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 ما إن ينأى اإلنسان

 عن البشر، حتى تأتي الرياح
 لتقول لو أشياء أخرى

 وتفتح أذنيو
 وعينيو عمى أشياء أخرى

  

 يرفائيل البيرت                       
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 .مقدمة
 

 إشكالية الوافد والموروث في الثقافة العربية :الفصل األول
 

 فمسفة الضرار واقع كارثي :الفصل الثاني
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 !أوىاـ بعضيا فوؽ بعض :الفصل الثالث
 

 (رسالة إلى إدوارد سعيد! )عـ صباحًا يا معمـ :الفصل الرابع
 

 التجار بالذات الفمسطينيةمف تاريخ ا :الفصل الخامس
 

 "الفمسفة وحقوؽ اإلنساف"مبلحظات حوؿ مؤتمر  :الفصل السادس
 

 االنحطاط األخبلقي في مجتمعاتنا :الفصل السابع
 

 أبطاؿ عظماء أـ باعة لصكوؾ الحرية :الفصل الثامن
 

 مشكمة الموت في الثقافة العربية :الفصل التاسع
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 مقدمة

  

كنت قد جموعة مف المقاالت في فكرنا األنسني، ىذا الكتاب يضـ م
. عمى االنترنت، في تواريخ ومواقع متفرقةػ خبلؿ الشيور الماضية ػ يا تنشر 
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رأيت أف أجمعيا بيف دفتي كتاب، عمى أمؿ أف تجد في المستقبؿ غير أني 
 .تثمينيا ويحرص عمى يمتفت إلييامف ػ )!!(  ػ أظنو البعيد

  

 ! رأيي التمكيف لمفمسفة في ثقافتنافي  ُتحتـخنوثة التخمؼ العربي  
  

مف ىنا، يأتي حرصي عمى الُمضي ُقدمًا في جيودي الرامية لتأسيس 
مدرسة أنسنية في الفكر العربي، كخطوة أولى واعدة عمى طريؽ بناء 

مقاالتي التي أنشرىا مف حيف آلخر، ومنذ سنوات، عمى . صرحنا الفمسفي
 .يـ رؤيتي الُمقترحة لمفكر األنسنياالنترنت، أىدؼ بيا إلى تزخ

 

، يضـ مجموعة مقاالتي "آالـ مف نسيج خاص"ىذا الكتاب، وعنوانو 
األخيرة والتي أتشرؼ بنشرىا ُمجتمعة ػ وألوؿ مرة ػ، في ذكرى رحيؿ أستاذي 

: عممًا بأني انتييت في السنتيف الماضيتيف مف كتابيف. إدوارد سعيد
 ".تيافت اآلخر"& " مقاالت في الفكر األنسني"

                                           

 حازم خيري                                            
 0202سبتمبر /سراي القبة                                          

 

 
 

  
 
 
 
 
 

 الفصل األول
 إشكالية الوافد والموروث في الثقافة العربية

 

 "ة العقل والقمبالحرية ىي حري"
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 نيرو                                   
       

عممنا التاريخ أنو ليس ثمة حريػة حقيقيػة ألول ػؾ الػذيف يقاسػوف باسػتمرار مػرارة 
ونظػػػرًا لوجػػػود الكثيػػػريف فػػػي ربوعنػػػا الطيبػػػة ممػػػف تنقصػػػيـ ضػػػروريات الحيػػػاة ! الحاجػػػة

رفعػػًا وتحسػػينًا لحظػػوظ ىػػؤالء  يفكػػر معظػػـ اصػػحاب الػػرأي عنػػدنا فػػي الحريػػة باعتبارىػػا
 !بيد أننا معشر األنسنييف نسمح ألنفسنا بمخالفة ىذا الرأي! الناس

 

إف رفػػع وتحسػػيف حظػػوظ المحػػروميف فػػي عالمنػػا العربػػي ػ إف ىػػو حػػدث ػ ال 
ينسػػػػخ، وال ينبهػػػػي لػػػػو أف ينسػػػػخ، حقنػػػػا االصػػػػيؿ فػػػػي التمتػػػػع بحريػػػػة العقػػػػؿ والقمػػػػب، 

ة انعتاقنا مف الحيوات الذليمة التى تحياىا شعوبنا منذ باعتبارىا الضمانة الوحيدة الدام
 .م ات السنيف والتى ال تميؽ بصيهتنا البشرية وال تفي بما أراده الخالؽ لنا

 

عمى استهبلؿ الثروة النفطية عمى نطاؽ واسع فى بعػض ترتب لنتأمؿ مثبًل ما 
نجد أف دوؿ عالمنػػػػػا العربػػػػػي التػػػػػى حبتيػػػػػا الطبيعػػػػػة باحتياطيػػػػػات نفطيػػػػػة ضػػػػػخمة، سػػػػػ
لـ النفطية العا دات المالية الكبيرة التي تدفقت ػ وال تزاؿ تتدفؽ ػ إلى خزا ف تمؾ الدوؿ 

اسػتحداث صػنؼ جديػد مػف الػدوؿ العربيػة، وىػي دوؿ ػ سػوى عػف  ؿُتسػفر ػ ويػا لمخجػ
تتمتع شعوبيا، ومف في معيػتيـ مػف مواطنينػا، بأنمػاط معيشػية !! عربية غنية ومتخمفة
الماديػػػػػة، جعمػػػػػتيـ مضػػػػػرب األمثػػػػػاؿ فػػػػػي االعتماديػػػػػة والتكالػػػػػب  ُمفرطػػػػػة فػػػػػي الرفاىػػػػػة

 !وىو ما يعضد محاجتنا الُمشار إلييا تواً ! االستيبلكي
 

مػػػف ىنػػػا، قػػػار ي الكػػػريـ، أرانػػػي قانعػػػًا بأىميػػػة تخصػػػيص ىػػػذه المقالػػػة لمناقشػػػة 
 ، وتقيػيـ مػدى كفػاءة الخيػارات(1)االسبلمية العربيةثقافتنا الوافد والموروث في إشكالية 

المطروحة لمتعاطي معيا، وذلؾ ػ بالطبع ػ فػي ضػوء رؤيتنػا الُمقترحػة لمفكػر األنسػني، 
 ..عمى امؿ تزخيـ ُمحاجتنا وكذا االسياـ في تفكيؾ االشكالية

 !خياران أحالىما ُمر..الوافد والموروث
  

العممػػي الحقيقػػي ال يمكػػف إرسػػاؤىا إال عمػػى صػػخرة الحقيقػػة، ف أسػػس البحػػث إ 
معشػر العػرب ػ انػو رغػـ أف الحقيقػة قػد ُتطمػس مػف وقػت آلخػر،  ومػف حسػف حظنػا ػ
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ولسػػوؼ، قػػار ي الكػػريـ، أبػػدأ بحثػػي ىػػذا بعػػرض واٍؼ ! فانػػو ال يمكػػف ابػػدًا اطفػػاء نورىػػا
 !وموجز إلشكالية الوافد والموروث في ثقافتنا العربية االسبلمية

  
سكري مف التهيرات االقتصادية والصراع الع: القوى العظمى"في مؤلفو القيـ 

، وفي إطار تحميمو لتطور النظاـ العالمي في العصور الحديثة، "2111إلى  1511
السريع مف االلتزامات الخارجية بعد عاـ انسحاب الواليات المتحدة بىل كنيذي أن أكد 

يرتبط ال  أفرز نظامًا عالمياً ، ي الروسي تحت حكـ الببلشفة، والتوجو االنعزال1919
 .غير مسبوقةبصورة لجوىري، بالواقع االقتصادي ا

 

 !ما كانتا في بؤرة المسرح السياسيفرغـ ضعؼ قوة بريطانيا وفرنسا إال أني
ريًا وضعيما في ثبلثينيات القرف العشريف لتحديات دوؿ ناىضة عسك ولكف تعرَض 

، حيث كانت األخيرة عازمة عمى السعي األكيد نحو فرض كإيطاليا والياباف وألمانيا
 . 1914با بصورة أكبر مف سعييا عاـ ورو ىيمنتيا عمى أ

 

، وكانت ة أكبر الدوؿ الصناعية في العالـوفي الخمؼ ظمت الواليات المتحد
. ػ نسبة إلى الزعيـ ستاليف ػ تتحوؿ بسرعة إلى قوة صناعية عظمىروسيا الستالينية 

ذا مثؿ مأزؽ الدوؿ الناىضة عسكريًا في وجوب توسعيا بأسرع وقت ممكف إوبالتالي تَ 
االتحاد & الواليات المتحدة األمريكية ) شاءت أال تخضع لمشي ة العمبلقيف القارييف

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

 

عمى ىذه  ممتو مف تهيرات،بكؿ ما ح ،وقد أكدت الحرب العالمية الثانية
فرغـ االنتصارات المبكرة التي حققتيا دوؿ المحور إال أنيا في النياية لـ . المفاىيـ

يبلتيا في الحرب مث تنجح في مواجية اضطراب الموارد اإلنتاجية التي فاقت كثيراً 
نياؾ بريطانيا قبؿ أف تخبو العالمية األولى، و  استطاعت فقط تنحية فرنسا جانبًا وا 
، حموؿ الثنا ية القطبية في العالـلقوة األكبر، لينفتح المجاؿ أماـ ىي نفسيا أماـ ا

 ..لمموارد االقتصاديةحيث سار التوازف العسكري بحذى التوزيع العالمي 
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ميبلد مع إلى أبرز مبلمحو،  الُمشار تواً  ،النظاـ الدوليتواكب ميبلد 
ي المجيوؿ، تضرب ف ، حيث خرجت القوى األوروبيةاألوروبي الحديث راالستعما

وروبي السموؾ األبيد أف . ادت ُمحممة بثروات العوالـ األخرى، القديـ منيا والجديدوع
القوى الدولية في سموكيات ، فقد انخرطت معظـ لـ يكف آنذاؾ خروجًا عمى المألوؼ

لخدمتو  ،، تراوحت ما بيف ممارسة االستعمار أو مساندتو أو عمى األقؿ قبولومماثمة
 ..!ـ تعارضو مع تمؾ المصالحمصالحيا أو لعد

 

وألف عالمنػػا العربػػي كػػاف أحػػد العػػوالـ التػػى وفػػد إلييػػا االسػػتعمار االوروبػػي، لػػـ 
ثبلثػػة أف أفػػرز  الموروثػػة/والثقافػػة العربيػػة الوافػػدة/الثقافػػة األوروبيػػةالتفاعػػؿ بػػيف يمبػػث 

لهمبػة كؿ منيا مػف حيػث ا ، تفاوت حظبارزة ومتباينة في فضا نا الثقافيتيارات فكرية 
االسػػػتعمار حقبػػػة ، طػػػواؿ واألتبػػػاع، مػػػف فتػػػرة إلػػػى أخػػػرى، ومػػػف دولػػػة عربيػػػة ألخػػػرى

  : (2)لتياراتليذه ارصد موجز اآلتي و . روبي لعالمنا العربياألو 
 

 التيار األوؿ: 

، باعتبػار يػة الهازيػة رفضػًا قاطعػًا وكػامبلً رفض أنصار ىذا التيػار الثقافػة الهرب
، وبػػػػي ورد االعتبػػػػار العربػػػػي الجمػػػػاعيسػػػػتعمار األور ثمػػػػى لمقاومػػػػة االأف الوسػػػػيمة المُ 

وأرجعػػػػوا حالػػػػة الضػػػػعؼ . الموروثػػػػة/تتمثػػػػؿ فػػػػي التمسػػػػؾ بالثقافػػػػة العربيػػػػة اإلسػػػػبلمية
خػي فػي التمسػؾ ، إلػى التراوروبيػيف مػف اختػراؽ العػالـ العربػي، التي مكنت األوالتردي

 !يابقًا ليـ ػ نتج عنو خسارة الدنفإىماليا ػ ط. بأىداب تمؾ الثقافة
  

تجسػػيدًا لرؤيػػة أنصػػار ىػػذا وجػػاءت مرحمػػة المقاومػػة المبكػػرة لبلختػػراؽ الهربػػي 
، واألميػر مثاؿ األمير عبد القػادر الجزا ػري، حيث برزت شخصيات قيادية مف أالتيار

، (فػػي السػػوداف)، ومحمػػد أحمػػد الميػػدي (فػػي الريػػؼ المهربػػي)عبػػد الكػػريـ الخطػػابي 
أوا ػؿ القػػرف )شخصػػيات مماثمػة فػي فتػرة أبكػر كمػا بػرزت (. فػي ليبيػا)وعمػر المختػار 
فػػي مصػػر، ممثمػػة فػػي مشػػايخ األزىػػر الػػذيف قػػادوا ثػػورتي القػػاىرة ضػػد ( التاسػػع عشػػر

الثػػورة العرابيػػة التػػي قاومػػت الهػػزو البريطػػاني فػػي  فػػيالحممػػة الفرنسػػية، وممثمػػة كػػذلؾ 
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بعض ، رغػػػـ البسػػػالة األسػػػطورية لػػػوميػػػد انػػػدحار ىػػػذه المقاومػػػة. أواخػػػر القػػػرف نفسػػػو
 .الساحة العربية لقبوؿ التياريف اآلخريف ،قياداتيا

 

 التيار الثاني: 

رأيػػًا مفػػاده ضػػرورة ، تبنػػى أنصػار ىػػذا التيػػار لبلسػػتعمار الهربػػي ـبػرغـ رفضػػي        
انبيػػػػر  .اومتػػػػو أـ لمتصػػػػالح أو التحػػػػالؼ معػػػػو، سػػػػواء لمقمحاكػػػػاة الهػػػػرب، قمبػػػػًا وقالبػػػػاً 

وحيويتػػػو، مقارنػػػة بتخمػػػؼ الشػػػرؽ وضػػػعفو  أصػػػحاب ىػػػذا التيػػػار بتقػػػدـ الهػػػرب وقوتػػػو
موروثػة عفػا عمييػا ورأوا أف ىذه الحالة األخيرة لمشػرؽ مردىػا التمسػؾ بثقافػة . وجموده
ـ ليػـ قا مػة فػي وأنػو إذا كػاف لمعػرب أف تقػو . لمواكبػة العصػر ، ولـ تعد صػالحةالزمف

، وروثػػةالم، فػػإف ذلػػؾ لػػف يتػػأتى إال بػػالتخمص مػػف سػػطوة الثقافػػة الحاضػػر والمسػػتقبؿ
واألخذ بداًل منيػا ، لتي ُتشيعيا في كؿ مؤسسات المجتمع العربيوكسر حالة الجمود ا

، وفػػى أسػػاليب تنظيمػػو ، وفػػى قيمػػو ومعػػاييرهو، فػػي عممػػو وتكنولوجيتػػبمحاكػػاة الهػػرب
ومػػف خػػبلؿ ىػػذه المحاكػػاة فقػػط  يصػػبح العػػالـ . ؤوف االجتمػػاع واالقتصػػاد والسياسػػةلشػػ

  !معو مف موقع القوةلمهرب يتعامؿ العربي ندًا 
 

ية واسػػعة فػػي أي مػػف لػػـ تجػػد دعػػوة أنصػػار محاكػػاة الهػػرب فػػي أي وقػػت شػػعب
ف وجدت ليا دا مًا مالدوؿ العربية ومػف ىػؤالء . تحدثيف باسميا وُمػروجيف لمقوالتيػا، وا 

اعيؿ ولعػؿ الخػديوي إسػم. وسػموكو بتقميػد سػطحي مظيػري لمهػرب مف أخذ فػي دعوتػو
لمػػا  ولكػػف مػػنيـ أيضػػًا مػػف كػػاف أكثػػر فيمػػًا وعمقػػاً . لؾفػػي مصػػر المثػػاؿ الػػدرامي لػػذ
، أـ فػي (مثػؿ سػبلمة موسػى)، سواء في جانبيػا العممػي تنطوي عميو الحضارة الهربية

. (مثػؿ طػو حسػيف) التعميمي، أـ في جانبيا (مثؿ أحمد لطفي السيد)جانبيا السياسي 
ار األوروبػػػػي األة االسػػػػتعمواصػػػػطدـ ىػػػػذا التيػػػػار عػػػػادة فػػػػي أذىػػػػاف النػػػػاس بشػػػػبية ممػػػػ

ف كاف الواقع الموضوعي غير ذلؾسياسياً   .، حتى وا 
 

 

 التيار الثالث: 
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، حيػث انتيجػوا حاكاتػوبػيف رفػض الهػرب وم يالتيار التوفيقىذا تراوح  أنصار        
كما في تعػامميـ مػع ، الموروثة/مذىبًا انتقا يًا في تعامميـ مع الثقافة العربية اإلسبلمية

افي العربػي اإلسػبلمي خيػرًا وبركػة، ولػيس كػؿ كؿ التراث الثقفميس . الهرب وحضارتو
، ومنػو مػا تجػاوزه لتراث ما ىو صالح لكؿ زماف ومكػاففمف ا. الهرب انحبلاًل ومفسدة

ت العصػر ومػا يػدعـ اليويػة الزماف وتخطاه المكاف، ومنو كذلؾ مػا يتسػؽ مػع ضػرورا
اسػػتبقا و وعػػدـ البػػد مػػف ، ومػػف ثػػـ يضػػمف االسػػتمرارية الجماعيػػة لؤلمػػة، ومػػا الذاتيػػة

ثبػػت بالػػدليؿ القػػاطع لهربيػػة مػػا ىػػو عمػػـ وتقنيػػة وتنظػػيـ ومػػف الحضػػارة ا. المسػػاس بػػو
لتتػػوافر  األخػػذ بػػو، وىػػذا ينبهػػي تعممػػو و ا خمفػػو لنػػا التػػراثعػػاش تفوقػػو عمػػى كػػؿ مػػوالمُ 

 . لشعوبنا أسباب القوة والرخاء
 

ي شػعبيتو وقيادتػو خػبلؿ أكثػر التيػارات الػثبلث حظػًا فػالتػوفيقي عد ىذا التيػار يُ 
وكأي تيػار . حار المقاومة المبكرة لؤلوروبييف، في أعقاب اندفترة االستعمار االوروبي

رة فيمػػػا يطرحػػػو مػػػف أفكػػػار ، تفاوتػػػت درجػػػة جرعػػػة األصػػػالة وجرعػػػة المعاصػػػتػػػوفيقي
ني ومحمػػػد عبػػػده ومػػػف أبػػػرز رواد التوفيقيػػػة األوا ػػػؿ جمػػػاؿ الػػػديف األفهػػػا. وممارسػػػات

، وعمػػي بػػاش عبػػد الحميػػد بػػف بػػاديس فػػي الجزا ػػر ، والشػػيخمصػػر وسػػعد زغمػػوؿ فػػي
، والشػػيخ عبػػد الحميػػد الزىػػراوى وشػػكيب شػػيخ عبػػد العزيػػز الثعػػالبي فػػي تػػونسحانبػػو وال

سػنوات الحكػـ وظمت عناصر الصيهة التوفيقيػة عمػى حاليػا طػواؿ . ف في الشاـأرسبل
، ف األصػالة والمعاصػرةالموا مة بي ، سواء مف حيث قدرتيا عمىاالستعماري األوروبي

 .أو مف حيث فعاليتيا التعبوية ألبناء العالـ العربي
 

فتػػرة االسػػتعمار األوروبػػي، عجػػزت تيػػارات مػػا بعػػد عمػػى غػػرار الوضػػع إبػػاف و 
إشكالية الوافد والمػوروث، وعميػو ظمػت اإلشػكالية مع  عف التعاطي، االستعمار الفكرية

منػذ رحيػؿ االسػتعمار االوروبػي وحتػى ىػذه الفتػرة )قا مة خبلؿ فترة االستقبلؿ السػمبي 
لحثيثػة لػبعض المفكػريف ، رغػـ الجيػود افالفضاء الثقافي في ربوعنا لـ يشػيد(. المحظة

  !أي ابتكار لخيارات جديدة أماـ اإلنساف العربي، الموضوعييف
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ثقافتنػػا العربيػػة اشػػكالية الوافػػد والمػػوروث فػػي وىنػػا فػػي اعتقػػادي يكمػػف جػػوىر 
ز االجياؿ المتعاقبة ولسػنوات طويمػة عػف الخػروج مػف مػأزؽ الخيػارات االسبلمية، فعج

المحػدودة وغيػر الموا مػة، إنمػا يػأتي ػ مػف وجيػة نظػري ػ نتيجػة منطقيػة لعػدـ التمكػيف 
لحريػػة العقػػؿ والقمػػب فػػي ربوعنػػا الطيبػػة، ألنػػو لػػو كػػاف العقػػؿ حػػرًا، وكػػذا القمػػب، لكػػاف 

، عبػػػر ابتكػػػار خيػػػارات جديػػػدة أرحػػػب يسػػػيرًا عمػػػى االنسػػػاف العربػػػي أف ُيػػػدرؾ خبلصػػػو
ولسػوؼ أعمػد فػي الجز يػة التاليػة مػف ىػذه المقالػة إلػى توضػيح دواعػي ! وأكثر موا مػة

القػػػوؿ األنسػػػني بمحدوديػػػة وعػػػدـ موا مػػػة الخيػػػارات التقميديػػػة المطروحػػػة لمتعػػػاطي مػػػع 
 . اشكالية الوافد والموروث في ثقافتنا العربية االسبلمية

 

 :عاطي مع االشكاليةتفسير أنسني لفشل الت
 

إنو لو كاف العقؿ حرًا، وكػذا القمػب، لكػاف يسػيرًا عمػى االنسػاف العربػي قمت توًا 
فقػدر اإلنسػاف ػ عمػى مػا يبػدو ػ أف ُينفػؽ عمػره المحػدود فػي الػذود ! أف ُيػدرؾ خبلصػو

عف حرية عقمو وقمبو في مواجية صنؼ مف البشر ال، ولف يطيب، لو المقاـ في ىػذه 
 !ذا سمب إخوتو ما أفاء اهلل بو عمييـ مف حريةالدنيا إال إ

 

التػػػاريخ اإلنسػػػاني، منػػػذ بدايػػػة الخمػػػؽ وحتػػػى لحظػػػة كتابػػػة ىػػػذه السػػػطور، يعػػػج 
بأحداث أراىا تجسيدًا عبقريًا لجدية الحياة، وىو ما دفع المنصفيف مف أصػحاب الػرأي 

ال أصػبح اإلنسػاف ػ ذلػؾ الكػا! لمقػوؿ بػأف الحيػاة يجػب أف ُتمػارس بشػجاعة  ف الػذي وا 
كرمو اهلل ػ مطية لرفاؽ لو في رحمة الحياة، يسػومونو مػا تتعفػؼ الضػواري عػف اقترافػو 

سمعنا عف حيوانات تفترس ضحاياىا لتسد جوعيا، بيػد أننػا أبػدًا لػـ ..نعـ! في الهابات
 !!نسمع عف حيواف ُيمثؿ بفريستو أو يستعذب عذاباتيا

 

التػػاريخ ػ لػػـ ُيصػػبيا يومػػًا  الهريػػب حقػػًا ىػػو أف عبقريػػة ضػػواري البشػػر ػ عبػػر
وحتى إف ىي أصابيا العطػب فػي لحظػات تاريخيػة بعينيػا فإنيػا لػـ تمبػث أف ! العطب

اسػػتردت دىا يػػا وأصػػبحت أكثػػر قػػوة وسػػطوة، األمػػر الػػذي سػػاعد عمػػى ترسػػيخ قناعػػة 
خاط ة لػدى الكثيػريف ػ خصوصػًا فػي المجتمعػات التػي طػاؿ عيػدىا بهيػاب الحريػات ػ 

 !النساف عف حرية عقمو وقمبو أمر إلييمفادىا أف تخمي ا
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عمى أية حاؿ، رؤيتنا الُمقترحة لمفكر األنسني تتعاطى بموضوعية وواقعية مػع 
ف كػػاف صػػاحبيا  التحػػدي المفػػروض عمػػى اإلنسػػاف خػػبلؿ رحمػػة الحيػػاة، غيػػر أنيػػا ػ وا 
مػػػػدفوعًا فػػػػي بنا يػػػػا برغبػػػػة فػػػػي إيجػػػػاد مخػػػػرج ألبنػػػػاء ثقافتػػػػو العربيػػػػة اإلسػػػػبلمية مػػػػف 

 ! يـ المأساوية والُمخجمة ػ تظؿ صالحة لؤلخذ بيا أينما ُوجد االنسافأوضاع
 

ػػ وكمػا أسػمفنا ػ، أف يػزود بشػرؼ عػف حريػة  قدر اإلنساف في كػؿ زمػاف ومكػاف
عقمػػو وقمبػػو فػػي مواجيػػة صػػنؼ بػػا س مػػف البشػػر ال، ولػػف يطيػػب، لػػو المقػػاـ فػػي ىػػذه 

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

وفكرنػػا األنسػػني، فػػي تثمينػػو ليػػذا القػػدر، يػػذىب إلػػى القػػوؿ بػػأف تطػػور التػػاريخ 
ال يممػؾ سػوى حريػة ( ذات)اإلنساني إنما ُيعد نتاجًا لصػراع طويػؿ ومريػر بػيف إنسػاف 

( آخػر)عقمو وقمبػو التػي وىبػو الخػالؽ إياىػا، ليسػتعيف بيػا عمػى تػرويض الحيػاة، وبػيف 
 ! (3)ت ثار بالحرية، ليتسنى لو العبث بمقدرات رفاؽ الحياةُيصر عمى االس

 

، فػػي كػػؿ زمػػاف ومكػػاف، عػػادة مػػا يعمػػد إلػػى آليػػات بعينيػػا لتكػػريس (اآلخػػر)فػػػ 
عف حقو في نقد وتطوير ثقافتو، أي طريقة حياتػو الشػاممة، ليظػؿ ( الذات)تنازؿ أخيو 

افة الحياة، يستيمؾ فقط مػا تابعًا ذليبًل طيمة مقامو في ضي( الذات)ىذا األخ المسكيف 
، حتػػى أنػػو بمػػرور الػػزمف، يفقػػد ىػػذا التػػابع الػػذليؿ تمامػػًا (اآلخػػر)يجػػود عميػػو بػػو عقػػؿ 

 !قدرتو عمى النقد والتطوير وُيصبح مسخًا عاجزًا، ال يممؾ سوى االنتظار
 

الػػذات المحرومػػة مػػف حقيػػا فػػي االحتفػػاظ بحريػػة العقػػؿ والقمػػب، تعتبرىػػا رؤيتنػػا 
األنسػػػني ذاتػػػًا مهتربػػػة ثقافيػػػا، ألنيػػػا بتخمييػػػا عػػػف حقيػػػا فػػػي االحتفػػػاظ  المقترحػػػة لمفكػػػر

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

 

بوحشػػػية مػػػف حػػػريتيـ، ( تالػػػذا)نحػػػف إذف أمػػػاـ اغتػػػراب ثقػػػافي ُيجػػػرد ضػػػحاياه 
وكذا نحف أماـ آخرية بهيضة تعمؿ عمى تكػريس ىػذا االغتػراب الُمػذؿ لمػذات وُتوظفػو 

أىمية رؤيتنا الُمقترحة ػ إف جاز لنا وصفيا بالميمػة ػ تنبػع مػف ! لخدمة مصالح اآلخر
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مناىضػػتيا لبلغتػػراب الثقػػافي واآلخريػػة البهيضػػة، وكػػذا حرصػػيا عمػػى تبصػػير الػػذات 
 !خطورتيما، حقنًا ألعمار ُيراد ليا أف ُتيدرالمهتربة ب

 

فيػي ػ أقصػد رؤيتنػا الُمقترحػػة ػ تتبنػى معيػارًا عمميػػًا وأخبلقيػًا فػػي تمييزىػا بػػيف 
الذات واآلخر، يختمؼ بػدوره عػف  المعيػار العقػيـ المػأخوذ بػو فػي مجتمعاتنػا المتخمفػة 

 ! ربية اإلسبلميةوالقا ؿ بأف اآلخر ىو حتمًا وأبدًا مف ال ينتمي لثقافتنا الع
 

وقبػػؿ التطػػرؽ لممعيػػار األنسػػني فػػي التمييػػز بػػيف الػػذات واآلخػػر، أرانػػي ُمطالبػػًا 
األنسػنية ػ فػي رأيػي ػ ال تعنػي سػوى (! أو األنسػنية)بتوضيح ما أعنيو بالفكر األنسػني 

أف يحقػػػػؽ االنسػػػػاف، أي إنسػػػػاف، بهػػػػض النظػػػػر عػػػػف الجػػػػنس أو المػػػػوف أو العػػػػرؽ أو 
در ممكػػف مػػف التطػػابؽ بػػيف أقوالػػو وأفعالػػو، شػػريطة انطػػواء تمػػؾ أكبػػر قػػإلػػخ، ..الجنسػػية

األقواؿ واألفعاؿ عمى تثميف لقوؿ األنسنية باإلنسػاف كػأعمى قيمػة فػي الوجػود، وىػدفيا 
الماثؿ في التمحيص النقدي لؤلشياء بمػا ىػي نتػاج لمعمػؿ البشػري ولمطاقػات البشػرية، 

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

 

يقػػوؿ بػػأف اإلنسػػاف، أي  المعيػػار األنسػػني الُمقتػػرح لمتمييػػز بػػيف الػػذات واآلخػػر،
طالمػا أدرؾ األنسػنية وسػعى لتبصػير الهيػر بيػا، ولػـ ( ذاتا أنسػنية)إنساف، ُيعد أنسنيا 
وكذا ُيعد اإلنساف ذاتًا حتى لػو جيػؿ األنسػنية، ولػـ . لفريؽ بعينو يستأثر بيا لنفسو أو

   . .مهتربة ثقافيا ذاتاً كنييا، أو أعرض عنيا، لكنو في تمؾ الحالة يكوف  ُيدرؾ

 

أمػػا اآلخػػر، وطبقػػًا لممعيػػار نفسػػو، فيػػو كػػؿ مػػف يػػدرؾ األنسػػنية ويسػػتأثر بيػػا 
لمحيمولػػػػة دوف أخػػػػذ الػػػػذات لنفسػػػػو أو لفريػػػػؽ بعينػػػػو، ويعمػػػػؿ جاىػػػػدا فػػػػي الوقػػػػت نفسػػػػو 

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

ر أو إقميميػًا أو عالميػًا، بػؿ يحػدث أيضػًا أف يمتمػؾ آخػرًا بعينػو أكثػ( لنفس ثقافػة الػذات
 !مف صفة، وىو ما تُنب نا القراءة المتأنية لمتاريخ بحدوثة في فترات بعينيا
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نما عمى األقؿ يمكنؾ التعاطؼ مع  قار ي الكريـ، أظنؾ اآلف، ال أقوؿ تؤيد، وا 
( راجع الجز ية األخيرة مف ىػذه المقالػة)زعـ فكرنا األنسني بمس ولية اآلخر عف نشوء 

ألنػو لػـ يكػف الشػكالية كيػذه أف روث في ثقافتنػا العربيػة، واستدامة اشكالية الوافد والمو 
فػى تكػريس تخمػي الػػذات ( المحمػػي/خاصػة العربػي)تنشػأ وأف تسػتمر لػوال نجػػاح اآلخػر 

 .العربية عف حقيا األصيؿ في تعيد ثقافتيا بالنقد والتطوير
 

إف تعيػػػد االنسػػػاف لثقافتػػػو بالنقػػػد والتطػػػوير ىػػػو بحػػػؽ الضػػػمانة الحقيقيػػػة لعػػػدـ 
ىػػذه الثقافػػة لثرا يػػا، وكػػذا عػػدـ فقػػدانيا لمقػػدرة عمػػى التعػػاطي مػػع تطػػور الحيػػاة  فقػػداف

أنيػػـ قػػد  فػػأخطر مػػا يمكػػف أف يصػػيب ثقافػػة، ىػػو اعتقػػاد أبنا يػػا. الػػذى ىػػو سػػنة كونيػػة
استطاعوا بناء ثقافة أو أنو قد ُبنيػت ليػـ ثقافػة سػتعيش مػدى الػدىر، دوف حاجػة لمنقػد 

أيػا كانػت ثقافتػو أو حضػارتو التػى ينتمػى إلييػا ػ  ومػف الضػروري لئلنسػاف ػ! والتطػوير
أف ُيػثمف عقمػػو، وذلػؾ بػػالتزاـ التواضػع عنػػد النظػػر إلػى ثقافتػػو تمػؾ أو حضػػارتو، سػػواء 
كانت مف صنع يديو أو مف صنع غيره، فيى بالضرورة ليست أبدية أو محصػنة ضػد 

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

 !حالنا اليـوأغمب الظف أف ىذا ىو  !!لبلنييار
 

الخيارات التقميدية المطروحة  ما أسباب إخفاؽ: والسؤاؿ الذى يطرح نفسو اآلف
 !في التعاطي الكؼء مع اشكالية الوافد والموروث في ثقافتنا العربية

 

إنيػػا خيػػارات ُتكػػرس، او عمػػى األقػػؿ ُتيػػادف، اغتػػراب الػػذات العربيػػة، ومػػف ثػػـ 
فانيا تزيد مف تعقد اشكالية الوافد والموروث في الثقافة العربية االسػبلمية بػداًل مػف أف 

لننظػػر معػػًا إلػػى الخيػػاريف األوؿ والثػػاني الُمشػػار ! تفكيكيػػا واالنتيػػاء منيػػا تسػػاعد عمػػى
إلييمػػا سػػمفًا، أقصػػد تيػػار التمسػػؾ بػػالموروث الجامػػد وعػػدـ المسػػاس بػػو وتيػػار التمسػػؾ 

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

 

وكػػذا يظػػؿ االنسػػاف العربػػي عمػػى اغترابػػو إف ىػػو أخػػذ بالخيػػار الثػػاني، أعنػػى 
صػػػحيح أف الثقافػػػة الوافػػػدة حداثيػػػة، بػػػؿ غالبػػػًا تكػػػوف مػػػا بعػػػد ! محاكػػػاة الوافػػػد الحػػػداثي

مػػا الفا ػػدة والمسػػتيمؾ العربػػي لػػـ يشػػارؾ فػػي صػػنعيا وال ِقبػػؿ لػػو بنقػػدىا  حداثيػػة، ولكػػف
 ! وتطويرىا، إذ أف أقصى ما يممكو العربي إزا يا ىو فيميا والتشدؽ بمفرداتيا

 

وحتى الخيار الثالػث التػوفيقي والػذى عػادة مػا ُينظػر النصػاره بػاجبلؿ واحتػراـ، 
موضوعية، تظؿ الػذات العربيػة إف ىػي وُيذكر اسمو دومًا مقرونًا بصفات االعتداؿ وال

وكيػؼ ال؟ وكػؿ مػا يطمػح إليػو أنصػار ىػذا التيػار ىػو اجػادة ! أخذت بو عمى اغترابيا
االنتقاء مف المػوروث الجامػد والوافػد الحػداثي، ناسػيف أف الخمػؽ واالبتكػار أكثػر روعػة 

 ! وقيمة مف االنتقاء واالنتخاب، ميما أجاد الُمنتقي وأبدع
 

ر ات تتنفس مف خبلليا ثقافتنػا العربيػة ..ا بحاجة لخيارات جديدةالحؽ أقوؿ انن
! االسبلمية، بعد أف صارت ػ ويالؤلسى ػ  قػاب قوسػيف أو أدنػى مػف االختنػاؽ والػتعفف

الكؿ مثبًل في ربوعنا يبلحظ ظاىرة خطيرة ومؤرقة وىي جمػع الكثيػر مػف ابنػاء ثقافتنػا 
جتمعػػا فػػي إنسػػاف طبيعػػي، أو حتػػى إف العربيػػة االسػػبلمية بػػيف نقيضػػيف، ُيفتػػرض أال ي

أقصد جمع الكثيػريف بػيف االلتػزاـ . حدث واجتمعا أال يكونا بمثؿ ىذا الوضوح الصارخ
الصػػاـر بالشػػعا ر والطقػػوس المقدسػػة ػ والػػذي يصػػؿ أحيانػػًا إلػػى حػػد اليػػوس ػ، وبػػيف 

 !االنفبلت األخبلقي والتجرؤ عمى الفضيمة
 

اطي مػػع اشػػكالية الوافػػد والمػػوروث فػػي ىػػؿ يقػػدر أحػػد التيػػارات المطروحػػة لمتعػػ
ثقافتنا العربية عمى توفير فضاء ثقافي، ُتدرس فيو مثؿ ىذه الظاىرة الخطيرة والمؤرقػة 

 !بأسموب عممي حقيقي، دوف أف يفزع البسطاء ويبكوف القداسة الُمنتيكة
 

إف أيػػًا مػػف الخيػػارات المطروحػػة لمتعػػاطي مػػع اشػػكالية الوافػػد والمػػوروث، وفػػي 
المحميػة أو االغتػراب /ا الخيار التوفيقي أو التمفيقي، ال ُيناىض اآلخرية العربيػةمقدمتي
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وذلؾ برأيي ألخذ ىذه التيارات جميعيا، عمػى تباينيػا، بالمعيػار ! الثقافي لمذات العربية
! التقميدي في التمييز بيف الػذات واآلخػر، أو عمػى األقػؿ ُميادنتيػا ليػذا المعيػار العقػيـ

كتابات أنصار أكثػر ىػذه التيػارات ولعػًا بالحداثػة، وىػو التيػار الػداعي  لننظر مثبًل إلى
لمحاكػػاة الهػػرب، سػػنجد أنيػػا تعتبػػر آخػػرًا كػػؿ مػػف ال ينتمػػي لثقافتنػػا العربيػػة االسػػبلمية، 
وىػػو برأيػػي مػػا سػػيظؿ ُيفشػػؿ دا مػػًا جيػػود ىػػذا التيػػار وغيػػره فػػي التعػػاطي الكػػؼء مػػع 

 ! ىذه الجيود اشكالية الوافد والموروث، رغـ جدية بعض
 

الحمػػػوؿ التقميديػػػة لػػػـ تػػػنجح إذف فػػػي التعػػػاطي مػػػع اشػػػكالية الوافػػػد والمػػػوروث، 
وأظنيا تزداد اخفاقػًا بمػرور الػزمف، فػاالغتراب الثقػافي يػزداد تهمهػبًل فػي الػذات العربيػة 

 !ويزيدىا عجزًا عمى عجز، واآلخر، خاصة العربي، يزداد شراسة
 

ذا نحػػف دققنػػا النظػػر فػػي التعػػاطي  العربػػي مػػع إشػػكالية الوافػػد والمػػوروث إبػػاف وا 
حقبتي االستعمار األوروبػي واالسػتقبلؿ السػمبي، سػنجد أف االشػكالية تػزداد تفاقمػًا مػف 

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

العػػػالمي مػػػف عالمنػػػا العربػػػي، بعػػػد اسػػػتعمار داـ لعقػػػود /بخػػػروج اآلخػػػر الهربػػػي
لكػف، يبػدو أف ! ويمة، توقػع الكثيػروف أف تأخػذ ربوعنػا طريقيػا الطبيعػى نحػو التطػورط

العػالمي، ويبػدو كػذلؾ أف مخاوفػًا /ثأرًا قديمًا ظمت نيرانو تتأجج فى قمب اآلخر الهربػي
أما الثأر فدافعو الهزو العربي لمهرب، ذلؾ الذى أجػج ! قديمة ظمت تؤرؽ اآلخر نفسو

فى حػيف أنػو لػـ يكػف سػوى توسػع مػألوؼ ! نو وسماه فتحًا مبيناً اآلخر العربي يومًا نيرا
 !خطي ة اآلخر العربي أف غمفو برقا ؽ دينية! مف دولة فتية ناىضة

 

العالمي فمصدرىا الخشػية مػف /أما المخاوؼ المستعرة فى صدر اآلخر الهربي 
  !(5)نيوض دولة فتية فى ربوعنا العربية، ُتعيد إخراج ببلده مف التاريخ

 

العػالمي توظيفيػا لتبريػر /يجيد اآلخر الهربػي! مزاعـ غربية ال تخمو مف وجاىة 
سياسػػػتو البلإنسػػػانية تجػػػاه عالمنػػػا العربػػػي، ويحظػػػى بفضػػػميا بػػػدعـ واضػػػح مػػػف الػػػذات 
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الهربيػػػة، رغػػػـ صػػػػيحات االدانػػػة التػػػى ُتطمقيػػػػا تمػػػؾ الػػػذات بػػػػيف الحػػػيف واآلخػػػر عمػػػػى 
 ..لمى تجاه ربوعنا الطيبةالعا/استحياء، احتجاجًا عمى نيج اآلخر الهربي

 

العػػالمي أعػػد الشػػرؾ، وىػػو إبقػػاء الجمػػاىير العربيػػة فػػى إغتػػراب /اآلخػػر الهربػػي 
العػالمي إذف /اآلخػر الهربػي! ثقافي، ُتحـر بموجبو مف الحػؽ فػى نقػد ثقافتيػا وتطويرىػا

فػػػى مػػػأزؽ، ألف إضػػػطبلعو المباشػػػر بػػػدفع الػػػذات العربيػػػة نحػػػو الشػػػرؾ، غيػػػر مػػػأموف 
 !ات العربية، عمى سذاجتيا، البد وأف تتنبو إلى ما ُيراد بياالعواقب، فالذ

 

آخػػػػػػػر ! (6)لػػػػػػػـ تمبػػػػػػػث العبقريػػػػػػػة الهربيػػػػػػػة اآلثمػػػػػػػة أف وجػػػػػػػدت الحػػػػػػػؿ السػػػػػػػحري 
محمى، ينتمى لنفس ثقافة الذات العربية، يتػولى ميمػة دفعيػا نحػو الشػرؾ، دوف /عربي

يشػاركيا عاداتيػا وىػو يشػاركيا المبلمػح الجسػدية، و ! أف تتنبو لو الذات، وكيؼ تفعؿ؟
 !  وتقاليدىا، وأفراحيا وأتراحيا، واألىـ مف ذلؾ يشاركيا عقيدتيا الدينية

 

بالفعػػؿ نجحػػػت الخدعػػة، عمػػػى سػػػذاجتيا، وسػػاعد عمػػػى نجاحيػػا أمػػػور عديػػػدة،  
منيا أف اآلخر العربي كاف موجودًا إباف قوة الدولة العربية، إذ كانت الدولة قوية بينما 

 !تربًا، وىو ما ساعد بالتأكيد عمى التعجيؿ بإنييارىاكاف االنساف العربي مه
 

المحمى لحػؽ /الميـ، لـ تجد الذات العربية غضاضة فى احتكار اآلخر العربي 
وفى اعتقادي أف الخدعة كاف ليا أال تنكشػؼ ! نقد الثقافة العربية اإلسبلمية وتطويرىا

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

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

ذلػؾ ػ عمػى األرجػح ػ ىػو التفسػير العممػي لتفػاقـ اشػكالية الوافػد والمػوروث فػي 
ولػيس . ؿ السمبي عنيا في ظؿ االسػتعمار األوروبػيثقافتنا العربية اباف حقبة االستقبل

لثقافتنا العربية االسبلمية أف تطمح إلػى تجنػب التػدىور فػي قػدرتيا عمػى التعػاطي مػع 
الواقػػع، وفريػػؽ مػػف أبنا يػػا يسػػتأثر بامتيػػاز نقػػدىا وتطويرىػػا، بػػؿ ويعمػػؿ جاىػػدًا عمػػى 

 !مفتكريس تخمؼ بقية أبناء ثقافتو، لتظؿ مصالحو وامتيازاتو في مأ
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 ما العمل واإلشكالية تزداد تفاقمًا؟ 
 

عمى خبلؼ الحاؿ مع الحضارة الهربية، يظؿ التساؤؿ قا مًا حوؿ مكانة الفكر 
األنسػػني فػػي الحضػػارة االسػػبلمية عمومػػًا، وفػػي الثقافػػة العربيػػة االسػػبلمية عمػػى وجػػو 

ح وعمػة ذلػؾ ػ فػي رأيػي ػ نجػا! فالدراسػات البػارزة فػي ىػذا الصػدد ضػ يمة! الخصػوص
المحمػػي، فػػي تكػػريس اغتػػراب الػػذات العربيػػة ثقافيػػًا واسػػتعدا يا /اآلخػػر، خاصػػة العربػػي

 ! عمى محبي الحقيقة، وأعني بيـ الفبلسفة، لُيبقييا كيفًا مظمماً 
 

المحمػي، أف ُيمقػي فػي روع الػذات العربيػة أف /فقد اعتاد اآلخػر، خاصػة العربػي
ثػػػـ عظػػػيـالفمسػػػفة درب مػػػف الهوايػػػة والضػػػبلؿ، وأف االشػػػتهاؿ  اعتػػػاد ! بيػػػا خطي ػػػة وا 

أحػد أبػرز وأىػـ السػبؿ المتاحػة اآلخر أف يفعؿ ىذا، بدأب، رغـ إدراكو لقيمة الفمسفة ك
 ! يستحيؿ إدراكيا عمى وجو اليقيفأماـ االنساف لنشداف الحقيقة، تمؾ التى 

 

المحمػي ػ وال يػزاؿ يجػد ػ فػي مسػاعيو المحمومػة /ولؤلسػؼ، وجػد اآلخػر العربػي
سػػفة وتػػأثيـ االشػػتهاؿ بيػػا دعمػػًا آثمػػا مػػف محترفػػي التبريػػر الػػديني، الػػذيف لػػـ لتحػػريـ الفم

 !ولف يتورعوا عف التضحية بالذات ومصمحتيا عمى مذبح اآلخر
 

حػػػوؿ مكانػػػة قػػػار ي الكػػػريـ، المحػػػاوالت الجػػػادة لئلجابػػػة عمػػػى التسػػػاؤؿ الحػػػا ر  
ة االسػػبلمية عمػػى الفكػػر األنسػػني فػػي الحضػػارة االسػػبلمية عمومػػًا، وفػػي الثقافػػة العربيػػ

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

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

قولػػػو بػػػأف المسػػػيحية وجػػػدت فػػػي اإلسػػػبلـ الكبلسػػػيكي حضػػػارة أكثػػػر تقػػػدمًا فػػػي القػػػوة 
العسػػػكرية واالقتصػػػادية والفكريػػػة، واكتشػػػفت بعػػػد دراسػػػة مستفيضػػػة عناصػػػر الميػػػراث 

إدراكيػػػا لميراثيػػػا  التػػػاريخي لتمػػػؾ الحضػػػارة اإلسػػػبلمية، وىػػػو مػػػا أيقػػػظ داخػػػؿ المسػػػيحية
 . (8)الكبلسيكي، أو بكممات أخرى أيقظ داخميا النشورية أو األنسنية
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وعمػى خػبلؼ ِبكػر ومقدسػي، سػعى عبػد الػرحمف بػدوي ومحمػد أركػوف، لتحديػد  
 . دقيؽ نسبيا لما اتفقا عمى كونو أنسنية شيدتيا الحضارة العربية اإلسبلمية

 

نسػنية فػي الفكػر العربػي اإلسػبلمي ذىب عبػد الػرحمف بػدوي إلػى القػوؿ بػأف األ
لػػـ تكػػف مػػف شػػأف نفػػر مػػف المتوحػػديف الشػػواذ الػػذيف كػػانوا يحيػػوف منعػػزليف فػػي البي ػػة 

وذىػب . الفكرية العربية، بؿ كانت تتمثؿ في أوساط كاممة تابعت الحركة بكػؿ حماسػة
بػػػػدوي أيضػػػػًا إلػػػػى القػػػػوؿ بإمكانيػػػػة تحديػػػػد تػػػػاريخ عمػػػػو األنسػػػػنية فػػػػي الثقافػػػػة العربيػػػػة 

. (9)حتػػى نيايػػة القػػرف السػػابع تقريبػػا يسػػبلمية بالمػػدة مػػف بدايػػة القػػرف الرابػػع اليجػػر اإل
وىػػو الػػرأي الػػذي اختمػػؼ معػػو محمػػد أركػػوف، فػػرغـ اتفػػاؽ أركػػوف مػػع بػػدوي فػػي القػػوؿ 
بوجػػود األنسػػنية فػػي الحضػػارة اإلسػػبلمية فػػي فتػػرة زمنيػػة بعينيػػا، اختفػػت بعػػدىا بسػػبب 

وية، نرى أركوف وقد اختمؼ مع بدوي فيمػا يتعمػؽ عوامؿ داخمية وخارجية، مادية ومعن
بتحديػػػد ىػػػذه الفتػػػرة، إذ قػػػاؿ أركػػػوف بػػػأف األنسػػػنية كانػػػت موجػػػودة بػػػيف القػػػرنيف الثػػػاني 
اليجػػػػػري وحتػػػػػى القػػػػػرف الخػػػػػامس فػػػػػي الحضػػػػػارة العربيػػػػػة اإلسػػػػػبلمية الكبلسػػػػػيكية، ثػػػػػـ 

ر، اضمحمت بعد ذلػؾ واختفػت بعػد دخػوؿ تمػؾ الحضػارة فػي عصػور التكػرار واالجتػرا
إضػػافة إلػػى قػػوؿ أركػػوف بتػػزامف اختفػػاء األنسػػنية مػػع . أو مػػا ُيػػدعى بعصػػر االنحطػػاط

 ! (11)موت الفمسفة في المشرؽ أوال، ثـ في المهرب واألندلس ثانيا
 

وىكذا، أييا القاريء الكريـ، واستنادا لمدراسات القا مػة بمعرفػة الحضػارة العربيػة  
لمػػػرأي القا ػػػؿ بػػػأف األنسػػػنية لػػػـ تتبمػػػور فػػػي  اإلسػػػبلمية لمفكػػػر األنسػػػني، واسػػػتنادا أيضػػػاً 

أوروبػػا إال فػػي عصػػر النيضػػة، يػػذىب الػػبعض إلػػى القػػوؿ بشػػيود الحضػػارة اإلسػػبلمية 
لؤلنسنية قبؿ أوروبا، وىو ما أنكره تمامػًا، لقنػاعتي بأنػو لػـ يعػد مقبػواًل اليػـو أف تُنسػب 

! ثيػػريف أف يفعمػػوااألنسػػنية ألبنػػاء حضػػارة بعينيػػا دوف بقيػػة الحضػػارات، كمػػا يحمػػو لمك
ػ وبحسب بحوثي العديدة في الفكر األنسني ػ مف قصر النظر التاريخي أو خػداع  فيذا

المنظور أو مف عدـ الفيـ لممدلوؿ الحقيقي لؤلنسػنية، أو أخيػرًا لعػدـ التنبػو إلػى الػدور 
فاألنسػنية ىػي االقػرار . الحيوي المنوط بالفكر األنسني أف يػنيض بػو فػي رحمػة الحيػاة

كػؿ إنسػاف فػي حػب الحقيقػة ونشػدانيا، وىػو مػا يعنػي عػدـ منطقيػة، بػؿ سػخؼ، بحؽ 
 !الزعـ بأف حضارة بعينيا يمكف أف تخمو منيا
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قػػار ي الكػػريـ، أرانػػػي قانعػػًا أنػػو لػػػو كػػاف قُػػدر لمفكػػػر األنسػػني أف يتبػػوأ المكانػػػة    
رؽ البل قػػػة بػػػو فػػػي تاريخنػػػا الثقػػػافي، ولػػػو أف انصػػػار ىػػػذ الفكػػػر لػػػـ ُيضػػػطيدوا ولػػػـ ُتحػػػ

كتػػبيـ، لكانػػت ثقافتنػػا العربيػػة أخػػذت مسػػارىا الطبيعػػي فػػي النمػػو والتطػػور، ولكنػػا اليػػـو 
لػى  نسير جنبًا إلى جنب مع بقية أمـ األرض، بداًل مف أف نرفػؿ ػ كمػا نحػف اليػـو ػ، وا 

نقتنػػػي بمقتضػػػاه تراثػػػًا جامػػػدًا، ال ! أجػػػؿ غيػػػر مسػػػمى، فػػػي غبل ػػػؿ وضػػػع ُميػػػيف وشػػػاذ
نقػػػده وتطػػػويره، ومػػػف ثػػػـ نسػػػتعيف عمػػػى الحاضػػػر بوافػػػد  نجػػػرؤ وال نممػػػؾ القػػػدرة عمػػػى

فػػػي الحػػػالتيف، نػػػزداد ! حػػػداثي، ال يقػػػؿ األخػػػذ بػػػو ضػػػررًا عػػػف األخػػػذ بتراثنػػػا المتحجػػػر
 !اغترابًا وتتقمص قدرتنا عمى التعاطي مع اشكالية الوافد والموروث في ثقافتنا

 

لمػػا راود الحػػؿ فػػي رأيػػي ىػػو أف نعمػػد لتحقيػػؽ الحمػػـ الػػذى لطا..مػػا العمػػؿ إذف؟ 
أنصار الحرية عبر تاريخنا الُمظمـ، وأعني بأنصار الحرية أول ؾ الشيداء الذيف أحبػوا 
الحقيقة وأصروا عمى المضي ُقدمًا في نشػدانيا، فػدفعوا أرواحيػـ الطػاىرة ثمنػًا لػزودىـ 

 !رحـ اهلل شيداء الحرية! األسطوري عف حرية عقوليـ وقموبيـ
 

جػػح فػػي تشػػويو ىػػؤالء الشػػيداء األبػػرار فػػي المحمػػي ن/صػػحيح أف اآلخػػر العربػػي 
عيػػػوف إخػػػوانيـ، وصػػػيرىـ نمػػػوذج ردع لكػػػؿ مػػػف تسػػػوؿ لػػػو نفسػػػو مناىضػػػة االغتػػػراب 

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

ال، وىػػػػـ سيصػػػػبحوف منػػػػارات نيتػػػػدي بنورىػػػػا فػػػػي رحمتنػػػػا الشػػػػاقة العػػػػادة بنػػػػاء الػػػػذات 
 !العربية، بعد أف أنفؽ اآلخر اآلثـ قرونًا في ىدميا، حتى أنو صيرىا مسخاً 

 

غيػر أف الطريػؼ ! اآلخر العربي لف يتوانى حتمًا عػف السػعي الجيػاض حممنػا 
فػػة فػػي ربوعنػػا السػػاذجة جيػػودًا ىػػو أنػػو سػػيفعؿ ذلػػؾ فػػي وقػػت تبػػذؿ فيػػو نسػػخو المختم
 "! حمـ الوصوؿ لكأس العالـ"محمومة لتعب ة وحشد الجماىير خمؼ ما ُيطمؽ عميو 

 

نسخ اآلخر العربي إف ىي ناىضت حممنػا، وىػي البػد فاعمػة، فػي وقػت تسػاند 
فيػػو، عمػػى نحػػو أسػػطوري، حمػػـ تافػػو كحمػػـ الترقػػي فػػي لعبػػة كػػرة القػػدـ، ستكشػػؼ عػػف 
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ـ مناىضػػة حمػػـ عظػػيـ كحممنػػا بتأسػػيس مدرسػػة أنسػػنية فػػي الفكػػر تعمػػدىا القبػػيح واآلثػػ
 !  العربي، تأخذ عمى عاتقيا تيي ة األجواء الموا مة العادة بناء االنساف العربي

 

قػػػػار ي الكػػػػريـ، فػػػػي ختػػػػاـ ىػػػػذه المقالػػػػة، والتػػػػى أظنيػػػػا طالػػػػت بعػػػػض الشػػػػيء، 
معاصػػرة، إلػػى أسػػتأذنؾ فػػي اسػػتباؽ مػػا أتصػػوره تشػػوييًا سػػتعمد نسػػخ اآلخػػر العربػػي ال

إلحاقػو بػػالفكر األنسػني، لتبريػػر مناىضػتيا الُمهرضػػة لفكػرة تأسػػيس مدرسػة أنسػػنية فػػي 
 :وذلؾ عبر توضيح مسألتيف أراىما مف األىمية بمكاف! الفكر العربي

 

 المسألة األولى ىي التثميف األنسني لجوىر األدياف: 
 

ػ كالعادة ػ بنشػرىا  ، قمت"التثميف األنسني لجوىر األدياف"في مقالة لي بعنواف 
عمػػى شػػبكة االنترنػػت، تصػػديت لمناقشػػة ىػػذه المسػػألة بشػػيء مػػف التفصػػيؿ، القتنػػاعي 

! المحمػػػي ال ولػػػف يمػػػؿ الُمزايػػػدة عمػػػى األديػػػاف كعادتػػػو دا مػػػًا وأبػػػداً /بػػػاف اآلخػػػر العربػػػي
 !وكيؼ يفعؿ، والُمزايدة عمى األدياف لـ تخذلو يومًا، طيمة تاريخنا الُمظمـ؟

 

ت في مقالتي الُمشار إلييا توًا والتى أوصي قار ي بالرجوع إلييا، الميـ، انتيي
بيف الديف والفمسفة، كطريقيف أماـ االنساف لنشداف إلى أنو ليس ثمة تعارض 

ذكرت في كتابات أقصى ما يطمح إليو اإلنساف إزاء الحقيقة ػ كما  ، إذ أفالحقيقة
إذ بو عقمو وقمبو في ُنشدانيا،  الوثوؽ بما يفضي إليو وػ ىسابقة وكما سأذكر دا ما 

 !، والعكس صحيح أيضاً أف لمقمب مبرراتو التى اليعمـ عنيا العقؿ شي ا
 

يحدث في : أوالً : بيف الديف والفمسفة، وذلؾ لسببيفأجؿ، ليس ثمة تعارض 
خذ مثبل ! أحاييف كثيرة أف يصؿ سالكو الطريقيف، الديف والفمسفة، إلى النتيجة نفسيا

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

أال يمتقى الفيمسوؼ ىيجؿ بأقوالو تمؾ مع ما نتفؽ جميعًا عمى كونو جوىر . سواه
ثـ أال يقـو ىذا االلتقاء دليبًل عمى ! ؟اإللومعرفة ىو و ػ  تعددىا وتباينياػ عمى األدياف 

 ! إمكانية التبلقح البناء بيف الطريقيف وأنصارىما؟
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 المعرفة اليقينية لمحقيقة وبيفػ وكما ُتعممنا الحياة ػ حيؿ بينو  اإلنساف: ثانياً 
أقصى ما يطمح إليو و ! سوى الموتػ عمى األرجح ػ بحجاب كثيؼ وصمد ليس يمزقو 

الوثوؽ بما  وىالكا ف الُمطالب دومًا وأبدًا بنشداف الحقيقة، ال إدراكيا،  ، ذلؾاإلنساف
، ومف ثـ فبل مجاؿ في رأيي لمصداـ بيف الديف والفمسفة، فضي إليو بو عقمو وقمبويُ 

 !! بدعوى معرفة أنصار أحدىما لمحقيقة عمى وجو اليقيف
 

الفمسفة، في في تفسيرىا لدواعي تأجج العداء بيف أنصار الديف وأنصار   
المحمي ىو مف يحرص عمى /مجتمعاتنا العربية، ذىبت المقالة إلى أف اآلخر العربي

ىذا التأجيج المستمر لنيراف العداء، بيف أنصار الديف وأنصار الفمسفة، ألنو بدوف 
ىذا العداء، يتيدد رسوخ الثقافة الدينية ػ التي ُينتجيا ىذا اآلخر العربي وُيمقنيا لمذات 

ة عبر أذنابو مف محترفي التبرير الديني ػ، ومف ثـ تتيدد مصالح اآلخر المهترب
واألخطر مف ذلؾ ىو أف توقؼ الذات العربية ! وتنكشؼ ممارساتو غير المشروعة

عف معاداة الفمسفة يناؿ بالضرورة مف قدرة اآلخر العربي عمى تكريس اغترابيا 
لثقافة دينيو، ُينتجيا لتخدـ الثقافي، إذ كيؼ سيتسنى لو المضى قدما فى الترويج 

مصالحو وممارساتو عمى حساب مصمحة الذات، في ظؿ استبداؿ الذات العقؿ 
الفقيي، وقيرىا الغترابيا الثقافي، عبلوة عمى استعادتيا /الفمسفي بعقميا البلىوتى

 ..لحقيا المشروع واألصيؿ في امتبلؾ ثقافة حرة ومتطورة
 

استخداـ مصابيح األنسنية في إنارة في النياية، خمصت المقالة إلى أف 
المناطؽ المظممة فى الثقافات الدينية ػ والمقصود بيا ىنا جوىر األدياف ػ يزيد مف 
قدرة الذات المستضعفة، فى شتى أنحاء العالـ، وبصفة خاصة فى عالمنا العربي، 

ىا يومًا عمى التحرر مف نير االغتراب الثقافي الذى ُيثقؿ اآلخر اآلثـ كاىميا بو، فنرا
وقد رفضت احتكار ىذا اآلخر اآلثـ انتاج ثقافتيا الدينية، عبر تعيدىا ىذه الثقافة 

 .. بالنقد والتطوير، مستفيدة فى ذلؾ بالثروة العقمية التى ُوىبت إياىا
 

وكاتب ىذه السطور واثؽ ػ كؿ الثقة ػ انو في ظؿ مناخ كيذا يصبح ممكنًا 
 .موروث في ثقافتنا العربية االسبلميةتفكيؾ، بؿ محو، إشكالية الوافد وال
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  المسألة الثانية ىي التصاؽ الفكر األنسني باإلنساف: 

اآلخػػر اآلثػػـ، فػػي كػػؿ زمػػاف ومكػػاف، أال يػػدع سػػبلحًا، ميمػػا كػػاف ُميتر ػػًا،  أبْ دَ 
والفكػػر األنسػػني ! إال ويسػػتخدمو فػػي مناىضػػة مػػا يتصػػوره تيديػػدًا لمكاسػػبو وامتيازاتػػو

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

المحمػػي إلػػى /ولعػػؿ أكثػػر األسػػمحة الميتر ػػة التػػى يمكػػف أف يمجػػأ اآلخػػر العربػػي
، غيػر أف "الوافػديف الهػزاة"اشيارىا في وجو الفكر األنسني وأنصػاره ىػو نعتػو إيػاىـ بػػ 

صػػػرًا عمػػى االسػػػتيانة اآلخػػر اآلثػػػـ إف ىػػو فعػػػؿ ىػػذا، وىػػػو المحالػػة فاعػػػؿ، سػػيكوف مُ 
 !واالستيزاء بعقوؿ طاؿ ػ لؤلسؼ الشديد ػ رقادىا في محبسيا

 

عمػػى أيػػة حػػاؿ، سػػأدفع عنػػا معشػػر األنسػػنييف وعػػف فكرنػػا األنسػػني ىػػذا االتيػػاـ 
 !الظالـ والجا ر، عبر اتياني ما أتصوره ُحججًا داحضة، ال ُينكرىا إال ُمهرض

 

ديف بقػػػػػوة فػػػػػي نشػػػػػأتيا إلػػػػػى الػػػػػديف صػػػػػحيح أف ثقافتنػػػػػا العربيػػػػػة االسػػػػػبلمية، تػػػػػ 
االسبلمي، فيو الذى أكسب أبناء ىذه الثقافػة ىػويتيـ وسػاىـ بقػوة فػي صػياغة طريقػة 

وصػػػحيح أيضػػػًا أف ثقافتنػػػا العربيػػػة االسػػػبلمية، وعمػػػى خػػػبلؼ ثقافػػػات أخػػػرى ! حيػػػاتيـ
كالثقافػػات األوروبيػػة، لػػيس ليػػا ظييػػر فمسػػفي، بمعنػػى أف أبنػػاء ىػػذه الثقافػػة لػػـ يمػػروا 

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

كؿ ىذه األمور صحيحة، وال مجاؿ النكارىػا، بيػد أنيػا ال تنػاؿ، وال ينبهػي ليػا  
أف تناؿ، مف حؽ االنساف العربي فػي االشػتهاؿ بالفمسػفة بوصػفيا، إلػى جانػب الػديف، 

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

الفكػػػػر األنسػػػػني، وعمػػػػى خػػػػبلؼ العديػػػػد مػػػػف الفمسػػػػفات األخػػػػرى، يػػػػرتبط   : أوالً 
باإلنسػػاف ويػػراه أعمػػى قيمػػة فػػي الوجػػود، ومػػف ثػػـ فيػػو يوجػػد أينمػػا ُوجػػد اإلنسػػاف، حتػػى 

ف حالػػػػت ظػػػػروؼ بعينيػػػػا بػػػػيف اإلنسػػػػاف وبػػػػيف إدراؾ ىػػػػذا الفكػػػػر وأرانػػػػي قانعػػػػًا أف ! وا 
 !نية في أبسط صورىا البد وأنيا جالت في صدر اإلنساف البدا يالمقوالت األنس
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فػػي غيبػػة التفمسػػؼ وفػػي ظػػؿ احجػػاـ أبنػػاء ثقافتنػػا عػػف االشػػتهاؿ بنشػػداف : ثانيػػاً 
إذ لػػـ يجػػد ! الحقيقػػة، ُقضػػي عمػػى االنسػػاف العربػػي التيػػو فػػي ظممػػات الجيػػؿ والتخمػػؼ

فوجػدناه يحتكػر لنفسػو، المحمػي صػعوبة تُػذكر فػي السػطو عمػى الػديف، /اآلخر العربػي
ولم ات السنيف، حػؽ انتػاج الثقافػة الدينيػة، بػؿ وراح فػي جػرأة يتمتػرس وراءىػا لحمايػة 

غيػػر عػػابيء بضػػحاياه ! مكاسػػبو الضػػخمة وامتيازاتػػو اليا مػػة، عمػػى نحػػو مػػؤلـ وُمسػػتفز
الػػذيف نجػػح فػػي تكػػريس اغتػػرابيـ، وألقػػى فػػي روعيػػـ أنيػػـ بتنػػازليـ عػػف حريػػة عقػػوليـ 

 ! ضعيا عند قدميو، يتقربوف إلى اهلل ويشتروف الجنةوقموبيـ وو 
 

التػػراث الفمسػػفي العػػالمي لػػيس ممكػػًا ألبنػػاء حضػػارة بعينيػػا، فيػػو ممػػؾ لنػػا : ثالثػػاً 
بدييية غا بة، لعؿ أروع مف نبو إلييػا ىػو ! جميعًا معشر البشر، في كؿ زماف ومكاف

كانػػػت الثقافػػػة أو  ، حػػػيف قػػػاؿ إف واجػػػب االنسػػػاف، وأيػػػاً (11)الفيمسػػػوؼ كػػػارؿ ياسػػػبرز
" المػػوقظيف الكبػػار أو الفبلسػػفة العظػػاـ"الحضػػارة التػػى ينتمػػي إلييػػا، ىػػو أف يػػتعمـ مػػف 

فػػي كػػؿ العصػػور والحضػػارات، ألنػػو ػ وبحسػػب رأي ياسػػبرز ػ لمػػا كانػػت الصػػياغة 
الواعية لحقيقة التفمسػؼ وىدفػو التكتمػؿ أبػدًا فػي صػورة نيا يػة، يمكػف االجمػاع عمييػا 

الحقػػػا ؽ العمميػػػة التػػػي تظػػػؿ ُممزمػػػة لمعقػػػؿ وعامػػػة الصػػػدؽ مػػػالـ  كمػػػا ىػػػو الشػػػأف مػػػع)
فبلبد لكؿ منا أف يضطمع بيا مػرة أخػرى، وأف يعػدىا ( تظير أخرى ُتعِدليا أو تنسخيا

 ! ميمة ومس ولية يتعيف عميو أف يواجييا ويتحمؿ تبعاتيا ما بقي إنساناً 
 

سػػفة الميػػاجر أف إننػػا معشػػر العػػرب فػػي أمػػس الحاجػػة القنػػاع طػػا ر الفم: رابعػػاً 
يحػػط رحالػػو فػػي ربوعنػػا الطيبػػة، بعػػد غيبػػة طويمػػة، لنسػػتقوي بػػو عمػػى اغترابنػػا الثقػػافي 
واآلخريػػػػػة البهيضػػػػػة، ولنشػػػػػيد زواؿ اإلشػػػػػكاليات الثقافيػػػػػة المعقػػػػػدة والمتفاقمػػػػػة، كتمػػػػػؾ 

قيمػػة الفمسػػفة وعظمتيػػا، أييػػا القػػاريء الكػػريـ، تكمػػف فػػي ! الخاصػػة بالوافػػد والمػػوروث
نما تتجػو إلييػا انطواء الفمسفا ت جميعًا عمى فمسفة واحدة خالدة ال يممكيا أي إنساف وا 

كمػػػا أف عظمػػػة ! الجيػػػود الجػػػادة فػػػي كػػػؿ زمػػػاف، وفػػػي الشػػػرؽ والهػػػرب، عمػػػى السػػػواء
الفبلسػػفة، تكمػػف فػػي ادراكيػػـ لكػػوف األقػػواؿ الفمسػػفية بطبيعتيػػا ناقصػػة إلػػى أبعػػد حػػد، 

 !واليـ مف وجوده الخاصألنيـ يطالبوف مف يسمعيـ بأف يعمؿ عمى إكماؿ أق
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صػػفوة القػػوؿ، انػػو ال غنػػى لنػػا نحػػف أبنػػاء الثقافػػة العربيػػة االسػػبلمية عػػف بنػػاء   
صػػرحنا الفمسػػفي، لنػػثمف بػػو وجودنػػا االنسػػاني، ونؤكػػد الخوتنػػا فػػي شػػتى أنحػػاء العػػالـ، 

 ! جدارة عقولنا وقموبنا بالحرية، وقدرتنا عمى التفمسؼ واالشتهاؿ بطمب الحقيقة
 

 :اليوامش
 ــــــــــ

يعػػود الفضػػؿ فػػي تنبييػػي إلػػى أىميػػة الكتابػػة عػػف اشػػكالية الوافػػد والمػػوروث فػػي (  1)
ــــةثقافتنػػػػا العربيػػػػة االسػػػػبلمية، إلػػػػى  ــــدكتور ودان بوةفال األسػػػػتاذ بجامعػػػػة معسػػػػكر  ال

الجزا ػػر، وذلػػؾ حػػيف تفضػػؿ سػػيادتو مشػػكورًا بػػاطبلعي عمػػى ممخػػص مداخمتػػو القيمػػة 
الوافد والموروث "ؤتمر الجمعية الفمسفية المصرية القادـ التى ينوي المشاركة بيا قي م

  ..، فإلى سيادتو أتوجو بخالص الشكر واالمتناف"في الثقافة العربية
مسـتقبل المتتمـع والدولـة فـي ، سػعد الػديف إبػراىيـ: لممزيد مف المعمومات راجػع( 2)

 .163ـ  161، ص (1988ر العربي، منتدى الفك: عماف)، الوطن العربي
وراجػع أيضػًا . ، مقالػة لمكاتػب منشػورة عمػى االنترنػتبناء الذات األنسـنية: راجػع( 3)

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

ة لؤلنسػػػنية فػػػي فػػػي رؤيتنػػػا المقترحػػػة لمفكػػػر األنسػػػني، تتمثػػػؿ الخصػػػا ص العامػػػ( 4)
اإلشػػػادة بالعقػػػؿ ورد التطػػػور إلػػػى ثورتػػػو ػػػػ 2 .معيػػػار التقػػػويـ ىػػػو اإلنسػػػافػػػػ 1: اآلتػػػي
القػػوؿ بػػأف التقػػدـ إنمػػا يػػتـ ػػػ 4. الطبيعػػة والتعػػاطي المتحضػػر معيػػا فتثمػػيػػػ 3. الدا مػػة

   .تأكيد النزعة الحسية الجمالية ػ5. باإلنساف نفسو
صدام الحضارات ـ إعادة لشايب، صامويؿ ىنتنجتوف، ترجمة طمعت ا: راجع( 5)

 . 339 – 338، ص (1998سطور، : القاىرة)، صنع النظام العالمي
مقالة منشورة عمى ، محنة شعوبنا إدراكيا الساذج لآلخر: راجع لمكاتب( 6)

 .، كتاب ميـ منشور أيضًا عمى االنترنتتيافت اآلخر .االنترنت
ي متخصػػػص فػػػي الدراسػػػات عػػػالـ ألمػػػان: ]1933ػػػػ  1876[كػػػارؿ ىينػػػرش بكػػػر ( 7)

ولػػد فػػي أمسػػترداـ، وسػػافر إلػػى أسػػبانيا، والسػػوداف، واليونػػاف، وتركيػػا، قبػػؿ . اإلسػػبلمية
حصػػػؿ بكػػػر عمػػػى لقػػػب بروفسػػػور عػػػاـ . 1899حصػػػولو عمػػػى درجػػػة الػػػدكتوراه عػػػاـ 
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لمزيػػد مػػف المعمومػػات . ، وتقمػػد منصػػب وزيػػر الثقافػػة والتعمػػيـ فػػي دولػػة بروسػػيا1916
كػارؿ ىينػرش بكػر، : ألنسنية في الفكر العربي اإلسبلمي راجػععف رؤية بكر لمكانة ا

التــراث ، (متػػرجـ ومحػػرر)، فػػي عبػػد الػػرحمف بػػدوي "تػػراث األوا ػػؿ فػػي الشػػرؽ والهػػرب"
ـــ دراســـات لكبـــار المستشـــرقين  اليونـــاني فـــي الحضـــارة اإلســـالمية دار : القػػػاىرة )، ـ

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

بروفسػػػػور شػػػػرؼ لمهػػػػة العربيػػػػة والدراسػػػػات : ] 2112ػػػػػ  1921 [جػػػػورج مقدسػػػػي ( 8)
ولػد مقدسػي فػي دترويػت، وتمقػى دروسػو فػي الواليػات . اإلسبلمية في جامعة بنسمفانيا

شػيادة الػدكتوراه فػي اآلداب  المتحدة ولبناف، وتابع دراساتو العميا في فرنسا، حيث ناؿ
يعػػػد الرجػػػؿ مرجعػػػا كبيػػػرا فػػػي الدراسػػػات العربيػػػة . 1964مػػػف جامعػػػة لسػػػوربوف عػػػاـ 

" اىػػػتـ بنػػػوع خػػػاص بالنقاشػػػات الفقييػػػة، وحقػػػؽ ونشػػػر كتػػػاب ابػػػف عقيػػػؿ . واإلسػػػبلمية
نشػوء الكميػات " ومػف أبػرز أعمالػو الدالػة عمػى اىتماماتػو ". الواضح في أصػوؿ الفقػو 

لمزيػػد مػػف المعمومػػات عػػف رؤيػػة  مقدسػػي لمكانػػة األنسػػنية فػػي ". نسػػنيةنشػػأة األ"، و "
 , The Rise of George Makdisi:الفكػػػر العربػػػي اإلسػػػبلمي راجػػػع

, (  Humanism in Classical Islam and the Christian West

Edinburgh : University Press , 1990 ) , PP.348-354 .   

 ية بدوي لمكانة األنسنية في الفكر العربي اإلسبلميلمزيد مف المعمومات عف رؤ ( 9)

: الكويػت  بيػروت)، اإلنسانية والوتودية في الفكر العربيعبد الرحمف بػدوي، : راجع
 .69ػ  13، ص ص (1982وكالة المطبوعات، دار القمـ، 

، بمنطقػة القبا ػؿ  1928باحث ومؤرخ ومفكر جزا ري، ولػد عػاـ : محمد أركوف( 11)
اكمػػؿ أركػػوف دراسػػتو الثانويػػة فػػي وىػػراف، وابتػػدأ دراسػػتو . ازيهيػػة بػػالجزا رالكبػػرى األم

الجامعية بكمية الفمسفة في الجزا ر ، ثـ أتـ دراستو فػي جامعػة السػوربوف، حيػث عػيف 
استند الكاتب في تناولو رؤية . 1968بيا أستاذا لتاريخ الفكر اإلسبلمي والفمسفة عاـ 

: العربػػػػي اإلسػػػػبلمي، والػػػػواردة فػػػػي كتابػػػػو التػػػػاليأركػػػػوف لمكانػػػػة األنسػػػػنية فػػػػي الفكػػػػر 
( Paris :  Combats et Propositions. .  Humanisme et Islam

Libraire Philosophique J.Vrin )   عمى عرض لتمؾ الدراسة أوردتو جريدة
عرض قاـ بو .21/4/2115، الصادر بتاريخ 9641الشرؽ األوسط ، في عددىا رقـ 



 27 

. بترجمتػػو لمكثيػػر مػػف أعمػػاؿ محمػػد أركػػوف إلػػى العربيػػة ىاشػػـ صػػالح، وىػػو معػػروؼ
ولمتأصػػيؿ لرؤيػػة أركػػوف لمكانػػة األنسػػنية فػػي الفكػػر العربػػي اإلسػػبلمي راجػػع أطروحتػػو 

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

كػارؿ ياسػبرز، ترجمػة عبػد الهفػار : المزيد عف آراء كػارؿ ياسػبرز راجػع لمعرفة( 11)
دار الثقافػة لمنشػر والتوزيػع، سمسػمة : القػاىرة)، تـأريخ الفمسـفة بنظـرة عالميـةمكاوي، 

                    (. 1994، 16النصوص الفمسفية، العدد رقـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 فمسفة الِضرار واقٌع كارثي



 28 

 

 "والذين اتخذوا مستدًا ِضراراً "
 قرآف كريـ          
 

يتأىػب لهػزوة تبػوؾ، فقػالوا ، وىػو (ص)النبػي محمػدكاف قـو مف المنافقيف أتػوا  
وطمبػوا مػف . إنا قد بنينا مسػجدًا لػذي العمػة والحاجػة والميمػة المطيػرة والميمػة الشػاتية: لو

وحاؿ شهؿ، ولو قدمنا ألتينػاكـ  إني عمى جناح سفر،: فقاؿ ليـ. النبي أف ُيصمي فيو
ثػـ أخبػر اهلل عػز وجػؿ النبػي بػأف ىػؤالء منػافقوف بنػوا مسػجدىـ عمػى . فصمينا لكـ فيو

غير تقوى اهلل، ليجعموه وكرًا لبنػي ِممػتيـ يتػومروف فيػو عمػى اإلسػبلـ والمسػمميف، فػأمر 
ف أثػره، وقػد رار فُيدـ، وظؿ زمنًا والنػاس يتطوعػوف بيػدـ مػا تبقػى مػضِ النبي بَمْسِجد ال

 : (1)وفيو نزلت اآلية الكريمة! ُمحي اليـو ولـ يبؽ لو أثر
 

رصػادًا لمػف حػارب ِضػوالذيف اتخذوا مسجدًا " رارًا وُكفػرًا وتفريقػًا بػيف المػؤمنيف وا 
 ".اهلل ورسولو مف قبؿ وليحمفف إف أردنا إال الحسنى واهلل يشيد إنيـ لكاذبوف

 

ي الحيطػػة والحػػذر إزاء الُسػػـ الزعػػاؼ حػػيف يالروعػػة التنبيػػو القرآنػػي لحتميػػة تػػوخ 
ويالشػقا نا ػ نحػف أبنػاء الثقافػة العربيػة اإلسػبلمية ػ ! ُيػدس لؤلبريػاء فػي العسػؿ الشػيي

 ..!  اللتزاـ الحذر (الُممِيمة)بعدـ التفاتنا ألىمية ىذه الدعوة القرآنية 
 

، "لعربيػػةإشػػكالية الوافػػد والمػػوروث فػػي الثقافػػة ا: "فػػي مقالػػة سػػابقة لػػي بعنػػواف 
ُأدرجػػت ضػػمف أعمػػاؿ النػػدوة الفمسػػفية الواحػػدة والعشػػروف لمجمعيػػة الفمسػػفية المصػػرية، 
أبديت قناعتي بأنو لو كاف ُقدر لمفكر األنسني أف يتبوأ المكانة البل قػة بػو فػي تاريخنػا 

، ولػػو أف أنصػػار ىػػذا الفكػػر لػػـ ُيضػػطيدوا ولػػـ ُتحػػرؽ كتػػبيـ، لكانػػت ثقافتنػػا (2)الثقػػافي
سبلمية أخذت مسػارىا الطبيعػي فػي النمػو والتطػور، ولكنػا اليػـو نسػير جنبػًا العربية اإل

لػى أجػؿ غيػر  إلى جنب مع بقية أمـ األرض، بداًل مػف أف نرفػؿ ػ كمػا نحػف اليػـو ػ، وا 
نقتني بمقتضاه تراثًا جامػدًا، ال نجػرؤ وال نممػؾ ! مسمى، في غبل ؿ وضع ُمييف وشاذ
تعيف عمػى الحاضػر بوافػد حػداثي، ال يقػؿ األخػذ القدرة عمى نقده وتطويره، ومف ثػـ نسػ
في الحالتيف، نزداد اغترابًا وتػتقمص قػدرتنا عمػى ! بو ضررًا عف األخذ بتراثنا الُمتحجر
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أو بعبارة أخػرى، نػزداد نأيػًا عػف نيػؿ ! التعاطي مع إشكالية الوافد والموروث في ثقافتنا
 !حقنا المشروع فى امتبلؾ ثقافة حرة ومتطورة

 

دعػػػوت فػػػي ختػػػاـ المقالػػػة نفسػػػيا إلػػػى تحقيػػػؽ الحمػػػـ الػػػذي لطالمػػػا راود  الميػػػـ، 
أول ػؾ الشػيداء األحػرار الػػذيف أحبػوا الحقيقػة وأصػروا عمػػى الُمضػي قُػدمًا فػي ُنشػػدانيا، 

 !.. فدفعوا أرواحيـ الطاىرة ثمنًا لزودىـ األسطوري عف حرية عقوليـ وقموبيـ
 

ي، تأخػذ عمػى عاتقيػا تيي ػة دعوت إلى تأسيس مدرسػة أنسػنية فػي الفكػر العربػ
ودافعػت عػف حػؽ اإلنسػاف العربػي فػي ! األجواء الموا مػة إلعػادة بنػاء اإلنسػاف العربػي

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

لتأسيس مدرسة أنسنية فػي الفكػر العربػي، وكػذا ( اليا سة)واستندت في دعوتي 
ي عف حػؽ اإلنسػاف العربػي فػي التفمسػؼ ػ أقصػد حقػو فػي النضػاؿ مػف أجػؿ في دفاع

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

الفكػػػػر األنسػػػػني، وعمػػػػى خػػػػبلؼ العديػػػػد مػػػػف الفمسػػػػفات األخػػػػرى، يػػػػرتبط   : أوالً 
اإلنسػػاف، حتػػى  باإلنسػػاف ويػػراه أعمػػى قيمػػة فػػي الوجػػود، ومػػف ثػػـ فيػػو يوجػػد أينمػػا ُوجػػد

ف حالت ظروؼ بعينيا بيف اإلنساف وبيف إدراؾ ىذا الفكػر فػالمقوالت األنسػنية فػي ! وا 
 !أبسط صورىا البد وأنيا جالت ػ بحسب حدسي ػ في صدر اإلنساف البدا ي

 

فػػي غيبػػة التفمسػػؼ وفػػي ظػػؿ إحجػػاـ أبنػػاء ثقافتنػػا عػػف االشػػتهاؿ بنشػػداف : ثانيػػاً 
إذ لػػـ يجػػد ! ربػػي التيػػو فػػي ظممػػات الجيػػؿ والتخمػػؼالحقيقػػة، ُقضػػي عمػػى اإلنسػػاف الع

، فوجػػػدناه يحتكػػػر (3)المحمػػػي صػػػعوبة تُػػػذكر فػػػي السػػػطو عمػػػى الػػػديف/اآلخػػػر العربػػػي
لنفسو، ولم ات السػنيف، حػؽ إنتػاج الثقافػة الدينيػة، بػؿ وراح فػي جػرأة يتمتػرس وراءىػا 

ر عػػػاب  غيػػػ! لحمايػػػة مكاسػػػبو الضػػػخمة وامتيازاتػػػو اليا مػػػة، عمػػػى نحػػػو مػػػؤلـ وُمسػػػتفز
بضحاياه الذيف نجح فػي تكػريس اغتػرابيـ، وألقػى فػي روعيػـ أنيػـ بتنػازليـ عػف حريػة 

 ! عقوليـ وقموبيـ ووضعيا عند قدميو، يتقربوف إلى اهلل ويشتروف الجنة
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التػػراث الفمسػػفي العػػالمي لػػيس ممكػػًا ألبنػػاء حضػػارة بعينيػػا، فيػػو ممػػؾ لنػػا : ثالثػػاً 
بدييية غا بة، لعؿ أروع مف نبو إلييػا ىػو ! فجميعًا معشر البشر، في كؿ زماف ومكا

الفيمسوؼ كارؿ ياسبرز، حيف قاؿ إف واجػب اإلنسػاف، وأيػًا كانػت الثقافػة أو الحضػارة 
فػػي كػػؿ " المػػوقظيف الكبػػار أو الفبلسػػفة العظػػاـ"التػػي ينتمػػي إلييػػا، ىػػو أف يػػتعمـ مػػف 

الواعيػػة العصػػور والحضػػارات، ألنػػو ػ وبحسػػب رأي ياسػػبرز ػ لمػػا كانػػت الصػػياغة 
كمػػا )لحقيقػػة التفمسػػؼ وىدفػػو ال تكتمػػؿ أبػػدًا فػػي صػػورة نيا يػػة، يمكػػف اإلجمػػاع عمييػػا 

ىػػو الشػػأف مػػع الحقػػا ؽ العمميػػة التػػي تظػػؿ ُممزمػػة لمعقػػؿ وعامػػة الصػػدؽ مػػالـ تظيػػر 
فبلبد لكؿ منا أف يضطمع بيػا مػرة أخػرى، وأف يعػدىا ميمػة ( أخرى ُتعِدليا أو تنسخيا

 ! يواجييا ويتحمؿ تبعاتيا ما بقي إنساناً ومس ولية يتعيف عميو أف 
 

إننػػا معشػػر العػػرب فػػي أمػػس الحاجػػة إلقنػػاع طػػا ر الفمسػػفة الميػػاجر أف : رابعػػاً 
يحػػط رحالػػو فػػي ربوعنػػا الطيبػػة، بعػػد غيبػػة طويمػػة، لنسػػتقوي بػػو عمػػى اغترابنػػا الثقػػافي 

كتمػػػػػؾ واآلخريػػػػػة البهيضػػػػػة، ولنشػػػػػيد زواؿ اإلشػػػػػكاليات الثقافيػػػػػة المعقػػػػػدة والمتفاقمػػػػػة، 
قيمػة الفمسػفة وعظمتيػا، عمػى مػا يبػدو، تكمػف فػي انطػواء ! الخاصة بالوافػد والمػوروث

نما تتجو إلييا الجيػود  الفمسفات جميعًا عمى فمسفة واحدة خالدة ال يممكيا أي إنساف وا 
كمػػا أف عظمػػة الفبلسػػفة، ! الجػػادة فػػي كػػؿ زمػػاف، وفػػي الشػػرؽ والهػػرب، عمػػى السػػواء

قػػػػواؿ الفمسػػػػفية بطبيعتيػػػػا ناقصػػػػة إلػػػػى أبعػػػػد حػػػػد، ألنيػػػػـ تكمػػػػف فػػػػي إدراكيػػػػـ لكػػػػوف األ
 !يطالبوف مف يسمعيـ بأف يعمؿ عمى إكماؿ أقواليـ مف وجوده الخاص

 

ومػػا إف فرغػػت مػػف نشػػر المقالػػة المػػذكورة، حتػػى جػػاءتني تعميقػػات المشػػتهميف  
إنػػؾ : "بمينػػة الفكػػر ػ عمػػى ُنػػدرتيـ ػ، واتفػػؽ الجميػػع تقريبػػًا عمػػى طػػرح السػػؤاؿ اآلتػػي

عوتؾ إلى  تأسيس مدرسة أنسنية في الفكر العربي، كخطوة أولػى عمػى طريػؽ بنػاء بد
صرحنا الفمسفي، تُقرر ضمنًا عدـ وجػود فمسػفة، أو فبلسػفة، فػي ربوعنػا الطيبػة، وىػو 

 !".ما قد يطعف في قدرة مفكرينا ػ وبعضيـ فذ ػ عمى التفمسؼ؟
ي ىػذا الصػدد، ولسوؼ أسػعى جاىػدًا فػي ىػذه المقالػة لتوضػيح وجيػة نظػري فػ 

لقػاء الضػوء قػدر الُمسػتطاع عمػى مػا قػد يكػوف ُمبيمػًا  عمى أمػؿ إبػراز أىميػة دعػوتي وا 
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عادتػػو إلػػى التػػاريخ  فييػػا، تحػػدوني رغبػػة صػػادقة فػػي إقالػػة عالمنػػا العربػػي مػػف عثرتػػو وا 
 !بعد خروجو الُمييف منو، عمى نحو ما نرى اآلف ونحف في مطمع األلفية الثالثة

 

، تمؾ الُمشار إلييػا فػي عنػواف "فمسفة الِضرار"يح ما أعنيو بػولتكف البداية توض
 !ىذه المقالة عمى أنيا واقع كارثي، ترزخ أمتنا تحت نيره، وتكتوي بنيرانو

 

 ؟رارما هي فهسفة انض  
 

عربػػي، آثػػرت أف أعمػػؿ بػػو فػػي ىػػذه الجز يػػة،  مثػػؿٌ ، !"وبضػػدىا تتميػػز األشػػياء"
جػدواىا، مػدخبًل لتعريفػؾ، أييػا القػاريء  وتوضػيح مػدى" الفمسػفة"عبػر اتخػاذي تعريػؼ 

ذلؾ المصػطمح الػذي أراه ػ بحسػب ُمعايشػتي لمػا يحػدث فػي "! فمسفة الِضرار"الكريـ، بػ
 !..ربوعنا ػ األكثر تعبيرًا عما يشي بو واقعنا الثقافي الكارثي

 

والفيمسػػوؼ عاشػػؽ لمحقيقػػة، ! (4)أف تتفمسػػؼ ىػػو أف تُناضػػؿ مػػف أجػػؿ الحقيقػػة
الُمربػػي ! ُوجػػدت، رغػػـ اقتناعػػو باسػػتحالة امتبلكػػو ليػػا عمػػى وجػػو اليقػػيفينشػػدىا أينمػػا 

 : (5)العظيـ لسنج يظؿ أروع مف عبر عف عظمة ُنشداف الحقيقة، وذلؾ بقولو
 

ليسػػت الحقيقػػة التػػى يممكيػػا إنسػػاف أو يتصػػور أنػػو يممكيػػا ىػػى التػػى تجعػػؿ لػػو "
فمػيس تممػؾ الحقيقػة . ىػاقيمة، بؿ الجيد الصادؽ الذى بذلو فى التماسيا والسػعي وراء

ىو الذى ُينمي طاقاتو وقػواه، بػؿ إف البحػث عنيػا ىػو الػذى يعمػؿ عمػى تفتحيػا، وفيػو 
إف التممػػػؾ ليجعػػػؿ اإلنسػػػاف كسػػػواًل، . وحػػػده تكمػػػف قدرتػػػو عمػػػى االسػػػتزادة مػػػف الكمػػػاؿ

ولػو أف اهلل وضػع الحقيقػة كميػػا فػى يمنػاه، وجعػؿ الػدافع الوحيػد الػػذى ..سػاكنًا، مهػروراً 
إلنساف إلى طمبيا فى يسراه ػ ولو كاف فى نيتو أف ُيضمني ضبلاًل أبديًا ػ، ومػد يحرؾ ا

لركعػت أمامػو فػى خشػوع وىتفػت ! اختػر بينيمػا: نحوي يديػو المضػمومتيف، وىػو يقػوؿ
 !"..فالحقيقة الخالصة ممكؾ أنت وحدؾ! أعطني ىذه! رب: بو وأنا أشير إلى يسراه

 

لفكػػر وسػػمو مرتبتػػو، فيػػو يشػػير إلػػى الفيمسػػوؼ فػػي المجتمػػع دليػػؿ عمػػى رفعػػة ا
كػػؿ مػػا ىػػو خالػػد فػػي اإلنسػػاف، ويثيػػر تعطشػػنا إلػػى المعرفػػة المحػػض، المعرفػػة التػػي ال 
تيػدؼ إلػى مصػمحة، أي معرفػة ىػذه األمػور األساسػية ػ عػف طبيعػة األشػياء وطبيعػة 
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العقؿ واإلنساف واهلل ػ التى ىي أعظـ وأكثر استقبلاًل عف أي شيء نستطيع أف ُننتجػو 
و نبتكػػره، وكػػؿ مػػا نفعمػػو تػػابع ليػػا ُممحػػؽ بيػػا، ألننػػا نفكػػر قبػػؿ أف نعمػػؿ، وال شػػيء أ

فقراراتنػػػا العمميػػػة تعتمػػػد عمػػػى الموقػػػؼ الػػػذي نتخػػػذه فػػػي . يمكػػػف أف يحػػػد مػػػف تفكيرنػػػا
وعميػػو، تتمتػػع الػػنظـ الفمسػػفية التػػي ! المسػػا ؿ التػػى يسػػتطيع الفكػػر اإلنسػػاني أف يسػػأليا

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

الفمسفة إف ىي تنكبت لميمتيا، ُتصبح فمسفة الِضػرار، وينتيػي بيػا األمػر إلػى 
موضػػوعة فػػي صػػيئ، نيا يػػة كاممػػة، تنتقػػؿ مػػف  عرفػػةٍ التيافػػت فػػي دوجماطيقيػػة، فػػي م

فػػي حػػيف أف االشػػتهاؿ بالفمسػػفة ػ وكمػػا أسػػمفنا ػ يقتضػػي ! واحػػد إلػػى آخػػر بػػالتعميـ
واألسػػػ مة فػػػي الفمسػػػفة أشػػػد أىميػػػة مػػػف االجابػػػات ! ضػػػي قُػػػدمًا فػػػي ُنشػػػداف الحقيقػػػةالمُ 

 !ذلكـ ىو معنى التفمسؼ! عمييا، فكؿ إجابة تصبح بدورىا سؤااًل جديداً 
 

. إضعاؼ قيمة وأىمية ُنشداف الحقيقة ىو الخطر الكبير الذي ييدد أي ُمجتمع
البواعػث وردود الفعػؿ، والتكيػؼ  فمف جية يعتاد أبناء المجتمع التفكير ضمف مدلوالت

مع البي ة، ويسيؿ إخضاعيـ وتسييرىـ بأساليب الدعاية والتمقيف، وُتراودىـ في النياية 
فكرة التخمى عف كؿ إىتمػاـ بنشػداف الحقيقػة، ويقتصػر إىتمػاميـ عمػى النتػا ج العمميػة 

الػػدوا ر ومػػف جيػػة أخػػرى يتسػػيد فبلسػػفة الِضػػرار ! والتحقيػػؽ المػػادي لمحقػػا ؽ واألرقػػاـ
مػػا يسػػتطيعو ىػػؤالء الفكريػػة واألكاديميػػة فػػي المجتمػػع، ويشػػيع الُعقػػـ الفمسػػفي، فأقصػػى 

 !والتشدؽ بمقوالتيا ىو فيـ الفمسفات القا مة
 

وال غرابػػة فػػي ذلػػؾ، قػػار ي الكػػريـ، ففبلسػػفة الِضػػرار يمتفتػػوف إلػػى مػػا ييػػتـ بػػو 
ولػػة، ومػػف ثػػـ ال ُيػػذِكروف أبنػػاء المجتمػػع أو ف ػػة بعينيػػا مػػف المجتمػػع أو مػػا تيػػتـ بػػو الد

وكػػذا ال ُيذِكرونػػو بػػأف الحريػػة ىػػي الشػػرط ! المجتمػػع بالصػػفة المطمقػػة الصػػمبة لمحقيقػػة
وأنيػا ال تمبػث . وأنيا مف متطمبات المصمحة العامة لممجتمػع. األساسي العماؿ الفكر

ذا مػا أخػذ الخػوؼ يفػرض رأيػًا  أف تتداعى إذا ما سيطر الخوؼ عمى قناعة اإلنساف وا 
يفعػػؿ فبلسػػفة الِضػػرار ذلػػؾ، وىػػـ أدرى ! شػػعارًا معينػػًا عمػػى العقػػؿ والقمػػب البشػػرييفأو 
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مف غيرىـ، بأف واجػب الفيمسػوؼ الحػؽ أال ييػاب انتقػاد مػا يجتػذب النػاس مػف حولػو، 
 !ألنو إف فعؿ يتحوؿ إلى كيؼ ُمظمـ، تأوي إليو فمسفة الِضرار

 

رار في انثقافة انعربية  8مكانة فهسفة انض 

 

إضعاؼ قيمة وأىمية ُنشداف الحقيقػة فػي مجتمػع بعينػو ُيسػفر عػف  إن  تىا  قلت 
ىيمنة فبلسفة الِضرار عمى الدوا ر الفكرية واألكاديمية في ىذا المجتمع، وُيشيع الُعقػـ 

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

بشػػيادة ُيعتػػد بيػػا لمراحػػؿ  ولتسػػمح لػػي، قػػار ي الكػػريـ، أف أعضػػد وجيػػة نظػػري،
 ! ، عبر فييا بنزاىة وحـز عف واقعنا الثقافي الكارثي(7)عبد الرحمف بدوي

 

كتػػػب بػػػدوي فػػػي سػػػيرتو الذاتيػػػة، تحػػػت عنػػػواف االنييػػػار الخمقػػػي والعممػػػي فػػػي 
: (8)ػػػ، مػػا نصػػو! الجامعػػة ػ والتػػى ُيفتػػرض أف تكػػوف معقػػؿ الفمسػػفة وحصػػنيا المنيػػع

تمػػؾ كانػػت األحػػواؿ النفسػػية والخمقيػػة ..الخػػور، والتممػػؽ والنفػػاؽالفػػزع واليمػػع، والُجػػبف و "
السػػػا دة لػػػدى الطبقػػػات المشػػػتهمة بمينػػػة الفكػػػر فػػػي المجتمػػػع المصػػػري فػػػي عيػػػد عبػػػد 

 .  الناصر ػ يقصد جماؿ عبد الناصر الرمز النخبوي الشيير ػ
ذا كانػػت ىػػذه حػػاؿ المشػػتهميف بمينػػة الفكػػر، فكيػػؼ ُيرجػػى ليػػذا المجتمػػع أى  وا 

إف المشتهميف بالفكر ىػـ ضػمير األمػة، فػإف فسػد الضػمير فعمػى ىػذه األمػة ! ؟نيوض
ويحػػار المػػرء فػػي فيػػـ ىػػذه الحػػاؿ التػػي سػػيطرت عمػػى نفػػوس ىػػؤالء المشػػتهميف . العفػػاء

فإف لػدييـ فػي البحػث العممػي والتفػوؽ فيػو . بمينة الفكر، وخصوصًا أساتذة الجامعات
ولو استقرى المرء منيـ مف تولوا الػوزارة  .ما ُيهنييـ عف التطمع إلى أى منصب إداري

 .ػ آنذاؾ ػ، لكاف عميو أف يرضى عف نفسو ألنو لـ يتوؿ أية وزارة
لقػػػد صػػػار منصػػػب الػػػوزير ألي مػػػدني مصػػػدرًا لمػػػذؿ واليػػػواف، وىػػػدفًا لمتنكيػػػؿ 

خفػاؽ سياسػة الدولػة إف حػدثت كارثػة أو أزمػة، سػارع عبػد . والتخمص مف المسػ ولية وا 
مسػ ولية حػدوثيا عمػى الػوزير الػذى تقػع الكارثػة أو األزمػة فػي دا ػرة  الناصر إلى إلقاء

اختصاصػػػػو، رغػػػػـ أف المسػػػػ وؿ الوحيػػػػد ىػػػػػو عبػػػػد الناصػػػػر نفسػػػػو بسياسػػػػتو الخرقػػػػػاء 
ومػػػا أسػػػرع مػػػا تنيػػػاؿ وسػػػا ؿ اإلعػػػبلـ لتصػػػب الػػػذنوب كميػػػا عمػػػى رأس ىػػػذا . الطا شػػػة
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اس المشكمة األصػمية، وفي غمرة ىذه الحممة الظالمة ينسى عامة الن. الوزير المسكيف
وال يعػػػود أحػػػد يتحػػػدث عنيػػػا، وكػػػأف السػػػمعة المفقػػػودة قػػػد عػػػادت فهمػػػرت األسػػػواؽ  أو 
المرفؽ الفاسد قد صمحت أموره وعػاد يػؤدي ميمتػو، أو أف األرض التػى احتميػا العػدو 
قػػػد جػػػبل عنيػػػا وتحػػػررت حتػػػى صػػػار الشػػػعب المصػػػري يعػػػيش فػػػي األوىػػػاـ، ويتهػػػذى 

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

، وفػػػي السػػػياؽ نفسػػػو، كتػػػب (الشػػػا قة)وفػػػي موضػػػع آخػػػر مػػػف سػػػيرتو الذاتيػػػة 
اذكػػر واقعػػة تػػدؿ عمػػى أحػػط درجػػات النفػػاؽ لػػدى : "..(9)العمػػبلؽ عبػػد الػػرحمف بػػدوي

كػػػاف ذلػػػؾ فػػػي . بعػػػض األسػػػاتذة الجػػػامعييف الػػػذيف يتولػػػوف الترشػػػيح لمجػػػا زة التقديريػػػة
الفمسفة بالمجمس األعمى لمفنوف واآلداب والعمـو االجتماعية فػي خريػؼ اجتماع لمجنة 

، وكػػاف جمػػاؿ عبػػد الناصػػر قبػػؿ ذلػػؾ ببضػػعة أشػػير قػػد أصػػدر مػػا دعػػاه 1962سػػنة 
ذا بػػػػذلؾ . الميثػػػػاؽ الػػػػوطني الجػػػػامعي يقػػػػوؿ ونحػػػػف بصػػػػدد الترشػػػػيح لنيػػػػؿ ( األسػػػػتاذ)وا 

ج إلػػى أي تفكيػػر  إنػػو أوضػػح األمػػر ال يحتػػا: الجػػا زة التقديريػػة فػػي العمػػـو االجتماعيػػة
 . مف نور الشمس  إف عمينا أف نرشح صاحب الميثاؽ الوطني

أبػػو العػػبل عفيفػػي، فتوجػػو إلػػى األعضػػاء يسػػأليـ الػػرأي . وُأحػػرج مقػػرر المجنػػة د
وتػبله زكػي . إف االقتراح جدير بالنظر: وفي تأفؼ وحرج ظاىر قاؿ. في ىذا االقتراح

. وبقيت أنػا صػامتاً . كذلؾ فعؿ آخراف غيره. بفتورنجيب محمود، فأيد االقتراح، ولكف 
 .لماذا تسكت، نحف في انتظار رأيؾ: فقاؿ مقرر المجنة

فكيػػؼ يتجػػرأ صػػاحب االقتػػراح ! أنػػا منػػدىش مػػف ىػػذا االقتػػراح: فقمػػت فػػي حػػدة
عمى أف يتطاوؿ عمى ر يس الجميوريػة فيػزج بػو فػي التنػافس ( محمد ثابت الفندي. د)

فأسػػػرع صػػػاحب ! ىػػػذا تطػػػاوؿ عمػػػى مركػػػز ر ػػػيس الجميوريػػػةإف ! عمػػػى ىػػػذه الجػػػا زة؟
االقتػػراح بسػػحب اقتراحػػو، وارتػػاح سػػا ر األعضػػاء الجبنػػاء ألف ردي ىػػذا خمصػػيـ مػػف 

وبيذه الحيمة الماكرة أفسدت عمى صاحب االقتراح ػ ما كاف . الورطة التى انزلقوا إلييا
عػػة االسػػكندرية، بعػػد أف يتطمػػع إليػػو مػػف ورا ػػو وىػػو أف ُيكافػػأ عنػػو بتعيينػػو مػػديرًا لجام

ولػػـ يكػػف قصػػدي طبعػػًا الػػدفاع . اسػػتنفذ كػػؿ وسػػا ؿ النفػػاؽ فػػي سػػبيؿ ذلػػؾ دوف جػػدوى
 !"! عف مقاـ ر يس الجميورية، بؿ ضرب النفاؽ بأنجع سبلح
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 ..رحـ اهلل الصرح الشامخ واإلنساف النبيؿ عبد الرحمف بدوي 
 

 هم يُشكم انتفهسف تهديداً نهدين؟
 

، وأنا أرى واقعنا الثقافي الكارثي وقد أحكـ فبلسفة لطالما سألت نفسي  
كيؼ يمكف لممرء : الِضرار، جنبًا إلى جنب مع محترفي التبرير الديني، قبضتيـ عميو

أف ُيفسر شيوع األخذ بفمسفة الِضرار، وكذا تأجج العداء بيف سالكي طريؽ الديف 
أف الثابت حتى يومنا  وسالكي طريؽ الفمسفة، في مجتمعاتنا العربية المتخمفة، رغـ

بحجاب  امتبلؾ الحقيقة عمى وجو اليقيف وبيفو قد حيؿ بين ىذا، ىو أف االنساف
أقصى ما يطمح إليو اإلنساف في ، وأف سوى الموتػ عمى األرجح ػ صمد ليس يمزقو 

 ! ثوؽ بما يفضي إليو بو عقمو وقمبو؟الو و ليذه لحقيقة ىو ُنشدان
 

كر األنسني لـ تمبث أف ىدتني إلى أف اآلخر بيد أف رؤيتي الُمقترحة لمف  
ىو مف يحرص بدأب ُمستفز عمى إدامة التأجج الُممفت ( المحمي/خاصة العربي)

لنيراف العداء، بيف سالكي الطريقيف، ألنو بدوف ىذا العداء يتيدد رسوخ الثقافة الدينية 
ة، ومف ثـ تتيدد التى ُيمقنيا أذناب اآلخر مف محترفى التبرير الدينى لمذات المهترب

واألخطر مف ذلؾ، ىو أف توقؼ ! مصالح اآلخر وتنكشؼ ممارساتو غير المشروعة
الذات عف معاداة الفمسفة يناؿ بالضرورة مف قدرة اآلخر عمى تكريس اغترابيا 
الثقافي، إذ كيؼ سيتسنى لو المضى ُقدما فى الترويج لثقافة دينيو، ُينتجيا لتخدـ 

لذات، في ظؿ استبداؿ الذات البا سة العقؿ الفمسفي مصالحو عمى حساب مصمحة ا
 ..بعقميا الفقيي، واستعادتيا لحقيا في امتبلؾ ثقافة حرة ومتطورة

 

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

فبل يكاد يوجد آخر محمي، إال وقد أحكـ  . عبر تجار اآلالـ المتشحيف بعباءة الديف
ونظرا لما يحيط بو اآلخر . قبضتو عمى حٍظ طيب ممف يعتبرىـ مواطنوه رموزًا دينية

التبرير الديني ػ مف أسباب اإلجبلؿ والتكريـ، بزعـ  يىؤالء التجار ػ أقصد محترف
ا، إف لـ يكف مستحيبل، النيؿ مف مصداقيتيـ في عيوف صبلحيـ وتقواىـ، يبيت عسير 
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مف جانب األنسنييف مواطنييـ، لدرجة تجعؿ أية محاولة لمتشكيؾ في تمؾ المصداقية 
فهالبا ما ُيهري اآلخر المهتربيف ػ وىذا ىو . جريمة مخزية، يدفعوف ثمنيا غاليا

ىو بيـ، وساعتيا يجنى  ؿففُيذيقونيـ اليواف أصنافًا، أو يتك المدىش ػ بيؤالء النببلء
 ! اآلخر الثناء الجزيؿ مف مواطنيو المهتربيف

 

، فيعمػػػد إلحكػػػاـ سػػػيطرتو عمػػػى المحمػػػي بتجػػػار اآلالـوغالبػػػا ال يكتفػػػي اآلخػػػر 
وقد تكوف مؤسسػة . المؤسسات الدينية، في محاولة إلخضاعيا أو عمى األقؿ تحييدىا

لما سعى اآلخػر إلػى إحكػاـ قبضػتو األزىر الشريؼ نموذجًا لممؤسسة الدينية، التي لطا
وال يعنينػي فػي ىػذا الصػدد . عمييا، رغـ مكانتيا الرفيعة في عيوف الشعوب اإلسػبلمية

ىػذه عػف نطػاؽ اىتمػاـ  يخػرجأمػر  فيػذاما إذا كانت مساعي اآلخر قػد نجحػت أـ ال، 
، وىػػو قػػانوف 1961لسػػنة  113كػػؿ مػػا يعنينػػي ىػػو اإلشػػارة إلػػى القػػانوف رقػػـ ! المقالػػة
مواده، الُمحكمة الصياغة، لقار يا بمحاوالت اآلخر المصري فػي سػتينيات القػرف  تشي

 .(11)المنصـر إحكاـ قبضتو عمى األزىر الشريؼ
 

وفػػػػي ظػػػػؿ إحجػػػػاـ أبنػػػػاء ثقافتنػػػػا العربيػػػػة عمػػػػى أيػػػػة حػػػػاؿ، فػػػػى غيبػػػػة الفمسػػػػفة  
ُقضػػػي عمػػػى اإلنسػػػاف العربػػػي التيػػػو فػػػي  ،اإلسػػػبلمية عػػػف االشػػػتهاؿ بنشػػػداف الحقيقػػػة

صػعوبة ( المحمػي/خاصػة العربػي)إذ لـ يجد اآلخر البهػيض ! ات الجيؿ والتخمؼظمم
تُػػذكر فػػي السػػطو عمػػى الػػديف، فوجػػدناه يحتكػػر لنفسػػو حػػؽ إنتػػاج الثقافػػة الدينيػػة، بػػؿ 
وراح يتمتػػرس وراءىػػا فػػي جػػرأة ووقاحػػة، لحمايػػة مكاسػػبو الضػػخمة وامتيازاتػػو اليا مػػة، 

ه األبريػػػػاء الػػػػذيف نجػػػػح فػػػػي تكػػػػريس غيػػػػر عػػػػاب  بضػػػػحايا! عمػػػػى نحػػػػو مػػػػؤلـ وُمسػػػػتفز
اغتػػرابيـ، وألقػػى فػػي روعيػػـ ػ ويالمهرابػػة ػ أنيػػـ بتنػػازليـ عػػف حريػػة عقػػوليـ وقمػػوبيـ 

 !! ووضعيا عند قدميو، يتقربوف إلى اهلل ويشتروف الجنة
 

وفكرنػا األنسػني، ! يدًا لمػديفشكؿ تيدال يُ  عمومًا، أييا القاريء الكريـ،التفمسؼ  
سػػفات الواعػػدة فػػي ربوعنػػا الطيبػػة، يسػػعى لتثمػػيف جػػوىر األديػػاف، بوصػػفو أحػػد أىػػـ الفم

 !ومف ثـ تخميصيا مف براثف اآلخر البهيض، وجعميا مبلذًا آمنًا لئلنساف

فبلسػػفة الِضػػرار ومحترفػػو التبريػػر الػػديني، غالبػػًا مػػا ُيشػػيعوف بػػيف البسػػطاء أف  
ص إال عمػى إشػباع عمييـ أف يختاروا بيف طريؽ الديف وبيف طريقة فػي الحيػاة ال تحػر 



 37 

وىنػا ػ لؤلسػؼ الشػديد ػ يبػدو سػالكو طريػؽ الػديف عمػى أنيػـ ! الهرا ز، والرفاىة المادية
: الوحيػػدوف الميتمػػوف بػػالروح، وأنيػػـ المتحػػدثوف الوحيػػدوف عػػف اهلل وعػػف المثػػؿ العميػػا

وىػو مػا ُيسػيء لمفبلسػفة بطبيعػة الحػاؿ، بوصػؼ الفمسػفة ػ إلػى ! الحػب والحػؽ والعػدؿ
 !ف ػ أىـ وأبرز الطرؽ الُمتاحة لُنشداف الحقيقةجانب الدي

 

الفمسػػػفة ُتشػػػبو الػػػديف فػػػي إمكػػػاف وصػػػوليا إلػػػى كػػػؿ إنسػػػاف، حتػػػى الطفػػػؿ، فػػػي  
غيػر أف إنضػاج الفمسػفة ميمػة ال نيايػة ليػا  ! صورة بعػض الخػواطر البسػيطة الفعالػة

ة ػ ىكػػذا تبػػدو الفمسػػف. تتجػػدد دوف مػػا انقطػػاع  وتتحقػػؽ دا مػػًا فػػي صػػورة حيػػة حاضػػرة
. بحسب ياسبرز ػ فػي اعمػاؿ كبػار الفبلسػفة  ويكػوف ليػا صػداىا فػي اعمػاؿ صػهارىـ

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

تمثػؿ اتسػاقًا متناغمػًا، إف فمسػفة ذات أسػموب عظػيـ ػ بحسػب ياسػبرز أيضػًا ػ 
راث عظيـ يرثو اإلنساف بوفوده إنيا ت! توجد منذ م ات السنيف، في الشرؽ وفي الهرب

ف تعػػدد المجيػػودات الفمسػػفية ومػػا فييػػا مػػف تناقضػػات وادعػػاءات، وىػػي  إلػػى الحيػػاة، وا 
أمور مبلزمة لمفمسفة، ال يمنػع مػف أف يكػوف ىنالػؾ فػي الصػميـ شػيء واحػد ال يممكػو 

 ..أحد وتدور حولو في كؿ زماف ومكاف األبحاث الجادة
 

 !ننسمح باننضال من أجم انحقيقة
 

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

وتػػاريخ الثقافػػة العربيػػة اإلسػػبلمية خيػػر شػػاىد ػ، وال تنتصػػر إذا مػػا أصػػهى اإلنسػػاف 
فػػػي أعمػػػاؽ الػػػنفس . شػػػترؾ فييػػػا الجميػػػعفيػػػي تعػػػيش فػػػي تمػػػؾ المنطقػػػة التػػػى ي! إلييػػػا

 !اإلنسانية، لكي تربط في روعة مدىشة بيف كؿ فرد وسا ر أفراد البشر
 

إنيا ! في وسع الفمسفة أيضًا أف تموذ بالقوى التى تدفع كؿ إنساف إلى التفمسؼ 
ُتدافع عف قضية ُمنزىة عف الهرض  قضية زاىدة في كؿ حساب لكسػب ! دا مًا ىناؾ

 ! إنيا ال ُتعنى ػ ويالمروعة ػ إال باهلل واإلنساف! ىذا العالـأو خسراف في 
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فالفمسػفة . انػو الغنػى لبلنسػاف عػف التفمسػؼ ػ إلػى جانػب الػديف ػ ،صفوة القػوؿ 
ماثمة دا مًا وفي كؿ مكػاف، فػي صػورة شػعبية فػي األقػواؿ المػأثورة وفػي صػيئ الحكمػة 

ية، وخاصػة ػ منػذ بدايػة التػاريخ ػ فػي التصػورات السياسػ. الجاريػة وفػي اآلراء المتػواتره
شعوبنا لػف تيػرب بحػاؿ مػف الفمسػفة  وكػؿ مػا عمييػا ىػو أف تعػرؼ مػا . في األساطير

مػا إذا ! مػا إذا كانػت فمسػفتيا حقيقيػة أـ ِضػرارًا؟! إذا كانت عمػى وعػي بالفمسػفة أـ ال؟
 إف كػػؿ مػػف ُينػػاىض الفمسػػفة ُيثبػػت! كانػػت فمسػػفتيا جميػػة واضػػحة أـ ُمبيمػػة غامضػػة؟
 ! بموقفو ىذا ذاتو ػ عمى غير وعي منو ػ وجودىا

 

فمسػػػفة "لػػػتكف خطوتنػػػا األولػػػى عمػػػى طريػػػؽ بنػػػاء صػػػرحنا الفمسػػػفي، ىػػػي ىػػػدـ 
 !إنيا ال تختمؼ كثيرًا فى أذاىا عف مسجد الِضرار الذى ُأمر بيدمو"! الِضرار

   

 :اليوامش
 ـــــــــــ

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

أف ُيحقػػػػؽ اإلنسػػػػاف، أي إنسػػػػاف، بهػػػػض النظػػػػر عػػػػف الجػػػػنس أو المػػػػوف أو العػػػػرؽ أو 
أكبػر قػدر ممكػف مػف التطػابؽ بػيف أقوالػو وأفعالػو، شػريطة انطػواء تمػؾ إلػخ، ..الجنسية

ساف كػأعمى قيمػة فػي الوجػود، وىػدفيا األقواؿ واألفعاؿ عمى تثميف لقوؿ األنسنية باإلن
الماثؿ في التمحيص النقدي لؤلشياء بما ىػي نتػاج لمعمػؿ البشػري ولمطاقػات البشػرية، 
. تحسبًا لسوء القراءة وسػوء التأويػؿ البشػرييف لمماضػي الجمعػي كمػا لمحاضػر الجمعػي
ػػ 1: وكذا شريطة وقوعيا في إطار الخصػا ص العامػة لؤلنسػنية والتػى تتمثػؿ فيمػا يمػي

 فتثميػ 3. اإلشادة بالعقؿ ورد التطور إلى ثورتو الدا مةػ 2 .معيار التقويـ ىو اإلنساف
 ػػػ5. القػػوؿ بػػأف التقػػدـ إنمػا يػػتـ باإلنسػػاف نفسػػوػػ 4. الطبيعػة والتعػػاطي المتحضػػر معيػػا

   .تأكيد النزعة الحسية الجمالية
، تػذىب رؤيتػي في تثمينيا لقدر اإلنسػاف فػي الػزود بشػرؼ عػف حريػة عقمػو وقمبػو( 3)

الُمقترحة لمفكر األنسني إلى القوؿ بأف تطور التاريخ اإلنسػاني إنمػا ُيعػد نتاجػًا لصػراع 
ال يممػػؾ سػػوى حريػػة عقمػػو وقمبػػو التػػي وىبػػو الخػػالؽ ( ذات)طويػػؿ ومريػػر بػػيف إنسػػاف 
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ُيصػر عمػى االسػت ثار بالحريػة، ( آخػر)إياىا، ليستعيف بيا عمى ترويض الحياة، وبػيف 
، فػػػي رؤيتػػػي الُمقترحػػػة لمفكػػػر (اآلخػػػر)فػػػػ ! عبػػػث بمقػػػدرات رفػػػاؽ الحيػػػاةليتسػػػنى لػػػو ال

عػف حقػو فػي ( الػذات)األنسني، عادة مػا يعمػد إلػى آليػات بعينيػا لتكػريس تنػازؿ أخيػو 
تابعػًا ( الػذات)نقد وتطوير ثقافتو، أي طريقة حياتو الشاممة، ليظػؿ ىػذا األخ المسػكيف 

، (اآلخػػر)مؾ فقػػط مػػا يجػػود عميػػو بػػو عقػػؿ ذلػػيبًل طيمػػة مقامػػو فػػي ضػػيافة الحيػػاة، يسػػتي
حتػػػى أنػػػو بمػػػرور الػػػزمف، يفقػػػد ىػػػذا التػػػابع الػػػذليؿ تمامػػػًا قدرتػػػو عمػػػى النقػػػد والتطػػػوير 

 ! وُيصبح مسخًا عاجزًا، ال يممؾ سوى االنتظار
: القػػػاىرة)، مـــدخل إلـــى الفمســـفةكػػػارؿ ياسػػػبرز، ترجمػػػة محمػػػد فتحػػػي الشػػػنيطي، ( 4)

 .218ص ، (1967مكتبة القاىرة الحديثة، 
فػػي كػػامنز ػ لػػوزاس بمقاطعػػة  1729ُولػػد الفيمسػػوؼ جوتيولػػد إفػػراييـ لسػػنج عػػاـ ( 5)

 . تربية التنس البشري: وأشير كتاباتو. ساكسونيا موطف مارتف لوثر
المؤسسػة : بيػروت)، تـدوى الفمسـفةجاؾ ماريتاف، ترجمة رياض نجيب الػريس، ( 6)

 .23ػ11، ص (1963الوطنية لمطباعة والنشر، 
أحػػد أىػػـ وأبػػرز المفكػػريف العػػرب فػػي القػػرف : [2112ػػػ1917] عبػػد الػػرحمف بػػدوي( 7)

 !كتابًا تقريباً  151أصدر بدوي في حياتو . العشريف، وأغزرىـ إنتاجا
ـــاتي عبػػػد الػػػرحمف بػػػدوي، ( 8) المؤسسػػػة العربيػػػة لمدراسػػػات : بيػػػروت)، [0]ســـيرة حي

 .362ػ361، ص (2111والنشر، 
 .229ػ228، ص المرتع نفسو( 9)
اإلدارة العامة لمش وف القانونية باليي ة، : راجع نص القانوف ومذكرتو اإليضاحية( 11)
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 عندما خرقُة تستر الخريطة"
 ال يكاد العار يكفـــــي

 "!لكل ىذه الدول العاريــة
 قاسـ حداد          
 

الجزا ػػر، ُمطالبػػة إعبلمػػي شػػيدت أحػػداث اليػػوس الكػػروي األخيػػرة، فػػي مصػػر و  
، عمػى شاشػة تميفزيػوف الدولػة، باعتبػار فريػؽ كػرة القػدـ فػي جميوريػة  مصري ُمخضػـر

تػػػػػذرع ! مصػػػػػر العربيػػػػػة، وبصػػػػػورة رسػػػػػمية، رمػػػػػزًا لموحػػػػػدة الوطنيػػػػػة والكبريػػػػػاء الػػػػػوطني
بػذرا ع شػتى، منيػا انتصػارات الفريػؽ، ( الُمنافيػة لممنطػؽ)االعبلمي الكبير فػي دعوتػو 

تػػػأجيج المشػػػاعر الوطنيػػػة عمػػػى نحػػػو غيػػػر مسػػػبوؽ، والتفػػػاؼ الجمػػػاىير ونجاحػػػو فػػػي 
 !ومنيا أيضًا تكريـ أعضاء الفريؽ، وبعضيـ أسطوري! حولو

 

، والنػاس فػي الجزا ػر 1967اليزيمة الكروية بيزيمػة  ُيشِبيوفالناس في مصر  
 ! أوىاـ أورثت شعوبنا اليوس! 1962ُيشِبيوف الفوز الكروي باستقبلؿ 

 

أتي أىميػػػػة ىػػػػذه المقالػػػػة، وفييػػػػا أحػػػػاوؿ لفػػػػت االنتبػػػػاه إلػػػػى خطػػػػورة مػػػػف ىنػػػػا تػػػػ 
، ألنو ػ برأيي ػ يظؿ مس واًل عف رواج مثؿ "القومية"االخفاؽ الُمستداـ في التعاطي مع 

 !(1)ولسوؼ أفسر ىذا االخفاؽ في ضوء فكرنا األنسني! ىذه األوىاـ
 

لؤلفكػار السياسػية والتقاليػد  القوميات، وكما ُينب نا الواقع، تختمؼ فيما بينيا وفقاً  
زاء  التػػػػي تتضػػػػمنيا، ولمػػػػذكريات واآلمػػػػاؿ التػػػػي تستحضػػػػرىا، ولموقفيػػػػا إزاء جيرانيػػػػا وا 

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

يػػػػػػة، ُعرضػػػػػػة ألف ُيسػػػػػػتولى عمييػػػػػػا وأف ُيسػػػػػػاء اسػػػػػػتخداميا مػػػػػػف جانػػػػػػب باعػػػػػػة التاريخ
 ! وىذا عمى األرجح عيف ما يحدث في ربوعنا الحا رة! (2)األوىاـ

مػػثبًل الػػر يس المصػػري الراحػػؿ جمػػاؿ عبػػد الناصػػر، وىػػو ُيصػػرح بعػػد  لنتػػذكر 
إننػػا نسػػعى إلػػى صػػرؼ اىتمػػاـ الشػػباب ػ يقصػػد : "(3)بقولػػو 1967شػػيور مػػف ىزيمػػة 

 "!الشباب المصري ػ إلى الحماسة والتعصب لمكرة، وسماع أغاني أـ كمثـو
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أيضًا إلى المصرييف الذيف ذىبوا مؤخرًا إلى السوداف لمؤازرة فريؽ كػرة لننظر و 
! القػػدـ، فػػي تصػػفيات كػػأس العػػالـ، سػػنجد بيػػنيـ أبػػرز رمػػوز النخبػػة المصػػرية الحاكمػػة

كػػـ الطػػا رات الخاصػػة التػػى ُخصصػػت  مػػا ُيوجػػع القمػػب حقػػًا ىػػو..إلػػى ىنػػا وال مشػػكمة
لػػػبعض أثريػػػا يـ، فػػػي وقػػػت ُتجاىػػػد مستشػػػفيات السػػػرطاف والفشػػػؿ الكمػػػوي فػػػي بػػػبلدي 

 !ذىبوا اليياـ مواطنييـ أف ُحممًا وطنيًا ُيوشؾ أف يتحقؽ! أوضاعًا ُميينة
 

 ..عمى أية حاؿ، لنبدأ تحميمنا لتعاطي الثقافة العربية مع فكرة القومية 
 

 ؟"القومية"ما المقصود بـ 
 

مػػف أىػػـ المشػػاعر الجماعيػػة التاريخيػػة التػػي تػػربط اإلنسػػاف بالجماعػػات القوميػػة  
ومػا أعنيػو بالقوميػة . وتجعمو يحبيا ويفتخر بيا ويعمؿ مف أجميػا ويضػحي فػي سػبيميا

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

، يحػاوؿ كػؿ منيػا اسػتخبلص فكػرة األمػة إمػا المشكمة أف لؤلمة تعريفػات كثيػرة 
. (4)مف أحاسيس الناس أو مف ظواىر بيولوجية أو سياسية أو مف التاريخ االجتمػاعي

 !  بيد أف تعريفًا بعينو ال يتسيد الحياة، وىي الُمختبر العممي الحقيقي
 

، أورد سػػػاطع الحصػػػري مػػػا 1928فػػػي محاضػػػرة بنػػػادي المعممػػػيف ببهػػػداد عػػػاـ 
 :(5)مؿ بعينيا، تربط األفراد بعضيـ ببعض، وتؤلؼ منيـ أمة واحدةعوا عتبرها

 

االعتقػػػاد بوحػػػدة األصػػػؿ والشػػػعور بالقرابػػػة، والنشػػػوء عمييمػػػا، سػػػواء أكػػػاف ذلػػػؾ  .1
فػػاألمـ مػػف وجيػػة نظػػر الحصػػري أشػػبو بػػاألنير ! موافقػػًا لمحقيقػػة أـ مخالفػػًا ليػػا

در وروافػػد وكػػؿ نيػػر مػػف األنيػػر تجػػري فيػػو ميػػاه مػػف منػػابع ومصػػا! العظيمػػة
ذا . مختمفػػػة واألنيػػػر الكبيػػػرة تكػػػوف كثيػػػرة المنػػػابع وعديػػػدة الروافػػػد بوجػػػو عػػػاـ، وا 

بحثنػا عػف منبػع نيػر مػف األنيػر، فإنمػػا نفعػؿ ذلػؾ بالنسػبة إلػى مػا ىػو الهالػػب 
 !واألساسي، وال نعني بذلؾ أف جميع مياه النير تأتي مف منبع واحد فعبلً 

 



 42 

العػامبلف األصػمياف المػذاف يػؤثراف أشػد  المهة والتاريخ، ىما ػ بحسب الحصري ػ .2
فالمهػػة ىػػي أىػػـ الػػروابط المعنويػػة التػػي تػػربط الفػػرد ! التػػأثير فػػي تكػػويف األمػػة
ألنيا أواًل، واسطة التفاىـ بػيف األفػراد، ثػـ ىػي فضػبًل . البشري بهيره مف الناس
وأخيػػرًا، ىػػي واسػػطة لنقػػؿ األفكػػار والمكتسػػبات مػػف . عػػف ذلػػؾ، وعػػاء التفكيػػر

صػػػفوة القػػػوؿ إف وحػػػدة المهػػػة ! إلػػػى األبنػػػاء، ومػػػف األجػػػداد إلػػػى األحفػػػاد اآلبػػػاء
ُتوجد نوعًا مف الوحػدة فػي التفكيػر وفػي الشػعور، وتػربط األفػراد بسمسػمة طويمػة 

 .ومعقدة مف الروابط الفكرية والعاطفية
 

فكػؿ أمػة مػف األمػـ إنمػا تشػعر . أما التاريخ، فيو بمثابة شعور األمػة وذاكرتيػا .3
ولػػػيس المقصػػػود التػػػاريخ . كػػػوف شخصػػػيتيا بواسػػػطة تاريخيػػػا الخػػػاصبػػػذاتيا وتُ 

المػػػػدوف فػػػػي الكتػػػػب، بػػػػؿ التػػػػاريخ الحػػػػي فػػػػي النفػػػػوس، الشػػػػا ع فػػػػي األذىػػػػاف، 
إف وحػػدة التػػاريخ ُتولػػد تقاربػػًا فػػي العواطػػؼ والنزعػػات، ! الُمسػػتولي عمػػى التقاليػػد

ب إنيػػا تػػؤدي إلػػى تماثػػؿ فػػي ذكريػػات المفػػاخر السػػالفة وفػػي ذكريػػات المصػػا 
لى تشابو في أماني النيوض وآماؿ المستقبؿ  ..الماضية، وا 

 

مػػف العوامػػؿ األخػػرى التػػي ذكرىػػا الحصػػري عمػػى أنيػػا تػػؤثر فػػي تكػػويف األمػػـ  .4
فيػػػو تػػػارة ينضػػػـ إلػػػى تػػػأثير المهػػػة ! وتميػػػز بعضػػػيا عػػػف بعػػػض، عامػػػؿ الػػػديف

الػػػديف ُيولػػػد نوعػػػًا مػػػف الوحػػػدة فػػػي شػػػعور ! والتػػػاريخ فيقوييمػػػا، وتػػػارة ُيضػػػعفيما
فػػػػراد الػػػػذيف ينتمػػػػوف إليػػػػو، ويثيػػػػر فػػػػي نفوسػػػػيـ بعػػػػض العواطػػػػؼ والنزعػػػػات األ

وطبقػػًا لمحصػػري، تظػػؿ الرابطػػة ! الخاصػػة التػػى تُػػؤثر فػػي أعمػػاليـ تػػأثيرًا شػػديداً 
 !بعض الشيء قاسٍ  الدينية وحدىا غير كافية لتكويف األمة، وىو رأي

 

ريخ، فػػي طبقػػُا لمحصػػري، ال يتهمػػب عامػػؿ آخػػر عمػػى تػػأثير عػػاممي المهػػة والتػػا .5
تكػػويف األمػػة، سػػوى عامػػؿ االتصػػاؿ الجهرافػػي، ألف فقػػداف االتصػػاؿ الجهرافػػي 
قػػػد يػػػؤدي إلػػػى بقػػػاء أجػػػزاء األمػػػة الواحػػػدة منفصػػػبًل بعضػػػيا عػػػف بعػػػض، رغػػػـ 

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

مشػػي ة التعاشػػر ورغبػػة "الحياتيػػة، دفعػػت بعػػض المفكػػريف لمحػػديث عػػف نظريػػة 
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، فقالوا إف أىػـ العوامػؿ التػي تمعػب دورًا حاسػمًا فػي تكػويف األمػة، ىػو "االتحاد
مشي ة الجماعات في البقاء متحديف، وفي تكويف أمػة متحػدة، تتمتػع بشخصػية 

 ! الحصري وىو ما ال ُيقره! واستقبلؿ
 

قػػار ي الكػػريـ، ثمػػة عبلقػػة وطيػػدة بػػيف مفيػػـو القوميػػة ػ الُمشػػار إليػػو تػػوًا ػ 
الوطنيػة ىػي ارتبػاط الفػرد بقطعػة مػف األرض ُتعػرؼ باسػـ ! ومفيومي الوطنيػة والدولػة

ألنػػػو كمػػػا أف حػػػب ! الػػػوطف، وبالتػػػالي فمفيوميػػػا ال يختمػػػؼ كثيػػػرًا عػػػف مفيػػػـو القوميػػػة
لمػواطنيف الػذيف ينتمػوف إلػى ذلػؾ الػوطف، كػذلؾ حػب الوطف يتضمف، بطبيعتو، حب ا

 ! األمة يتضمف، بطبيعتو أيضًا، حب األرض التي تعيش عمييا تمؾ األمة
 

ليػػذا السػػبب يتقػػارب مفيػػـو الوطنيػػة مػػف مفيػػـو القوميػػة تقاربػػًا كبيػػرًا، غيػػر اننػػا  
اطػػة تامػػة، إذا أردنػا أف ُنحػػيط عممػًا بماىيػػة ىػػذيف المفيػوميف ػ الوطنيػػة والقوميػة ػ إح
 . يجب عمينا أف نبلحظ عبلقة كؿ منيما بمفيـو ثالث ُميـ، ىو مفيـو الدولة

 

جماعػػة مػػف البشػػر، يقيمػػوف بصػػفة : "(6)الدولػػة فػػي أكثػػر تعريفاتيػػا شػػيوعًا ىػػي 
دا مػػػة فػػػي أرض معينػػػة، وُتسػػػيطر عمػػػييـ ىي ػػػة منظمػػػة، اسػػػتقر النػػػاس عمػػػى تسػػػميتيا 

تبط بمفيـو الوطف مف جية وبمفيـو األمة مف مفيـو الدولة، وكما نرى، ير ". الحكومة
بيػػد أف ىػػذا االرتبػػاط ال . جيػػة أخػػرى، فيكػػوف بػػذلؾ خػػط واصػػؿ بػػيف ىػػذيف المفيػػوميف

يكػػوف عمػػى نمػػط واحػػد فػػي كػػؿ الػػدوؿ واألمػػـ وفػػي جميػػع أدوار التػػاريخ، بػػؿ إنػػو يمػػبس 
 : والحصري ُيمخص لنا، عمى نحو واٍؼ، أىـ ىذه األشكاؿ! أشكااًل متنوعة

  
ف األمة قد تؤلؼ دولة واحدة مستقمة، وىنا تنطبؽ الوطنيػة عمػى القوميػة تمػاـ إ .1

 .االنطباؽ، وال تختمؼ مطالبيا عف مطالب القومية اختبلفًا فعمياً 
 

وىنػا ُتوجػد كػؿ . غير أف األمة قد تؤلؼ دواًل عديدة، كؿ واحػدة ُمسػتقمة بنفسػيا .2
ا بكػػؿ قواىػػا، بينمػػا دولػػة مػػف ىػػذه الػػدوؿ وطنيػػة خاصػػة بيػػا، تسػػعى إلػػى تقويتيػػ

تكتفػي القوميػة ػ فػي مثػؿ ىػذه الحػاالت ػ ببنػاء فكػرة وطػف معنػوي مثػالي أوسػع 
وأعظػػـ وأعمػػى مػػف األوطػػاف القا مػػة، تصػػبو نفػػوس القػػومييف فػػي ىػػذه األوطػػاف 

 .إلى تحقيقو واخراجو مف عالـ الفكر والتمني إلى عالـ الواقع
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وىنػا . عة لدولػة أجنبيػة عنيػاقد تكوف األمة محرومة مف دولة خاصة بيا، وتاب .3
يحػػدث نػػزاع وخصػػاـ بػػيف الوطنيػػة التػػى تفرضػػيا الدولػػة الحاكمػػة وبػػيف القوميػػة 

القومية في ىذه الحالة ترمي إلى تكػويف ! التى يشعر بيا أفراد األمة المحكومة
 .وطنية جديدة خاصة أضيؽ نطاقًا مف الوطنية القا مة العامة

 

ستقبلؿ، وفي الوقت نفسو ُمجػزأة وموزعػة ولكف األمة قد تكوف محرومة مف اال .4
القوميػػػة فػػػي تمػػػؾ األمػػػة الُمجػػػزأة سػػػتعارض ذلػػػؾ . بػػػيف عػػػدة دوؿ أجنبيػػػة عنيػػػا

معارضػػػة شػػػديدة، وتحمػػػؿ جميػػػع أفػػػراد األمػػػة فػػػي جميػػػع الػػػدوؿ األجنبيػػػة عنيػػػا 
وتػػػدعو مػػػف جيػػػة لبلسػػػتقبلؿ عػػػف جميػػػع الػػػدوؿ . عمػػػى مقاومػػػة الوضػػػع القػػػا ـ

ويف دولػػػة قوميػػػة جديػػػدة، تجمػػػع شػػػتات األمػػػة الحاكمػػػة، ومػػػف جيػػػة أخػػػرى لتكػػػ
 .الُمجزأة تحت لواء واحد، عمى أرض وطف قومي واحد

 

القوميػػػة إذف، قػػػار ي الكػػػريـ، تنطبػػػؽ عمػػػى الوطنيػػػة تػػػارة، وتختمػػػؼ عنيػػػا تػػػارة  
. أخػػرى، وتأثيرىػػا ينضػػـ إلػػى تػػأثير الوطنيػػة أحيانػػًا، ويخػػالؼ ذلػػؾ التػػأثير أحيانػػًا أخػػرى

ػ وعمى نحو ما سنرى في بقية ىػذه المقالػة ػ مػف أىػـ العوامػؿ بيد أف القومية أصبحت 
 !وحتى اآلف 19التي تؤثر في تطور الدوؿ، منذ أوا ؿ القرف الػ 

 

 :الميراث المزدوج لمثورة الفرنسية
 

نقطػػػة تحػػػوؿ فػػػي التػػػاريخ  1789ُتحػػػدد الثػػػورة الفرنسػػػية التػػػي وقعػػػت فػػػي سػػػنة  
يدة واألكثر عمقًا التي كانت أمنية أوروبػا في أوؿ األمر، بدا أف النيضة الجد. الهربي

كميػػا فػػي النصػػؼ الثػػاني مػػف القػػرف الثػػامف عشػػر، قػػد أخػػذت طريقيػػا إلػػى التحقػػؽ فػػي 
وايقػػظ االتصػػاؿ بأفكػػار الثػػورة الفرنسػػية الحيػػاة السياسػػية والفكػػر السياسػػي مػػف . فرنسػػا

يطاليػػػا لحريػػػة، فحػػػب ا. غفبلتػػػو فػػػي القػػػارة األوروبيػػػة، وعمػػػى الخصػػػوص فػػػي ألمانيػػػا وا 
واسػػتيداؼ تكػػويف أمػػة واحػػدة غيػػر منقسػػمة، والشػػوؽ إلػػى تضػػامف قػػومي جديػػد وروح 
قوميػػػة جديػػػدة، وفكػػػرة دولػػػة تضػػػرب جػػػذورىا فػػػي الرضػػػاء الشػػػعبي وحماسػػػتو وتسػػػندىا 

 .(7)المشاركة االيجابية لمناس ػ مفاىيـ برزت كميا مع الثورة
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ثير الثػورة الفرنسػية غير أف التطورات البلحقة أماطت المثاـ عف وجييف مػف تػأ 
فقد قوت الديمقراطية في الببلد التي كانت توجد بيا أفكار مستقرة ! عمى العالـ الهربي

كانػػت الحػػاؿ كػػذلؾ فػػي الواليػػات . مػػف قػػديـ عػػف الحريػػة، وحكومػػة ذاتيػػة محػػدودة القػػوة
المتحػػدة، وبريطانيػػا، وسويسػػرا، وعمػػى العمػػـو فػػي كػػؿ تمػػؾ الػػببلد األوروبيػػة الصػػهيرة 

 .تبعت النموذج االنجميزي لمقومية، سكانديناوة وىولندةالتى 
 

وقػد ضػرب الجػيش ! في الدوؿ األخرى، أثػارت الثػورة الفرنسػية قوميػة عسػكرية 
. 1799قا ػػدًا لؤلمػػة فػػي سػػنة " بونػػابرت"إذ وضػػع الجنػػراؿ . الفرنسػػي المثػػؿ عمػػى ذلػػؾ

طة واجيػػػػػة وتتابعػػػػػت الدسػػػػػاتير عمػػػػػى الػػػػػورؽ وقػػػػػدمت الػػػػػنظـ النيابيػػػػػة المحػػػػػدودة السػػػػػم
وىكذا لـ ينـ لدى الفرنسييف احتراـ الدساتير واألجيزة البرلمانية الذى يميز . ديمقراطية

وورثت القومية فػي فرنسػا وفػي القػارة عمػى العمػـو روح الحكػـ . البريطانييف واألمريكاف
الفرنسػػيوف، . المطمػػؽ بمػػا فييػػا مػػف خػػوؼ مػػف الحكومػػة الذاتيػػة واتجػػاه نحػػو المركزيػػة

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

 !عاماً  121واحتراـ القانوف إال بعد 
 

لقػػػد فػػػرض ! جػػػاوز نػػػابميوف األوؿ الممكيػػػة كثيػػػرًا فػػػي المركزيػػػة وفػػػي مطامحػػػو 
وحػػاوؿ مػػؤتمر فينػػا عػػاـ ! براطوريػػة الرومانيػػة عمػػى القوميػػة الفرنسػػيةميػػراث فكػػرة االم

 !، في نياية الحروب النابميونية، أف ُيعيد أوروبا إلى ما قبؿ القومية1815
 

وبالفعػػؿ، مػػرت أوروبػػا بفتػػرة سػػمـ دولػػي أكثػػر مػػف أربعػػيف عامػػًا حتػػى اسػػتعمؿ  
فػػػي خدمػػػة آماليمػػػا فػػػي  نػػػابميوف الثالػػػث وأوتوفػػػوف بيسػػػمارؾ وسػػػيمة القوميػػػة العسػػػكرية

فمػػػـ يكػػػف ثمػػػة أثػػػر لسػػػباقات التسػػػمح أو المركزيػػػة أو التقػػػدـ فػػػي الوسػػػا ؿ الفنيػػػة . القػػػوة
وكػاف ىػذا السػمـ، عمػى أيػة حػاؿ، منبعثػًا مػف الرضػا واالكتفػاء الػذاتي المبنػي . الحربيػة

ومع ذلؾ فإف شػعور الرىبػة الهػامض بعػض الشػيء نحػو . عمى استيفاء الحالة القا مة
رغػػـ أنػػو . ات صػػاحبة الحػػؽ المقػػدس، بػػدأ يفقػػد بريقػػو خػػبلؿ الحػػروب النابميونيػػةالممكيػػ

ظػػػؿ باقيػػػًا بعػػػد ذلػػػؾ بػػػيف الطبقػػػات األلمانيػػػة العميػػػا والمتوسػػػطة، وربمػػػا بػػػيف الفبلحػػػيف 
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وسػػاعد بيسػػمارؾ فػػي ألمانيػػا والكونػػت كػػافور فػػي . الػػروس حتػػى بدايػػة القػػرف العشػػريف
 ! بيدميما الممكيات القديمة بشكؿ مييف إيطاليا عمى إضعاؼ مبدأ شرعية الممكية

 

ووراء الواجية األرستقراطية لمحياة، بػدأت الثػورة الديمقراطيػة واالجتماعيػة التػي  
فػي بػطء، ولكػف  1815تنتشر في سػنة  1789عبرت عنيا أفكار الثورة الفرنسية سنة 

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

انػػػػػدلعت الثػػػػػورة مػػػػػرة أخػػػػػرى فػػػػػي فرنسػػػػػا، وأقيمػػػػػت  1848يايػػػػػة فبرايػػػػػر وفػػػػػي ن 
وفي ىذه المرة أثرت الحوادث في وسط أوروربا كمو بسرعة لػـ تكػف . الجميورية الثانية

ػ  1789وحممػػػت الثػػػورة الُمجػػػددة إلػػػى كػػػؿ مكػػػاف الميػػػراث المػػػزدوج لسػػػنة . متوقعػػػة
ت مػػف قبػػؿ نصػػؼ قػػرف، أنيػػا وأثبتػػت القوميػػة مػػرة أخػػرى، كمػػا فعمػػ. التحرريػػة والقوميػػة

أقوى مف التحررية، فوضػعت األخيػرة ػ طػوؿ مػدة بقا يػا فػي أوروبػا ػ نفسػيا فػي خدمػة 
وفػػػػي فرنسػػػػا ذاتيػػػػا بيػػػػرت أفكػػػػار نػػػػابميوف األغمبيػػػػة السػػػػاحقة مػػػػف . القوميػػػػة العسػػػػكرية

 !وانتيت الجميورية الثانية إلى ديكتاتورية عسكرية. الشعب
 

. الوسػػطى أقػػؿ شػػجاعة فػػي سػػبيؿ التحرريػػة كػػاف المفكػػروف فػػي أنحػػاء أوروبػػا 
األمػػؿ  1849ػػػ1848ومػػف ثػػـ ىزمػػت المطػػامح المتنازعػػة لمقوميػػات المختمفػػة فيمػػا بػػيف 

فػػي التحرريػػة وفػػي السػػمـ الػػدولي، ومكنػػت لمممكيػػات المحافظػػة شػػبو المطمقػػة أف تتػػابع 
بعػد عمى أف ىذه القومية المتأججة استمرت في االنتشػار فػي أوروبػا الوسػطى . الحياة
وبعػػد أقػػؿ مػػف عشػػريف عامػػًا مػػف نيايػػة الحػػرب العالميػػة . عػػاـ سػػقوط الممكيػػات 1918

وانتصػػرت الفاشػػية . األولػػى، عمػػت الػػديكتاتوريات المسػػتبدة أوروبػػا الجنوبيػػة والوسػػطى
! في كػؿ مكػاف تقريبػًا بوصػفيا نوعػًا مػف القوميػة الُمركػزة عمػى نفسػيا بشػكؿ ُمبػالئ فيػو

لفاشػية محػؿ الػنظـ الديمقراطيػة، فقػد حطػـ الديمقراطيػة عمى انو، حتى حيث لػـ تحػؿ ا
تصػػػرؼ الحكومػػػات عمػػػى أنيػػػا ممثمػػػة لجماعػػػة الجػػػنس الُمفضػػػؿ أو لجماعػػػة دينيػػػة أو 

 .لطبقة مف أجؿ االضرار بالهير وتحقيره
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فكػػرة صػػفوة القػػوؿ إف الثػػورة الفرنسػػية، بتأججيػػا وتجػػددىا، عضػػدت بقػػوة شػػيوع  
ففرنسا ىي قمػب أوروبػا، وثورتيػا الُمميمػة لػـ تمبػث ! ربيةالحضارة الهبيف أبناء القومية 

 ! أف تجاوزتيا إلى بقية أوروبا، ومنيا إلى العالـ أجمع، عمى نحو ُمدىش
 

 :الثقافة العربية فيالقومية التعاطي مع فكرة 
 

كػػاف مػػف الطبيعػػي، فػػي ظػػؿ شػػيوع فكػػرة القوميػػة، فػػي شػػتى أنحػػاء العػػالـ، اف  
كثيػػر مػػف الػدوؿ القا مػػة، واف تتهيػػر وتتطػور اوضػػاع معظػػـ تتزعػزع وتتخمخػػؿ اركػاف ال

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

كاف مف الطبيعي أف تتفكؾ اوصاؿ الدوؿ المؤلفػة مػف أمػـ متعػددة، وكػاف مػف  
! الطبيعػي أيضػًا ػ بعكػس ذلػؾ ػ اف تتحػد اوصػاؿ الػدوؿ التػى تنتسػب إلػى أمػة واحػدة

ظيرت عمى المسرح العالمي بعض الػدوؿ الجديػدة، وزالػت مػف المسػرح بعػض  وعميو،
 . السمطنة العثمانية مثبًل أخذت تتفكؾ شي ًا فشي اً ! الدوؿ القديمة

 

ولمسػػمطنة العثمانيػػػة ارتبػػاط كبيػػػر بحػػػديثنا عػػف وفػػػود فكػػػرة القوميػػة إلػػػى ثقافتنػػػا  
لقوميػة تمعػب دورًا ميمػًا فػي ففي أو ؿ القرف التاسع عشر، عندما بدأت فكػرة ا! العربية

السياسة األوروبية، كانت الببلد العربيػة داخمػة فػي حػوزة السػمطنة العثمانيػة منػذ قػروف 
عديػػػدة، وذلػػػؾ باسػػػتثناء المهػػػرب األقصػػػى مػػػف جيػػػة، وحضػػػرموت مػػػع قمػػػب الجزيػػػرة 

وكانػت الػببلد العربيػة ىاد ػة وخاضػعة ىػدوء الواليػات التركيػة ! العربية مف جية أخرى
غير أنو حدث فييا، فػي النصػؼ األوؿ مػف القػرف التاسػع عشػر، حادثػاف ! اوخضوعي

ثػػورة : خطيػػراف، زعزعػػا األوضػػاع القا مػػة فػػي السػػمطنة العثمانيػػة زعزعػػة شػػديدة، ىمػػا
 .الوىابييف في نجد وثورة محمد عمى باشا في مصر

 

 كانت الثورة الوىابية حركة دينيػة فػي الدرجػة األولػى، وليػذا لػـ تػؤثر فػي نشػوء 
وأما ثورة محمد عمي، فيي أيضًا لـ تستمد قوتيا مف . فكرة القومية العربية تأثيرًا ُيذكر

نزعة قومية، وليذا السبب لـ ُتؤثر في نشوء فكرة القومية العربية تأثيرًا مباشػرًا، ولكنيػا 
ألنيػػػا اوجػػػدت دولػػػة . خػػػدمت القوميػػػة العربيػػػة خدمػػػة كبيػػػرة، ولػػػو بصػػػورة غيػػػر مباشػػػرة
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ػ قا مة في ببلد عربية، وأفسحت بذلؾ ميدانًا واسػعًا لقيػاـ حػراؾ فكػري  عصرية ػ نسبياً 
أما نشوء فكرة القومية العربية، بمعناىا التػاـ، فقػد بػدأ فػي الػببلد العربيػة . وأدبي عربي

التي كانت باقية تحت الحكػـ العثمػاني المباشػر، كسػوريا والعػراؽ، فػي النصػؼ الثػاني 
 .مف القرف التاسع عشر

 

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

ولمسبب نفسػو نجػد أف التفكيػر فػي القوميػة العربيػة بػدأ ! باختبلؼ أديانيـ اختبلفًا بارزاً 
كمػػا أف الكتػػاب والشػػعراء . أ عنػػد المسػػمميف مػػنيـعنػػد العػػرب المسػػيحييف قبػػؿ أف يبػػد

 .(8)الذيف سبقوا غيرىـ في الدعوة إلييا كانوا مف العرب المسيحييف
 

وسػػاعد عمػػى ذلػػؾ أنيػػـ ػ أعنػػي العػػرب المسػػيحييف ػ كػػانوا أكثػػر تفػػاعبًل مػػع  
ألف اعتقػػػاداتيـ الدينيػػػة وأحػػػواليـ االجتماعيػػػة مػػػا كانػػػت تُقػػػيـ بيػػػنيـ . الحضػػػارة الهربيػػػة

ولذلؾ كاف تػأثير فكػرة القوميػة . بيف الهربييف حواجز معنوية، ُتعرقؿ التواصؿ الثقافيو 
 ..في ىؤالء أشد وأسرع مف تأثيرىا في إخوانيـ مف العرب المسمميف

 

بيد أف فكرة القومية العربية لـ تمبث أف شممت جميع العرب ػ مف مسمميف  
عرض ألىـ التيارات الر يسية والتالي ! ومسيحييف ػ، وصارت ُتوجييـ وجية واحدة

 :التى تنازعت، وال تزاؿ تتنازع، ثقافتنا العربية، إزاء فكرة القومية
 

  :التيار البلقومى ػ اإلسبلمي
باعتبارىا افت اتا , الوافدة مف الهرب, ر فكرة القوميةيرفض أنصار ىذا التيا

سيد "الراحؿ فكر لمُ عد اويُ . وتيديدًا لوحدة المجتمع اإلسبلميعمى األخوة اإلسبلمية 
كرس رفض يُ " معالـ في الطريؽ" ، فمؤلفو الشييرأبرز أنصاره وأكثرىـ تأثيراً " طبق

لممعطيات وتنبع رؤية قطب مف إدراكو . القومية المعاصرة ويستبدؿ العقيدة بيا
 :التاريخية والمعاصرة، عمى نحو خاص، التالي أبرز مبلمحو

 :عقيدية الحضارة  .1
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حددًا ألجناس المختمفة في بوتقة العقيدة اإلسبلمية مُ يعتبر قطب انصيار ا
، حيث ضـ المجتمع اإلسبلمي ىار الحضارة اإلسبلمية في الماضيالزد ُميماً 
مية االستفادة مف ، مما أتاح لمحضارة اإلسبلاسًا شتى كالعرب والفرس واألتراؾأجن

ونظر إلييا ، خاصة وأف اإلسبلـ ألؼ بيف ىذه األجناس المختمفة مميزات كؿ جنس
بذلؾ ينفي قطب عروبة تمؾ و . اة، وىو ما لـ يتوافر لحضارة أخرىعمى قدـ المساو 

 :(9)وبقول، ويعبر عف ذلؾ وىويتيا اإلسبلمية تيايويؤكد عقيد, الحضارة

العربي والفارسي والشامي والمصري : اجتمع في المجتمع اإلسبلمي المتفوؽ" 
إلى ..واإلغريقي واإلندونيسي واألفريقيوماني والصيني واليندي والر  والتركي والمهربي

وتجمعت خصا صيـ كميا لتعمؿ متمازجة متعاونة متناسقة . آخر األقواـ واألجناس
ولـ تكف يوما قومية إنما كانت . تمع اإلسبلمي والحضارة اإلسبلميةفي بناء المج

التطمع إلي  ، وبشعوريـ عمى قدـ المساواة وبوصرة الحبلقد اجتمعوا كم..ما عقيديةدا 
، فبذلوا جميعيـ أقصى غاياتيـ، وأبرزوا أعمؽ خصا ص أجناسيـ. وجية واحدة

وصبوا خبلصة تجاربيـ الشخصية والقومية والتاريخية في بناء ىذا المجتمع الواحد 
و بينيـ آصرة تتعمؽ بربيـ الذي ينتسبوف إليو جميعا عمى قدـ المساواة، وتجمع في

ط ألي تجمع آخر ، وىذا ما لـ يجتمع قيـ وحدىا ببل عا ؽز فييا إنسانيت، وتبر الواحد
 ".عمى مدار التاريخ

 

 :جاىمية العالـ  .2

لعالـ المعاصر عمى خبلؼ رؤيتو لمماضي اإلسبلمي الزاىر، يرى قطب ا
. مثؿ القومية بمفيوميا المعاصر أحد مبلمحيا، تمؾ الجاىمية التي تُ رافبًل في جاىميتو

بجاىمية عالـ اليـو العتدا و  ة قطبة المعاصرة دوف قناعوال تحوؿ التيسيرات المادي
فنراه يساوي بيف جاىمية ما قبؿ . أخص خصا ص األلوىية وىى الحاكميةعمى 

اإلسبلـ وجاىمية اليـو ممثمة في ادعاء حؽ وضع التصورات والقيـ والشرا ع والقوانيف 
ويذىب قطب إلى أبعد . ومنيج اهلل وافت اتًا عمى سمطان واألنظمة واألوضاع بعيدًا عف

مف ذلؾ بتأكيده عمى إفبلس فكرة القومية وعدـ قدرتيا عمى االستمرار في أداء الدور 
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الزواؿ، لنفاذ  المنوط بيا باعتبارىا أحد مظاىر الحضارة الهربية المشرفة عمى
 :(11)ذلؾ بقولو يعبر عف، و رصيدىا مف القيـ

ا ىذه التيسيرات ؼ منيا شي إف العالـ يعيش اليـو كمو في جاىمية ال تخف"
ىذه الجاىمية تقـو عمى أساس االعتداء عمى ..المادية اليا مة، وىذا اإلبداع المادي

إنيا تسند ..وىى الحاكمية..ي األرض وعمى أخص خصا ص األلوىيةسمطاف اهلل ف
ذجة ، ال في الصورة البدا ية الساالبشر، فتجعؿ بعضيـ لبعضًا أرباباً الحاكمية إلي 

، ، ولكف في صورة ادعاء حؽ وضع التصورات والقيـعرفتيا الجاىمية األولىالتي 
، بمعزؿ عف منيج اهلل لمحياة، وفيما لـ يأذف والشرا ع والقوانيف، واألنظمة واألوضاع

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

ا الدور الذي بدأت مطالعو مع عصر ، ىذلقد أدت النيضة العممية دورىا"
كذلؾ أدت الوطنية ..س عشر، ولـ تعد تممؾ رصيدا جديداالنيضة في القرف الساد

 ، والتجمعات اإلقميمية عامة دورىا خبلؿ ىذهالقومية التي برزت في تمؾ الفترةو 
  ".جديداً  ، ولـ تعد تممؾ ىي األخرى رصيداً القروف

 

 :عقيدية القومية .3
القومية بمفيوميا الهربي المعاصر، فإنو يتبنى مفيومًا  ينكر قطب بينما

وينبع . سبلـ وحاكمو اهلل ودستوره القرآف، فجنسية المسمـ عقيدتو ووطنو دار اإلمهايراً 
الخاصة بعقيدية الحضارة اإلسبلمية وجاىمية  ت قطبىذا المفيـو المهاير مف قناعا

يمانو بأف عصبية العشيرة والق الموف واألرض بيمة والقـو والجنس و العالـ المعاصر، وا 
لبشرية في فترات انحطاطيا ، عصبية جاىمية عرفتيا اعصبية صهيرة متخمفة

 ، تمؾ التي تقـو فييافضبًل عف تمييزه بيف داريف، إحداىما دار اإلسبلـ. الروحي
الدولة المسممة، فتييمف عمييا شريعة اهلل، وتُقاـ فييا حدوده، ويتولى المسمموف 

الميادنة ،  تمؾ التي تحكـ عبلقة المسمـ بيا واألخرى دار الحرب. بعضاً بعضيـ 
 :(12)بقولوويعبر قطب عف ذلؾ . عمى عيد أماف أو القتاؿ
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إف عصبية العشيرة والقبيمة والقـو والجنس والموف واألرض عصبية صهيرة "
بشرية في فترات انحطاطيا الروحي، وسماىا عصبية جاىمية عرفتيا ال..متخمفة

وكؿ أرض ..منتنة بيذا الوصؼ الذي يفوح منو التقزز واالشم زاز( ص)لرسوؿا
،  فيي دار مسمـ في عقيدتو،  وتصده عف دينو، وتعطؿ عمؿ شريعتوتحارب ال

وكؿ أرض تقـو فييا عقيدتو ..حرب ولو كاف فييا أىمو وعشيرتو وقومو ومالو وتجارتو
، وال قـو وال فييا أىؿ وال عشيرة لو لـ يكف لووتعمؿ فييا شريعتو، فيي دار إسبلـ و 

يا أبو بكر العربي، وببلؿ الحبشي،  واألمة التي يكوف مف الرعيؿ األوؿ في..تجارة
خوانيـ الكراـ، و وصييب الرومي والتي تتوالى أجياليا عمى ىذا . سمماف الفارسي،  وا 

حاكـ فييا الجنسية فييا ىي العقيدة، والوطف فييا ىو دار اإلسبلـ، وال.. عالنسؽ الرا
 ".، والدستور فييا القرآفىو اهلل

 

بوضوح أنو كاف في ، ويقرر ض سيد قطب القومية العربية صراحةوىكذا يرف
، أف يثيرىا ابة مف بني ىاشـ أعمى قريش نسباً في الذؤ  ، وىو(ص)استطاعة الرسوؿ

، أكمتيا الثارات ومزقتيا النزاعات قومية عربية تستيدؼ تجميع قبا ؿ العرب التي
ات المستعمرة وتوجيييا وجية قومية الستخبلص أرضيا المهتصبة مف اإلمبراطوري

عبلء راية العروبة(والفرس في الجنوب, الروماف في الشماؿ) نشاء و ، وا  حدة قومية ، وا 
، بداًل مف أف ذلؾ الستجابت لو العرب قاطبة ألنو لو فعؿ. في كؿ األرجاء العربية

، ولكنو لـ يفعؿ. ارض ألىواء أصحاب السمطافتجاه معيعاني وصحبو أعوامًا في ا
مة ، وأف يحتمؿ ىو والقهلل لو أف يصدع ببل إلو إال اهللوىو ما يفسره قطب بتوجيو ا

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

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

، التي يتساوى فييا العربي والروماني والفارسي وسا ر األجناس واأللواف تحت العقيدة
 .(13)راية اهلل
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 : الوطني –تيار البلقومىال
 الثقافةعد التيار البلقومى ػ الوطني أحد التيارات الر يسية التي تتنازع يُ   
عمى حساب ثمف أنصار ىذا التيار الوطنية يُ و . لعربية إزاء فكرة القومية العربيةا

، لتحبيذىا نزوع الدوؿ العربية أكثر مواءمة لمعالـ العربي، ويرونيا القومية العربية
عبلء مصالحيا الخاصة، انطبلقًا مف دوافع أىمعزيز لت  :(14)ياخصوصيتيا وا 
 

 :ضعؼ الدوؿ العربية .  1
، في إحدى أوؿ أميف عاـ لجامعة الدوؿ العربية، فقد روى عبد الرحمف عزاـ     

نو وبيف السياسي المصري سعد زغموؿ، في أوا ؿ عيد الوفد المجبلت حديثًا جرى بي
: زاـ أف يتكمـ عف  الوحدة العربية، قاطعو سعد زغموؿ بسؤالود عفعندما أرا. المصري

وال زاؿ سؤاؿ سعد زغموؿ . "إذا جمعت صفرًا إلى صفر، فصفر، ماذا تكوف النتيجة؟"
ؿ قوض ضعؼ الدو ، يُ فطبقًا ليـ. ربوعنايجوؿ في صدور أنصار الوطنية في 

 .العربية دعاوى القومية العربية، وُيفرغيا مف مضمونيا
 

 :إقميمية األدب العربي .   2
ؿ أنشأ بعض األدباء المصرييف مف أساتذة الجامعة المصرية في عصرىا األو       

، فضبًل عف لى إقميـ، تقوؿ باختبلفو مف إقميـ إنظرية في األدب العربي وتاريخو
 ص كؿ إقميـ مف األقاليـ ، يساير خصا(وطنيا)يا بضرورة بقا و إقميميا منادات
اىا ترجع بدايات نظرية إقميمية األدب العربي  إلى المحاضرات التي ألقو .  العربية

، وقاؿ "مقدمة  في ببلغة العرب"، ونشرىا بعنواف أحمد ضيؼ في الجامعة المصرية
ويستند أنصار . داب العربية ليست ليا صفة واحدة، بؿ ىي آداب مختمفةفييا إف اآل

بتعدد األوطاف في  ضيد رؤيتيـ القا مةالوطنية إلى مقوالت نظرية إقميمية األدب لتع
 ..، وانتفاء دعاوى القومية العربيةالعالـ العربي

 

 :مصالح النخب الحاكمة.   3
، أحد أىـ عالمنا العربيتعد حماية المصالح الشخصية لمنخب الحاكمة في       
، ترتبط طا فة مف الحكاـ والساسة وغيرىـ ،ففي كؿ دولة عربية. افع الوطنيةدو 
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، وال وف إلى المحافظة عمى كياف الدولة، فينزعافعيـ باألوضاع السياسية القا مةمن
ذلؾ امتبلؾ ويساعدىـ عمى . اف بدعوى المصمحة الوطنيةيرضوف بزواؿ ذلؾ الكي

ر وتثبت وجودىا في شتى ، وسمطات فعمية تظيكؿ دولة لمعالـ، مشيودة وممموسة
، ومة أظفاره، ويألفيا، ويرتبط بيا نفسياً فرد مف أفرادىا منذ نع، يراىا كؿ المناسبات

 .   مف منتسبي الدوؿ األخرى ويشعر مف جرا يا بأنو يختمؼ عف غيره
 

 :التيار القومي ـ الالديني

ره في إعبلء قيـ القومية مف جانب أنصا واضحةجسد ىذا التيار رغبة يُ  
عبد الناصر أحد  ُيعد الراحؿ جماؿو . ، باعتبارىا تفوؽ ما عداىا في أىميتياالعربية

تى اليـو في ربوعنا، تتردد حوتصرحاتو الشييرة  ُخطبو، وال تزاؿ أصداء أبرز رموزه
ويمكف التمييز بيف ثبلث مراحؿ  !موضع التطبيؽ أقوالورغـ اخفاقو الُممفت في وضع 

  :ي القومي العربي عند عبد الناصرلتطور الوع
 

 :حمة إرىاصات الوعي القومي العربيمر  .1
قضية فمسطيف بتسمؿ طبل ع الوعي القومي العربي إلى ميبلد الشيير لالاقترف 

 !مسطيف مكانًا خاصًا وبارزًا في ىذا الفكرعبد الناصر، حيث احتمت فجماؿ تفكير 
، سواء ىذا الوعي لدى عبد الناصر توالت إرىاصات, الفمسطينية وبتطور القضية

! في القتاؿ عمى أرض فمسطيف أثناء دراستو في كمية أركاف الحرب أو إباف انخراطو
 :(15)عبد الناصر نفسو ىو الذى أخبرنا بيذه األمور، وذلؾ بقولو

إف طبل ع الوعي العربي بدأت تتسمؿ إلى تفكيري وأنا طالب في المدرسة "
الثانوية أخرج مع زمبل ي في إضراب عاـ في الثاني مف شير ديسمبر مف كؿ سنة 

بريطانيا لمييود ومنحتيـ بو وطنا قوميا في  احتجاجا عمى وعد بمفور الذي منحتو
ثـ بدأ نوع مف الفيـ يخالج تفكيري ..اغتصبتو ظمما مف أصحابو الشرعييففمسطيف 

ف حوؿ ىذا الموضوع لما بدأت ادرس وأنا طالب في كمية أركاف الحرب حممة فمسطي
، كنت مقتنعا في ولما بدأت أزمة فمسطيف..ومشاكؿ البحر المتوسط بالتفصيؿ

ي فمسطيف ليس قتاال في أرض غريبة، وىو ليس انسياقا وراء عماقي بأف القتاؿ فأ
نما واجب يُ عاطفة  ".حتمو الدفاع عف النفس، وا 
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 :مرحمة ميبلد الوعي القومي العربي .2
شػػيدت ىػػذه المرحمػػة تبمػػور الػػوعي القػػومي العربػػي فػػي فكػػر عبػػد الناصػػر، حيػػث أدرؾ 

, العربيػة)في حديثو عػف الػدوا ر الػثبلثبوضوح المحيط الخارجي لمصر، وتجمى ذلؾ 
، وتأكيػػده عمػػى الػػدا رة العربيػػة ووصػػفو ليػػا بأنيػػا أىػػـ الػػدوا ر (واإلسػػبلمية, واألفريقيػػة

ولطالمػا أرجػع الرجػؿ تهمهػؿ الفكػر القػومي فػي شخصػيتو إلػى . وأكثرىا ارتباطًا بمصر
ألغمبيػػة فػػي العػػالـ إدراكػػو لمتػػاريخ العربػػي المشػػترؾ والديانػػة اإلسػػبلمية التػػي تػػديف بيػػا ا

العربػػػي، مختػػػزاًل بػػػذلؾ دور اإلسػػػبلـ فػػػي كونػػػو أحػػػد روافػػػد القوميػػػة العربيػػػة، وىػػػو مػػػا 
. يخػػالؼ مقػػوالت أنصػػار التيػػار البلقػػومى ػ اإلسػػبلمي الػػذيف ينػػادوف بعقيديػػة القوميػػة

  :(16)ويؤرخ ناصر لمحظات ميبلد وعيو العربي بقولو
تحيط بنا، وأف ىذه الدا رة منا  ىؿ أف ىناؾ دا رة عربيةأيمكف أف نتجا".. 

حقيقة وفعبل ..ونحف منيا، امتزج تاريخنا بتاريخيا، وارتبطت مصالحنا بمصالحيا
أف نتجاىؿ أف ىناؾ قارة أفريقية، شاء لنا القدر أف نكوف  أيمكف..؟وليس مجرد كبلـ

، صراع ُمروع حوؿ مستقبميا راع ، وىو صفييا، وشاء أيضا أف يكوف فييا اليـو
أيمكف أف نتجاىؿ أف ىناؾ ..رد؟، سواء أردنا أو لـ نُ كوف آثاره لنا أو عميناسوؼ ت

ياه روابط ال تقر  عالما إسبلمياً  و إنما تشدىا  بيا العقيدة الدينية فحسب،تجمعنا وا 
 ".حقا ؽ التاريخ كذلؾ؟

 :(17)وقولو 
، طا بناىذه الدوا ر وأوثقيا ارتباما مف شؾ في أف الدا رة العربية ىي أىـ "..     

، وحيف بالتاريخ وعانينا معيا نفس المحف، وعشنا نفس األزماتفمقد امتزجت معنا 
الدا رة وامتزجت ىذه . هزاة كانوا معنا تحت نفس السنابؾوقعنا تحت سنابؾ خيؿ ال

حدود عواصميا، مف مكة إلى ، في معنا أيضا بالديف، فنقمت مراكز اإلشعاع الديني
 ".الكوفة، ثـ إلي القاىرة

 

 :مرحمة نضج الوعي القومي العربي .3
، الحماسة الُمفرطةفي حيف اتسمت المراحؿ السابقة عمى ىذه المرحمة  ب

عف أىداؼ النضاؿ ، حيث بدأ الحديث المرحمة بقدر نسبي مف العقبلنية اتسمت ىذه
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بعض الجيود لبمورة مضموف واضح ذلت ، وبُ (الحرية، واالشتراكية، والوحدة)العربي
، الذي قدمو إلى المؤتمر ا أكده عبد الناصر في الميثاؽوىو م.  لتمؾ األىداؼ
 :(18)، حيف قاؿ1962مايو 21ى الشعبية يـو الوطني لمقو 

أىداؼ إف عيودا طويمة مف العذاب واألمؿ بمورت في نياية المطاؼ " 
، صادقة في تعبيرىا عف الضمير الوطني لؤلمة النضاؿ العربي ظاىرة واضحة

ت ، وحرية المواطف وأصبحأصبحت الحرية اآلف، تعنى حرية الوطفولقد (. العربية)
وأصبح طريؽ الوحدة ىو الدعوة . االشتراكية وسيمة وغاية، ىي الكفاية، والعدؿ

أعداؤىا ضد إرادتيا وضد  الجماىيرية لعودة األمر الطبيعي ألمة واحدة مزقيا
إلجماع عمى قبوليا، ، ثـ اممي مف أجؿ تقريب يـو ىذه الوحدة، والعمؿ السمصالحيا

 ".لمدعوة والعمؿ معا تتويجاً 
 

 :التيار القومي ػ اإلسبلمي
، حتى ال الدينيةفي توظيؼ الرابطتيف القومية و نسبيًا نجح أنصار ىذا التيار   

آثر أنصار  إذ، السابقيفعمى خبلؼ أنصار التياريف . رىتجور إحداىما عمى األخ
رز أنصار أبأحد يعد عبد الرحمف الكواكبى و . تيار إحدى الرابطتيف دوف األخرى كؿ

قومية كإحدى سمات ، فقد أخذ عمى عاتقو ميمة التبشير بالالتيار القومي ػ اإلسبلمي
ة كضرورة لحماية الحياة الديني العروبة، باإلضافة إلى تأكيده عمى األمـ المتحضرة

 :قناعتيفوىو ما يعكس إيمانو ب. لممسمميف في أنحاء العالـ
 

 :الوالء القومي بالتحضر فاقترا .1
، فيو يرى في القومية دخبًل لمفكر القومي عند الكواكبىعد ىذه القناعة متُ        

فوس أبنا يا بشتى ، تعمؿ عمى ترسيخيا في نلتمؾ األمـ المتحضرة رابطة مميزة
ليتسنى ليـ ، خبلؿ تعميـ الوعي التاريخي لدييـ، وبخاصة مف الوسا ؿ والطرؽ
وتجاوز الكواكبى ذلؾ إلى تأكيده عمى انحبلؿ رابطة القومية . جمي إدراكيا عمى نحو

 :(19)قولو، بالعربية كأحد األسباب المباشرة لمحنة األمة اإلسبلمية
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 وقد زاد عمى..حنتنا ىو انحبلؿ الرابطة الدينيةأظف أف السبب األعظـ لم "
رب لفيؼ أخبلط ير جزيرة الع، فاف المسمميف في غذلؾ فقدنا الرابطة الجنسية أيضا

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

، وىى ليس عندىا ما عندنا ظر في حالة األمـ الحية المعاصرةإذا دققنا الن"
نجد ..مف الوسا ؿ الشريفة لبلجتماعات والسترعاء السمع واالستمفات بوسا ؿ شتى

، المفصمة المدمجة بالعمؿ اء بتعميـ معرفة تواريخيا المميةية االعتناعتناؤىا غا
 ".سباب، تمكينًا لحب الجنسيةواأل

 

 :رتباط الوال يف العربي واإلسبلميا .2
تعكػػػس ىػػػذه القناعػػػة اعتقػػػادًا راسػػػخًا لػػػدى الكػػػواكبى بعػػػدـ وجػػػود تعػػػارض بػػػيف       

 اسػػػػػتقامة لمرابطػػػػػة فػػػػػبل. الػػػػػوال يف العربػػػػػي واإلسػػػػػبلمي، فيمػػػػػا صػػػػػنواف ال يفترقػػػػػاف
اإلسػػػبلمية مػػػف دوف الرابطػػػة العربيػػػة، نظػػػرًا المػػػتبلؾ العػػػرب لخصػػػا ص وخصػػػاؿ 
متفػػػردة تػػػؤىميـ دوف غيػػػرىـ لحفػػػظ الحيػػػاة الدينيػػػة اإلسػػػبلمية، رغػػػـ امػػػتبلؾ غيػػػرىـ 

وىػػو مػػا يعبػػر . لخصػػا ص ومزايػػا تجعػػؿ لكػػؿ مػػنيـ مقامػػًا ميمػػًا فػػي حيػػاة المسػػمميف
 :(21)ة أـ القرى ػ، بقولوعنو الكواكبى ػ عمى لساف جمعي

إف الجمعيػػػة بعػػػد البحػػػث الػػػدقيؽ والنظػػػر العميػػػؽ فػػػي أحػػػواؿ وخصػػػاؿ جميػػػع "
األقػػػػػواـ المسػػػػػمميف الموجػػػػػوديف، وخصػػػػػا ص مػػػػػواقعيـ والظػػػػػروؼ المحيطػػػػػة بيػػػػػـ، 
واسػػػػػتعداداتيـ، وجػػػػػدت أف لجزيػػػػػرة العػػػػػرب وألىميػػػػػا بػػػػػالنظر إلػػػػػى السياسػػػػػة الدينيػػػػػة 

بناء عميو رأت الجمعيػة أف حفػظ . ىـمجموعة خصا ص وخصاؿ لـ تتوفر في غير 
الحياة متعينة عمييـ ال يقـو فييا مقاميـ غيرىـ مطمقا، وأف انتظار ذلؾ مف غيرىـ 

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

ومراقبػػػة حفػػػظ الحيػػػاة المدنيػػػة . ا الخارجيػػػة متعينػػػة عمػػػى التػػػرؾ العثمػػػانييفوال سػػػيم
والقيػػاـ بميػػاـ الحيػػاة الجنديػػة يناسػػب اف . التنظيميػػة يميػػؽ بيػػا أف تُنػػاط بالمصػػرييف

وتػػدبير حفػػظ . يمينػػا ومػػراكش وامػػارات أفريقيػػا شػػماال..يتكفػػؿ بيػػا األفهػػاف وتركسػػتاف
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الىػػا أىػػؿ إيػػراف وأواسػػط آسػػيا والينػػد ومػػا الحيػػاة العمميػػة واالقتصػػادية خيػػر مػػف يتو 
 ".  يمييا

بما فييا ) التيارات الر يسية عرٍض، أراه كافيًا، ألىـواآلف، أما وقد انتييت مف 
التػى تنازعػت، ، تمػؾ (الػوطني –التيار السا د عمى أرض الواقػع، وىػو التيػار البلقػومى

رانػي ُمطالبػًا عمػى نحػو مػا وعػدت أ وال تزاؿ تتنػازع، ثقافتنػا العربيػة، إزاء فكػرة القوميػة،
فػػػي صػػػدر ىػػػذه المقالػػػة، بتفسػػػير االخفػػػاؽ الُمسػػػتداـ ليػػػذه التيػػػارات فػػػي التعػػػاطي مػػػع 

 !.. ، وكذا بياف تداعياتو الخطيرة، في ضوء فكرنا األنسني"القومية"
 

 :القوميةفكرة تفسير أنسني الخفاق التعاطي مع 
 

ُتشػاركنا شػعوب العػالـ الُمختمفػة  القومية فكرة غربية وافػدة، ال جػداؿ فػي ذلػؾ،  
فػػي األخػػذ بيػػا، بيػػد أننػػا كعػػرب نظػػؿ األمػػة األكثػػر طنطنػػة بيػػا، وعجػػزًا عػػف التعػػايش 

فػبل يكػاد ػ ويالبلسػتفزاز ػ إجتمػاع عربػي يػتـ، إال وتصػحبو ! معيػا، ناىيػؾ عػف تثمينيػا
! كريػػةالُمتعػػارؼ عمييػػا فػػي األوسػػاط الف لمكميشػػييات، وترديػػد "العروبػػة"طنطنػػة آليػػة بػػػ

ولػػػيس لقػػػار ي الكػػػريـ أف ُيسػػػيء بػػػي الظػػػف، فيستشػػػؼ مػػػف كممػػػاتي انػػػي أحػػػد دراويػػػش 
 !..وليصبر حتى نياية المقالة، ليعمـ ما أريد قولو"! العروبة"
 

تنازعػت، وال تػزاؿ تتنػػازع، الُمػدقؽ فػي التيػارات الر يسػية، المػػذكورة سػمفًا، والتػى  
لمتعػػرؼ عمػػى دواعػػي القػػوؿ باخفاقيػػا فػػي  والسػػاعي ثقافتنػػا العربيػػة، إزاء فكػػرة القوميػػة،

التعػػاطي مػػع فكػػرة القوميػػة العربيػػة، يجػػد أف دواعػػي القػػوؿ باالخفػػاؽ تختمػػؼ بػػاختبلؼ 
فأنصػػػػار التيػػػػار البلقػػػػومي ػ ! موقػػػػؼ أنصػػػػار كػػػػؿ تيػػػػار إزاء فكػػػػرة القوميػػػػة العربيػػػػة

سػػيـ االسػػبلمي، برفضػػيـ القػػاطع لمقوميػػة العربيػػة وقػػوليـ بعقيديػػة القوميػػة، ينػػأوف بأنف
عػػػف الواقػػػع الُمعػػػاش، وُيثيػػػروف مخػػػاوؼ األقميػػػات الدينيػػػة، عػػػبلوة عمػػػى اتخػػػاذىـ مػػػف 

حقػًا كانػت الدولػة االسػبلمية قويػة وفاتحػة ! تاريخنا الُمظمـ مرجعية، يسػعوف لُمحاكاتيػا
ومنتصرة، لكػف اإلنسػاف الُمسػمـ كػاف دومػًا فاقػدًا لحريػة العقػؿ والقمػب، كػاف ػ وال يػزاؿ ػ 

فمػػا جػػدوى قػػوة وكبريػػاء ! عػػف تعيػػد ثقافتػػو، ال ديانتػػو، بالنقػػد والتطػػويرخا فػػًا وعػػاجزًا 
 !(22)الدولة، حيف يتنازؿ أبناؤىا عف حرية عقوليـ وقموبيـ
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، يرقوف إلى نظرا يـ مف أنصار التيار القومي ػ اإلسبلميوال يكاد أنصار 
إنيـ ! بلً التيار البلقومي ػ اإلسبلمي، رغـ موخذنا عمييـ، فاخفاقيـ أمر وأضؿ سبي

م لحفظ الحياة تؤهلهم دون غيره ،متالك العرب لخصائص وخصال متفردةا يزعموف

 !وىو قوؿ ال تعميؽ لنا عميو! ويروف الخبلص معقودًا بألويتيـالذينية اإلسالمية، 

أمػػا أنصػػار التيػػار القػػومي ػ البلدينػػي، فيػػـ األكثػػر صػػخبًا فػػي ربوعنػػا الطيبػػة، 
قامة الدولة العربية الواحػدة، مػف المحػيط إنيـ ينادوف ليؿ نيار بوحدة ا ألمة العربية، وا 

وقد يكوف ىؤالء ىـ فعػبًل األكثػر فيمػًا وتػأثرًا بفكػرة القوميػة التػي عضػدت ! إلى الخميج
الثػػورة الفرنسػػية بقػػوة شػػيوعيا، غيػػر أف الُمشػػكمة ىػػي أنيػػـ يؤيػػدوف، أو عمػػى األقػػؿ ال 

 !.. ة العربيةيمانعوف، في التضحية بالتحررية، لصالح القومي

يبػػدو ذلػػؾ واضػػحًا فػػي تمجيػػدىـ ألحػػد أبػػرز رمػػوزىـ، وىػػو عبػػد الناصػػر، رغػػـ 
سػػػاءة توظيفػػػو ليػػػا داخميػػػًا وخارجيػػػاً  عمػػػى نحػػػو كانػػػت ! سػػػطوه المػػػؤلـ عمػػػى القوميػػػة، وا 

 ! أوىمنا أف القومية والتحررية ال يجتمعاف! ببلدي المهبونة األكثر تضررًا منو
 

قػومي ػ الػوطني، وىػو يسػتمد أىميتػو وخطورتػو مػف التيار البل لـ يبؽ إذف سوى 
أنصػػار ىػػذا التيػػار يتمتعػػوف  !كونػػو التيػػار السػػا د عمميػػًا والُميػػيمف عمػػى أرض الواقػػع

األولػػى تُناصػػر الوطنيػػة، : بػػبعض الخصوصػػية، إذ ينقسػػموف عمػػى األرجػػح إلػػى ف تػػيف
سػػعد السياسػػي المصػػري  عػػف قناعػػة فكريػػة وعاطفيػػة، ومػػف ىػػؤالء عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ

 "! نظرية إقميمية األدب العربي"زغموؿ، وأحمد ضيؼ، صاحب 
 

وأراني أتفيـ كثيرًا، دوافع زغمػوؿ وضػيؼ فػي انتصػارىما لموطنيػة عمػى حسػاب 
 !فالدولة في مصر، تضرب بجذورىا في أعماؽ التاريخ! القومية العربية

 

النخػػب الف ػػة الثانيػػة مػػف أنصػػار التيػػار البلقػػومي ػ الػػوطني، والتػػى تتمثػػؿ فػػي 
العربيػػػة الحاكمػػػة، يظػػػؿ إخفاقيػػػا فػػػي التعػػػاطي مػػػع فكػػػرة القوميػػػة العربيػػػة ىػػػو األجػػػدر 
بالدراسػػػػة والتحميػػػػؿ، لكػػػػوف ىػػػػذه النخػػػػب ىػػػػي األخطػػػػر واألكثػػػػر تػػػػأثيرًا فػػػػي مجريػػػػات 

كػػذلؾ، يظػػؿ ! ، عػػف عالمنػػا العربػػي(23)العػػالمي/األحػػداث، منػػذ رحيػػؿ اآلخػػر الهربػػي
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ذه النخػب مػع القوميػة والوطنيػة، مرىونػًا بػالتعرؼ تفيـ السر وراء التعاطي الُمسػتفز ليػ
 ! عمى مبلبسات بروزىا ػ أعني النخب ػ، وتسيدىا لربوعنا الحا رة

 

العػػػالمي عػػػف عالمنػػػا العربػػػي، بعػػػد اسػػػتعمار داـ لعقػػػود /برحيػػػؿ اآلخػػػر الهربػػػي
لكػف، يبػدو أف ! طويمة، توقػع الكثيػروف أف تأخػذ ربوعنػا طريقيػا الطبيعػى نحػو التطػور

العػالمي، ويبػدو كػذلؾ أف مخاوفػًا /قديمًا ظمت نيرانو تتأجج فى قمب اآلخر الهربػي ثأراً 
أما الثأر فدافعو الهزو العربي لمهرب، ذلؾ الذى أجػج ! قديمة ظمت تؤرؽ اآلخر نفسو

فى حػيف أنػو لػـ يكػف سػوى توسػع مػألوؼ ! اآلخر العربي يومًا نيرانو وسماه فتحًا ُمبيناً 
 ! ة اآلخر العربي أف غمفو برقا ؽ دينيةخطي! مف دولة فتية ناىضة

 

العالمي فمصدرىا الخشػية مػف /أما المخاوؼ المستعرة فى صدر اآلخر الهربي 
  !(24)نيوض دولة فتية فى ربوعنا العربية، ُتعيد إخراج ببلده مف التاريخ

 

العػالمي توظيفيػا لتبريػر /ُيجيد اآلخر الهربػي! مزاعـ غربية ال تخمو مف وجاىة 
البلإنسػػػانية تجػػػاه عالمنػػػا العربػػػي، ويحظػػػى بفضػػػميا بػػػدعـ واضػػػح مػػػف الػػػذات  سياسػػػتو

الهربيػػػة، رغػػػـ صػػػػيحات االدانػػػة التػػػى ُتطمقيػػػػا تمػػػؾ الػػػذات بػػػػيف الحػػػيف واآلخػػػر عمػػػػى 
 ..العالمى تجاه ربوعنا الطيبة/استحياء، احتجاجًا عمى نيج اآلخر الهربي

 

العربيػػة فػػى إغتػػراب  العػػالمي أعػػد الشػػرؾ، وىػػو إبقػػاء الجمػػاىير/اآلخػػر الهربػػي 
العػالمي إذف /اآلخػر الهربػي! ثقافي، ُتحـر بموجبو مف الحػؽ فػى نقػد ثقافتيػا وتطويرىػا

فػػػى مػػػأزؽ، ألف إضػػػطبلعو المباشػػػر بػػػدفع الػػػذات العربيػػػة نحػػػو الشػػػرؾ، غيػػػر مػػػأموف 
 !العواقب، فالذات العربية، عمى سذاجتيا، البد وأف تتنبو إلى ما ُيراد بيا

 

آخػػػػػػر ! (25)الهربيػػػػػػة اآلثمػػػػػػة أف وجػػػػػػدت الحػػػػػػؿ السػػػػػػحريلػػػػػػـ تمبػػػػػػث العبقريػػػػػػة  
محمى، ينتمى لنفس ثقافة الذات العربية، يتػولى ميمػة دفعيػا نحػو الشػرؾ، دوف /عربي

وىػو يشػاركيا المبلمػح الجسػدية، ويشػاركيا عاداتيػا ! أف تتنبو لو الذات، وكيؼ تفعؿ؟
 !  الدينيةوتقاليدىا، وأفراحيا وأتراحيا، واألىـ مف ذلؾ يشاركيا عقيدتيا 

 



 61 

بالفعػػؿ نجحػػػت الخدعػػة، عمػػػى سػػػذاجتيا، وسػػاعد عمػػػى نجاحيػػا أمػػػور عديػػػدة،  
منيا أف اآلخر العربي كاف موجودًا إباف قوة الدولة العربية، إذ كانت الدولة قوية بينما 

 ! كاف االنساف العربي ُمهتربًا، وىو ما ساعد بالتأكيد عمى تعميؽ إنييارىا
 

خر العربي وتسيدىا لربوعنػا الحػا رة، برغبػة اآلخػر وىكذا، ارتبط بروز نسخ اآل 
محمػػى، ُيشػػارؾ الػػذات العربيػػة البا سػػة المبلمػػح /العػػالمي فػػي خمػػؽ آخػػر عربػػي/الهربػػي

الجسػػػدية، ويشػػػاركيا كػػػذلؾ عاداتيػػػػا وتقاليػػػدىا، وأفراحيػػػا وأتراحيػػػػا، واألىػػػـ مػػػف ذلػػػػؾ 
ر تكػريس إغترابيػا محمػي ُيػديـ تخمػؼ الػذات، عبػ/آخر عربي! يشاركيا عقيدتيا الدينية

 ! ثقافيًا، أي تكريس تخمييا عف حقيا فى نقد ثقافتيا وتطويرىا
 

ولػػتعمـ قػػار ي الكػػريـ، أف التواطػػؤ الػػذى تقػػوؿ رؤيتنػػا بتػػوافره بػػيف ُنسػػخ اآلخريػػة 
المحميػػػة، وبػػػيف اآلخػػػريتيف العالميػػػة واالقميميػػػة، ال يكػػػوف بالحتميػػػة صػػػريحًاً ، /العربيػػػة

 ! تضيو التوافؽ اآلخري، ال الصفقة الصريحةفهالبًا ما يكوف ضمنيًا، يق
 

األكثػػػػر تعبيػػػػرًا عػػػػف برأيػػػػي تظػػػػؿ  فتػػػػرة خمسػػػػينيات وسػػػػتينيات القػػػػرف الماضػػػػي،
لػػػػدولنا  لمبػػػػدأ االسػػػػتقبلؿ السػػػػمبي ُمسػػػػاندة اآلخريػػػػة العالميػػػػة، الهربيػػػػة وغيػػػػر الهربيػػػػة،

لييػا ترجػع ، و خبلليا أرسيت دعا ـ تمؾ المسػاندةفالمحمية، / ولآلخرية العربية، العربية ا 
 !   (26)في عالمنا، حتى يومنا ىذاآثارىا تتفاعؿ التزاؿ أىـ األحداث التي 

 

مػػػف ىنػػػا، يصػػػير منطقيػػػًا إختيارنػػػا ألحػػػد أىػػػـ النمػػػاذج الرا ػػػدة لمنخػػػب العربيػػػة 
الحاكمػػػػة، وىػػػػو نمػػػػوذج النخبػػػػة المصػػػػرية الحاكمػػػػة فػػػػي خمسػػػػينيات وسػػػػتينيات القػػػػرف 

يكػػػؿ اآلخػػػر المصػػػري آنػػػذاؾ، اليضػػػاح الماضػػػي، والتػػػى شػػػكمت حجػػػر الزاويػػػة فػػػي ى
 ! دواعي قوؿ فكرنا األنسني، باخفاقيا في التعاطي مع القومية العربية والوطنية

 

وىػػػو اختيػػػار ُيعضػػػده اتخػػػاذ ىػػػذه النخبػػػة ذا عػػػة الصػػػيت، مػػػف الػػػر يس الراحػػػؿ 
جمػػاؿ عبػػد الناصػػر رمػػزًا أسػػطوريًا ليػػا، إضػػػافة إلػػى ريػػادة النخبػػة نفسػػيا فػػي تعميػػػؽ 

النخب العربية الحاكمة ػ قميمػة الخبػرة آنػذاؾ ػ، وكػذا تعميميػا كيفيػة التهمهػؿ  آخرية بقية
 !في الذات، ليختمط عمييا األمر، فتنشد خبلصيا في جبلدىا وتموت دونو
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عمػػى أيػػة حػػاؿ، أشػػرت عنػػد تعريػػؼ مفيػػـو القوميػػة الرتباطػػو الوثيػػؽ بمفيػػومي 
زع أحيانػػًا عمػػى عػػدد مػػف الػػدوؿ الوطنيػػة والدولػػة، وذكػػرت أيضػػًا أف األمػػة الواحػػدة، تتػػو 

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

عالمنػػػا العربػػػي، بعػػػد انتيػػػاء التواجػػػد العسػػػكري الُمباشػػػر لآلخػػػر فقػػػد قامػػػت فػػػي 
الهربػػي، دوؿ عربيػػة عديػػدة ُمسػػتقمة، تتسػػيدىا ُنخػػب عربيػػة حاكمػػة، يعنينػػا منيػػا اآلف 

إذ عمػػدت ىػػذه ! الحاكمػػة فػػي خمسػػينيات وسػػتينيات القػػرف الماضػػيالنخبػػة المصػػرية 
 ! النخبة، عمى نحو حماسي ُمبير، إلى جمع األمة العربية، في دولة قومية واحدة

 

كػػػػاف واضػػػػحًا جػػػػدًا، عمػػػػى نحػػػػو مػػػػا ُيحػػػػدثنا التػػػػاريخ، أف طمػػػػوح أبنػػػػاء النخبػػػػة 
حػػػت سػػػيطرتيـ، المصػػػرية الحاكمػػػة، يػػػذىب إلػػػى أف تكػػػوف الدولػػػة العربيػػػة المنشػػػودة، ت
وىػو أمػر ! (27)الُمباشرة أو غير الُمباشرة، عمى نحو ما تؤكػد تجربػة الوحػدة مػع سػوريا

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

 

تُقػػدـ النخبػػة المصػػرية تجربتيػػا مػػع االنسػػاف المصػػري، الميػػـ، كػػاف ُمتوقعػػًا أف 
! كنمػػوذج لمػػا ينبهػػي أف تكػػػوف عميػػو عبلقػػة حكومػػة الدولػػػة العربيػػة المنشػػودة بأبنا يػػػا

وكػػػاف ُمتوقعػػػػًا أيضػػػػًا أف تجتيػػػد النخبػػػػة نفسػػػػيا فػػػػي بنػػػاء اإلنسػػػػاف المصػػػػري، ليصػػػػبح 
 !لة الُمبشر بيالما ينبهي أف يكوف عميو اإلنساف، خاصة العربي، في الدو  نموذجاً 

 

الُمحيػػػر أف ىػػػذا لػػػـ يحػػػدث لؤلسػػػؼ الشػػػديد، واألكثػػػر إثػػػارة لمحيػػػرة ىػػػو تمػػػادي 
ضػػػعافيا لئلنسػػػاف المصػػػري، فػػػي وقػػػت لػػػـ  النخبػػػة المصػػػرية الحاكمػػػة فػػػي اسػػػتيانتيا وا 
تتوقػػػؼ أبواقيػػػا الدعا يػػػة عػػػف التبشػػػير بػػػالخبلص العربػػػي الموعػػػود، عمػػػى يػػػد النخبػػػة 

 ..ؼ أقدـ تفسيرًا ليذا التناقض الُمستفزولسو ! الحاكمة ورمزىا األسطوري
 

أغمػػػب الظػػػف أف النخبػػػة المصػػػرية الحاكمػػػة فػػػي خمسػػػينيات وسػػػتينيات القػػػرف 
 23الماضي، والتى آلت إلييا مقاليد األمور في مصر، عقب اإلنقػبلب العسػكري فػي 

يوليػو ػ  23، والذي يحمو لمنخػب المصػرية الُمتعاقبػة أف ُتطمػؽ عميػو ثػورة 1952يولية 
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فػػػػي خمسػػػػينيات وسػػػػتينيات القػػػػرف  وؿ أغمػػػػب الظػػػػف أف النخبػػػػة المصػػػػرية الحاكمػػػػةأقػػػػ
الماضػػي، وعػػت عمػػى نحػػو ُمميػػـ الميػػراث الُمػػزدوج لمثػػورة الفرنسػػية، وأعنػػي بػػو القوميػػة 

ف كانػػت قبمػػت بالقوميػػة! والتحرريػػة المنشػػودة والوطنيػػة القا مػػة، لػػـ تقبػػؿ  غيػػر أنيػػا، وا 
 :بذلؾ السموؾ أمور، منياأغراىا ! بالتحررية، وآثرت مناىضتيا

وجػػود سػػوابؽ أوروبيػػة فػػي السػػطو عمػػى القوميػػة، وتحويميػػا ألوىػػاـ، تعػػيش : أوالً 
ولنتػػذكر فػػي ىػػذا السػػياؽ أنػػو، وبعػػد ! عمييػػا الشػػعوب، وُتضػػحي فػػي سػػبيميا بالتحرريػػة

أقؿ مف عشريف عامًا مف نياية الحرب العالمية األولى، عمت الػديكتاتوريات الُمسػتبدة 
 !..جنوبية والوسطى، وانتصرت الفاشية في كؿ مكاف تقريباً أوروبا ال
 

وجػػػػػود منػػػػػاخ عػػػػػالمي مػػػػػواتي لمناىضػػػػػة التحرريػػػػػة فػػػػػي الػػػػػدوؿ العربيػػػػػة : ثانيػػػػػاً 
الُمستقمة، فقد أرادت اآلخرية العالمية، خاصة الهربية، ليذه الػدوؿ أف يكػوف إسػتقبلليا 

حجػػر الزاويػػة فػػي ىيكػػؿ سػػمبيًا، بمعنػػى أف ُتحػػاكي النخػػب العربيػػة الحاكمػػة ػ بوصػػفيا 
اآلخريػػػة المحميػػػة ػ الُمسػػػتعمر الهربػػػي، فػػػي تكريسػػػو لتخمػػػؼ أبنػػػاء ىػػػذه الػػػدوؿ، عبػػػر 

 !(28)حرمانيـ مف حقيـ في نقد وتطوير طريقة حياتيـ الشاممة
 

وجػػود منػػاخ ُمعػػاٍد لدولػػة إسػػرا يؿ الوليػػدة ػ آنػػذاؾ ػ، ُيهػػري بتوظيفػػو فػػي : ثالثػػاً 
وكمنػػػا يػػػذكر الشػػػعار الػػػذى ! ريػػػر مناىضػػػة التحرريػػػةالتػػػرويج لمقوميػػػة العربيػػػة، وفػػػي تب
 "!ال صوت يعمو فوؽ صوت المعركة: "رفعتو النخبة المصرية في حروبيا

 

وجػػػػود ميػػػػراث عربػػػػي، ُيجيػػػػز وُيبػػػػرر مناىضػػػػة التحرريػػػػة، عمػػػػى نحػػػػو : رابعػػػػًا ً 
 !(29)يصعب توافره في غير الثقافة العربية، فتاريخنا ظممات بعضيا فوؽ بعض

 

ػ ألف يجػد  ُمهػرٍ إنساف عربي ُمهترب ثقافيًا، ومؤىػؿ ػ عمػى نحػو وجود : خامساً 
فػػي التحسػػف النسػػبي ألوضػػاعو المعيشػػية ػ إف ىػػو حػػدث ػ عوضػػًا عػػف حريػػة عقمػػو 

الخطػػػب / إنسػػػاف عربػػػي ُمؤىػػػؿ ألف يقتػػػات األوىػػػاـ ػ اإلنتصػػػارات الكرويػػػة! وقمبػػػو
خويػػؼ مػػف األقميػػات الت/ المػػديح الُمضػػمؿ مػػف اآلخريػػة العالميػػة/ والتصػػريحات العنتريػػة

 .إلخ ػ..الُمزايدة عمى الديف والخصوصية الثقافية/ غير العربية
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قػػػػار ي الكػػػػريـ، أظػػػػف أف التناقضػػػػات الُمحيػػػػرة فػػػػي تعػػػػاطي النخبػػػػة المصػػػػرية 
الحاكمة مع فكرة القومية العربية المنشودة ومع الوطنية القا مػة، باتػت ُمبػررة ومفيومػة 

يج التحميمػػػي نفسػػػو عمػػػى كافػػػة النخػػػب العربيػػػة ولػػػؾ أف تطبػػػؽ الػػػن! إلػػػى حػػػد ُيعتػػػد بػػػو
 !المختمفة والمتعاقبة، منذ رحيؿ األوروبييف، لتختبر بنفسؾ كفاءة نيجنا

  
لـ تنج النخب العربية الحاكمة، بوقوع أحداث الحادى عشر مف سبتمبر، 

باعتبارىا حجر الزاوية فى ىيكؿ اآلخر العربي مف ثورة الهضب األمريكي، وشيد 
 ! ريكي تجاه النخب العربية تحوالت راديكالية، عمى األقؿ نظرياالنيج األم

 

غير أف ُممارسات سجف أبو غريب الوحشية، وخطاب أوباما األخير فى  
القاىرة، أثبتا أف الواليات المتحدة، بوصفيا زعيمة العالـ الهربي، لـ تكف جادة حيف 

سبتمبر، أف  11 أعمنت عمى لساف ر يسيا السابؽ جورج بوش، فى أعقاب ىجمات
اطاحتيا بالنخبة الصدامية، إنما ترمى لمساعدة دوؿ العالـ العربي عمى التخمص مف 
نسخ اآلخر العربي، وكذا مساعدتيا عمى استبداؿ استقبلليا الحقيقي باستقبلليا 
السمبي، عبر جعؿ العراؽ نموذجُا لما ينبهي أف تكوف عميو الدولة العربية فى 

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

 

قار ي الكريـ، عمى غير عادتي، أختـ ىذه المقالة، وأظنيا طالت كثيرًا، بسؤاٍؿ 
 ؟ةأمة العرب بالقوميشقى تكيف يمكن أال : ُميـ، أترؾ لؾ اإلجابة عميو

 

 :اليوامش
 ــــــــــ

المقصود بالفكر األنسني ىنا رؤيتي المقترحة لػو، وفييػا ال تعنػي األنسػنية سػوى (  1)
أف ُيحقػػػػؽ اإلنسػػػػاف، أي إنسػػػػاف، بهػػػػض النظػػػػر عػػػػف الجػػػػنس أو المػػػػوف أو العػػػػرؽ أو 

أكبػػر قػػدر ممكػػف مػػف التطػػابؽ بػػيف أقوالػػو وأفعالػػو، شػػريطة انطػػواء تمػػؾ إلػػخ، ..الجنسػػية
ألفعاؿ عمى تثميف لقوؿ األنسنية باإلنسػاف كػأعمى قيمػة فػي الوجػود، وىػدفيا األقواؿ وا

الماثؿ في التمحيص النقدي لؤلشياء بمػا ىػي نتػاج لمعمػؿ البشػري ولمطاقػات البشػرية، 
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. تحسبًا لسوء القػراءة وسػوء التأويػؿ البشػرييف لمماضػي الجمعػي كمػا لمحاضػر الجمعػي
ػػ 1: عامػة لؤلنسػنية والتػى تتمثػؿ فيمػا يمػيوكذا شريطة وقوعيا في إطػار الخصػا ص ال

 فتثمػيػ 3. اإلشادة بالعقؿ ورد التطور إلى ثورتو الدا مةػ 2 .معيار التقويـ ىو اإلنساف
 ػػػ5. القػػوؿ بػػأف التقػػدـ إنمػػا يػػتـ باإلنسػػاف نفسػػوػػػ 4. الطبيعػػة والتعػػاطي المتحضػػر معيػػا

   .تأكيد النزعة الحسية الجمالية
اإلدارة العامػة : القاىرة)، عصر القوميةالرحمف صدقي،  ىانز كوىف، ترجمة عبد( 2)

لمثقافػػػة بػػػوزارة التعمػػػيـ العػػػالي، بالتعػػػاوف مػػػع المجمػػػس األعمػػػى لرعايػػػة الفنػػػوف واآلداب 
 .32ػ26، ص (1964والعمـو االجتماعية، سمسمة األلؼ كتاب، 

 عبػد الناصػر والحػػربمػالكـو كيػر، ترجمػة عبػد الػرءوؼ أحمػد عمػرو، : نقػبًل عػف( 3)
اليي ػة المصػرية العامػة لمكتػاب، سمسػمة تػاريخ : القػاىرة)، 1971ػ1958العربية الباردة 

ولممزيػػػد راجػػػع شػػػيادة المعمػػػؽ الكػػػروي . 16، ص (1997، سػػػنة 96المصػػػرييف، رقػػػـ 
دار المػروة : االسكندرية)، الكورة حياتيمحمد لطيؼ، : المصري الشيير محمد لطيؼ
 .121ػ 111، ص (لمتجارة والتهميؼ، بدوف تاريخ

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

، أبحػاث ُمختػارة فػي القوميػة العربيػة ػ الجػزء األوؿأبػو خمػدوف سػاطع الحصػري، ( 5)
 .56ػ37، ص(1974دس لمطباعة والنشر والتوزيع، دار الق: بيروت)
: القػاىرة)، المدخؿ إلى عمـ السياسػةبطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسى، ( 6)

 .153، ص (1979دار وىداف لمطباعة والنشر، 
: استقى الكاتب معموماتو عف الميراث المػزدوج لمثػورة الفرنسػية مػف المرجػع التػالي( 7)

 .45ػ14، ص ذ. س. ـىانز كوىف، 
حساف عباس، : لممزيد راجع( 8) يقظػة جورج أنطونيوس، ترجمة ناصر الديف األسد وا 

أبػػو (. 1987دار العمػػـ لممبليػػيف، : بيػػروت)، العػػرب ػ تػػاريخ حركػػة العػػرب القوميػػة
دار العمػػػـ : بيػػػروت)، محاضػػػرات فػػػي نشػػػوء الفكػػػرة القوميػػػةخمػػػدوف سػػػاطع الحصػػػري، 

 .259ػ 173، ص (1956لممبلييف، 
 .53 -52ص , (1968, بدوف ناشر: القاىرة)، معالـ في الطريؽ,  د قطبسي( 9)
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 .8ص , المرجع السابؽ( 11)
 .4ص , المرجع السابؽ( 11)
 .146-145ص , المرجع السابؽ( 12)
 . 24-23ص ص , المرجع السابؽ( 13)
، أبحاث مختارة فػي القوميػة العربيػة ػ الجػزء الثػاني، أبو خمدوف ساطع الحصرى( 14)
 .256ػ 223، ص (1974، ر القدس لمطباعة والنشر والتوزيعدا: وتبير )
مطػػػابع وزارة اإلرشػػػاد القػػػومي، : القػػػاىرة)، فمسػػػفة الثػػػورةجمػػػاؿ عبػػػد الناصػػػر ، ( 15)

 .97ػ96، ص (1956
 .92-91، ص المرجع السابؽ( 16)
 .95-94، ص المرجع السابؽ( 17)
، (1962قومية لمطباعة والنشػر، الدار ال: القاىرة)، الميثاؽجماؿ عبد الناصر، ( 18)

 .13ػ12ص 
ػ 38، ص (1959، المطبعة العصرية: حمب)، أـ القرىعبد الرحمف الكواكبى، ( 19)

39. 
 .63ػ62، ص المرجع السابؽ( 21)
 .218ػ 217، ص المرجع السابؽ( 21)
االغتػػػراب حػػػاـز خيػػػري، : حػػػوؿ ظػػػاىرة اإلغتػػػراب الثقػػػافي لمػػػذات العربيػػػة راجػػػع( 22)

 (.2116دار العالـ الثالث، : القاىرة)ة، مذات العربيالثقافي ل
في تثمينيا لقدر اإلنساف في الزود بشرؼ عف حرية عقمو وقمبػو، تػذىب رؤيتػي ( 23)

الُمقترحة لمفكر األنسني إلى القوؿ بأف تطور التاريخ اإلنسػاني إنمػا ُيعػد نتاجػًا لصػراع 
وقمبػػو التػػي وىبػػو الخػػالؽ ال يممػػؾ سػػوى حريػػة عقمػػو ( ذات)طويػػؿ ومريػػر بػػيف إنسػػاف 

ُيصػر عمػى االسػت ثار بالحريػة، ( آخػر)إياىا، ليستعيف بيا عمى ترويض الحياة، وبػيف 
، فػػػي رؤيتػػػي الُمقترحػػػة لمفكػػػر (اآلخػػػر)فػػػػ ! ليتسػػػنى لػػػو العبػػػث بمقػػػدرات رفػػػاؽ الحيػػػاة

عػف حقػو فػي ( الػذات)األنسني، عادة مػا يعمػد إلػى آليػات بعينيػا لتكػريس تنػازؿ أخيػو 
تابعػًا ( الػذات)ير ثقافتو، أي طريقة حياتو الشاممة، ليظػؿ ىػذا األخ المسػكيف نقد وتطو 

، (اآلخػػر)ذلػػيبًل طيمػػة مقامػػو فػػي ضػػيافة الحيػػاة، يسػػتيمؾ فقػػط مػػا يجػػود عميػػو بػػو عقػػؿ 
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حتػػػى أنػػػو بمػػػرور الػػػزمف، يفقػػػد ىػػػذا التػػػابع الػػػذليؿ تمامػػػًا قدرتػػػو عمػػػى النقػػػد والتطػػػوير 
 ! االنتظاروُيصبح مسخًا عاجزًا، ال يممؾ سوى 

صداـ الحضارات ػ إعادة صامويؿ ىنتنجتوف، ترجمة طمعت الشايب، : راجع( 24)
 . 339 – 338، ص (1998سطور، : القاىرة)، صنع النظاـ العالمي

مقالة منشورة عمى شبكة ، محنة شعوبنا إدراكيا الساذج لآلخر: راجع لمكاتب( 25)
 .مى شبكة االنترنت، كتاب ميـ منشور أيضًا عتيافت اآلخر. االنترنت

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

محاضػر محادثػات  :راجعالوحدة بيف مصر وسوريا والعراؽ  تجربةحوؿ إخفاؽ ( 27)
المسػيرة لمصػحافة والطباعػة دار : بيػروت)، 1963 الوحدة بيف مصر ػ سورية ػ العراؽ
جيػػػؿ اليزيمػػػة بػػػيف الوحػػػدة بشػػػير العظمػػػة، . (1978والنشػػػر، الجػػػزأيف األوؿ والثػػػاني، 

 (.1991رياض الريس لمكتب والنشر، : لندف)، واالنفصاؿ ػ مذكرات
راجع كتػاب لعبػة األمػـ لمػايمز كوببلنػد، وىػو أمريكػي قضػى القسػـ األعظػـ مػف ( 28)

شػهؿ منصػب نا ػب القنصػؿ فػي سػوريا، اال . العممية في منطقة الشرؽ األوسطحياتو 
ليسػػاعد فػػي تنظػػيـ وكالػػة المخػػابرات المركزيػػة  1949انػػو عػػاد إلػػى واشػػنطف فػػي عػػاـ 
عمػػػؿ مستشػػػارًا أعمػػػى لمؤسسػػػة ضػػػخمة مختصػػػة فػػػي . المريكيػػػة التػػػى انشػػػ ت يوميػػػا

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

دار : القاىرة  اإلسكندرية)، ظممات بعضيا فوؽ بعضحسيف مؤنس، : راجع( 29)
 (.1986ومطابع المستقبؿ، 

 

 
 الفصل الرابع

 !عم صباحًا يا معمم
 (رسالة إلى إدوارد سعيد)
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 .."  ن آالف الصغارأنا واحد من بي"
 نجيب سرور                     

  

قػػػد كػػػاف حممػػػي أف ! أبنػػػاء فكػػػرؾ األنسػػػني..أنػػػا واحػػػد مػػػف بػػػيف آالؼ الصػػػهار
بؿ كنَت فى قاعة إيوارت بالجامعة األمريكية بالقاىرة، ُتمقي محاضرة ُمبيرة عف ! أراؾ

ػػ ويالنػدمي ػ،  اوقفػت يػامعمـ ُتصػافح الجميػع، وأحجمػت أنػ! فمسػطيف، وكنػت أنػا ىنػاؾ
 !  فالسوؽ مؤلى بتجار اآلالـ وأشباه الرجاؿ! حتى ال تظف بي الرياء

 

! ػػ عمبلقػًا، رغػـ وطػأة المػرض ودنػو النيايػةً  بدوت ساعتيا ػ كما تخيمتػؾ دا مػا
أذكػػر أف الحاضػػريف اسػػتقبموؾ بحفػػاوة بالهػػة، تميػػؽ بمكانتػػؾ الرفيعػػة، حتػػى أنيػػـ ظمػػوا 

أنػي عاىػدت اهلل يوميػا أف وأذكػر ! نوا مػف مشػارب شػتىيصفقوف لؾ زمنًا طويبًل، وكا
 !ولسوؼ أمضي في طريقي إلى النياية! ُأكمؿ ما بدأتو أنت يامعمـ

 

بيػػد أف ربوعنػػا الكسػػيرة ! أمنيػػة حبػػات البػػذار دومػػًا أف ُيػػدركيا الربيػػع وأف ُتدركػػة
 !!ال تريد السوؽ إال مف ُيجيد تجارة اآلالـ! ُحبمى باإلغتراب واآلخرية

 

كيػؼ ييػرب اإلنسػاف فػي أوطاننػا مػف حريتػو ويراىػا ُبيتانػًا : اني حػا رًا يػامعمـأر 
مػف أغػراه أف يتيػو ! مف عممو أف يتشبث بأغبلؿ العقؿ والقمب ويمػوت دونيػا؟! وزورًا؟

مػػػف نػػػزع عنػػػو عبػػػاءة الكرامػػػة ! بإغترابػػػو وتخمفػػػو، عمػػػى ىػػػذا النحػػػو الُميػػػيف والُمخجػػػؿ؟
 !ف إرتكب ىذه الخطايا يامعمـ؟م! اإلنسانية، وألبسو خرقة ُميرج؟

 

أوىمػػوا اإلنسػػاف فػػي أوطاننػػا أف الحريػػة تعنػػي العػػري والشػػذوذ والزنػػا والتجػػديؼ 
 !وصدقيـ اإلنساف! في المقدسات واالنفبلت األخبلقي وشيوع الموبقات

 

 ..   ليتؾ ُتجيبني يا معمـ! ىؿ ثمة أمؿ في الخبلص؟

 الفصل الخامس
 طينيةمن تاريخ االتتار بالذات الفمس

 (ىذه المقالة ُميداة إلدوارد سعيد ودانياؿ بارنبويـ)
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 ال يمكن أن تكون الحياة تحت سيطرة تحريم ومنع"
 األولوية  يتب أن . الفكر النقدي والتتربة التحررية

 ال يمكن لمتيل والتتنب ـ . تكون ليذين المفيومين
 "  لمذات  الييودية ـ أن يكونا دلياًل  كافيًا  لمحاضر

 إدوارد سعيد                                      
  

الشػػػؾ أف أبنػػػاء الحضػػػارات المختمفػػػة لػػػـ يسػػػتفيدوا بػػػنفس المقػػػدار مػػػف الػػػزمف 
ػ، زمنػًا ضػا عًا،  (1)ػ ومنيـ أبناء ثقافتنا العربيػة االسػبلمية الماضي الذي كاف لبعضيـ

إلػػى التمييػػز بػػيف وىكػػذا نصػػؿ . وكػػاف لبعضػػيـ اآلخػػر زمنػػًا حػػافبًل بػػالتطور المعرفػػي
تػػاريخ تقػػدمي اكتسػػػابي، يجمػػع الفكػػر النقػػػدي والتجربػػة التحرريػػػة : نػػوعيف مػػف التػػػاريخ

ليبنػػػي صػػػروحًا معرفيػػػة، وتػػػاريخ آخػػػر، ربمػػػا كػػػاف نشػػػيطًا بػػػنفس المقػػػدار، وانمػػػا يعػػػوزه 
 ! النقد، وتعوزه التجربة التحررية التي ىي مف حظ األوؿ

 

داعات السػػػابقة وُيهنييػػػا، يػػػذوب فػػػي فكػػػؿ ابػػػداع بػػػداًل مػػػف أف ُيضػػػاؼ الػػػى االبػػػ
 !ميعاف ال يقوى قط عمى االحادة عف االتجاه المناىض لمفكر النقدي والتحررية

 

، قد ولدتا حرتيف، ولكنيما مقيػدتاف (2)الصبلح والحكمة، بحسب فكرنا األنسني
ػػ عنػد كػؿ لحظػة فػي التػاريخ ػ،  بيد أف الفرصػة تظػؿ سػانحة! بالسبلسؿ في كؿ مكاف

 !(*)حرار وعشاؽ الحقيقة، لمزود عف حرية العقوؿ والقموبأماـ األ
 

صػػػحيح انػػػو لػػػيس أمػػػاـ ىػػػؤالء مػػػف شػػػيء مػػػادي يكسػػػبونو ألنفسػػػيـ، غيػػػر أف 
وتأكيػػد حػػؽ البشػػر جميعػػًا ! (3)الفرصػػة سػػانحة أمػػاميـ لكسػػر أغػػبلؿ االغتػػراب الثقػػافي

ية، واحترامػًا لمػا في ُنشداف الحقيقة، عمى طريقتيـ، احترامًا لطبيعتيـ وكرامتيـ االنسػان
! فييـ مف ينابيع عقمية ووجدانية حية، تجعميـ، قادريف عمى االشتهاؿ بنشػداف الحقيقػة

فينالؾ، بمعنى ما، حكمة في لجوء اإلنساف إلى الجيؿ، إذا ما عنينػا بػو جيػؿ محبػي 
 !الُمييف الثقافي جيؿ مف يرسفوف في أغبلؿ االغتراب الحقيقة، ال

 

، بػػػأولشػػػد مػػػا تػػػزداد قنػػػاعتي،  الكبػػػار والمػػػؤثريف مػػػف واضػػػعي  فيومػػػًا بعػػػد يػػػـو
ػػػ مػػف أمثػػاؿ أبػػي العػػبلء المعػػري ومػػاركس وانجمػػز وفرويػػد وفػػولتير وغانػػدي   النظريػػات
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دوارد سػعيد ػ، ال يحققػوف أثػرىـ القػوي  وريناف وطو حسيف وفرانز فانوف واقبػاؿ أحمػد وا 
يحػػػس بػػػو الظػػػام وف  بفضػػػؿ التكامػػػؿ المنطقػػػي لنظريػػػاتيـ، وانمػػػا ألنيػػػـ يمم ػػػوف فراغػػػاً 

 ! لمحرية الشعوريًا، يمم ونو بقوة عاطفتيـ األخبلقية والحاحيا
 

والشػعوب ػ خاصػة المتخمفػة ػ ال ! العرفػاف بالجميػؿ ىػو أجمػؿ ضػروب المياقػة
تتمتػػػع بمشػػػاىدتيـ ! تعػػػرؼ الجميػػػؿ، بػػػؿ نراىػػػا ُتصػػػعب الحيػػػاة عمػػػى رجاالتيػػػا العظػػػاـ

 !سة ألعداء الحرية وباعة األوىاـتتركيـ فري! يجاىدوف ضراوة الوحدة والعوز
 

عمػػػػى أيػػػػة حػػػػاؿ، لنفتػػػػرض أف الجػػػػنس البشػػػػري قُػػػػدر لػػػػو أف يظػػػػؿ فػػػػي ضػػػػيافة 
األرض ألجيػػاؿ أخػػرى قادمػػة، وأنػػو لػػف يفنػػى قريبػػًا كمػػا ُيػػروج محترفػػو التبريػػر الػػديني 

، ولنتصػػور أف أحفادنػػا ػ نحػػف معشػػر العػػرب ػ بعػػد ثبلثػػة أو أربعػػة الِضػػراروفبلسػػفة 
 "! أجياؿ عصر االستقبلؿ السمبي: "ف، قد أقاموا معرضًا باسـأجياؿ مف اآل

 

 "!! أجياؿ عصر االستقبلؿ السمبي: "مما الشؾ فيو أنيـ سيسموننا..نعـ
 

إف ىػػػذا المعػػػرض الػػػذى أتصػػػوره اآلف سيسػػػخر منػػػا، وسػػػيعبر بػػػو أحفادنػػػا عػػػف 
ورة، حػػنقيـ نحونػػا، نحػػف األجيػػاؿ التػػى تنازلػػت عػػف حقيػػا فػػي امػػتبلؾ ثقافػػة حػػرة ومتطػػ

ربمػػػا تكػػػوف األكثػػػر تضػػػميبًل وتهمهػػػبًل فػػػي )محميػػػة /وأحجمػػػت عػػػف تعريػػػة آخريػػػة عربيػػػة
، ال تدخر جيدًا في تكريس اغترابنػا الثقػافي وتخمفنػا، (الذات المهتربة عمى مر التاريخ

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

ى لفػػت االنتبػػاه لمػػا أتصػػوره عػػارًا، سػػُتعيرنا بػػو مػػف ىنػػا، تيػػدؼ ىػػذه المقالػػة إلػػ
األجيػػاؿ القادمػػة لؤلسػػؼ الشػػديد، أقصػػد االسػػتقبلؿ السػػمبي لعالمنػػا العربػػي، واالغتػػراب 

غيػػر أنػػي سأسػػعى جاىػػدًا . المحميػػة الُمربكػػة/الثقػػافي لمػػذات العربيػػة، واآلخريػػة العربيػػة
باعتبارىػا دليػؿ إدانػة لنػا، لبموغ ىدفي عبػر تشػريح مأسػاة االتجػار بالػذات الفمسػطينية، 

 ! نحف أجياؿ عصر االستقبلؿ السمبي، والذى تزامف ميبلده مع رحيؿ األوروبييف
 

 :بواكير التاريخ
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وقبػػؿ قػػروف مػػف اليجػػرة . قامػػت فػػي أرض فمسػػطيف واحػػدة مػػف أقػػدـ المػػدنيات 
وفػػي ىػػذه . األولػػى لمقبا ػػؿ العبريػػة إلػػى المنطقػػة، ُولػػدت فػػي فمسػػطيف حضػػارة متميػػزة

، ُبنيػت فػي فمسػطيف أقػدـ قػرى ثابتػة فػي العػالـ، وكانػت ال فترة، عمػى حػد مػا ىػو معمػـو
فمسػػطيف أيضػػًا ميػػد الحيػػاة الحضػػرية، فيػػي المكػػاف الوحيػػد فػػي العػػالـ الػػذي تقػػـو فيػػو 

 !(5)إنيا أريحا أقدـ مدينة في العالـ! مدينة يرجع تاريخيا إلى تسعة آالؼ سنة
 

غمبػػػػت عمػػػػى فمسػػػػطيف الصػػػػبهة العربيػػػػة  وفػػػػي نيايػػػػة القػػػػرف السػػػػابع المػػػػيبلدي 
اإلسػػبلمية، وسػػرعاف مػػا أصػػبحت معروفػػة فػػي العػػالـ اإلسػػبلمي كمػػو، حػػدود فمسػػطيف 
وخصا صيا، ومف ذلػؾ اسػميا العربػي ػ فمسػطيف ػ، كمػا اشػتيرت بخصػوبتيا وأىميتيػا 

وفػػي أواخػػر القػػرف العاشػػر، كانػػت فمسػػطيف ىػػي أقصػػى منػػاطؽ سػػورية غربػػًا، . الدينيػػة
عيػػػا، مػػػف أقصػػػى طػػػوؿ ليػػػا مػػػف رفػػػح إلػػػى حػػػدود المجػػػوف، يػػػومي سػػػفر واسػػػتهرؽ قط

لمراكب، ووقتػًا ممػاثبًل لقطػع المنطقػة عرضػًا مػف يافػا إلػى أريحػا والػزور وبمػد قػـو لػوط 
الجبػػاؿ والشػػراه كانتػػا واليتػػاف منفصػػمتاف ولكنيمػػا . وجبػػاؿ الػػرـو والشػػراه وحتػػى ايػػبلط

 .ومتيامتجاورتاف، داخمة جميعيا في فمسطيف وخاضعة لحك
 

، أصػػػػبحت فمسػػػػطيف واليػػػػة تابعػػػػة لئلمبراطوريػػػػة العثمانيػػػػة، 1516وفػػػػي سػػػػنة  
 ..واحتفظت عمى مدى األعواـ بخصوبتيا، وكذلؾ بطابعيا العربي اإلسبلمي

 

وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف انتظػػػاـ وصػػػوؿ المسػػػتوطنيف الييػػػود إلػػػى فمسػػػطيف بعػػػد سػػػنة  
بقت مباشػػرة قيػػاـ دولػػة ، لػػـ تكػػف فػػي فمسػػطيف ػ وحتػػى األسػػابيع القميمػػة التػػي سػػ1882

. ػ حقيقػة أشػد وضػوحًا مػف كػوف العػرب ىػـ األغمبيػة الكبػرى 1948إسػرا يؿ فػي ربيػع 
نسػػمة، بينمػػػا بمػػئ مجمػػوع سػػػكاف  618225، بمػػػئ عػػدد الييػػود 1946فمػػثبًل فػػي سػػنة 

 !..  نسمة، تكمـ معظميـ العربية، وعدوا أنفسيـ عرباً  1912112فمسطيف 
وحتػى الحقيقػة . ى تفكيؾ المجتمع الفمسطيني وتشتيتوجر أنو ػ حقًا ػ ىو  فزعالمُ  

التاريخيػػػػة لموجػػػػود الفمسػػػػطيني السػػػػابؽ بوصػػػػفو كيانػػػػًا، ولمفمسػػػػطينييف بوصػػػػفيـ شػػػػعبًا، 
األسػػػتاذة ! تعرضػػػت لمتسػػػاؤؿ، وُصػػػورت عمػػػى أنيػػػا ظػػػاىرة تشػػػوب الشػػػكوؾ أصػػػالتيا

 :جانيت أبو لهد وصفت تفرد المأساة الفمسطينية، وحداثة عيدىا، بقوليا
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فيما عدا إفناء التسػمانييف، ال يعػرؼ التػاريخ حػاالت تػـ فييػا االقػتبلع العممػي " 
الكامػػؿ لمسػػكاف األصػػمييف لمبمػػد مػػف قبػػؿ جماعػػة أجنبيػػة خػػبلؿ مػػدة ال تتجػػاوز جيمػػيف 

 "!21ومع ذلؾ فإف ىذا بالضبط ما كاف ُينفذ في فمسطيف منذ أوؿ القرف الػ. اثنيف
 

 :الفمسطينية العوامل المؤىمة لالتتار بالذات
 

محػػػػػددات عديػػػػػدة، ُتييػػػػػ  األجػػػػػواء المواتيػػػػػة، وُتهػػػػػري باالتجػػػػػار بػػػػػاآلالـ ثمػػػػػة 
وفػػػي ىػػػذه الجز يػػػة، أعمػػػد إلػػػى تعيػػػد ىػػػذه المحػػػددات ! الفمسػػػطينية، عمػػػى نحػػػو فريػػػد

 !بالرصد والتحميؿ، عمى أمؿ تبصير الذات الفمسطينية الكسيرة بطريؽ الخبلص
 

 :العالمي/عمى الصعيد الغربي
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 

التعػػاطؼ الهربػػي مػػع معانػػاة  يظػػؿ :التعــاطف الغربــي مــع معانــاة الييــود[ 0]
الييود أحد أبرز العوامػؿ المؤىمػة لبلتجػار بالػذات الفمسػطينية، منػذ بػدء تػوطيف الييػود 
نتيػاء بالػدعـ الهربػي الُمػزمف والتحريضػي  في فمسطيف، ومرورًا بإقامة دولة إسرا يؿ، وا 

(! والتى ُتشكؿ النخبة الحاكمة في إسرا يؿ حجػر الزاويػة فػي ىيكميػا)الييودية لآلخرية 
ولسػػوؼ أعضػػد قنػػاعتي ىػػذه باقتبػػاس مػػف خطػػاب آلرثػػر بمفػػور، فػػي مجمػػس المػػوردات 

، 1917، عمػػد فيػػو إلػػى تبريػػر وعػػد حكومػػة بػػبلده، فػػي نػػوفمبر 1922البريطػػاني عػػاـ 
 : (6)لمشعب الييودي بتأسيس وطف قومي لو في فمسطيف

 

أقػػوؿ انيػػـ ػ يقصػػد الييػػود ػ يتفػػردوف فػػي أوضػػاعيـ وتػػاريخيـ وعبلقػػتيـ "..
بالديانات والسياسات العالمية فميس ليـ نظير في ذلؾ، بػؿ لػيس ثمػة مػا يشػابييـ فػي 

فينػػاؾ جػػنس بشػػري صػػهير العػػدد . ذلػػؾ فػػي أي فػػرع آخػػر مػػف فػػروع التػػاريخ االنسػػاني
د فػػي مسػػاحتيا عمػػى مسػػاحة ويمػػز أو كػػاف يعػػيش فػػي البدايػػة فػػي بػػبلد صػػهيرة ال تزيػػ

بمجيكػػػا، بػػػؿ انيػػػا تضػػػاىييما فػػػي المسػػػاحة، ولػػػـ تكػػػف ليػػػذا الشػػػعب فػػػي أي وقػػػت مػػػف 
نمػػػا كػػػاف ُيسػػػحؽ دا مػػػًا بػػػيف ممالػػػؾ شػػػرقية عظيمػػػة، وكػػػاف أبنػػػاؤه  تاريخػػػو قػػػوة ماديػػػة وا 
ُيبعػػدوف وُيشػػردوف ثػػـ ُيطػػردوف مػػف الػػببلد ليتبػػددوا فػػي سػػا ر أرجػػاء العػػالـ، محتفظػػيف 

 . ذلؾ بدينيـ وتقاليدىـ العنصرية التى ال مثيؿ ليا في أى مكاف آخررغـ 
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والريػػػب فػػػي أف ىػػػذا وحػػػده فػػػي غايػػػة األىميػػػة، وعمينػػػا أف نفكػػػر، ولعػػػؿ ىػػػذا "
ف كنػػػا النسػػػتطيع النسػػػياف، بمػػػا عومػػػؿ بػػػو ىػػػذا الشػػػعب طيمػػػة  التفكيػػػر اليطيػػػب لنػػػا، وا 

ممػػة التػػي أتحػػدث عنيػػا قػػروف طويمػػة فػػي أرجػػاء مختمفػػة مػػف العػػالـ، بػػؿ أف ىػػذه المعا
 . مازالت ماثمة حتى ىذه المحظة التي أتحدث إليكـ فييا

 

فكػػػػروا، كيػػػػؼ تعػػػػرض ىػػػػذا الشػػػػعب لمطهيػػػػاف واالضػػػػطياد، وكيػػػػؼ أف ..أجػػػػؿ"
حضارة أوروبا كميا، بؿ نظاميا الديني كمػو، كانػا مسػؤوليف عػف الجػرا ـ الفظيعػة التػي 

الشػػعب قػػد سػػببوا بتصػػرفاتيـ  وأنػػا ال أنكػػر أف بعػػض أفػػراد ىػػذا. لحقػػت بيػػذا الشػػعب
ولكف لو أكدنا ىذه الناحية فإف . إذ ال أدري سببًا آخر لذلؾ. السي ة مثؿ ىذه المعاممة

عمينػػػا أف ال ننسػػػى فػػػي الوقػػػت نفسػػػو مػػػا قدمػػػو ىػػػذا الشػػػعب مػػػف إسػػػياـ فكػػػري وفنػػػي 
 .."!وفمسفي وعممي في تطوير العالـ

 

العالميػة /اآلخريػة الهربيػة :الحاتة لحماية المصالح الغربيـة فـي المنطقـة[ 0] 
فػػي حاجػػة لحميػػؼ إسػػتراتيجي موثػػوؽ بػػو فػػي المنطقػػة، يكػػوف صػػديقًا دا مػػًا لممصػػالح 

 . إلخ..الهربية، ومنيا النفط والممرات واألسواؽ واالستثمارات والقواعد العسكرية
 

النخػػب الحاكمػػة فػػي إسػػرا يؿ، وبحسػػب القناعػػة الهربيػػة، تظػػؿ األنسػػب واألقػػدر 
وىػػػو مػػػا أكػػػدت عميػػػو صػػػراحة التواصػػػي العاجمػػػة التػػػى قػػػدميا ! الػػػدورعمػػػى لعػػػب ىػػػذا 

لػر يس الػوزراء البريطػاني كامبػؿ بنرمػاف، إذ أكػد  1917مؤتمر لندف االستعماري عاـ 
اف إقامػػة حػػاجز بشػػري قػػوي وغريػػب عمػػى الجسػػر البػػري الػػذي يػػربط : "(7)المػػؤتمروف

توسػػط بحيػػث يشػػكؿ فػػي ىػػذه أوروبػػا بالعػػالـ القػػديـ ويربطيمػػا معػػًا بػػالبحر األبػػيض الم
المنطقػػػة وعمػػػى مقربػػػة مػػػف قنػػػاة السػػػويس قػػػوة عػػػدوة لشػػػعب المنطقػػػة، وصػػػديقة لمػػػدوؿ 

 ".  ىو التنفيذ العممي العاجؿ لموسا ؿ والسبؿ المقترحة. األوروبية ومصالحيا
 

وجػػود اآلخريػػػة  :الحاتــة لتخويـــف اآلخريـــة العربيــة ةيـــر الموثـــوق بيـــا[ 1]
مػف وجيػة نظػر اآلخريػة الهربيػة بطبيعػة الحػاؿ ػ لتكػريس  المحمية أمر حتمي ػ/العربية

ل بل تنشأ دولة إسبلمية  ،إغتراب الذات العربية ثقافيًا، ومف ثـ تكريس تخمفيا وضعفيا



 73 

فمطالمػػػا أجػػػج اآلخػػػر اإلسػػػبلمي ! (8)فتيػػػة فػػػي المنطقػػػة، ُتعيػػػد تيديػػػد الحضػػػارة الهربيػػػة
لػػـ يكػػف سػػوى توسػػع مػػألوؼ مػػف  فػػى حػػيف أنػػو! نيػػراف غػػزو الهػػرب، وسػػماه فتحػػًا ُمبينػػاً 

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

، غير أنيا بالتأكيد ال يوثؽ بيػا، أمر حتمي إذفالمحمية /وجود اآلخرية العربية
العالميػػػػة بيػػػػا وىػػػػي تتػػػػومر عمػػػػى أبنػػػػاء ثقافتيػػػػا العربيػػػػة /وكيػػػػؼ تثػػػػؽ اآلخريػػػػة الهربيػػػػة

! (9)تكػػريس إغتػػرابيـ وتخمفيػػـ، عمػػى نحػػو جبػػاف وغيػػر إنسػػاني اإلسػػبلمية، وتعمػػد إلػػى
المحميػػػة /ثمػػػة حاجػػػة غربيػػػة إذف لآلخريػػػة الييوديػػػة، لتخويػػػؼ وتأديػػػب اآلخريػػػة العربيػػػة

، حيف ُيداعبيا الهػرور، (والتى ُتشكؿ النخب العربية الحاكمة حجر الزاوية في ىيكميا)
 !(11)هلعبو وعدـ تجاوز  وتتمرد عمى الدور الُمعد ليا سمفًا والمطموب منيا

 

 :عمى الصعيد الييودي
 ــــــــــــــــــــــ

 

مكانية ابتزاز الضمير الهربي، واستثمار تعاطفػو إدراؾ اآلخرية الييودية إل [0]
، حتػػى لػػو (11)، وحرصػػو عمػػى تأكيػػد عػػدـ معػػاداة السػػاميةمعانػػاة الشػػعب الييػػوديمػػع 

  !الفمسطينية الكسيرة الذاتتشريد وتشتيت وتجويع جاء ذلؾ عمى حساب 
 

، الػػػػػزعـ بمحاكػػػػػاة البروميثيػػػػػة الهربيػػػػػة مكانيػػػػػةإدراؾ اآلخريػػػػػة الييوديػػػػػة إل [0]
، نسبة إلى اإللو اليوناني بروميثيػوس (12)فالهرب يحمو لو دومًا أف يرى نفسو بروميثياً 

وىو ما ُيهري اآلخرية الييودية ! الذى سرؽ نار المعرفة مف اآللية ليعطييا إلى البشر
لوافػػػدة مػػػف الهػػػرب بػػػالزعـ بأنيػػػا ُمسػػػاىمة فػػػي نفػػػس الميػػػاـ السػػػامية، أال وىػػػي تقػػػديـ ا

 !بصفة خاصةالتنوير لممتخمفيف في المنطقة عمومًا، وفي فمسطيف 
ولنتػػػػػذكر ىػػػػػذه العبػػػػػارة المنسػػػػػوبة إلػػػػػى الروا ػػػػػي االنجميػػػػػزي الييػػػػػودي اسػػػػػرا يؿ 

، 1911شػورة فػي سػنة كتػب زانجويػؿ فػي مقالػة من! زانجويؿ، والتى تشػكؾ فييػا الحقػاً 
إف إعػػادة إحيػػاء األرض . إف فمسػػطيف بمػػد بػػبل نػػاس، والييػػود نػػاس بػػبل بمػػد: "(13)يقػػوؿ

 !قوؿ ُمرعب في تعاليو، ُيراد بو الباطؿ"! ستؤدي إلى إعادة إحياء الناس
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لحميػػػؼ الدا مػػػة  العالميػػػة/الهربيػػػةاآلخريػػػة إدراؾ اآلخريػػػة الييوديػػػة لحاجػػػة [ 1]
، يكػػػػوف صػػػػديقًا لممصػػػػالح الهربيػػػػة، ومؤدبػػػػًا (14)المنطقػػػػة إسػػػػتراتيجي موثػػػػوؽ بػػػػو فػػػػي

المحميػػة، حػػيف ُيػػداعبيا الهػػرور، وتتمػػرد عمػػى الػػدور الُمعػػد ليػػا سػػمفًا /لآلخريػػة العربيػػة
وىػػػو مػػػا أغػػػرى اآلخريػػػة الييوديػػػة بتقػػػديـ نفسػػػيا ! هوالمطمػػػوب منيػػػا لعبػػػو وعػػػدـ تجػػػاوز 

 !تُتاجر بأبناء ثقافتيامحمية، تخدع و /كحميؼ موثوؽ بو، في مواجية آخرية عربية
 

إدراؾ اآلخرية الييوديػة المكانيػة توظيػؼ واسػتثمار الوجػود الػدا ـ لآلخريػة  [2]
ثقافيػػًا، ( خاصػػة الفمسػػطينية)ػػػ تكػػريس إغتػػراب الػػذات العربيػػة 1: المحميػػة، فػػي/العربيػػة

ػػػ الػػدخوؿ فػػي شػػراكة 2. فػػي مواجيػػة اآلخريػػة الييوديػػة وضػػعفيا ومػػف ثػػـ إدامػػة تخمفيػػا
المحميػة، خاصػة فػي الػدوؿ /ُمربحة وغير معمنة مع نسػخ اآلخريػة العربيػة( آالـتجارة )

ناىضػة اآلخريػة الييوديػة لحػؽ الػذات االسػرا يمية ػػ تبريػر ـُ ُ 3. المجاورة لدولة إسػرا يؿ
ييػاـ (خاصة الفمسػطينية)الذات العربية التعايش اآلمف مع في  ، عبػر خمػط األوراؽ، وا 

ت العربية مع اآلخر العربي في نفس الخندؽ، وتبلحميػا بوقوؼ الذاالذات االسرا يمية 
  !(15)معو وادراكيا آلخريتو

 

األوؿ، ىػػػو التطػػػابؽ فػػػي عبلقػػػة : دد أود لفػػػت االنتبػػػاه ألمػػػريفوفػػػي ىػػػذا الصػػػ
ييوديػػػة كانػػػت أـ )فاآلخريػػػة ! اآلخػػػريتيف الييوديػػػة والهربيػػػة بالػػػذات الييوديػػػة والهربيػػػة

فػػبل تجػػرؤ ! عمػػى نحػو ُمػػدىش وُمسػػتفز( الػػذات)تيػػا تُفػػرط فػػي إحتػػراـ أبنػاء ثقاف( غربيػة
عمى تكريس تخمفيـ، عمػى نحػو مػا تفعػؿ معنػا، نحػف أبنػاء الثقافػة العربيػة اإلسػبلمية، 

 !المحمية، لتكريس اغترابنا ثقافيًا، ومف ثـ تخمفنا/حيف تتومر مع اآلخرية العربية
 

حتػراـ الهربػي لمشػعب إمكانيػة تفسػير اال إليو، ىوالتنبيو األمر الثاني الذى أود 
الييػودي ػ آخريتػو وذاتػو ػ، فػي وقػت تفتقػد أمتنػا العربيػة ػ آخريتيػا وذاتيػا ػ مثػؿ ىػذا 

أغمػػب الظػػف أف االحتػػراـ الهربػػي لمشػػعب الييػػودي مرجعػػو محاكػػاة اآلخريػػة ! االحتػػراـ
في وقػت تسػتعر فيػو نيػراف ! الييودية لآلخرية الهربية، في عدـ متاجرتيا بأبناء ثقافتيا

 !اجرة اآلخريتيف، الييودية والهربية، بأبناء ثقافات أخرىمت
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أما عدـ االحتراـ الهربي لؤلمة العربية، فمرجعػو فػي رأيػي، ىػو تواطػؤ اآلخريػة 
المحميػػػة مػػػع اآلخػػػريتيف الهربيػػػة والييوديػػػة فػػػي تكػػػريس تخمػػػؼ أبنػػػاء الثقافػػػة / العربيػػػة

ات العربيػػػػػة عمػػػػػى اآلخريػػػػػة وكػػػػػذا تعويػػػػػؿ الػػػػذ! العربيػػػػة اإلسػػػػػبلمية والُمتػػػػػاجرة بػػػػوالميـ
ولنتػػػذكر حػػػديث سػػػارتر ػ وىػػػو أحػػػد أبػػػرز المفكػػػريف ! المحميػػػة فػػػي خبلصػػػيا/العربيػػػة

 !الهربييف ػ عف احتقاره الشديد لضحية ُتدافع عف جبلدىا وتموت دونو
 

 :العربيعمى الصعيد 
 ــــــــــــــــــــــ

 

منػاورة مػع اآلخريػة تعزيػز فػرص الالمحمية المكانيػة /إدراؾ اآلخرية العربية[ 0]
فنراىػا تُبػادؿ ! ، فيي تدري دورىػا جيػدًا، ومػف ثػـ تستشػعر االحتقػار الهربػي ليػاالهربية

آالـ ! (16)اآلخريػػػة الهربيػػػة حػػػذرًا بحػػػذر، وتعمػػػد لتعزيػػػز فرصػػػيا فػػػي الُمزايػػػدة والمنػػػاورة
 الػػذات الفمسػػطينية أحػػد أىػػـ الُمهريػػات التػػى تمتمكيػػا اآلخريػػة العربيػػة، فػػي عبلقتيػػا مػػع

 ..اآلخرية الهربية، فيي بضاعة تجد دا مًا مف يشترييا

 

المحميػػة المكانيػػة توظيػػؼ واسػػتثمار الوجػػود الػػدا ـ /إدراؾ اآلخريػػة العربيػػة [0]
مػف الفكػر ( خاصػة الفمسػطينية)ػ تبرير حرماف الذات العربية 1: لآلخرية الييودية، في

المحميػػػػة /يػػػػة العربيػػػػةالنقػػػػدي والتحرريػػػػة، وبالتػػػػالي تكػػػػريس عجزىػػػػا عػػػػف تعريػػػػة اآلخر 
ُمربحة وغير معمنة مع ( تجارة آالـ)ػ الدخوؿ في شراكة 2. (17)وتجريدىا مف مكاسبيا

اآلخريػػػػة الييوديػػػػة، ومػػػػف ذلػػػػؾ تػػػػورط ُنسػػػػخ اآلخريػػػػة العربيػػػػة فػػػػي تعميػػػػؽ آالـ الػػػػذات 
التعػايش اآلمػف مػع فػي  شػعوبنا لحػؽ العربيػةناىضة اآلخريػة ػ تبرير ـُ ُ 3! (18)العربية
العربيػة الُمعذبػة أف الػذات الػذات  فُنسػخ اآلخريػة العربيػة ال تمػؿ إييػاـ، يوديةاليالذات 

 !(19)واحدة الييودية واآلخر الييودي وجياف لعممة
 

العوامػػػػػؿ المؤىمػػػػػة لبلتجػػػػػار بالػػػػػذات قػػػػػار ي الكػػػػػريـ، تمػػػػػؾ كانػػػػػت أىػػػػػـ وأبػػػػػرز 
 ..ثـ، أردت بطرحيا التمييد لحديثي التالي عف مظاىر ىذا االتجار اآلالفمسطينية

 

 :بالذات الفمسطينية مظاىر االتتار
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البػػدء فػػي رصػػد بعػػض مظػػاىر اتجػػار اآلخػػر بالػػذات الفمسػػطينية، بدايػػة، وقبػػؿ  
أقػػرر صػػراحة وبػػبل مواربػػة، قنػػاعتى كأنسػػني، بعػػدـ وجػػود فػػرؽ جػػوىري بػػيف اآلخريػػة 
ف ظمػػػت األخيػػػرة ىػػػي األحقػػػر واألكثػػػر إثػػػارة لمقػػػرؼ، ال  الهربيػػػة والييوديػػػة والعربيػػػة، وا 
لشيء، وانما النتياكيا تقميدًا حياتيًا راسخًا، يتمثؿ فػي الُعػرؼ القاضػي بوجػوب احتػراـ 

فقػػد اصػػُطمح حياتيػػًا ػ وىػػو مػػا نناىضػػو بطبيعػػة الحػػاؿ ! القرابػػة الحضػػارية والثقافيػػة
كأنسػػنييف ػ عمػػى شػػيوع تفيػػـ تػػومر آخريػػة بعينيػػا عمػػى أبنػػاء حضػػارة بعينيػػا، بيػػد أف 

مًا مف نصيب اآلخرية المحمية التى تعمػد لمتػومر عمػى أبنػاء الرفض واالحتقار كانا دا 
وىػػو مػػا قػػد ُيفسػػر لنػػا تفيػػـ الػػذات الهربيػػة لسػػموؾ اآلخريػػة الهربيػػة ! حضػػارتيا وثقافتيػػا

 ! (**)تجاىنا، واستمراء تمؾ الذات لدور الحسناء النا مة في الهابة
 

ة نسػػخ اآلخػػر، لبلشػػارة لكافػػ" اآلخػػر"مػػف ىنػػا، أسػػتخدـ فػػي ىػػذه الجز يػػة، كممػػة  
فػػػػبل فػػػػرؽ فػػػػي رؤيتػػػػي الُمقترحػػػػة لمفكػػػػر ! إلػػػػخ...عربيػػػػة كانػػػػت أـ ييوديػػػػة أـ غربيػػػػة أـ

اآلخػػر الييػػودي قػػد يفضػػؿ نظيػػره العربػػي، لسػػيولة تعريتػػو، ! األنسػػني بػػيف آخػػر وآخػػر
مكانية تنبيو  ! الذات العربية المتخمفة لخطورتو، دوف أف تفزع وُيصيبيا الدوار وا 

 

ــذات : أوالً   الُمراقػػب لمأسػػاة االتجػػار : الفمســطينية فــي ســتون اآلخــرأســرى ال
الفتحاويػة االسػرا يمية و ، يبلحظ تناثر أسراىا في المعتقبلت الُمهتربة بالذات الفمسطينية

 ! عربية أخرى، ال أممؾ عنيا سوى أقواؿ ُمرسمة معتقبلتوالحمساوية و 
 

لمعػػتقبلت فػػي الػػف أتطػػرؽ ىنػػا لمحػػديث عػػف أسػػرى الػػذات الفمسػػطينية الكسػػيرة 
تػنيض بيػذه الميمػة ػ وربمػا تكػوف ( خاصػة الفمسػطينية)فاآلخريػة العربيػة ! االسػرا يمية

ىػذه حسػػنتيا الوحيػدة فػػي حػؽ الػػذات الفمسػطينية ػ، لكػوف ذلػػؾ يصػب فػػي مصػػمحتيا، 
 ! ويساىـ في خمط األوراؽ وتضميؿ وارباؾ الذات العربية والفمسطينية

 

االنتباه لداللتو الميمػة وتداعياتػو الكارثيػة، ما يتجاىمو الكثيروف، وأود أف ألفت 
(! الفتحػػاوي والحمسػػاوي)ىػػو أسػػرى الػػذات الفمسػػطينية فػػي سػػجوف اآلخػػر الفمسػػطيني 

أذكػػر أننػػي تعجبػػت كثيػػرًا، وكنػػت سػػاعتيا أجاىػػد اغترابػػي، عنػػدما قػػرأت حػػديثًا إلدوارد 
تقػػارير أنػػو مػػا إف دخػػؿ ياسػػر عرفػػات إلػػى غػػزة، حتػػى جػػاءت ال، يؤكػػد فيػػو (21)سػػعيد
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تؤكػد أف خمسػة أو سػتة ػ إف لػـ يكػف سػبعة ػ أجيػزة مخابراتيػة، البػد وأف بعضػيا عمػى 
صػػمة بجيػػازي الشػػيف بيػػت والموسػػاد اإلسػػرا يمييف، يقػػدموف تقػػاريرىـ إليػػو، وأف بعػػض 
المواطنيف الفمسطينييف قد لقوا حتفيـ أثناء التعػذيب، وأنػو تػـ إغػبلؽ بعػض الصػحؼ، 

 ! مييـوأف معارضي عرفات ُيضيؽ ع
 

طبقػػػًا الدوارد سػػػعيد، أضػػػاؼ اختيػػػار عرفػػػات لمرجػػػاؿ الػػػذيف تػػػـ تعييػػػنيـ فػػػي   
فالمسػػ وؿ . مواقػػع السػػمطة الوطنيػػة آنػػذاؾ، مزيػػدًا مػػف الممػػح إلػػى الجػػرح الفمسػػطيني

األوؿ عػػف األمػػف والمخػػابرات، ىػػو نفسػػو سػػفير المنظمػػة فػػي تػػونس، والػػذي أصػػبح 
كانػػػت مخترقػػػة بواسػػػطة جيػػػاز المخػػػابرات معمومػػػًا الحقػػػًا أف مكاتبػػػو ومقاراتػػػو ىنػػػاؾ 

والقا ػػػد العسػػكري ألريحػػػا ىػػو نفسػػػو ذلػػؾ الرجػػػؿ الػػذي قضػػػت المحكمػػػة . اإلسػػرا يمية
العسػػكرية بإدانتػػو بػػتيـ اليػػروب مػػف الميػػداف والجػػبف، وذلػػؾ عنػػدما فػػر مػػف جنػػوب 

ىػػذا فػػي الوقػػت الػػذي توالػػت فيػػو األنبػػاء . 1982لبنػػاف إبػػاف الهػػزو اإلسػػرا يمي عػػاـ 
 ! اد، وتكاثر النصابوف القادموف مف أنحاء العالـ لبلستفادة مف ىذا األمرعف الفس

 

لػػف أتطػػرؽ ىنػػا لمحػػديث : تــورط اآلخــر فــي ىــدر دم الــذات الفمســطينية: ثانيــاً  
عف التطيير الدموي المنيجي الذى يمارسة اآلخر الييػودي اآلثػـ، بػدـ بػارد، فػي حػؽ 

ػػ وربمػا  تػنيض بيػذه الميمػة( لفمسػطينيةخاصػة ا)الذات الفمسطينية، فاآلخريػة العربيػة 
 .تكوف ىذه حسنتيا الوحيدة في حؽ الذات الفمسطينية كما ذكرت آنفًا ػ

 

الفمسػػطيني وغيػػر )خطػػورة ممارسػػات اآلخػػر العربػػي  توضػػيح مػػدىسػػأكتفي ب  
ياسػػر عرفػػات ػ عمػػى ، وىػػو مػػا دأب الراحػػؿ فػػي حػػؽ الػػذات الفمسػػطينية( الفمسػطيني

ـر نخبتػػو الفمسػػطينية الفتحاويػػة، وتبلسػػنيا العمنػػي مػػع بقيػػة الحػػديث عنػػو فقػػط عنػػد تبػػ
النخػػب العربيػػة الحاكمػػة ػ، ففػػي حػػديث لػػو مػػع  صػػحيفة الػػرأي العػػاـ الكويتيػػة، إبػػاف 

، أنحػػػى عرفػػػات بػػػالمـو 1985/  4/  25ػ  23زيارتػػػو لمكويػػػت خػػػبلؿ الفتػػػرة مػػػف 
 : (21)بقولو والتقريع عمى ممارسات النخب العربية الحاكمة تجاه نخبتو وشعبو،

 

بصراحة مشكمتنا مع بعض العرب ػ يقصػد النخػب العربيػة الحاكمػة ػ أسػوأ "..  
ولقد خسرنا مف خبلؿ ضربات األشػقاء أضػعاؼ ممػا خسػرناه ..مما ىي مع إسرا يؿ
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كـ أتمنى أف يكوف شعار تحرير فمسطيف حقيقيا ..في مواجيتنا مع العدو الصييوني
 يكفػػػػػػػى أنيػػػػػػػـ يمنعوننػػػػػػػا مػػػػػػػف المػػػػػػػوت فػػػػػػػوؽ أال. ولػػػػػػػيس سػػػػػػػمعة لممنػػػػػػػاورة والتجػػػػػػػارة

الفمسػػػطيني صػػػار ..وصػػػرنا نعػػػانى أسػػوأ مشػػػكمة عرفيػػػا البشػػػر فػػي تػػػاريخيـ..أرضػػنا
نعػيش !!.. يفتش حتى عف قبر ليدفف فيو، وكػـ مػف جثمػاف ينتقػؿ مػف بمػد إلػى آخػر

أليسػت ىػي الكارثػة، أف بعػض الجنػود !!..أليسػت ىػي المأسػاة..وببل قبر..ببل أرض
ود العػػدو ويسػػتميت بالػػدفاع عنيػػا، أكثػػر مػػف الجنػػدي اإلسػػرا يمي العػػرب يحمػػى حػػد

حيف تصبح الكرامة أىـ مػف النظػاـ، حػيف يصػبح الحػؽ المسػموب أىػـ مػف ..نفسو؟؟
 ".الكرسي، نكوف قد بدأنا فعبًل في مسيرة تحرير فمسطيف

 

الحديث كممة حؽ ألف ىنػاؾ ! حديث عرفات كممة حؽ أراد بيا الرجؿ باطبلً   
لقػػػوؿ بمسػػػ ولية اآلخريػػػة العربيػػػة عػػػف االراقػػػة المباشػػػرة لمػػػدـ الفمسػػػطيني، مػػػا يعضػػػد ا

بيػد أف كممػة عرفػات لػـ ! (22)ولنذكر معًا خطي ة اآلخرية األردنية فػي أيمػوؿ األسػود
تػػأت دفاعػػًا عػػف دـ الػػذات الفسػػطينية، لعػػدـ اتسػػاقيا مػػع مػػا ُعػػرؼ بػػو صػػاحبيا مػػف 

 !  لييمنة نخبتو الفتحاويةُمزايدة واستيانة بالدـ الفمسطيني الُمناىض 
 

الطريؼ، ىػو أف النخبػة الحمسػاوية، وقػد نجحػت يومػًا فػي اسػتمالة مواطنييػا   
عبػػػر تعريتيػػػا السػػػتيانة النخبػػػة الفتحاويػػػة بالػػػدـ الفمسػػػطيني الُمنػػػاىض لييمنتيػػػا، ال 

 !تتورع اليـو عف اقتراؼ الخطي ة نفسيا، في حؽ الدـ الفمسطيني الُمناىض ليا
 

أبواؽ اآلخرية العربيػة،  :حكام اآلخر لمحصار عمى الذات الفمسطينيةإ: ثالثاً   
خاصػػة فػػي الػػدوؿ العربيػػة المبلصػػقة لفمسػػطيف، دأبػػت عمػػى الصػػراخ والتبػػاكي عمػػى 

 ! الحصار والتجويع الييودي الوحشي الخوة لنا في أرض فمسطيف
 

يف حتػػػػى أف أجيػػػػااًل ُيعتػػػػد بيػػػػا مػػػػف الساسػػػػة واالعبلميػػػػيف والمفكػػػػريف والفنػػػػان  
المػػػدىش ىػػػو أف أبنػػػاء ثقافتنػػػا ! وغيػػػرىـ، بنػػػوا ريػػػادتيـ وصػػػيتيـ عمػػػى ىػػػذا التبػػػاكي

واألكثر إثػارة ! العربية لـ يساورىـ الشؾ يومًا، في مصداقية ىؤالء الرواد وصرخاتيـ
لمدىشػػػة ىػػػو عػػػدـ تعػػػرض مصػػػداقية ىػػػؤالء الػػػرواد الختبػػػارات حقيقيػػػة، ربمػػػا بفضػػػؿ 

 !ومحدودية االنفتاح المعموماتيالوجود الييودي المباشر في فمسطيف، 
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والتػػى ُتشػػكؿ كمػػا أسػػمفنا حجػػر )بيػػد أنػػو، ولسػػوء حػػظ النخػػب العربيػػة القا مػػة   
، يختمػػػؼ األمػػػر كثيػػػرًا فػػػي أيامنػػػا ىػػػذه، فػػػالتعتيـ (الزاويػػػة فػػػي ىيكػػػؿ اآلخػػػر العربػػػي

 !االعبلمي التقميدي الذى لطالما اكتوى أبناء ثقافتنا بناره، لـ يعد خيارًا مطروحاً 
 

تأكدت لػى ىػذه القناعػة بقػوة، وأنػا أشػاىد عمػى شاشػة التميفزيػوف الػوطني فػي   
بػػػػبلدي، مقػػػػدمي البػػػػرامج وضػػػػيوفيـ الُمتعػػػػارؼ عمػػػػييـ فػػػػي مثػػػػؿ ىػػػػذه المناسػػػػبات، 
يتمعثمػػوف ويرتجمػػوف، فػػي سػػعييـ المضػػحؾ والمبػػؾ فػػي اآلف ذاتػػو، القناعنػػا بسػػبلمة 

 ..ار الخانؽ عمى غزةموقؼ النخبة المصرية الحاكمة، في تعاطييا مع الحص
 

مػػػػا ييمنػػػػى ىنػػػػا ىػػػػو التاكيػػػػد عمػػػػى زيػػػػؼ دعػػػػاوي الخطػػػػاب الُمعمػػػػف لآلخريػػػػة   
وليس لجاىؿ أف يظف أني أستثني النخبة الحاكمة في ببلده مػف حػديثي، ! المصرية

 !فالنخب األردنية والسورية تقتؿ الفمسطيني أو تعتقمو إف تسمؿ لحدودىا
 

يا مع الحصار الخانؽ عمى قطاع غػزة، حديثي عف تعاطي نخبة عربية بعين  
إنما يأتي فقط استجابة لشروع النخبة المصرية فػي بنػاء جػدار فػوالذي قػاس وظػالـ، 
وكػذا حرصػػيا عمػػى استرضػػاء نخبػػة إسػػرا يمية، ُينػػاط بيػػا تأديػػب نسػػخ اآلخػػر العربػػي 

ولػػتعمـ، قػار ي الكػريـ، أف انخػػراط نسػخ اآلخػر العربػػي فػي التمكػػيف ! إف ىػى تمػردت
 !صار عمى غزة، ُيعضد زعمنا باتجارىا في اآلالـ الفمسطينيةلمح

 

 !تفف المستنقع فال يبقى ىناك بعوض
 

انتييت مف تشريح مأساة االتجار بالذات الفمسطينية، باعتبارىػا واآلف، أما وقد 
دليؿ إدانة لنا، نحف أجيػاؿ عصػر االسػتقبلؿ السػمبي، والػذى تػزامف مػيبلده مػع انتيػاء 

أتمنػى أف أكػوف قػد أحػرزت تقػدمًا، ولػو ! ي المباشػر فػي عالمنػا العربػيالوجود األوروبػ
ض يبًل، عمى طريؽ لفت االنتباه لما أتصوره عارًا، سُتعيرنا بو األجياؿ القادمة، أقصد 

 !استقبللنا السمبي، واآلخرية العربية، واغتراب الذات العربية ثقافياً 
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را عػة لمراحػؿ لينػيف، أرانػي  ، مقولة!"نحف شعوب متخمفة، وىنا يكمف خبلصنا"
فمػػوال اغػػراؽ أمتػػى الكسػػيرة فػػي التخمػػؼ، مػػا ! أفػػدت منيػػا كثيػػرًا أنػػا كاتػػب ىػػذه السػػطور

المحميػة، ولظممػت كهيػري أضػرب فػي تيػو االغتػراب /ُىتؾ أمامي ستر اآلخريػة العربيػة
قبػػػاؿ أحمػػػد ! الثقػػػافي عمػػػى غيػػػر ىػػػدى ولظممػػػت جػػػاىبًل بػػػأبي العػػػبلء وفرانػػػز فػػػانوف وا 

دوار   ..د سعيد وغيرىـ مف رواد فكرنا األنسني، في شتى األنحاءوا 
 

، وأدركػت مػدى !"وقفػة عػز"أبيرني كثيرًا وصؼ شابة كردية يانعة لمحياة بأنيا 
فالحفيػػػدة فػػػي ! المحميػػػة اآلثمػػػة عمػػػى بناتنػػػا، شػػػكبًل ومضػػػموناً /جنايػػػة اآلخريػػػة العربيػػػة

وىػو مػا ! التجربػة التحرريػةببلدي تتفوؽ كثيرًا عمى جدتيا في مناىضة الفكر النقدي و 
 !يشي، لؤلسؼ الشديد، بتواضع حظوظ الفكر األنسني في ربوعنا الحا رة

 

قػػار ي الكػػريـ، إف األعمػػاؿ العظيمػػة فػػي حياتنػػا، نحػػف معشػػر البشػػر، ال يمكػػف 
ألنيػػا إنمػػا تػػتـ بمعرفػػة أول ػػؾ ! أف تُنجػػز إال فػػي أجػػواء تخضػػع ألحكػػاـ القػػيـ االنسػػانية

والوحدة التمقا يػة بػيف األحػرار، بشػرًا وأممػًا، ! دا مًا لتحدي النقدالذيف تتعرض حكمتيـ 
. إنما تكوف في النياية أرسخ بنيانًا مف تشكيبلت الضهط واالرىاب ذات النسؽ الواحػد

وعمػػػى مػػػر األيػػػاـ ال يمكػػػف أف يكػػػوف ثمػػػة حكمػػػة دوف أف تتييػػػًا فرصػػػة الخػػػبلؼ فػػػي 
. اضػػػػطبلع بمسػػػػ ولية الحيػػػػاة الػػػػرأي، أو تقػػػػدـ دوف تنػػػػوع، واخػػػػتبلؼ أو عظمػػػػة دوف

 ..ولسوؼ يظؿ األمؿ في الخبلص قا مًا، ميما توحشت اآلخرية
 

 !المحمية يسكف مستنقع االغتراب الثقافي، فمنجففو/بعوض اآلخرية العربية
 

 :اليوامش
 ــــــــــ

ال يختمؼ مفيـو الحضػارة عػف نظيػره الخػاص بالثقافػة كثيػرا، فكبلىمػا يشػير إلػى ( 1)
شػػعب معػػيف، غيػػر أف الحضػػارة ىػػي الكيػػاف الثقػػافي األوسػػع، أو بمعنػػى طريقػػة حيػػاة 

آخر ىي أعمى تجمع ثقػافي مػف البشػر وأعػرض مسػتوى مػف اليويػة الثقافيػة يمكػف أف 
وىى تعرؼ بكؿ مف العناصػر الموضػوعية العامػة . يميز اإلنساف عف األنواع األخرى

وىنػػاؾ . لتحقػػؽ الػػذاتي لمبشػػرمثػػؿ المهػػة، والتػػاريخ، والػػديف، والعػػادات، والمؤسسػػات، وا
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مسػػػتويات لميويػػػة لػػػدى البشػػػر، فسػػػاكف القػػػاىرة قػػػد يعػػػرؼ نفسػػػو بػػػدرجات مختمفػػػة مػػػف 
والحضارة التي ينتمي إلييا ىػي أعػرض مسػتوى مػف . مصري، عربي، مسمـ: االتساع

الكبػػرى التػي نشػػعر ثقافيػا بػػداخميا " نحػف"التعريػؼ يمكػف أف يعػػرؼ بػو نفسػػو، أي أنيػا 
وقػد تضػـ الحضػارات عػددا كبيػرا . عنػد اآلخػريف خارجنػا" ىـ"في مقابؿ  أننا في بيتنا،

وعمػػى . مػػف البشػػر مثػػؿ الحضػػارة الصػػينية، أو عػػددا قمػػيبل مثػػؿ الكػػاريبي األنجموفػػوني
مدى التاريخ وجدت جماعات صهيرة كثيرة ذات ثقافات ما زة وتفتقر إلػى معػيف ثقػافي 

واألىميػة بػيف الحضػارات الر يسػية وكانت الفروؽ تتحػدد حسػب الحجػـ . أوسع ليويتيا
وطبقػا لينتنجتػوف تتمثػػؿ . والفرعيػة أو بػيف الحضػارات الر يسػية والحضػارات الجييضػة

الحضػػػػػػارات الر يسػػػػػػية المعاصػػػػػػرة فػػػػػػي الصػػػػػػينية، واليابانيػػػػػػة، والينديػػػػػػة، واإلسػػػػػػبلمية، 
أف  إال. والهربيػػة، والروسػػية األرثوذوكسػػية، واألمريكيػػة البلتينيػػة، فضػػبل عػػف األفريقيػػة

ف اتفقػػػوا بشػػػكؿ عػػػاـ فػػػي تحديػػػدىـ لمحضػػػارات الر يسػػػية فػػػي التػػػاريخ وتمػػػؾ  البػػػاحثيف وا 
الموجػػودة فػػي العػػالـ الحػػديث، فػػإنيـ غالبػػا مػػا يختمفػػوف عمػػى إجمػػالي الحضػػارات التػػي 

صػػامويؿ ىنتنجتػػوف، ترجمػػة طمعػػت : لمزيػػد مػػف المعمومػػات راجػػع. ُوجػػدت فػػي التػػاريخ
، (1998سػطور، : القػاىرة)، ع النظـام العـالميصدام الحضارات ـ إعادة صنالشايب، 

 .81ػ  67ص 
المقصود بالفكر األنسني ىنا رؤيتي المقترحة لػو، وفييػا ال تعنػي األنسػنية سػوى ( 2) 

أف ُيحقػػػػؽ اإلنسػػػػاف، أي إنسػػػػاف، بهػػػػض النظػػػػر عػػػػف الجػػػػنس أو المػػػػوف أو العػػػػرؽ أو 
شػػريطة انطػػواء تمػػؾ  أكبػػر قػػدر ممكػػف مػػف التطػػابؽ بػػيف أقوالػػو وأفعالػػو،إلػػخ، ..الجنسػػية

األقواؿ واألفعاؿ عمى تثميف لقوؿ األنسنية باإلنسػاف كػأعمى قيمػة فػي الوجػود، وىػدفيا 
الماثؿ في التمحيص النقدي لؤلشياء بمػا ىػي نتػاج لمعمػؿ البشػري ولمطاقػات البشػرية، 
. تحسبًا لسوء القػراءة وسػوء التأويػؿ البشػرييف لمماضػي الجمعػي كمػا لمحاضػر الجمعػي

ػػ 1: طة وقوعيا في إطػار الخصػا ص العامػة لؤلنسػنية والتػى تتمثػؿ فيمػا يمػيوكذا شري
 فتثمػيػ 3. اإلشادة بالعقؿ ورد التطور إلى ثورتو الدا مةػ 2 .معيار التقويـ ىو اإلنساف

 ػػػ5. القػػوؿ بػػأف التقػػدـ إنمػػا يػػتـ باإلنسػػاف نفسػػوػػػ 4. الطبيعػػة والتعػػاطي المتحضػػر معيػػا
، كتاب مقاالت في الفكر األنسني: لممزيد راجع لمكاتب .تأكيد النزعة الحسية الجمالية

 . منشور عمى االنترنت



 82 

خػواطر عػف : "العبارة مأخوذة ػ بتصرؼ ػ مػف كتػاب شػيؽ لجػاؾ ماريتػاف، بعنػواف)*( 
 ". أمريكا

ثقافػة حػرة تنازؿ اإلنسػاف عػف حقػو الطبيعػي فػي امػتبلؾ أعنى باالغتراب الثقافي ( 3)
ر  : لمتعػػرؼ عمػػى ىػػذه الظػػاىرة راجػػع لمكاتػػب! ضػػاء لمجتمعػػوومتطػػورة، إراحػػة لذاتػػو وا 

 (.2116دار العالـ الثالث، : القاىرة)، ةاالةتراب الثقافي لمذات العربي
في تثمينيا لقدر اإلنسػاف فػي الػزود بشػرؼ عػف حريػة عقمػو وقمبػو، تػذىب رؤيتػي ( 4)

عػد نتاجػًا لصػراع الُمقترحة لمفكر األنسني إلى القوؿ بأف تطور التاريخ اإلنسػاني إنمػا يُ 
ال يممػػؾ سػػوى حريػػة عقمػػو وقمبػػو التػػي وىبػػو الخػػالؽ ( ذات)طويػػؿ ومريػػر بػػيف إنسػػاف 

ُيصػر عمػى االسػت ثار بالحريػة، ( آخػر)إياىا، ليستعيف بيا عمى ترويض الحياة، وبػيف 
، فػػػي رؤيتػػػي الُمقترحػػػة لمفكػػػر (اآلخػػػر)فػػػػ ! ليتسػػػنى لػػػو العبػػػث بمقػػػدرات رفػػػاؽ الحيػػػاة

عػف حقػو فػي ( الػذات)يعمػد إلػى آليػات بعينيػا لتكػريس تنػازؿ أخيػو األنسني، عادة مػا 
تابعػًا ( الػذات)طوير ثقافتو، أي طريقة حياتو الشاممة، ليظػؿ ىػذا األخ المسػكيف نقد وت

، (اآلخػػر)ذلػػيبًل طيمػػة مقامػػو فػػي ضػػيافة الحيػػاة، يسػػتيمؾ فقػػط مػػا يجػػود عميػػو بػػو عقػػؿ 
حتػػػى أنػػػو بمػػػرور الػػػزمف، يفقػػػد ىػػػذا التػػػابع الػػػذليؿ تمامػػػًا قدرتػػػو عمػػػى النقػػػد والتطػػػوير 

 ! ى االنتظاروُيصبح مسخًا عاجزًا، ال يممؾ سو 
ادوارد سػػعيد وابػػراىيـ أبػػو لهػػد : معمومػػات ىػػذه الجز يػػة ُمسػػتقاة مػػف المرجػػع التػػالي( 5)

يميػا زريػؽ،  الواقـع الفمسـطيني ـ الماضـي والحاضـر وجانيػت أبػو لهػد ومحمػد حػبلج وا 
 (.1986دار الفكر لمدراسات والنشر والتوزيع، : القاىرة)، والمستقبل

وثـــائق رة الثقافػػػة بمنظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية، دا ػػػ: راجػػػع نػػػص خطػػػاب بمفػػػور( 6)
ــارة  ـ فمســطين ــ0617مائتــان وثمــانون وثيقــة ُمخت دا ػػرة : بػػدوف بمػػد نشػػر)، 0765ـ

 .93ػ92، ص (1987 الثقافة بمنظمة التحرير الفمسطينية،
 .82ػ81، ص نفس المرتع: راجع نص التوصية( 7)
 . 339 – 338، ص ذ.س.مصامويؿ ىنتنجتوف، ( 8)
جاف بوؿ سارتر، ترجمة عايده وسييؿ : ع كتاب االستعمار الجديد لسارترراج( 9)

راجع أيضًا و (. 1964منشورات دار اآلداب، : بيروت)، االستعمار التديدإدريس، 
كتاب لعبة األمـ لمايمز كوببلند، وىو أمريكي قضى القسـ األعظـ مف حياتو العممية 
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ؿ في سوريا، اال انو عاد إلى شهؿ منصب نا ب القنص. في منطقة الشرؽ األوسط
ليساعد في تنظيـ وكالة المخابرات المركزية المريكية التى  1949واشنطف في عاـ 

: عمؿ مستشارًا أعمى لمؤسسة ضخمة مختصة في العبلقات الحكومية. انش ت يوميا
لعبة األمم ـ الؤلخالقية في سياسة القوة مايمز كوببلند، ترجمة مرواف خير، 

 (.االنترناشناؿ سنتر، بدوف تاريخ: بيروت)، األمريكية
راجع حديث ىيكؿ عف تسميح اآلخرية الهربية لمنخب الحاكمة في إسرا يؿ، ( 11)

محمد حسنيف ىيكؿ، : واستخداميا ىذه النخب في تخويؼ النخب العربية الحاكمة
 . 39، ص (دار العصر الحديث، بدوف تاريخ: القاىرة)، نحن وأمريكا

الساميون والمعادون لمسامية رد لويس، ترجمة محمد محمود عمر، برنا: راجع( 11)
 !(.بدوف ناشر أو تاريخ ومكاف النشر)، ـ بحث في الصراع والكراىية

، وىي ضمف مجموعة "الحضارة الهربية والبروميثية الها بة"راجع مقالتي ( 12)
 .، المنشور عمى االنترنتتيافت اآلخر: المقاالت الموجودة في كتاب

 .234ػ  233، ذ.س.م برنارد لويس،: نقبًل عف المرجع التالي( 13)
، في إسرا يؿ شاحاؾ "امتداد لبلمبراطورية األمريكية: اسرا يؿ"جيؼ ىالبر، ( 14)

راـ اهلل ػ )، التنوير واألصوليةوبيير تريستاـ وجيؼ ىالبر، ترجمة مازف الحسيني، 
 .95ػ67، ص (2116دار التنوير لمنشر والترجمة والتوزيع، : فمسطيف

شوكة في م ير كيانا، ترجمة غازي السعدي، : راجع عمى سبيؿ المثاؿ( 15)
 (. 1985دار الجميؿ لمنشر، : عماف)، عيونكم

راجع ىذا الكتاب الميـ الذى يضـ حصيمة بعض الحوادث واألحداث ( 16)
والمناقشات الميمة التي وقعت في أقؿ مف شيريف بيف نخبتيف شييرتيف مف النخب 
العربية حوؿ قضايا فمسطينية، ابتدأت خبلؿ األسبوع الذى انعقد فيو مؤتمر رؤساء 

مواقف دار األبحاث والنشر، : في القاىرة 1965أيار  26الحكومات العربية يـو 
 (.1965دار األبحاث والنشر، : بيروت)، الثوريين من قضايا فمسطين

فعتو النخبة المصرية الحاكمة لنتذكر مثبًل الشعار الُمهرض والُمضمؿ الذى ر ( 17)
"! الصوت يعمو فوؽ صوت المعركة: "في خمسينيات وستينيات القرف الماضي، وىو

 !شعارات ُمشابية البد وأنيا ُتستخدـ حتى اآلف مف قبؿ النخبة السورية
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، من قتل سميمان خاطرمحمد مورو وأيمف نور، : راجع عمى سبيؿ المثاؿ( 18)
 (.1986رافتمي، مطبعة اخواف مو : القاىرة)
الحظ احتفاء اآلخرية العربية بكتب مف نوعية، بروتوكوالت حكماء صييوف، ( 19)

واألساطير المؤسسة لمسياسة االسرا يمية لجارودي، مع تجاىميا لكتابات إدوارد سعيد 
قباؿ أحمد وغيرىـ مف مناىضي اآلخرية المحمية  !وفرانز فانوف وا 

 ".معذبو األرض: "نز فانوفالعبارة مأخوذة مف را عة فرا)**( 
دار المستقبؿ : القاىرة)، سالم أمريكي" ةزة ـ أريحا"إدوارد سعيد، : لممزيد راجع( 21)

 (. 1994العربي، 
، أوراق سياسية ـ لقاءات ومقابالت صحفية مع األخ أبو عمارياسر عرفات، ( 21)
 .33ػ  31، ص (1985منظمة التحرير الفمسطينية، : الكويت)
  Black September ,  (Beirut: Palestine         أيمول األسودحول ( 00)

                    Liberation Organization , Research Center , 1971) . 
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 لحياة،،تحية ا 
 

، بدايػػػة، أتوجػػػو بالشػػػكر الجزيػػػؿ لمجمعيػػػة الفمسػػػفية المصػػػرية، التػػػى أتاحػػػت لػػػي .1
االطػػبلع عمػػى برنػػامج المػػؤتمر الػػدولي الثػػاني لقسػػـ الفمسػػفة بجامعػػة  ولهيػػري،

 .ثير لبلعجابالمُ الدا ـ و القاىرة، فممجمعية الشكر كؿ الشكر، عمى نشاطيا 
 

قػػػده، ووجػػػدتني أسػػػطر ىػػػذه اطمعػػػت بشػػػهؼ عمػػػى برنػػػامج المػػػؤتمر الُمزمػػػع ع .2
لػػو ارتبػػاط " الفمسػػفة وحقػػوؽ االنسػػاف"المبلحظػػات السػػريعة، فموضػػوع المػػؤتمر 

 ! وثيؽ بفكرنا األنسني، الذى أتمنى أف يجد لو مبلذًا آمنًا في ربوعنا الحا رة
 

فػػػنحف . إف معرفتنػػػا بالحريػػػة معناىػػػا أننػػػا نشػػػعر بػػػازدواج  وضػػػعنا فػػػي الكػػػوف" .3
، مقولػػة !"نػػا مػػا ىػػي إال التػػدريب عمػػى فػػف االبتكػػاروحيات.  مخموقػػوف وخػػالقوف

 ..را عة وُمميمة، قرأتيا مؤخرًا لمفيمسوؼ ىوكنج، لشد ما ترتبط بحديثنا
 

إف أوؿ مػػػا يمفػػػت انتبػػػاه المتصػػػفح لبرنػػػامج المػػػؤتمر ىػػػو خمػػػوه مػػػف االبتكػػػار،  .4
الفمسفة "وانزالقو إلى عبودية التكرار التقميدي، في تعاطيو مع قضية مصيرية كػ

يعمػػـ اهلل أنػػي ال أقػػوؿ ىػػذا لتسػػفيو الجيػػد المبػػذوؿ، فأنػػا ُأقػػر "! وحقػػوؽ االنسػػاف
 .بو، ودليؿ ذلؾ سعيي الراىف لتثمينو، عبر نقده وتطويره

 

ولسوؼ أبدأ بتثميف الفكرة المحورية لممؤتمر، والتى عمى أساسيا ُبنيت محػاوره  .5
 ! افالمختمفة، وُوزعت جمساتو، أعني عبلقة الفمسفة بحقوؽ االنس

 

واضعو البرنامج ومقدمو األوراؽ، كما تشي عنػاويف جمسػات المػؤتمر واألوراؽ  .6
حقػػوؽ "، يتعػاطوف مػع (والتػى ُيفتػرض أنيػا ُتعبػر عػف المضػموف بدقػة)البحثيػة 
 :عمى أنيا فمسفة، وىنا يكمف الخطر، ألسباب أىميا" االنساف

 

  حقػػػػوؽ "عمػػػػى أنيػػػػا فمسػػػػفة ُيعػػػػرض " حقػػػػوؽ االنسػػػػاف"أف التعػػػػاطي مػػػػع
ػػ عمػى الصػعيد النظػري، كمػا عمػى الصػعيد العممػي ػ لخطػر "  االنسػاف

الُمناىضة والتحريـ، أسوة بما يحدث مع الفمسػفة فػي مجتمعاتنػا العربيػة 
 ..ولننظر حولنا لنتبيف واقعنا الكارثي! المتخمفة
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  فالفمسفة بوصػفيا أحػد أىػـ وأبػرز الطػرؽ المتاحػة أمػاـ االنسػاف لُنشػداف
! الديف بالطبع، تتعرض لخطػر الُمناىضػة والتحػريـ الحقيقة، إلى جانب
حقػػػوؽ "كفمسػػػفة، ُيضػػػعؼ مكانػػػة " حقػػػوؽ االنسػػػاف"ومػػػف ثػػػـ، فػػػالقوؿ بػػػػ

 ! في مجمميا، ويجعميا محفوفة بالتحريـ، كما أسمفت" االنساف
 

  أما القوؿ بالتفمسؼ ػ أعنى النضاؿ مف أجؿ الحقيقة ػ كأحػد أىػـ وأبػرز
حقػػوؽ "دو أقػػرب لمحكمػػة، وأحصػػف لػػػ، فيػػو عمػػى مػػا يبػػ"حقػػوؽ االنسػػاف"

مف ناحية أخػرى  ، إذ ُيمكف لمفمسفة ويقوييا، ىذا مف ناحية، و"االنساف
 !، مف خطر المناىضة والتحريـ"حقوؽ االنساف"يحمي 

 

  واألىـ مف ذلؾ كمو أنو يحفظ لمفمسػفة كيانيػا ووجودىػا، فالفيمسػوؼ فػي
ر إلػػى كػػؿ مػػا المجتمػػع دليػػؿ عمػػى رفعػػة الفكػػر وسػػمو مرتبتػػو، فيػػو يشػػي

ىػػو خالػػد فػػي اإلنسػػاف، ويثيػػر تعطشػػنا إلػػى المعرفػػة المحػػض، المعرفػػة 
 ..التي ال تيدؼ إلى مصمحة، وال ُتهازؿ أو ُتيادف الواقع

 

راجع عناويف أوراؽ جمسة )أمر آخر أود التنبيو إليو، وىو الخمط الُمربؾ  .7
ف ، بيف االصؿ الديني لبلسبلـ وبي(حقوؽ االنساف في الفكر االسبلمي

فما ! جامعة القاىرة العتيقة عمى ما يبدو أضحت ببل أسوار! االسبلـ كحضارة
  ! خارجيا، ال يمبث صداه أف ُيرجع في قاعاتيا المييبة)..( يردده الػ

 

ُمعاممة األصؿ ( كحضارة كاممة)مف الخطورة بمكاف أف ُيعامؿ االسبلـ  .8
، بالُحرمة والقداسة، ألنو إف اعُترؼ لؤلصؿ الديني، وأنا أفعؿ بالطبع! الديني

! ، أف يحظى باالمتياز نفسو(كحضارة كاممة)فبل يجوز وال ينبهي لئلسبلـ
 !حقوؽ االنساف ببل شؾ جزء أصيؿ مف االسبلـ كحضارة

ولؾ قار ي أف تتأكد مف قولي ىػذا، عبػر مقارنػة عنػاويف الجمسػة المػذكورة تػوًا،  .9
شػيء مػؤرؽ أف ! ر الهربػيبالجمسة التالية ليا وعنوانيا حقوؽ االنساف في الفكػ

 .بالفقيية" حقوؽ االنساف"العربي مع )!!( يتشح التعاطي الفمسفي
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صحيح أف االسبلـ كحضارة كاممة نشأ وتطور في كنؼ األصؿ الديني  .11
لبلسبلـ، بيد أنو ال يصح أف تنسحب القداسة التى نعترؼ بيا لؤلصؿ الديني 

ي حقوؽ االنساف عمى أمور ىي مف صميـ اإلسبلـ كحضارة كاممة، أعن
ال يصح  أمور حياتية كيذه !إلخ..والفف تاريخ والسياسة والقانوف واألخبلؽالو 

حياة اإلنساف في حراؾ دا ـ، ومف يحمـ بتأبيد ف! أف ُتشفر ضد النقد والتطوير
 ! المحظة ُيراود المستحيؿ، وُيورث نفسو وأبناء حضارتو اليواف

 

، تشيد "تطبيقات حقوؽ االنساف"الجمسة األخيرة في المؤتمر، وعنوانيا  .11
تطبيؽ حقوؽ االنساف في مجاالت متعددة كالفف، واالعداـ، والجسد، بؿ 

المجاؿ الوحيد الذى لـ يشممو أى تطبيؽ ىو حؽ االنساف ! والطاقة النووية
 !لماذا المؤتمر إذف؟! في التفمسؼ، أي حقو في النضاؿ مف أجؿ الحقيقة

 

إالما تعمية ىذا االنساف ! ي في التفمسؼ؟إالما ُمصادرة حؽ االنساف العرب .12
 ! نحف اآلف في مطمع األلفية الثالثة؟! الكسير عف حقو في ُنشداف الحقيقة؟

 

في الختاـ، أعتذر لبلطالة، وأكرر شكري وامتناني لمجمعية الفمسفية  .13
حسف حنفي، عمى اتاحة ىذه الفرصة . د.المصرية ور يسيا العالـ الجميؿ أ

الجيد المبذوؿ في االعداد ليذا المؤتمر، الذى أتمنى لو كؿ الطيبة لي لتثميف 
التوفيؽ، فنحف في حاجة ماسة لمثؿ ىذه المؤتمرات، عمى أمؿ تحطيـ أغبلؿ 
! االغتراب الثقافي ألبناء أمتنا الكسيرة، والتمكيف لمحرية في العقوؿ والقموب

 .كما أتمنى لضيوؼ المؤتمر الكراـ إقامة طيبة في ببلدنا الحبيبة
 

 
 
 

 الفصل السابع
 !االنحطاط األخالقي في متتمعاتنا
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 !" يا إليي، اتعمني دائمًا إنسانًا يسأل"
 (0) خ.ح                             

 

إلػى تثمينػػو، ىػػو حػؽ اإلنسػػاف، فػي كػػؿ زمػػاف  (2)مػا يسػػعى فكرنػا األنسػػنيأوؿ  
قيػة ػ ُمصػادرة ىػذا ومكػاف، فػي النضػاؿ مػف أجػؿ الحقيقػة، وعػدـ مشػروعية ػ أو أخبل

! فالحرية ىديػة اهلل لمبشػر، وحرمػانيـ منيػا خطي ػة! الحؽ، ميما كانت الذرا ع والحجج
 !ُيولد البشر أحرارًا متساويف في الحقوؽ، وفي ىدية اهلل ليـ تكمف كرامتيـ

 

ُمسػػتداـ، ال ُيمػػاثموف غيػػرىـ مػػف الػػدؤوب وال نضػػاليـفػػي  المفكػػروف األنسػػنيوف، 
بضاعتيـ، في انحيازاتيـ الضيقة والُمبتذلػة، فنػراىـ ييػاجروف بفكػرىـ  المفكريف الرا جة

إلػػػى أخػػػوة إنسػػػانية رحبػػػة، تسػػػمح ليػػػـ بتعريػػػة السػػػطو عمػػػى األديػػػاف، وكػػػذا مناىضػػػة 
 !محبو الحقيقة منارات ييتدى األحرار دومًا بنورىا! االتجار بوالـ البشر

 

ا ر األنسػني، الػذى وىػب مف منا مثبًل ينسى المػارتينيكي فرانػز فػانوف، ذلػؾ الثػ 
 !وأوصى أف ُيدفف في ثراىا! حياتو لتحرير الجزا ر الطيبة، وىو ليس منيا

 

ومػػػػف منػػػػا أيضػػػػًا ينسػػػػى المفكػػػػر العمػػػػبلؽ إدوارد سػػػػعيد، الػػػػذي انحػػػػاز لقضػػػػايا  
بكونػػو ُمستشػػارًا لمػف ُيتػػاجر بأىمػػو " زويػؿ"الضػعفاء والُميمشػػيف، فػي وقػػت ُيبػػاىي األخ 

 !(4)، وجدت بيف الهربييف أنفسيـ مف يتعففيا"جا زة" لنيمو ال لشيء إال! (3)ووطنو
 

! ومف منا ينسى إقباؿ أحمد، المفكػر األنسػني واألكػاديمي الباكسػتاني المرمػوؽ 
ذا نسيناىـ، فمف نذكر؟! مف ينسى ىؤالء وغيرىـ مف عشاؽ الحرية  !وا 

 

ي فػي االنحطػاط األخبلقػ: عمى أيػة حػاؿ، لنبػدأ رحمتنػا مػع موضػوع بحثنػا وىػو 
إشػػكالية الوافػػد "، عنوانػػو (5)مجتمعاتنػػا الكسػػيرة، وكنػػت قػػد ألمحػػت فػػي بحػػث سػػابؽ لػػي

 ..، إلى أىمية تعيد ىذه الظاىرة المؤرقة بالدراسة"والموروث في الثقافة العربية
ال يخفػػػػى عمػػػػى أي مراقػػػػب لثقافتنػػػػا العربيػػػػة فػػػػي اآلونػػػػة األخيػػػػرة، أف االىتمػػػػاـ 

اليػوس، والسػيما فػي العقػديف األخيػريف، ولػـ يػزؿ ، قد وصؿ إلػى حػد الدينيةبالطقوس 
نظػػػرة سػػػريعة عمػػػى الشػػػارع المصػػػري، عمػػػى سػػػبيؿ ! الُمخيػػػؼ فػػػي ازديػػػادىػػػذا اليػػػوس 
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ال تترؾ لصاحبيا فرصة لمتردد في القوؿ بأف اليوس بػالطقوس الدينيػة فػي ، (6)المثاؿ
وأصػػبح يسػػيطر عمػػى كػػؿ مجػػاالت ! مجتمعاتنػػا، قػػد صػػار ىػػو شػػهؿ النػػاس الشػػاغؿ

 .. اتيـ، ابتداء مف تحيتيـ وحتى التضحية بحياتيـ، عمى نحو ما نرىحي
 

فبمجػػرد أف تطػػأ قػػدماؾ الشػػارع، فػػي بػػبلدي، تسػػمع أذنػػاؾ وتػػرى عينػػاؾ تػػأثير  
اليوس الطقوسي في ممبس الناس ولهتيـ، في مظيرىـ وأفكارىـ، في أنشػطتيـ وأوجػو 

ذا ركبػػػت . إنفػػػاقيـ ة ومظيػػػره وردوده تشػػػي تجػػػد السػػػا ؽ يسػػػتمع لعظػػػ" سػػػيارة أجػػػرة"وا 
وعنػػدما تسػػمع رغمػػًا عنػػؾ أحاديػػث الػػراكبيف معػػؾ فػػي القطػػار أو ! بػػاليوس الطقوسػػي

 ! تميفوناتيـ المحمولة، تجد بصمة اليوس الطقوسي عميقة" رنات"حتى 
 

يزيد مف كارثيتو كونو مجػرد قشػرة، يممػس مػف يخدشػيا، ! ىوس ُمضحؾ وُمبؾ
لػػػة، أنػػػاقش فييػػػا ىػػػذا الواقػػػع الكػػػارثي، فػػػي ضػػػوء ىػػػذه المقا! انحطاطػػػًا أخبلقيػػػًا ُمخيفػػػاً 

 ..رؤيتي لمفكراألنسني، عمى أمؿ االسياـ في تمزيؽ ستا ر الصمت الُمسدلة
    

 :مصادر دراسة الحضارة االسالمية
 

ثمة مسألة ُممحة أود االشػارة إلييػا قبػؿ المضػي قُػدمًا فػي تشػريح قار ي الكريـ،  
د حاجتنػػػػا الُمزمنػػػػة لمعرفػػػػة المزيػػػػد عػػػػف أقصػػػػ! االنحطػػػػاط األخبلقػػػػي فػػػػي مجتمعاتنػػػػا

الحضارة االسػبلمية ػ بمػا فييػا ثقافتنػا العربيػة االسػبلمية ػ، والتػى تضػرب بجػذورىا فػي 
فالحاصؿ ىو أف أغمػب الجيػود الجػادة التػى ُتعنػى بالدراسػة النقديػة ! (7)أعماؽ التاريخ

أمثػػػالي عمػػػى ، وىػػػو مػػػا ُيجبػػػر (8)لحضػػػارتنا األـ، ال ينتمػػػي أصػػػحابيا ليػػػذه الحضػػػارة
! المجػػوء لمدراسػػات االستشػػراقية، ال لشػػيء إال لكونيػػا األىػػـ واألكثػػر اسػػتحقاقًا لمتثمػػيف

أقػػوؿ إف ىػػذه الدراسػػات ىػػي األىػػـ واألكثػػر اسػػتحقاقًا لمتثمػػيف، رغػػـ قنػػاعتي المتناميػػة 
بالتػػػومر الجبػػػاف لكثيػػػر مػػػف المستشػػػرقيف الهػػػربييف وسػػػعييـ اآلثػػػـ لمتمكػػػيف لحضػػػارتيـ، 

  ! (9)"االستشراؽ"ُيحذرنا إدوارد سعيد في را عتو عمى نحو ما 

وليس لؾ قار ي الكػريـ أف تتسػرع، فتعػزو اسػتيا ي مػف ىػؤالء المستشػرقيف إلػى  
عمػى ! ، لستر بعض األمور المسكوت عنيا فػي حضػارتنا(11)ىتكيـ، في أحياف كثيرة

 ! العكس، قد تكوف ىذه ػ وتمؾ ىي المفارقة ػ حسنتيـ الوحيدة
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إنمػػا ينبػػع مػػف تعمػػدىـ اآلثػػـ اثػػارة انزجػػار أبنػػاء حضػػارتنا، فينفػػروا مػػف اسػػتيا ي 
شػعوبنا ػ ويالشػقا يا ػ تُػدفع بػدـ بػارد إلػى ! النور إلى الظممة، ومف الحرية إلى العبودية

 !تمؾ ىي المؤامرة !المكاف الذى ال ينبهي ليا، وال يميؽ بيا، التواجد فيو
 

حضػارة االسػبلمية فػي دراسػتنا لحضػارتنا لمػاذا ال نتمتػع نحػف أبنػاء ال: والسؤاؿ
، التػػي يتمتػػع بيػػا غيرنػػا مػػف أبنػػاء الحضػػارات األخػػرى، (اليػػدـ)بحريػػة النقػػد، ال الػػنقض

لماذا ُيراد لنا أف نظؿ في احتياج ُمػذؿ لمػف ! خاصة الهربية، عند دراستيـ لحضارتنا؟
ليتبلعػب بػو وبنػا لماذا تُترؾ مفاتيح تاريخنا في يد غيرنا ! يكشؼ لنا أسرار حضارتنا؟

كيفما شاء، في وقػت ُنحػـر نحػف أبنػاء الحضػارة االسػبلمية مػف إمػتبلؾ ىػذه المفػاتيح، 
 ! بزعـ الحفاظ عمى القداسة والخصوصية؟

 

أي خصوصية ىذه، والمستشرؽ الهربػي يعػرؼ عػف حضػارتنا االسػبلمية أكثػر 
نا أي خصوصػػػػػية ىػػػػػذه، وأبنػػػػػاء حضػػػػػارت! ممػػػػػا نعرفػػػػػو نحػػػػػف أبنػػػػػاء الحضػػػػػارة نفسػػػػػيا؟

أي ! االسػػػبلمية يعبػػػروف البحػػػار والمحيطػػػات ليطمبػػػوا عنػػػد غيػػػرىـ أصػػػوؿ حضػػػارتيـ؟
! خصوصية ىذه، وأبناء حضارتنا ُيحػاؿ بيػنيـ وبػيف نقػد، وال أقػوؿ نقػض، حضػارتيـ؟

 !وكيؼ ألبناء حضارتنا االسبلمية أف ُيطوروا وُيثمنوا ما يجيمونو؟
 

خبلقي لمجتمعاتنػا العربيػة عمى أية حاؿ، لنمض ُقدمًا في تشريح االنحطاط األ
 !مع الدراسات االستشراقية بالحذر( االضطراري)المتخمفة، وليتسـ تعاطينا

 

 :االسالمية الثقافة العربية خمفية عن
  

أعنػػي بالثقافػػة العربيػػة ىنػػا طريقػػة الحيػػاة الشػػاممة التػػى يأخػػذ بيػػا أبنػػاء عالمنػػا  
مػع احترامػي وتثمينػي ! السػبلليةالعربي، عمى اخػتبلؼ مشػاربيـ الدينيػة أو المهويػة أو 

 ..السا دة ، في ارتباط أبناء أوطاننا، بيذه الثقافة(والمنطقي)لمتفاوت القا ـ
كانػػػػت صػػػػحراء العػػػػرب فػػػػي الماضػػػػي مجػػػػااًل تنتقػػػػؿ بػػػػيف أنحا ػػػػو قبا ػػػػؿ بدويػػػػة  

مستقمة، وكاف ىؤالء البدو ُيرسموف عقوليـ الحرة في تأمؿ عػالميـ الرتيػب، حيػث كػاف 
كثر ما يستمفت النظر، وكانت الػذخيرة الفكريػة عنػدىـ مػا تتوارثػو القبيمػة شف الهارات أ
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بيػػػد أف الرقػػػي المعرفػػػي لػػػـ يرتفػػػع لػػػو شػػػأف بيػػػنيـ إال بػػػأطراؼ تمػػػؾ ! جػػػيبًل بعػػػد جيػػػؿ
 !الصحراء، حيث قامت دوؿ منظمة كثيرًا ما كانت تعاني غارات أول ؾ البدو

  

مممكػة سػبأ القديمػة إلػى مػا وىكذا كانت الحاؿ في الجنوب حيث امتد األجؿ ب  
وفػػػػػػي الهػػػػػػرب كانػػػػػػت تقػػػػػػع مكػػػػػػة . بعػػػػػػد المسػػػػػػيح تحػػػػػػت سػػػػػػيادة األحبػػػػػػاش أو الفػػػػػػرس

وكانػػت مكػػة، بوجػػو خػػاص، نظػػرًا لسػػوقيا . عمػػى طريػػؽ تجػػاري قػػديـ( يثػػرب)والمدينػػة
أمػػا فػػي الشػػماؿ، فقػػد . ولوقوعيػػا فػػي كنػػؼ البيػػت الحػػراـ، مركػػزًا لحركػػة تجاريػػة قويػػة

إمػػارة الهساسػػنة فػػي الشػػاـ عمػػى : ف ليػػـ شػػطر السػػيادةنشػػأت مممكتػػاف مػػف العػػرب كػػا
مارة المخمييف في الحيرة عمى تخـو الفرس ، وا   !ىكذا كانت الخريطة! تخـو الرـو

 

عمػػى أف مظيػػرًا مػػف مظػػاىر الوحػػدة فػػي األمػػة العربيػػة كػػاف يتجمػػى فػػي لهتيػػا  
! لشػػعراءواختمفػػت اآلراء حػػوؿ مػػا إذأ كػػاف الحكػػاـ وقتيػػا ىػػـ أىػػؿ الفكػػر أـ ا! وشػػعرىا

فقصا د الشعراء الساحرة ػ بحسػب دي بػور ػ كانػت تنػزؿ منزلػة وحػي الكيانػة، والسػيما 
 !(11)عند قبا ميـ، بؿ إف تأثير الشعراء كثيرًا ما كاف يتعدى حدود القبا ؿ

 

ظيػػور اإلسػػبلـ بػػيف العػػرب لػػـ يكػػف سػػببًا فػػي قطػػع الصػػمة تمامػػًا بيػػنيـ وبػػيف  
لػػـ يمبػػث أف اضػػطمع بنقػػد وتطػػوير ىػػذا الميػػراث، ( ص)ميػػراثيـ الثقػػافي، فػػالنبي محمػػد

  !عمى نحو راديكالي، في أحياف كثيرة، كما في العبادات وفي كثير مف السموكيات
 

. جػػاء اإلسػػبلـ بعقيػػدة جديػػدة جوىرىػػا التوحيػػد، أي عبػػادة اهلل الػػذي ال الػػو غيػػره
ًا منػػػو هلل وانطػػػوت العقيػػػدة الجديػػػدة عمػػػى إقامػػػة اإلنسػػػاف المسػػػمـ شػػػعا ر بعينيػػػا، تقربػػػ

وفى مقابؿ ىذا الرفض اإلسبلمي القػاطع لمعبػادات العربيػة السػا دة . وتضرعًا منو إليو
آنػػذاؾ، تػػراوح التعػػاطي االسػػبلمي مػػع السػػموكيات العربيػػة بػػيف الػػرفض القػػاطع والقبػػوؿ 

الػػػرفض القػػػاطع ألمػػػور بعينيػػػا كالزنػػػا والخمػػػر والميسػػػر، والقبػػػوؿ الصػػػريح . الصػػػريح
وبيف الػرفض القػاطع والقبػوؿ . تعدد الزوجات، رغـ جعمو مشروطا ألمور بعينيا كمبدأ

الصريح، اتسـ التعاطي االسبلمي بما يعتبره البعض غموضًا نسبيًا فػي أمػور بعينيػا، 
 !كطبيعة النظاـ السياسي لمدولة واسترقاؽ اإلنساف ألخيو اإلنساف
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ظيػػػػور  عػػػػف( التقميػػػػدي)قػػػػار ي الكػػػػريـ، أرانػػػػي قانعػػػػًا بوجػػػػوب تجػػػػاوز الحػػػػديث 
فالمنػػػاىج التعميميػػػة فػػػي أوطاننػػػا، ال تػػػدخر ! االسػػػبلـ وانتشػػػاره خػػػارج حػػػدود الصػػػحراء

 : الُمشار إليو( التقميدي)المبلحظات التالية استبدليا بالحديث! جيدًا في ىذا الصدد
 

اإلسبلـ ليس مجرد نظاـ مف العقا د والعبادات، إنو أرحب مف ذلؾ كثيرًا، ىو  .1
عف لفظ مقابؿ لو لقمنا العالـ المسيحي ولـ نقؿ ولو بحثنا ! حضارة كاممة

يشمؿ االسبلـ ! المسيحية، ولقمنا الصيف بدؿ أف نقوؿ ديانة كونفوشيوس
مزيجًا كامبًل مف الثقافات التى نمت حوؿ األصؿ الديني أو ارتبطت بو في 

فيو مزيج ذو خصا ص يتميز بيا . معظـ األحواؿ مع تعديؿ قميؿ أو كثير
اسي واالجتماعي واالقتصادي وفي تصوره لمقانوف وفي نظرتو في تكوينو السي

الخمقية ونزعاتو العقمية وأساليبو في الفكر والعمؿ، وىو بعد يضـ عددًا عظيمًا 
مف الشعوب المختمفة في الجنس والمهة والخمؽ والتراث الموروث، غير أنيا 

بط عمى اختبلفيا مرتبطة ال بوشيجة األصؿ الديني فحسب، ولكنيا ترت
 ! (12)ارتباطًا أشد قوة بتشاركيا في حضارة واحدة

 

ُيعامؿ ُمعاممة األصؿ الديني، وىنا ( كحضارة كاممة)الحاصؿ ىو أف االسبلـ .2
ألنو إف اعُترؼ لؤلصؿ الديني، وأنا أفعؿ بالطبع، بالُحرمة !! تكمف الكارثة

تياز ، أف يحظى باالم(كحضارة كاممة)والقداسة، فبل يجوز وال ينبهي لئلسبلـ
 ..نفسو، بؿ يجب أف ُيثمف مف جانب أبنا و، ليعود إلى التاريخ

 

وأراني ال أقصد باألصؿ الديني لئلسبلـ سوى األمور الواردة في تعريؼ  .3
 : (13)المعجـ الفمسفى لؤلدياف، فطبقًا لممعجـ نفسو، يتصؼ أى ديف بما يأتى

 .ممارسة شعا ر وطقوس معينة: أوال

 . مطمقة ال تعدليا أية قيمة أخرىاالعتقاد فى قيمة : ثانيا

 . ارتباط الفرد بقوة روحية عميا، قد تكوف متكثرة أو أحادية: ثالثا
وعميو، ال يصح أف تنسحب القداسة التى نعترؼ بيا لؤلصؿ الديني عمى  .4

تاريخ والسياسة والقانوف الأمور ىي مف صميـ اإلسبلـ كحضارة كاممة، أعني 



 93 

ال يصح أف ُتشفر ضد النقد  اتية كيذهأمور حي !إلخ..والفف واألخبلؽ
حياة اإلنساف في حراؾ دا ـ، ومف يحمـ بتأبيد المحظة ُيراود ف! والتطوير

 !ولنتعظ بمأساتنا! المستحيؿ، وُيورث نفسو وأبناء حضارتو اليواف
 

منظومة العقا د )ترتب عمى الخمط الشا ع والُمزمف بيف األصؿ الديني لبلسبلـ .5
سبلـ كحضارة كاممة نشأت وتطورت في كنؼ ىذا ، وبيف اال(والعبادات

صورة األصؿ الديني لبلسبلـ في عيوف  هتشو ، األصؿ الديني الُمشار إليو تواً 
 !، داخؿ الحضارة االسبلمية وخارجيا، عمى نحو ما نرىالكثيريف

 

، (كما في المسيحية)مف ناحية المبدأ ال يوجد في االسبلـ كينوت او كنيسة .6
ي موف الصبلة، والعمماء، عارفوف بالتعاليـ الدينية  فاأل مة مجرد قادة

! والشرعية، لكف دوف مركز كينوتى ليـ، والجامع نظريًا ىو مكاف بكؿ بساطة
كاف األمر ىكذا في المراحؿ المبكرة مف تاريخ االسبلـ، لكف مع مرور الزمف، 

تماعي اكتسب األ مة والعمماء تدريبًا مينيًا وشيادة، واصبحوا، بالمعنى االج
بقي ! إذا لـ يكف بالمعنى الديني، طبقة رجاؿ ديف، بدوف أسرار كينوتية

الجامع عبارة عف بناء، لكف العمماء جمعوا أنفسيـ في تراتبيات، فييا صفوؼ 
والوصاية ( القانوف المقدس)واضطمعوا بتأويؿ الشرع. (14)عميا وصفوؼ دنيا

هانـ، يرفؿ ىؤالء الكينة في م يا، كمالمكانة والتأثير وأحيانًا الثروة. عميو
 !إنيـ دكاترة القانوف المقدس! غبل ميا

 

نشأ وتطور في كنؼ األصؿ الديني لبلسبلـ، كما ( كحضارة كاممة)االسبلـ .7
ذكرت، ومف ثـ تديف ثقافتنا العربية االسبلمية، بوصفيا رأس الزاوية في 

فيو الذى الحضارة االسبلمية، في نشأتيا إلى ىذا األصؿ الديني لبلسبلـ، 
 !أكسب أبناء ىذه الثقافة ىويتيـ، وساىـ بقوة في صياغة طريقة حياتيـ

، ُيعد ػ بحؽ ػ (أعني األصؿ الديني لبلسبلـ وأدياف أخرى كالمسيحية)الديف
 !الحقيقة أبناء ثقافتنا العربية، لُنشدافأماـ وُألفة  شيوعاً الطريؽ األكثر 

مى خبلؼ ثقافات أخرى، كالثقافات ساعد عمى ىذا، افتقاد ثقافتنا العربية، وع .8
بمعنى أف أبناء ثقافتنا العربية لـ يمروا ! األوروبية،  لظيير فمسفي ُيعتد بو



 94 

! ، فالشعوب العربية قبؿ االسبلـ لـ تعرؼ الفمسفة"النقاء الفمسفي"بتجربة 
أضؼ إلى ذلؾ االفتقاد الشديد لؤلجواء المواتية لمنضاؿ مف أجؿ الحقيقة في 

وى أف أحد الفبلسفة وقع سجينًا فأراد رجؿ أف يشتريو ويسترقو، ُير ! ربوعنا
 ! أصمح ألف أكوف حراً : ألى عمؿ تصمح؟ فأجاب: فسألو

 

ال يعني ذلؾ بطبيعة الحاؿ أف حضارتنا االسبلمية، وثقافتنا العربية االسبلمية  .9
فالتاريخ االسبلمي يخبرنا أف في الحضارة ! بصفة خاصة، لـ تعرؼ التفمسؼ

مية رجاؿ كثيروف لـ يستطيعوا أف يردوا أنفسيـ عف التفمسؼ، خاصة االسبل
مع انتشار االسبلـ وتعرض أبناء حضارتنا لمفكريف ينتموف لثقافات متميزة 

ف اتشح ! في تناوليا لمتساؤالت األساسية عف الحياة والوجود وفبلسفتنا، وا 
وال ُيخفي ! خاصةأغمبيـ برداء اليوناف، فإف رداء اليوناف ال ُيخفي مبلمحيـ ال

 !(15)كونيـ مدرسة فمسفية تتحسس طريقيا
 

قضاًء كثيرًا ما ُيقاؿ إف الهزالي قضى عمى الفمسفة في الحضارة االسبلمية  .11
غير أني أزيد عميو أف ! ، لـ تقـ ليا بعده قا مة، وىو قوؿ أراني أقره(16)ُمبرماً 

بلمية في الهزالي بمواقفو الكارىة والمناىضة لحؽ أبنا حضارتنا االس
فمسفة "، ُيؤرخ عمى األرجح لميبلد (النضاؿ مف أجؿ الحقيقة)التفمسؼ
وأعني بيا الفمسفة حيف تتنكب لميمتيا، وينتيي بيا األمر إلى "! الضرار

موضوعة في صيئ، نيا ية كاممة، تنتقؿ  عرفةٍ التيافت في دوجماطيقية، في م
أواًل، إضعاؼ : (17)ففمسفة الضرار ُتصيب ىدفي! مف واحد إلى آخر بالتعميـ

ما وثانيًا، إشاعة الُعقـ الفمسفي، فأقصى . قيمة وأىمية ُنشداف الحقيقة
 !والتشدؽ بمقوالتيا يستطيعو فبلسفة الضرار ىو فيـ الفمسفات القا مة

 

صفوة القوؿ، إف الحضارة االسبلمية، ومنيا ثقافتنا العربية، ال تقؼ غالبًا  .11
، بدافع المنفعة (الخ..الطب والفمؾ والذرةك)حجر عثرة في سبيؿ تطوير العمـو

العممية وحدىا في أغمب األحياف، ولكونيا معنية بالمادة، وليس بنقد وتطوير 
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كالفمسفة، والتاريخ، والسياسة، والفف، )، أما االنسانيات(18)ثقافة االنساف
 !!  ، فيي محفوفة بالتحريـ، كونيا معنية باإلنساف(الخ..واألخبلؽ،

 

 :، لكنيا ليست األخيرةخطوة ىائمة
 

القا مة في عالمنا العربي، نشأت وتطورت في كنؼ األصؿ الديني  األخبلؽ
أعني األصؿ )أوليما، كوف الديف: ، وذلؾ لسببيف(وأدياف أخرى كالمسيحية)لبلسبلـ

أبناء أماـ وُألفة  شيوعاً الطريؽ األكثر ، (الديني لبلسبلـ وأدياف أخرى كالمسيحية
 (!كحضارة كاممة)جزء أصيؿ مف االسبلـاألخبلؽ ثانيًا، ! الحقيقة ثقافتنا لُنشداف

 

الكارثة ىي أف ميداف األخبلؽ في عالمنا العربي يتمتع ! إلى ىنا وال مشكمة
األصؿ الديني لبلسبلـ )بامتياز الُحرمة والقداسة الذى ُيعترؼ بو كحؽ أصيؿ لػ

 ! ، في ىذا الميداف الحيوي، وعميو ال ُيستفاد مف الجيد الفمسفي(واألدياف األخرى
 

يحدث ىذا، رغـ االختبلؼ الواضح بيف ميداف األخبلؽ، مف حيث انفتاحو 
األصؿ الديني لبلسبلـ واألدياف )لمنقد والتطوير، وبيف الطبيعة المكتممة والمقدسة لػ

إالما االعتماد عمى الوازع الديني وحده في التمكيف لمكاـر : والسؤاؿ(! األخرى
ػ ضماف احتفاظ التربية األخبلقية 1: لماذا ال ُيستعاف بالفمسفة أيضًا لػو ! األخبلؽ؟

ػ مناىضة استخداـ 3. ػ مناىضة اليوس بالطقوس الدينية2. بزخميا وراىنيتيا
 . ػ مناىضة استخداـ الطقوس كهطاء4. الطقوس كبديؿ لمكاـر األخبلؽ

 

بحؽ ثمرة ُحموة قار ي الكريـ، أراني ال أنكر كوف الوازع الديني، الذى ىو 
لؤلدياف، في كؿ زماف ومكاف، خطوة ىا مة عمى طريؽ التمكيف لمكاـر األخبلؽ في 
حياة االنساف عمى األرض، لكنو ليس ػ ويالحكمة اهلل ػ، وال ينبهي لو، أف يكوف 
الخطوة الوحيدة أو األخيرة، عمى طريؽ ُنشداف االنساف ػ وال أقوؿ ادراكو ػ لمكماؿ 

ف الوازع الديني ىو األكثر تأثيرًا في قموب وعقوؿ البسطاء، في صحيح أ! األخبلقي
 !إذ يكفى لتحريكو أف ُتذكر أىواؿ ما بعد الحياة! مجتمعاتنا الكسيرة
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غير أننا في العالـ العربي، نكوف مف السذاجة بمكاف، إف نحف أسرفنا في 
لشيء، إال لبعد ال ! االعتماد عمى الوازع الديني وحده في تزخيـ التربية األخبلقية

واألىـ سطو أخوة ! المسيرة الزمنية بيننا وبيف موقظيف عظاـ، كالنبي محمد والمسيح
لنا عمى األدياف، وسعييـ لمحيمولة دوف تثميف أبناء أوطاننا الكسيرة لثورية ىؤالء 

 ..العظاـ، عبر محاكاتيـ، في نقدىـ وتطويرىـ، لثقافات نشأوا في كنفيا
 

اجتنا إف نحف تمسكنا باالعتماد عمى الوازع الديني وحده آخر لمقوؿ بسذ دافعٌ 
في تزخيـ التربية األخبلقية، يتمثؿ في التعقد المتنامي لشخصية االنساف ولظروفو 

! شعوبنا في حاجة ألكثر مف تحديد المسالؾ الشرعية! الحياتية، عمى كافة األصعدة
قية صمبة، قادرة عمى إنيا في حاجة لبناء وجداف أخبلقي، أعني بنية تحتية أخبل

تمكينيا مف التعاطي األخبلقي الكؼء مع الُمستجدات الحياتية الُمتداخمة، وقادرة 
 ! أيضًا عمى تمكينيا مف لجـ اليوس بالطقوس الدينية، ال الُمزايدة عمييا

 

 !وآثـ مف ُيسترؽ، وُتصادر كرامتو، باسـ اهلل! عاٌر أف ُيقتات بالفتوى
 

يف اإلنساف في عالمنا العربي مجموعة مف األفكار إننا إذا اكتفينا بتمق
األخبلقية الشا عة التى تعيش عمييا مجتمعاتنا منذ قروف، فقد نستطيع إلى حد ما أف 

ولكف ىذا ال يعدو اف يكوف الحد األدنى . نضمف حياة أخبلقية متوسطة ليذا االنساف
طيع أمة كأمتنا الكسيرة ولكي تست! لمحياة األخبلقية، وال تستطيع أمة أف تكتفي بذلؾ

أف تحيا حياة أخبلقية صحيحة فبل يكفي أف يبتعد السواد األعظـ مف أبنا يا عف 
فالمجتمع الذى تسود . اقتراؼ اآلثاـ الوضيعة كالقتؿ والسرقة واالختبلس وما إلى ذلؾ

العبلقات السميمة بيف أفراده وينتفي فيو النزاع والمشاحنة، اذا اقتصر عمى ذلؾ وحده 
 ! انو ال يكوف إال في مستوى تافو مف مستويات الحياة األخبلقيةف

 

اذ يجب أف يكوف لو فوؽ ذلؾ مثااًل أعمى يتوؽ إليو، يجب أف يضع أمامو 
خيرًا يعمؿ عمى تحقيقو ويشترؾ بنصيب وافر فعاؿ في زيادة تراث االنسانية 

نطبؽ عمى فالتعطؿ يوسوس بالشر، وينطبؽ ذلؾ عمى الجماعات كما ي. األخبلقي
 ! فاذا لـ يجد النشاط الفردي ما يشهمو فانو ينقمب ضد نفسو! األفراد سواء بسواء
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وكذلؾ اذا ظمت القوى األخبلقية في مجتمع ما خامدة بدوف أف ُتوجو نحو 
. نشاط ما فانيا تنحرؼ عف اتجاىيا األخبلقي وُتستخدـ في صورة منحرفة ضارة

ما ارتقى في سمـ المعرفة، فكذلؾ المجتمعات وكما أف االنساف تزيد حاجتو لمعمؿ كم
كمما ارتقى نظاميا األخبلقي والفكري وتعقد، ازداد شعورىا بالحاجة لتزويد نشاطيا 

مجتمعاتنا العربية ال تستطيع أف تقنع بما انتقؿ الييا مف تراث . المتزايد بهذاء جديد
  .(19)ميدافيجب أف تنقد وُتطِور، وتفتح آفاقًا جديدة في ىذا ال! أخبلقي
 

 ىل يمكن مناىضة االنحطاط األخالقي في متتمعاتنا؟ 
 

قد تكوف الميزة الوحيدة لبلنحطاط األخبلقي في مجتمعاتنا العربية، أف الباحػث 
 !ال يجد صعوبة أو حتى حاجة الثباتو، فيو يتحدث عف نفسو، في جرأة

 

مكانية مناىضػة لذا، أستأذنؾ قار ي الكريـ في القفز مباشرة إلى مناقشة مدى إ
 !االنحطاط األخبلقي في مجتمعاتنا، خاصة وأنو يمتحؼ اليوس الطقوسي

 

الحقيقة أف ىناؾ إمكانية نظرية لمناىضة االنحطاط األخبلقي فػي مجتمعاتنػا، 
عبػػر تمكػػيف محبػػي الحقيقػػة، أعنػػي الفبلسػػفة، ال فبلسػػفة الضػػرار الُمشػػار إلػػييـ سػػمفًا، 

األخػػبلؽ، ومػػف ثػػـ االسػػياـ فػػي التمكػػيف لمرقػػي مػػف االسػػياـ فػػي نقػػد وتطػػوير ميػػداف 
 !األخبلقي في مجتمعاتنا العربية، دوف التخمي عف الوازع الديني، ودوره األصيؿ

 

لكػػػػف األمػػػػر يختمػػػػؼ كثيػػػػرًا عمػػػػى الصػػػػعيد العممػػػػي، إذ يعمػػػػد تجػػػػار اآلالـ مػػػػف 
أو محترفػػي التبريػػر الػػديني، وفبلسػػفة الضػػرار، لمتشػػكيؾ فػػي إمكانيػػة التثمػػيف المتبػػادؿ 

وليس ! مجرد التعايش السممي، بيف الجيد الفمسفي والوازع الديني، في ميداف األخبلؽ
لنا أف نتصور أف ىذا التشكيؾ محض حماقة، وأف تجار اآلالـ، مػف محترفػي التبريػر 
الديني، وفبلسػفة الضػرار، وىػـ ُكثػُر، مجػرد مجموعػات عشػوا ية، ُيمكػف أف ُينػاؿ منيػا 

 !ال، األمر أعقد وأخطر بكثير! ا وُسمطانيابسيولة، وأف ُيقوض ُنفوذى
  

مف محترفي التبرير الديني، وفبلسفة الضػرار، ليسػوا إال حمقػة فػي  ُتجار اآلالـ
 !ومف الحماقة والهفمة رمييـ بالعشوا ية والتخمؼ! (21)سمسمة اآلخرية العربية
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خرية بوصفيا رأس الزاوية في اآل)أعني باآلخرية العربية ىنا، النخب الحاكمة 
، (أو النخب البديمة، ومعظميا ُيجاىر بالسطو عمى األدياف)، ونخب الظؿ (العربية

 :، ألسباب منيا(21)واألخيرة ىي األكثر تكريسًا النحطاطنا األخبلقي
 

سواء كأصؿ ديني أو كحضارة )استخداميا الُمستداـ والبلأخبلقي لبلسبلـ .1
عمى ! د سقؼ ليذا االستخداـ، في لعبة الُمزايدة والُمناورة، وعدـ وجو (كاممة

خبلؼ النخب العربية الحاكمة، التى ال تُفرط في الُمزايدة عمى ورقة الديف، 
 الخ ..فجرابيا مآلف بأوراؽ، كالقومية العربية، والمصمحة الوطنية

 

ُمجاىرتيا بحتمية الخمط بيف األصؿ الديني لبلسبلـ وبيف االسبلـ كحضارة  .2
بيف الوالء لبلسبلـ كديانة، والوالء لمحاكـ  كاممة، ومف ذلؾ ترويجيا لمربط

 !المسمـ، في حيف تكتفي النخب العربية الحاكمة بالتطبيؽ العممي لذلؾ
 

طنطنتيا بالوصاية عمى االسبلـ كحضارة كاممة، ومناىضتيا لمحاوالت نقد  .3
وىو ! وتطوير ىذه الحضارة، بزعـ صيانة وحماية األصؿ الديني لبلسبلـ

ب الحاكمة في ىدوء، عبر فبلسفة الضرار، ومحترفي نفس ما تفعمو النخ
 ..فميذه النخب أيضًا مف ُيدافع عف وصايتيا عمى االسبلـ! التبرير الديني

 

ومف ! تهمهميا وانتشارىا في الشارع العربي، واستحواذىا عمى تعاطؼ الُسذج .4
ة ذلؾ نجاحيا الُمبير في إشاعة اليوس بالطقوس الدينية، واعتبارىا إياه تظاىر 

 ..إسبلمية، تُبرز قوتنا معشر المسمميف، وُيباىي بيا اهلل مبل كتو
 

ال أخبلقية الهالبية العظمى مف كوادرىا، فهالبًا ما يتـ تصفية الشرفاء منيـ  .5
تتشابو ! عمى يد النخب الحاكمة، لرفضيـ الدخوؿ في لعبة الُمزايدة والمساومة

درىا، مع النخب الحاكمة، نخب الظؿ في ال أخبلقية الهالبية العظمى مف كوا
بيد أف االختبلؼ، ربما الوحيد، ىو أف القاعدة العريضة الساذجة في نخب 

، بنفس القوة والحماسة، التى تتأثر بيا القاعدة "الديف"، تتأثر بكممة (22)الظؿ
 "!    الماؿ"و" السمطة"العريضة في النخب العربية الحاكمة بكممتي 
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اعتي بوجػػود إمكانيػػة نظريػػة لمناىضػػة االنحطػػاط قػػار ي الكػػريـ، ذكػػرت سػػمفًا قنػػ
األخبلقي في مجتمعاتنا، عبر تمكيف محبي الحقيقة، أعني الفبلسفة، مف االسياـ فػي 
تزخيـ التربية األخبلقية، ومف ثػـ االسػياـ فػي التمكػيف لمرقػي األخبلقػي فػي مجتمعاتنػا 

ال تمػػؿ اآلخريػػة  وىػػو أمػػر! العربيػػة، دوف التخمػػي عػػف الػػوازع الػػديني، ودوره األصػػيؿ
المحمية مناىضػتو والحيمولػة دوف حدوثػو، ولسػوؼ أجتيػد فػي السػطور التاليػة، /العربية

لقػػػػػراءة أفكػػػػػار ىػػػػػذه اآلخريػػػػػة اآلثمػػػػػة فػػػػػي مناىضػػػػػتيا الدؤوبػػػػػة والُمسػػػػػتدامة السػػػػػتعانة 
 . مجتمعاتنا بجيد محبي الحقيقة، في التمكيف لمكاـر األخبلؽ

 

،  (ـو مػػف اآلخػػر العػػالمي واآلخراالقميمػػيالمػػدع)المحمػػي/البػػد أف اآلخػػر العربػػي
يعػػي جيػػدًا خطػػورة دعوتنػػا لبلسػػتعانة بالجيػػد الفمسػػفي فػػي مكافحػػة جا حػػة االنحطػػاط 

 !يعي انطوا يا عمى تيديد، لمكاسبو، بؿ لوجوده! األخبلقي في مجتمعاتنا العربية
  

االسػػػػػػتعانة بالجيػػػػػػد الفمسػػػػػػفي، فػػػػػػي تػػػػػػزخيـ التربيػػػػػػة األخبلقيػػػػػػة، تػػػػػػراه اآلخريػػػػػػة 
ػػػ يفػػتح الطريػػؽ أمػػاـ 1: المحميػػة، سػػابقة خطيػػرة، وغيػػر مأمونػػة العواقػػب، كونػػو/لعربيػػةا

شػػػعوبنا لممطالبػػػة بمسػػػاواتيا ببقيػػػة شػػػعوب األرض، والسػػػماح ليػػػا بالنضػػػاؿ مػػػف أجػػػؿ 
ػػػػػػػػػػ ُيميػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػزواؿ الحػػػػػػػػػاجز النفسػػػػػػػػػي أمػػػػػػػػػاـ االشػػػػػػػػػتهاؿ 2! الحقيقػػػػػػػػػة، أي بالتفمسػػػػػػػػػؼ

ػػػػ واألىػػػـ ىػػػو أنػػػو يفػػػتح 3(! الػػػخ..لفػػػف،كالفمسػػػفة، والتػػػاريخ، والسياسػػػة، وا)باالنسػػػانيات
أبػػػواب الحريػػػة أمػػػاـ أبنػػػاء ثقافتنػػػا العربيػػػة، السػػػتعادة حقيػػػـ المشػػػروع فػػػي نقػػػد وتطػػػوير 

 ! ، وميبلد حضارتنا االسبلمية(ص)ربما ألوؿ مرة، منذ بعثة النبي محمد! ثقافتيـ
 

وتمػػػؾ أمػػػور إف حػػػدثت، سُتسػػػفر بػػػدورىا عػػػف تػػػداعيات ال تقػػػؿ عنيػػػا ثوريػػػة،  
المحمية، بنخبيػا الحاكمػة والبديمػة، مػف مواصػمة السػطو عمػى /ف اآلخرية العربيةكحرما

 ..األدياف، وعمى المشاعر الجماعية األخرى، كالقومية العربية، وحب الوطف
 

المحميػػة، ُمطالبػػة إذف بالػػدفاع عػػف مكاسػػبيا، بػػؿ الػػدفاع عػػف /اآلخريػػة العربيػػة
وميراثنا األخبلقي، الضػارب فػي  تخويؼ البسطاء عمى خصوصيتنا الثقافية،! وجودىا

 !المحمي، أظنو لف ُيفمتو/أعماؽ التاريخ، سبلح ر يسي في حوزة اآلخر العربي
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إننا نولد وننشأ في بي ة ثقافية بعينيا، لـ نخترىا، نظؿ أسرى ليا، لسنوات 
طويمة، فطفولة االنساف واعتماده عمى أبويو، تظؿ ىي األطوؿ واألكثر إرىاقا 

رنة بطفولة الحيواف، ولذلؾ حكمة بالطبع، وىي أنو مؤىؿ لبلضطبلع لؤلبويف، مقا
 !بما ال يضطمع بو الحيواف، وىو نقد وتطوير ثقافتو، التي نشأ  وعاش في كنفيا

 

يعني ذلؾ أف االنساف ينبهي لو أف ُيعد خبلؿ سنوات اعتماده عمى أبويو، 
! خاصة في شقيا األخبلقيليذه الفتوحات الُمطالب بإحرازىا في نقد وتطوير ثقافتو، 

نما  فضوؿ االنساف الحاد ونزوعو الهريزي لبلستكشاؼ، ال ينبهي وأده أو تسفييو، وا 
نحف ُمطالبوف بتثمينو وتزخيمو، ل بل ينشأ االنساف عاجزًا عف نقد وتطوير ثقافتو، 

في فيعمد إما إلى الوقوع في عبودية التكرار التقميدي، أو انو يستبدؿ بثقافتو التي نشأ 
 !كنفيا ثقافة أخرى، عمى نحو ما نرى في مجتمعاتنا المتخمفة

 

أقوؿ ىذا لتعمـ قػار ي الكػريـ أف دعوتنػا لبلسػتعانة بالجيػد الفمسػفي، فػي تػزخيـ 
وىػو مػا يعنػي ! التربية األخبلقية لشعوبنا، كفيػؿ بمجػـ، بػؿ محػو، انحطاطنػا األخبلقػي

ميعػػاف أخبلقػػي، ُينػػاقض باف فػػي تثمػػيف خصوصػػيتنا األخبلقيػػة، ال التخمػػي عنيػػا والػػذو 
 ! تراثنا األخبلقي، لمجرد شيوعو في مجتمعات تسبقنا في الرقي المعرفي

 

الحريػػػة تعنػػػي العػػػري، والشػػػذوذ، والزنػػػا، والتجػػػديؼ فػػػي المقدسػػػات، واالنفػػػبلت 
 ..ُيروج ليا ُمهالطات لـ ينفؾ اآلخر العربي اآلثـ! األخبلقي، وشيوع الموبقات

 

المحمي، لف يتردد في استخدامو، كعادتو /اآلخر العربيسبلح آخر أتوقع أف 
دا مًا، لتسفيو دعوتنا لبلستعانة بالجيد الفمسفي في مكافحة جا حة االنحطاط 

المحمي، أف الحؿ الوحيد ىو /العربي سيزعـ اآلخر! األخبلقي في مجتمعاتنا العربية
 !وازع الدينيتجديد الخطاب الديني، والتمكيف لمكاـر األخبلؽ، عبر تقوية ال

 

ػ أف تجديد الخطاب الديني، 1: ُمزايدة رخيصة، ألسباب عديدة، أذكر منيا 
ينيض بو، في الهالب، بحكـ الضرورة العممية والواقع القا ـ، ُتجار اآلالـ مف 

ػ أف تجديد 2! محترفي التبرير الديني، وىـ مجرد حمقة في سمسمة اآلخرية اآلثمة
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اؿ تقوية الوازع الديني لدى األفراد، عبر استبداؿ الخطاب الديني، لف يتجاوز بح
. الترغيب في إتباع المسالؾ الشرعية، بالترىيب والتخويؼ مف عذابات ُيذيقنا اهلل إياىا

ػ أف تجديد 3. وىو ما يعني أف تظؿ البنية التحتية األخبلقية، عمى خوا يا الراىف
تعانة بالجيد الفمسفي في الخطاب الديني، إف ىو حدث، ال ينبهي لو أف يُجب االس

لعدـ وجود تعارض ُيذكر، عبلوة ! مكافحة جا حة االنحطاط األخبلقي في مجتمعاتنا
 !عمى إمكانية التثميف المتبادؿ بيف الجيد الفمسفي والوازع الديني

 

المحمي، كعادتو دومًا، إلى خمط األوراؽ، /وأخيرًا، قد يعمد اآلخر العربي 
ا، ويعمؿ في الوقت نفسو عمى تفريهيا مف مضمونيا، بأف فُيبدي عدـ ممانعة لدعوتن

يستعيف بفبلسفة الضرار، رغـ تيافتيـ وعقميـ الفمسفي، عمى نحو ما يحدث في 
يياميـ عدـ محاربتو لمفمسفة  ..كثير مف األحياف، بيدؼ تضميؿ الُسذج، وا 

 

عمى فبلسفة الضرار ُكثُر في دوا رنا الفكرية واألكاديمية، غير أني لـ أقع 
جيد فمسفي ألحدىـ، يرقى أو عمى األقؿ يقترب في ثقمو وزخمو المعرفي مف جيود 

 !(23)محبي الحقيقة، في المجتمعات التي تسمح بالنضاؿ مف أجؿ الحقيقة
 

الضمير، والقيـ األخبلقية، والواجب، والفضيمة، والمس ولية والحرية، ومبادئ 
 ! منبدأ بتشييدىا في ربوعناف! الحياة األخبلقية، كميا صروح را عة مييبة

 

 :اليوامش
 ــــــــــــ

أقنعة ..بشرة سوداء"الثا ر األنسني فرانز فانوف كتابو القيـ والُممتع اختتـ ( 1)
! يا جسدي، اجعمني دا مًا إنسانًا يسأؿ: ، بمقولة را عة وُمميمة، ىذا نصيا"بيضاء
الجزا ر  )، أقنعة بيضاء..بشرة سوداءفرانز فانوف، ترجمة خميؿ أحمد خميؿ، : راجع

 . 246، ص (2114دار الفارابي، & منشورات آنيب : بيروت
المقصود بالفكر األنسػني ىنػا رؤيتػي المقترحػة لػو، وفييػا ال تعنػي األنسػنية سػوى ( 2)

أف ُيحقػػػػؽ اإلنسػػػػاف، أي إنسػػػػاف، بهػػػػض النظػػػػر عػػػػف الجػػػػنس أو المػػػػوف أو العػػػػرؽ أو 
بؽ بػػيف أقوالػػو وأفعالػػو، شػػريطة انطػػواء تمػػؾ أكبػػر قػػدر ممكػػف مػػف التطػػاإلػػخ، ..الجنسػػية
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األقواؿ واألفعاؿ عمى تثميف لقوؿ األنسنية باإلنسػاف كػأعمى قيمػة فػي الوجػود، وىػدفيا 
الماثؿ في التمحيص النقدي لؤلشياء بمػا ىػي نتػاج لمعمػؿ البشػري ولمطاقػات البشػرية، 

. محاضػر الجمعػيتحسبًا لسوء القػراءة وسػوء التأويػؿ البشػرييف لمماضػي الجمعػي كمػا ل
ػػ 1: وكذا شريطة وقوعيا في إطػار الخصػا ص العامػة لؤلنسػنية والتػى تتمثػؿ فيمػا يمػي

 فتثمػيػ 3. اإلشادة بالعقؿ ورد التطور إلى ثورتو الدا مةػ 2 .معيار التقويـ ىو اإلنساف
 ػػػ5. القػػوؿ بػػأف التقػػدـ إنمػػا يػػتـ باإلنسػػاف نفسػػوػػػ 4. الطبيعػػة والتعػػاطي المتحضػػر معيػػا

، كتاب مقاالت في الفكر األنسني: لممزيد راجع لمكاتب .النزعة الحسية الجماليةتأكيد 
 . منشور عمى االنترنت

أنا ىنا كمستشار لمر يس األمريكي ػ لمعمـو والتكنولوجيا لمنطقة الشرؽ األوسط ( "3)
، بيذه الكممات رفض أحمد زويؿ، وىو أمريكي "ػ، ولف أجيب عمى أي أس مة سياسية

صرية، ُمنح جا زة نوبؿ في الفيزياء، االجابة عف سؤاؿ حوؿ ما إذا كاف مف أصوؿ م
، تريدة المصري اليوم: راجع! 2111سيرشح نفسو النتخابات الر اسة المصرية عاـ 

12/1/2111 . 
، 1964ُمنح الفيمسوؼ الفرنسي الشيير سارتر جا زة نوبؿ في األدب عاـ ( 4)

صورة شخصية في حمد عمر شاىيف، جاف بوؿ سارتر، ترجمة أ: راجع! ورفضيا
 .131، ص (1995دار شرقيات لمنشر والتوزيع، : القاىرة)، السبعين

 .االنترنتالبحث منشور عمى ( 5)
ُيركز الكاتب عمى الشارع المصري، ال لشيء إال لكونو يعيش في مصر، ( 6)

 ! ومعموماتو عنيا أوفر بطبيعة الحاؿ مف معموماتو عف بقية المجتمعات العربية
ال يختمؼ مفيـو الحضػارة عػف نظيػره الخػاص بالثقافػة كثيػرا، فكبلىمػا يشػير إلػى ( 7)

طريقػػة حيػػاة شػػعب معػػيف، غيػػر أف الحضػػارة ىػػي الكيػػاف الثقػػافي األوسػػع، أو بمعنػػى 
آخر ىي أعمى تجمع ثقػافي مػف البشػر وأعػرض مسػتوى مػف اليويػة الثقافيػة يمكػف أف 

تعرؼ بكؿ مف العناصػر الموضػوعية العامػة وىى . يميز اإلنساف عف األنواع األخرى
وىنػػاؾ . مثػػؿ المهػػة، والتػػاريخ، والػػديف، والعػػادات، والمؤسسػػات، والتحقػػؽ الػػذاتي لمبشػػر

مسػػػتويات لميويػػػة لػػػدى البشػػػر، فسػػػاكف القػػػاىرة قػػػد يعػػػرؼ نفسػػػو بػػػدرجات مختمفػػػة مػػػف 
والحضارة التي ينتمي إلييا ىػي أعػرض مسػتوى مػف . مصري، عربي، مسمـ: االتساع
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الكبػػرى التػي نشػػعر ثقافيػا بػػداخميا " نحػف"لتعريػؼ يمكػف أف يعػػرؼ بػو نفسػػو، أي أنيػا ا
وقػد تضػـ الحضػارات عػددا كبيػرا . عنػد اآلخػريف خارجنػا" ىـ"أننا في بيتنا، في مقابؿ 

وعمػػى . مػػف البشػػر مثػػؿ الحضػػارة الصػػينية، أو عػػددا قمػػيبل مثػػؿ الكػػاريبي األنجموفػػوني
كثيرة ذات ثقافات ما زة وتفتقر إلػى معػيف ثقػافي  مدى التاريخ وجدت جماعات صهيرة

وكانت الفروؽ تتحػدد حسػب الحجػـ واألىميػة بػيف الحضػارات الر يسػية . أوسع ليويتيا
وطبقػا لينتنجتػوف تتمثػػؿ . والفرعيػة أو بػيف الحضػارات الر يسػية والحضػارات الجييضػة

واإلسػػػػػػبلمية، الحضػػػػػػارات الر يسػػػػػػية المعاصػػػػػػرة فػػػػػػي الصػػػػػػينية، واليابانيػػػػػػة، والينديػػػػػػة، 
إال أف . والهربيػػة، والروسػػية األرثوذوكسػػية، واألمريكيػػة البلتينيػػة، فضػػبل عػػف األفريقيػػة

ف اتفقػػػوا بشػػػكؿ عػػػاـ فػػػي تحديػػػدىـ لمحضػػػارات الر يسػػػية فػػػي التػػػاريخ وتمػػػؾ  البػػػاحثيف وا 
الموجػػودة فػػي العػػالـ الحػػديث، فػػإنيـ غالبػػا مػػا يختمفػػوف عمػػى إجمػػالي الحضػػارات التػػي 

صػػامويؿ ىنتنجتػػوف، ترجمػػة طمعػػت : لمزيػػد مػػف المعمومػػات راجػػع. يخُوجػػدت فػػي التػػار 
، (1998سػطور، : القػاىرة)، صدام الحضارات ـ إعادة صنع النظـام العـالميالشايب، 

 .81ػ  67ص 
جاف سوفاجيو وكمود كايف، ترجمة عبد الستار الحموجي : راجع في ىذا الصدد( 8)

المجمس األعمى : القاىرة)، ميمصادر دراسة التاريخ االسالوعبد الوىاب عموب، 
 (.1998، 31لمثقافة، المشروع القومي لمترجمة، رقـ 

مؤسسة األبحاث : بيروت)، االستشراقإدوارد سعيد، ترجمة كماؿ أبو ديب، ( 9)
، تعقيبات عمى االستشراقػػػػػ، ترجمة وتحرير صبحي حديدي، (. 2113العربية، 

ػػػػػ، ترجمة كماؿ أبو ديب، (. 1996ر، المؤسسة العربية لمدراسات والنش: بيروت)
 (.1997دار اآلداب، : بيروت)، الثقافة واالمبريالية

تيودور نولدكو، ترجمة جورج : عمى سبيؿ المثاؿ، راجع ىذه الدراسة( 11)
 (. 2114مؤسسة كونراد ػ أدناور، : بيروت)، تاريخ القرآن، (وآخريف)تامر

تاريخ الفمسفة بد اليادي أبو ريدة، دي بور، ترجمة محمد ع. ج. ت: راجع( 11)
وراجع . 4ػ3، ص(لجنة التأليؼ والترجمة والنشر، بدوف تاريخ: القاىرة)، في االسالم

 (.1985دار اآلداب، : بيروت)، الشعرية العربيةأدونيس، : أيضاً 
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، (محرر)جب. ر. ا. ، في ىػ"مقدمة لممشرؼ عمى التحرير"جب، . ر. ا. ىػ( 12)
وتية االسالم ـ نظرة في الحركات الحديثة في ليادي أبو ريدة، ترجمة محمد عبد ا

 . 9، ص(2119المركز القومي لمترجمة، : القاىرة)، العالم االسالمي
، (1979دار الثقافة الجديدة، : القاىرة)، المعتم الفمسفيمراد وىبة، ( 13)

 .199ص
، ق األوسطاليويات المتعددة لمشربرنارد لويس، ترجمة حسف كامؿ بحري، ( 14)
 .49، ص (2116دار الينابيع، : دمشؽ)
 .35ػ34، ص ذ. س. مدي بور، . ج. ت( 15)
، تيافت الفالسفةاالماـ أبي حامد محمد بف محمد بف محمد الهزالي، : راجع( 16)
 (.2111دار الكتب العممية، : بيروت)
 .االنترنت، مقالة منشورة عمى "فمسفة الضرار واقع كارثي"حاـز خيري، ( 17)
، روح الحضارة العربيةىانز ىينرش شيدر، ترجمة عبد الرحمف بدوي، ( 18)
تيرنر، . ىوارد ر: ولممزيد راجع. 111، ص (1949دار العمـ لممبلييف، : بيروت)

المجمس األعمى لمثقافة، : القاىرة)، العموم عند المسممينترجمة فتح اهلل الشيخ، 
براوف، ترجمة أحمد شوقي . إدوارد ج(. 2114، 644المشروع القومي لمترجمة، رقـ 

سمسمة األلؼ كتاب باشراؼ االدارة العامة لمثقافة، : القاىرة)، الطب العربيحسف، 
 (.1966، 631إدارة التعميـ العالي، مؤسسة سجؿ العرب، رقـ 

، التربية األخالقيةإميؿ دوركايـ، ترجمة السيد محمد بدوي، : لممزيد راجع( 19)
 (.تربية والتعميـ، االدارة العامة لمثقافة، إدارة الترجمة، بدوف تاريخوزارة ال: القاىرة)
في تثمينيا لقدر اإلنساف في الزود بشرؼ عف حرية عقمو وقمبػو، تػذىب رؤيتػي ( 21)

الُمقترحة لمفكر األنسني إلى القوؿ بأف تطور التاريخ اإلنسػاني إنمػا ُيعػد نتاجػًا لصػراع 
ممػػؾ سػػوى حريػػة عقمػػو وقمبػػو التػػي وىبػػو الخػػالؽ ال ي( ذات)طويػػؿ ومريػػر بػػيف إنسػػاف 

ُيصػر عمػى االسػت ثار بالحريػة، ( آخػر)إياىا، ليستعيف بيا عمى ترويض الحياة، وبػيف 
، فػػػي رؤيتػػػي الُمقترحػػػة لمفكػػػر (اآلخػػػر)فػػػػ ! ليتسػػػنى لػػػو العبػػػث بمقػػػدرات رفػػػاؽ الحيػػػاة

عػف حقػو فػي ( الػذات)األنسني، عادة مػا يعمػد إلػى آليػات بعينيػا لتكػريس تنػازؿ أخيػو 
تابعػًا ( الػذات)نقد وتطوير ثقافتو، أي طريقة حياتو الشاممة، ليظػؿ ىػذا األخ المسػكيف 
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، (اآلخػػر)ذلػػيبًل طيمػػة مقامػػو فػػي ضػػيافة الحيػػاة، يسػػتيمؾ فقػػط مػػا يجػػود عميػػو بػػو عقػػؿ 
حتػػػى أنػػػو بمػػػرور الػػػزمف، يفقػػػد ىػػػذا التػػػابع الػػػذليؿ تمامػػػًا قدرتػػػو عمػػػى النقػػػد والتطػػػوير 

لممزيػػد عػػف اآلخريػػة العربيػػة، راجػػع ! جزًا، ال يممػػؾ سػػوى االنتظػػاروُيصػػبح مسػػخًا عػػا
 . ، كتاب منشور عمى االنترنتتيافت اآلخر: لمكاتب

التركيز ىنا عمى محاوالت السطو عمى األصؿ الػديني لبلسػبلـ، لكونػو الديانػة ( 21) 
 .األكثر انتشارًا في عالمنا العربي

شماوي آخر قادة التنظيـ الخاص راجع عمى سبيؿ المثاؿ، مذكرات عمي ع( 22)
التاريخ السري لتماعة االخوان عمي عشماوي، : لجماعة االخواف المسمميف

 (. 2116مركز ابف خمدوف لمدراسات االنما ية، : القاىرة)، المسممين
وكالة : الكويت)، األخالق النظريةعبد الرحمف بدوي، : لمتحقؽ مف ذلؾ، راجع( 23)

 (.1957المطبوعات، 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثامن
 !أبطال عظماء أم باعة لصكوك الحرية

 



 116 

  صممي ديكور بال ذاكرة،بدل أن نكون مُ "  
  ،صبح عمماء آثارنُ ينبغي أن    
  " !إلى الضوء ُنخرج حياتنا الداخمية، و نقب في ذواتنانُ    
 إدوارد سعيد                         

 

اف وثبػػات عػػف آراء تختمػػؼ عمػػا ُيػػروج قبل ػػؿ ىػػـ الػػذيف يسػػتطيعوف التعبيػػر بػػاتز 
 . أبناء أمتنا يعجزوف حتى عف مجرد تكويف مثؿ ىذه اآلراء الثا رة. لو في مجتمعاتيـ

 

قاعػات . دور العمـ عندنا كثيرة، غير أف العمماء ذوى النبالة والحكمة قمػة نػادرة
يػػة عزيػػزة الدراسػػة عديػػدة، لكػػف الشػػباب المػػتعطش لمحقيقػػة، المتشػػبث بػػروح العدالػػة، أقم

 .الطبيعة، عمى ما يبدو، سخية بالمألوؼ مف األشياء، شحيحة بالثميف النادر. المناؿ
 

إف كػػبًل منػػا، نحػػف البشػػر، عمػػى األرض فػػي زيػػارة عػػابرة، نجيػػؿ سػػببيا، ولكننػػا 
بالنسػبة لػي، أرانػي قانعػًا اننػا ىنػا ! نعتقد في قرارة أنفسنا أننا نحس وُنػدرؾ ىػذا السػبب

يف نستمد كؿ سعادتنا مف ابتسػامتيـ وبيجػة حيػاتيـ، فمػذات أكبادنػا مف أجؿ أول ؾ الذ
ف كنػػا ال نعػػرفيـ،  وأحباؤنػػا، وكػػذلؾ أيضػػًا مػػف أجػػؿ الجمػػع الهفيػػر مػػف النػػاس الػػذيف وا 

ياىـ روابط الرفقة اإلنسانية  . ىدية اهلل لمبشر إننا ىنا لمدفاع عف الحرية،. تربطنا وا 
 

شرية، والتػى ُتميزنػا عػف بقيػة الكا نػات الخصا ص التي تتكوف منيا طبيعتنا الب
 .(1)الحياة رسالة. الُمحيطة بنا، إنما ُمنحت لنا وُأعطيت كبذرة، يجب أف نستثمرىا

 

حياتنا الداخميػة والخارجيػة تعتمػد عمػى جيػود معاصػرينا وأسػبلفنا، ولػذلؾ حتمػًا 
مػػػرات عمينػػػا أف نسػػػعى مػػػا وسػػػعنا بػػػأف نػػػرد جمػػػيميـ بقػػػدر مػػػا نمنػػػا ومازلنػػػا ننػػػاؿ مػػػف ث

 .مظاىر النجاح الظاىري، كالرفاىة المادية والشيرة، كميا بضاعة تعسة. جيودىـ
 

ىذه المقالة أعمػد فييػا إلػى تشػريح الفيػـ العربػي لمفيػـو البطولػة، فميػذا الفيػـ ػ 
 . عمى ما يبدو ػ عبلقة وطيدة بالتيو العربي الراىف والُمخيؼ في صحراء التخمؼ

 

  :العربيالبطولة في الوتدان 
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إلى حافتيا، فبل مفر مف أف تسكب أحزانيا وأفراحيا إنساف حينما تمتميء روح  
 .جوركي ـكسيم مقولة ُمميمة لؤلديب الروسي الشيير! وفي آذاف الناس عمى العالـ

 

الوجػػػداف الُحػػػر، ال يعتػػػرؼ بالبطولػػػة إال لمػػػف يجعػػػؿ سػػػبيمو فػػػي الحيػػػاة تحريػػػر 
 . الخ..جنسيتوأو  قو أو لونو أو عقيدتو، ال استرقاقو، بهض النظر عف عر االنساف، 

 

البطػػؿ ىػػو القمػػة المتوىجػػة فػػي ىػػـر ضػػخـ مػػف الولػػع بالحريػػة، وكممػػا اتسػػعت 
قاعدة ىذا اليـر استطاع أف يستوعب المزيد مف الحريػة، وازداد اشػراؽ اليػـر وجمالػو، 

البطػػؿ ىػػو مػػف درب نفسػػو ومؤلىػػا وحررىػػا مػػف . واصػػبح توىجػػو غيػػر قابػػؿ لبلنطفػػاء
 . إنو كأس ال قرارة ليا، في امتبلء مستمر وطفح مستمر. لعطاءأجؿ ا

 

قػػدر اإلنسػػاف ىػػو أف يكػػوف ُحػػرًا، ولػػو أننػػا احترقنػػا بنػػار مضػػي ة، لخمفنػػا وراءنػػا 
مػػف تسػػكنو شػػيوة اسػػترقاؽ العقػػوؿ . ذكريػػات را عػػة، ُتُ رجػػع األجيػػاؿ القادمػػة صػػداىا

ف أحسف إلى الناس والقموب، ال يصير بطبًل،  . يستِرؽ مف ُيحسف إلييـالبطؿ ال. وا 
 

قػػد يػػنجح ..قػػد يػػنجح بطػػؿ مزعػػـو فػػي إطعػػاـ أبنػػاء أمتػػو، فػػبل يبقػػى جػػا ع واحػػد
قد يػنجح كػذلؾ ..البطؿ نفسو في بناء المصانع، والمزارع، والمستشفيات، ودور العبادة
قػػػد يػػػنجح ىػػػذا ..فػػػي إحػػػراز االنتصػػػارات العسػػػكرية الُمدويػػػة، وفػػػي بنػػػاء القنبمػػػة النوويػػػة

ويبػث المػدارس ..الزا ؼ أيضًا في محو أمية أبناء أمتو، فبل يبقى أمػي واحػد الُمخِمص
وينشػػر ..فػػي ثنايػػا بػػبلده، فػػبل يبقػػى مػػواطف لػػـ يتخػػرج فػػي مدرسػػة أو معيػػد أو جامعػػة

يفعػؿ البطػؿ ! المكتبات، والمسارح، حتى ال تبقى قرية ال تعمرىػا ىػذه الوسػا ؿ وغيرىػا
 .. بناء أمتو، ولُيمِكف لمرؽ في العقوؿ والقموبالزا ؼ ىذا كمو، ليصادر ىدية اهلل أل

 

الميػػـ ىػػو مػػا ! الػػخ ال يكفػػي..وجػػود دور العمػػـ، والمسػػرح، والمطبعػػة، والكتػػاب
ال يكفػػي أف توجػػد الجامعػػة، وىػػؿ سػػاعدت الجامعػػة ! فػػي دور العمػػـ والمسػػرح والكتػػاب

مسػػػوخًا عمػػػى العكػػػس، إنيػػػا تُنػػػتج ! عنػػػدنا عمػػػى التمكػػػيف لمحريػػػة فػػػي العقػػػوؿ والقمػػػوب؟
 !مشوىة
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اإلنساف في أمتنا، التا ية في صحراء التخمؼ، يتهػذى وجدانػو الكسػير بمفيػـو 
إنػػو فػػي حاجػػة مزمنػػة وُميينػػة إلػػى يػػد حازمػػة، تتػػولى قيادتػػو . ُمتحجػػر وُمبتػػذؿ لمبطولػػة

إنػػو ُيسػػرؼ فػػي تصػػور شخصػػية صػػاحب ىػػذه اليػػد الحازمػػة وتحديػػد . وُتمسػػؾ بزمامػػو
بػػو أحػػبلـ اليقظػػة التػػي يتمثػػؿ فييػػا ىػػذا القا ػػد بطػػبًل،  الصػػفات المطموبػػة منػػو، وتشػػتط

! وُمنقػػػػذًا وُمخمصػػػػًا لؤلمػػػػة، يضػػػػرب التنػػػػيف بسػػػػيفو، دوف أف ينػػػػزؿ عػػػػف ظيػػػػر جػػػػواده
زعامتػػو فػػي الحػػدود السياسػػية، إنػػو األمػػؿ فػػي إزالػػة ىػػذه  رالُمخمػػص القػػومي ال تنحصػػ

 ..الحدود
 

 ! يصنعوف أنفسيـ، ال مف يعمميـ كيؼ (2)البطؿ العربي ىو مف يصنع الناس
 

مػػف جممػػة مػػف زار عالمنػػا العربػػي، فػػي الربػػع األخيػػر مػػف القػػرف التاسػػع عشػػر، 
رجػػؿ مفكػػر مػػف الشػػرؽ ػ إيرانػػي أو أفهػػاني، الخػػبلؼ فػػي أصػػمو خػػارج موضػػوعنا ػ، 

 .وممؾ مف الهرب، ساىما بقوة في ترسيخ ىذا الفيـ العربي ػ الُمشَوه ػ لمبطولة
  

إلى السيد جمػاؿ الػديف األفهػاني انػو قػاؿ، فػي  ُكتاب العرب ومؤرخوىـ ينسبوف
معرض الحديث عف مصير أىؿ الشرؽ الذي رآه الرجؿ مؤسفًا، إف حاجة الشرؽ إنما 

ولكف محمػد المخزومػي، الوجيػو البيروتػي الػذي رافقػو وتتممػذ !". مستبد عادؿ"ىي إلى 
تحيػى  ال: "عميو طويبًل وسجؿ أقوالو وحكمػو فػي كتػاب قػيـ، يضػع الػنص بشػكؿ آخػر

ماراتػػو إال إذا أتػػاح اهلل لكػػؿ مػػنيـ رجػػبًل قويػػًا عػػادالً  ". مصػػر وال يحيػػى الشػػرؽ بدولػػو وا 
ويضػػػيؼ المخزومػػػي انػػػو سػػػأؿ األفهػػػاني عػػػف ". خيػػػر صػػػفات الحػػػاكـ القػػػوة والعػػػدؿ"و

صحة ما ينسب إليو عف المستبد العادؿ، فأجابو بأف المطموب ىػو القػوي، ال المسػتبد 
ولعػػؿ االلتبػػاس بػػيف القػػوليف يعػػود إلػػى مقػػاؿ . نػػافى والعدالػػةالعػػادؿ، ألف االسػػتبداد يت

، جعػػؿ 1911كتبػػو رفيقػػو محمػػد عبػػده فػػي مجمػػة الجامعػػة فػػي اإلسػػكندرية فػػي العػػاـ 
، وحػػػدد فيػػػو األمػػػاني المعقػػػودة عمػػػى ىػػػذا "إنمػػػا يػػػنيض بالشػػػرؽ مسػػػتبد عػػػادؿ"عنوانػػػو 

ؿ إلػػى إلػػزاـ، ويصػػير ُيكػػره المتنػػاكريف عمػػى التعػػارؼ، ويمجػػ  األىػػ: (3)المسػػتبد العػػادؿ
وحػػدد عبػػده خمػػس عشػػرة سػػنة كفتػػرة البػػد منيػػا إلنجػػاح حكػػـ . الجيػػراف عمػػى التناصػػؼ

 .مف ىذا النوع
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 !(4)محمد عبده، تولى منصب االفتاء في مصر، وجمعتو صداقة بالُمحتؿ
 

عمػػػى أيػػػة حػػػاؿ، وميمػػػا يكػػػف مػػػف أمػػػر، فػػػاف قػػػوؿ األفهػػػاني، الػػػذي ردده رفيقػػػو 
وشاع، بيذا الشػكؿ أو ذاؾ، وأصػبح أبػرز وأدؽ تحديػد فػي  محمد عبده مف بعده، ذاع

وأصػبح لبنػة أساسػية . األدبيات العربية الُمعاصرة لمفيػـو البطولػة فػي الوجػداف العربػي
. في بنياف الفكر السياسػي المعاصػر الػذي كػاف األفهػاني وعبػده مػف واضػعي أساسػاتو

ت بعػػض المػػؤرخيف ولعػػؿ العصػػبية القوميػػة ػ بحسػػب أنػػيس الصػػايئ ػ ىػػي التػػي حممػػ
والػػرواة عمػػى نسػػب القػػوؿ إلػػى ثانييمػػا، العربػػي، بػػدؿ أوليمػػا بعػػد أف رأوا شػػيوع القػػوؿ 

ولكػػف األفهػػاني، واف لػػـ يكػػف عربيػػًا، كػػاف مسػػممًا وكػػاف . واشػػتياره عمػػى ألسػػنة النػػاس
شػػرقيًا وكػػاف شػػريكًا لمعػػرب فػػي التػػألـ مػػف األوضػػاع المزريػػة وفػػي البحػػث عػػف سػػبيؿ 

ؽ ىذا، را دًا ليـ فػي البحػث وصػاحب تػأثير مممػوس فػي صػياغة وكاف، فو . لمخبلص
 .فيميـ لمبطولة

 

أمػػػػا الضػػػػيؼ الثػػػػاني عمػػػػى عالمنػػػػا العربػػػػي، فكػػػػاف اإلمبراطػػػػور األلمػػػػاني ولػػػػيـ 
زار اإلمبراطور األلماني خبلؿ تجولو فػي الػببلد ! الثاني، المعروؼ عند العرب بهميـو

، قبػػر صػػبلح الػػديف 1898يػػة خريػػؼ السػػورية، كجػػزء مػػف رحمتػػو فػػي السػػمطنة العثمان
! األيوبي فػي جػوار الجػامع األمػوي بدمشػؽ، وكػاف القبػر مػف قبػؿ ُميمػبًل وشػبو منسػي
. انحنػػػى اإلمبراطػػػور أمػػػاـ قبػػػر صػػػبلح الػػػديف، ووضػػػع عميػػػو إكمػػػيبًل، ثػػػـ ألقػػػى خطبػػػة

بينمػػػا الخطبػػػة الشػػػييرة التػػػي ! اإلكميػػػؿ ىنػػػا أدى دور تػػػاج، عمػػػى رأس صػػػاحب القبػػػر
جمػع مػف وجيػاء الػببلد ومسػؤولييا، بويػع فييػا صػبلح الػديف رمػزًا لمبطولػة  ُألقيت أمػاـ

 . العربية
 

ىذاف ىما اإلسياماف الشييراف، في تأكيد الفيـ العربي لمبطولة، المذاف خمفيمػا 
البلفػػت ىػػو أنػػو بمػػرور ! المسػػتبد العػػادؿ/شخصػػية صػػبلح الػػديف: ألجيالنػػا 19القػػرف الػػػ

ية البطػػػؿ الُمخمػػػص، حتػػػى أصػػػبح تعبيػػػرا صػػػبلح الػػػزمف يقػػػوى التخيػػػؿ العربػػػي لشخصػػػ
الديف والمستبد العادؿ ُعنصرًا ر يسيًا في آالؼ الخطب والمقاالت ومادة حديث يتميػى 
بيػػػػا الجميػػػػع، يموكونيػػػػا ويحممونيػػػػا، بأصػػػػالة وافتعػػػػاؿ، وبػػػػوعي أو بسػػػػطحية، حسػػػػب 
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فيو مأساة فيـٌ ُمشَوه لمبطولة تكمف . الظروؼ، وحسب نوايا أصحابيا، وما يرموف إليو
 ! أمتنا

 

  ؟التشوه الحاصل في الفيم العربيلماذا 
 

الشرقي يحنػي رأسػو فػي مذلػة وميانػة أمػاـ الهالػب وأمػاـ السػيد، لكنػو متػوحش "
 .، قناعة ىيجمية، لشد ما ترتبط بموضوعنا!"زاء المهموب ومف ىو أدنى منوقاٍس إ

 

وقػد أصػبح ُمبِصػرًا،  ػ رجبًل أعمى، يجد نفسو فجػأة، (5)لنتخيؿ ػ والكبلـ لييجؿ
 ! فيشاىد البريؽ الذي يشعو ضوء الفجر، والتألؽ المتوىج لطموع الشمس

 

إف أوؿ شػػعور لػػػو ىػػػو نسػػػياف، بهيػػػر حػػد، لشخصػػػيتو الفرديػػػة فػػػي ىػػػذا السػػػناء 
عنػدما ترتفػع الشػمس تقػؿ ىػذه الدىشػة، إذ يػدرؾ . الرا ع المطمػؽ ػ أي الدىشػة التامػة ػ

وعنػد نيايػة . تقؿ الفرد إلى تأمػؿ أعمػاؽ وجػوده الػداخميومنيا ين. األشياء المحيطة بو
وىػو حػيف يتأمػؿ . النيار يكوف اإلنساف قد شيد بناء أسسو مف أعماؽ شمسو الداخميػة

فػػي المسػػاء شػػمس الػػوعي الػػذاتي يقػػدرىا أعمػػى بكثيػػر مػػف الشػػمس الخارجيػػة األصػػمية، 
ونحػف إذا . حػرة ألنو يجد نفسػو فػي عبلقػة واعيػة مػع روحػو، وىػي ليػذا السػبب عبلقػة

ما وعينا ىذه الصورة، لوجدنا أنيا ترمز إلى مجػرى التػاريخ، إلػى عمػؿ النيػار العظػيـ 
ضػوء الػروح إذف ىػو وعػي اإلنسػاف بالحريػة الذاتيػة، أي االسػتقبلؿ، أو التعػيف . لمروح

الػػػروح تصػػػؿ إلػػػى ! الػػػذاتي، أو تحديػػػد اإلنسػػػاف لنفسػػػو دوف تػػػدخؿ شػػػيء مػػػف الخػػػارج
ج، حػػيف تكػػوف مسػػتقمة، وحػػيف يصػػبح الفػػرد قانونػػًا لنفسػػو، فتتحقػػؽ مرحمػػة النمػػو الناضػػ

 . حريتو
 

فػي آسػيا أشػرؽ ضػوء الػروح، وفييػا أيضػًا بػدأ تػاريخ العػالـ ػ الػذي ىػو تػدريب 
مػػا أنجػػزه . اإلرادة الطبيعيػػة الطميقػػة، بحيػػث ُتطيػػع مبػػدأ كمػػي، وتكتسػػب حريػػة ذاتيػػة ػ

تػاريخ العػالـ يتجػو ! ؽ محدد ىػو آسػياالتاريخ ال ُيشكؿ دا رة حوؿ األرض، لكف لو شر 
 !   مف الشرؽ إلى الهرب، فأوروبا ػ بحسب ىيجؿ ػ ىي نيايتو، عمى نحو مطمؽ
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إننػػا ػ والكػػبلـ لييجػػؿ بطبيعػػة الحػػاؿ ػ نجػػد فػػي الشػػرؽ طفولػػة التػػاريخ، حريػػة 
فاألشػكاؿ الجوىريػة تؤلػؼ الصػروح ! موضوعية لـ تصؿ بعد إلى مرتبة الحرية الذاتية

لئلمبراطوريات الشرقية التي نجد فييا جميع التنظيمات واألوامر العقمية، ولكػف  الرا عة
بطريقة يظػؿ األفػراد فييػا مجػرد أحػداث عارضػة فحسػب، إذ يػدور ىػؤالء األفػراد حػوؿ 

الحػػػاكـ، الػػػذي يتربػػػع عمػػػى رأس الدولػػػة بوصػػػفو أبػػػًا لمجماعػػػة، ال : محػػػور واحػػػد ىػػػو
مػف فػي الفػرد الواحػد بوصػفو ذلػؾ الوجػود جبروت التصػور الشػرقي يك! بوصفو مستبداً 

الجػػوىري الػػذي ينتمػػي إليػػو كػػؿ شػػيء، بحيػػث ال يكػػوف ألي فػػرد آخػػر وجػػود منفصػػؿ، 
نما في ذلؾ الموضوع المطمؽ  ..الحرية الذاتية تبحث عف سموىا ال في ذاتيا، وا 

 

ينظػػػر الشػػػرقي إلػػػى األوامػػػر والقػػػوانيف عمػػػى أنيػػػا شػػػيء ثابػػػت ُمحػػػدد وُمجػػػرد، 
بوديػػة مطمقػػة، وال يتعػػيف أف تمبػػي ىػػذه القػػوانيف أمانيػػو، وبالتػػالي فػػإف يخضػػع لػػو فػػي ع

المػػواطنيف يكونػػوف أشػػبو باألطفػػاؿ الػػذيف يطيعػػوف آبػػاءىـ بهيػػر إرادتيػػـ أو بصػػيرتيـ 
الدولة ىي الحياة الروحية الكمية التي يػرتبط ! الحرية ىنا موضوعية ال ذاتية! الخاصة

 .ادونيا ويتمثؿ وجودىـ وواقعيـ الحقيقي فييامعيا األفراد بمولدىـ بعبلقة ثقة ويعت
 

إنػػػػو يفتقػػػػر إلػػػػى . اإلنسػػػػاف الشػػػػرقي يفتقػػػػر إلػػػػى البصػػػػيرة، واإلرادة، والشخصػػػػية
الحريػػػة الذاتيػػػة، التػػػي ال تتحقػػػؽ إال فػػػي الفػػػرد، وال تتجسػػػد إال فػػػي وعيػػػو بحريػػػة عقمػػػو 

 .الحرية إنو حر بقدر ما ُيسمح لو، وال يجرؤ عمى الدخوؿ الُمنفرد لممكوت. وقمبو
 

قػار ي الكػريـ، ثمػة تنػاغـ ُمػدىش بػيف الوصػؼ الييجمػي لممجتمعػات الشػرقية ػ 
ومنيػػا مجتمعاتنػػا العربيػػة ػ، بأنيػػا ال تعػػرؼ مػػف الحريػػة إال حريػػة الحػػاكـ، أي حريػػة 
القوى الحاكمة، وبيف قناعة مجتمعاتنا الكسػيرة، انػو انمػا يػنيض باألمػة مسػتبد عػادؿ، 

 .. ية، بينما ُيسمح لبقية أفراد المجتمع بالحرية الموضوعيةيتمتع وحده بالحرية الذات
، يفتقػػػػػػروف إلػػػػػػى البصػػػػػػيرة واإلرادة فػػػػػػي ثقافتنػػػػػػاالحػػػػػػالموف بالُمسػػػػػػتبد العػػػػػػادؿ،   

 .  والشخصية، وينفروف أيضًا ممف يسعى الضاءة عقوليـ وقموبيـ بمصابيح الحرية
 

تحجػػر ومبتػػذؿ بعبػػارة أخػػرى، الوجػػداف العربػػي ُمتشػػبع ػ كمػػا أسػػمفت ػ بفيػػـ مُ 
نمػػػا مػػف المسػػػتبد العػػادؿ الحػػػالموف ! لمبطولػػة، الحريػػة فيػػػو ىبػػة، لكػػػف لػػيس مػػف اهلل، وا 
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البطػػؿ الُمخمػػص فػػي أوطاننػػا ال يػػدخموف، بػػؿ ال يجػػرؤف حتػػى عمػػى /بالمسػػتبد العػػادؿ
البطػػػؿ العربػػػي بػػػا ع لصػػػكوؾ ! مجػػػرد التفكيػػػر فػػػي دخػػػوؿ ممكػػػوت الحريػػػة، دوف اذف

 !   الحرية
 

واضػػح ػ ُيرجػػع خفػػوت، أو انطفػػاء شػػمس الػػوعي بالحريػػة، ىيجػػؿ ػ وكمػػا ىػػو 
داخػػؿ عقػػوؿ وقمػػوب أبنػػاء الشػػرؽ، ومػػنيـ أبنػػاء مجتمعاتنػػا العربيػػة، إلػػى عػػدـ وصػػوؿ 
الروح إلى مرحمة النمو الناضج، ومػف ثػـ عػدـ اسػتقبلليا، نظػرًا إلشػراؽ سػناءىا الرا ػع 

 .، حيث ينتيي التاريخالُمطمؽ في آسيا، حيث بدأ تاريخ العالـ، وغروبيا في أوروبا
 

 ـ مجتمعاتنػاالييجمي، لمتشوه الحاصؿ في فيػتفسير أراني قانعًا بأىمية تثميف ال
    .األنسني نافكر لبعض مبلمح  زموجولسوؼ أبدأ رحمتي بعرٍض . لمبطولةالعربية 

 

 :العربي ملفيلتشوه ا أنسنيتفسير نحو 
 

نسػاف، أكبػر قػدر ممكػف مػف ُيحقؽ اإلنساف، أى إأف ىو " األنسنية" ما أعنيو بػ
التطػػابؽ بػػيف أقوالػػو وأفعالػػو، شػػريطة انطػػواء تمػػؾ األقػػواؿ واألفعػػاؿ عمػػى تثمػػيف لقػػوؿ 
األنسنية بأف اإلنساف ىو أعمى قيمة في الوجود، وىدفيا الماثؿ فػي التمحػيص النقػدي 
لؤلشػػياء بمػػا ىػػي نتػػاج لمعمػػؿ البشػػري ولمطاقػػات البشػػرية، تحسػػبا لسػػوء القػػراءة وسػػوء 

وكػػذا شػػريطة وقػػوع تمػػؾ . ويػػؿ البشػػرييف لمماضػػي الجمعػػي كمػػا لمحاضػػر الجمعػػيالتأ
ػػػ 2. معيػػار التقػػويـ ىػػو اإلنسػػافػػػ 1 :(6)األقػػواؿ واألفعػػاؿ فػػي إطػػار الخصػػا ص التاليػػة
ػػ تثمػيف الطبيعػة والتعػاطي المتحضػر 3. اإلشادة بالعقؿ ورد التطور إلى ثورتو الدا مػة

 .    ػ تأكيد النزعة الحسية الجمالية4. باإلنساف نفسو ػ القوؿ بأف التقدـ إنما يتـ4. معيا
وطبقًا لممعيار المأخوذ بو فى الفكر األنسني، لمتمييز بػيف الػذات واآلخػر، ُيعػد 

طالمػا أدرؾ األنسػنية وسػعى لتبصػير الهيػر ( ذاتػًا أنسػنية)اإلنساف، أى إنساف، أنسنيًا 
عػػد اإلنسػػاف ذاتػػًا حتػػى لػػو جيػػؿ بيػػا، ولػػـ يسػػتأثر بيػػا لنفسػػو أو لفريػػؽ بعينػػو، وكػػذا يُ 

كنييػا، أو أعػرض عنيػا، لكنػو فػي تمػؾ الحالػة يكػوف ذاتػًا مهتربػة  األنسنية، ولـ ُيػدرؾ
فالشػػػا ع فػػػي المجتمعػػػات المتخمفػػػة، ومنيػػػا مجتمعاتنػػػا العربيػػػة، ىػػػو تنػػػازؿ . (7)ثقافيػػػا
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رضػػػاء اإلنسػػػاف عػػػف حقػػػو الطبيعػػػي فػػػي امػػػتبلؾ  ثقافػػػة حػػػرة ومتطػػػورة، إراحػػػة لذاتػػػو وا 
  .جتمعولم

 

ىنػػػا، وعمػػػى خػػػبلؼ الشػػػا ع، التعريػػػؼ األنثروبولػػػوجي ليػػػا " الثقافػػػة"المقصػػػود بػػػػ
 .، فمكؿ البشر، عمى تفاوت مراتبيـ، ثقافاتيـ الخاصة(8)بأنيا طريقة شاممة لمحياة

 

نفسو، الُمشػار إليػو تػوًا،، ُيعػد آخػرًا كػؿ مػف يػدرؾ  وباستخداـ المعيار األنسني 
و أو لفريػؽ بعينػو، ويعمػؿ جاىػدًا فػي الوقػت نفسػو لمحيمولػة األنسنية ويسػتأثر بيػا لنفسػ

دوف أخػػػذ الػػػذات المهتربػػػة ثقافيػػػًا بيػػػا كفمسػػػفة حيػػػاة، وتعميتيػػػا عنيػػػا بشػػػتى الوسػػػا ؿ 
ذلػػؾ ىػػو ! والسػػبؿ، بيػػدؼ حرمػػاف تمػػؾ الػػذات البا سػػة مػػف جنػػي ثمػػار األخػػذ باألنسػػنية

 !(9)اآلخر
 

المؤرخوف ػ ال يعػدو كونػو نتاجػًا ا يرويو لنا متطور التاريخ اإلنساني ػ وبحسب 
أقػػوؿ صػػراعًا . لصػػراع ثقػػافي معقػػد، أطرافػػو الػػذات األنسػػنية والػػذات المهتربػػة واآلخػػر
، وىو ما يعنػي ثقافيًا، استنادًا لمتعريؼ األنثروبولوجي لمثقافة بأنيا طريقة شاممة لمحياة

ي فقػػػط كػػػوف الصػػػراع أعػػػـ وأشػػػمؿ منػػػو عنػػػد الماركسػػػييف، فػػػاآلخر فػػػي فكرنػػػا ال يرمػػػ
نما يتخطى ذلؾ ػ ببلإنسانية ػ إلى  الحكاـ السيطرة االقتصادية عمى الذات المهتربة، وا 

 . الحيمولة دوف تمتع ىذه الذات بحقيا الطبيعي فى نقد وتطوير طريقة حياتيا
 

فينػػػػاؾ الصػػػػراع بػػػػيف الػػػػذات ! وأقػػػػوؿ صػػػػراعا معقػػػػدا، لتعػػػػدد جبياتػػػػو وتػػػػداخميا
مهتربػػة باألنسػػنية وتعريػػة دور اآلخػػر فػػي تكػػريس األنسػػنية السػػاعية لتبصػػير الػػذات ال

اغترابيػػػا، وبػػػيف اآلخػػػر الُمػػػدرؾ لؤلنسػػػنية والحػػػريص عمػػػى الحيمولػػػة دوف نجػػػاح الػػػذات 
األنسنية في إقناع الذات المهتربة بالتخمي عف اغترابيا، وكذا الحريص عمػى الحيمولػة 

مػػؤلـ، ال يتػػورع  دوف أخػػذ الػػذات المهتربػػة نفسػػيا باألنسػػنية كفمسػػفة حيػػاة، وىػػو صػػراع
اآلخػػر فيػػو عػػف اسػػتخداـ أو إغػػراء الػػذات المهتربػػة باسػػتخداـ كافػػة الوسػػا ؿ المسػػتترة 

وىنػػاؾ أيضػػا الصػػراع بػػيف الػػذات األنسػػنية والػػذات . وغيػػر المسػػتترة لحسػػمو لصػػالحو
المهتربػػػة، وىػػػو صػػػراع عػػػدا ي مػػػف جانػػػب واحػػػد، ىػػػو جانػػػب الػػػذات المهتربػػػة، ُيهذيػػػو 

ي فػػػي روع الػػػذات المهتربػػػة أف قيػػػر اغترابيػػػا يعنػػػي محػػػو اآلخػػػر ويؤججػػػو، فيػػػو ُيمقػػػ
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ىويتيا، وأف جيود الذات األنسػنية لحثيػا عمػى قيػر اغترابيػا واألخػذ باألنسػنية، ليسػت 
سػػػوى ممارسػػػات عدا يػػػة فػػػي حقيػػػا، ترمػػػي لمنيػػػؿ مػػػف خصوصػػػيتيا الثقافيػػػة وتسػػػعى 

 .ليدميا
 

بػػػو بػػػيف القػػػوؿ ثمػػػة إمكانيػػػة واضػػػحة لمحػػػديث عػػػف تنػػػاغـ ُيعتػػػد قػػػار ي الكػػػريـ، 
األنسني بوجود صراع ثقافي ُمعقد ػ أطرافػو الػذات األنسػنية، والػذات المهتربػة، واآلخػر 

 وذلػػػؾ عمػػػى غػػػرار االمكانيػػػة الُمشػػػار إلييػػػا فػػػي! العربػػػي لمبطولػػػة ـػػػػ، وبػػػيف تشػػػوه الفيػػػ
تنػاغـ بػيف الوصػؼ الييجمػي لممجتمعػات عػف  إمكانيػة الحػديث ية السابقة، أعنػي ز الج

، بأنيػػا ال تعػػرؼ مػػف الحريػػة إال حريػػة الحػػاكـ، أي (ا مجتمعاتنػػا العربيػػةومنيػػ)الشػػرقية 
حريػػة القػػوى الحاكمػػة، وبػػيف قناعػػة مجتمعاتنػػا، انػػو انمػػا يػػنيض باألمػػة مسػػتبد عػػادؿ، 

 .يتمتع وحده بالحرية الذاتية، بينما ُيسمح لبقية أفراد المجتمع بالحرية الموضوعية
 

 ،(حميػػةمال/خاصػػة العربيػػة)يػػة، واآلخريػػة اتيػػامي لبلغتػػراب الثقػػافي لمػػذات العرب
 !العربي لمبطولة، ال يحتاج الثبات، غير أني سأثبتو ـبمس وليتيما عف تشويو الفي

  
يػؼ فػي تعاليػو، وال خمُ يتػو، ماقػراري السػالؼ بريادتػو وأى ـالطرح الييجمي، ورغ

ت، أو انطفػاء شػمس خفػو ألػيس ُيرجػع ! ػالأنسػنية نػة و مز مُ ف عنصػرية غربيػة ػ مػمػو خي
الوعي بالحرية، داخؿ عقوؿ وقموب أبناء المجتمعات الشرقية، ومػنيـ أبنػاء مجتمعاتنػا 
العربيػػػة الكسػػػيرة، إلػػػى عػػػدـ وصػػػوؿ الػػػروح إلػػػى مرحمػػػة النمػػػو الناضػػػج، ومػػػف ثػػػـ عػػػدـ 
اسػػػتقبلليا، نظػػػرًا إلشػػػراؽ سػػػناءىا الرا ػػػع الُمطمػػػؽ فػػػي آسػػػيا، حيػػػث بػػػدأ تػػػاريخ العػػػالـ، 

 ! الطرح الييجمي ال يخمو مف غرض!! روبا، حيث ينتيي التاريخوغروبيا في أو 
خفوت، أو انطفاء شمس الوعي بالحرية، داخػؿ عقػوؿ وقمػوب أبنػاء مجتمعاتنػا 
العربيػة الُمتخمفػة ػ والػذي تعتبػره رؤيتػي الُمقترحػة لمفكػر األنسػني اغترابػًا ثقافيػًا ػ، لػيس 

نمػا ىػو صػناعة اآلخػر اآلثػـ قدرًا محتومًا، كما ُيممح ىيجؿ في طرحو الرا د  والميـ، وا 
 (.المحمي، ومف ورا و اآلخر اإلقميمي واآلخر العالمي/أعني اآلخر العربي)
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المحمػػػي اآلخػػػر منػػػذ رحيػػػؿ االسػػػتعمار األوروبػػػي عػػػف أرضػػػنا الطيبػػػة، يعمػػػؿ  
جاىػػػدا، وبشػػػتى الوسػػػا ؿ والسػػػبؿ، لمحيمولػػػة دوف أخػػػذ الػػػذات العربيػػػة المهتربػػػة ثقافيػػػا 

  ..بوجوده شعوبناجيؿ  ـكارثي، رغ اآلخر المحمي واقعٌ  .حياة كفمسفةباألنسنية، 

الثا ر المارتينيكي فرانز فانوف ُينبينا إلى ضرورة  إدراؾ أف االستقبلؿ الوطني 
 !ُيبرز وقا ع أخرى كثيرة، ىي في بعض األحياف متباعدة، بؿ ومتعارضة

صػالح خاصػة ال تتفػؽ فيناؾ دومًا أجزاء مف المجتمع ػ اآلخر المحمي ػ ليػا م 
والشػػعب، واف تبنػػى فػػي بدايػػة الكفػػاح تمػػؾ . اتفاقػػًا كػػامبًل دا مػػًا مػػع المصػػمحة الوطنيػػة
العربػػي والهربػػي، يبيػػت لزامػػًا عميػػو أف يػػدرؾ : الثنا يػػة التػػي أوجػػدىا االسػػتعمار الهربػػي

أنو يتفؽ لعرب أف يكونوا أكثر آخرية مف اآلخر الهربي، وأف ىناؾ ف ػات مػف السػكاف 
مكػاف قيػاـ أمػة فتيػة عمػى التنػازؿ عػف امتيازاتيػا ال  يحمميا إمكاف ارتفاع راية وطنيػة وا 

كما يبيت لزامًا عمى الشعب أيضػًا أف يػدرؾ أف ىنػاؾ أناسػًا مػف بنػي . وعف مصالحيا
وطنػػػو ال يتمسػػػكوف بمصػػػالحيـ فحسػػػب، بػػػؿ ينتيػػػزوف كػػػذلؾ فرصػػػة النضػػػاؿ لتعزيػػػز 

 .ققوف أرباحًا طا مة، عمى حساب شعوبيـفيـ يتاجروف، ويح. وضعيـ المالي وقوتيـ
 

آلػػػة اآلخػػػر /المناضػػػؿ الػػػذي يجابػػػو بوسػػػا مو البدا يػػػة آلػػػة االسػػػتعمار الجينميػػػة
، ال يمبث أف يكتشؼ أنو بقضا و عمى االضطياد االستعماري يساىـ في خمؽ الهربي

فقػد كػاف األمػر بسػيطًا لمهايػة . جياز استهبللي آخر، وىو اكتشاؼ مؤلـ وشاؽ ومثير
أمػػا بعػػد . ي البدايػػة، كػػاف ىنػػاؾ فػػي نظػره أشػػرار مػػف جيػػة، وطيبػػوف مػف جيػػة أخػػرىفػ

إذ يكتشػؼ الشػعب . االستقبلؿ الوطني، يحؿ محؿ الوضوح األوؿ ظبلـ يفصـ الوعي
لػػػذا، عمػػػػى . يمكػػػػف أف تأخػػػذ مظيػػػرًا غربيػػػػًا أو عربيػػػاً البهيضػػػة أف ظػػػاىرة االسػػػتهبلؿ 

أف يتػػػػرؾ تمػػػػؾ النظػػػػرة التبسػػػػيطية ، و الشػػػػعب أف يػػػػتعمـ كيػػػػؼ ُينػػػػدد باآلخريػػػػة المحميػػػػة
عػػذبيف فػػي مُ تمػػؾ ىػػي وصػػية فػػانوف لم .السػػاذجة، التػػي كػػاف يتميػػز بيػػا إدراكػػو لآلخػػر

 .(11)أرضنا الطيبة

 

ألػػيس ىػػو ػ ويالمحسػػرة ػ مػػف يتمتػػع ! المحمػػي واقػػع كػػارثي حقػػاً /اآلخػػر العربػػي
! بػػو وعقمػػووحػػده، ودوف بقيػػة أبنػػاء ُمجتمعػػو، باشػػراؽ شػػمس الػػوعي بالحريػػة، داخػػؿ قم
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أليس ىو مف يحوؿ دوف نقد وتطػوير الفيػـ الُمشػوه ! أليس ىو مف ُينتج الثقافة السا دة
المحمػػػي يعمػػػـ جيػػػدًا أف تأبيػػػد الفيػػػـ العربػػػي الُمشػػػوه لمبطولػػػة، /اآلخػػػر العربػػػي! لمبطولػػػة

يػػػرتبط ارتباطػػػػًا وثيقػػػػًا بتعميػػػػة الػػػػذات العربيػػػػة الحػػػػا رة عػػػػف األنسػػػػنية، وادامػػػػة اغترابيػػػػا 
  !الثقافي

 

 : يساعد اآلخر، عمى بموغ غايتو، عوامؿ عديدة، أذكر منيا العوامؿ التالية
 

فأبنػػاء . لظييػػر فمسػػفي ُيعتػػد بػػو افتقػػار ثقافتنػػا العربيػػة اإلسػػبلمية :العامــل األول
األوروبيػة ػ، لػـ  مجتمعػاتأخػرى ػ كال مجتمعػاتالعربية، وعمى خبلؼ أبناء  مجتمعاتنا

 .الشعوب العربية قبؿ اإلسبلـ لـ تعرؼ التفمسؼ. "النقاء الفمسفي"يمروا بتجربة 
 

فػػػػػي فبلسػػػػػفة الِضػػػػػرار لمػػػػػدوا ر الفكريػػػػػة واألكاديميػػػػػة تسػػػػػيد  :العامـــــل الثـــــاني 
يػػػػة ُنشػػػػداف الحقيقػػػػة، وُيشػػػػيعوف الُعقػػػػـ مف أىمػػػػيقممػػػػوف  ـإنيػػػػ! (11)مفػػػػةختمال مجتمعاتنػػػػا

والتشػػػدؽ  ىػػػو فيػػػـ الفمسػػػفات القا مػػػةفبلسػػػفة الِضػػػرار مػػػا يسػػػتطيعو الفمسػػػفي، فأقصػػػى 
ع محترفػػي التبريػػر الػػديني، ُيمقػػوف فػػي روع الػػذات مػػجنبػػًا إلػػى جنػػب إنيػػـ، ! بمقوالتيػػا

العربيػػػة المهتربػػػة أف عمييػػػا أف تختػػػار بػػػيف طريػػػؽ الػػػديف وبػػػيف طريقػػػة فػػػي الحيػػػاة ال 
بيػذه الحيمػة الشػيطانية، يبػدو سػالكو ! تحرص إال عمى إشباع الهرا ز والرفاىػة الماديػة

، عمػػى أنيػػـ الوحيػػدوف الميتمػػوف بػػالروح، وأنيػػـ مفػػةختمالعاتنػػا مجتمطريػػؽ الػػديف، فػػي 
وىػو مػا ُيسػيء ! الحػب والحػؽ والعػدؿ: المتحدثوف الوحيدوف عف اهلل وعف المثؿ العميػا

 ـامػلمفمسفة والفبلسفة، بوصؼ الفمسفة ػ إلى جانب الديف ػ أىـ وأبرز الطرؽ الُمتاحػة أ
 !البشر لُنشداف الحقيقة

 

ــث وىػػو مػػا . حجػػاـ أبنػػاء ثقافتنػػا عػػف االشػػتهاؿ بنشػػداف الحقيقػػةإ :العامــل الثال
المحميػػػة سػػػطوىا عمػػػى الػػػديف، بػػػؿ والتمتػػػرس وراءه، فػػػي خسػػػة /يسػػػر لآلخريػػػة العربيػػػة

دوف ! ونذالػػة، لحمايػػة مكاسػػبيا الضػػخمة وامتيازاتيػػا اليا مػػة، عمػػى نحػػو مػػؤلـ وُمسػػتفز
فػػػي روعيػػػـ، أنيػػػـ االلتفػػػات لضػػػحاياىا الػػػذيف نجحػػػت فػػػي تكػػػريس اغتػػػرابيـ، وألقػػػت 

بتنػػػػازليـ عػػػػف حريػػػػة عقػػػػوليـ وقمػػػػوبيـ، ووضػػػػعيا تحػػػػت أقػػػػداميا، يتقربػػػػوف إلػػػػى اهلل، 
 !ويشتروف الجنة
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ُيعاَمػؿ والكػارثي عمػى أف المحمػي الشػديد /اآلخػر العربػيحػرص  :العامل الرابـع
ىو  العربيألف اآلخر : أوالً ! لئلسبلـ ُمعاممة األصؿ الديني( كحضارة كاممة)اإلسبلـ 

، أف (كحضػارة كاممػة)ألنػو ال يجػوز وال ينبهػي لئلسػبلـ: ثانيػاً ! نتج الثقافػة الدينيػةمف يُ 
 ! يحظى بامتياز بالُحرمة والقداسة، الذي نعترؼ بيا جميعًا لؤلصؿ الديني لبلسبلـ

 

صػػحيح أف اإلسػػبلـ كحضػػارة كاممػػة نشػػأ وتطػػور فػػي كنػػؼ األصػػؿ الػػديني  
الُحرمة والقداسة الذي ُيعترؼ بو لؤلصؿ  لئلسبلـ، بيد أنو ال يصح أف ينسحب امتياز

تػػاريخ الالػػديني لئلسػػبلـ عمػػى أمػػور ىػػي مػػف صػػميـ اإلسػػبلـ كحضػػارة كاممػػة، أعنػػي 
ال يصػػح أف ُتشػػفر ضػػد  أمػػور حياتيػػة كيػػذه !الػػخ..والفػػف والسياسػػة والقػػانوف واألخػػبلؽ

د حيػػػػاة اإلنسػػػػاف فػػػػي حػػػػراؾ دا ػػػػـ، ومػػػػف يحمػػػػـ بتأبيػػػػد المحظػػػػة ُيػػػػراو ف! النقػػػػد والتطػػػػوير
 !عمى نحو ما يحدث ألمتنا! ، وُيورث نفسو وأبناء حضارتو اليواف(12)المستحيؿ

 

اآلخػر التواطؤ أو عمى األقؿ التوافؽ المصمحي المخز، بػيف  :الخامسالعامل  
مػػػا تحقػػػؽ وال اسػػػتمر والػػػذى لػػػواله ! المحمػػػي وبػػػيف نظيريػػػو االقميمػػػي والعػػػالمي/العربػػػي
ب الػػػذات العربيػػة، أي تكػػػريس تنازليػػػا عػػػف الّمػػػذىؿ لػػػؤلوؿ، فػػي تكػػػريس اغتػػػرا حالنجػػا

وذلػػؾ عبػػر آليػػات منيػػا البوليسػػي، والتعميمػػي، حقيػػا فػػي امػػتبلؾ ثقافػػة حػػرة ومتطػػورة، 
واإلعبلمي، إلى جانب ما اصطمح عمى تسميتو بالديني، نسبة إلى الديف، والػديف منػو 

والكرامػة ػ  ػ ومػا يصػاحبيا مػف ىػدر لمثػروة الهربػي/العػالميتبعيػة أوطاننػا لآلخػر ! براء
المحمي، فيػو الػذى ُيقنػع /تصير حتمًا جحيمًا ال ُيطاؽ، إف غابت جيود اآلخر العربي

 !الذات بحتمية التمادي فييا، ُمستخدمًا القوة الناعمة تارة، وتارة أخرى القوة الخشنة
 تكػريس االغتػراب ػػ1: مظاىر التواطؤ أوالتوافؽ المصػمحي عديػدة، لعػؿ أبرزىػا

ة، وىػػػدر الفمسػػػطيني إضػػػعاؼ الػػػذاتػػػػ 3. مثػػػروة النفطيػػػةالمنيجػػػي لب نيػػػالػػػػ 2 .الثقػػػافي
 . (13)والهرب تبلسف نسخ اآلخر العربي حوؿ مماألتيا إسرا يؿػ 4. دميا

 

المحمػى، /فػي اآلخػر العربػيالُمهتربػة العربيػة  شػعوبنا وثػوؽ : العامل السـادس
لػو تفسػيرًا جػد وىػو مػا ن .وقبوليا باحتكاره لحؽ نقد الثقافة العربيػة اإلسػبلمية وتطويرىػا

المحمػػى /نسػػخ اآلخػػر العربػػيف. (14)فػػي تصػػور جوسػػتاؼ لوبػػوف لسػػيكولوجية الجمػػاىير
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، لػوال لـ يكف ليا أف تستمر في احتكارىا لحؽ نقػد الثقافػة العربيػة اإلسػبلمية وتطويرىػا
إنيػا تعػي جيػدًا ػ عمػى مػا يبػدو ػ قػوؿ جوسػتاؼ ! أنيػا ُتحسػف توظيػؼ مقػوالت لوبػوف

وظمؤه إلى الطاعػة شػديد، ! الجميور قطيع طيع، ال يستطيع حياة ببل سيد إف: لوبوف
إف : إنيػػا أيضػػًا تعػػي قولػػو! حتػػى إنػػو ليخضػػع غريزيػػًا لمػػف ُينصػػب نفسػػو زعيمػػًا عميػػو

ف انصػيار أفػراده فػي روح واحػدة وعاطفػة  الجميور ليس مجرمًا وليس فاضبًل سمفًا، وا 
ويخفػػػػض مػػػػف مسػػػػتوى الممكػػػػات مشػػػػتركة، إنمػػػػا يقضػػػػي عمػػػػى التمػػػػايزات الشخصػػػػية 

 ..العقمية
   

سياسػية كانػت، أـ )الدور الميـ الػذى تمعبػو الزعامػات المحميػة : العامل السابع
، والتػي يسػمييا لوبػوف محركػي الجمػاىير، (الخ..دينية، أـ فنية، أـ كروية، أـ إعبلمية

حػػػو فػػػي إحكػػػاـ السػػػيطرة عمػػػى الػػػذات العربيػػػة الُمهتربػػػة، ودفعيػػػا فػػػي سبلسػػػة وىػػػدوء ن
إذ ال يكاد يخمػو قطػر عربػي مػف زعامػة ! العالمي/الشرؾ الذي أعده ليا اآلخر الهربي

محميػػة أو أكثػػر، ُتحػػاط بسػػياج مخيػػؼ مػػف الييبػػة والجػػبلؿ، وتتمتػػرس خمفيػػا كػػؿ قػػوى 
وليذه الزعامات أف تناوش اآلخر العػالمي واآلخػر اإلقميمػي مػف حػيف ! القير واآلخرية

 !ت العربية المهتربة، وكذا تعزيز شعبيتيا الجارفةآلخر، بيدؼ مهازلة مشاعر الذا
 

 ىل ثمة أمل في الخالص؟
 

يػػػػا ممػػػػؼ، وصػػػػحيح أف فيخفػػػػي التإلػػػػى أذنييػػػػا عاتنػػػػا غارقػػػػة مجتمصػػػػحيح أف  
شػػػعمى مبلصػػػيا عمػػػى خبػػػالتحجر واالبتػػػذاؿ، وصػػػحيح أنيػػػا ُتعػػػوؿ فػػػي  ـلمبطولػػػة يتسػػػ

إنػو  ! سػبيؿ النكػارهمؼ وباعة صػكوؾ الحريػة، كػؿ ىػذا وأكثػر صػحيح، والخحرا ؽ الت
األبطػػاؿ العظمػػاء، ال باعػػة صػػكوؾ أف فػػي مقػػدور  غيػػر! رُمػػيراثنػػا المالثقيػػؿ، و  عارنػػا

فتتبػػدى لشػػعوبنا الكسػػيرة سػػوءة اغترابيػػا  ،الػػوعي بالحريػػةصػػابيح مُيضػػي وا أف الحريػػة، 
بػػازدواج  نا شػػعر تُ بالحريػػة  عرفتنػػام. المحميػػة ػ/الثقػػافي، وقُػػبح اآلخريػػة ػ خاصػػة العربيػػة

مػػػا ىػػػي إال تػػػدريب عمػػػى فػػػف  نػػػاوحيات. وفوخػػػالق وفمخموقػػػ نحففػػػ. فػػػي الكػػػوف ناوضػػػع
 .(15)االبتكار
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أف الحرية المهروسة في العقؿ والقمب السميميف، كالحبة الُممقػاة : ولنتذكر دا ماً  
 !  وأف األبطاؿ أبدًا ال ُيميتوف غرس الحرية! في األرض الطيبة، تُثمر وُتعطى ُأكميا

 

 :اليوامش
 ـــــــــــ
 

جػػػوزيبي متسػػػيني، ترجمػػػة طػػػو : متسػػػيني راجػػػعالشػػػيير اليطػػػالي فكػػػر امُ مالعبػػػارة ل( 1)
دار الكرنػػػػػؾ لمنشػػػػر والطبػػػػػع : القػػػػاىرة)، واتبـــــات االنســـــانفػػػػوزي وسػػػػامي محفػػػػػوظ، 

 (.  1962، 325والتوزيع، سمسمة األلؼ كتاب، رقـ 
بػارة قاليػا جمػاؿ عباس محمود العقاد بشدة، مػف عالراحؿ المفكر المصري  استاء( 2)

األبطػػاؿ فػػي الوجػػداف وأشػػير وأحػػد أبػػرز  ،راحػػؿالمصػػري الر يس الػػعبػػد الناصػػر ػ  
أنـا .."الرصػاص عميػو فػي ميػداف المنشػية باالسػكندرية يـو اطػبلؽ ،العربي المعاصر ػ

لبلطػػبلع عمػػى نػػص تعميػػؽ العقػػاد ! "وأنــا الــذى عممــتكم العــزة..الــذى عممــتكم الكرامــة
النكتـة السياسـية ـ كيـف يسـخر المصـريون عادؿ حمودة، : قولة ناصر، راجعمعمى 

 .117، ص (1991دار سقنكس لمطباعة والنشر والتوزيع، : القاىرة)، من حكاميم
استند الكاتب في تأصيمو لمعنى البطولػة فػي الوجػداف العربػي المعاصػر إلػى ىػذا ( 3)

ل إلـى تمـال في مفيوم الزعامة السياسـية ـ مـن فيصـل األوأنيس الصػايئ، : المرجع
 (.1965منشورات جريدة المحرر والمكتبة العصرية، : بيروت)، عبد الناصر

ســيرة حيــاتي ـ عبػػد الػػرحمف بػػدوي، : راجػػع مػػذكرات العمػػبلؽ عبػػد الػػرحمف بػػدوي( 4)
 .52ػ46، ص(2111المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، : بيروت)، التزء األول

: لمجتمعات الشرقية، عمى ىذا المرجػعاستند الكاتب في عرضو لرأي ىيجؿ في ا( 5)
، محاضرات في فمسـفة التـاريخ ـ العـالم الشـرقيىيجؿ، ترجمة إماـ عبد الفتاح امػاـ، 

 (.1984دار التنوير لمطباعة والنشر، : بيروت)
، كتػػاب مقــاالت فــي الفكــر األنســني، "بنػػاء الػػذات األنسػػنية"حػػاـز خيػػري، : راجػػع( 6)

 .منشور عمى االنترنت
االةتــــراب حػػػػاـز خيػػػػري، : د عػػػػف االغتػػػػراب الثقػػػػافي لمػػػػذات العربيػػػػة، راجػػػػعلممزيػػػػ( 7)

 (.2116دار العالـ الثالث، : القاىرة)، الثقافي لمذات العربية
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: القػػاىرة)، مالحظــات نحــو تعريــف الثقافــةإليػػوت، ترجمػػة شػػكري عيػػاد، .س.ت( 8)
 .171ػ  171، ص ص ( 2113اليي ة المصرية العامة لمكتاب، 

، كتػاب تيافـت اآلخـر: ف مفيـو اآلخر في الفكر األنسني، راجع لمكاتبلممزيد ع( 9)
 .منشور عمى االنترنت

فرانػز فػانوف، ترجمػة سػامي الػدروبي وجمػاؿ االتاسػي، : حوؿ آراء فػانوف، راجػع( 11)
 (.2114دار الفارابي، & منشورات آنيب : الجزا ر  بيروت)، معذبو األرض

منشـورة عمـى ، "فمسفة الضرار واقع كػارثي: "تيحوؿ فمسفة الِضرار، راجع مقال( 11)
 .  االنترنت

منشـــورة عمـــى ، "إشػػػكالية الوافػػػد والمػػػوروث فػػػي الثقافػػػة العربيػػػة: "راجػػػع مقػػػالتي( 12)
 .  االنترنت

ـــت ، "محنػػػة شػػػعوبنا ادراكيػػػا السػػػاذج لآلخػػػر"حػػػاـز خيػػػري، : لممزيػػػد راجػػػع( 13) تياف
 .ذ. س. م،  اآلخر

ســـيكولوتية جوسػػػتاؼ لوبػػػوف، ترجمػػػة ىاشػػػـ صػػػالح، : لممزيػػػد عػػػف آراء لوبػػػوف( 14)
 (.1997دار الساقي، : بيروت)، التماىير

معنـى الخمـود ولياـ أرنست ىػوكنج، ترجمػة متػري أمػيف، : العبارة ليوكنج، راجع( 15)
 (. 1982دار نيضة مصر لمطبع والنشر، : القاىرة)، في الخبرات االنسانية
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 الفصل التاسع
 ة الموت في الثقافة العربيةمشكم

 

 فكرة أن الحياة ليست شيئًا دائمًا "
 ساعدتني عمى تنوير ذىني،  
 إننا لسنا ستناء إلى األبد  
 !"  خمف سياج الحقائق الُمتحترة 

 طاغور                      
 

أنظر إلػى حيػاتى الداخميػة والخارجيػة ينتػابني فػي أغمػب األحيػاف شػعور عندما  
لػى دفعيػا ! عور بأغوار غير معروفةش! بهموض واني ألحػس بظمػأ إلػى فيػـ الحيػاة وا 

 !لؤلماـ، وأحس أيضًا بحاجة إلى ُمناىضة العبودية، إلزامية كانت أـ ُمختارة
 

ثػػـ يبػػدو لػػى أف السػػبيؿ لبمػػوغ ىػػذا كمػػو يػػتـ أساسػػًا عػػف طريػػؽ الػػذود عػػف حػػؽ 
. ييـ قمػوبيـ وعقػوليـ الحػرةأبناء أمتنا في الحريػة وفػي ُنشػداف الحقيقػة، بحسػب مػا تيػد

 !مع العمـ أني أدرؾ أنو ليس ثمة إمكانية لمعرفة الحقيقة، اهلل وحده يممكيا
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ػػػ وثيقػػة بػػيف االنحطػػاط الُمخيػػؼ والشػػامؿ لمجتمعاتنػػا،  الصػػمة ػ عمػػى مػػا يبػػدو
 .تعيد مشكبلتنا الفكرية بالبحث الفمسفي الُحر فع( 1)وبيف إحجاـ فبلسفة الضرار

 

عمػػى تكػػريس االنحطػػاط فػػي مجتمعاتنػػا الهارقػػة فػػي التخمػػؼ أف  أولػػيس ُيسػػاعد
، ال يكػاد يقػع عمػى "مشكمة الموت في الثقافة العربية"الدارس لمشكمة ُممحة وُمؤثرة، كػ 

جيد فمسفي عربي، ُيهري بتثمينو، الميـ إال دراسة لمعمػبلؽ عبػد الػرحمف بػدوي، نػاقش 
 مذىب في الوجود؟كيؼ يمكف أف تكوف مشكمة الموت مركزًا ل: فييا

 

فبلسػػػفة الضػػػرار وُمحترفػػػو التبريػػػر الػػػديني دا مػػػو التأكيػػػد عمػػػى أف انحطاطنػػػا 
وأف محاكػاة ػ تجديديػة ! الُمخيؼ محض كبوة، وارتداد عف كماؿ إنساني، بمهو أسػبلفنا

ػ ليػػؤالء األسػػبلؼ، ُتُ بمهنػػا حتمػػًا كمػػاليـ اإلنسػػاني، وُتعيػػد لنػػا إمػػرة  )!!(وتحديثيػػة 
 "!سموا قمبي"، في قصيدة "أـ كمثـو"عمى نحو ما ُتهنينا  األرض اغتصابا،

حاجتنػػا ماسػػة لتأسػػيس مدرسػػة أنسػػنية فػػي الفكػػر العربػػي، كخطػػوة واعػػدة عمػػى 
 ! لـ يعد مقبواًل أف نموث بتخمفنا نقاء الحياة وُطيرىا! طريؽ بناء صرحنا الفمسفي

 

مسػ ولة برأيػي  "فمسػفة الضػرار! "لـ ُيعد مقبواًل أف تذىب ممكات مفكرينػا سػدى 
فمػػو أنػػو ُخمػػي بينػػو . عػػف ىػػدر ممكػػات المفكػػر المصػػري الراحػػؿ  نصػػر حامػػد أبػػو زيػػد

ولو أنػو سػمؾ طريػؽ الفقػو لػربح . وبيف طريؽ الفمسفة لربح وربحنا معو فيمسوفًا عظيماً 
 !مازج الفقو بالفمسفة، كمازج الزيت بالماء! وربحنا معو فقييًا شييراً 

 

 "ما لمفقياء لمفقياء، وما لمفالسفة لمفالسفة أعطوا" :لتكف صيحة الحرية
  

صػػػحيح أف الفيػػػـ العربػػػي لمحريػػػة ُمشػػػوه، حتػػػى أف ُفقػػػداف الحريػػػة عنػػػد شػػػعوبنا 
الكسػػيرة لػػيس ُيفيػػـ عمػػى أنػػو ُعبوديػػة، بػػؿ ُيفيػػـ عمػػى أنػػو وصػػاية ُتمػػارس لخيرنػػا وخيػػر 

مثػاؿ وصػحيح أف الفيػـ العربػي لبلسػتقبلؿ الػوطني أضػحى مضػرب األ! الوجود بأسػره
 !فاالستقبلؿ حتمي، طالما خمت الببلد مف األجانب الُمسمحيف! في الرداءة

 

وصػػػحيح أف الصػػػػروح الفمسػػػفية ال ُتشػػػػيد إال بقمػػػػوب وعقػػػوؿ عاشػػػػقة لمحريػػػػة،  
كؿ ىذا وأكثػر صػحيح، غيػر أف األمػؿ يظػؿ ! عارفة بأىمية النضاؿ مف أجؿ الحقيقة
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ُتعبد الطريؽ نحو تفكيؾ البنيػة التحتيػة قا مًا في قياـ مدرسة أنسنية في الفكر العربي، 
 ! خنوثة التخمؼ العربي ُتحتـ التمكيف لمفمسفة في ثقافتنا! لفمسفة الضرار

 

العالـ الُمعاش شديد الخضوع لؤلفكار الصحيحة والزا فة عمى السػواء ػ لؤلسػؼ 
الشػػديد ػ، لدرجػػة دفعػػت بعػػض الظرفػػاء لمقػػوؿ بوجػػود تناسػػب طػػردي بػػيف األثػػر الػػذي 

أصػػحاب البصػػا ر ! و أيػػة فكػػرة فػػي حيػػاة البشػػر وبػػيف درجػػة الخطػػأ الكامنػػة فييػػاُتحدثػػ
 !  النفاذة ىـ وحدىـ القادروف عمى إدراؾ الفاصؿ بيف الصحيح والزا ؼ

 

في مقدمة أصحاب البصا ر النفاذة يأتي الفبلسفة، فالفمسفة ُمهػايرة لهيرىػا مػف 
غيػر النفعيػة، كونيػا تتطمػب مػف إنيا بحث ُمسػتداـ عػف الحقيقػة ! طرؽ ُنشداف الحقيقة

 !!المشتهميف بيا، في أوقات كثيرة، وقوفًا أليما في وجو رغباتيـ الشخصية
 

، رغػـ "مشكمة الموت فػي الثقافػة العربيػة"عمى أية حاؿ، أناقش في ىذه المقالة 
تحػػدوني فػػي ذلػػؾ رغبػػة صػػادقة فػػي ! ضػػولة الميػػراث الفمسػػفي العربػػي فػػي ىػػذا الصػػدد

ولسػػوؼ أبػػدأ بحثػػي بعػػرض ُمطػػوؿ نسػػبيًا لمػػا ! قترحػػة لمفكػػر األنسػػنيتػػزخيـ رؤيتػػي المُ 
 .(2)سمفاً  أورده الراحؿ عبد الرحمف بدوي في دراستو الُميمة الُمشار إلييا

 

ولتسػمح لػي قػار ي الكػريـ ػ قبػؿ أف ُأخمػي بينػؾ وبػيف عرضػنا الُمطػوؿ لدراسػة 
أيػي فػي الطريقػة العمػبلؽ عبػد الػرحمف بػدوي لمشػكمة المػوت ػ أف أضػيؼ كممػة عػف ر 

التػػػى أنصػػػحؾ بيػػػا فػػػي قػػػراءة ىػػػذا العػػػرض، وىػػػي أف تتصػػػفحو كمػػػو أواًل كمػػػا تتصػػػفح 
، دوف أف ُتحمؿ انتباىؾ مف أمره عسرًا ودوف أف تقػؼ عنػد الصػعوبات التػى "جورناؿ"

قػػػد تعتػػػرض سػػػبيمؾ فيػػػو حتػػػى ُتمػػػـ المامػػػًا عامػػػًا بالنقػػػاط التػػػى تناولتيػػػا دراسػػػة بػػػدوي 
عػػد ذلػػؾ فػػي المزيػػد مػػف الفيػػـ اسػػتطعت أف تقػػرأ العػػرض مػػرة فػػإذا رغبػػت ب. التشػػريحية

واعتقػادي أنػو إذا بقيػت بعػد ذلػؾ . أخرى لكي تمتفت إلى إرتباط أفكػار بػدوي واتصػاليا
 ..بعض الصعوبات، فمتمض قار ي ُقدمًا في قراءة بقية المقالة

 

 ىل لمموت مشكمة حقيقية؟
 ـــــــــــــــــــــــــــ
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المػػػوت واقعػػػة ضػػػرورية كميػػػة البػػػد لكػػػؿ فػػػرد أف أولػػػيس ىػػػؿ لممػػػوت مشػػػكمة؟ 
 يعانييا يومًا ما؟ أو لسنا نعرؼ جميعًا ىذه الواقعة، ألننا نشاىدىا لدى اآلخريف؟

 

، وأف "مشػػػكمة المػػػوت"لكػػػي يكػػػوف فػػػي مقػػػدور الباحػػػث الجػػػاد أف يتحػػػدث عػػػف  
د معنػى يتبيف عمى أي نحو يمكف أف تكوف لمموت مشكمة حقيقية، عميو أف يبدأ بتحدي

مػف " المػوت"مف ناحية، وأف ينظر نظرة ػ إجمالية مػف غيػر شػؾ ػ إلػى معنػى " مشكمة"
حتى إذا ما استطاع أف يتبينو، تيسر لو أف يحدد عناصر ىػذه المشػكمة . ناحية أخرى

 . ومداىا، سواء مف الناحية الوجودية العامة ومف الناحية الحضارية
 

 Problematiqueإشػكاؿ : أواًل بػيفيجػب أف ُنميػز " مشػكمة"لكي نفيػـ معنػى  
اإلشػػكاؿ صػػفة ُتطمػػؽ عمػػى كػػؿ شػػيء يحتػػوى فػػي داخػػؿ . Problemeوبػػيف مشػػكمة 

أمػػا المشػػكمة . ذاتػػو عمػػى تنػػاقض، وعمػػى تقابػػؿ فػػي االتجاىػػات، وعمػػى تعػػارض عممػػي
ىي الشعور بػاأللـ الػذي . فيي طمب ىذه اإلشكالية بوصفيا شي ًا ُيحاوؿ القضاء عميو

زالتػػػػوُيحدثػػػػو ىػػػػذا الطػػػػ ىػػػػي تتبػػػػع ىػػػػذه . ابع اإلشػػػػكالي، وبوجػػػػوب رفػػػػع ىػػػػذا الطػػػػابع وا 
اإلشػػكالية كمػػا ىػػي ذاتيػػا أواًل، ثػػـ محاولػػة تفسػػيرىا تفسػػيرًا يصػػدر عػػف طبيعػػة الشػػيء 

 .الشعور باإلشكاؿ ومحاولة تفسيره: المشكمة تتضمف إذًا شي يف. المشكؿ وجوىره
 

سػػػػيج مػػػػف األضػػػػداد الحيػػػػاة مػػػػثبًل تتصػػػػؼ بصػػػػفة اإلشػػػػكاؿ بطبيعتيػػػػا، ألنيػػػػا ن 
ولكنيا ليست مشكمة بالنسبة إلى الرجؿ الساذج الذي ينسػاؽ فػي تيارىػا . والمتناقضات

دوف شػػعور منػػو بمػػا فييػػا مػػف إشػػكاؿ، ودوف محاولػػة ػ بالتػػالي ػ لمقضػػاء عمػػى ىػػذا 
وذلؾ ألف الشعور باإلشكاؿ يقتضي مف صاحبو أف يكػوف عمػى درجػة عميػا . اإلشكاؿ

يكػػوف ذا فكػػر ممتػػاز عمػػى اتصػػاؿ مباشػػر بػػالينبوع األصػػمي مػػف التطػػور الروحػػي، وأف 
لموجػػود والحيػػاة، وأف يكػػوف إلػػى جانػػب ىػػذا كمػػو عمػػى حػػظ عظػػيـ مػػف التعمػػؽ البػػاطف 

وبقػػػدر ىػػػذا الحػػػظ تكػػػوف درجػػػة . الػػػذي تسػػػتحيؿ معػػػو المعرفػػػة إلػػػى معرفػػػة وحيػػػاة معػػػاً 
ىػػو  فضػػبًل عمػػا يقتضػػيو الموضػػوع المشػػكؿ مػػف شػػروط صػػادرة عػػف طبيعتػػو. اإلدراؾ

 . الخاصة، دوف غيره مف الموضوعات المشكمة األخرى
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بصػػػفة : فػػػإذا أردنػػػا اآلف أف ُنطبػػػؽ ىػػػذا عمػػػى المػػػوت، وجػػػدنا أنػػػو يتصػػػؼ أوالً  
أواًل، أف المػػوت فعػػؿ فيػػو قضػػاء عمػػى كػػؿ : فمػػف الناحيػػة الوجوديػػة ُيبلحػػظ. اإلشػػكاؿ

يػػة بمعنػػى انتيػػاء فقػػد تكػػوف ىػػذه النيا. وثانيػػًا، أنػػو نيايػػة لمحيػػاة بمعنػػى مشػػترؾ. فعػػؿ
اإلمكانيػػات وبموغيػػا حػػد النضػػج والكمػػاؿ، كمػػا ُيقػػاؿ عػػف ثمػػرة مػػف الثمػػار إنيػػا بمهػػت 

وقػد تكػوف ىػذه النيايػة بمعنػى . نيايتيا، بمعنى تماـ نضجيا واسػتنفاذ إمكانيػات نموىػا
وقػػؼ اإلمكانيػػات عنػػد حػػد، وقطعيػػا عنػػد درجػػة، مػػع بقػػاء كثيػػر مػػف اإلمكانيػػات غيػػر 

 . كوف بمعاف أخرى، ُنفصميا في أجزاء أخرى مف ىذا العرضوقد ت. متحقؽ بعد
 

ىػذا . وثالثًا، إنو إمكانية معمقة، إف صح التعبير، بمعنى أنػو البػد أف يقػع يومػاً  
يقينػي ال سػػبيؿ إلػى الشػػؾ فيػػو، ولكننػي مػػف ناحيػػة أخػرى فػػي جيػػؿ مطمػؽ فيمػػا يتعمػػؽ 

تػاـ بكػؿ شػيء، فكػؿ مػا  إننػي فػي حالػة جيػؿ: "يقوؿ باسػكاؿ. بالزماف الذي سيقع فيو
 "!أعرفو ىو أنني البد أف أموت يومًا ما، ولكنني أجيؿ كؿ الجيؿ ىذا الموت

 

ورابعػػًا، أف المػػوت حػػادث كمػػي كميػػة مطمقػػة مػػف ناحيػػة، جز ػػي شخصػػي جز يػػة  
فالكؿ فانوف، ولكف كبل منا يموت وحده، والبد أف يمػوت ىػو . مطمقة مف ناحية أخرى

وىذا عيف مصدر اإلشكاؿ مف ناحيػة . احد آخر بديبًل عنونفسو، وال يمكف أف يكوف و 
المعرفػػة، إذ ال سػػبيؿ إلػػى إدراؾ المػػوت مباشػػرة بوصػػفو مػػوتى أنػػا الخػػاص، ألننػػي فػػي 

ومعنػى ىػذا أيضػًا أننػي ال . ىذه الحالػة ػ حالػة مػوتى أنػا الخػاص ػ ال أسػتطيع اإلدراؾ
ت سينحصػػػػر حين ػػػػذ فػػػػي أسػػػػتطيع أف أدرؾ المػػػػوت إدراكػػػػًا حقيقيػػػػًا، ألف إدراكػػػػي لممػػػػو 

 . حضوري موت اآلخريف ومشاىدة اآلثار الخارجية التي ُيحدثيا الموت
 

ومثػػؿ ىػػذا اإلدراؾ لػػيس إدراكػػًا حقيقيػػًا لممػػوت كمػػا ىػػو فػػي ذاتػػو، بػػؿ ىػػو إدراؾ 
وال أسػػػتطيع أف أقػػػوؿ ىنػػػا إننػػػي عنػػػد محػػػاولتي إدراؾ المػػػوت أضػػػع . لممػػػوت فػػػي اثػػػاره

ألف المرء ال يمكف أف يحمؿ عبء المػوت عػف  نفسي موضع اآلخريف الذيف يموتوف،
ىذا إلى أنو لو سممنا جداًل بإمكاف إدراؾ موقؼ المرء بالنسبة إلػى المػوت، فػإف . غيره

نمػا يخبرنػي عػف حالػة الُمحتضػر  ىذا ال يفيدني شػي ًا فػي معرفػة حالػة الميػت نفسػو، وا 
 ! ال سبيؿ إلدراؾ حقيقة الموت. فحسب، ال عف حالة الموت نفسيا
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 ! وىكذا نرى أف الموت كمو إشكاؿ مف الناحية الوجودية ومف ناحية المعرفة
 

فمتػػػى يكػػػوف المػػػوت . الشػػػرط األوؿ إذًا قػػػد تحقػػػؽ، وأعنػػػي بػػػو وجػػػود اإلشػػػكاؿ 
مشػػػػكمة إذًا؟ يكػػػػوف المػػػػوت مشػػػػكمة حينمػػػػا يشػػػػعر اإلنسػػػػاف شػػػػعورًا قويػػػػًا واضػػػػحًا بيػػػػذا 

عميقػػػة، وحينمػػػا ينظػػػر إلػػػى  اإلشػػػكاؿ، وحينمػػػا يحيػػػا ىػػػذا اإلشػػػكاؿ فػػػي نفسػػػو بطريقػػػة
ويحػاوؿ أف ينفػذ إلػى معنػاه مػف حيػث ذاتػو . الموت كمػا ىػو ومػف حيػث إشػكاليتو ىػذه

 .يقتضي ىذا كمو أشياء مف الناحية الذاتية، وكذا مف الناحية الموضوعية. المستقمة
 

 يقتضي لمف يمكف أف يصير الموت عنده مشكمة :من الناحية الذاتية: 
 

ػػػػػ ألنػػػػو بػػػػدوف ىػػػػذا الشػػػػعور ال يسػػػػتطيع 1: ية والذاتيػػػػةالشػػػػعور بالشخصػػػػ :أوالً 
اإلنساف إدراؾ الطابع األصمي الجوىري لممػوت، وىػو أنػو شخصػي صػرؼ، وال سػبيؿ 

وال يبمػػػػئ الشػػػػعور . إلػػػػى إدراكػػػػو إدراكػػػػًا حقيقيػػػػًا إال مػػػػف حيػػػػث أنػػػػو مػػػػوتى أنػػػػا الخػػػػاص
، ألننػي بالشخصية والوحدة درجة أقوى وأعمى مما ىو في ىذه المحظػة، لحظػة المػوت
وليػذا . أنا الذي أموت وحػدي، وال يمكػف مطمقػًا أف يحػؿ غيػري محمػى فػي ىػذا المػوت

نجد أنو كمما كاف الشعور بالشخصية عند اإلنسػاف أقػوى وأوضػح، كػاف االنسػاف أقػدر 
وليػػػذا أيضػػػًا ال يمكػػػف أف . عمػػػى ادراؾ المػػػوت، وعمػػػى أف يكػػػوف المػػػوت عنػػػده مشػػػكمة

 ..الشعور بالشخصية يكوف الموت مشكمة لمف يكوف ضعيؼ
 

والنتيجة ليذا ىي أف البدا ي والساذج، نظرًا إلى ضعؼ شعورىما بالشخصػية،  
والمحظػػة التػػي يبػػدأ فييػػا المػػوت بػػأف . ال يمكػػف أف يصػػير المػػوت بالنسػػبة ليمػػا مشػػكمة

يكوف مشكمة بالنسبة إلى إنساف ما، ىػي المحظػة التػي تػؤذف بػأف ىػذا اإلنسػاف قػد بمػئ 
وليػػذا نجػػد أف التفكيػػر . شػػعور بالشخصػػية، وبالتػػالي قػػد بػػدأ يتحضػػردرجػػة قويػػة مػػف ال

فػػي المػػوت يقتػػرف بػػو دا مػػًا مػػيبلد حضػػارة جديػػدة، فػػإف مػػا يصػػدؽ عمػػى روح األفػػراد 
وىذه فكرة قد فصؿ فييا اشبنجمر وأوضػحيا تمػاـ . يصدؽ كذلؾ عمى روح الحضارات

و حقيقػػة المػػوت، وليػػذا أيضػػًا كػػاف كػػؿ إضػػعاؼ لمشخصػػية مػػف شػػأنو تشػػوي. التوضػػيح
 : وىذا اإلضعاؼ لمشخصية أظير ما يكوف في حالتيف
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 "!الناس"حالة إفناء الشخصية في روح كمية، وحالة إفناء الشخصية في 
 

فكؿ مذىب في الوجػود يفنػى الشخصػية فػي الػروح الكميػة ال يسػتطيع أف يػدرؾ 
أعمػػى صػػورة المشػػكمة الحقيقيػػة لممػػوت، وىػػذا مػػا فعمػػو مػػذىب المثاليػػة، وخصوصػػًا فػػي 
 .بمهيا ىذا المذىب، ونعني بذلؾ المثالية األلمانية وعند ىيجؿ بنوع أخص

 

نمػػا الوجػػود  فػػإف الفػػرد بالنسػػبة إلػػى المثاليػػة لػػيس لػػو وجػػود حقيقػػي فػػي ذاتػػو، وا 
الحقيقػػي ىػػو وجػػود المطمػػؽ، وال قيمػػة وجوديػػة لمفػػرد إال مػػف حيػػث كونػػو مشػػاركًا فػػي 

األنػػػا "فسػػػواء سػػػميناه : ذي نعطيػػػو ليػػػذا المطمػػػؽوجػػػود المطمػػػؽ، أيػػػًا مػػػا كػػػاف االسػػػـ الػػػ
الػػػروح "أو سػػػميناه . ، وىػػػو األنػػػا الػػػذي يضػػػع نفسػػػو بنفسػػػو، كمػػػا فعػػػؿ فشػػػتو"المطمػػػؽ
التي تعرض نفسيا عمى مر الزماف كمػا فعػؿ ىيجػؿ ػ فػإف " الصورة"، وىي تمؾ "الكمية

طػػو ىػػذا مػػف شػػأنو أف يحجػػب عنػػا إحػػدى المميػػزات الجوىريػػة لممػػوت، ونعنػػي بػػو ارتبا
وليػػذا لػػـ يقػػدر ليػػذه المثاليػػة أف تضػػع . بالفرديػػة أو الشخصػػية أو الذاتيػػة كػػؿ االرتبػػاط

ف وضعتيا لـ تضعيا وضعًا حقيقياً  ذا كػاف ىيجػؿ نفسػو قػد عنػى . لمموت مشكمة، وا  وا 
نمػػػا كػػػاف  بيػػػذه المشػػػكمة عنايػػػة كبيػػػرة، فػػػإف مصػػػدر ىػػػذه العنايػػػة لػػػـ يكػػػف مثاليتػػػو، وا 

 . المثالية خضع ليا ىيجؿ مصدرىا عوامؿ أخرى أجنبية عف
 

ـــاً  فكػػػرة الشخصػػػية تقتضػػػي بػػػدورىا فكػػػرة الحريػػػة، فػػػبل شخصػػػية حيػػػث ال  :ثاني
ػ أنػو ال مسػ ولية إذا لػـ توجػد 1: وذلؾ مف ناحيتيف. حرية، وال حرية حيث ال شخصية

. الشخصية، وال مس ولية إذا لـ توجد الحرية، فبل وجػود لمشخصػية إذف إال مػع الحريػة
 . ىي االختيار، وال اختيار إال بالنسبة إلى شخصية ُتميزػ أف الحرية 2

 

فإذا كانت الشخصية تقتضي الحرية، والمػوت يقتضػي الشخصػية، فػإف المػوت 
ويتضػػح ىػػذا أكثػػر حينمػػا ننظػػر إلػػى طبيعػػة الحريػػة وطبيعػػة المػػوت، . يقتضػػي الحريػػة

و اإلمكانيػة فنرى حين ذ أف الحرية ىي اإلمكانية، كما أف المػوت ىػو اإلمكانيػة، بػؿ ىػ
وعمػػى ىػػذا، فإنػػو مػػف ناحيػػة اإلمكػػاف أيضػػًا المػػوت والحريػػة مرتبطػػاف أوثػػؽ . المطمقػػة

 . ارتباط، وقدرة اإلنساف عمى أف يموت ىي أعمى درجات الحرية
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ومػػػػف ىػػػػذا االرتبػػػػاط بػػػػيف المػػػػوت وبػػػػيف الحريػػػػة نسػػػػتطيع أف نسػػػػتنتج أف كػػػػؿ 
د ػ لػـ يكػف حظيػا أف تضػع المذاىب التي لـ تقؿ بالحريػة الشخصػية عمػى وجػو التحديػ

وىػذا أيضػًا مػف العوامػؿ التػي شػوىت مشػكمة المػوت فػي . مشكمة الموت وضعًا حقيقياً 
ف قالػػت بالحريػػة، فإنيػػا لػػـ تفيػػـ الحريػػة عمػػى أنيػػا الحريػػة  المثاليػػة األلمانيػػة، ألنيػػا وا 
نمػػا فيمتيػػا عمػػى أنيػػا الحريػػة الكميػػة ػ إف صػػح ىػػذا التعبيػػر ػ، فإنيػػا تقػػوؿ  الفرديػػة، وا 
بحرية بالنسبة إلى اهلل، وبالنسبة إلى الكؿ، األنا المطمؽ أو الروح المطمقة، ال بالنسبة 
إلػػى اإلنسػػاف الفػػرد، وأمػػا مػػا ىنالػػؾ مػػف حريػػة فػػي األفػػراد فمػػا ىػػي إال مظػػاىر متعػػددة 

 ! لحرية واحدة ىي الحرية الكمية، وليست حرية بالمعنى الحقيقي
 

لمثاليػػػة فػػػي الػػػدور المتػػػأخر مػػػف أدوار كمػػػا الحػػػظ ىػػػذا أيضػػػًا أحػػػد أتبػػػاع ىػػػذه ا
فقػػد قػػاؿ شػػمنج إف فكػػرة . تطػػوره الروحػػي ونعنػػي بػػو فردريػػؾ شػػمنج فػػي الػػدور األخيػػر

المثاليػػة عػػف الحريػػة فكػػرة صػػورية جوفػػاء يجػػب أف تسػػتبدؿ بيػػا فكػػرة واقعيػػة حيػػة، ىػػي 
بػد أي أنػو ال. أف الحرية ىي القدرة عمى فعؿ الخيػر والشػر بالنسػبة إلػى اإلنسػاف الفػرد

ال ػػ أي إذا اقتصػرت عمػى فعػؿ الخيػر  لمحرية أيضًا أف تكػوف قػدرة عمػى فعػؿ الشػر، وا 
ومػػف ىنػػا فػػإف الحريػػة بيػػذا المعنػػى ال يمكػػف أف . وحػػده ػ فإنيػػا لػػف تكػػوف حين ػػذ حريػػة

ومػػف ىنػػا جػػاء . تكػػوف صػػفة مػػف صػػفات اهلل عنػػد مػػف اليجػػوزوف عمػػى اهلل فعػػؿ الشػػر
فحيػث ال توجػد الخطي ػة ال توجػد الحريػة، : خطي ػةاالرتباط الوثيؽ بػيف الحريػة وبػيف ال

 .. وحيث توجد الحرية توجد الخطي ة بالضرورة
 

ــاً  عػػف طريػػؽ ىػػذا االرتبػػاط بػػيف الحريػػة والمػػوت مػػف جيػػة، وبػػيف الحريػػة  :ثالث
واالرتبػػاط بػػيف . والخطي ػػة مػػف جيػػة أخػػرى، كػػاف االرتبػػاط بػػيف الخطي ػػة وبػػيف المػػوت

درجػة عميػا مػف درجػات التعبيػر عنػو فػي المسػيحية،  الخطي ة وبيف الموت قػد بمػئ أوؿ
بواسػطة إنسػاف نفػذت الخطي ػة إلػى : "وُصور أصػرح تصػوير فػي عبػارة القػديس بػولس

فيػذه العبػارة تػدلنا عمػى أف المسػيحية نظػرت ". العالـ، وعف طريؽ الخطي ة نفذ المػوت
مػػا ىنالػػؾ إلػػى المػػوت عمػػى أسػػاس أف مصػػدره الخطي ػػة، أى أنيػػا أدركػػت منػػذ ابتػػدا يا 

 . مف صمة وثيقة جدًا، صمة العمة بالمعموؿ، بيف الموت وبيف الخطي ة
 



 129 

وىػػي قػػد ربطػػت بينيمػػا أيضػػًا عػػف طريػػؽ فكػػرة الحريػػة الفرديػػة، خصوصػػًا إذا 
الحظنا أف الحرية الفردية تحتؿ مقامًا عاليًا في الفكر المسػيحي، ومصػدر ىػذا ارتبػاط 

ة تمعػػب الػػدور األكبػػر فػػي الحيػػاة الروحيػػة فػػإذا كانػػت فكػػرة الخطي ػػ: الحريػػة بالخطي ػػة
المسيحية، كاف البد إذًا مف القوؿ بالحرية الفردية بؿ وتوكيدىا، ما دامت ىي مصػدر 

وىكذا نرى أنو قد توافرت لممسيحية ىػذه العناصػر الثبلثػة الضػرورية لوضػع . الخطي ة
 .ونعني بيا الشخصية، والحرية، والخطي ة: مشكمة الموت

 

يػػػة الذاتيػػػة كػػػاف مػػػف شػػػأنيا أف تييػػػ  لممسػػػيحية أف تضػػػع مشػػػكمة أى أف الناح 
 .الموت وضعًا حقيقيًا، إف توافرت  إلى جانب الناحية الذاتية الناحية الموضوعية

 

 من الناحية الموضوعية: 
 

أواًل إدراؾ أف الوجػػػود يقتضػػػي بطبيعتػػػو التنػػػاىي،  الموضػػػوعيةُيقصػػػد بالناحيػػػة 
حقيقيػػة عمػػػى أسػػػاس أنػػو عنصػػػر مكػػػوف فػػػي  حتػػى يمكػػػف أف ُينظػػػر إلػػى المػػػوت نظػػػرة

ال، فػػإف المػػوت لػػف يكػػوف لػػو اذًا مكػػاف داخػػؿ نظػػرة االنسػػاف إلػػى الوجػػود، . الوجػػود وا 
وىػػذا ىػػو السػػبب فػػي أف الػػذيف نظػػروا إلػػى . وانمػػا سػػيكوف شػػي ًا عرضػػيًا يمكػػف إغفالػػو

الء وعمى رأس ىػؤ . الموت ىذه النظرة لـ يستطيعوا أف يضعوا المشكمة الحقيقية لمموت
جميعػػػًا أفبلطػػػوف، فبػػػرغـ عنايتػػػو بػػػالموت، وقولػػػو عػػػف الفمسػػػفة انيػػػا تأمػػػؿ لممػػػوت، لػػػـ 

 .يستطع أفبلطوف وضع المشكمة الحقيقة لمموت، عمى خبلؼ ما يعتقده البعض
 

فالػذى يقصػػده أفبلطػػوف بقولػو ىػػذا ىػػو أف المػوت ىػػو الوسػػيمة التػى بيػػا يتيسػػر 
يػاة الفيمسػوؼ عنػد أفبلطػوف ىػي حيػاة بعد ذلؾ لمفيمسوؼ أف يفكر جيدًا، وذلؾ ألف ح

متجيػػة دا مػػًا إلػػى تأمػػؿ الصػػور أو الُمثػػؿ، وال يتيسػػر تأمػػؿ الصػػور تػػأمبًل حقيقيػػًا مػػا 
دامت النفس سجينة في البدف، فبلبد مف الخػبلص مػف البػدف ػ أى البػد مػف المػوت ػ، 
. حتى يكػوف فػي مقػدور المػرء أف يتأمػؿ الصػور دوف أف يشػوه عميػو ىػذا التأمػؿ مشػوه

فكأف الموت في نظر أفبلطػوف إذًا جسػر ومعبػر ينتقػؿ بنػا مػف حيػاة الػنفس فػي البػدف 
ىػػو ابتػػداء أولػػي مػػف أف يكػػوف نيايػػة، ألنػػو ابتػػداء لمحيػػاة الروحيػػة . إلػػى عػػالـ الصػػور
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ىػػػو عمػػػى وجػػػو العمػػػـو بػػػاب يفػػػتح عمػػػى . حيػػػاة الػػػنفس حيػػػاة تأمػػػؿ لمصػػػور. الحقيقيػػػة
 .الموت ىذه النظرة أف يجعؿ منو مشكمةفبل يمكف إذف لمف ينظر إلى . األبدية

 

نمػػا يكػػوف المػػوت مشػػكمة مػػف الناحيػػة  حينمػػا يكػػوف فػػي نظػػر المػػرء  الوجوديػػةوا 
وىػػػذه ناحيػػػة أدركتيػػػا المسػػػيحية، فقػػػاؿ . مػػػف جػػػوىر الوجػػػود، وجػػػزءًا جوىريػػػًا مكونػػػًا لػػػو

، أى أف "وىكػػذا نفػػذ المػػوت فػػي جميػػع النػػاس: "القػػديس بػػولس فػػي نفػػس اآليػػة السػػابقة
وعف طريؽ ىذا كمػو اسػتطاعت المسػيحية ألوؿ مػرة أف . وت عنصر مكوف لموجودالم

ولكنيػا حينمػا . تضع مشكمة الموت وضعًا حقيقيًا مف حيػث أف المػوت مشػكمة فحسػب
أرادت أف تعرؼ ىذا الموت مف حيث ماىيتو اختمطت بالنظرة األخبلقية، بؿ وُضحي 

 .النظرة الثانية بالنظرة األولى، وكاد النظر أف يصرؼ عنيا لحساب
 

حتى أوشكت الناحية الوجوديػة أف تختفػي بتػأثير الناحيػة األخبلقيػة، خصوصػًا 
فقالػػت عػػف المػػوت إنػػو شػػر وقالػػت عنػػو . أنيػػا قػػد وقفػػت مػػف الناحيػػة األخبلقيػػة مػػوقفيف

أى أنػػو شػػر بوصػػفو ابػػف الخطي ػػة وىػػو خيػػر مػػف حيػػث أنػػو الواسػػطة بػػيف . إنػػو خيػػر
ولػذا كػاف الشػعور . النسػاف وبػيف اهلل، إذ ىػو أصػؿ الفػداءالمتناىي والبلمتناىي، بيف ا

فيػػو قمػػؽ مػػف ناحيػػة بوصػػؼ المػػوت شػػرًا، : الػػذى يػػتـ بػػو ادراؾ ماىيػػة المػػوت مزدوجػػاً 
وكانت نتيجة ىذا أنيا لـ تسػتطع أف تصػؿ . وىو سرور بوصفو خيرًا مف ناحية أخرى

مصػدر األصػمى الحقيقػي إلى إدراؾ ماىية الموت إدراكػًا حقيقيػًا، مػا دامػت لػـ تأخػذ بال
وعمػػػػى كػػػػؿ حػػػػاؿ، فػػػػإف المسػػػػيحية ! لممعرفػػػػة فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بػػػػالموت، ونعنػػػػي بػػػػو القمػػػػؽ

استطاعت أف تضع مشكمة الموت وضعًا حقيقيًا، وليػذا كػاف ليػا أثػر كبيػر فػي جميػع 
 .الفبلسفة، الذيف حاولوا مف بعد وضع مشكمة الموت

 

يحية وبػػػيف إدراؾ المػػػوت والعمػػػة فػػػي أف النظػػػرة األخبلقيػػػة قػػػد حالػػػت بػػػيف المسػػػ
إدراكػػػًا حقيقيػػػًا ىػػػي أف نظرتيػػػا إلػػػى المػػػوت بوصػػػفو شػػػرًا جعمتيػػػا تنظػػػر إليػػػو عمػػػى أنػػػو 

فالواقع أف ىػذا القػوؿ إذا فسػر . مضاد لمحياة، مع أنيا قالت إنو عنصر مكوف لموجود
تفسػػيرًا وجوديػػًا صػػرفًا، وبصػػرؼ النظػػر عػػف كػػؿ تقػػويـ أخبلقػػي، يػػدؿ عمػػى أف المػػوت 

فمكػي تكػوف النظػرة إلػى المػوت صػحيحة يجػب . وأنو ليس مضادًا ليا. ياةجزء مف الح
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خصوصػًا عنػد أشػير . أف تجعؿ الموت جزءًا مف الحياة، وىػذا مػا فعمتػو فمسػفة الحيػاة
حػػػػذار أف تقػػػػوؿ إف المػػػػوت مضػػػػاد : "فقػػػػد قػػػػاؿ فردريػػػػؾ نيتشػػػػة. ممثمييػػػػا مػػػػف األلمػػػػاف

 الحياة؟ ولكف كيؼ السبيؿ إلى جعؿ الموت جزءًا مف ". لمحياة
 

إف أصحاب المذىب الحيوي يقولوف إنو ليس خػارج الحيػاة شػيء، فالحيػاة ىػي 
ومعنػػى ىػػذا أف المػػوت يجػػب أف ُيفسػػر أيضػػًا بالحيػػاة وأف تُفسػػر الحيػػاة بػػدورىا . الكػػؿ

إف الحيػػاة تقتضػػي بطبيعتيػػا المػػوت، بحسػػبانو ىػػذا : "وليػػذا يقػػوؿ جػػورج زمػػؿ. بػػالموت
تصير شي ًا، والذى بدونو لف يكوف ليذا الشيء معنػاه الشيء اآلخر الذى بالنسبة إليو 

إف الحيػػاة تقتضػػي المػػوت أيضػػًا إذًا، ومػػا ىػػو حػػي ىػػو وحػػده الػػذى يمػػوت ". وصػػورتو
ومػػا المػػوت إال حػػد لمحيػػاة، ىػػو الصػػورة التػػى تمبسػػيا الحيػػاة وتحطميػػا مػػف بعػػد، وىػػذه 

لحظػػات الصػػورة ال توجػػد فػػي المحظػػة األخيػػرة فحسػػب، بػػؿ توجػػد فػػي كػػؿ لحظػػة مػػف 
ىػػػي صػػورة باطنػػة إذ توجػػػد منػػذ بػػدء الحيػػػاة . الحيػػاة، وتعػػيف مضػػػموف ىػػذه المحظػػات

الموت باطف فػي الحيػاة وُمحايػث ليػا إذًا، . وبدونيا ستكوف الحياة منذ البدء شي ًا آخر
 .الموت ليس حادثًا خارجيًا عرضياً . وليس عاليًا عمييا

ة ضػػرورية تكػػوف فييػػا الخبلصػػة إذًا أف المػػوت حالػػة مػػف حػػاالت الحيػػاة، حالػػ
الحيػػاة منػػذ البػػدء، وىػػذا مػػا عبػػر عنػػو أحػػد كتػػاب العصػػور الوسػػطى فػػي قصػػة الفػػبلح 

منػػذ أف يػػأتي اإلنسػػاف إلػػى الحيػػاة، يكػػوف بالفعػػؿ فػػي شػػيخوخة : "البػػوىيمي حػػيف قػػاؿ
فالنياية إذًا في حالة الموت ىػي كانتيػاء النمػو والنضػج بالنسػبة إلػى الثمػار، ". الموت

لحالػػة النقػػوؿ عػػف النضػػج إنػػو جػػاء دفعػػة واحػػدة وفػػي المحظػػة األخيػػرة فػػنحف فػػي ىػػذه ا
التى تـ فييا النضج، وكأنو شيء منفصؿ قد ألصػؽ بػالثمرة أو كأنػو خػاتـ ختمػت بػو، 
نمػػا النضػػج فعػػؿ مسػػتمر ابتػػدأ منػػذ مػػيبلد الثمػػرة واسػػتمر يسػػاير حياتيػػا لحظػػة بعػػد  وا 

يضػًا ُيقػاؿ عػف المػوت، فيػو ومثػؿ ىػذا أ. لحظة حتى أتت نيايتيػا، وىػي تمػاـ النضػج
 .موجود متطور منذ بداية الحياة، ىو مقارف لمحياة إذف ال ينفصؿ عنيا أنى ُوجدت

 

فيؿ صحيح أف الموت مثؿ النضوج؟ ىؿ صحيح أف : وىنا تنشأ مشكمة أخرى
النياية ىنا معناىا التماـ والكماؿ وتحقيؽ كػؿ االمكانيػات؟ نظػف أف نظػرة بسػيطة إلػى 

يػػا يختػػار المػػوت ضػػحاياه تكفػػي القناعنػػا بعكػػس ىػػذا، فيػػو تػػارة يطيػػؿ الطريقػػة التػػى ب
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وطػورًا آخػر ػ لعمػو األكثػر . حياة الناس حتى لتكوف قػد اسػتنفذت كػؿ امكانياتيػا وزيػادة
حػػدوثًا ػ يقصػػر حيػػاة النػػاس حتػػى التكػػاد ىػػذه الحيػػاة أف تكػػوف قػػد حققػػت غيػػر جػػزء 

. مؤجمػة السػبيؿ مطمقػا إلػى وفا يػاض يؿ مػف امكانياتيػا، بينمػا ظمػت بقيػة االمكانيػات 
ومعنى ىذا أف النيايػة يجػب أف تُفسػر تفسػيرًا آخػر غيػر تفسػيرىا بأنيػا نضػوج، تفسػيرًا 
إذف يجمع بيف الوجود والموت مف ناحية، ومػف ناحيػة أخػرى ال يفتػرض وجػود المػوت 
في الوجػود أو الحيػاة عمػى صػورة تطػور نحػو غايػة، أعنػي أف الوجػود يجػب أف ُيفسػر 

جديػػد عمػػى أنػػو يقتضػػي مػػف حيػػث جػػوىره الفنػػاء، وأف الفنػػاء حالػػة وجوديػػة يكػػوف مػػف 
وىػػذا معنػػاه أيضػػًا إقامػػة مػػذىب فػػي الوجػػود جديػػد عمػػى ىػػذا . فييػػا الوجػػود منػػذ كينونتػػو

 .األساس، وىذا ما حاوؿ أف يفعمو ىيدجر ثـ ياسبرز
 

 بػػدأت ىػػذه الفمسػػفة بحثيػػا فػػي الوجػػود بالكشػػؼ عػػف المصػػدر الحقيقػػي لمعرفػػة
الوجػػود، فقبمػػػت الوضػػػع الػػذى وضػػػعنا فيػػػو ديكػػارت منػػػذ أوا ػػػؿ العصػػر الحػػػديث حػػػيف 
جعػػؿ الفكػػر أسػػاس الوجػػود، ممػػا أدى إلػػى قيػػاـ تمػػؾ المشػػكمة الكبػػرى ػ مشػػكمة نظريػػة 

فيػؿ الموضػوع . المعرفة ػ وىي المشكمة التى تدور حوؿ الصمة بػيف الػذات والموضػوع
سػػاس الوضػػع الػػذى اختػػاره المػػرء فػػي مػػف نتػػاج الػػذات، أو عػػاؿ عمػػى الػػذات؟ وعمػػى أ

نظرتو إلى الصمة بيف االثنيف قاـ المذىباف الر يسياف في الفمسفة، وأعني بيما مػذىب 
واسػػػتمر النػػػزاع قا مػػػًا بػػػيف المػػػذىبيف حتػػػى جػػػاء األلمػػػاني . المثاليػػػة ومػػػذىب الواقعيػػػة

ريػػات ادمونػػد ُىسػػرؿ فػػي أوا ػػؿ ىػػذا القػػرف، فأقػػاـ بنػػاء فمسػػفة جديػػدة ىػػي فمسػػفة الظاى
وخبلصػػة ىػػذه الفمسػػفة ىػػي أف ىنػػاؾ دا مػػًا إحالػػة . عمػػى أسػػاس فكػػرة االحالػػة المتبادلػػة

متبادلػػة بػػيف الػػذات وبػػيف الموضػػوع، فػػبل وجػػود لمػػذات إال مػػف حيػػث كونيػػا محيمػػة إلػػى 
 . الموضوع، كما أنو ال وجود لمموضوع إال عمى أنو محيؿ إلى ذات

 

عمػػػى الوجػػػود متػػػأثرًا مػػػف ناحيػػػة وحين ػػػذ أتػػػى تمميػػػذه ىيػػػدجر فطبػػػؽ ىػػػذه الفكػػػرة 
أخػػرى بمػػذىب الفعميػػيف، فقػػاؿ إف الوجػػود فػػي ىػػذا العػػالـ بالنسػػبة إلػػى األشػػياء وجػػود 

" مف أجػؿ"إحالة متبادلة عمى أساس أف كؿ شيء البد أف يكوف أداة لشيء آخر، أى 
، بمعنػى أف االنسػاف وقػد قُػذؼ "إىتمػاـ"شيء آخر، فإف الصمة إذًا بػيف األشػياء صػمة 

ي ىػػذا العػػالـ سػػيجيؿ نفسػػو فػػي ىػػذا العػػالـ، ولػػف يجيػػؿ ىػػذه األشػػياء التػػى ىػػي بػػو فػػ
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نمػا سػتكوف ىػذه األشػياء مصػدرًا . مصدر عنايتو وجزعو ومخاوفو وآمالػو " الىتمامػو"وا 
ومف ىنا فػإف المعرفػة لػف تكػوف كمػا صػورىا الفبلسػفة مػف قبػؿ . بيا، أى معرفتو إياىا

ا يػػػنعكس أى شػػػيء عمػػػى مػػػرآة، وانمػػػا نوعػػػًا مػػػف االنعكػػػاس الخػػػاص عمػػػى الػػػنفس كمػػػ
سػػػتكوف المعرفػػػة دا مػػػًا مطبوعػػػة بطػػػابع عػػػاطفي انفعػػػالي، فػػػإذا أضػػػفنا ىػػػذا العنصػػػر 

 ". ىـ"استحالت ىذه الصمة إلى صمة " االىتماـ"العاطفي االنفعالي إلى صمة 
 

والواقػع أنػو يجػب أف . اسػتعمااًل عامػاً " وجود"نحف قد استعممنا حتى اآلف كممة 
، وىػي "اآلنيػة"النوع األوؿ ىو ما يمكػف أف نسػميو باسػـ : وعيف مف الوجوديفرؽ بيف ن

مف العسير أف نجد ليا ُمقاببًل دقيقػًا فػي أيػة لهػة أخػرى  Daseinترجمة لكممة ألمانية 
أمػا النػوع الثػاني .  مف المهػات المعروفػة لػدينا، ومعناىػا وجػود األشػياء حاضػرة بالفعػؿ

، ألنػػو يقصػػد بػػو ماىيػػة Existenz" جػػود المػػاىويالو "فيػػو مػػا يمكػػف أف ُيسػػمى باسػػـ 
وىػػذه التفرقػػة تقػػـو عمػػى أسػػاس التفرقػػة المشػػيورة والتػػى تمعػػب أخطػػر دور فػػي . الوجػػود

فػػػالنوع األوؿ مػػػف الوجػػػود ىػػػو : الفمسػػػفة، وأعنػػػي بيػػػا التفرقػػػة بػػػيف الواقعيػػػة واالمكانيػػػة
 . الوجود الواقعي، والثاني ىو الوجود االمكاني أو الماىوي

ػػ فمػف حيػث أف اآلنيػة تشػير مقػدمًا إلػى ": لآلنيػة"صا ص ر يسػية ثػبلث ثمة خ
ػػػػ ومػػػف حيػػػث أف الوجػػػود . إمكانيػػػات لػػػـ تتحقػػػؽ بعػػػد تسػػػمى الصػػػمة اضػػػمارًا وتصػػػميماً 

ف كػاف جػزء ضػ يؿ مػف االمكانيػات "اآلنيػة"الماىوي انتقػؿ إلػى حالػة تحقػؽ فصػار  ، وا 
ىػػي وجػػود بػػيف " اآلنيػػة" ػػػ ومػػف حيػػث أف. ىػػو فقػػط الػػذى تحقػػؽ تسػػمى الصػػمة واقعيػػة

 . أشياء أو وجود في العالـ تسمى الصمة حين ذ سقوطاً 
 

ىػػػػو الطػػػػابع األصػػػػمي لموجػػػػود، ونقصػػػػد بػػػػالوجود ىنػػػػا " اليػػػػـ"نحػػػف قػػػػد قمنػػػػا إف 
 ". لآلنية"ىذه الخصا ص الر يسية الثبلث " اليـ"، فبلبد إذف أف نجد في "اآلنية"

 

فػي /بالفعػؿ/ مػع االمكػاف/الػذاتي الوجػود: "بأنػو" اليػـ"وليذا نجد ىيدجر يعػرؼ 
فقولػو : يعبػر عػف تمػؾ الخصػا ص الر يسػية" اليـ"وواضح أف تعريؼ ىيدجر لػ". العالـ

يعبػر عػف الواقعيػة، وقولػو " بالفعؿ"يعبر عف االضمار والتصميـ، وقولو " مع االمكاف"
ا إف ، فقػػػد قمنػػػ"اآلنيػػػة"فراجػػػع إلػػػى " الػػػذاتي"أمػػػا قولػػػو . يعبػػػر عػػػف السػػػقوط" فػػػي العػػػالـ"
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االحالػػػة المتبادلػػػة ىػػػي طػػػابع الوجػػػود، أعنػػػي أف كػػػؿ شػػػيء البػػػد أف ُيحيػػػؿ إلػػػى شػػػيء 
إال أف ىػػذه االحالػػة إلػػى آخػػر ال يمكػػف أف تسػػتمر إلػػى غيػػر نيايػػة، بػػؿ البػػد أف . آخػػر

فيػو يحيػؿ إذًا إلػى ". اآلنيػة"تصؿ إلى شيء ال يحيؿ إلى غير ذاتو، وىذا الشيء ىػو 
فػي " اآلنيػة"وخبلصػة ىػذا كمػو أف ". ىػـ"تعريفنػا لمفػظ  فػي" ذاتػي: "ذاتو، ومف ىنا قمنػا

 .  ميمومة بامكانياتيا الذاتية" اآلنية"مف أجؿ ذاتيا، أو بعبارة أخرى " ىـ"
 

فاننػا إذا تعمقنػا فػي . شػير إلػى طػابع أصػمي آخػر لموجػودىذه الصػفات تثـ إف 
ىػػذا "ف معنػػى الصػػمة األولػػى وىػػي صػػمة االضػػمار والتصػػميـ لوجػػدنا أنيػػا تػػدؿ عمػػى أ

فػػػي " اآلنيػػػة"يضػػػمر ويصػػػمـ إمكانيػػػات ذاتيػػػة باسػػػتمرار، أو بعبػػػارة أخػػػرى أف " الوجػػػود
والتصميـ إشارة إلػى شػيء لػـ يتحقػؽ بعػد بالفعػؿ ويمكػف . تصميـ بالنسبة إلى ماىيتيا

وعمػػى . أف يتحقػػؽ فػػي المسػػتقبؿ، ومعنػػى ىػػذا أف ىػػذه الصػػمة تتسػػـ بسػػمة االسػػتقباؿ
ثانيػػة، وىػػي صػػمة الواقعيػػة، تػػدؿ بوضػػوح عمػػى أف العكػػس مػػف ىػػذا نجػػد أف الصػػمة ال

وأخيػرًا نجػد الصػمة الثالثػة . التحقؽ لبلمكانيات قد كاف، أعني أنيا تتسـ بسمة المضي
إذًا " اآلنية"فكأف . مطبوعة بطابع الحضور، ألنيا تدؿ عمى الوجود حاضرًا بيف أشياء
ثػػػة، أى أف جػػػوىر تتسػػػـ بسػػػمة االسػػػتقباؿ والمضػػػي والحضػػػور أى بونػػػات الزمػػػاف الثبل

 ..الوجود ىو الزمانية، فالزمانية إذًا طابع أصمي آخر لموجود
 

ىيػػدجر قػػد ثػػار عمػػى التفسػػير . وىنػػا يبلحػػظ أف الزمػػاف قػػد فسػػر تفسػػيرًا جديػػداً 
المألوؼ لمزماف عمى أساس أنو عبارة عف خط مستمر مقسـ إلى آنات ثبلثػة متتاليػة، 

رًا لمػػا فػػي ىػػذه النظػػرة اآلليػػة لمزمػػاف مػػف كمػػا ثػػار قبمػػو بقميػػؿ برجسػػوف واشػػبنجمر، نظػػ
تشويو لحقيقتو ألننا في ىذه الحالة نتصور الزماف عمى أساس المكاف، مع أف الزمػاف 

وكمػػا نعػػت برجسػػوف ىػػذا الزمػػاف متصػػورًا عمػػى ىػػذا . والمكػػاف مختمفػػاف كػػؿ االخػػتبلؼ
اف النحو بأنػو زمػاف آلػي، وصػؼ ىيػدجر ىػذا الزمػاف بأنػو زمػاف غيػر حقيقػي، ىػو زمػ

أمػا الزمػاف الحقيقػي فيػو الزمػاف الوجػودي أو الزمانيػة، وىػو . الساعات والحياة العممية
ىػػذا الػػذى فسػػرناه منػػذ قميػػؿ، ومػػف ىػػذا التفسػػير يتبػػيف لنػػا بوضػػوح أف صػػفات الوجػػود 

. ومعنػػػى ىػػػذا أف الوجػػػود والزمػػػاف شػػػيء واحػػػد. األصػػػمية ىػػػي عينيػػػا صػػػفات الزمانيػػػة
 :جودي أو الزمانيةفمننظر في ماىية ىذا الزماف الو 
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ىيػػػدجر يميػػػز بػػػيف ىػػػذه األحػػػواؿ الػػػثبلث لمزمانيػػػة مػػػف حيػػػث المرتبػػػة فيجعػػػؿ 
فالزمانيػة األصػيمة الحقيقيػة تصػير . المرتبة األولى لمحالة األولى وىػي حالػة المسػتقبؿ

في حالة الزمانيػة ابتػداء مػف المسػنقبؿ الحقيقػي، حتػى انيػا لتػوقظ الحاضػر بػأف تكػوف 
. ف، فالظػػاىرة األوليػػة لمزمانيػػة األصػػمية الحقيقيػػة إذًا ىػػي المسػػتقبؿىػػي مسػػتقببًل قػػد كػػا

ىػػػػي االمكانيػػػػات، " اآلنيػػػػة"إف ماىيػػػػة : ونسػػػػتطيع أف نفسػػػػر ىػػػػذا بعبػػػػارة أخػػػػرى فنقػػػػوؿ
فالمسػتقبؿ إذف جػوىر . واالمكانيات أشياء لـ تتحقؽ بعد، أى أنيا فػي حالػة االسػتقباؿ

 .حمؿ مضمونوونظرًا ألىمية المستقبؿ، عمينا أف ن. الوجود
 

فػػي حالػػة إضػػمار وتصػػميـ وتوقػػع مسػػتمر بالنسػػبة " اآلنيػػة"فػػي المسػػتقبؿ تكػػوف 
إلى ذاتيػا، نظػرًا إلػى أف الوجػود الكمػي لػـ يتحقػؽ بعػد بتمامػو بػأف بقيػت فيػو إمكانيػات 

ػػػ حالػػة المسػػتقبؿ ػ ال يمكػػف أف " اآلنيػػة"ومعنػػى ىػػذا أف . أخػػرى لػػـ تػػزؿ غيػػر متحققػػة
بسػػػبب عػػػدـ تحقػػػؽ جميػػػع " نقػػػص"بػػػد أف يوجػػػد فييػػػا باسػػػتمرار تكػػػوف كػػػبًل تامػػػًا، بػػػؿ ال

. باسػػػتمرار" تأجيػػػؿ"، عمػػػى حػػػد تعبيػػػر ىيػػػدجر، فػػػي حالػػػة "اآلنيػػػة"أى أف . االمكانيػػػات
وفكػػرة التأجيػػؿ ىػػذه مػػف بػػيف األفكػػار التػػى عنػػي ىيػػدجر بتعمػػؽ معناىػػا إلػػى حػػد بعيػػد، 

صػػة مػػا قالػػو مػػارتف وخبل. نظػػرًا لمػػا ليػػا مػػف أىميػػة ر يسػػية بالنسػػبة إلػػى مشػػكمة المػػوت
 ..، وىذه يمكف أف تُفيـ بمعنييف"ليس بعد"ىيدجر في ىذا التحميؿ أف معناىا 

 

فقد تكوف بمعنى أف شي ًا ليس في المتناوؿ في لحظة مػا، كمػا ُيقػاؿ عػف بػاقي 
ديػػف لػػـ ُيػػدفع بعػػد، أى أننػػا فػػي ىػػذه الحالػػة نجػػزيء الشػػيء ونجعػػؿ منػػو أجػػزاء ميسػػرة 

وظػػاىر أف ىػػذا . ػ مجػػرد اضػػافة ػ إلػػى األجػػزاء السػابقة اآلف وأخػرى سػػتأتي فتضػاؼ
إنيػا فػي حالػة " اآلنيػة"المعنى اليمكف أف يكوف المقصود مف التأجيؿ حينما ُيقػاؿ عػف 

ال يمكف أف تُقسـ إلى أجزاء ىذا التقسيـ اآللى، خصوصًا " اآلنية"تأجيؿ مستمر، ألف 
، فيػذا الوجػود "اآلنيػة"فػي  عنصػر جػوىرى" لػيس بعػد"إذا الحظنا أف المؤجؿ أو الػذى 

ذا كػػاف كػػذلؾ، فػػإف مػػف جػػوىر الوجػػود حين ػػذ ىػػذا . ىػػو عينػػو مؤجمػػو أو " المػػيس بعػػد"وا 
، الػػػذى ىػػػو عنصػػػر جػػػوىري فػػػي "المػػػيس بعػػػد"وىػػػذا . المؤجػػػؿ، وىػػػو موجػػػود بوجػػػوده
ينفصػػػو شػػػيء باسػػػتمرار، فيػػػو إذف فػػػي " ىػػػذا الوجػػػود"الوجػػػود، معنػػػاه الػػػنقص، أى أف 
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إمكانيػػػة، ولكنيػػػػا إمكانيػػػػة ممتنعػػػػة " المػػػػيس بعػػػػد"، إف ىػػػػذا أجػػػؿ. حالػػػة نقػػػػص مسػػػػتمر
بؿ ىو أعمى درجة مف . التحقيؽ بالضرورة، ألنيا عنصر جوىري في الوجود كما قمنا

درجات االمكانية، ألنو إمكانية عامة، ولكنػو أيضػًا أعمػى إمكانيػة ألعمػى امتنػاع، ألف 
 . االمتناع ىنا مطمؽ

 

ر الجوىريػػػة فػػػي الوجػػػود يوجػػػد عنصػػػر خبلصػػػة ىػػػذا كمػػػو أف مػػػف بػػػيف العناصػػػ
أف ال يمكنػو " ىػذا الوجػود"ألف الموت ىػو إمكػاف . وىذا ىو الموت. االمكانية المطمقة

ولػػػػيس وراء ىػػػػذه . تحقيػػػػؽ حضػػػػور بعػػػػد، أو إمكانيػػػػة االمتنػػػػاع المطمػػػػؽ ليػػػػذا الوجػػػػود
نما يوجػد دا مػًا مػ ف االمكانية حد، ألف الوجود ال يستطيع مطمقًا أف يتخطى الموت، وا 

إذف . ومػا لػيس لػو حػد ىػو المطمػؽ. ىذا الجانب مػف المػوت وال يمكػف أف يكػوف وراءه
وعمى ىذا فإنو لما كانت االمكانية إمكانية مطمقة، فػالموت إذف . ىذه االمكانية مطمقة

وعمى ىذا فإنو لمػا كانػت االمكانيػة المطمقػة . ىو االمكانية المطمقة لبلامكانية المطمقة
عنصػػػرًا جوىريػػػًا فػػػي الوجػػػود، فػػػالموت إذف عنصػػػر جػػػوىرى فػػػي لبلامكانيػػػة المطمقػػػة 

 . فحيث يكوف وجود، يكوف بالضرورة موت. الوجود
ُيطمػؽ " نيايػة"فمفػظ . وبيذا المعنى وحده يجػب أف ُيفيػـ المػوت عمػى أنػو نيايػة

ويقاؿ . ، بمعنى أنو انقطع انقطاع فناء"انتيى"فيقاؿ مثبًل عف المطر إنو . بمعاف عدة
. ىنػػا، بمعنػػى أنػػو انقطػػع ولكػػف لػػـ يكمػػؿ بعػػد" انتيػػى"حالػػة بنػػاء إنػػو  عػػف طريػػؽ فػػي

ويقاؿ . ويقاؿ ثالثًا عف طريؽ انتيى بناؤه إنو انقطع، أى ليس بعد ىذا شيء منو باقياً 
رابعًا عف لوحة تناولتيا يد الفناف لممرة األخيرة إنيػا انتيػت، بمعنػى أنيػا كممػت وبمهػت 

وت أنػػو انتيػػاء يػػأى معنػػى مػػف ىػػذه المعػػاني، ألنػػو وال يمكػػف أف يقػػاؿ عػػف المػػ. تماميػػا
اليوجػػػد مػػػف بػػػيف ىػػػذه المعػػػاني لمنيايػػػة مػػػا يفتػػػرض فػػػي الشػػػيء المنتيػػػى أف االنتيػػػاء 
موجود فيػو منػذ أف كػاف، بينمػا المػوت ػ كمػا أثبتنػا ػ موجػود فػي الوجػود منػذ ىػو وجػود 

نما يجب أف تفيـ النياية بالنسبة إلى الموت بمع. أى منذ كينونتو نى أف الوجود منػذ وا 
وتمػػؾ ىػػي المشػػكمة الحقيقيػػة لممػػوت، فيػػي مشػػكمة تنػػاىي ". وجػػود لفنػػاء"كينونتػػو ىػػو 
 . الوجود جوىرياً 
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ولكػف توجػد إلػى جانبيػا مشػاكؿ ثانويػة لممػوت قػد تفيػد فػي دراسػة ىػذا المشػػكمة 
الحقيقيػػة، لكػػف بشػػرط أف يكػػوف األسػػاس فػػي بحػػث ىػػذه المشػػاكؿ الثانويػػة ىػػو المشػػكمة 

وأوؿ ىػػذه المشػػاكؿ الثانويػػة لممػػوت، تػػأتي المشػػكمة النفسػػانية لممػػوت، وتػػدور . يػػةالحقيق
حوؿ البحث في الشعور االنساني نحو الموت، أواًل بازاء موت الذات الخاصػة، وثانيػًا 

مع مبلحظة أف البحث في ىػذه المشػكمة لػيس بحثػًا فػي األحػواؿ . بازاء موت اآلخريف
 .ى في األحواؿ النفسية عند المحتضرالنفسية عند الميت، بؿ ىي باألحر 

 

كػػذلؾ يمكػػف البحػػث فػػي المػػوت مػػف الناحيػػة التقويميػػة، فنبحػػث فػػي ىػػؿ المػػوت 
ولكػػف بحػػث كيػػذا ال يتيسػػر إال إذا بحثنػػا مػػف قبػػؿ ماىيػػة الخيػػر وماىيػػة . خيػػر أـ شػػر

كما نستطيع أف نبحث في الصمة بيف الموت . الشر مف الناحية الميتافيزيقية الوجودية
 .مسا ؿ االلييات، خاصة فيما يتعمؽ بوجود اهلل والخمؽ مف العدـ وبيف

 

وىكذا نجد أننا نستطيع أف نقيـ مذىبًا فمسفيًا عامػًا عمػى أسػاس مشػكمة المػوت 
فيتنػػػاوؿ أوال الناحيػػػة الفمسػػػفية بعنػػػواف . ينقسػػػـ تمػػػؾ األقسػػػاـ األربعػػػة التقميديػػػة لمفمسػػػفة

، وثالثػػػًا "تقويميػػػة المػػػوت" التقويميػػػة بعنػػػواف، ويتنػػػاوؿ ثانيػػػًا الناحيػػػة "ظاىريػػػات المػػػوت"
، ويتنػػػاوؿ رابعػػػًا وفػػػي الدرجػػػة األولػػػى الناحيػػػة "الييػػػات المػػػوت"الناحيػػػة االلييػػػة بعنػػػواف 

وىػػػذا كمػػػػو بشػػػرط أف تكػػػػوف الناحيػػػة الوجوديػػػػة ". وجوديػػػات المػػػػوت"الوجوديػػػة بعنػػػػواف 
 .لمشكمة الموت ىي األساس في كؿ بحث فيو، كما ىو ظاىر مما قمناه

 

إف جعؿ المػوت مركػز التفكيػر فػي الوجػود يػؤذف أيضػًا بمػيبلد حضػارة جديػدة، 
ألف روح الحضػػػارة تسػػػتيقظ فػػػي المحظػػػة التػػػى تتجػػػو فييػػػا بنظرىػػػا إلػػػى المػػػوت اتجاىػػػًا 

فكػػأف منطػػؽ الحضػػارة إذًا ػ سػػواء بالنسػػبة إلػػى الحضػػارة . يكشػػؼ عػػف سػػر الوجػػود
لػػى الحضػػارة الجديػػدة ػ يػػؤذف بوجػػوب قيػػاـ  بيػػذه . ىػػذا المػػذىب الجديػػد اليػػـوالهربيػػة وا 

 "..مشكمة الموت"الكممات اختتـ بدوي دراستو التشريحية لػ
 

 :مالحظات البد منيا
 ــــــــــــــــــــ
  

 !عبد الرحمف بدوي ىو العمبلؽ الذى يموت في وطنو، ويحيا خارجو 
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فيمسػوؼ الناس في ببلدي ػ خاصة الشباب منيـ ػ ال يعرفوف الكثير عػف ىػذا ال
ألنػػػو فضػػػبًل عػػػف التحػػػريـ الػػػذى ُيحػػػيط ! المصػػػري، وقػػػد يكػػػوف ليػػػـ عػػػذرىـ فػػػي ذلػػػؾ

بالفمسػفة والفبلسػفة عنػدنا، قضػى بػدوي ُجػؿ سػنوات عمػره الخصػب بعيػدًا عػف مصػرنا 
الحبيبػػػػة، السػػػػتيا و الشػػػػديد مػػػػف تخمػػػػؼ ٌمخنػػػػث، أسػػػػيبت سػػػػيرتو الذاتيػػػػة الُميمػػػػة فػػػػي 

ويالمحماقة ػ لمتندر عمى فيمسػوفنا بػدوي،  ، لدرجة دفعت جورنالجي مصري ػ (3)تعريتو
 !"أنا أسب وأشتـ إذف أنا موجود: "(4)ومذىبو الوجودي، بقولو

 

 :  (5)في حوار لو مع الجورنالجي نفسو، تحدث بدوي عف نفسو قا بلً 
 

يبػػدو أف الكثيػػريف قػػد غػػاب عػػف بػػاليـ أننػػي أزحػػؼ عمػػى جبيتػػيف منػػذ إنتػػاجي "
والجبيػة ( العامػة والكميػة)ي الجبيػة الفمسػفية اإلنسػانية العممي األوؿ، الجبية األولى ى

الثانية ىي الجبية اإلسبلمية، وال أعتقد أننػي عنػدما أصػدرت كتػابي األوؿ عػف نيتشػو 
فػي الحضػارة اإلسػبلمية،  اليونػاني ، ثػـ أصػدرت كتػابي الثػاني عػف التػراث1939سنة 

 . قد أتيت بذلؾ شي ًا نكراً 
. ي الفكريػة أف أسػير عمػى ىػذه الخطػة حتػى اليػـولقد اعتدت منذ بواكير حيػات"

فيػػػذه المؤلفػػػات الثبلثػػػة التػػػي ظيػػػرت حػػػوؿ القػػػرآف الكػػػريـ وحيػػػاة محمػػػد واإلسػػػبلـ تمػػػت 
وكتػػػابي عػػػف ىيجػػػؿ ثػػػـ موسػػػوعتي . كتػػػابي ذي األربعػػػة أجػػػزاء عػػػف عمانويػػػؿ كانػػػت

خػر فػي الفمسفية وىكذا فعنػدما أضػع مؤلفػًا فػي الفمسػفة العالميػة البػد أف يعقبػو كتػاب آ
 .الفكر اإلسبلمي

 

كـ أود أف يفيـ الناس عمى ىذه الخطة حتى ال تنزلقوا في تفسيرات ال أسػاس "
ليا مف الصحة، كمػا قػاؿ أحمػد بيػاء الػديف فػي مقالػة لػو ػ ذات يػـو ػ يفسػر فيػو اتجػاه 
طػػو حسػػيف وبعػػض معاصػػريو لمكتابػػات اإلسػػبلمية فػػي أخريػػات أيػػاميـ بأنيػػا نػػوع مػػف 

 !"إلى المنبع التي تتماشى مع تقدـ السف الرجوع أو العودة
 

قػػار ي الكػػريـ، إدراكػػًا منػػي لسػػمو مكانػػة عبػػد الػػرحمف بػػدوي فػػي الفكػػر العربػػي 
سياماتو الفكرية  :المعاصر، أعمد في المبلحظات التالية لتثميف سيرة الرجؿ، وا 
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العديػػػد مػػػف مػػػع الجورنػػػالجي المصػػػري ُيعطيػػػاف  وحديثػػػو  مشػػػوار بػػػدوي الفكػػػري .1
ـــاع األول! الُمؤرقػػػةت االنطباعػػػا الثقافػػػة العربيػػػة عػػػف تباعػػػد وانفصػػػاؿ  :االنطب

فػي ! اسػتثناًءا مػف نػاموس الحيػاة العربيػة ، وكػأف أبنػاء أمتنػاالحضارة اإلنسػانية
لمتػػػراث  ُيضػػػيفواإال بقػػػدر مػػػا  يفضػػػموا غيػػػرىـلػػػـ ولػػػف حػػػيف أف أبنػػػاء أي أمػػػة 

أف يوجػد وأف ػ كػؿ الحػؽ ػ بػ مئلنسػاف فػي كػؿ زمػاف ومكػاف الحػؽف. اإلنسػاني
 .ألماـإلى ا يايـ في دفعسوبقدر ما يُ  محياة،يتميز بقدر ما ُيضيؼ ل

 

ــاني .2 إمكانيػػة اكتفػػاء محبػػي الحقيقػػة، فػػي سػػعييـ لتػػزخيـ ثقافتنػػا،  :االنطبــاع الث
بػػػػالزحؼ عمػػػػى جبيتػػػػي الحضػػػػارة اإلسػػػػبلمية واإلنسػػػػانية، دوف السػػػػعي لحػػػػرث 

و الدؤوب لتػزخيـ حضػارتنا، ففي سعي! التراث واالشتباؾ مع الحضارة اإلنسانية
اكتفػػى بػػدوي باإلبحػػار فػػي روا ػػع الحضػػارتيف اإلسػػبلمية والهربيػػة، فضػػبًل عػػف 

وىػو مػا قػد ُيهػري غيػره ! اىتمامو برصد تاريخ ومظاىر التأثير الُمتبػادؿ بينيمػا
مػػػف محبػػػي الحقيقػػػة بإتبػػػاع الػػػنيج نفسػػػو، ويثيػػػر التسػػػاؤؿ حػػػوؿ طبيعػػػة تصػػػور 

 !ي مع إشكالية الوافد والموروثالرجؿ لكيفية التعاطي العرب

إمكانية اتخاذ محبي الحقيقة لمعايير ضبابية في الحكـ عمى  :االنطباع الثالث .3
فأحكػػػاـ بػػػدوي فػػػي معاركػػػو الفكريػػػة العديػػػدة ال تسػػػتند فػػػي معظميػػػا !! األمػػػور

عنػػد الجورنػػالجي أنػػيس  فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، النقيصػػة الوحيػػدة! لمعيػػار واضػػح
األكػاديمي ! ىػي حبػو لممفكػر الُمجتيػد عبػاس العقػاد منصػور ػ فػي رأي بػدوي ػ

األكػػاديمي ! المرمػوؽ محمػد أركػوف ىػو تمميػذ االستشػراؽ ومشػكوؾ فػي وطنيتػو
 ! فؤاد زكريا تقطر كتبو ُسمًا عمى اإلسبلـ والمسمميف

 

تواضػػػع إسػػػياـ بػػػدوي الفمسػػػفى، مقارنػػػة باسػػػياـ نظرا ػػػو مػػػف  :االنطبـــاع الرابـــع .4
رات األخػػػرى، أو حتػػػى ُمقارنػػػة بإمكانيػػػات بػػػدوي المػػػوقظيف العظػػػاـ فػػػي الحضػػػا

صحيح أف طو حسيف قاؿ في مدح بدوي أثنػاء مناقشػة رسػالتو ! نفسو الفمسفية
، غيػػر "ألوؿ مػػرة ُنشػػاىد فيمسػػوفًا مصػػرياً : "(6)"الزمػػاف الوجػػودي"لنيػػؿ الػػدكتوراه 

أني أظؿ عمى قناعتي بأف المفكر عبد الػرحمف بػدوي لػـ يتفمسػؼ قػدر اعتنا ػو 
 !ولشد ما يؤسفني ىذا األمر! بلسفة، ومذاىبيـبالف
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إمكانيػػػة تػػػورط محبػػػػي الحقيقػػػة  فػػػي تبلسػػػف سػػػاذج مػػػػع  :االنطبـــاع الخـــامس .5
فيمسوفنا بػدوي أحجػـ عمػى نحػو غػامض ! أصحاب الفيـ غير الفمسفي لؤلدياف

عػػػف إيضػػػاح التعريػػػؼ الفمسػػػفي لؤلديػػػاف؟ واألكثػػػر إثػػػارة لمدىشػػػة انػػػو لػػػـ يكتػػػؼ 
 ! ضرار، بؿ اتيـ بعض مخالفيو بازدراء األديافبالسكوت عف فمسفة ال

 

ىػػؿ ُيعقػػؿ عػػدـ إدراؾ الفيمسػػوؼ بػػدوي لمبػػوف الشاسػػع الفاصػػؿ : السػػؤاؿ الُممػػح .6
ىػػؿ ُيعقػػؿ أف ! بػػيف األصػػؿ الػػديني لئلسػػبلـ وبػػيف اإلسػػبلـ كحضػػارة متكاممػػة؟

يكوف ىذا قد حصؿ، رغـ مػا ىػو معػروؼ عػف الرجػؿ مػف عبقريػة فػذة وشػهؼ 
انػػب اعتػػزازه الُمفػػرط بكرامتػػو الشخصػػية واسػػتقبلليتو الفكريػػة، بالمعرفػػة، إلػػى ج

 !الخ..إضافة لعدـ تكالبو عمى المناصب أو الجوا ز واألوسمة
 

صػػػحيح أف اإلسػػػبلـ كحضػػػارة كاممػػػة نشػػػأ وتطػػػور فػػػي كنػػػؼ األصػػػؿ الػػػديني  .7
لئلسبلـ، بيد أنو ال يصح أف تنسحب القداسة التي نعترؼ بيػا لؤلصػؿ الػديني 

صػػػميـ اإلسػػػبلـ كحضػػػارة كاممػػػة، أعنػػػي حقػػػوؽ اإلنسػػػاف  عمػػػى أمػػػور ىػػػي مػػػف
ال يصػػح أف  أمػػور حياتيػػة كيػػذه !إلػػخ...تػػاريخ والسياسػػة والقػػانوف واألخػػبلؽالو 

حيػػاة اإلنسػػاف فػػي حػػراؾ دا ػػـ، ومػػف يحمػػـ بتأبيػػد ف! ُتشػػفر ضػػد النقػػد والتطػػوير
 !المحظة ُيراود المستحيؿ، وُيورث نفسو وأبناء حضارتو العار واليواف

 

، والتػي أوردنػا "مشػكمة المػوت فػي الفمسػفة الوجوديػة: "النسبة لدراسػة بػدويأما ب .8
فػػي الجز يػػة السػػابقة عرضػػًا ُمطػػواًل ليػػا، فعنوانيػػا ػ وكمػػا نػػرى ػ يشػػي بعنايػػة 

الفكريػػػة الرا جػػػة إبػػػاف " الموضػػػات"صػػػاحبيا بالفمسػػػفة الوجوديػػػة، كونيػػػا أحػػػدث 
كػػػوف الوجوديػػػة خيػػػر لمدراسػػػة، واعتقػػػاد بػػػدوي ب 1937سػػػفره إلػػػى ألمانيػػػا عػػػاـ 

مػػذىب فمسػػفي ُيطػػابؽ روح العصػػر آنػػذاؾ، وُيعبػػر عػػف حػػاؿ اإلنسػػاف، وييػػتـ 
 !موقؼ كيذا ال ُيحسب لبدوي. بكؿ ما يتعمؽ باإلنسانية

 

لمػػذاىب الفكريػػة الهربيػػة، ولػػـ يجػػرؤ باانبيػػر عمػػى مػػا يبػػدو بػػدوي الفيمسػػوؼ   .9
ويػػرى معػػذبو  ،ُتممػػس فيػػو تجربتنػػا الحضػػاريةعمػػى بنػػاء مػػذىب فمسػػفي ُمبتكػػر، 
فالشػػػػػا ع فػػػػػي  !خبلصػػػػػيـ إف أمكػػػػفو بػػػػؿ  ،أرضػػػػنا الطيبػػػػػة فػػػػي مرآتػػػػػو آالميػػػػػـ



 141 

مجتمعاتنػػا المتخمفػػة أف نجػػد مػػف ُيميػػز نفسػػو عمػػى أنػػو وجػػودي أو ماركسػػي أو 
غيػػر أف الُمضػػحؾ حقػػًا ىػػو ! الػػخ..فيوربػػاخي أو بنيػػوي أو تفكيكػػي أو سػػريالي

ورفضػػًا لنقػػد وتطػػوير  أنػػؾ تجػػد بػػيف ىػػؤالء األتبػػاع األكفػػاء مػػف ىػػو أشػػد تشػػبثاً 
 !ممكيوف ىـ أكثر مف الممؾ! المذىب الهربي مف ُمبتكر المذىب نفسو

  

، (ومنيػػا فكرنػػا األنسػػني)عمػػى أيػػة حػػاؿ، الوجوديػػة، كبقيػػة المػػذاىب الفمسػػفية  .11
 ! ُتعنى ػ وعمى طريقتيا الخاصة ػ باإلنساف، وحياة يعيشيا ولـ يطمبيا

 

الوجوديػػػػة "اضػػػػرة لسػػػػارتر بعنػػػػواف ال ُيقصػػػػد بالوجوديػػػػة، وكمػػػػا جػػػػاء فػػػػي ُمح .11
، سوى أف لبلنساف كرامة أكبر مما لمحجارة أو المنضػدة، ألنيػا "مذىب إتساني

تعنػػى أف ُيقػػاؿ إف االنسػػاف يوجػػد أساسػػًا ثػػـ ُيريػػد أف يكػػوف، ويكػػوف مػػا يريػػد أف 
االنساف يكوف شي ًا، يمتد بذاتػو نحػو !! يكوف بعد القفزة التى يقفزىا إلى الوجود

فاالنسػػاف مشػػروع، مشػػروع ! وىػػو يعػػي أنػػو يمتػػد بيػػا إلػػى المسػػتقبؿ المسػػتقبؿ،
 .(7)يمتمؾ حياة ذاتية، بداًل مف أف يكوف شي ًا كالطحمب

                 

، وكمػػا يتضػػح مػػف كممػػات الفيمسػػوؼ الوجػػودي  سػػارتر، ىػػدؼ الوجوديػػة إذف .12
ف مػػ! وبالحيػػاة التػػي ُأعطيػػت لػػو، ولػػـ يطمبيػػا ،تعميػػؽ وعػػي االنسػػاف بذاتػػوىػػو 

مشػػػكمة المػػػوت فػػػي الفمسػػػفة "ىنػػػا، يػػػأتي حرصػػػنا عمػػػى تثمػػػيف دراسػػػة بػػػدوي لػػػػ
 .(8)، واإلفادة منيا في تزخيـ معالجتنا لممشكمة نفسيا في ثقافتنا"الوجودية

 

 :لنبدأ من حيث انتيى بدوي
    ـــــــــــــــــــــــــــ
 

بػػػػو مػػػػف الفمسػػػػفة الوجوديػػػػة، وعمػػػػى خػػػػبلؼ فكرنػػػػا األنسػػػػني، تتسػػػػـ بقػػػػدر ُيعتػػػػد   
وال عجػػب، فروادىػػا األوا ػػؿ اسػػتندوا فػػي بنا يػػا، وكمػػا يتضػػح مػػف ! الهمػػوض والتعقيػػد

عرضػنا لدراسػة بػدوي، إلػػى ميػراث فمسػفي ضػخـ، يصػػعب تػوافره فػي الحضػارات غيػػر 
 .كما أف صيتيا ذاع في مجتمعات، مآلى باألحرار ومحبي الحقيقة. الهربية

 

الفمسػػػفة  عػػػفتجربتنػػػا الحضػػػارية لبعبػػػارة أخػػػرى، يمكػػػف تفيػػػـ الهيػػػاب المنطقػػػي   
بخمػؽ وعػي اإلنسػاف بذاتػو وبالحيػاة، بقػدر مػا ُتعنػى ُتعنػى  كوف الوجودية الالوجودية، 
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ػ عمى ما يبدو ػ  افترضوا قػدرًا  ُيعتػد بػو مػف الػوعي الوجودية ُبناة ! بتعميؽ ىذا الوعي
 !بالذات وبالحياة لدى الُمتمقي الهربي وىـ عمى حؽ فيما ذىبوا إليو

 

وال أدري ! الفمسػػفة الوجوديػػة إذف ُمحاولػػة لتعميػػؽ وعػػي اإلنسػػاف بذاتػػو وبالحيػػاة  
كيػػؼ لمجتمعػػات كمجتمعاتنػػا العربيػػة المتخمفػػة، أف تػػتمكف مػػف تثمينيػػا، فػػي ظػػؿ ولػػع 

لمػػدوا ر " فبلسػػفة الضػػرار"و" ُتجػػار اآلالـ"، وتسػػيد "العبوديػػة الُمختػػارة"أبنا يػػا الكػػارثي بػػػ
اىيػؾ عػف افتقػاد مجتمعاتنػا المنكوبػة لبنيػة تحتيػة فمسػفية، تسػمح الفكرية واألكاديمية، ن

 .بحرث التراث واالشتباؾ مع الحضارة اإلنسانية، عمى نحو مؤثر
 

 :، خمص العمبلؽ بدوي إلى النتا ج التالية"مشكمة الموت"في دراستو لػ  
 

 الموت إشكالية، مف الناحية الوجودية، ومف ناحية المعرفة . 

 مة حينمػا يشػػعر اإلنسػاف ػ أي إنسػاف ػ شػعورًا قويػًا واضػػحًا يكػوف المػوت مشػك
بإشػػكاؿ المػػوت، وحينمػػا يحيػػا ىػػذا اإلشػػكاؿ فػػي نفسػػو بطريقػػة عميقػػة، وحينمػػا 

ويحاوؿ أف ينفذ إلى معناه . ينظر إلى الموت كما ىو ومف حيث إشكاليتو ىذه
يقتضػػػػػي ىػػػػػذا كمػػػػػو أشػػػػػياء مػػػػػف الناحيػػػػػة الذاتيػػػػػة . مػػػػػف حيػػػػػث ذاتػػػػػو المسػػػػػتقمة

 .، وكذلؾ مف الناحية الموضوعية(الخطي ة/الشخصية/ريةالح)

  ثمػػة حاجػػة إلقامػػة مػػذىب فمسػػفي عػػاـ عمػػى أسػػاس مشػػكمة المػػوت، ينقسػػـ إلػػى
ظاىريػػػػات "ػػػػػ الناحيػػػػة الفمسػػػػفية بعنػػػػواف 1: األقسػػػػاـ التقميديػػػػة لمفمسػػػػفة، فيتنػػػػاوؿ

 ػػػػ الناحيػػػة اإللييػػػة3". تقويميػػػة المػػػوت" ػػػػ الناحيػػػة التقويميػػػة بعنػػػواف2". المػػػوت
 ". وجوديات الموت"ػ الناحية الوجودية بعنواف 4". إلييات الموت"بعنواف 

 

 !نتا ج عديدة وميمة لدراسة بدوي، ممت إنتظار مف يحرص عمى تثمينيا
   

بالنسػػبة لػػي، أكتفػػي ىنػػا بتطبيػػؽ بعػػض مقػػوالت دراسػػة بػػدوي عمػػى مجتمعاتنػػا،   
ىػؿ يحيػا ىػذا اإلشػكاؿ بهية التعرؼ عمى مدى قوة ووضوح شعورىا بإشػكاؿ المػوت، و 

فػػػي نفػػػوس أبنا يػػػا بطريقػػػة عميقػػػة، وىػػػؿ ينظػػػروف إلػػػى المػػػوت كمػػػا ىػػػو ومػػػف حيػػػث 
 .وىؿ يحاولوف النفاذ إلى معنى الموت مف حيث ذاتو المستقمة. إشكاليتو ىذه
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مف مقوالت دراسة بدوي انو كمما كاف الشعور بالشخصػية أقػوى وأوضػح، كػاف 
! وكؿ إضعاؼ لمشخصية ُيشوه حقيقة الموت! االنساف أقدر عمى إدراؾ الموت

   

 

! تخمؼ شعوبنا وضعؼ شخصيتيا، البد إذف وأف ُيشوه ادراكيا لمموت    
 

فكرة الشخصية تقتضػي بػدورىا فكػرة الحريػة، فػبل شخصػية حيػث ال حريػة، وال 
ػػػ أنػػو ال وجػػود لمشخصػػية إذف إال مػػع 1: وذلػػؾ مػػف نػػاحيتيف. حريػػة حيػػث ال شخصػػية

مػػف . ف الحريػػة ىػػي االختيػػار، وال اختيػػار إال بالنسػػبة إلػػى شخصػػية تميػػزػػػ أ2. الحريػػة
ىػػػذا االرتبػػػاط بػػػيف المػػػوت والحريػػػة، نسػػػتطيع أف نسػػػتنتج أف كػػػؿ المجتمعػػػات، ومنيػػػا 
مجتمعاتنػػا المتخمفػػة، التػػي تكتفػػي شػػعوبيا بالحريػػة الموضػػوعية، دوف الذاتيػػة، لػػـ يكػػف 

.مشوه حظيا أف ُتدرؾ مشكمة الموت عمى نحو حقيقي غير

    

   

، أوضػػػحت "أبطػػػاؿ عظمػػػاء أـ باعػػػة لصػػػكوؾ الحريػػػة: "(9)فػػػي مقػػػالتي األخيػػػرة      
كيؼ أف االنساف الشرقي عمومًا، واالنساف العربػي عمػى وجػو الخصػوص، ينظػر إلػى 
األوامر والقوانيف عمى أنيا شيء ثابػت ُمحػدد وُمجػرد، يخضػع لػو فػي عبوديػة مطمقػة، 

انيف أمانيػػو، وبالتػػالي فػػإف المػػواطنيف يكونػػوف لؤلسػػؼ وأنػػو ال يتعػػيف أف تمبػػي ىػػذه القػػو 
 ! أشبو باألطفاؿ الذيف ُيطيعوف آباءىـ بهير إرادتيـ أو بصيرتيـ الخاصة

 

الدولة ىي الحياة الروحية الكمية التػي يػرتبط ! الحرية عندنا موضوعية ال ذاتية
. قعيػػـ الحقيقػػي فييػػامعيػػا األفػػراد بمولػػدىـ بعبلقػػة ثقػػة ويعتادونيػػا ويتمثػػؿ وجػػودىـ ووا

إنػػو يفتقػػر إلػػى الحريػػة الذاتيػػة، التػػي . العربػػي يفتقػػر إلػػى البصػػيرة، واإلرادة، والشخصػػية
إنػو حػر بقػدر مػا . ال تتحقؽ إال فػي الفػرد، وال تتجسػد إال فػي وعيػو بحريػة عقمػو وقمبػو

.ُيسمح لو، وال يجرؤ عمى الدخوؿ الُمنفرد لممكوت الحرية

    

 

عرؼ مف الحرية إال حرية الحاكـ، أي حرية القوى مجتمعاتنا المتخمفة ال ت
أبناء أمتنا لدييـ قناعة راسخة انو انما ينيض باألمة مستبد عادؿ، يتمتع ! الحاكمة

 . ىو وحده بالحرية الذاتية، بينما ُيسمح لبقية أفراد المجتمع بالحرية الموضوعية
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اإلرادة والشخصية الحالموف بالُمستبد العادؿ يفتقروف دومًا إلى البصيرة و   
الحالموف بالمستبد . وينفروف ممف يسعى الضاءة عقوليـ وقموبيـ بمصابيح الحرية

البطؿ الُمخمص في أوطاننا ال يدخموف، بؿ ال يجرؤف حتى عمى مجرد /العادؿ
 ! البطؿ العربي با ع لصكوؾ الحرية! التفكير في دخوؿ ممكوت الحرية، دوف اذف

 

 !لحرية البد وأف يقترف بادراؾ مشوه لمموتفيـ ُمخنث كيذا لمبطولة وا
 

بمعنػػى . الحريػػة ىػػي القػػدرة عمػػى فعػػؿ الخيػػر والشػػر بالنسػػبة إلػػى اإلنسػػاف الفػػرد
ال  . فإنيا لف تكوف حين ذ حرية آخر، البد لمحرية أف تكوف قدرة عمى فعؿ الشر وا 

 

فحيػػػث ال توجػػػد : مػػػف ىنػػػا جػػػاء االرتبػػػاط الوثيػػػؽ بػػػيف الحريػػػة وبػػػيف الخطي ػػػة
وعػػف طريػػؽ . ي ػػة ال توجػػد الحريػػة، وحيػػث توجػػد الحريػػة توجػػد الخطي ػػة بالضػػرورةالخط

ىػػذا االرتبػػاط بػػيف الحريػػة والمػػوت مػػف جيػػة، وبػػيف الحريػػة والخطي ػػة مػػف جيػػة أخػػرى، 
واالرتبػاط بػيف الخطي ػة وبػيف المػوت قػد بمػئ . كاف االرتباط بػيف الخطي ػة وبػيف المػوت

المسػػيحية، وُصػػور أصػػرح تصػػوير فػػي  أوؿ درجػػة عميػػا مػػف درجػػات التعبيػػر عنػػو فػػي
بواسطة إنساف نفذت الخطي ة إلػى العػالـ، وعػف طريػؽ الخطي ػة : "عبارة القديس بولس

فيػذه العبػارة تػدلنا عمػى أف المسػيحية نظػرت إلػى المػوت عمػى أسػاس أف ". نفذ المػوت
 ىنػا ىػيمصدره الخطي ة، أى أنيا أدركت منذ ابتدا يا ما ىنالؾ مف صمة وثيقة جدًا، 

 . صمة العمة بالمعموؿ، بيف الموت وبيف الخطي ة
 

ىػػػي أيضػػػًا قػػػد ربطػػػت بينيمػػػا عػػػف طريػػػؽ فكػػػرة الحريػػػة الفرديػػػة، خصوصػػػًا إذا 
الحظنػػا أف الحريػػة الفرديػػة ػ وبحسػػب دراسػػة بػػدوي ػ تحتػػؿ مقامػػًا عاليػػًا فػػي الفكػػر 

الدور فإذا كانت فكرة الخطي ة تمعب : المسيحي، ومصدر ىذا ارتباط الحرية بالخطي ة
األكبػػػر فػػػي الحيػػػاة الروحيػػػة المسػػػيحية، كػػػاف البػػػد إذًا مػػػف القػػػوؿ بالحريػػػة الفرديػػػة بػػػؿ 

وىكػػذا نػػرى أف الناحيػػة الذاتيػػة كػػاف مػػف . وتوكيػػدىا، مػػا دامػػت ىػػي مصػػدر الخطي ػػة
شػػأنيا أف تييػػ  لممسػػيحية أف تضػػع مشػػكمة المػػوت وضػػعًا حقيقيػػًا، إف تػػوافرت الناحيػػة 

 . الذاتية، ونعني بيا الشخصية، والحرية، والموتالموضوعية إلى جانب الناحية 
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قار ي الكريـ، لف أتطرؽ ىنا لمعبلقة بػيف الخطي ػة والمػوت فػي ثقاقتنػا العربيػة، 
ألنو ػ ومقارنة بالمجتمعات الهربية مثبًل ػ ثمة غموض نسبي يكتنؼ ىذه العبلقة، يزيد 

 !عف تعيده بالبحث الفمسفي" فبلسفة الضرار"مف حدتو إحجاـ 
 

االنسػػػاف فػػػي مجتمعاتنػػػا المتخمفػػػة يفتقػػػر إلػػػى البصػػػيرة، واإلرادة،  قمنػػػا سػػػمفًا إف
قمنا أيضًا إنو يفتقر إلى الحريػة الذاتيػة، التػي ال تتحقػؽ إال فػي الفػرد، وال . والشخصية

إنػػو حػػر بقػػدر مػػا ُيسػػمح لػػو، وال يجػػرؤ عمػػى . تتجسػػد إال فػػي وعيػػو بحريػػة عقمػػو وقمبػػو
! إنو في انتظار أبدي لباعة صكوؾ الحرية. ت الحريةالدخوؿ الُمنفرد لممكو 

    

 

وىكػػػذا، ومادامػػػت الحريػػػة الذاتيػػػة، والتػػػى ىػػػي مصػػػدر الخطي ػػػة أو ىػػػي القػػػدرة  
عمى فعؿ الخير والشر بالنسبة إلى اإلنساف الفػرد، مييضػة الجنػاح فػي ثقافتنػا العربيػة 

! لممػػػػوت بالتشػػػػوه إلػػػػى ىػػػػذا الحػػػػد الُمتطػػػػرؼ، فبلبػػػػد إذف وأف يتشػػػػح إدراؾ مجتمعاتنػػػػا
صػػػفوة القػػػوؿ اف ضػػػعؼ الناحيػػػة الذاتيػػػة فػػػي ثقافتنػػػا، وأعنػػػي بيػػػا الشخصػػػية والحريػػػة 

!والخطي ة، يناؿ بشدة مف قدرتنا عمى وضع مشكمة الموت وضعًا حقيقياً 

   

انػػػو لكػػػي تكػػػوف : مػػػف مقػػػوالت دراسػػػة بػػػدوي أيضػػػًا مػػػا يتعمػػػؽ بالناحيػػػة الموضػػػوعية
ال فمػػف النظػػرة إلػػى المػػوت صػػحيحة، يجػػب أو  اًل أف تجعػػؿ المػػوت جػػزءا مػػف الحيػػاة، وا 

نمػػا سػػيكوف شػػي ًا عرضػػيًا يمكػػف  يكػػوف لػػو مكػػاف داخػػؿ نظػػرة االنسػػاف إلػػى الوجػػود، وا 
!ويجب ثانيًا أال تجعؿ الموت ُمضادًا لمحياة، عمى نحو ما تفعؿ المسيحية!  إغفالو

   

 

ًا حقيقيػًا ثقافتنػا العربيػة ػ وكمػا ىػو واضػح ػ اسػتطاعت أف تضػع المػوت وضػع
".ذا قة الموت سفنكؿ : "(11)القرآف يقوؿ. مف حيث أنو مشكمة فحسب

    

 

ثقافتنػػػا العربيػػػة نفسػػػيا، حينمػػػا أرادت أف ُتعػػػرؼ ىػػػذا المػػػوت مػػػف حيػػػث ماىيتػػػو  
! اتسمت نظرتيا لمموت بتشوه ُمرعب، يجد المرء اثاره في كؿ زاوية مف حياتنا

    

 

ود ارتبػػػاط وثيػػػؽ بػػػيف انحطػػػاط مجتمعاتنػػػا ولمػػػف ال يستسػػػيئ كثيػػػرًا زعمنػػػا بوجػػػ    
ليسػػت الفكػػرة مجػػرد معنػػى ذىنػػي، ولكنيػػا : العربيػػة وبػػيف تشػػوه نظرتيػػا لممػػوت، أقػػوؿ
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تحتػػوي فػػي ذاتيػػا عمػػى قػػوة ديناميػػة قػػادرة عمػػى أف تحػػرؾ األفػػراد، والشػػعوب، وتػػدفعيـ 
 .إلى االتجاه لتحقيؽ غايات بعينيا، وخمؽ األنظمة التى تساعد عمى ذلؾ

 

مػػػثبًل، تجػػػد ىرمػػػًا مػػػف األفكػػػار الحاكمػػػة ػ وفػػػي  نظػػػر إلػػػى مجتمعاتنػػػا العربيػػػةأ
مقػػدمتيا نظرتنػػا لممػػوت ػ، ُيػػتيـ فػػي شػػرفو وكرامتػػو مػػف يتصػػدى لنقػػده وتطػػويره، كونػػو 
ُمحاطػػػًا بسػػػياج ُمخيػػػؼ مػػػف االجػػػبلؿ والتػػػوقير، رغػػػـ تػػػأثيره الشػػػديد عمػػػى حيػػػاة أمتنػػػا 

ىػؿ مػف : والسؤاؿ الذى يفػرض نفسػو. عيةوصياغة مستقبميا، وتحديد عبل قيا االجتما
الحكمة أف تُترؾ ىذه األفكار الحاكمة ليبثيا فينػا مػف يشػاء وُيبمورىػا فػي ضػما رنا مػف 

التػػػى )يشػػػاء؟ أـ أف الحكمػػػة أف ُيخمػػػى بػػػيف ُمحبػػػي الحقيقػػػة عنػػػدنا، وبػػػيف ىػػػذه األفكػػػار
(.  الخ..يمتزج فييا الشعور بالبلشعور وما ىو غيبي بما ىو واقع

    

  

 :طن التشوه في النظرة العربية لمموتموا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

في وجداف كؿ فرد نظرة المػوت العامػة السػا دة فػي إنو ألمر طبيعي أف ترسخ     
فإذا ما طبؽ الفرد ىذه النظرة السػا دة عمػى زوالػو شخصػيًا، العتنػؽ كإنسػاف . مجتمعو

عمػػو غالبيػػة النػػاس بنجػػاح، إذ أف أوؿ مػػا يقػػابموف ىػػي وىػػذا مػػا يف. وجيػػة النظػػر عينيػػا
 .  النظرة العامة مصحوبة بأوسع ما يمكف مف القوة والسمطاف والييبة

 

مػا يحػدث ىػو أف الجميػع ػ فيمػا عػدا الشػخص نفسػو ػ يسػتطيعوف التفكيػر فػي 
أمػا بالنسػبة لمميػت، فػإف موتػو شخصػيًا إف . موتو عمى أنػو مػوت شػخص آخػر غيػرىـ

إال خبػػرة خاصػػة بػػو وحػػده ال يسػػتطيع المجتمػػع أف يتػػدخؿ أو يشػػترؾ فييػػا، وعمػػى ىػػو 
الجيػد الفمسػفي حتمػي إذف لتوضػيح أف االنسػاف . ىذا يعجز عند إصدار حكمو عمييػا
المجتمعػػات ظػػرة نمػػواطف التشػػوه فػػي وكػػذا تعريػػة . إنمػػا يمػػوت وحػػده، فػػي خمػػوة وانفػػراد

 نظػرةفػي مػواطف التشػوه تعريػة أبػرز مف ىنا، أحرص فػي ىػذه الجز يػة عمػى  . لمموت
.، عمى أمؿ االسياـ في محوىالمموتمجتمعاتنا العربية المتخمفة 

     

   

  إلو قاس كاره لمحرية واألحرارالموصد خمف باب الموت : 
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بسػيطة واضػحة تبػدو ػ وىي اآلف األكثر انتشارًا بيف العػرب ػ الديانة االسبلمية 
ومعنػى ىػذا فػي االسػبلـ . دة أف ال إلػو إال اهلل، وىػو شػيااألوؿ مػف أركانيػا في الػركف

شػيادة . ىو أف اهلل وحده ىو االلو الحؽ دوف سا ر اآللية التى كاف يعبػدىا أىػؿ مكػة
نما تعرضت فقط لبياف مقامو  . ال إلو إال اهلل لـ تتعرض لماىية اهلل، وا 

 

الخػالؽ  كاف وال يزاؿ اسػـ العمػـ الػذى ُيطمػؽ عمػى" اهلل"وعمى ىذا فمفظ الجبللة 
عنػد الييػود، ال  Yahwe"  ييوه"وىو يقابؿ ػ بحسب ماكدونالد ػ كممة . عند المسمميف

ذا أراد المسػػػمموف الكػػػػبلـ عػػػػف " اهلل"ولػػػيس لكممػػػػة . Elohim" إلػػػػوىيـ"كممػػػة  جمػػػػع، وا 
، وىي إسـ جنس ُيرجح ماكدونالد أف "إلو"اآللية بالجمع فإنيـ يمج وف إلى جمع كممة 

القػػػرآف الكػػػريـ يسػػػتعمؿ ىػػػذا الجمػػػع عنػػػد كبلمػػػو عػػػف اآلليػػػة . كممػػػة اهلل اشػػػتقت منػػػو
وقػػد حػػذا (. 19سػػورة األنعػػاـ، اآليػػة )األخػػرى، التػػى كػػاف أىػػؿ مكػػة يشػػركونيا مػػع اهلل 

المسمموف حذو كتابيـ المقدس فػي ذلػؾ، ولػو أنيػـ ػ فيمػا يبػدو ػ آثػروا أف ُيطمقػوا عمػى 
 .تمؾ اآللية اسـ األصناـ أو األوثاف تمييزًا ليا

 

ف كػػاف اسػػـ  واحػػدًا عنػػد أىػػؿ مكػػة وعنػػد النبػػي محمػػد ػ كمػػا " اهلل"عمػػى أنػػو وا 
فالواضػح أف . ذكرت توًا ػ، فإف تصورىـ لحقيقة اهلل البد وأف يكوف مختمفًا اختبلفًا بينػاً 

نمػػػػا خوفػػػو كػػػػاف مػػػػف أركػػػػاف الديانػػػػو  أىػػػؿ مكػػػػة بوجػػػػو عػػػػاـ لػػػـ يكونػػػػوا يخػػػػافوف اهلل، وا 
 بعيػدًا عػنيـ ُبعػدًا عظيمػًا، فػي حػيف يقػوؿ القػرآف كاف أىؿ مكة يظنػوف اهلل. االسبلمية

سػورة ؽ، )إف اهلل قريب جدًا في كؿ لحظة، بؿ ىو أقػرب إلػى النػاس مػف حبػؿ الوريػد 
فػػي حػػيف . أىػػؿ مكػػة لػػـ يتػػرددوا فػػي عصػػياف اهلل وعبػػادة آليػػة أقػػؿ شػػأناً (. 16اآليػػة 

سيحاسػػب النػػاس مػػف  عرفػػت رسػػالة النبػػي محمػػد اهلل بأنػػو الممػػؾ، المنػػتقـ الهيػػور، وأنػػو
غيػػر شػػؾ ويعػػاقبيـ فػػي اليػػـو اآلخػػر، وبػػذا تحولػػت تمػػؾ الفكػػرة الهامضػػة عػػف اهلل إلػػى 

شػػػرارة الخػػػوؼ مػػػف اهلل فػػػي ُمجتمعاتنػػػا، وجػػػدت عمػػػى مػػػر . (11)ذات ليػػػا خطػػػر عظػػػيـ
 .القروف، مف ينفخ فييا ويؤججيا، لتصير نيرانًا تأكؿ الرحمة

 

رتيف، وىمػػػػػا قػػػػػدرة اهلل عمػػػػػى كػػػػػؿ شػػػػػيء القػػػػػرآف الكػػػػػريـ أتػػػػػى بػػػػػالحقيقتيف الكبيػػػػػ
وقػػػػػد جاىػػػػػد . ومسػػػػػ ولية االنسػػػػػاف، وأف الصػػػػػالحات ُيثػػػػػاب عمييػػػػػا والطالحػػػػػات ُتجػػػػػازى
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غير أف الصراع عمى . المقكروف المسمموف ببل كمؿ اليجاد حؿ ليذا التناقض الظاىر
مػا يبػدو ُحسػػـ بدربػة وصػػرامة لصػالح ُمناىضػػي حريػة البشػػر وباعػة األوىػػاـ، رغػـ أنػػو 

ف لبلنساف في ىذه المرحمة مف تطوره أف يحسـ ىذه القضية والتػى ليسػت قصػرًا اليمك
نما تعرضت ليا كؿ األدياف، فيي قضية عامة ! (12)عمى االسبلـ وا 

    

 

 ،أف خمؼ باب المػوت إلػو قػاسالعربية المتخمفة  ُمجتمعاتنايشيع في مف ىنا، 
إلػو ! ء فُيصػمييـ عػذاب الجحػيـ، ُيثيب الجبناء فحسب، أمػا النػببللحرية واألحرارا يكره

!في قاع الجحيـ" ُمحبي الحقيقة"ال يبمئ مجده إال عمى جماجـ الثوار، وصراخ 

    

 

ال يمكف أف يكػوف اهلل . ما أشقانا نحف العرب بيذا الفيـ الُمشوه لمخالؽ العظيـ
كيػػؼ ! إلينػػا الػػرحيـ يوجػػد حيػػث يسػػكف النػػور. عػػز وجػػؿ بمثػػؿ ىػػذه البشػػاعة والشراسػػة

ال ! ؽ أف إليػػػًا عظيمػػػًا كػػػإليي، يمكػػػف أف يعػػػاممني بمثػػػؿ ىػػػذه القسػػػوة والوحشػػػيةأصػػػد
" سػػػجف أبػػػو غريػػػب العراقػػػي"أصػػػدؽ أف الليػػػي الػػػرحيـ ُمعػػػتقبلت تُنػػػافس فػػػي بشػػػاعتيا 

"!سجف المزة السوري"و" ُمعتقؿ جوانتانامو األمريكي"و" سجف العقرب المصري"و

    

 

  حرة"ل كـ، ُتشتيى وُتعاشر، لكن ال ُتعام"أمة"الحياة:" 
 

جػػػداف العربػػػي ُمتشػػػبع عمػػػى نحػػػو كػػػارثي بقناعػػػة باليػػػة مفادىػػػا أف االنسػػػاف الو 
مخموؽ آثػـ، شػقي بػالفطرة، يرفػؿ فػي الشػقاء، وأف العػالـ سيصػؿ إلػى نيايتػو يومػًا مػا، 
. وأف ليست الحياة عمى األرض غاية في ذاتيا، ولكنيا أشػبو بتمييػد لمجنػة أو الجحػيـ

 !ح لفكرة وجود مستقبؿ زاىر لمبشر الفانيفالوجداف العربي ال يستري
 

! الحياة عند شعوبنا ُتسرع الُخطى نحػو الفنػاء، والػزمف يسػير حتمػًا نحػو األسػوأ
 "! ما وراء الموت"واالستثمار الرابح ال يكوف إال في ! السمؼ ال ُيعوض

 

غيػػػػر أف المػػػػدىش ىػػػػو عػػػػدـ نجػػػػاح قناعػػػػات كالمػػػػذكورة تػػػػوًا فػػػػي لجػػػػـ تكالػػػػب 
بػػؿ واألكثػػر إثػػارة لمدىشػػة ىػػو عػػدـ ! ظػػاىر الرفاىػػة بمختمػػؼ أنواعيػػاأصػػحابيا عمػػى م

فضػػبًلً  . ُخموىػػا مػػف خطػػر عظػػيـ، إذ غالبػػًا مػػا تُتخػػذ كحجػػاب لسػػتر دنػػاءة أصػػحابيا
حجاميـ عف اثرا يا ودفعيا لؤلماـ  .عف وقوفيا حا بًل دوف إحتراـ أصحابيا لمحياة، وا 



 149 

 

منيػػا لبانتػػو، ثػػـ ُيمقػػي بيػػا فػػي ، يقضػػى المػػرء "بهػػي"أو " أمػػة"الحيػػاة عنػػدنا إذف 
 !يالنذالة وانتيازية تعامؿ أمتنا البا سة مع الحياة! عرض الطريؽ متاعًا لآلخريف

 

إف كبًل منا، معشر البشر، عمى األرض في زيارة عابرة، نجيؿ سببيا، ولكننا 
ىنا بالنسبة لي، أراني قانعًا اننا ! نعتقد في قرارة أنفسنا أننا نحس وُندرؾ ىذا السبب

مف أجؿ أول ؾ الذيف نستمد كؿ سعادتنا مف ابتسامتيـ وبيجة حياتيـ، فمذات أكبادنا 
ف كنا ال نعرفيـ،  وأحباؤنا، وكذلؾ أيضًا مف أجؿ الجمع الهفير مف الناس الذيف وا 

ياىـ روابط الرفقة اإلنسانية . ىدية اهلل لمبشر إننا ىنا لمدفاع عف الحرية،. تربطنا وا 
ف منيا طبيعتنا البشرية، والتى ُتميزنا عف بقية الكا نات الخصا ص التي تتكو 

 . الُمحيطة بنا، إنما ُمنحت لنا وُأعطيت كبذرة، يجب أف نستثمرىا
 

حياتنا الداخمية والخارجية تعتمد عمى جيود معاصرينا وأسبلفنا، ولذلؾ حتمًا 
ثمرات  عمينا أف نسعى ما وسعنا بأف نرد جميميـ بقدر ما نمنا ومازلنا نناؿ مف

. مظاىر النجاح الظاىري، كالرفاىة المادية والشيرة، كميا بضاعة تعسة. جيودىـ
 .(13)الحياة رسالة. الحياة أخطر مف أف تكوف ُمجرد تمييد لمجنة أو الجحيـ

 

إنيا لقصيرة وعاجزة حقًا، حياة االنساف، فقد ُقضي عميو اليـو أف يفقد أحبػاءه، 
يحػدد االنسػاف معنػى ! ػ ىػو نفسػو ػ غػدًا صػحراءهوُقضػي عميػو أف يمتقػي نيػر حياتػو 
غيػػػر أف االنجػػػاز أو بمػػػوغ المػػػأرب لػػػيس المصػػػدر . حياتػػػو يمػػػا ُيضػػػيفو إلػػػى االنسػػػانية

ألنو لو كاف األمر كذلؾ، لوجد أول ؾ الذيف ُيحرموف مػف إنجػاز ! الوحيد لمعنى الحياة
يػؤدوف عمػبًل  ولكف ىناؾ أول ػؾ الػذيف. عمؿ، أف حيواتيـ  خمو مف المعنى، المناص

تافيػػًا أو ضػػ يبًل، ويجػػدوف مػػا يكفػػي مػػف معنػػى لمحيػػاة فػػي خبػػرة حػػبيـ عنػػدما يحبػػوف 
فػػػي وسػػػع االنسػػػاف أف يبقػػػى كا نػػػًا بػػػالرغـ مػػػف عػػػدـ انجػػػاز أى شػػػيء فػػػوؽ . ويحبػػػوف

 !ورفاؽ الطريؽ" اهلل"الحفاظ عمى ذلؾ التواصؿ الرا ع، مع 
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أنيـ مكمفػػوف برسػالة مػػف لػدى كثيػر مػػف النػاس شػػعور أو لعمػو اعتقػاد وىمػػي، بػ
االقتنػػػػاع بوجػػػػود ميمػػػػة يحػػػػوؿ بيػػػػنيـ وبػػػػيف االحسػػػػاس ! نػػػػوع خػػػػاص عمػػػػييـ إنجازىػػػػا

 .لمحياة معنى ما داـ االنساف مستمرًا في الرقي وفي دفعيا لؤلماـ. بالضياع والعدـ
 

وعػػار ثقيػػؿ عمينػػا، معشػػر العػػرب، أف . إف مجػػرد وجودنػػا عمػػى قيػػد الحيػػاة قيمػػة
ذا كػاف "! الحرة األبية"، وىي "أمة"ىا كػنشتيي الحياة وُنعاشر  ما الحياة إال وقفة عػز، وا 

 !إيميو سيزير الراحؿ النبيؿ، عمى حد تعبير البد لنا أف نموت، فمنمت نببلء
 

 ديمقراطية الموت ال ُتتيز ديمقراطية الثروة والنفوذ: 
 

ة المتخمفػػة عمػػى تحػػريـ ووأد أيػػة محاولػػفػػي ثقافتنػػا العربيػػة  اصػػرار حديػػديثمػػة 
أتػذكر ! لمحاكاة ديمقراطية الموت وتطبيقيا في مياديف أخرى كػالثروة والنفػوذ والسػمطة

قػاؿ الرجػؿ عمػا أسػماه . نصًا قرأتو لممفكر المصري فؤاد زكريا، لشػد مػا يعضػد زعمنػا
ال يجػػد االسػػبلـ البترولػػي أي تنػػاقض بػػيف دعوتػػو إلػػى شػػموؿ : "(14)باالسػػبلـ البترولػػي

، ونشػػرىا عمػػى كافػػة المسػػتويات، وخصوصػػية الثػػروة (الػػخ..كالصػػبلة والحػػج)الشػػعا ر
انػػػػو باختصػػػػار، إسػػػػبلـ يوظػػػػؼ لحمايػػػػة المصػػػػالح . والنفػػػػوذ وقرديػػػػة القػػػػرار السياسػػػػي

 "!!البترولية لمقمة الحاكمة، وحمفا يا مف الدوؿ األجنبية المستهمة
 

زعمنػا المػذكور " االسػبلـ البترولػي"فعبًل، لشد ما ُيعضد حديث فؤاد زكريػا عػف 
الٌمتخمفػػػػة عمػػػػى تحػػػػريـ ووأد أيػػػػة محاولػػػػة لمحاكػػػػاة فػػػػي ثقافتنػػػػا اصػػػػرار ثمػػػػة وًا بأنػػػػو تػػػػ

 !  ديمقراطية الموت، وتطبيقيا في مياديف أخرى كالثروة والنفوذ والسمطة
 

ديمقراطيػػػة الثػػػروة بػػػيف و والشػػػعا ر كيػػػذه بػػػيف ديمقراطيػػػة المػػػوت صػػػارمة تفرقػػػة 
أواًل، : في النظرة العربية لمموت، لسػببيفوالقرار السياسي، تعكس تشوىًا ُمخيفًا  والنفوذ

فػػي عيػػوف أبنػػاء ثقافتنػػا، وابرازىػػا فػػي صػػورة العػػاجز عػػف " حيػػاة"تحقيػػر ىػػذه النظػػرة لمػػػ
ثانيػًا، تفريػئ النظػرة نفسػيا لواقعػة المػوت مػف مهػزي أبػدع "! ديمقراطية المػوت"محاكاة 

عمػػػى تنػػػوير  سػػػاعدتني فكػػػرة أف الحيػػػاة ليسػػػت شػػػي ًا دا مػػػاً : "(15)طػػػاغور فػػػي وصػػػفو
   ..!"إننا لسنا سجناء إلى األبد خمؼ سياج الحقا ؽ الُمتحجرة ذىني،
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 :(16)مسف ىو أن تتعمم كيف تموتالتف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يكػػوف قػػد طػػالع ولػػو مقالػػة واحػػدة مػػف تمػػؾ التػػى قػػارئ ىػػذه الجز يػػة، البػػد وأف  
، وأتعيػػػػد فييػػػػا مػػػػذىبي األنسػػػػني بالنقػػػػد "االنترنػػػػت"أنشػػػػرىا بػػػػيف الحػػػػيف واآلخػػػػر عمػػػػى 

فأنا في ىذه المقالة، وخروجًا عمى عادتي، لف أعرض لمذىبي إال بقدر مػا ! والتطوير
 !ولمقارئ الكريـ أف يعود لمقاالتي إف ىو أراد المزيد! يخدـ ما أريد قولو ىنا

 

درة ليس لكاتب ىػذه المقالػة، وال لهيػره مػف محبػي الحقيقػة، الحػؽ فػي ادعػاء القػ 
ال . عمى صياغة نظرة لمموت وما وراءه ال يأتييا الباطؿ مف بػيف يػدييا وال مػف خمفيػا

نمػػا لكػػوف المػػوت ومػػا وراءه مشػػكمة تجريبيػػة، ليسػػت لػػدينا معشػػر البشػػر بينػػة  لشػػيء، وا 
كؿ ما . إنيا مسألة تتعمؽ بالحقيقة والتى ال مكاف ليا سوى صدر االلو. تجريبية عنيا

و، نحػػف محبػػو الحقيقػػة، ىػػو حمايػػة أنفسػػنا ورفػػاؽ الحيػػاة، مػػف نممكػػو إذف، ونرمػػي إليػػ
 !!التفمسؼ ىو خير وسيمة لقير الخوؼ مف الموت. ُمشعمي حرا ؽ الخوؼ

خمصػػػنا فيمػػػا سػػػبؽ إلػػػى اف ضػػػعؼ الناحيػػػة الذاتيػػػة فػػػي ثقافتنػػػا، وأعنػػػي بيػػػا   
 الشخصية والحرية والخطي ة، يناؿ بشػدة مػف قػدرتنا عمػى وضػع مشػكمة المػوت وضػعاً 

إلػػى أف ثقافتنػػا العربيػػة اسػػتطاعت أف تضػػع المػػوت وضػػعًا  كمػػا خمصػػنا أيضػػاً ! حقيقيػػاً 
بيػد أنيػا حينمػا أرادت أف ُتعػرؼ ىػذا المػوت مػف . حقيقيًا مف حيث أنػو مشػكمة فحسػب

! حيث ماىيتو اتسػمت نظرتيػا لممػوت بتشػوه مخيػؼ، يجػد المػرء اثػاره فػي زوايػا حياتنػا
.طف التشوه في نظرتنا لمموتوعضدنا ذلؾ بعرض موجز ألبرز موا

   

 

والسؤاؿ، الذى البد وأنو يجوؿ بصدرؾ قػار ي الكػريـ بعػد فراغػؾ مػف قػراءة مػا 
مػػف المسػػ وؿ عػػف اضػػعاؼ قػػدرتنا عمػػى ادراؾ المػػوت عمػػى نحػػو صػػحيح؟ : سػػبؽ، ىػػو

ومف المس وؿ أيضًا عف انتاج وتكريس ىذا الفيـ العربي الُمشوه لمموت؟

    

 

المحميػة اآلثمػة، مسػ والف ػ /لمػذات العربيػة، واآلخريػة العربيػةاالغتػراب الثقػافي 
..برأي فكرنا األنسني ػ عف انتاج وتكريس ىذا الفيـ العربي الُمشوه لمموت
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فػػػي تثمينيػػػا لقػػػدر اإلنسػػػاف فػػػي الػػػزود بشػػػرؼ عػػػف حريػػػة عقمػػػو وقمبػػػو، تػػػذىب 
سػاني إنمػا ُيعػد نتاجػًا رؤيتي الُمقترحة لمفكر األنسني إلى القػوؿ بػأف تطػور التػاريخ اإلن

ال يممػػؾ سػػوى حريػػة عقمػػو وقمبػػو التػػي وىبػػو ( ذات)لصػػراع طويػػؿ ومريػػر بػػيف إنسػػاف 
ُيصػػر عمػػى االسػػت ثار ( آخػػر)الخػػالؽ إياىػػا، ليسػػتعيف بيػػا عمػػى تػػرويض الحيػػاة، وبػػيف 

، فػػي رؤيتػػي الُمقترحػػة (اآلخػػر)فػػػ ! بالحريػػة، ليتسػػنى لػػو العبػػث بمقػػدرات رفػػاؽ الحيػػاة
عػف حقػو ( الذات)ي، عادة ما يعمد إلى آليات بعينيا لتكريس تنازؿ أخيو لمفكر األنسن

( الػػذات)فػػي نقػػد وتطػػوير ثقافتػػو، أي طريقػػة حياتػػو الشػػاممة، ليظػػؿ ىػػذا األخ المسػػكيف 
تابعػػػًا ذلػػػيبًل طيمػػػة مقامػػػو فػػػي ضػػػيافة الحيػػػاة، يسػػػتيمؾ فقػػػط مػػػا يجػػػود عميػػػو بػػػو عقػػػؿ 

تػػػابع الػػػذليؿ تمامػػػًا قدرتػػػو عمػػػى النقػػػد ، حتػػػى أنػػػو بمػػػرور الػػػزمف، يفقػػػد ىػػػذا ال(اآلخػػػر)
!والتطوير وُيصبح مسخًا عاجزًا، ال يممؾ سوى االنتظار االبدي

   

   

المحميػػػػة، ومػػػػف خمفيػػػػا اآلخػػػػريتيف /يتضػػػػح ضػػػػموع اآلخريػػػػة العربيػػػػةمػػػػف ىنػػػػا،   
أوليما، انتاج وترويج نظرة عربية مشوىة لممػوت، تبػرر : العالمية واالقميمية في أمريف

 ! انسانية في حؽ الذات العربية، وُتضفي أيضًا شرعية عميياالممارسات البل
األمر الثاني، ىو اضعاؼ قدرة الذات العربيػة عمػى محػو التشػوه الحاصػؿ فػي 
نظرتيا لمموت، عبر ادامة اغترابيا الثقػافي، أي إدامػة تنازليػا عػف حقيػا المشػروع فػي 

ُيػػػػػػديـ ضػػػػػػعؼ الناحيػػػػػػة  االغتػػػػػػراب الثقػػػػػػافي لمػػػػػػذات البػػػػػػد وأف. نقػػػػػػد وتطػػػػػػوير ثقافتيػػػػػػا
.في ثقافتنا، عمى نحو ما ىو حاصؿ( الشخصية والحرية والخطي ة)الذاتية

    

 

ادراؾ أبنػػػاء ثقافتنػػػا العربيػػػة لممػػػوت عمػػػى نحػػػو صػػػحيح وصػػػحي مرىػػػوف إذف 
بكسػػػر نيػػػر اغترابنػػػا الثفػػػافي واسػػػتعادة حقنػػػا المشػػػروع فػػػي نقػػػد وتطػػػوير ثقافتنػػػا، كبقيػػػة 

 .المحمية والسعي لتفكيكيا/ة اآلخرية العربيةومرىوف أيضًا بتعري. شعوب األرض
 

فػػي عيػػوف أبنػػاء أمتنػػا، فيتصػػورونو جػػبلدًا " الػػرحيـ"لػػـ يعػػد مقبػػواًل أف ُيشػػوه اهلل 
قاسيًا، يسػوميـ سػوء العػذاب إف عػف ليػـ يومػًا تحطػيـ نيػر اغتػرابيـ أو تعريػة ُمشػعمى 

 !ة ىدية اهلل لمبشرالحري! اهلل لـ ولف يكوف جبلدًا لؤلحرار. حرا ؽ الخوؼ مف اهلل
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! اعتقػػػادي بػػػأف المحبػػػة تطػػػرد الخػػػوؼ، يزيػػػدني حبػػػًا فػػػي اهلل وثقػػػة فػػػي رحمتػػػو
 !ىو صوت اهلل داخمنا، يجعمني حريصًا عمى االنصات لو" الضمير"واعتقادي بأف 

 

! الموت عنػدي نيايػة الحيػاة، لحظتيػا األخيػرة، لكنػو لػيس ىػدفيا: قار ي الكريـ
نفػػتح أمػػامي بػػاب ُيطػػؿ عمػػى األبديػػة، وأف يضػػمني وآالمػػي حضػػف المػػوت عنػػدي أف ي

الموت عنػدي أف أغػادر فػي ىػدوء ورضػا عنػدما ُيطمػب منػي ! الرحب الرحيـ" األلوىة"
 !أنا لـ أطمب ىذه الحياة، لكنني عشتيا، وفعمت أفضؿ مالدي! الرحيؿ

 

 :اليوامش
 ـــــــــ
 

قضاًء ة في الحضارة االسبلمية كثيرًا ما ُيقاؿ إف الهزالي قضى عمى الفمسف( 1)
غير أني أزيد عميو أف الهزالي ! ُمبرمًا، لـ تقـ ليا بعده قا مة، وىو قوؿ أراني أقره

النضاؿ مف )بمواقفو الكارىة والمناىضة لحؽ أبنا حضارتنا االسبلمية في التفمسؼ 
حيف  وأعني بيا الفمسفة"! فمسفة الضرار"، ُيؤرخ عمى األرجح لميبلد (أجؿ الحقيقة

موضوعة  عرفةٍ تتنكب لميمتيا، وينتيي بيا األمر إلى التيافت في دوجماطيقية، في م
فمسفة الضرار ُتصيب ! في صيئ، نيا ية كاممة، تنتقؿ مف واحد إلى آخر بالتعميـ

وثانيًا، إشاعة الُعقـ الفمسفي، . أواًل، إضعاؼ قيمة وأىمية ُنشداف الحقيقة: ىدفيف
! والتشدؽ بمقوالتيا الضرار ىو فيـ الفمسفات القا مة ما يستطيعو فبلسفةفأقصى 

 .  منشورة عمى االنترنت، "فمسفة الضرار واقع كارثي: "لممزيد راجع مقالتي
& وكالػة المطبوعػات : بيػروت& الكويػت )، الموت والعبقريـةعبد الرحمف بدوي، ( 2)

 (.دار القمـ، بدوف تاريخ
المؤسسػػػػة العربيػػػػة : بيػػػػروت)، 0&0ســــيرة حيــــاتي عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػدوي، : راجػػػػع( 3)

 (.2111لمدراسات والنشر، 
عبـــد الـــرحمن بـــدوي فيمســـوف الوتوديـــة اليـــارب إلـــى سػػػعيد البلونػػدي، : انظػػر( 4)

 .53ػ51، ص (2111مركز الحضارة العربية، : القاىرة)، االسالم
 .155ػ154، ص نفس المرتع( 5)
 (.1973ثقافة، دار ال: بيروت)، الزمان الوتوديعبد الرحمف بدوي، ( 6)
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الوتوديــة مــذىب جػػاف بػػوؿ سػػارتر، ترجمػػة عبػػد المػػنعـ الحفنػػي، : لممزيػػد راجػػع( 7)
 (.1964مطبعة الدار المصرية، : القاىرة)، إنساني

ال يختمؼ مفيـو الحضػارة عػف نظيػره الخػاص بالثقافػة كثيػرا، فكبلىمػا يشػير إلػى ( 8)
افي األوسػػع، أو بمعنػػى طريقػػة حيػػاة شػػعب معػػيف، غيػػر أف الحضػػارة ىػػي الكيػػاف الثقػػ

آخر ىي أعمى تجمع ثقػافي مػف البشػر وأعػرض مسػتوى مػف اليويػة الثقافيػة يمكػف أف 
وىى تعرؼ بكؿ مف العناصػر الموضػوعية العامػة . يميز اإلنساف عف األنواع األخرى

وىنػػاؾ . مثػػؿ المهػػة، والتػػاريخ، والػػديف، والعػػادات، والمؤسسػػات، والتحقػػؽ الػػذاتي لمبشػػر
ة لػػػدى البشػػػر، فسػػػاكف القػػػاىرة قػػػد يعػػػرؼ نفسػػػو بػػػدرجات مختمفػػػة مػػػف مسػػػتويات لميويػػػ

والحضارة التي ينتمي إلييا ىػي أعػرض مسػتوى مػف . مصري، عربي، مسمـ: االتساع
الكبػػرى التػي نشػػعر ثقافيػا بػػداخميا " نحػف"التعريػؼ يمكػف أف يعػػرؼ بػو نفسػػو، أي أنيػا 

تضػـ الحضػارات عػددا كبيػرا وقػد . عنػد اآلخػريف خارجنػا" ىـ"أننا في بيتنا، في مقابؿ 
وعمػػى . مػػف البشػػر مثػػؿ الحضػػارة الصػػينية، أو عػػددا قمػػيبل مثػػؿ الكػػاريبي األنجموفػػوني

مدى التاريخ وجدت جماعات صهيرة كثيرة ذات ثقافات ما زة وتفتقر إلػى معػيف ثقػافي 
وكانت الفروؽ تتحػدد حسػب الحجػـ واألىميػة بػيف الحضػارات الر يسػية . أوسع ليويتيا

وطبقػا لينتنجتػوف تتمثػػؿ . أو بػيف الحضػارات الر يسػية والحضػارات الجييضػة والفرعيػة
الحضػػػػػػارات الر يسػػػػػػية المعاصػػػػػػرة فػػػػػػي الصػػػػػػينية، واليابانيػػػػػػة، والينديػػػػػػة، واإلسػػػػػػبلمية، 

إال أف . والهربيػػة، والروسػػية األرثوذوكسػػية، واألمريكيػػة البلتينيػػة، فضػػبل عػػف األفريقيػػة
ف اتفقػػػوا بشػػػكؿ عػػػاـ فػػػي تحد يػػػدىـ لمحضػػػارات الر يسػػػية فػػػي التػػػاريخ وتمػػػؾ البػػػاحثيف وا 

الموجػػودة فػػي العػػالـ الحػػديث، فػػإنيـ غالبػػا مػػا يختمفػػوف عمػػى إجمػػالي الحضػػارات التػػي 
صػػامويؿ ىنتنجتػػوف، ترجمػػة طمعػػت : لمزيػػد مػػف المعمومػػات راجػػع. ُوجػػدت فػػي التػػاريخ

، (1998سػطور، : القػاىرة)، صدام الحضارات ـ إعادة صنع النظـام العـالميالشايب، 
 .81ػ  67ص 

منشـــــورة عمـــــى ، "أبطػػػػػاؿ عظمػػػػػاء أـ باعػػػػػة لصػػػػػكوؾ الحريػػػػػة: "راجػػػػػع مقػػػػػالتي( 9) 
 .االنترنت

 .57، سورة العنكبوت، آية رقـ قرآن كريم( 11)
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، اهللكارديو، لجنة ترجمػة دا ػرة المعػارؼ االسػبلمية، & ماكدونالد : لممزيد راجع( 11)
 (.1979مطابع دار الشعب، : القاىرة)
القضاء والقـدر مونتجمري وات، ترجمة عبد الرحمف عبد اهلل الشػيخ، . و: راجع( 12)

اليي ػػة المصػػرية العامػػة : القػػاىرة)، فــي فتــر اإلســالم وضــحاه القــرون الثالثــة األولــى
 (.1998لمكتاب، األلؼ كتاب الثاني، 

جػػوزيبي متسػػيني، ترجمػػة طػػو : متسػػيني راجػػعالشػػيير اليطػػالي فكػػر امُ مالعبػػارة ل( 13)
دار الكرنػػػػػؾ لمنشػػػػر والطبػػػػػع : القػػػػاىرة)، واتبـــــات االنســـــانمي محفػػػػػوظ، فػػػػوزي وسػػػػا

 (.  1962، 325والتوزيع، سمسمة األلؼ كتاب، رقـ 
: القػاىرة)، الحقيقة والـوىم فـي الحركـة االسـالمية المعاصـرةفؤاد زكريػا، : راجع( 14)

 .34ػ27، ص(1998دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع، : القاىرة
منشػػػورات : أبػػػو ظبػػػي)، ذكريـــاتيت طػػػاغور، ترجمػػػة صػػػبلح صػػػبلح، رابنػػػدرانا( 15)

 .218، ص(1995المجمع الثقافي، 
: الكويػت)، الموت في الفكر الغربيجاؾ شوروف، ترجمة كامؿ يوسؼ حسيف، ( 16)

 .117، ص (1984المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، 
 أىم مراتع الكتاب

 

دار : بيػروت)، ت في نشوء الفكرة القوميـةمحاضراأبو خمدوف ساطع الحصري، ( 1)
 (.1956العمـ لممبلييف، 

دار القػػدس لمطباعػػة والنشػػر : بيػػروت)، أبحــاث ُمختــارة فــي القوميــة العربيــةػػػػػػػػ، ( 2)
 (.1974والتوزيع، 

سمسػػػمة : القػػػاىرة)، الطـــب العربـــيبػػػراوف، ترجمػػػة أحمػػػد شػػػوقي حسػػػف، . إدوارد ج (3)
عامػػػػة لمثقافػػػػة، إدارة التعمػػػػيـ العػػػػالي، مؤسسػػػػة سػػػػجؿ األلػػػػؼ كتػػػػاب باشػػػػراؼ االدارة ال

 (.1966، 631العرب، رقـ 
يميػا زريػؽ، ( 4) الواقـع ادوارد سعيد وابراىيـ أبو لهد وجانيػت أبػو لهػد ومحمػد حػبلج وا 

دار الفكػػر لمدراسػػات والنشػػر : القػػاىرة)، الفمســطيني ـ الماضــي والحاضــر والمســتقبل
 (.1986والتوزيع، 
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دار المستقبؿ العربي، : القاىرة)، سالم أمريكي" ةزة ـ أريحا"إدوارد سعيد، ( 5)
1994 .) 

: بيروت)، تعقيبات عمى االستشراقترجمة وتحرير صبحي حديدي، ػػػػػػ، ( 6)
 (. 1996المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، 

 (.1997دار اآلداب، : بيروت)، الثقافة واالمبرياليةترجمة كماؿ أبو ديب، ػػػػػػ، ( 7)
مؤسسة األبحاث العربية، : بيروت)، االستشراقترجمة كماؿ أبو ديب، ػػػػػػ، ( 8)

2113.) 
 (.1985دار اآلداب، : بيروت)، الشعرية العربيةأدونيس،  (9)
التنوير إسرا يؿ شاحاؾ وبيير تريستاـ وجيؼ ىالبر، ترجمة مازف الحسيني، ( 11)

 (.2116شر والترجمة والتوزيع، دار التنوير لمن: راـ اهلل ػ فمسطيف)، واألصولية
بشـأن  0740لسـنة  021القـانون رقـم اإلدارة العامة لمش وف القانونية باليي ػة، ( 11)

إعادة تنظيم األزىر والييئات التـي يشـمميا والئحتـو التنفيذيـة الصـادرة بقـرار رئـيس 
 وزارة الصػناعة: القػاىرة) ، وفقـا آلخـر التعـديالت 0753لسـنة  032التميورية رقم 

 (.1999والثروة المعدنية، اليي ة العامة لش وف المطابع األميرية، 
، تيافــــت الفالســــفةاالمػػػػاـ أبػػػػي حامػػػػد محمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف محمػػػػد الهزالػػػػي،  (12)
 (.2111دار الكتب العممية، : بيروت)
وزارة : القاىرة)، التربية األخالقيةإميؿ دوركايـ، ترجمة السيد محمد بدوي،  (13)

  (.يـ، االدارة العامة لمثقافة، إدارة الترجمة، بدوف تاريخالتربية والتعم
في مفيوم الزعامة السياسية ـ من فيصل األول إلى تمال أنيس الصايئ، ( 14)

  (.1965منشورات جريدة المحرر والمكتبة العصرية، : بيروت)، عبد الناصر
مية ـ الساميون والمعادون لمسابرنارد لويس، ترجمة محمد محمود عمر، ( 15)

 !(.بدوف ناشر أو تاريخ ومكاف النشر)، بحث في الصراع والكراىية
: دمشؽ)، اليويات المتعددة لمشرق األوسطترجمة حسف كامؿ بحري، ػػػػػػ،  (16)

 (.2116دار الينابيع، 
ريػاض : لنػدف)، تيل اليزيمة بين الوحـدة واالنفصـال ـ مـذكراتبشير العظمة، ( 17)

 (.1991الريس لمكتب والنشر، 
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، المـــدخل إلـــى عمـــم السياســـةبطػػػرس بطػػػرس غػػػالي ومحمػػػود خيػػػري عيسػػػى، ( 18)
 (.1979دار وىداف لمطباعة والنشر، : القاىرة)
تاريخ الفمسفة في دي بور، ترجمة محمد عبد اليادي أبو ريدة، . ج. ت (19)

 (. لجنة التأليؼ والترجمة والنشر، بدوف تاريخ: القاىرة)، االسالم
: القاىرة)، مالحظات نحو تعريف الثقافةرجمة شكري عياد، إليوت، ت.س.ت (21)

 (.2113اليي ة المصرية العامة لمكتاب، 
مؤسسة : بيروت)، تاريخ القرآن، (وآخريف)تيودور نولدكو، ترجمة جورج تامر (21)

 (. 2114كونراد ػ أدناور، 
: تبيرو )، االستعمار التديدجاف بوؿ سارتر، ترجمة عايده وسييؿ إدريس،  (22)

 (. 1964منشورات دار اآلداب، 
مطبعػػػة : القػػاىرة)، الوتوديــة مــذىب إنســانيػػػػػػػػ، ترجمػػة عبػػد المػػنعـ الحفنػػي، ( 23)

 (.1964الدار المصرية، 
دار : القاىرة)، صورة شخصية في السبعينترجمة أحمد عمر شاىيف، ػػػػػػ، ( 24)

 (.1995شرقيات لمنشر والتوزيع، 
يف، ترجمة عبد الستار الحموجي وعبد الوىاب عموب، جاف سوفاجيو وكمود كا (25)

المجمس األعمى لمثقافة، المشروع القومي : القاىرة)، مصادر دراسة التاريخ االسالمي
 (.1998، 31لمترجمة، رقـ 

: الكويػت)، الموت في الفكر الغربيجاؾ شوروف، ترجمة كامؿ يوسؼ حسيف، ( 26)
 (.1984، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب

المؤسسة : بيروت)، تدوى الفمسفةجاؾ ماريتاف، ترجمة رياض نجيب الريس، ( 27)
 (.1963الوطنية لمطباعة والنشر، 

مطػػابع وزارة اإلرشػػاد القػػومي، : القػػاىرة)، فمســفة الثــورةجمػػاؿ عبػػد الناصػػر ، ( 28)
1956.) 

 (.1962الدار القومية لمطباعة والنشر، : القاىرة)، الميثاقػػػػػػ، ( 29)
حسػاف عبػػاس، ( 31) يقظـة العـرب ـ جػورج أنطونيػوس، ترجمػة ناصػػر الػديف األسػد وا 

 (. 1987دار العمـ لممبلييف، : بيروت)، تاريخ حركة العرب القومية
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: القاىرة)، واتبات االنسانجوزيبي متسيني، ترجمة طو فوزي وسامي محفوظ، ( 31)
  (.  1962، 325كتاب، رقـ دار الكرنؾ لمنشر والطبع والتوزيع، سمسمة األلؼ 

دار : بيروت)، سيكولوتية التماىيرجوستاؼ لوبوف، ترجمة ىاشـ صالح، ( 32)
 (.1997الساقي، 

دار العالـ الثالث، : القاىرة)، ةاالةتراب الثقافي لمذات العربيحاـز خيري، ( 33)
2116.) 

، نتيـب سـروردون كيخوتو المصري ـ دراسة عممية وثائقيـة لحيـاة وفكـر ػػػػػػػ، ( 34)
 (.2119المجمس األعمى لمثقافة، : القاىرة)
 .، كتاب منشور عمى االنترنتمقاالت في الفكر األنسنيػػػػػػ، ( 35)
 .، كتاب منشور عمى االنترنتتيافت اآلخرػػػػػػ، ( 36)
دار ومطابع : القاىرة  اإلسكندرية)، ظممات بعضيا فوق بعضحسيف مؤنس، ( 37)

  (.1986المستقبؿ، 
وثائق فمسطين ـ مائتان وثمانون دا رة الثقافة بمنظمة التحرير الفمسطينية، ( 38)

دا رة الثقافة بمنظمة التحرير : بدوف بمد نشر)، 0765ـ0617وثيقة ُمختارة 
 (.1987الفمسطينية، 

دار : بيروت)، مواقف الثوريين من قضايا فمسطيندار األبحاث والنشر، ( 39)
 (.1965األبحاث والنشر، 

منشػػػورات : أبػػػو ظبػػػي)، ذكريـــاتيرابنػػػدرانات طػػػاغور، ترجمػػػة صػػػبلح صػػػبلح، ( 41)
 (.1995المجمع الثقافي، 

ــوطن العربــيسػػعد الػػديف إبػػراىيـ، ( 41) ــة فــي ال : عمػػاف)، مســتقبل المتتمــع والدول
 (.1988منتدى الفكر العربي، 

 ،عبد الـرحمن بـدوي فيمسـوف الوتوديـة اليـارب إلـى االسـالمسعيد البلوندي، ( 42)
 (.2111مركز الحضارة العربية، : القاىرة)
 (.1968, بدوف ناشر: القاىرة)، معالم في الطريق,  سيد قطب( 43)
صــدام الحضــارات ـ إعــادة صــنع صػامويؿ ىنتنجتػوف، ترجمػػة طمعػت الشػايب، ( 44)

  (.1998سطور، : القاىرة)، النظام العالمي
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، يون مــن حكــاميمالنكتــة السياســية ـ كيــف يســخر المصــر عػػادؿ حمػػودة، ( 45)
 (.1991دار سقنكس لمطباعة والنشر والتوزيع، : القاىرة)
 (.1959المطبعة العصرية، : حمب)، أم القرىعبد الرحمف الكواكبى، ( 46)
ــي اإلســالمعبػػد الػػرحمف بػػدوي،  (47) ــاريخ اإللحــاد ف بػػدوف ناشػػر، : القػػاىرة)، مــن ت

1945.) 
دار القمػػػـ، & وكالػػػة المطبوعػػػات : تبيػػػرو & الكويػػػت )، المـــوت والعبقريـــةػػػػػػػػػ، ( 48)

 (.بدوف تاريخ
     (.1957وكالة المطبوعات، : الكويت)، األخالق النظريةػػػػػػ، ( 49)
ــ دراسـات لكبـار   التراث اليونـاني فـي الحضـارة اإلسـالمية، (مترجـ ومحرر)ػػػػػػ ( 51)

 (. 1965دار النيضة المصرية، : القاىرة )، المستشرقين
 (.1973دار الثقافة، : بيروت)، الزمان الوتوديػػػػػػ، ( 51)
وكالػػػػة : الكويػػػػت  بيػػػػروت)، اإلنســــانية والوتوديــــة فــــي الفكــــر العربــــيػػػػػػػػػػ، ( 52)

 (.1982المطبوعات، دار القمـ، 
   (.2111المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، : بيروت)، سيرة حياتيػػػػػػ، ( 53)

مركز : القاىرة)، ة االخوان المسممينالتاريخ السري لتماععمي عشماوي،  (54)
 (.2116ابف خمدوف لمدراسات االنما ية، 

الجزا ر  )، أقنعة بيضاء..بشرة سوداءفرانز فانوف، ترجمة خميؿ أحمد خميؿ، ( 55)
 (. 2114دار الفارابي، & منشورات آنيب : بيروت

: ا ر  بيروتالجز )، معذبو األرضػػػػػػ، ترجمة سامي الدروبي وجماؿ االتاسي، ( 56)
 (.2114دار الفارابي، & منشورات آنيب 

: القاىرة: القاىرة)، الحقيقة والوىم في الحركة االسالمية المعاصرةفؤاد زكريا، ( 57)
 (.1998دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع، 

مركػز دراسػات : بيػروت)، النظام اإلقميمي العربي والقوى الكبرىفواز جػرجس،  (58)
 (.1997ية، الوحدة العرب

   .قرآن كريم( 59)
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: القػػاىرة)، مــدخل إلــى الفمســفةكػػارؿ ياسػػبرز، ترجمػػة محمػػد فتحػػي الشػػنيطي، ( 61)
 (.1967مكتبة القاىرة الحديثة، 

ــأريخ الفمســفة بنظــرة عالميــةترجمػػة عبػػد الهفػػار مكػػاوي، ػػػػػػػػ، ( 61) دار : القػػاىرة)، ت
  (.1994، 16العدد رقـ الثقافة لمنشر والتوزيع، سمسمة النصوص الفمسفية، 
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