعالم كما أفكر أنا: "فرانسوا بريون -
 ١٩٩٦خطاب جمهول، هارماتان، باريس 

 ١٩٩٦اضة وحضارة، هاراتان، باريس ميشال كايا، ري -

 ، لبنان، بريوت، دار الطليعة،"يف نقد العقل الديين قضايا: "أركون  حممد -
 ٢٠٠٠ط

 ١٩٩٥ ، دار الساقي،" الغرب، أوروبا،سالماإل ":ركونأ حممد -

 ١٩٨٤ ، لبنان،ريوت ب،"اخلطاب السياسي والتاريخ ":وجيه كوثراين -
 



 )٢٠٥( 

 
 :املراجع األجنبية  §

 

- Alvin Toffler: The Third wave، New York، Bautam Books، 
1981. 

- Ahmad Akbar: Postmodernism and Islam، London، 
Routledge، 1992 

- Armand Mattelart: Transnationals and the third World: The 
truggle for culture، Berlin، 1983. 

- Arkoun، Mohammed : L islam، religion et société، Cerf ، 
Paris ، 1982  

- Boudon، Remon : L Idéologie ou l origine des idée reçues، 
Fayard، 1986. 

- David Harvy : The Condition of post modernity، Oxford، 
Blackwell، 1989. 

- Daniel Bell : The Coming of post Industrial society ، A 
Venture in Social Fore casing ، New York Basic Books ، 
1973. 

- Ernest Mandel: Late Capitalism، London، Verso، 4th 
Edition1987. 

- Francis Fukuyama : The end of History، pub 1، 1992 

- Francis fukuyama : our post human future : consequences of 
the biotechnology revolution ، April 2002 . 



 )٢٠٦( 

- Francois Dosse : History of Structuralism Author Translated 
by: Deborah Jurgen Habermas : La modernité : Un projet 
inachevé، la revue Critique، 1981 ، no.413 

- Glassman Publisher: University of Minnesota Press، 1997. 

-  Mike Featherstone : Global Culture، London 
SagePublications، 1990. 

-  Mohammed Arkoun : L islam، religion et société، Cerf 
Paris، 1982. 

- Marshall Mcluhan: Understanding Media: The Extension of 
Man، New .York، Signet Books، 1964. 

- Max Weber: Economy and Society، Berkeley، Calif. : 
University of California Press 1978 

- Michel Foucault ;les mots et les choses ، Gallimard 1966 
- Nietzsche :Généologie de la morale ، idée/Gallimard، 1964. 

Trd. Henri Albert 

- Nietzsche، Humain، trop humain، T1، trd. R.Rovini. Idées 
Gallimard، 1968 

- Renom Boudon : Idéologie ou l origine des idée reçues، 
Fayard، 1986 . 

- Samuel Huntington: The Clash of Civilizations، National 
Bestseller، 1996. 

- Truner Bryan: Postmodernism and Globalism، London، 
Routledge، 1994. 

 



 )٢٠٧( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )٢٠٨( 

 




 

 



 (+٢) ٠٢٢٧٢٧٠٠٠٤ (٢+)    ٠١٨٨٨٠٠٦٥

ç›è

©ÕkÃNªAÀjrƒºª

www.shams-group.net




	marwa-kreidieh031.pdf
	أفكار_متمردة-نهائي
	marwa-kreidieh032

