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 المقيمين  مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسه مجموعة من المثقفين والمبدعين اللبنانيين والعرب الكاتب

  .في أوروبا، أمريكا الشمالية، والواليات المتحدة األمريكية
 

  .كانت تصدر الكاتب تحت إسم عيبال، ومن ثم البديل، إلى أن استقر الرأي على اعتماد إسم الكاتب عنوانا للمجلة
  

بصوت الجدل الحيوي،  إلى إثارة السؤال الثقافي العربي في الواقع الراهن، محاولة منها برفده مجلة الكاتبتقصد 
 الفكري، بل وحتى السياسي في زمن –المفضي إلى السوية الثقافية، والمحفز إلى مزيد من التالحم بين الثقافي 

أصبحت التحديات الثقافية أقرب إلى الزلزلة منها إلى األخذ بالتي هي أحسن، ذلك أن أحوال الثقافات والمثقفين قد 
 واألحزاب، وأصبح المثقف أو أشباهه، والجاهل المتثاقف في زمن الفايسبوك تبدلت وأصبحت رهن سيادة الطوائف

  .  يشترى ويباع في أسواق نخاسة األنظمة واألجهزة والسفارات والغرف السوداء
  

إنساننا اللبناني والعربي في األوطان األم، وفي المهاجر والمنافي، يجب أن ينهض، وثقافتنا ينبغي أن تتطور 
فكل إبداع هو كوة حرية، وكل فعل هو .  أن نواجه الراهن ونستعجل أوان نضجه الطالع بالظفروتتوطد، والبد

  .انعتاق، وكل تالحم فكر إنساني هو زمن آت
  

 فيها سويعة، لو عانقت مجلة الكاتبتمر حيوات، بيد أن حياة ممتلئة هي تلك التي تكتنز االبداع وتثمر الحرية، ول
  . وقت يمر دون بشاراتهأقالمكم واحتضانكم لها، وال

  
  : وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجلكاتبالمجلة يعمل فريق 

  توثيق الثقافة والفن االنساني اللبناني والعربي، القديم والموروث، وتقديمه إلى
المجتمعات الغير عربية بالوسائل االكاديمية، عبر محاضرات ثقافية، وترجمة دراسات عن 

بناني والعربي، ومن خالل تنظيم معارض فنية وأمسيات موسيقية مع الثقافة والفن والتاريخ الل
 .موسيقيين أكاديميين غربيين

 تاب والشعراء والمبدعين اللبنانيين والعرب، أو ك أعمال الكاتبيشجع ويتبنى فريق ال
، عدة لغات التي تصدر بكاتبالمتحدرون من أصول عربية، ويتم نشر إبداعاتهم في مجلة ال

كما يتم التعريف بتلك األعمال واالبداعات للجمهور العربي والغربي سواء في األوطان األم 
 .أو المهاجر

 عتبرهما ركيزة أساسية لبناء ي بحرية الفكر والتعبير، وفريق مجلة الكاتبمن يؤ
 .نالمجتمع الديمقراطي اللبناني والعربي، الغير طائفي، والذي يسوده العدل والمساواة والقانو

 مع المثقفين والمبدعين التقدميين االوروبيين والعرب في التبشير فريق الكاتبعمل ي 
بالتوازي مع مقاومة التطبيع السياسي واالقتصادي مع دولة في الشرق بضرورة السالم 

إسرائيل، ليس ألننا ال نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق، بل ألنه ال يمكن أن يكون هنالك 
ستمرار بسياسة االعتقاالت الجماعية، ومصادرة األراضي، واالعتداءات سالم في ظل اال

 . العسكرية التي ال تنتهي من قبل إسرائيل على وطننا لبنان والدول العربية المجاورة
  يغطي فريق الكاتب إصدار النسخة الورقية المطبوعة، وكذلط تكاليف الموقع

إنما . مرسسات ثقافية وإنسانية وتربويةااللكتروني عبر نشر بعض االعالنات في كل عدد ل
التكلفة الحقيقية هي في الجهد المبذول من قبل الفريق الصدراها، وتبرعات الكتاب والمبدعين 

 .بانتاجهم الفكري
 يعمل فريق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعي. 
 بانتظار أقالمكم ودعمكم االبداعي 
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   ًبعيدا عن الروايات التي عوضت بعض الناس عما كانوا يبحثون عنه أسابيع طوال في بضع ساعات، وبعيدا ًّ
ِلمشاهدين للحظات، يظل يراودني في غربتي هذا السؤالعن قدرة األفالم السينمائية على خطف ألباب ا ُيا ترى : ُ

ِهل غدا الحلم بالوطن أهم من الوطن نفسه؟ وذلك الستشعاري بأن الهواجس تضاربت إلى درجة التيه بين 
االنتماء والالانتماء، وحيث تشير دعسات الزمن إلى اضطراب المشاعر الشخصية بين التغني بوجوده ونشدان 

ِين وطن موجود، ووطن نبحث عنه لنوجده، إذ يتبع بعضهم متلهفين أثر الشيء أو ينتظرونه عشرات عدمه، ب ّ ٍ ٍ
ُاألعوام بحماس مبالغ فيه، وإن صار قاب قوسين من التحقق رأوا وقد نرى أنفسنا معهم وقد فترت هممنا، وبرد  ِ ُّ ٍ

  .توقنا إلى ما كانوا وكنا نصبو إليه معهم إلى حين
***  

ًفت إلى ما يخصك وحدك بين العالمين، كنت تتضايق يوما من بعضهم ألنهم لم يلتفتوا إليك، فها أنت أيها الملت َ َ
َاآلن بلغت مراقي ما كان يشغلك بتربعك على مسرح الشهرة، بما أنك بمثابة نجم ممرغ باألضواء صرت، فعليك  ٍ ّ ٍ ُ

ًمن اآلن فصاعدا تحمل بقائك في مرمى األنظار طويال، وتندلق بنف س الحنين السابق إلى العاديات التي كنت تشكو ً
ْمنها كثيرا، وعليك االنتباه لتصرفاتك ألنك منذ اآلن لست ملكك وحدك َ َ ً.  

***  
ُيتوقع بأنه في تلك الديار سينظر إليه كقطب يشار إليه بالبنان، وأن الناس هنا يعيقون ظهور جواهره النيرة،  ُ ٍُ

ُ سكان ذلك الفضاء، يرى بأن تعظيمه لذاته كان مبالغا فيه، وأنه ال يعامل ُوعندما يدير اتجاه المركبة ويصبح من ً
ٍفي ذلك الفردوس أفضل من جرو العائلة المدلل، وحتى المواهب التي كانت لديه تصاب بعقم كلي عقب اكتشاف  ُ ِ

  .الذات والمحيط مع تتالي األيام والشهور والسنوات
***  

بينما نحن فندع " ور قبل أن تحدث، وعالج األمور قبل أن تبدأ باالضطرابتعامل مع األم"تقول الحكمة الصينية 
اإلفرازات المرضية تنمو أمامنا ببطء فنتجاهلها، وتتفاقم فال نحسن حصر أو تحجيم تأثيراتها، وعند اإلنفجار كل 

 في حل ٍواحد منا يقدم نفسه على أساس أنه إطفائي ماهر بإخماد الحرائق االجتماعية، أو كطبيب حاذق
ًالمعضالت، وطبعا في الوقت الذي ال يكون ثمة أهمية لتنطع اإلطفائي بكالمه، وال ضرورة لتفاخر الطبيب بقدرته 
ًعلى إيجاد الحلول للمشاكل المستعصية، علما أن كال النموذجين ومن ورائهم العشرات قد ال يكونوا ممن لديهم 

  .القدرة على إيقاف تمدد أتفه مشكلة أوان تفتقها
***  

ًهنالك بعض المواجع قليال ما نصادفها، ولكنها موجودة منها مثال ُأن ترى الدموع في عيون أحدهم وأنت تعبر : ً
دياره كمرور سحلية بجانب الطريق العام الذي تسلكه، ال معرفة مسبقة بينكما، وال ثمة مشتركات تجمعكما، ولكن 

ٌ الى أحشائك، ولكنك بهدوء تغادره وأنت محمل بمشاعر الدموع تستوقفك، تنظر إليه، تتأمله، تتسرب الحرقة ّ ٍ
ًالعار ، محتقرا ذاتك، ألنك لم تسأله مما كان يشكو منه، ال ألنك خجلت من محادثة هذا المرمي على قارعة 
ًالطريق، إنما كانت خشيتك فيما سيعقب السؤال، إذ أنك فزعت من أن تعرض عليه مساعدة أو خدمة أنت نفسك ال  ً

  .ما، حينها تتقزم أمام نفسك، بل وتشعر بضآلتك رغم ضخامة بدنكتمتلكه
***  

ًأن تكون حفيفا كالفراشة، ال يعني بأن تكون من أصحاب وزن الريشة، وال يعني بأن تكون كريها من خفة العقل،  ً
ًإنما أن تكون كالندفة تنعش وال تجرح، تروي وال تجرف، تهبط وال ترتطم، تلمس وال تكبس، متهاديا  في النزول ُ

ًوليس مصطدما في السقوط، أن تكون خفيفا يعني أن يحن إليك المكان وأهله، أن يحتفى بك وكأنك توا قدمت من  ً ً
ٍأقاصي الكون وبعد قليل ستغادر، تغدو قرين سوبرمان في اإلنتشال، في اإلنقاذ، في رفع األثقال عن األبدان، 

  .ٌفعل البعير بعد طول سفر فيبرك على األديم وكأنه صخر مقيمولكنك ال تبرك بكامل ثقلك على األجسام، كما ي
***  

َكل الذين كنت تعول عليهم اآلن وجهة معظمهم صوب مهابط مطارات العواصم، مع توقهم الشديد للمس صك  ِ ِ ّ َ
ٍاالنتقال إلى عالم األماني والخالص، إال أنت ما زلت مشدودا نحو سكة شبه مدمرة، ومع كل مشاريعك الت ً َ َ غيرية ّ

ٍالمحفوظة في أدراج الذاكرة منتظرا إعادة اللحمة ألشالئها المبعثرة، حتى تعود من خاللها إلى حياض عش مدمر  ٍ ُ ً
 .ُاسمه الوطن

  
  حممد. ماجد ع

 سورية
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 1  

هل فشل نموذج الدولة الحديثة الذي ساد الوطن العربي بعد الحرب العالمية الثانية، 
ونحن اآلن في آخر العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين؟ ولكن في األساس ماذا نعني 

  في عقل المواطن العربي؟ الدولة في بالدولة هنا، وما هي فكرة الدولة التي ترسخت
ُ ودالت األيام أي دارت، وهللا يداولها بين الناس، وتداولته - فتح الدال -المعجمات من دال 

ِّوهذا على الضد من مفهوم الدولة في العصر الحديث . األيدي أخذته هذه مرة وهذه مرة
ة تنظيم األمة لنفسها، الدولة عند هيجل هي طريق. حيث تجنح نحو الثبات واالستقرار

ُالشعب لنفسه، أي أن المجتمع ينظم نفسه من خالل مؤسسات اجتماعية، تسمى في  ُ
َّمجموعها دولة، والشهيد مهدي عامل توصل بعد دراسة إلى أن الدولة ال فكر لها، وهي 

ًمالحظة ذكية ومهمة، ويقال إن لكل زمان دولة ورجاال : وابن عمي زكريا يقول. ُ
َّوشكل الدولة الذي تكرس في الوطن العربي جمهوري " هم من بني آدمالدولة أف"

الفساد العام : ُوقد كان المنتج الرئيسي لهذا الشكل من الدولة. ديمقراطي عسكري
Corruption ومن ثم قاد هذا الفساد العام إلى الفشل العام، شكل الدولة هذا أوصل ،

 األهلية التي نعيش بعض نتائجها اليوم، المجتمعات في الجمهوريات العربية إلى الحروب
  .ألن الحاكم الفرد سعى مع عسكره ليكون هو الدولة

2  
ُفي علم السياسة تعتبر السلطة المطلقة في القصر الجمهوري شديدة الهشاشة ومزعزعة  ُ

ْبسبب وجودها في يدي فرد واحد ًإن سلطة كهذه تعتبر خطرا على مصالح المجتمع . َ ُ
ُوتنمي الخنوع والذل . ُنها تنمي الكبرياء واالستخفاف في نفس صاحبهاًوالدولة معا، أل

َّتتعرض هذه السلطة . في نفوس أفراد المجتمع على اختالف مشاربهم اإلثنية والعرقية
ّالفردية في القصر الجمهوري بسهولة للتشوش بالمعنى الحقيقي للكلمة، ألنها ال تسعى 

واألهم من ذلك كله هو أنها . ُتأني والمناقشة المفيدةوراء الواقع الحقيقي أو التقويم الم
  .تقود الدولة، وهي رفيقتها الحميمة، إلى عالم الفوضى واالنهيار

  
3  

في ظني أن الشباب األحرار في الشوارع والساحات والمدن واألرياف وفي البوادي 
قيا، وهم والقفار قد تمردوا على هذا النمط من الدولة في الشرق األوسط وشمال أفري

ر ويريدون العودة ـــها العسكــة التي يحكمـــــة االستبداديــيحاربون هذا الشكل من الدول
ًدولة بسيطة، تقاد من حاكم بسيط من عامة الخلق، وليس إلها : بها إلى مفهومها األول ُ

ِّعلى كل حال، بل بشر سوي يخاف من رب العباد الذي رفع السماء ووضع الميزان ّ.  
  

ًأليس غريبا أن تنهار : ال المقلق والحقيقي الذي يهرب منه أصحاب الشأن والسؤ
ًالثورية التي يشبه بعضها بعضا وتتفكك سياسيا واقتصاديا " العربية"الجمهوريات  ً ً

ًواجتماعيا ويتراجع مشروعها التنموي وتتراجع النهضة الحضارية ويدخل بعضها في 
ا العتيدة تأمين الحد األدنى من أمن وأمان أتون الحرب األهلية، وال تستطيع حكوماته

وغذاء ودواء وكساء وتعليم وسكن ومواصالت لمواطنيها، بل وفوق ذلك تقتلهم 
وتشردهم؟ كيف ذلك وما الذي يفسر هذا األمر؟ وكيف لنا أن ندرس ما حصل ويحصل 

  وسوف يحصل في هذه الجمهوريات؟
  
4  

 يتعارض مشروع الشباب األحرار في الشوارع والساحات
بالمطلق مع شكل الدولة الحديثة التي حكمت الجمهوريات 

ومع ذلك فشلت في حمل هذه . ًالعربية ألكثر من سبعين عاما
وهذه نتيجة طبيعية ألن الدولة في . المجتمعات على القبول بها

شكلها الجمهوري الديمقراطي العسكري، الثوري إن شئت، 
ساكر الطغاة، واألمثلة استبدادية يحكمها لمدة طويلة أحد الع

مكانه " دكتاتور صغير مجنون"كثيرة، وهو في الغالب من فئة 
الحقيقي ليس في القصر الجمهوري، بل في مشفى األمراض 

هذه الدول . كما نسميها في بالد الشام" العصفورية"العقلية 
االستبدادية ال تدمر المرء، ولكنها تمنع وجوده، وهي ال تستبده 

 وتوهنه وتخمده وتخدره، بل وتفعل ذلك في فقط، بل تعصره
ًاألمة كلها، لكي ال تكون شيئا أكثر من قطعان حيوانات 

  .مذعورة
  
5  

بأن انهيار قواعد عمل "  الدولة والدين-نقد السياسة "ُمن هنا يحاجج صاحب كتاب 
الضربة َّالدولة هو الذي قاد إلى انهيار تقاليد تسامح دينية حية منذ آالف السنين بحيث إن 

الحقيقية التي تلقتها المجتمعات المتعددة اإلثنيات الدينية والقومية في دول الجمهوريات 
لم تكن في عقائدها ذلك أنها كانت أكثر من كل المجتمعات الحديثة األخرى " العربية"

ًقدرة على استيعاب القيم واألفكار والمذاهب الجديدة نظرا لوجود تقاليد التعددية الدينية 
ختلف تجلياتها منذ آالف السنين، ولكنها تكمن في ما تعرض له نموذج الدولة من تهديم بم

موضوعي وفي ما ظهر من تخلفه الهائل والمفاجئ بالمقارنة مع نموذج الدولة الحديثة 
في الغرب والشرق ومن ثم ذوبان كل مقدرة على إعادة إنتاج السلطة المركزية دون 

وال يزال المجتمع لم يخرج من . توازنات االجتماعية القائمةالتغيير الشامل في طبيعة ال
  .ّهذه الصدمة التي تمس نموذج بناء السلطة وعمل الدولة حتى اآلن

  
6  

َّلماذا لم تتحول الدولة المحررة من الدين في الجمهوريات العربية إلى دولة علمانية 
ألمنية بفظاظة مفرطة؟ يحكمها القانون، بل تحولت إلى دولة عسكر تحكمها األجهزة ا

  ةــام مؤسسات الدولــا العام أمــة في شكلهــوألن المؤسسة العسكرية هي الوحيدة المنظم
 أن - الجيش واألجهزة األمنية والمخابرات - األخرى، فمن حق المؤسسة العسكرية 

ًوهذا يفسر أيضا لماذا لم تستطع الدولة الحديثة ال. ًتكون قائدا للدولة والمجتمع تي ولدت ُ
 - إرشاد النظرية العلمانية والنهضة الخجولة  ار الغربي وتحتــة االستعمـــد حقبــبع

 أن تفرز سلطة سياسية دستورية قانونية تقود -التي تبناها حتى المصلحون الدينيون 
َّالمجتمع إلى بر األمان، بل أفرزت سلطة عسكرية يقودها مجلس قيادة الثورة، ومن ثم 

لد مع حزبه القائد، الذي يسعى لتوريث الحكم إلى أوالده في الجمهوريات الزعيم الخا
  .، وهي ظاهرة غريبة تستحق التأمل والدراسة"العربية"
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 فهو ضد التفكير وضد . ّاإلسالم كعقيدة مقدسة عدو لكل فكر وليس له أي فكر

وحتى . يه منوط بالقضاء والقدر والعناية اإللهيةاالختيار وضد الحرية ألن كل شيء ف
المكتوب على الجبين "هامش االختيار التافه المتاح لإلنسان محكوم بقضاء هللا وقدره و

لو شئنا "، و"طبعنا على قلوبهم فأعميناهم فهم ال يبصرون"، و"الزم تشوفه العين
  ."....لهديناهم سواء السبيل

  
تباعها حق نقدها أو تبديلها ال يمكن أن تحرضهم على، والعقيدة التي تمنع على أ    

فكر "وكل ما وصلنا مما يزعم دعاته انه . ناهيكم عن أن تسمح لهم، باإلبداع والفكر الحر
ليس سوى تجميعا متنافرا من أشياء وتصورات وخرافات وأقاصيص وأحكام " إسالمي

ود أغلبها الى تراث يع) أو متشابهة، ال فرق(ونصوص منقولة من مصادر متنافرة 
والهند وبالد فارس واالغريق والرومان، رغم ) المندائية والمانوية بوجه خاص(العراق 

  .قيام المسلمين بحرق وتدمير مكتبة اإلسكندرية العظيمة
  

الى تسويقه، أمس واليوم " ّالمرقعون"وكذلك كل ما يسعى     
اثية في تيارات حد(أو ) تيارات فكرية إسالمية(وغدا، بوصفه 

فهو محض هراء وتوفيقية انتهازية تسعى الى إعادة ) االسالم
طوال خمسة عشر قرنا (بيع بضاعة كاسدة أثبتت األيام 

أنها ال تنتج سوى الفرقة والتطرف والعنف وإذالل ) رهيبة
االنسان واستعباد المرأة وقمعها وإبقائها دمية جنسية ال مشاعر 

  . قوقلها وال أحاسيس وال اعتبار وال ح
 اإلسالميين الزاعمين بالحداثة وتجديد الخطاب الديني والبحث في  وكل هراء المنظرين

ًخضراء الدمن"مستنقعات هذا التراث المتعفن عن  إياكم "، كما وصفها النبي دمحم بقوله "ِ
ًوخضراء الدمن   !، يبقى هراء، ال أكثر"ِ

  
ست، بدورها، مدارس فكرية والمذاهب اإلسالمية التي تشعبت عن هذا التراث، لي    

متمايزة قامت على أسس عقلية وابداعية بل على أساس والءات لقبائل وأفراد وأسر 
قريشية تشترك في أصولها البدوية وتعصبها على أساس الدم والرابطة األسرية مضافا 
اليها نكهات مقتبسة من هنا وهناك إلضفاء طابع التميز عليها ومع ذلك ظلت في أغلبها 

نسبة الى أبي هريرة راوية األحاديث " (الهريرية"مي الى فرعين رئيسيين هما تنت

نسبة الى علي بن ابي طالب (والعلوية ) المشهور والمتهم بالتلفيق على نطاق واسع
  ).ومناصريه من بني هاشم

  
وإذا كنا بصدد البحث عن نهضة حضارية على أساس إدراك ضرورة االلتحاق     

تحضرة فال بد من اإلقرار بهذا والتخلي عن ترقيعيات المرقعين، فال بركب البشرية الم
تجديد الخطاب "إذ ما معنى ". تجديد الخطاب الديني"جدوى من الدعوات الفارغة الى 

دون أن تخضع األديان الى مبضع الجراح ونقد جوهرها وأسسها ومواقفها " الديني
نصوصها وفرض تنفيذها؟ " ةترجم"وممارسات المؤسسات واألشخاص القائمين على 

وخصوصا ما يتعلق بموقع المرأة وقيمتها ومنزلتها االجتماعية واالقتصادية وتقييم عملها 
المنزلي واالجتماعي والتربوي، ناهيك عن االبتزاز الجنسي الذي تمارسه األديان ضدها 

انها لتطمس انسانيتها وحقوقها وكي" وسيلة لمتعة الرجل"و" شيء"وتحيلها الى مجرد 
  :وثمة عناصر جوهرية ال يمكن المساومة بشأنها في هذا الصدد منها  .كله

  
الموقف من المرأة وحقوقها وموقعها االجتماعي وتقييم إنتاجها ودورها  -1    

وسبق لي أن عرضت رأيي بهذا الصدد . االقتصادي والسياسي وفي جميع المجاالت
  .تي وال يكفي المجال هنا الختصارهامفصال في عدد من المقاالت المنشورة على صفح

  
الموقف من العلم والبحث العلمي وحقيقة ان المعرفة البشرية تحتاج ألجل تطورها  -2    

وارتقائها الى حرية البحث والتشكيك بالقناعات القديمة والتصورات القديمة عن الطبيعة 
حكام الدين التي تصف فلو تركنا أ. والكون والظواهر الطبيعية والقوانين التي تحكمها

، لما حقق "حقائق إلهية مقدسة"نفسها بالصحة المطلقة وال تقبل التشكيك بما تزعمه من 
العلم البشري والتقدم التقني والمنجزات الصناعية والزراعية والطبية وغيرها أية 

ومعرفة مسببات ) الصحية(منجزات وال استطاع التقدم في المجاالت اإلنتاجية والوقائية 
بل  .األمراض والكوارث ووضع الحلول االستباقية لها أو معالجتها حين وقوعها

ورفضت األديان في مناسبات ال حصر لها حتى تطوير العالجات الطبية ومساعدة 
رضا "البشرية على مجابهة األوبئة والكوارث الصحية ودعت الى تقبلها بوصفها 

  !"باألحكام اإللهية والقضاء والقدر
  

موقف من الفن واالبداع الجمالي، فاإلسالم، مثال، يحرم الغناء والموسيقى ال -3    
والمسرح والسينما والتلفزيون وجميع الفنون التشكيلية وال يتسامح إال مع الزخرفة زاعما 

الخلق والتشخيص من اختصاص الخالق "ألن " فن يتضمن التشخيص حرام"ان كل 
لغي جانبا جوهريا ضروريا من مقومات نضج وتحريم الفن واالبداع الجمالي ي". وحده

العقل البشري والحضارة اإلنسانية وتطورهما، بل لوال الخيال الفني لما حصل التقدم 
  .العلمي ذاته في مجاالت كثيرة

  
الموقف من الحرية، وتشمل هذه حرية التفكير وحق االختيار وتبديل اآلراء  -4    

 وفقا لتطور األفراد والمجتمعات في ضوء والقناعات ورفض المتخلف والقديم منها
وجميع األديان ترفض حق البشر في تغيير أديانهم وتعتبره . المعارف الجديدة المكتسبة

ارتدادا يستحق مرتكبه الحجر والتعذيب والموت بأبشع صوره، والتاريخ والواقع المعاش 
  .حافل باألمثلة

  
رتهانها للمؤسسة الدينية وامزجة ورغبات الموقف من الغرائز البشرية الطبيعية وا -5    

ومطامع القائمين عليها، ويصح هذا بشكل خاص على الغريزة الجنسية التي هي جزء 
من التكوين العضوي الضروري للجسد الحي، والبشري بصفة خاصة، فأطلقت األديان 
العنان ألنفسها وللقائمين عليها بوضع اشتراطات وحواجز مصطنعة كثيرة على هذه 
الغريزة حتى أصبح حتى تكوين األسرة البشرية عبارة عن سجن وأقبية إرهابية وقمعية 
تسلطية للمرأة بينما أطلقت للرجل حريته المطلقة أو شبه المطلقة في إرضاء نزواته 

وفي الوقت نفسه يعرف  .وغرائزه بشكل أقرب الى البهيمية منه الى ما يليق باإلنسان
المؤسسات الدينية وأوساطها من ممارسات جنسية شاذة الجميع بحقيقة ما تحفل به 

ومنحرفة ال تقتصر على تزويج واغتصاب القاصرات وحرمانهن من كل حقوق 
الطفولة، بل وتشيع في هذه المؤسسات ممارسات قبيحة ال اسمح لنفسي حتى بإيراد أمثلة 

 بل ويكفي ووسائل االعالم المختلفة وما تنشره من فضائح تغني عن ذلك،. عنها هنا
وضع هذه األديان، وحتى طوائف الدين الواحد، بمواجهة بعضها البعض ليفضح بعضها 

  .بعضا ويدينه بالفسق والفجور وارتكاب المعاصي
  

الموقف من الديمقراطية ورفض االستبداد السلطوي وإطالق يد الحاكم في  -6    
وواقع المجتمعات اإلسالمية ممارسة الدكتاتورية والطغيان والفساد، والتاريخ اإلسالمي 

  .اليوم دليل ساطع على كل هذا
  

الموقف من المساواة في الحقوق والواجبات والمكاسب المادية والحقوقية بين  -7    
جميع البشر من جميع األعراق واألجناس، فجميع األديان تقف مع التمايز الطبقي 

المساواة التي أقرتها المناهج والجنسي والعرقي واالستعمار واالستعباد وترفض مباديء 

 

  
  حممد يعقوب اهلنداوي

  العراق
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المدنية التي توصلت اليها المجتمعات البشرية للحد من الظلم واالضطهاد واالستغالل 
  .الفاحش والبشع

  
ومن المناسب هنا أن نشدد أيضا، مرارا وتكرارا، على الثمن الرهيب الذي تدفعه     

 الهائلة التي تقوم بها المرأة على وجه الخصوص بسبب كمية العمل المنزلي واالجتماعي
دون أن تتقاضى عنها أجرا أو يعترف المجتمع بأهميتها وما تحققه من ثراء ومكاسب 

" الذكور"اقتصادية ومنافع أخرى ليس لألسرة وحدها بل وللمجتمع ككل، وطبعا يجني 
تلك المكاسب والمنافع وهم األكثر كسال مقارنة بما يقع على كاهل المرأة من مسؤوليات 

غال شاقة وهموم ومتاعب إضافة، طبعا، الى االستعباد الجنسي والعاطفي الذي وأش
  ."الذكر"يخضعها له الدين لصالح 

  
ان المجتمعات اإلسالمية مثال تعتبر الحب والعالقات العاطفية والجسدية بين األفراد،     

 تتساهل مع على أساس الحرية واالختيار الشخصي، شيئا محرما دينيا، وال أخالقيا، بينما
  ."الذكور"حاالت التحرش الجنسي بالنساء وحتى اللواط لمصلحة 

  
متوفرون حتى في الجنة، الى جانب امتالك الفحل المسلم " الغلمان"ولنتذكر ان     

وقصور الخلفاء والوالة . الغلمان والمماليك وحقه المطلق في االستمتاع الجنسي بهم
  .لتاريخ الكثير عنهكانت حافلة بهم دائما وتخبرنا قصص ا

  
وطبعا يبيح الدين اإلسالمي زواج الرجل مهما كانت سنه من الطفلة األنثى وهي     

، في حين ان المجتمعات "أخالقيا"رضيعة أو حتى جنينا في بطن أمها، ويعتبر كل ذلك 
المدنية الراقية ترفض كل ذلك وتمنح األفراد البالغين حق اختيار شركائهم في الحب 

ّقات العاطفية بينما تجرم العالقات الجنسية مع األطفال مهما كانت األعذار والعال
  .والمبررات

  ؟"أخالق"فهل في الدين وهل للمتدينين     
  

" الشطارة"بل ان الدين يبيح حتى االحتيال التجاري والغش ويعتبر ذلك نوعا من     
ستمرئ الغش وتبيحه ت) تحديدا(، بدليل ان مجتمعاتنا اإلسالمية "الرزق الحالل"و

وتتسامح معه، وهذا ما نعرفه ونعترف به في دواخلنا ومجالسنا دائما رغم رفضنا 
  ."تأخذنا العزة باإلثم"الزائف له لفظيا من باب 

  
هناك تناقضات في الدين الواحد وكل واحد من األديان يفترض انه يعرف هللا حق     

ون وعلى ضالل ألنهم لم يسعوا لتحقيق المعرفة وهو الوحيد ضامن الجنة والباقي مخطئ
ويصح هذا القول حتى على الطوائف المتعارضة . جوهر الدين والعدل المزعوم فيه

َوإن هذه الملة ستفترق على : "المتكارهة ضمن الدين الواحد نفسه بدليل قول النبي دمحم َ ُ ِ َ َْ ََ َّ ِ ْ ِ ِ َ َّ ِ َ
َّثالث وسْبعين، اثنتان وسْبعون في الن ِ َِ َُ َ ََ َ ٍ َ ِار، وواحدة في الجنةَ ِ َِّ َ ْ ٌ َ َ َ فأي من تلك الطوائف      ...."ِ
  والمذاهب على حق ونصيبها الجنة؟

  
ان كل دين طين ووحل ومستنقع آسن وال بد للبشرية أن تتحرر من سطوة األديان     

   ونظرتها التمييزية بين البشر لنلتقي جميعا على التكامل والحب والنقاء اإلنساني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ِأستغرب من الذين يروجون الدعايات المغرضة واألكاذيب حول سياسات الرئيس ُ َ ّ ُ ُ

ًفالرجل وإستنادا على خلفيته  . في شمال شرق سوريا" رجب طيب أردوغان"ِالمؤمن  ُ
َ السمحاء وإيمانه العميق بالحقالمسلمة ْاثة التي أطلقتها حرائر َ، إستجاب لنداءات اإلستغِ ََ
ُ، الالتي كن يرزحن تحت وطأة حكم عفرين َ َ َّ " د. ي . و پ / ك . ك . إرهابيي ال ب "ُ

ِالكفرة الملحدين ً، مستصحباّ فجهَز قواته وطائراته ودباباته،ُ ُ معه مقاتلي الجيش السوري ُ
ٍ وهاجم بكل قوة وإقتدار2018، في الثامن من كانون األول ُالحر ُ ُ ِ َودك مواقع ، َ َ

َفي القرى المحيطة بعفرين، تحت إسم عملية " اإلرهابيين األكراد" ِ   ]! . ُغصن الزيتون[ُ
  

ّتصور ِوما فيه من إيحاءات إيجابية .. ُغصن الزيتون : ِوا الدقة في إختيار إسم العمليةَ
 وإنفجارات مدوية وقتلى  ٌصحيح أنها حرب ضروس وفيها قنابل مميتة.. ورمزية جميلة 

   !!ُ، لكن يبقى غصن الزيتون عالمة على الدعوة إلى السالمَأشالء تتطايرو
  

ّ، ويبدو أنهم محقين في ذلك ُالكرد" عناد"َلطالما أطلق األتراك نكات عن      فالرئيس .. ُ
ً، لم يهاجم عفرين إعتباطا، بل حصل ضمنيا على الضوء األخضر من المؤمن أردوغان ًِ َ ُِ

َوكذلك إستخار السماء التي كما .. ، هذا على األرض ة وأورباُروسيا والواليات المتحد
ًيبدو أعطتهُ موافقتها أيضا ْ َ .!  

  
ُإذن كانت كفة القوة في صالحه وصالح جيشه ا ّ ، بما ال ّلجرار وأسلحته الفتاكة ومرتزقتهْ

ُ إختارت قوات سوريا الديمقراطية، المقاومة في عفرينفلقد: ُومع كل هذا. ُيقاس ْ، وكبدتْ ّ 
ُ في مقاتلي ما يسمى الجيش الحرالمهاجمين خسائر فادحة وال سيما وبعد أكثر من . ُ

ٍحصار قاس للمدينة من ثالث جهاتشهرين و بالفعل أنهم .. ً، إضطروا لإلنسحاب أخيرا ٍ
ْالمشكلة ان عشرات آالف من أشجار الزيتون في عفرين ومحيطها قد احرقت . !عنيدون ِ ُ

ُأو قطعت خالل عملية غ ْ ِ   . صن الزيتونُ
  

ًأنهم ال يدعون الرئيس المؤمن يرتاح ولو قليال      َ فالسوريون من أهالي المناطق .. َ
ِالحدودية، بعد أن سمعوا بالعز الذي يعيش فيه سكان عفرين ومحيطها بعد سيطرة 

ِ، توسلوا بالرئيس المؤمن أن ينجدهم أيضا ويخلصهم من ، عليهاالجيش التركي ومرتزقته ّ ُ ً
، وسأل : فقال أردوغان. د . ي . ُورية وكفر وإلحاد ال پ دكتات َال حول وال قوةَ إال با َّ ُ َ

ِإحسبوا كم ستكلف عملية : ُمستشاريه ُ . ُكل الشريط الحدوي؟ فقالوا له كذا وكذا" تحرير"َ
َفإتصل بصديقه أمير قطر  َ َتميم بن حمد" َ ٍفي نيتي القيام بعمل كبير سوف : وقال له" َ َ َ ِ

ّبا عظيما ويقربني من الجنة منهُ ثواُأكسب ُِ ّ ِدُ منك أن تمول العملية كلها، وأريًٌ ّ ُ ، على أن َ
َعلى العين والرأس، تتدلل: ؟ أجاب تميمفماذا تقول. معك" َالثواب"أتقاسم  ولكن هل . ّ

تل / رأس العين وكري سبي / سيسمح األمريكان والروس بدخولكم الى سري كاني 
ِرئيس المؤمن أبيض وغيرها؟ أجاب ال َوألن غايتنا شريفة . أنهم في جيبي ياعزيزي: ُ

ّوهدفنا نبيل، فسوف أسمي العملية  الفلوس جاهزة : قال تميم. هه هه هه ] نبع السالم[ُ
   ! وعلى بركة هللا

 

 

  امني يونس
  العراق
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نينات من القرن الماضي والى     كانت موضوعة العولمة هي السائدة منذ أواسط الثما

اآلن بتأثيرها على مجمل المجاالت الرئيسية في الحياة البشرية من التواصل وصناعة 
األلكترونيات وتطوير تكنولوجيا المعلومات والمعارف والتقنيات الحديثة في الرقابة 

صواريخ  والعسكرية والنمو السريع في آليات توجيه القتصاديةالسياسية واإلجتماعية واإل
ّالعولمة لم تكن منَظمة من قبل . الخ.....واألسلحة المتنوعة والتحكم بقدراتها التدميرية و ُ

ًال إداريا وال سياسيا وال أخالقيا في التعامل مع مستويات الوعي لألفراد وحدود الثقافات،  ً ً
 وصلت  الحدود من الجغرافية والثقافية والذاتية الى أننواعبقدر ما كانت تتجاوز كل أ

الى مرحلة الالسيطرة والالأبالية في تبعثرها وعبثيتها من نشر المعلومات دون اإلعتبار 
صحيح إنها نتاج التطور . للخصوصيات والعوامل المكانية واألنثروبولوجية للمجتمعات

ًالسريع للعقل البشري إال أنها إتجهت منحى آخر غير المنحى الثقافي إذ أستغلت رأسماليا  ً ّ
ِ بحيث خرجت عن سيطرة الثقافة والمعرفة اإلنسانية الخالصة، وأصطبغَت ًوسوقيا ُ ُ

بصبغة المال وفي خدمة غريزة السيطرة ألصحاب النفوذ والقدرات العسكرية 
 الواقعية لبيئيةوالصناعية الكبيرة، وسادت فيها الثقافة السطحية الالمبنية على المعطيات ا

 باألصابع وتتأثر بجماليات التصاميم الجذابة من بقدر ما هي ثقافة الشاشة التي تتغير
  .حيث قابليتها على وقوع المتلقي في حالة من الدهشة الدائمة وثقافة المتعة

 
النظرية اإلجتماعية والثقافة ....العولمة(    يقول رونالد روبرتسون في كتاب له بعنوان 

هيم المختلفة لذلك إنني أؤكد أن ما يسمى بالعولمة، رغم المفا): 1998الكونية،

ًالموضوع، يمكن فهمها أحسن ما يكون الفهم بإعتبارها مؤشرا لمشكلة الشكل الذي 
  .ًيصبح العالم بموجبه موحدا، وإن كان ذلك ال يعني بحال إدخاله في نمط نفعي ساذج

  
ً بعبارة أخرى فإن العولمة بإعتبارها موضوعا، تعد مدخال مفاهيميا لمشكلة النظام  ً ً

ّ بالمعنى األكثر عمومية، إال أنه رغم ذلك مدخل ال تكون له أية وسيلة لزيادة العالمي
بل إنها ظاهرة .  والمقارنةتأريخيةقوته المعرفية في غياب مناقشة معقولة للمسائل ال

تتطلب بوضوح التعارف على تسميته بالمعالجة العلمية المتداخلة أو المؤالفة المعرفية 
والتواصل والحوار بين فروع المعرفة العلمية المتخصصة أسلوب للتخاطب : التي هي

 ان على ،يستهدف تسهيل التبادل الفكري بينها، وتحقيق الترابط المنطقي للغة خطابها
  .مستوى المفاهيم أو الرؤية النظرية أو األدوات المنهجية أو النتائج

 
ًكن مركزيا إذ خرج     يبدو إن المشكلة كانت في بنية الخطاب العولمي، فالخطاب لم ي

َعن سيطرة الخطاب الفكري والمعرفي، وتمسك بزمامها األسواق والشركات الكبرى  ّ َ َ
في الخطاب العولمي المتأسس على الديمقراطية والحرية . العابرة للحدود والقوميات

 النهضوي، ال تنفصل العلوم عن بعضها بل تتماسك فلسفيالمنادية بها رموز الفكر ال
آليات المعالجة العلمية والتي سماها روبرتسون بالتآلف العلمي، وال ينحرف وتتداخل في 

المسار الى موضوعة السلع والسوق ورؤوس األموال فقط، الموضوع األساسي كان هو 
  .اإلنسان بالدرجة األولى

 
لقد : ما يلي" اإلنسان المستلب وآفاقه"بصدد النهضة في كتاب ) 2003(    يشير فروم
ًالنهضة واعيا بقيمته، وأصبح واعيا بأنه مرغم على أن يتحرر من أغالل أصبح إنسان  ً

وقد قاد العلم الجديد وأحاسيس الحياة الجديدة على مدار القرون . الطبيعة وأن يتحكم فيها
وقد وصلت .  العالم، الى تقنية وصناعة جديدتين الى التحكم في العالمفالالحقة الى إكتشا

فقد تركز الفكر .  الى أعلى مراتب لها18 و 17دة في القرن النزعة اإلنسانية الجدي
  .الغربي على اإلنسان

 
    ولكن خروج العولمة عن مسارها المعرفي العلمي أدت بها الى التقولب في مسميات 

خروج الممارسة عن . ًكالتأمرك مرة والتأورب مرة أخرى والعولمات اإلقليمية أيضا
 أفسح المجال للدخول الى أنواع أخرى من الحروب بنية الخطاب الفلسفي والمعرفي

ً عن المركز سواء في دول وحضارات آسيا أو جةإستهدفت النيل من الثقافات الخار
أفريقيا وأمريكا الالتينية وحتى الدول األوروبية وكذلك حروب بديلة أخرى كإختالق 

إذن العولمة . العالم بهاالمنظمات اإلرهابية ومفهوم مكافحتها والتجويع والتفقير وإنشغال 
ًإتخذت شكال جديدا من التوسع اإلمبريالي زادت غطرستها في النيل من ثقافات الغير ال  ً

ّالحوار والتآلف معها كما تضمنه الخطاب التنويري الفكري والعلمي من أساسه َ َ.  
 

ًوال ً    تبعثر المراكز ولم يبقى للمركزية بالمعنى الحضاري والعقالني لها معنى ومدل
ًجغرافيا، فالخضوع لنرجسيات الشركات التي سيطرت على المؤسسات السياسية في 
ّدولها وخاصة في أمريكا، غيرت خريطة العالقات الدولية وأعطت لتكنولوجيا 

في ) إريك فروم( القصوى كما قال يومها هميةالمخابرات والتجسس وللسوق وللسلع األ
لشركات العمالقة بشراسة الى الحصول على وحاربت هذه ا". اإلنسان المستلب"كتاب

ًاألسواق وذلك لتوليد المستهلكين وتمطير منتجاتهم عليهم دون اإلعتبار نهائيا للوجود 
 آخر حاول الوجه نبفي جا. الثقافي واإلنثروبولوجي وحتى األثنولوجي للقوميات واألمم

ّالخارجي المتجمل للعولمة السيطرة على البنية التحتية للدو َ ل صاحبة الموارد الطبيعية ُ
الخامة على غرار أسلوب أباطرة اإلستعمار القديم ولكن بآليات وخطاب منمق آخر، 
دون مبدأ التوازن المنفعي أو التعامل وفق أخالقيات التشارك األممي الهادف الى السلم 

ية ّ المتخيل، وتشجيع البرامج الدولية لتشكيل الحصانة النفسية ومتانة الشخصالعالمي
  .ألفراد الثقافات المختلفة وفق المعاهدات الدولية وحقوق اإلنسان

 
علم "    فالحصانة النفسية ومتانة الشخصية كما اشار اليها مصطفى حجازي في كتاب

ً،تشكل ركنا مكمال لمتطلبات ولوج سوق العمل"النفس والعولمة وهنا يطرح برنامج . ً
لوقائية والنمائية، على برنامج التنشئة الصحة النفسية، بكامل أبعاده العالجية وا

ً تمثل ضغطا متزايدا على العاملين، وعلى مستويات لفتحوالت سوق العم. المستقبلية ً
هناك التنافس على الجودة، والتحول في المهام، والجري وراء متابعة : ًعدة في آن معا

 إنحسار برمجة المستجدات، وإنعدام الضمانات الوظيفية والمداخيل المستقرة، وكذلك
  .  أسريةتالحياة اليومية مابين فترات العمل، وفترات راحة وواجبا

  
ًوهناك أيضا تزايد العزلة اإلنسانية والتفاعل وجها لوجه، مع تزايد دخول تقنية  ً

إن كل هذه المتغيرات تمثل " فراغ وجودي"المعلومات الى العمل، وما تحمله من
ًلين، وهو ما يتطلب تعبئة نفسية عالية وتهيؤا ًضغوطا غير مسبوقة على حياة العام

 من اإلجهاد واإلستنزاف النفسي، ويتطلب بالتالي درجة اوتةًمستمرا، ويفرض حاالت متف
عالية من المناعة النفسية والمرونة والقدرة على التكيف وإيجاد الحلول للمشكالت 

  .المتجددة، والتعامل مع المواقف الطارئة

ٲ

 

 

  حممد طه حسني

 العراق
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ّقدت األمور أكثر فأكثر ولم تتضمن في خطابها برامج تنمية نفسية َ    إذن العولمة ع
والعمل على إظهار الفرد القوي الصحي والسليم الذي نادى به أبراهام مازلو وآخرون 
وإعتبروه النقطة الحاسمة بين الجديد والحديث في صناعة اإلنسان المبدع إن صح 

ة وتحديد النسل والتعليم على المستوى  األمراض المعديلجةولم يقدم برامج معا. التعبير
العالمي بحيث يشمل الدول الفقيرة، والعمل على معالجة مشكلة البيئة والتصحر 
والحروب بين الدول والمذاهب والحروب الداخلية، ودعم التحوالت الديمقراطية الحقة 

خطاب  لم تكن تتضمن الذافوق كل ه. الخ.......في العالم وإرتفاع مستويات الدخل و
ًالعولمي بناء إنسان جديد أكثر إستقرارا وشعورا باألمان النفسي وأكثر سعادة نسبة  ً ً
ًباألزمان الغابرة وأكثر توقا وشوقا للمعرفة وأكثر صالبة من حيث الجانب السيكولوجي  ً

 فهروب. بحيث يتحمل األزمات وتنمي لديه قدرة الوقوف بوجه التحديات ال الهروب منها
ّعرفة العميقة والخوف منها واللجوء الى الخبرات المتعية المغَيبة للتفكير، ال الفرد من الم ُ َُ

ِّيَخلصه من القلق الزائد واإلضطرابات المصاحبة له، بقدر ما يبقى الفرد تحت رحمة  ُ
ًالترجمة المزيفة للعولمة مغتربا وساذجا وسطحيا ً ً.  

 
حين رأى أن وسائل )  ماكلوهانمارشال(    هكذا بنينا قريتنا الصغيرة التي إدعتها 

ِاإلعالم ستحول هذا العالم المترامي األطراف نتيجة تطورها السريع، الى مراكز إرسال  ّ َ ُ
وتلقي ال يفصل بينها سوى جزء من الثانية، ثم سيكون جميع سكان األرض بدولها 

  .المختلفة أشبه بسكان قرية صغيرة
 

 تكبير قابلية العقل بإتجاه التفكير السلبي     تصغير العالم الى هذا الحد هو من نتاج
واإلفادة من أقصى قوته وليس بإتجاه التنمية المجتمعية والتالقح الثقافي الكوكبي، إذ إتجه 
ّصوب تسليط الهيمنة على الملذات اآلنية وتسحير األفراد بها دون العمل على إستدامة 

  .اللذة نحو السعادة الدائمة العقالنية
 

ستراتيجية األمريكية بشأن العولمة والسيطرة على الكوكب وتنبؤهم بالمستقبل     حول اإل
يرفع في ": العولمة وعلم النفس"في بداية التسعينات، يقول مصطفى حجازي في كتاب

، كنقطة وصول الى أهداف التربية وتوجهاتها، )2020(أميركا شعار العشرين المزدوجة
رر رفع هذا الشعار في القول بأن ما نريد أن نكون ويب. المقبلًإستعدادا لمالقات القرن 

والواقع أنه ليس التربية . عليه في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين يصنع اآلن
  .وحدها التي يجب أن تصنع اآلن، بل التنشئة كعملية متكاملة لبناء اإلنسان

 
 :    قال المتنبي

  ُّاح بما ال تشتهي السفن    ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الري
 

    التنبؤ ال يبنى على التأمل والتمنيات فقط، إنه حصيلة الخبرات السابقة التي مر بها 
َالفرد في حياته اليقظة، حيث كان إنتبه الى كل خبرة َخبرها وتمثلها في الذاكرة كمخزون  ِ ِ

ديدة في ًورأسمال معرفي وذلك بهدف التعامل معها دوما لترسيم صور إدراكية ج
ولكن قد تدخل .  لمواضيع قد تظهر في اآلن أو في المستقبلدةعالقات تصورية جدي

ًعوامل دخيلة لم يحسب لها الكائن المدرك حسابا لها فتنحرف النبوءة أو ال تتحقق حتى  ِ
 . بنسبة ضئيلة

  
 إن كان الفرد يسقط على النتائج هذه لتنبؤاته المتخيلة، فكيف تكون حال الحكومات ذات

أي ) Think tanks( المستقبلي التي تسمى بالتخطيطالمؤسسات العريقة للمعرفة و
ًالتآلف المعرفي لم يكن عمليا وتفاعليا بين جميع العلوم والمجاالت . مراكز البحوث ً

الحياتية في بلدان األم للعولمة، بل أستغل العلوم كافة ألجل تكبير الصورة العسكرية 
 العقلية الما بعد حداثية التي ؤسسةوليس ألجل البناء الجديد للموالهيمنة اإلقتصادية لهم 

يحتاجها اإلنسان الجديد الخارج في توه من الحروب والدمار لحربين كارثيين صدميين 
. والتي لم تزل إضطراباتها المتنوعة تفعل فعلتها في النفوس البشرية والعالقات الدولية

 اإلنساني لما كانت قل هي األهم في بناء عولمة العإذا كانت التنشئة المجتمعية والتربوية
تحصل أخطر من الحروب بين الدول، كالتصحر والتلوث البيئي ومرض اإليبوال 

  ).Covid 19(وسارس واآلن
 

المعروف عن القرية أو .     القرية لم تعد تتحمل كل هذه الرؤوس المتحاربة مع بعضها
علماء الصالحين أمثال أفالطون وتوماس مور المدينة الفاضلة التي دعى الفالسفة وال

ومارشال ماكلوهان الكندي ) Walden Two(والفارابي وبورهوس فردريك سكنر في 
 بعالقات وشائجية وقرابة وإنتماء أصيل ويرتبطونالى إنشاءها، إن أهلها منسجمين 

إلنتاج ًللمكان والطبيعة، يرون ويشعرون ويحسون ويدركون معا، يعملون كخاليا النحل 
ًيرون اآلفاق معا ويبنون ويؤسسون البنية التحتية . ما يريدون إلدامة الحياة وإستمراريتها

يسودها العدل .  وال بالعكسحتياتًوالفوقية معا، ال يتركون الفوقيات واإلكتفاء بالت
إنهم متماسكون ولهم مصائر مشتركة مثلما قال ذات يوم غورباشوف . والتكافؤء والحرية

بأننا راكبون على ظهر سفينة ": إعادة البناء والفكر اإلشتراكي... بيروستروكا" هفي كتاب
  ً إن غرقت فسنغرق جميعا

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ليوم االرض الفلسطيني الخالد على الشعب الفلسطيني والعالم 44 تحل الذكرى الـ 
وفي ظل تعاظم في وقت عصيب وظروف استثنائية في ظل انتشار فيروس كورونا 

المؤامرة الصهيوأميركية على الشعب الفلسطيني من خالل ما تسمى صفقة القرن 
العنصرية التي تهدف للقضاء على القضية والهوية الفلسطينية فواقع الشعب الفلسطيني 
الذي يعيش تحت االحتالل وفي مخيمات اللجوء يقل من قدرته على ضمان الحماية 

ب للخروج وإحياء الذكري وهذا األمر يشتد أكثر في المناطق والوقاية بالمستوى المطلو
المحتلة مما يتطلب المزيد من الحرص واليقظة واخذ االحتياط والحماية الشخصية 
والسالمة الصحية العامة وضرورة العمل على إحياء الذكري من خالل وسائل التواصل 

م االرض الفلسطينية من االجتماعي وإقامة اكبر تظاهرة الكترونية إلحياء ذكري يو
خالل نشر وتبادل المعلومات حول الواقع الفلسطيني والتمسك بالحقوق الفلسطينية ورفع 

 .العلم الفلسطيني
 

    في هذه الذكري الغالية على قلوب الفلسطينيين جميعا تستمر سياسة االحتالل 
عد من حربها ضد العنصري وبالرغم من هذه االزمة العالمية اال ان حكومة االحتالل تص

الشعب الفلسطيني وتصعد من هجمتها االستيطانية في القدس وبيت لحم وتمارس 
سياستها الوحشية التي تهدف الى سرقة االرض وفي هذه الظروف الصعبة تأتي اهمية 
تحصين الساحة الفلسطينية وتفعيلها في مقدمة األهداف المنشودة من أجل مواصلة 

االستيطانية ومن أجل التصدي للعقلية اإلجرامية الصهيونية مواجهة االحتالل وسياساته 
ًبقرار موحد في الضفة وغزة والقدس وأيضا حتى يكون باإلمكان التعاطي مع 
المستجدات والتحوالت الجارية في الوطن العربي في ظل انتشار وباء كورونا القاتل 

ستيطان وتهويد االرض واستغالل حكومة االحتالل هذا الوباء لالستمرار في سياسة اال
ًالفلسطينية ومن أجل أن نحدد رؤية واضحة تجاه هذه المتغيرات للحفاظ على أهدافنا  ً

 .الوطنية والقومية والعمل على وقف هذا االستهداف المنظم من قبل أجهزة االحتالل
 

    فلسطين دولة تحت االحتالل وعصابات دولة االحتالل اإلسرائيلي هي الكيان الذي 
 فلسطين وقامت باغتصاب االرض وسرقتها وشردت الشعب الفلسطيني من أرضه يحتل

سرقت كل شيء يملكه الفلسطيني هذه االرض الفلسطينية لم تكن احياء ذكراها في يوم 
االرض بمجرد يوم عادي في الذاكرة الفلسطينية او حياة الفلسطيني في هذا اليوم ارتوت 

ألبطال وكانت المواجهة الحقيقية مع االحتالل االرض الفلسطينية في دماء الشهداء ا
االسرائيلي الذي كان يعتقد انه يسيطر على االرض الفلسطينية وأكمل سرقتها وان شعب 
فلسطين تم تطويعه في معادلة التهويد اإلسرائيلية فكانت الحقيقة حيث تجلت روح الكفاح 

ا الشعب لن ولم يركع ولتتشكل واثبت ابطال ام الفحم وعرابة لالحتالل اإلسرائيلي بان هذ
لغة جديدة في التاريخ الفلسطيني اسمها لغة يوم األرض وليعرف العالم ألوان العلم 

 .الفلسطيني الذي يرفرف في سماء الوطن ويلتحم مع األرض
 

    يضرب الشعب الفلسطيني أروع معاني العزة والصمود والبقاء والدفاع عن أرضه 
ن خالل بقاءه وصموده فوق أرضه ودفاعه عنها وإصراره كما هويته الوطنية وذلك م

على هويته الوطنية الفلسطينية بكل مكوناتها أمام هذه الهجمة الصهيونية األمريكية على 
أرضنا ومقدساتنا وعلى كل مكونات الموروث الثقافي وفي مقدمته القدس وأن شعبنا 

لة مفصلية وقدم الشهداء الفلسطيني البطل الذي نزف جرحه دفاعا عن األرض في مرح
والجرحى سيبقى أمينا وفيا لكل قطرة دم نزفت فوق هذه األرض الغالية التي ترفض كل 
معاني التهويد والتزوير واإللغاء وشطب اآلخر واالستيالء على األرض بالقوة وسيبقى 

   شعبنا الفلسطيني

 
 

 

  سري القدوة

 لسطنيف



 

    
ار -10         ات ال د:: ال ان 1::  39 رق   الع                                  2020 ن

   

   فشلت جميع التيارات الفكرية القومية واليسارية  
والليبرالية واإلسالمية العربية في تحقيق تطلعات 
الشعوب العربية بالتحرر والتقدم والتنمية، وأخفقت في 
مشروعها وشعاراتها، ولم تتمكن من إنجاز نموذج واحد 

هذه التيارات ما زالت تصر على اجترار افكارها . بنجاح
شلها في راهن عربي ملتبس وشائك بات يتطلب وتكرار ف

إعادة طرح األسئلة األساسية، ونقد قواعد التفكير 
ومراجعة المسلمات والبديهيات، وتفكيك المقوالت 

  .والشعارات الكبرى إلعادة مقاربتها بصورة مغايرة
 

    في القرن الحادي والعشرين، قرن التطور التقني 
كبرى، بات النقد الفكري وثورة المعلومات والتحوالت ال

ًضروريا للتفكيك وإعادة جدولة التصنيفات األيديولوجية 
في عالم ال . التي طغت على أحداث القرن العشرين

أيديولوجي أصبحت األفكار والثقافة والمعرفة سائلة 
في مشهد عربي ملتبس . تتجاوز كافة جدران األيديولوجيا

 حداثية، ولم مربك لم يعد التقدمي صاحب رؤية تنويرية
يعد اليساري صاحب موقف يدافع فيه عن المضطهدين، 

لقد . ولم يعد اليميني هو الرجعي الذي يسعى إلعاقة التقدم
خسر اليسار العربي التقدمي مصداقيته في القرن الحادي 

  .والعشرين عبر مواقفه التي بررت كافة المظالم
 

    حاولت الشعوب العربية هدم جدران الرعب 
تبداد في بلدانها، والخروج من المعتقالت الجماعية واالس

وانتزاع حقوقها بحياة بسيطة وبكرامة شأن جميع شعوب 
األرض، لكن فرسان اليسار التقدمي أصحاب 

. األيديولوجيا الخالدة وقفوا بين الشعوب وبين مستقبلهم
هذه المواقف للمثقفين اليساريين العرب الذين يسعون 

ًيقي للتطور، ليست تقدما بل تخلفا للسلطة دون مشروع حق ً
والتيار الديني اإلسالمي فشل في مقاربته . بقبعة ليبرالية

وال يزال عاجز عن الخروج من حالته النظرية 
الالهوتية، ولم يدرك بعد أن متطلبات البشر الوضعية 
كالحريات العامة والغذاء والتعليم والعمل واألمن، ال تقل 

ًية اإليمانية، وبالتالي ليس مقبوال أهمية عن حاجتهم التعبد
مطالبة الناس أن يحافظوا على إيمانهم والصمت على 

 .الفقر والقمع والخوف
 

      
 

    جزء مهم من حركة اليسار العربية خاصة في 
بعد . المشرق خرجت من رحم التيار القومي العربي

، 1967النتائج الكارثية التي أعقبت هزيمة حزيران العام 
ذالن الذي أصاب الجماهير العربية والقوى الوطنية والخ

من عجز األنظمة العربية على مواجهة الكيان 
الصهيوني، الذي انتصرت قواته على جيوش ثالثة دول 
عربية، وقامت باحتالل شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة 
والضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجوالن، عقب 

يار ماركسي من حركة هذا االنكسار المرعب خرج ت
القوميين العرب ومن حزب البعث العربي االشتراكي، 
في ظروف لم تكن للحركة الشيوعية العربية التقليدية أي 

  . يد أو تأثير بهذا التحول التاريخي
  

اعتنق اليساريون الجدد فكر ماركسي مختلف عن أفكار 
الشيوعيين العرب القدامى، فأصبحت الماركسية هي 

جية الجديدة لهؤالء بعد أن رموا القومية خلف األيديولو
ًمنهم من تبنى أفكارا هي خليط من الماركسية . ظهورهم

والشعبوية، وبعضهم تحول من الشيوعية إلى القومية 
 الذين -وهم قلة-وجميع اليساريين العرب . بنكهة بعثية

حاولوا إحياء فكرة القومية في صفوف الحركة الشيوعية 
ثم إن بعض الشيوعيين . نة الماركسيةتم اتهامهم بخيا

العرب في المشرق انشقوا عن أحزابهم ألسباب 
  .أيديولوجية تتعلق بمفهوم األمة العربية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

    ومن الالفت بصورة عجائبية أن التيار اليساري الذي 
ّ العربية قد حول مفهوم ّتكون داخل الحركة القومية

فيما بقية األحزاب . القومية إلى قضية قطرية وفي خدمتها
الشيوعية العربية أخفقت في إدراك أهمية تشكيل حركة 
عربية بامتداد أممي للنضال ضد الحركة الصهيونية في 
ًفلسطين، وأصبحت ذيال للمركز في االتحاد السوفيتي، 

طيني وقواه الثورية ًوبدال من دعم ومؤازرة الشعب الفلس
في قتالهم الستعادة وطنهم المسروق، تحول الشيوعيين 

  .العرب إلى أبواق متحركة للسياسة الخارجة السوفيتية
 

    هذا الخلل في تيار اليسار العربي الماركسي يعود في 
األصل إلى أنه لم يتشكل نتيجة تطور مجتمعاتنا العربية 

 بالتحوالت االجتماعية، ًفي سياقها التاريخي، وال ارتباطا
وال بناء على تراكم فكري ونضالي، وال خبرة نظرية 

بل . وثورية وسط الجماهير في ميادين العمل والشوارع
ظهر هذا التيار نتيجة صعود موجة الماركسية الثورية في 
ستينيات القرن العشرين، وانتشار تجارب األحزاب 

 ثورية الشيوعية العالمية وشيوع أسماء قادة حركات
وصلت إلى كافة بقاع األرض، في الصين وفيتنام وكوبا 

في هذه األجواء . وكمبوديا وفي دول أمريكا الالتينية
الثورية الرومانسية التي تالقحت مع غضب الشارع 
العربي على األنظمة العربية نتيجة فشلها وكشف 

 .عجزها، ظهر التيار الماركسي العربي
 

      
 

 بالغة األهمية من حيث التوصيف     هناك قضية أخرى
والدور والمكانة، هي مصطلح الطبقة العاملة الذي يحتل 
المكانة األبرز في أفكار النظرية الماركسية، باعتبار 
العمال هم الحلقة المركزية بين الطبقة البرجوازية مالكة 
وسائل اإلنتاج، وبين اإلنتاج نفسه، هم القوة العضلية التي 

لمكننة إلحداث القيمة المضافة التي تؤدي يستغلها مالك ا
  .إلى تكديس الثروات لدى أصحاب المصانع

 
    في الحالة العربية، هل وجدت طبقة عاملة متبلورة 
ًعلميا؟ وكيف في األصل تنشأ طبقة للعمال في البلدان 
العربية التي تعتمد االقتصاد الريعي بمعظمها؟ ثم هل 

لعربية لتشكيل تيار تتوفر ظروف مواتية في الحالة ا
يساري ثوري دون الطبقة العاملة؟ وما هو التكييف 
النظري لدول ثرية دون اقتصاد حقيقي مثل دول الخليج 
ًالتي يعتمد وجودها على بيع النفط أساسا، وال يوجد بها 
ًطبقة عاملة محلية، بل يتواجد بها عماال مهاجرين من 

  .دول فقيرة ذات طابع خدمي ال إنتاجي
 

 في المجتمعات الصناعية الحديثة حيث توجد دولة    
المواطنين ومجتمع مدني وأحزاب سياسية تتنافس 
ونقابات غير تابعة وقضاء نزيه ومنظمات أهلية فاعلة 
وإعالم مستقل، يوجد مواطنين يتمتعون بحريتهم، وهم 
شركاء سياسيون ويساهمون في إيرادات الدولة من خالل 

تلكون حق محاسبة الحكومات تسديد الضرائب، لذلك يم
وحق اختيار وإسقاط ممثليهم في البرلمانات، وهي حقوق 

  .محمية بدساتير وقوانين الدول الديمقراطية
 

    في األنظمة العربية الريعية فإن الدولة تنفق على 
المواطنين لذلك ينطبق على المجتمعات العربية القول بأن 

لك ال يستطيع من يأكل خبز السلطان يضرب برمحه، ولذ
المواطن العربي القول ال للحكومة ألنها تصرف عليه، 

 .بينما في الغرب فإن المواطنين يدفعون لمؤسسات الدولة
    وفي هذا تستوي جميع األنظمة العربية بمشرقها 
ومغربها، الدول الثرية والفقيرة، وتلك القومية العروبية 

 الليبرالية ومن آمنت باالشتراكية واإلصالح الزراعي، أو
  .أو تلك الدول التي اعتنقت النظام اإلسالمي السياسي

 
 

 
  حسن العاصي

 طنيفلس
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    إن األنظمة العربية بمعظمها تعتاش على االقتصاد 
الريعي الذي يعتمد بيع مواد خام كالبترول، أو عبر 
القطاع الخدمي السياحي والدعارة وتبييض األموال 
وتجارة المخدرات، أو من خالل مساعدات خارجية ومن 

معظم هذه . حويالت المصرفية لألبناء المهاجرينالت
األنظمة العربية تتكون في بنيتها إما من تحالف السلطات 
القبلية والعشائرية والممالك الخاصة مع رأس المال 
ًاالستثماري، أو تكون دوال بحكومات تدير مصالح 
جماعات وطوائف ومذاهب متصارعة متوافقة، أو أنظمة 

وبالرغم من التماسك النسبي . دولةغير مكتملة لشروط ال
والتعايش التاريخي لهذه المجتمعات، إال أنه لم تتطور 
بصورة عميقة منذ الدولة العربية األولى الراشدة وما 
تبعها من تعاقب، كانت وال زالت دولة ريعية بمهام 
حربية حالت دون أن يتحول التجار إلى رأسماليين 

  .ناعةوأعاقت الحرفيين في انتقالهم للص
 

    فكيف يتأسس تيار يساري ثوري في مثل تلك البلدان 
العربية، وبأي أدوات سيتمكن اليساريين العرب من 

و " سلطة العمال والفالحين"تطبيق شعار النظرية 
  ؟"ديكتاتورية البروليتاريا"
 

    في غياب عمالي طبقي، قام أبناء الفالحين من الريف 
ي كانت بدأت تتشكل بوأد التجارب الديمقراطية الت

مالمحها بجهود أبناء التجار في المدن، من خالل تشكيل 
وتسلقت البرجوازية على . البرلمانات في المشرق العربي

أكتاف الجميع لتصادر السلطة عبر االنقالبات العسكرية 
ثم خضع الفالحين وما يمكن تسميته العمال . ًغالبا

هم السياسي، للتفاهمات التي فرضها العسكر لشراء والء
فقدمت هذه األنظمة لهم التعليم المجاني ووزعت بعض 

  .قطع األراضي على الفالحين
 

    كيف لليسار الحقيقي أن يكون وأن يوجد وأن يتطور 
  .ويؤثر في هكذا دول مشوهة وخارج أي تصنيف علمي

  
 وقامت األنظمة العربية العسكرية والمدنية التي تشكلت 

قضاء على أية إمكانية لفعل عقب نيل االستقالل بال
يساري، من خالل رفعها شعارات الحركة اليسارية 
نفسها، من التحرر الوطني والعدالة االجتماعية والحرية 

الالفت أن اليسار العربي اقام عالقات . واالشتراكية
تحالفية مع عدد من األنظمة العربية االستبدادية وحصل 

ًه صوتا مداحا منها على مساعدات مالية، وكان بمعظم ًّ
 .لهذه الديكتاتوريات

 
    
 

فولتير، "    في القرن الثامن عشر أقدم فالسفة التنوير 
وغيرهم على تفكيك العقائد " ديدرو، جان جاك روسو

ًالدينية المذهبية، وقدموا تفسيرا وقراءة جديدة للمسيحية 
ًوتأويال عقالنيا ليبراليا للدين، يختلف جذريا عن المفاهيم ً ً ً 

ًوهو ما مهد الطريق فكريا أمام الثورة . القديمة المتشددة ّ
الفرنسية التي انبثقت بسبب هذا االنقالب الثوري في 

  .العقلية والفكر التنويري الحديث
 

    صاحب الفلسفة الوضعية عالم االجتماع والفيلسوف 
الذي حاول وضع دستور " أوغست كونت"الفرنسي 

ينية للبشرية يجنبها لإلنسانية ونظرية أخالقية ود
. النزاعات ويسهم في إرساء دعائم السالم االجتماعي

واعتبر أن الحضارات تمر بثالث مراحل، المرحلة 
الالهوتية الدينية ثم المرحلة الميتافيزيقية ثم المرحلة 

. الوضعية العلمية التي اعتبرها ذروة التطور البشري
 اجتازت وقال إن المجتمعات األوروبية هي وحدها التي

المرحلتين وانتهت معها المسحية المتزمتة، ووصلت 

أوروبا أعلى درجة ودخلت عصر العلم والعقل، وبقية 
  .الشعوب ال تزال تعيش في مجتمعات الهوتية غيبية

 
    الفيلسوف كونت الذي ولد بعد الثورة كان يعترض 

رغم أنه رأى . على الثورات ألنها برأيه تؤدي إلى الدمار
ام به فالسفة عصر التنوير من النقد والتفكيك كان أن ما ق

ًفعال ضروريا ودعا إلى تأسيس دين صالح لجميع البشر . ً
ًألن المسيحية بظنه عجزت في أن تصبح دينا عالميا ألنها  ً

  .عنصرية ومتعصبة فقط للمسيحيين
 

في " أوغست كونت"    معظم اليساريين العرب يشبهون 
ومواقفهم الملتبسة ومعاندة تحليلهم وفلسفتهم الوضعية 

حركة التاريخ، وقراءتهم التبسيطية لألحداث التي تؤكد 
  .انعزالهم عن الواقع

 
    قبل الثورة الفرنسية كانت الكنيسة تنظر للفلسفة على 
أنها منافس لها، ولم تتحرر الفلسفة من سلكة الكهنوت إال 

". ديكارت، سبينوزا، فولتير، كانت"بعد بروز فلسفة 
لك فإن الفلسفة قد تطرفت بعد الثورة الفرنسية وطالبت لذ

ًبإلغاء المسيحية تماما واستبدالها بدين العقل، كخطوة 
اعتبرت رد فعل على محاكم التفتيش المسيحية األصولية 

التي حاولت " أوغست"هنا ظهرت فلسفة . المتشددة
التوفيق بين التيارين الفكريين حينذاك، فهو رفض 

. ًي وأيضا رفض النزعة المادية واإللحادالتعصب المسيح
ونادى بدين جديد قائم على المحبة وبعيد عن األنانيات 

ثم نظر للفلسفة الوضعية على أنها . والمصالح الشخصية
مهمة لفهم قوانين العالم الموضوعي وتحقيق التقدم 
ًوالتطور، لكنها ال تقدم لنا تفسيرا عن الحياة قبل وبعد 

  . الدين كما يرىالموت، وهذه مهمة
 

في عصر العلم هو غير " أوغست"    إن الدين في فلسفة 
لكنه لم يكن ملحدا كالفالسفة . الدين في العصور الوسطى

" ماركس، فورباخ، نيتشه"اآلخرون الذين عاصروه مثل 
ولكن اتفق معهم على أن المسيحية الكالسيكية األصولية 

 هو الذي ال تصلح للعصر الحديث، وأن العلم الحديث
يحقق تقدم وتطور البشرية، واختلف عنهم بأنه كان 

 .صاحب قيم روحانية
 

      
 

    التمييز بين اليساري من اليميني والرجعي من التقدمي 
ًفي المشهد العربي بات أمرا غير يسيرا والتيار اليساري . ً

العربي بهيئته الكالسيكية انقرض وتم التحفظ على أدبياته 
وحتى ال أتهم بالعداء . ها في المتاحفالفكرية وحفظ

للشيوعية واألمة الخالدة، اقر أنني أعرف بعض 
اليساريين الحقيقيين بصفة شخصية وأشعر باالسى 
لحالهم، لكنني هنا ال أخصص بل أتعرض للحركة 

  . اليسارية العربية التي غابت عن الساحة
  

 ًوهذا ما أصاب أيضا الحركة القومية العربية التي عجزت
عن تحقيق شعاراتها وأصيبت بالتهاب مزمن في 

وال . المفاصل اقعدها طريحة الفراش منذ عقود خلت
أستثني هنا قوى التيارات المتأسلمة التي اقتصر نشاطها 
ًسابقا على الدعوة ونشر القيم اإلسالمية واإلصالح 
واإلرشاد، كما أنها امتهنت توجيه النقد الالذع للقوى 

ثم حين انهزم المشروعان .  العربيةاليسارية والقومية
القومي واليساري في الحالة العربية، تقدمت القوى 
اإلسالمية نفسها لتتصدر المشهد السياسي، ارتدى رجل 
الدين ثياب العمل السياسي فتحول من فاعل زاهد ألجل 
ُهللا والدين وأجر اآلخرة إلى مضارب أناني ضيق األفق 

وأصبح . يدعو لإلقصاءوجشع ومتشدد ال يقبل اآلخر و
  .يصدر قرارات تحرم الناس من رحمة هللا بعد تكفيرهم

ً    القوميون أيضا ليسوا أفضل حاال، فما أن غادروا  ً
ّالميدان حتى ارتدوا إلى بدائية عصبوية وتحولوا إلى 
األفكار العشائرية والقبلية والمذهبية، فأصبح خطابهم 

صفوف، إلى الذي كان يدعو للوحدة العربية ورص ال
خطاب يستحضر المظلومية الشيعية، فارتدوا األسود 

أو لبسوا العمائم البيضاء . وتقلدوا المناصب المهمة
وأهملوا . واستبدلوا خطابهم الوطني القومي بأخر مذهبي

ًجميعا شعارات الوحدة والحرية واالشتراكية التي كانت 
تعني كل األمة بكافة طوائفها ومذاهبها وأديانها، 

ستبدلوه بفكر انقسامي تشتيتي يعمق الخالفات ويعزز وا
  .الكراهية

 
    أما اليسار العربي فقد تم إصدار شهادة وفاته بعد 
معاناة طويلة مريرة مع الرجعية التي أثبتت أنها قادرة 
على التجدد واالستمرار والتكيف مع التحوالت، مما دفع 

تها وال ًعددا غير قليل من اليساريين لالنتقال إلى ضف
  فهل بعد هذا التيه تيه؟. زالوا يدعون أنهم ماركسيون

 
    في وسط النضال الذي تلتحم به ومعه شرائح واسعة 
من الجماهير العربية المضطهدة الستعادة حقوقها 
ًالمنهوبة من األنظمة العربية الطاغية، ال نرى مثقفا 

ًيساريا تقدميا واحدا في الشوارع العربية يعاضد ويؤا ً زر ً
المطالب الشعبية، كما كان يفعل المثقفين والفالسفة 

  .الغربيين التقدميين التنويريين
 

ً    حاليا ال وجود وال فعل وال أثر للحركة الشيوعية، وال 
االشتراكية، وال لحركات التحرر المناهضة لالستعمار، 
وال لحركة التضامن األممي والسلم والصداقة بين 

كات وحل مكانها منظمات غابت هذه الحر. الشعوب
وجماعات متشددة ال تؤمن بالتضامن والتسامح، بل تدعو 
إلى الكراهية وتأجيج نيران البغضاء بين شعوب وأمم 

ُإن ذكرت إيران يتم وصفها بالمجوسية، وهنا إن . المنطقة
كنت تتفق مع سياسة إيران أو تختلف، فإيران ليست آية 

وعمر الخيام وجمال هللا فقط، فهي جالل الدين الرومي، 
وتركيا أصبحت عثمانية وحسب في . الدين األفغاني

ناظم حكمت "خطاب اليسار الجديد، وال أحد يذكر 
وعزيز ينسين ويونس إمره وجاهد عرف وخوجة يسوي 

  ".ونامق كمال
 

    ال يمكن إشاعة الصداقة بين الشعوب بخطاب الحقد 
مار ونبدأ كيف ننجز التحرر الحقيقي من االستع. والريبة

بمشاريع تنموية وطنية، واألنظمة العربية تتسابق لبيع 
القطاع العام واالتجاه نحو اقتصاد السوق وتشجيع 

كيف نحقق تنمية مستدامة وبلداننا . االستثمار الغربي
مثقلة بخدمة الديون الخارجية بعد أن قمنا برهن األوطان 

وما الفائدة . للحصول على قروض من البنك الدولي
لمتوقعة من حركة التحرر الوطني العربية في الواقع ا

الراهن الذي يشير بوضوح أن كافة بلداننا العربية هي 
هل ثمة . دول محتلة أو شبه محتلة أو في طريق االحتالل

نظام عربي واحد مستقل بصورة فعلية وحقيقية ويمتلك 
  شأنه وقراره بنفسه؟

 
      

 
فيه أصوات الدعوة     في الشرق الوحشي الذي تتصاعد 

إلى الكراهية ورفض اآلخر المختلف، ومحاصرته 
ًوتصفيته، وينقسم جماعات وكيانات ودوال، وتتفسخ 
ًشعوبه قوميا وطائفيا ومذهبيا يتصارعون وينغمسون في  ً ً

. نزاعات وحروب دامية تقضي على مقدراتهم وأوطانهم
 ُفي هذا الواقع البائس يترك المواطن العربي وحده يواجه

ًظروفا طاحنة، يتنازعه فيها قهر وقمع األنظمة من جهة، 
وال يرى . وضنك الحياة لتوفير لقمة العيش من جانب آخر
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يساري واحد يدافع عن حقوقه، وال مثقف حقيقي يتحدث 
. باسمه وال حتى يميني استغاللي بمنافع وأضرار محدودة

أصبح اإلنسان العربي يعيش في وطنه مثلما يقيم النزيل 
ً الفنادق، يعتبر وجوده مؤقتا بعد أن بترت األنظمة كل في

 .انتماء له للوطن
    بعض مثقفي المرحلة من بقايا اليسار يشبه الضباع 
ًالتي تتكاتف في مواجهة نمر اصطاد حيوانا بريا ليقتات  ً

لكن القانون هنا . به، وتسرق منه الطريدة بالغدر والخسة
كة ال يحق له اقتسام ينص على أن من ال يشارك في المعر

يبدو أن معظم المثقفين العرب ينتظرون الحصول . الغنائم
  .ًعلى مكاسب من معارك لم يخضها أحدا منهم

 
    هذه المجموعة من المثقفين أسوأ من األنظمة العربية 
الحاكمة ألنها تتميز بالجشع وعدم الوفاء وبالغدر، وهي 

االستمرار تحتال وتخادع حتى تظل على قيد التواصل و
وما تتقنه هو . تقوم بأكل الجيفة وال تقوم باالصطياد

حديث المقاهي وجدال الصالونات المغلقة، وتوجيه 
االنتقادات دون بديل ورفض كل شيء، والتعامل مع 
الناس باستعالء غير مبرر، فتحولوا من مناضلين إلى 
دعويين ثرثارين، يشبهون جرس الكنيسة يدعو الناس 

  . ال يدخل قاعة الصالةلإليمان لكنه
 

ً    حاليا لم يعد صالحا ذلك المعيار الذي يعتبر أن كل  ً
يساري هو مناضل فاضل مثقف معاصر، وأن كل يميني 

في المشهد الفلسطيني سقط اليسار في . محافظ رجعي
ترف األيديولوجيا الملتبس، فاعتبر أن نضاله ضد قوى 

نضال، واحتل اليمين الفلسطيني هو أنبل وأسمى أشكال ال
 -ًولو كان تنظيريا فقط-عنده الصراع الطبقي العدمي 

بينما اليمين الفلسطيني هو الذي بادر . المكانة الرئيسية
 وال –وأطلق شرارة الكفاح المسلح لتحرير فلسطين، وقاد 

 الثورة الفلسطينية المعاصرة ونضال الشعب -يزال
في ثم حين اشتد عود هذا اليمين وتصلب . الفلسطيني

غمار العمل الثوري، تسلل جزء من اليسار إلى تنظيم 
. اليمين، وتمكن بعضهم الوصول إلى قمة الهرم القيادي

وبعد التحوالت المهمة في مسار القضية الفلسطينية التي 
أدت إلى انحسار مفاعيلها ثم التوقيع على اتفاقيات أوسلو 
البغيضة، تم إنشاء السلطة الفلسطينية التي وفرت 

ًفجأة صار الحرام حالال عند اليسار . ظائف للمناضلينالو
الفلسطيني، وأصبح التحالف مع اليمين ضرورة وطنية، 
وسعى معظم اليسار نحو السلطة والحصول على 
االمتيازات بكل عزم، داس في دربه كافة المبادئ والقيم 

 .التي اختبئ خلفها طوال عقود
 

      
 

ي أوروبا بدأت مع صناعة أول     الثورة الصناعية ف
" جيمس وات"محرك بخاري محدث بواسطة اإلسكتلندي 

الذي أعاد تصميم محرك نيوتن القديم . 1765العام 
المستخدم حينها لضخ المياه من المناجم، وقام بتغييرات 

 .مهمة في تصميم المحرك وجعله أكثر كفاءة وأقل تكلفة
ن بريطانيا في     إن الثورة الصناعية التي انطلقت م

القرن التاسع عشر مع المكننة، هي األم الشرعية لكافة 
لوالها لما ظهر ماركس ولينين وال . الثورات المعاصرة

  .الماركسية والشيوعية
 

    إن أبرز مالمح الثورة الصناعية األولى في القرن 
الثامن عشر أن اآلالت التي تعمل بالبخار قد أخذت تحل 

 كما تطورت صناعة الفحم والحديد .مكان اليد العاملة
الثورة . وبدأت الهجرة من األرياف إلى المدن. والنسيج

الصناعية الثانية أحدثها اختراع الكهرباء، وظهور 
السيارات وتطور صناعة النقل، ودخول النفط أسواق 

الثورة الصناعية الثالثة بدأت مع الكمبيوتر ونظام . الطاقة

الثورة . واالنترنت والبرمجةالرقمنة ومعالجة البيانات 
الصناعية الرابعة هي ثورة المعلومات والذكاء 
االصطناعي والروبوتات وتقنية النانو والطباعة ثالثية 

  .األبعاد
 

    يحتاج الواقع العربي الراهن إلى مكتشفين وإلى 
ًاكتشافات واختراعات تحدث ظروفا جديدة وتعبد الطريق  ُ

في بنية وعقلية المجتمعات أمام إجراء تغيرات وتحوالت 
نحتاج ثورة على كل ما هو نمطي وسائد في . العربية

الفكر العربي وفي الثقافة والعلوم واالقتصاد والسياسة 
في هذا السديم العربي ال خيارات سوى . والتعليم

اإلصالح والنهوض، وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع على 
يع أسس مدنية وعصرية تضمن حق المواطنة لجم

  .األفراد
 

    السؤال الهام الذي ال نكل وال نمل من التذكير به، أين 
ًنحن كعرب أنظمة ودوال وأحزابا وشعوبا من هذا التطور  ً ً
الهائل العاصف في العلوم والتكنولوجيا؟ ومن هذا 
االتساع الذي يتضاعف في العلم والمعرفة بيننا وبين 

بية ال زالت بلداننا العر. الغرب والمجتمعات المتطورة
تعيش في مرحلة البدائية الجاهلية، وهي بعيدة عن أي 
ثورة صناعية، في حين أن العالم المتطور قد دخل مرحلة 
ما بعد الصناعة، مما يجعل الهوة بين العرب والغرب 
عميقة وتتسع بصورة مرعبة، ونحتاج سنوات ضوئية كي 

  .نلتحق بمسيرة التقدم
 

 والتحول والتأقلم مع شروط     إن ثقافة التطور والتغير
إننا بأمس الحاجة . التطور المعرفي لم يعرفها العرب بعد

إلى أعادة مقارباتنا لمفاهيم متعددة مرتبطة بحياتنا وعليها 
يتوقف تطورنا من عدمه، ومنها مقاربة وتحديد فهمنا 
للعلوم والمعرفة والفلسفة، وتسهم في خلق وعي يدرك 

 روافع االنتقال من مرحلة دورهم ومكانتهم باعتبارهم
التخلف إلى عصر التطور، أو سيكون العرب أعضاء 

  دائمين في نادي الدول الفاشلة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1  
 ّأغرق في يم من العبير  

  ألتف قي جدائل الحرير
  أدور فوق ذلك السرير

  أعوم في ينبوعك
  مواجأغوص لألعماق أم أطفوا على األ

  وأنقش األنجم في الجبهة يا بغداد
  تلفني قوادم الجنحين

  ساعة أن أغوص للجذور
  ما بين عالمين

  عالم حلمي الدائر الغارق باأللوان
  وعالم اليقظة صار القفص المغرق باألحزان

  أكاد أن أحرق ما كتبت من سطور
  وأنثر الرماد

  ّمن أول الصفحات
  آلخر الصيحات

  في وطن يرتاده الظالم
  ..وتهرب األحالم

  هنا على شواهد القبور
  ّمن أول النذور
  آلخر النذور

2  
  على بالط الجسر
  يأخذني الحنين
  ّلقشلة األيام

  يضج في بحر دمي الرنين
  وتركض األحالم في السنين

3  
  ّيلفني ريش جناحيك

  فما أبهى خوافيه التي أنعم من نعومة الحرير
  أكاد أن أالمس السرير

  بت من سطورأكاد أن أحرق ما كت
  أدور يا بغداد يا عاصمة الدهور

  ّأوزع األزهار واألوراد
  على بالط الجسر حيث تنزف الجراح

  في زمن األحزان واالفراح
4  

  حنجرة الشاعر كانت لغة اإلنذار
  ّيمر فيها الوقت مثل النار
  ..ووحشنا يفترس األنصار

  ما بين جسري نهرنا الحزين
  ّوأمنا الجريحة

  ..ت لغة قبيحةلعلعة الرصاص كان
  ّفي الوطن المقطع االنفاس
   ّالبد أن تقرع في ساحاته األجراس

 

 

 

 

  شعوب حممود علي

  العراق
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مقدمة  :  
 

    إذا كانت الرواية الواقعية تطمح إلى رسم معادل فني 
مديح "للواقع الذي تعبر عنه فإن رواية محمود شقير 

الصادرة عن داري األهلية ونوفل نجحت " لنساء العائلة
عادل فني مغرق في الواقعية في إلى حد كبير في رسم م

ل خطابها الملحمي الشمولي للمجتمع الفلسطيني خال
، والتي تغطي كافة مناحي الفترة الزمنية التي تعبر عنها

الحياة الفلسطينية اجتماعيا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا عبر 
رواية وإذا ما أضفنا . تتناولها لحياة عائلة منان العبدالال

إلى هذا فإن الرواية غطت مرحلة تزيد ) لةفرس العائ(
نب من حياة والد الشيخ منان على القرن بتناولها لجوا

  .وجده
 

..     لست بصدد تلخيص وقائع الرواية كما فعل كثيرون 
سأحاول قدر األمكان أن أتحدث عن جدلية الشكل 
والمضمون في الرواية وكيف اجتهد محمود في خلق 

ل ما يقرب من أربعة معادل فني لسيرورة مجتمع خال
مل معظم ، لتشثال في أسرة العبدالالت وعشيرتهاعقود مم

ورغم أن مسألة فصل الشكل . جوانب الحياة الفلسطينية
عدم إمكانية فصل عن المضمون تبدو مسألة شائكة ل

الحديث ، إال أنني سأحاول قدر اإلمكان أحدهما عن اآلخر
  .عن أحدهما بمعزل عن اآلخر

 
      

 
شمل المضمون الوقائعي لألحداث كافة ما طرأ على     ي

حياة األسرة من تحوالت وأحداث بعد استقرارها مع 
العشيرة في بلدة رأس النبع التي أصبحت واحدة من 
ضواحي القدس بعد أن قام اإلحتالل بتوسيع حدود المدينة 
لتشمل المناطق المحيطة بها من الشرق والشمال 

  . والجنوب
كاتب في : ض هذه الوقائع بتنوع العملويمكن تلخيص بع

عامل في فنادق ) فليحان(تاجر ) دمحم األصغر(محكمة 
مهاجر ) دمحم الصغير(شيخ متدين ) دمحم الكبير(ومناضل 

ومهاجر إلى ) عطوان(إلى البرازيل بحثا عن عمل 
راعي شؤون العائلة وحامل ) سلمان(الكويت أيضا 

  .)أدهم(ا مهاجر إلى هولند) األب منان(همومها 
 

غير ..     وثمة نساء عامالت أيضا في بنوك وغير ذلك 
أن معظم النساء ال يقمن إال بأعمال البيوت واإلعتناء 

الثرثرة والنميمة باستغياب باألسرة ويكثرن من جلسات 
، ته بسروال قصير، فهذه نزعت السروال واستبدلبعضهن

ه وهذ .لثوب الفالحي بثوب مدني أو فستانواستبدلت ا
غاصت في مياه البحر رافعة فستانها عن ساقيها وفيما 
بعد ارتدت مالبس سباحة فاضحة كاشفة جسدها لآلخرين 

  !البحر) ذكورية(ومسلمة نفسها إلى 
 

من مسلمين متدينيين :     تحوالت سياسية ثقافية مختلفة
  .أمميين شيوعيينإلى قوميين و

 
ات انتخابات في الخمسيني. ونكبتها) 48(    حرب 
.  في األردن 70حرب أيلول  .. 67حرب .. والستينيات 

  .82حرب 
 

.. أحالم .. أفراح وأتراح ..     زيجات بين رجال ونساء 
ووصول  من ثالجة وغسالة،: اقتناء أدوات منزلية حديثة

الطب .. ميثولجيا وحكايات وأساطير وأهازيج . الكهرباء
وحتى .. قائعالشعبي والجن والشياطين يمثلون بقوة في الو
واإلنتماء .. اإلنتقام والثأر والنضال ضد المحتلين 

وغير ذلك .. ان ومعزوزة رحيل من.. ألحزاب سياسية 
  .من أحداث

 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 شهدت األسرة تحوالت نوعية قليلة على صعيد الواقع 
 الكبير من مريم المسيحية وزواج اإلجتماعي كزواج دمحم

، كما شهدت بعض طوان أيضا من مسيحية في البرازيلع
اإلنفتاح على اآلخرين باإلختالط بالمحيط المديني 

الجيل ومحاولة ارتداء أزيائه من قبل بعض النساء و
الطوائف واإلختالط بين  .الجديد من الفتيات والشباب

يطرأ الكثير من غير أنه لم . وزيارة األماكن المقدسة
التغيير على تحوالت النساء عن الثرثرة والنميمة ورؤية 

لواتي ارتدين الفساتين الشياطين تتسلق سيقان النسوة ال
العاقرات ، والغيرة بين الضرائر والتقول على والتنانير

   .وحتى بعض زوجات األبناء
  

في الجانب السياسي الفكري تحول بعض الشباب إلى 
كما شهد  تها الدينية والقومية واليسارية،األحزاب بتنوعا

المسرح ومقبوال الواقع الثقافي حضورا نادرا للسينما و
غير أننا لو تأملنا الواقع الثقافي  .للتأليف والصحافة

الفكري الذي تناولته الرواية للمسنا أن الفكر اليساري لم 
، وإن كان الناس ال تأثيرا محدودا جدا في المجتمعيؤثر إ
حتى . ة أو تذمرا تجاه هؤالء اليساريين يبدون ضغينقد ال

وأمضى عمره من سجن  ،دمحم الكبير الذي غدا شيوعيا
إلى سجن سواء في العهد األردني أو العهد اإلسرائيلي لم 

 كانوا يزورونه ، بلأي استنكار النتمائه من قبل أهلهيلق 
كما أن مرشح الشيوعيين ينجح في . في سجنه أينما حل

، أنتجه ابات كدليل على تعاطف سياسي معهماإلنتخ
  . لشيوعيين مع الناس وخاصة الفقراءالتعامل اإلنساني ل

  
وأنا شخصيا أذكر جيدا أن أبي كان يصحبني في طفولتي 
إلى عيادة الدكتور يعقوب زيادين حين كانت تلم بي حمى 

وكان  ..قوية تجعلني أشعر وكأن إبرا تنغرس في جسدي 
انب حياته لو شخصية منان من بعض جوالذي ال تخ(أبي 

وكنت . أحد منتخبي الدكتور) وهو جد محمود شقيرألمه
البدايات كما (بدوري أحد الذين سارعوا للكتابة عن كتابه 

  .. ،كما أذكر أيضا 1980الذي صدر عام ) أذكر
 

    رغم كل هذا التعاطف مع اليسار الشيوعي حينذاك إال 
، ة بشكل فعال في المجتمععامة مؤثرأنه لم يشكل حالة 

وقد أدى ظهور تنظيمات يسارية أخرى فيما بعد انضمت 
إلى المقاومة الفلسطينية إلى تشتت قوى اليسار وتحجيم 

طيني سواء في الوطن أو في دوره في المجتمع الفلس
لتنازعها فيما بعد وظلت السيادة للقوى الوطنية . الشتات

 أن تحتل لقوميةولم تستطع األحزاب ا. القوى الدينية
  .مركزا متقدما هي األخرى

 
ظلت الميثولوجيا الدينية بشقيها .     على الصعيد الفكري

، حي مهيمنة على المجتمع الفلسطينياإلسالمي والمسي
فإذا ما ذهبنا إلى أسرة منان العبدالالت سنجد أن معظم 

ونجد وضحا ما . فرادها يؤدون الصالة رجاال ونساءأ
والشياطين في كل مكان، أمام عتبات  تشعربالجن تزال

في الساحات، في المهاجع، في المنامات، في . البيوت
الطرقات، في الراديو والتلفزيون، في الثالجة، في 

كما أنها تكاد ال .. خلف الشبابيك  ،الغسالة، في المرآة
 ، الشعبي وعالج الشيوخ والمشعوذينتؤمن إال بالطب

، فتتقيها بوسائل بدائية نواإلصابة بالعي ،وتؤمن بالحسد
متوارثة كطاسة الرجفة وحرق قطع من ثياب النساء 
وأردانهن ،وغير ذلك ، يشاركها في األمر نفسه عبد 

  ..الجبار الذي يحضره الجن ليال 
 

    وفيما لو انتقلنا إلى الجيل الجديد الذي امتشق البندقية 
 سنجد أن العمل للنضال وانضم إلى التنظيمات المختلفة
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األبرز الذي قام به سرحان هو إطالق النار على فليحان 
الذي خطف منه خطيبته وتزوجها، ليبقيه مقعدا ومصابا 

  .بالعنة مدى حياته
 

. مجتمع بعد عقود عديدة من تحوالته    هذا ما أفرزه ال
وهذا هو المضمون الرئيس الذي أراد محمود شقير أن 

 في عموميته ما فالمجتمع الفلسطيني. ءصله إلى القارىيو
 ،يزال مسكونا بالميثولوجيا الدينية والفكر البدائي

وحتى رغبات اإلنتقام والثأر  ،والعادات والتقاليد القديمة
وغيرها من النزعات العدوانية، أي أن كل الطفرات 

ثة ومجتمعات حدي. والتحوالت النوعية لم تنتج ثقافة جديدة
دوات ، حتى األبمعنى الكلمة، كأي مجتمع عربي

ر إيجابا على المستخدمة بما فيها السيارة والغسالة لم تؤث
تاج الثقافي كله ، وهذا ينطبق على النتكوين العقل العربي
فاإلنسان العربي ما يزال مسكونا . من أدب وفن وشعر

لن نبحث في . بهذه الميثولوجيا وإلى أجل غير مسمى
ويمكن تلخيصها في أن المجتمع  األسباب وهي كثيرة،

وإذا كنا . ال يهتم بالثقافة إال بحدود دنياالعربي بشكل عام 
ال نلوم وضحا وعبد الجبارومنان كونهم ينتمون إلى 

فهل نغض الطرف  ،ل أمية لم تعرف القراءة والكتابةأجيا
عن األجيال المعاصرة التي نال معظمها قدرا ما من 

افة بدائية ومع ذلك ظلت ترزح تحت نير ثق التعليم،
  !ا آالف األعواممرعليه

 
.     هذا ما يمكن قوله باختصار عن مضمون الرواية

فماذا في مقدورنا أن نقول عن الشكل الذي اختاره محمود 
  .للتعبير عن هذا الواقع

 
     

       
 

 مغرق     إذا كان محمود شقير قد وضعنا أمام مضمون
، حين اختار موضوعا لروايته، في واقعيته وأمانته للواقع

نه وضعنا أمام شكل فني مغرق في واقعيته أيضا ليرسم فإ
فلغة الخطاب الروائي . المضمون الواقع  معادال فنيا لهذا

، وقد تجلى سم جانبا مهما من مقومات الشخصيةعنده تر
ذلك أكثر ما تجلى في الخطاب الشعبي عند عطوان 

فخطاب عطوان صيغ بلغة الرسائل الشعبية إلى . ووضحا
، حيث ها وخاصة في المقدمات والنهاياتعحد التناص م

. رسائل الشعبيةنجد جمال شبه مقتبسة مما يرد في تراث ال
، يغدو سالم سليم أرق من النسيم" :نورد من المقدمات

ويروح من قلب مجروح إلى حبيب الروح والدي منان 
يرة العبدالالت مني ألف وإلى أبناء عش" ومن النهايات"

هيمة وابني منان ألف حمل ي فوإلى زوجت ،حمل سالم
 يسأل عني في طرفكم ألف حمل وإلى كل من ،سالم
ثم يتخلل الرسائل أخباره في البرازيل ) 76+ 75"( سالم

  .ماكن تشتتهم المختلفةواطمئنانه على أبناء العائلة في أ
 

    وفي خطاب وضحا التي ال تجيد القراءة والكتابة نجد 
، مما  العفوي الساحرية والخطاب الشعبيالمفردات الشعب

، الذي ال يجيده إال من يمكن أن نطلق عليه السهل الممتنع
ف أسرار لغتهم ومكونات أرواحهم عايش الناس وعر

مثيلة ومن ابنها ويا حسرة راسي قديش عانيت من "
هذا العذاب ! وقديش تعذبت لما رحلنا من البرية! فليحان

  .)60ص " ( ن يغطي على عذابي من فليحان وأمهكا
 

    إذا استثنينا خطاب هاتين الشخصيتين فإننا لن نجد 
 األخرى تمايزا لغويا ظاهرا بهذا الوضوح في الخطابات

  .إال بما تحتويه من وقائع
 

ات في هذا الجزء عكس     لقد اختار محمود تعدد األصو
، غير أن صوت دمحم األصغر يظل هو الجزء األول

ات ويمهد االصوالصوت المهيمن الذي يحتوي كل هذه 
شقير وكأنه ، ليبدو محمود لحضورها بل ويشكل لغتها

  .خارج لعبة هذا الخطاب
 

، ليضعنا أمام حالة دأ الرواية على لسان دمحم األصغر    تب
عامة تتشابك فيها خطوط متعددة منها خط البداية الذي 

سبب اجتياح لبنان من يشير إلى الغاء السفر إلى بيروت ب
لى بعض جوانب حياته وحياة ضافة إإ ،قبل اسرائيل

، لعلي اآلمال التي يعلقها أبي علي"الى لينتهي . األسرة
، فأشعر بثقل المهمة التي فعل شيئا نافعا للعائلة وللعشيرةأ

ة والمصائر المتنوعة لنساء تعني تتبع األسرار الخاص
  .)15." (، لعل من أبرزهم أخي فليحان ورجال

 
الخطاب ) إن شئتم(  األصغر    وهنا يسلم محمود أو دمحم
ا فليحان بن أن: قال أخي: " الروائي إلى فليحان، قائال

لقد انتهى خطاب البداية بذكر . )15..."( منان العبدالالت 
وهذا ما . بدأ الخطاب الثاني به وعلى لسانهفليحان و

 فليحان حيث يتم التطرق سنلمسه أيضا في نهاية خطاب
ليمها دفة الخطاب صغر بتس، فيقوم دمحم األإلى وضحا

  .بقوله قالت أمي
 

     هذا األسلوب في تسليم دفة الخطاب من راو إلى آخر
ا طبع هو م) دمحم األصغر(ثم العودة إلى الراوي المهيمن 

  .أسلوب الرواية حتى النهاية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ت مئا. ذا األسلوب ليس جديدا لدى الرواة    ال شك أن ه
ؤالء في وأنا أحد ه. وربما آالف الروائيين استخدموه

والروائي الناجح والمتميز . العديد من قصصي ورواياتي
هذا األسلوب خصويته وتميزه هو من يستطيع أن يحمل 

، إن هذا اسلوب دو في مقدورنا القول، بحيث يغككاتب
اسلوب وليم فوكنر أو أي كاتب الكاتب الفالني وليس 

  . آخر

ستطاع أن يقول لنا وبجدارة ن محمود شقير اوال شك أ
 ال شك  ؟ترى لماذا. هذا أنا وليس أي كاتب آخر: مطلقة

 يشكل جزءا مهما من هذه أن بعض ما تطرقنا إليه
  ؟فما هو األهم. هملكنه ليس األ. الخصوصية

  
    األهم في هذا األمرهو أن محمود ال يسرد قصة 

بطولة مركزية رة ال شخصية بل قصة شعب عبر حياة أس
وكل واحد له قصة . ألحد أفرادها، بل معظمهم أبطال

واقعية جدا حتى ليشعر المرء أن محمود ال يقص علينا 
أحداثا متخيلة مما يلجأ إليه األدباء لخلق عناصر تشويق 

  . ية تجعل القارئ يلهث خلف الصفحاتدرام
  

 وأطرف ما حدث معي في هذا المجال هو خالل قراءتي
فالرواية ) نادي السيارات(ء األسواني األخيرة لرواية عال

  .. ، وشخصياته تروى على لسان راو
  

، تركت ألن لكل شخصية حدثا دراميا مشوقاونظرا 
سماء الشخصيات الراوي ورحت أتابع الفصول حسب أ

، وما أن انتهيت من الفصول التي تحمل التي تحملها
ل حتى رحت أتابع الفصول التي تحم) صالحة(عنوان 
شيء عدت إلى الفصول التي كتبها  وأخر) كامل(عنوان 

. ن الخيوط في النهاية ستتجمع عندهالراوي ألنني أدرك أ
  .كانت قراءة ممتعة فعال

 
    هذا األمر الذي اقترفته مع رواية عالء ال يمكن 
اقترافه مع رواية محمود شقير ألنها ال تستند إلى 

المصطنع وأقصد ب اإلغراق في الخيال المصطنع،
إلى  ،واية محمود تستند إلى واقع واقعير. الدرامي المثير

ها بكل أمانة ، يرويحمة شعب في سيرورة حياته العاديةمل
باذال كل جهده في تقديم معادل فني واقعي لهذه  ،وصدق

وال أظن أن أحدا في . الحياة بشموليتها وخصوصيتها
غرق ب هذا المنهج الماألدب العربي كله كتب رواية حس

  .في الواقعية
 

ثم . الغاء السفر: أ محمود روايته من آخر نقطة فيها    يبد
، ليفتح منه خطوطا متعددة يعود القهقرى إلى الماضي

تتقهقر بدرورها في الزمن التاريخي أو تخطو خطوة إلى 
،  النسيج الروحي واإلجتماعي للناساألمام أو تدخل في

ى  تطورات علأو تدخل حتى في أحالمهم وما يطرأ من
 بين ، متنقالحياتهم وتحوالت في طرق معيشتهم

، ليبدو محمود العبا شخصياته من شخصية إلى أخرى
أنا شخصيا لو .  في تكثيف الزمن واللعب بسيرورتهماهرا

لتاريخ الحتجت ألكثر أردت أن أكتب رواية تستند إلى ا
  .من ألف صفحة

 
التي ) لنقطةا(    ال يعود محمود بنا إلى اغالق الدائرة 

إال في الصفحة ) الغاء السفر إلى بيروت(طلق منها ان
  .ى اسبانياحيث يسافر دمحم وسناء إل) 184(
 

لى     أسهبت في الحديث كالعادة مع أنني لم أتطرق إ
إلى ، وهذا موضوع يحتاج أحداث الرواية إال بالعموميات

وال أظن أنني سأقوم  ،مقال آخر يلخص أحداث الرواية
وهناك أشياء كثيرة . ن معظم من كتبوا تطرقوا إليهبه، أل

، حتى ال اأخرى كانت تجول في مخيلتي وقد أهملتها أيض
  .أطيل أكثر مما أطلت

 
ان     لكن بودي أن أشير إلى أنني قرأت مشهد رحيل من

مرة كانت وفي كل  ،أربع مرات عبر قراءات متباعدة
اطفي عيناي تغرورقان بالدموع، ربما ألنني انسان ع

ن في منان بعضا من أبي وأب ، وربما ألنني شعرت أجدا
ن محمود أبدع في رسم مشهد وربما أل ،محمود
  الرحيل
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ًمرحبا  
  . في ُمخيم األزرق لآلجئين في األردنًريف إدلب الجنوبي، وأقطن حاليا ىُشهرين، والجئة سورية من إحدى قرًعمري سبعة عشر عاما و" طفلة الجئة"أنا     
  ...أنا الجئة، وهذا يعني الكثير    

  
ّلن أكتب هنا، كلمات وعبارات عاطفية رقيقة تستثير المشاعر الجياش     ِالالجئين التي باتت معروفة جدًا بل وذكرها لتكرارها وإعتيادها بات  اةة، ولن أتناول تفاصيل ُمعانُ

  .ّشديدين سأمًيبعث في النفوس َضجرا و
ُأحاول إستحضار تفاصيل ومشاهد لم تغادرني أبدًا، ولكنني نجحت خالل السنوات الماضية     ُ   ... في إبعادها عن وعيي وتركيزي-ًولو قليال  - ُ

  
ُاآلن أشعر بالعجز الممزوج بالخوف واليأس، وأشتم روائح الموت والدم والغبار والرصاص و     ُّ...  

  
ُأستخدمها للكتابة، على سطح الطاولة يتمركز شعاع الضوء المنبعث من  ، وأمامي طاولة الطعام القصيرة التي) الكرفان(ى اآلن وأنا جالسة في ظالم بيتنا ًحسنا، إنني أر     ُ

ّالمصباح المعلق في سقف َّالكرفان، أرى بيتا تداعى ُمعظمه بسبب قذيفة أو صاروخ أسقطتهُ طائرة، أو أي شيء ُمدمر، أي ُ ّ ّشيء يستخدم من أفراد ال أعلم كيف ُيحبون  ً ُ
ُوهم يمارسون ما يبدو بأنه لعبتهم المفضلة، لعبة التدمير والقتل اليومي ُالدمار والموت لدرجة أنهم يواصلون ليلهم بنهارهم ُ ُ ُ!  

ًوأرتعش خوفا أو بردًا". ُالشعب يريد إسقاط النظام: "وأرى ُجموع بشرية تهتف بأعلى صوتها     كانون /أبحث عن ُحضن أمي، وأتذكر وفاتها يوم األحد الرابع من ينايرو   .ُ
مشوهة بعد ساعات من البحث ا ُجثث ُُ؛ رحلت وأخذت معها أختي الصغرى ذات األربعة أعوام وأخي األصغر الذي لم يتجاوز حينها عامه األول، وجدناهم2015الثاني عام 

  .والتنقيب في دمار بيتنا
   

ًلمدرسة التي ُدمر ُمعظمها كذلك، وكنا نغيب عن الدراسة غالبا، نحن الطالبات لم نحزن للغياب عن المدرسة كثيرا، كان حزننا ثقيال عندماكنت عائدة من ا    ً ً 
ّقصفت َمدرستنا، ووجدنا سورها ُمزين بعبارة قالوا بأن بيتنا قصفته   حسبما أذكر، كان ذلك قبل شهرين من قصف بيتنا،"ال إله إال هللا دمحم رسول هللا، هيئة تحرير الشام:"ُ

  ."جبهة النصرة: "طائرات النظام، ومدرستنا إستهدفها اإلرهابيين، بالتحديد
  

ٌأقرب إلينا، ولكنه كان ُمحرم علينا، غادرنا) شمال إدلب(غادرنا قريتنا، أنا وأبي وأختي التي تصغرني بعامين، وأخي الكبير، غادرنا للجنوب وقد كان الشمال       في ُ
ُوحملنا معنا ما أستطعنا أخذه من مالبس وأغراض شتى، في ذلك الفجر األخير قبل ُمغادرتنا للقرية، أردت أن آخذ معي كل شيء وأال  ،2015فبراير عام /الخامس من شباط ّ

ًسأبقى فاقدة لشيء ما مهم كالحياة أردت أن أأخذ الحوش كله بأشجاره الحزينة، وخصوصا الياسمينة التي ج ّ ُ وقبور أمي وأختي  ال أدري، ربما بعد قصف البيت،... ّفت منذً
 أرجاء مسجد قريتنا الكبير، ولم أحمل معي إال بضعة مالبس وصورة قديمة لعائلتي حيث كنا ّوأخي، ومقعدي في المدرسة، وسماء حينا ورائحة الياسمين التي تعبق في

  !..ُ◌مجتمعين وعلى وجوهنا ترتسم الطمأنينة والسعادة
  

ًرحلة اللجوء نحو الجنوب، إستغرقت ثالثة أشهر، وقد كنا هاربين من كل شيء تماما، والهارب     دفعنا األموال عند الحواجز . خائف و ُمحتاج جدًا للطمأنينة أو النهاية ُ
  !ثمن حياتنا عند كل بائع للموت، وما أكثرهم في ذلك الحين النظامية وغير النظامية، دفعنا

      
ًود األردنية، وقد تغيرنا تماما، لم نعد نحن، صرنا ُمجرد أشباح وهيئات للوهلة األولىوصلنا الحد َتظنها هياكل عظمية يغطيها الجلد وفوق الجلد ِخرق بالية، بهت لونها  ّ ُ

ُعند الحدود، وأليام كنا نستعد لمغامرة العبور، بالطبع ثمن العبور.  والدماء والدموع ّوأسودت، من الطين والعرق كان علينا العبور أو ... الموت  هو الحياة، فإما النجاة أوُ
ُالموت هنا في هذه الصحراء الشاسعة ال خيار ثالث، هناك لم يكن أجسادنا  ُللحياة معنى أو قيمة، كان الموت هو الشيء العادي، وبالفعل كنا أموات لوال تنفسنا للهواء وحركة ُ

ًالمنهكة من الحياة أيضا ُ..!  
  

ًهذا المخيم وقد فقدنا كل شيء تماما، فقدنا أنفسنا وبتنا أجسادًا تحمل ندوبا ال يمحوها مرورجئنا ل     ً ُاأليام، وهنا في هذا الكرفان األبيض وعلى هذه األرض الصحراوية التي  ُ
ّالكرفانات البيض، بدأنا نحاول اإلعتياد أو التكيف مع واقعنا هذا أو الرضى والتسليم،  تحمل فوقها اآلف ٌالبعض قضاء هللا وقدره المحتوم، ويراه بعض آخر نتيجة  بما يراهُ

، نعم ال "ُوغيرها من المفاهيم المبتذلة ُعدم إستحقاقنا للحرية والديموقراطية"وقتل مئات اآلالف ونزوح ماليين الناس، من ضمنها  ّحتمية ألسباب كثيرة أدت لتدمير وطن
ُلبعثات وغيرها، لكنني فقط أريد أن أعرف، لماذا قتلت أمي وأخواي؟ لماذا قصفت قريتنا ودُمرت مدرستنا؟ لماذا نحن هاربون أفهم في السياسة وإستراتيجيات المعارك وا ُّ ُ

  من وطننا؟؟
  

ّهنا حيث الجميع موجود ألجلنا، عشرات المنظمات اإلنسانية ومئات الكوادر الطبية واألمنية التي تعمل في شتى المجاالت وعلى كافة     ُُ  األصعدة لجعل حياتنا صالحة، ُ
  ولكن من يستطيع تعويضنا عن خسائرنا الفظيعة، خسائرنا التي جئنا نحملها فوقنا؟

   َمن يستطيع تعويض خساراتنا الفظيعة؟   
  

ًكلنا نحمل في أعماقنا أوجاعنا ونرسم دائما تلك اإلبتسامة الشاحبة على! بالنيابة عن كل الالجئين  أنا أعتذر لكم     أقول بأننا لم نكن ) الكرفان(ُومن هنا، من بيتنا  ؟وجوهنا ُ
  ...سوى حالمين

  
ُكنا نحلم بغد ُمشرق، بوطن ال يحمل أسم شخص، وال تتملكه فئة لتقصي فئات أخرى، كنا نحلم بأن ُُ ّاألمهات يصبحن جدات ُمقعدات لهن  ّ ُ ّ

ًى المضي َمشيا على األقدام للصالة أو للسوق فهم بخير وعافية عل ُوجوه ُمطمئنة واآلباء يشيخون بتردد وببطئ، وما داموا قادرين ُكنا نحلم، ! ُ
  !َويبدو بأن الحلم فاق الواقع وكان محض أضغاث أحالم ما لبثت أن تبددت وأ ّمحت مع أول إشراق لشمس ُصباح كئيب

  ...ّريهذه كلماتي، ال تعاملونها بإستعطاف، بل أقرأو من خاللها حياتنا في منفانا القس    
 ) وطنها(كلمات الجئة فقدت أمها     

 

 

  
  هاشم عبداهللا الزبن

  االردن
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  كثير من العلماء والمفكرين تناولوا محنة الفلسفة وتشويه صورتها في الفكر العروبي
ًسالموي، بالبحث والفحص والتمحيص، والقليل منهم أشار عرضا إلى محنة المنطق اإل

في هذا المقال سوف أحاول استيضاح هذا األمر . في نفس الفكر وعدائه المطلق له
  .ببساطة شديدة وبعيدًا عن التعقيدات الفلسفية والفزلكات اللغوية

  
تدل بوضوح على مدى ازدرائهم تشيع بين العربان والمتأسلمين بالتبعية مقولة     

وهي مقولة قد يظن البعض أنها “ من تمنطق فقد تزندق”: وتبخيسهم للعقل البشري، هي
عديمة األهمية في الوقت الراهن، مع ما يحظى به العقل من ريادة فائقة في مجاالت 

علها الحياة على مستوى العالم، ولكن بالنظر إلى آثرها الكبير في تخلف أمة بكاملها، يج
  .ذات أهمية قصوى

  
الجملة تعني أن من أخذ بعلم المنطق واعتقد مبادئه واعتمد على قواعده، والتزم     

ّبلوازمه، فإن ذلك يقوده إلى الزندقة، وكلمة الزندقة كلمة معربة من الفارسية، للتعبير  َّ ّ
م في 1058م ولد عا(قائلها الشيخ اإليراني أبو حامد الغزالي ) قد يكون(عن الملحدين، و

َّوهو يلقب في التراث ) م1111مدينة طوس في خراسان شمالي شرق إيران، وتوفي عام
تهافت ”: ، ومن المعروف بين المفكرين أنه قضى بكتابه“حجة اإلسالموية”اإلسالموي بـ

  .، على المنطق والفلسفة في بالد العربان وفي العالم اإلسالموي بأسره“الفالسفة
  

ى أوجه العداء والكراهية الشديدة لعلم المنطق، وأثر ذلك على حياة قبل التطرق إل    
  ما هو المنطق؟     :العربان والمتأسلمين، نتعرف أوال على

أسلوب الكالم الذي ينطق به اإلنسان، إختياره للكلمات المناسبة : المنطق هو ببساطة    
 ال يلتبس على عقل السامع ِّوترتيبها بحيث تعبر عن فكرة معينة لديه، وتؤدي إلى معنى

ّالمتلقي، فيفهمه دون الحاجة إلى تأويل أو تفسير ونحن عادة ما نصف القول المفهوم . ِ
بأنه منطقي أو موضوعي أو عقالني، أي أنه ينقل مضمون ينسجم مع فهم العقل وقواعد 

  .المنطق
  

يم في البحث وتكمن قيمة المنطق وأهميته في العمل على تكوين قدرة التفكير السل    
والنقد وطرح النتائج بأسلوب واضح ومفهوم، كما يعمل على تقييم اآلراء واألفكار 
ْوتقدير األدلة والبراهين في مختلف مجاالت الفكر اإلنساني، إذ يبرمج المعلومات الذهنية 
ًالمسبقة ويرتبها في تعبيرات لفظية؛ لتؤدي إلى نتيجة صحيحة مطابقة للواقع، فيستجيب  ً ّ ِ

  .ها العقل بالفهم والموافقة أو الرفضمع
  

َويعد المنطق أهم وأقدم العلوم اإلنسانية على اإلطالق، بل هو أبو العلوم جميعها،      ُ
ًإذ يستهدف حقيقة واحدة ال لبس . فبدونه ال تقوم ألي علم قائمة، وال تكون له أهمية تذكر

ًإذا أراد اإلنسان أن يفكر تفكيرا ف. نمط أو قانون التفكير والتعبير الصحيحين: فيها، وهي ّ ِ
ُصحيحا، ويعبر عما يفكر فيه تعبيرا صحيحا، ال بد أن يراعي هذا النمط أو القانون، وإال  َّ ً ًً
ِّفسوف يزل وينحرف في تفكيره، فتخرج كلماته بال معنى، فيحسب السامع المتلقي ما  َ ُّ

َّليس بنتيجة على أنه نتيجة، وما ليس بحجة على أنه حج ٍ ولهذا يبحث علم المنطق عن . ًةًٍ
القواعد أو المبادئ العامة للتفكير الصحيح والتعبير عما يتمخض عنه بأسلوب صحيح، 

. كما يقوم باإلشراف الدقيق على مدى صحة الفكرة واألسلوب الحامل لها أو سقمهما
  .الفهاٌوبذلك يكون هو الوسيلة الحتمية للتفكير الصحيح في كافة مجاالت العلوم على اخت

  
إن انعدام المنطق أو الحط من شأنه هو السبب الحقيقي وراء الكثير من المشاكل بين     

لذلك يتم تدريسه في جميع المعاهد والجامعات في العالم وبجميع اللغات البشرية . البشر
المتداولة، فبدونه ال يستطيع أي إنسان على وجه األرض أن يمارس عمله أو ينقل 

ًالطبيب مثال ال بد وأن يستعمل المنطق ليمكنه إفهام المريض . خرينرسائله إلى اآل
بحالته المرضية وما يجب عليه عمله كي يشفى أو يتجنب اإلصابة بنفس المرض مرة 

هذا . إلخ، وبكلمات واضحة وتتناسب مع المستوى العلمي والثقافي للمريض… أخرى 
عي أو مهنته وسواء كان بين األمر ينطبق على كل إنسان مهما كان وضعه االجتما

ًوكما يعد المنطق وسيلة هامة لإلقناع، فهو أيضا، وفي . أسرته أو بين زمالئه في العمل َ ُ
وتكمن غايته في حاجة التفكير . األساس، أهم وسائل نقل الرسائل والمعلومات بين البشر

ًون سليما، ّاإلنساني له، فالتفكير اإلنساني معرض بطبيعته للخطأ والصواب، ولكي يك
ونتائجه صحيحة، يحتاج اإلنسان إلى قواعد عامة تهيء له مجال التفكير الصحيح متى 

وعندما يكون على دراية بهذه القواعد يتمكن من نقد األفكار . سار على ضوئها
ّوالنظريات العلمية، ويتبين أنواع األخطاء التي يقع فيها، وأسبابها، وبالتالي فالمنطق  ّ

ّوال مندوحة من الحاجة إليه في التمييز بين المناهج العلمية .  لدى اإلنسانينمي روح النقد
ّالسليمة التي تؤدي إلى نتائج صحيحة والمناهج العلمية غير السليمة التي تؤدي إلى نتائج 

والتفريق بين قوانين العلوم المختلفة، والمقارنة بينها لتبيان مواطن االلتقاء . غير صحيحة
  .االفتراق واالختالفوالشبه ومواطن 

  
  لماذا يكره العربان المنطق ويناصبونه العداء؟    

  
َيا أيها {: َّلم ترد كلمة المنطق في القرآن إال مرة واحدة، عندما قال سليمان لقومه     ُّ َ َ

ٍالناس علمنَا منطق الطْير وأوتينَا من كل شيء َ َْ َِّ ُ ْْ ِ ِ ِ ِ ُُ َ ِ َّ ّْ ُ َ، أي ربه علمه )16النمل ( } َّ َوفهمه كالم َّ ِّ ُ
في صيغ مختلفة بعضها تتهكم من األصنام أو " نطق”وفيما عدا ذلك جاء فعل . الطير

َّعن المشركين الذين ال ينطقون بحجة يدفعون بها عن أنفسهم ما حل بهم من سوء 
  إلخ… العذاب

ُما ينطق{كذلك لم يطلب إ من المتأسلمين قط أن يستعملوا عقولهم، الن نبيهم      ِ ْ َ ِ عن َ َ
ٰالهوى َ َ وجاء فعل عقل ومشتقاته فقط في معرض محاججة إ المشركين ). 3النجم (} ْ

قل هاتوا ”، “لعلهم يعقلون”، ”أفال يعقلون” :ودعوتهم إلى استخدام العقل وتقديم البراهين
َبرهانكم إن كنتم صادقين ِِ َ ْ ُ ُ ِ”.  

  
ًن شيئا عن علم المنطق، مع عندما ظهرت اإلسالموية بين العربان، لم يكونوا يعرفو    

أنه في ذلك الوقت كان في قمة إزدهاره بين اليونانيين الذين اعتبرونه منذ زمن أرسطو 
َالجزء األهم والذي ال يتجزأ من الفلسفة، وبرزت معه أهمية استعمال العقل ) وحتى اآلن( ِ

يات وعندما وصلت أول معارف الفلسفة والمنطق إلى العربان عبر عمل. والتفكير
، وجدها الفقهاء تهديدًا )م950أشهرهم إسحاق بن حنين (الترجمة التي أنجزها السريان 

شديدًا للعقيدة التي استسلموا لها، فاخترعوا علم الكالم بهدف التصدي لهما والدفاع عن 
عقيدتهم، ودار ومازال يدور الجدل حول آليات المنطق وأشكالياته االستداللية على 

ُمما خلف آراء متضاربة في جانب . “ُبديهيات البرهان”و” لفكرنمط ا“أساس أنه  ً َّ

معارفهم اإلسالموية، وفي مقدمتها ما يختص باعتقادهم في اإللهيات والغيبيات، إلى 
َّدرجة اعتبرت الفلسفة والمنطق فتنة حقيقية وضالل مبين لكن الغزالي كان أول من . ً

 

  ياسني املصري   .د

  مصر
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معارف اإلسالموية في مقدمة مطولة حاول إدخال المنطق في أصول الفقه ومزجه بال
، وشكك في علم وفقه من لم يتعلم علم المنطق، "المستصفى في أصول الفقه " لكتابه 

ولكنه عاد وذمه في آخر حياته، وبعد موته انتشر هذا المزج، وذاع في اآلفاق بين 
 بيد أن .عند الكثيرين من الفقهاء“ االجتهاد”ّالمتكلمين، فصار من مقدمة لما يسمى بـ 

ًاالجتهاد نفسه لم يسلم من الشطط والتناقض، فتم إلغاؤه حينا والعمل به أحيانا ً!  
  

، فكان أكثر حدة من )م1505-1445(َّأما الشيخ المصري جالل الدين السيوطي     
صون المنطق والكالم عن فن المنطق ”الغزالي في هجومه على علم المنطق، ففي كتابه 

ص (ذكر صراحة في مقدمة هذا الكتاب   ،1التراث اإلسالمي ج سلسلة إحياء “ والكالم
ولقد رأيت أن أصنف « : ، أن سبب تأليفه الكتاب هو تحريم المنطق والكالم، وقال)4 - 3

ًكتابا مبسوطا في تحريمه على طريقة االجتهاد واالستدالل جامعا مانعا وبالحق صادعا،  ً ً ً ً
ى نقل نصوص األئمة في منع النظر في علم ولما شرعت في ذلك ولزم منه االنجرار إل

صون المنطق والكالم عن فن المنطق "الكالم، لما بينهما من التالزم، سميت الكتاب 
  .«والكالم

  
، »القول المشرق في تحريم االشتغال بالمنطق«:ويستمر في إداناته للمنطق في باب    

/ 1933طبعة القاهرة (الحاوي للفتاوى، : الموجود ضمن كتاب يجمع فتاويه بعنوان
فن المنطق فن خبيث مذموم، يحرم « : ، فيقول)257 -255. ص. 1. ج. 1352

االشتغال به، مبني بعض ما فيه على القول بالهيولى الذي هو كفر يجر إلى الفلسفة 
  .«والزندقة، وليس له ثمرة دينية أصال بل وال دنيوية

  
ن اإلسالموي أن علم المنطق يتعارض مشكلة أولئك الفقهاء وغيرهم من ورجال الدي    

ْمع العقيدة التي يخضعون لها، ويقتاتون من ورائها، فالعقيدة لغويا من العقد، وهو الربط 
وهي . ُواإلبرام واإلحكام والتوثق والشد بقوة والتماسك والثبات؛ ومنه اليقين والجزم

ُال ي{: عقده يعقده عقدًا، ويقول القرآن: نقيض الحل، فيقال ْؤاخذكم  باللغو في أْيمانكم َ ُ ْ ُِ ِ َِ َُ ِ َّ ِ ُ َّ ُ َ
َولكن يؤاخذكم بما عقدتم األْيمان  َ ُ ََ ْ ُ ْ َّ َُ ِ ْ ُ ِ َِ ُ ْ َ وبذلك تكون العقيدة هي الشيء الذي ال ). 89المائدة (} َ

المشتقة من  Logic باإلنجليزية(بينما المنطق . ُيقبل الشك في صحته لدى المعتقدين
الكلمة، وما وراء الكلمة من عملية عقلية، أي االستدالل على : ، يعني(Logos  اليونانية

ًاألحكام والبرهنة عليها وارتباطها ارتباطا عقليا ببعضها البعض، وهذا يتعارض مع  ً
العقيدة اإلسالموية وتحديدا ما يتعلق منها باإللهيات وماوراء المادة، أي بالغيب الذي 

ّيمثل الخط النهائي لقدرة العقل وبداي ة العجز المطلق له، فال يوجد منطق صحيح يتجاوز ِ
ْومع ذلك يعد اإليمان بالغيب هو أول الصفات التي يجب أن يؤمن بها . ذلك الخط َ ُ

ِالذين يؤمنون بالغَْيب{: ًالمتأسلمون، تبعا لقول القرآن في بداية سورة البقرة ْ ِ َ َ ُِ ِ ْ ُ وبما أنه ال . }َّ
َمى الغيب، ويسبر أغواره، فقد كثر الخلط ِيوجد منطق صحيح يستطيع أن يصل إلى ح

والخطأ والتناقض في منطق الفقهاء والمتكلمين، لعدم وجود نتيجة منطقية يمكن أن 
  .يصلوا إليها

  
ًكما أن المنطق الصحيح ينكر التناقض وينفي كليا وجزئيا إمكان الجمع بين الشيء      ً َّ

ضه في نفس الوقت وفي ظل نفس ونقيضه، فال يصح إلنسان عاقل أن يصدق الشيء ونقي
َّال يصح القول مثال، إن هذا الشيء أحمر وفي الوقت ذاته ليس أحمر، مما . الظروف ِ ً

َّيعني أن أحد المتناقضين البد أن يكون صادقا، لهذا يكون الشيء إما أنه أحمر وإما أنه  َّ ً
ًناك احتماال َّليس أحمر، ومن المستحيل أن يجمع بين متناقضين في وقت واحد، ولكن ه

ًثالثا بجانب المتناقضين يمكن أن يكذبهما معا، بمعنى أن يكون ال هذا وال ذاك، أسود  ً
ًمثال، وال يوجد وسط بينها، كما ال يمكننا القول بأن الشمس تشرق من الشرق والغرب 

  .ًمعا، فإما إثبات الشيء أونفيه
  

ًم المنطق جملة وتفصيال، وبصرف النظر عن الغيبيات والخرافات التي يرفضها عل    
  :تعج بالمتناقضات) إلهية(ًفإنه ال يستطيع أيضا قبول كلمات 

  َّفهل كالم هللا يتبدل؟ •    
ِال تْبديل لكلمات هللا     ِ َِ ِ َِ َ   46يونس  \ َ
ِال مبدل لكلماته     ِ ِ َِ َ َ ّ ِ َ   27الكهف  \ ُ
ِإنا نَحن نَزلنَا الذكر وإن الهُ لحاف     َ َ َّ ِ َِ َ ْ ّ ِ ْْ َّ َظونَُّ   9: 15سورة الحجر  \ ُ

  َّأم أنه يتبدل؟ •    
َوإذا بدلنَا آية مكان آية وهللا أعلم بما ينَزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم ال يعلمون النحل  َُ َُ َْ َ ُ َ َ َ ََ َْ ُ ََ ْ َْ َ َ ًْ ٍ َ ُ ََّ ُْ َ ِ َ ُ َ َِّ ّ َُ ِ ِ ْ ٍُ َ َْ

101  
َما نَنسخ من آية أو ننسها نَأت بَخْير منه َْ ْ ِْ ٍِ َِ ِ ِْ ُ ْْ ََ ٍ ْ ٌا أو مثلها ألم تعلم أن هللا على كل شيء قدير َ ِ َ ٍ َْ ِّ ْ ُْ َ َ ََ َ َّ َ َ َْ َ َ ِ ِْ ْ

  )106البقرة (
ِيمحو هللا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب  ُ َ ََ ُِ ُِّ َ َ ُ ُْ َ َِ ْ ُ ُ َ َ   )39الرعد (ْ

  وهل اليوم عند هللا ألف سنة؟ •    
َيدبر األمر من السماء إلى األرض ثم ي     ِ َُّ ُ ْ ََ ََ ِ َِ َِّ َُ َ ِْ َّعرج إلْيه في يوم كان مقداره ألف سنَة مما ّ ِ ِ ِ ٍِ َ َ ِْ َ ُ ُ ْ َ َُ ُْ َ َ ٍ َْ

َتعدون ُّ   ) .5السجدة (} َُ
  أم أنه خمسون ألف سنة؟    

َتعرج المالئكة والروح إلْيه في يوم كان مقداره َخمسين ألف سنَة     َ ِ َْ َ َُ ِ َْ ٍ ُّ ُْ ُ ْ َ َُ ُ ُْ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ    .)4المعارج (} َ
  لجنة مسلمون؟ٌوهل قليل من أهل ا •    

ِثلة من األولين وقليل من اآلخرين     ِ ٌِ َّ ٌ َّ   )14 و13الواقعة (} ُ
  ٌأم كثير من أهل الجنة مسلمون؟    

َثلة من األولين وثلة من اآلخرين َ َ َِ ِ ِ ِ ٌِ َّ ٌ َُّ َُ َّ   )40 و39الواقعة (} َ
  وهل الخالص لليهود والنصارى والصابئين والمسلمين؟ •      

ُإن الذين آمن ََّ َِ َوا والذين هادُوا والصابئون والنصارى من آمن با واليوم اآلخر وعمل ِ ِ َِ َِ َ َ َ َِ ِ َ ِْ َ ِ َ َ َ َ َِ َْ َ َّ ُ َّ
ُصالحا فال َخوف علْيهم وال هم يحَزنون َْ َ ٌ ْْ ُْ َ ََ ِ َ َ ً ِ   َ.)69المائدة (} َ

  أم أن الخالص للمسلمين وحدهم؟    
ْمن يْبتغ َغْير اإلسالم دينا فلن يق     ُ ْ َْ َ ً ِ ِْ ِ َ ِ َ َ ِبل منهُ وهو في اآلخرة من الَخاسرينَ َِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َُ ْ َ آل عمران (} َ
85(     

  وهل هللا ينهي عن الفحشاء؟ •    
ِوإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنَا علْيها آباءنَا وهللا أمرنَا بها قل إن هللا ال يأمر بالفحشاء  َِ َْ َ ِْ ِ َُ َ َُ َْ َ ََ ََّ ْ َ َِ َ َ ُِ َ َ ََ ًُ َ َ ََ ُ ُ َ

ِأتقولون على هللا َ َُ َ ُ َ َ ماال تعلمون َ ُ َ ْ َ   )28األعراف (} َ
  أم يأمر بالفحشاء؟    

ًوإذا أردنَا أن نهلك قرية أمرنَا مترفيها ففسقوا فيها فحق علْيها القول فدمرنَاها تدميرا ِ ِ ِ ِْ َ َْ َُ ْ َ ْ َّْ َْ َ َ َ ُْ ََ َ ََ ُ َْ َُّ َ َْ َ َ ََ َِ ً َ ََ َ َ {
  .)16اإلسراء (

  وهل ينهي عن إيذاء الكفار؟ •    
ِوال تطع     ِ ُ َ ً الكافرين والمنَافقين ودع أذاهم وتوكل على هللا وكفى با وكيال َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ِِ َِ َ َ ُ ََ َ َّ ُْ َ ْْ َ َ َ َ األحزاب (َ
48(  
  أم يأمر بقتلتهم؟    
ُيا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا      ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َُ ُ ُ َ ِ ََ َ َِ ِ َِ ْ َّْ ِْ ْ ِ َ َ َ ُْ ّ َ ُّ َ ُّ َ
َمائت َ   )65األنفال (ْين َ

  وهل ال إكراه في الدين؟ •    
ِال إكراه في الدين قد تبين الرشدُ من الغَي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن با فقد      ِ َ َ َِ َ ُ َِ َ َِ ِ َ َْ ْ َ َِ ِ ِْ ُ َ َّ ْ ُ ْ َْ ِّ ِِ ْ ُّ َّ َ ّْ

ٌاستمسك بالعروة الوثقى ال انفصام لها وهللا سميع عليم  ِِ ِ َِ ٌ َُ َُ ِ َْ ََ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ   .)256قرة الب(ْ
  أم فيه قتال؟    
ِوقاتلوهم حتى ال تكون فتنَة ويكون الدين       ِ َُ ُّ َِ َ َُ َُ ٌَ ْ ِ َِ ََّ َ ْ   )193البقرة (ُ

  وهل القرآن مبين؟     
َولقد نَعلم أنهم يقولون إنما يعلمهُ بشر لسان الذي يلحدُون إلْيه أعجمي وهذال َّ ََّ َ ِ ََ ٌَّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ ََ ََ ُ َ َِ َ َ ِ ُْ ُ ُُ ٌْ َ َُ ّ ُ ْ ْ ٌّسان عربي َ ِ َ َ ٌ َ

ٌمبين  ِ   .)103النحل (ُ
  أم به متشابهات؟    

ُّهو الذي أنَزل علْيك الكتاب منهُ آيات محكمات هن أم ال ُ َّ ُ ٌ َ ٌ َُ ْ ُِ َ ََ ْ ِْ َِ َ ََ َ ٌكتاب وأَخر متشابهاتَ َ ِ َ َ َُ ُ ُِ َ آل  (ِ
  )7عمران 

ًوأخيرا وليس آخرا     ً:  
ْيات، فالعقل يفهم أن يأتي بآيات إذا كان هللا ينسى مثل البشر وينسخ ما يقوله من آ    

  .أفضل منها، ولكنه ال يأتي بمثلها
      
ْإذن من الصعب على العقل السليم أن يقبل هذه التناقضات وغيرها الكثير، ومن     

َّالمستحيل لعلم المنطق أن يتعامل معها بموضوعية تفضي إلى قناعة علمية تحقق 
 هو واضح عبارة عن نشاط عقلي خالص، خاصة وإن المنطق كما! االستقرار الذهني

ًوأن جانبه العملي يتمثل بكونه علما معياريا لكافة األقوال واألفعال البشرية، وذلك بما  ً
ّيتضمنه من أحكام تحدد وتعين ما يجب أن تكون عليه األشياء  ّ مما يعني أنه يخبرنا ... ِ

 زيف القضايا التي تشغل َّعما يجب علينا األخذ أو عدم األخذ به، من خالل الكشف عن
أذهاننا، أو اثبات صحتها بما فيها معتقداتنا الدينية وأساليب حياتنا التربوية والتعليمية، 

وتبيان ما تمتاز به تلك القضايا من اتساق أو عدم … وقضايانا السياسية واالقتصادية 
سجام كما يوضح مدى ان. اتساق وما تحتويه من انسجام مع العقل أو التناقض معه

الفرضيات مع النتائج ومن ثم الحكم على إلتزام أو عدم إلتزام تلك الفرضيات بالنتائج 
  .القائلة بها، فجميعنا نتكلم، ولكن العبرة بما يحمله كالنا من مضامين وما يحققه من نتائج

  
َّكذلك البد من أن يكون هناك تناغم بين تقنيات العلم ومبادئ المنطق، فالعلم يقوم     

قديم الفرضيات التي تشكل معارفنا، بينما يتداخل المنطق معه بتقديم مجموعة من بت
القوانين، ليعصم الذهن من الشطط أو الوقوع في الخطأ، فتلك القوانين تمكن الذهن من 
تصنيف القضايا إلى صادقة وأخرى كاذبة وتمييز البراهين السليمة والفاسدة، وتكشف 

وحيث تكون الفرضيات في القضايا مقبولة نتيجة عالقاتها . عن المنهج النافع أو الضار
المنطقية بفرضيات سابقة ثبتت صحتها بالمالحظة والمشاهدة والتجربة، يمكن الوثوق 

  .بها وتوقع نتائج جيدة من ورائها
  

من هنا ال مفر أمام العربان والمتأسلمين إذا أردوا أن يبنوا حضارة وينهضوا     
لهم السبق كغيرهم من الشعوب في علم المنطق وإدخاله في كافة بمجتمعاتهم أن يكون 

العلوم اإلنسانية والتطبيقية، وال تتوقف ثقافتهم ومعارفهم عند علوم الشريعة وحدها، 
   فليس من الحكمة والمنطق أن يعيش اإلنسان في الظالم ويعتبر النور عدوا له
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 هناك شخص واحد يموت كل ثانية من : ًبدأ مباشرة بتلك المعلومة الصادمة   دعونا ن

  "3"،"2"،"1! "الجوع
 

      كم مرة سمعت تلك المعلومة من التلفاز أو قرأتها في جريدة؟
 

ً    هل سببت تلك الوفيات هلعا للعالم يوما كما يفعل فيروس الكرورنا اليوم؟ أو حتى هل  ً ّ
حساس بالذنب أو المسئولية تجاه أولئك الموتى من قبل أصحاب ّأدت إلى أدنى قدر من اإل

 المليارات المتراكمة أو الشعوب االستهالكية؟
 

    في تلك اللحظة التي أكتب فيها هذا السطر وصل عدد الموتى من الجوع منذ بداية 
ً، وسيزداد الرقم كثيرا قبل أن "4" شخص595 ألف و761 مليون و2 إلى 2020العام 
  ! حتى من كتابة المقال، والعالم اليهتم، إنها مجرد إحصائيةأنتهي

 
ّ    أما عدد المتوفين بسبب فيروس كورونا منذ بداية ظهوره مطلع هذا العالم فهو حوالي 

ً، ولكنه يأخذ اهتمام العالم كله، لماذا؟ ألنه يصيب األغنياء أيضا "5" ألف شخص40
  !وليس كالجوع يقتل الفقراء فقط

 
 اإلشارة أنني الأقصد التقليل من خطر الكورونا، فهو وباء يهدد البشرية جمعاء ّ    أود

والبد من الوعي بخطورته والتكاتف لمواجهته، لكن البد من لفت األنظار إلى خطر 
ُأكبر، وجد قبل الكورونا وسيبقى بعد الكورونا طالما ظل النظام االقتصادي العالمي كما 

  .هو
 

ي الذي يسيطر عليه الرأسماليون الكبار يستخدم آالته اإلعالمية     هذا النظام العالم
ٌإليهامنا أن البشرية جمعاء تسير نحو عالم أكثر تقدما وعدال وأمانا، لكن مايحدث في  ٌ ً
الواقع أن العالم يسير نحو تراكم أكبر لرؤوس األموال لدى نسبة ضئيلة من البشر 

في المقابل تزداد نسبة الفقر وتزداد أعداد ويزداد استهالك الموارد لدى شعوب معينة و
ًالموتى جوعا لدى شعوب أخرى، رغم أن الموارد المتاحة يمكنها أن تكفينا جميعا ٌ. 

 
    في بداية العام الجاري قالت المديرة اإلقليمية لبرنامج األغذية العالمي لوال كاسترو 

 وتشير األدلة إلى أنها ستزداد أزمة الجوع هذه بلغت نطاقا لم نشهده من قبل"في بيان إن 
  "6"."سوءا

ً    إن كل األزمات التي تصنعها الرأسمالية تزداد سوءا، ليس على الفقراء فحسب، بل 
على الرأسماليين أنفسهم ونظامهم االقتصادي الذي يحكمون به عالمنا، فالرأسمالية نظام 

بداخله أسباب انهياره، ميال للوقوع في األزمات، واحدة تلو األخرى، وهو نظام يحمل 
  .كما يقول كارل ماركس

 
    إننا نرى اليوم االقتصاد العالمي وهو مقبل على أزمة كبرى جديدة، كانت قد توقعها 
ّالكثيرون، لكن وباء الكورونا قد عجل بها، وجعلها أكثر حدة، ويبدو أن األزمة ستطول، 

مور في الشهور القادمة، لكن األكيد ٌوال أعتقد أن أحدا يمكنه التكهن بما ستؤول إليه األ
 .ًأن العالم سيتغير كثيرا عما كان عليه قبل ذلك الوباء وقبل تلك األزمة االقتصادية

 
ً    إن مانتمناه وننشده، وعلينا جميعا أن نسعى لتحقيقه هو نظام أكثر عدال ً نظام حيث .. ّ

سان من الجوع بينما تصبح الموارد متاحة لجميع البشر بقدر متساو، حيث اليموت إن
  .. يستهلك إنسان آخر وحده من الموارد ما قد يكفي عائلة كاملة

  
نظام حيث التتراكم الثروات لدى نسبة ضئيلة من البشر، بينما تكافح األغلبية العظمى 

 .من البشر للحصول على مايكفي احتياجاتهم األساسية
 

لحياة، وأن أول مايحتاجه اإلنسان     وأختم بالقول أن أهم حقوق اإلنسان هو الحق في ا
ًللبقاء حيا هو الغذاء، فال معنى للحديث الدائم والمتواصل من الدول والحكومات 
ّوالمنظمات عن حقوق اإلنسان وحرياته الفردية إذا كنا نهمل حقه في الحياة بالحصول 

يملك ًعلى مايكفيه من الغذاء ويقيه من الموت جوعا، فمن اليملك غذائه اليمكن أن 
  .حريته

 
    إن حق اإلنسان في الغذاء الكافي معترف به في العهد الدولي الخاص بالحقوق 

 من هذا العهد، تقر الدول األطراف 1-11ًفطبقا للمادة . االقتصادية واالجتماعية والثقافية
بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف لـه وألسرته يوفر ما يفي بحاجتهم من "

، بينما تعترف، "والمأوى وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشيةالغـذاء، والكساء، 
ً، بأن تدابير أكثر استعجاال وإلحاحا قد تلزم لتأمين 2-11ًطبقا للمادة  الحق األساسي في "ً

  ".التحرر من الجوع وسوء التغذية
 

ًا كأفراد ومنظمات ودول أن نكون أكثر وعيا والتزاما تجاه تلك     لذا، فعلينا جميع ً ً
األزمة وأن نضعها في المكانة التي تستحقها من االهتمام، وأن نعمل على ضمان وصول 

 .ذلك الحق األساسي، حق الغذاء إلى كل إنسان على وجه األرض
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 ألف 700 ألف إنسان واإلصابة ل 34    أكتب إليكم وقد وصل ضحايا الفيروس ل 

وزيادة، وقد فضلت ذكر هذه األرقام لتأريخ المقال الذي مؤكد أنها ستتصاعد وتتغير 
ية ال يمكن القول ألرقام مرعبة في المستقبل، ومع انتفاضة العالم وحمالت اإلعالم للتوع

إيطاليا "فأكثر دولتين تأثرتا بالفيروس ..أن تلك االنتفاضة أتت بثمارها حتى اآلن
الحياه هناك شبه متوقفة والحجر الصحي يسع مناطق كثيرة ورغم ذلك فاألرقام " وأسبانيا

 .. وفاه يوميا، وهو متوسط ربما يقارب أو يفوق معدالت الحروب700تتصاعد بمتوسط 
 

ستثناء الصين وكوريا وعدد من الدول األسيوية فال أحد يفتخر بعد أنه سيطر على     با
انتشار الفيروس ، وقد أدت منجزات هذه الشعوب لخلق األمل بالقضاء على الوباء 

 ألف إصابة كل يوم 100لكن األرقام التي تتصاعد بمعدل ..خصوصا نهاية فصل الشتاء
ريكي ترامب للتصريح بأن ضحايا بالده قد يصلوا ربما تقول شيئا آخر دفع الرئيس األم

 20 ألف والبريطانيين يقولون أنهم سيعملوا على عدم تخطى أرقام الضحايا ل 100ل 
ألف، وبغض النظر عن صدق هؤالء وما يعتري ظهورهم من شكوك لكنها إشارة لما 

حية ومؤداها التض" مناعة القطيع"أعلن عنه في السابق بأن الغرب يتبع سياسة 
باألضعف مناعة لصالح األقوى مناعة، باعتبار أن الشباب وأقوياء المناعة هما عماد كل 

 .اقتصاد ليس فقط بصفتهم منتجين للسلع ولكن أيضا منتجين لألفكار الجديدة
 

    وتبعت هذه السياسة خالفا حول صحتها أخالقيا وعقليا وعلميا، السيما أن الكبار منهم 
إلدارة الدول والمجتمعات، وفقدانهم ال يعد مكسبا ماليا كما يتوهم ذوي الخبرة الالزمة 

بل خسارة اجتماعية كبيرة ..بعض الرأسماليين ممن تعمدوا ذلك في تصريحاتهم باإلعالم
ستدفع الدول لتغيير أنظمتها الفكرية والسياسية، أو ربما يتغير المجتمع كله للضد ربما، 

يمسكون بخيوط تنظيم أي مجتمع خصوصا من فكبار السن ما فوق الخمسين هم من 
الناحيتين السياسية والفكرية بوصفهم األكثر تأثيرا عشائريا في ذويهم أوال وفي بقية 
المجتمع عن طريق خبراتهم وأسلوبهم الناضج في إقناع الناس ومخاطبة البشرية بوسائل 

 .جيدة
 

يير ربما يكون غير مدروس،     خالفا للشباب الذين يمتلكون روحا ثورية وتوقا ألي تغ
وأذكر في مصر على سبيل المثال قولي بأن مصر والدول العربية في أحداث الربيع 

فانحرف الربيع عن طريقه اإلصالحي " حكمة كبار السن"الثوري فقدوا أول ما فقدوا 

آلخر فتنوي دموي شديد العدائية متسق مع معارك الشباب في الفصول والجامعات 
نما في المقابل عندما عادت حكمة كبار السن فتم تصويب الربيع في أحداث والقهاوي، بي

 بمصر وما تبعها من انقالب شعبي وفكري نخبوي على طبيعة ذلك الربيع 2013يونيو 
فجرى استهداف أخطر بؤره في سوريا والعراق بدعم شعبي هائل يتسم بالوعي حتى 

 .يطة في إدلبتحررت الدولتان وعاد إليهما األمن سوى جيوب بس
 

    هذا ما أقصده بأن فقدان كبار السن سيعرض تلك الدول المصابة والتي قررت موتهم 
مما يدفعهم للعيش بال مأوى حتى لو امتلكوا منزال ) تشرد فكري(والتضحية بهم إلى 

يعيشون فيه أيام الحجر الصحي، فخسارة الكبار لم تعد فقط في األرواح بل في منزلتهم 
السيما ..ّة وصورتهم وحكمتهم أثناء العالج والضعف على أسرة المستشفياتاالجتماعي

ُأن شعور اإلنسان بالضعف وقرب موته يصدمه في وعيه ويقرر التراجع أو التخلي عن  ُ
ٍمكتسبات الحكمة دون وعي منه أو رغبة، وبرأيي أن السؤال عن المتسبب الرئيسي في 

ل األوروبية وأمريكا يعلنون سياساتهم بال حرج الوصول لهذا الوضع قد فات أوانه، فالدو
بنظرهم من جراء الوباء وبين خسارة " أرواح قليلة"أنهم لن يفاضلوا بين خسارة 

من جراء الفقر والفوضى االجتماعية الناتجة عن توقف حركة المصانع، " أرواح كثيرة"
جر الذي يقصدوه وهذا يعني أن قرار إغالق هذه الدول إنتاجيا لم يحدث بعد، وأن الح

محصور فقط بالحركة في الشارع لكن المصانع والمزارع لم تتوقف وال زال العمال 
 .ينتقلون لمصانعهم في أجواء الحجر

 
فزيادة أرقام الضحايا " الفوضى االجتماعية"    ناهيك عن خطر آخر ال يقل قيمة وهو 

ستقبله فيتحفزون تدفع المجتمع للشعور باليأس مما يشعره بالخوف على حياته وم
للسيطرة على ما تطاله أيديهم ليبقوا على قيد الحياه، وهذا مشهود في ظل األوبئة تاريخيا 
واجتماعيا بحيث أن الشعب في ظل الوباء وعن طريق نقص السلع واألموال المرادف له 
يهجم على األمالك والمحالت للسطو عليها، السيما أن اإلعالم بدأ ينقل لنا مشاهد من 

لك السلوكيات في أمريكا بنهب محالت سوبر ماركت وأعمال شعب مرادفة لذلك ت
النهب، فعالوة على شعور الناس بالخطر هم ليس لديهم ما يدفعونه المتلك تلك 

 .األساسيات التي تحميهم
 

    ناهيك أيضا عن العنف األسري المرادف للحجر الصحي والحمالت تحت عنوان 
ي المنزل مدة زمنية طويلة ليس خيرا بل يعرض األسرة للتفكك والبقاء ف" خليك بالبيت"

األول وهو شعور الناس : بظهور أقبح ما في النفس وقتها كنتيجة طبيعية ألمرين اثنين
وكلها أعراض لفقدان ..بالملل الذي يصاحبه شعور باالكتفاء وعدم الرغبة والالمبااله

ّة في الجسم والتي ضلت طريقها الطبيعي، الناس إبداعهم، أما الثاني فهي الطاقة المخزون

فبدال من خروج تلك الطاقة في أعمال إنتاجية وإبداعية في الخارج تخرج في البيت على 
شكل عنف أسري، مما يعني أن المجتمع في ظل تصاعد تلك األرقام لن يكون بخيرا 

لشعور باألمان أبدا، فعالوة على فقدان حكمة كبار السن يفقد المجتمع إبداعه المرادف ل
ويجعله أقرب فعليا للفوضى االجتماعية بسلوكيات قرووسطية بنهب المحالت 

 .والممتلكات
 

    وفي سياق آخر قد تكون التدابير االقتصادية لمواجهة الوباء والدعم المالي للشعب 
عاجزين عن تجنب دمار االقتصاد، فالرئيس األمريكي ترامب مثال أصدر قراراته منذ 

 تريليون دوالر لدعم االقتصاد األمريكي، وحكومة كندا قررت 2خ أكثر من أيام بض
 دوالر لكل أسرة في شهور الحجر، ومع ذلك رأينا مع كل هذه السيولة 2000صرف 

عدم تأثير إيجابي على األسواق وأسعار الطاقة سوى بضع ساعات لتعود األسعار 
دء األزمة، فالوضع الحالي مع واألرقام في منحدرها الطبيعي الذي تميزت به منذ ب

 أدى النخفاض أسعاره، بينما - بعد وقف مصانع الصين –ضعف الطلب على البترول 
ارتفع الذهب ألرقام قياسية كأعراض لألزمات االقتصادية عموما، فمع شعور الناس 
بالخطر على حياتهم وأمالكهم ومدخراتهم يلجأون لتحويل أموالهم إلى معادن نفيسة ال 

 . مع الزمنتتلف
 

    وبالتالي فاألزمة االقتصادية معناها ارتفاع الطلب على الذهب 
فيرتفع سعره وهذا ما حدث اآلن بعد بلوغ الذهب في مصر عيار 

 جنيه بينما سعر أوقية الذهب 728 لرقم غير مسبوق وهو 21
 دوالر، وما كان هذا ليحدث لوال شعور الناس 1645وصل 

 بإسقاط الديون عن الدول الفقيرة والدول بالخوف ومطالبات
  بـور بعض المطالــــلمساعدتها في التصدي للوباء، فبمجرد ظه

 بإسقاط الديون يعني خفض للسيولة المتاحة في حال التحصيل، وانخفاض السيوالت 
عموما من أعراض االنكماش االقتصادي وما يصاحبه من ركود تجاري أعلنت رسميا 

عن دخول العالم فيه بشكل " كريستالينا جورجيفا"لي منذ يومين مديرة صندوق النقد الدو
 2009ربما يكون أسوأ من ركود عام 

 
      إن العالم يعجز حاليا عن مواجهة األزمة ويبدو أنه ال توجد وصفة جيدة لعودة الحياه

 
 

  
  سامح عسكر

 مصر
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 إلى طبيعتها، ولو تتذكروا في مقاالت سابقة نقدية للحضارة الغربية قلت أن وعي 
 منخفض وليس كما يشاع أنه مرتفع الذكاء ، وفي – أوروبا وأمريكا – الغربي اإلنسان

طرحت فيه بعض النظريات والفرضيات التي " أوروبا بين التحدي واالستجابة" مقال 
أكدتها أزمة كورونا ومجملها أن أوروبا ضعيفة من حيث الفكر والوعي والمجتمع 

 الحضارة فانخفاض الوعي فيها يعني وبالتالي التخطيط، وبما أن أوروبا هي مركز
انخفاض في وعي الحضارة وأزمات متالحقة سيشهدها العالم تقول بجالء أن الوضع 
الحالي ال يجب أن يستمر، فقد أصبح العالم مطالب بانتفاضة تغيير بعد استنفاذ كل 

 .التجارب إلصالحه منذ نهاية الحرب الباردة
 

ي تأثيره المادي والمعنوي بل العجز عن توقع     فالفيروس ال تكمن خطورته فقط ف
مستقبله، وخريطة انتشار الفيروس حاليا تقول أن هناك فوضى جغرافية وعدم تنظيم 
حتمي مرافق لبؤر االنتشار، كما رأينا أن دوال مثل السويد والنرويج معدالت اإلصابة 

لتي اتخذتها بريطانيا فيهم منخفضة والتدابير االحترازية هناك أقل بكثير من التدابير ا
وألمانيا مثال رغم ارتفاع أرقام الوفيات واإلصابات فيها، وهذا يعني أن خريطة انتشار 
ُالفيروس ليست منظمة وال تحمل بعدا جغرافيا يمكننا التنبؤ عن طريقه بوجود الفيروس 

افيا ومن ثم مقاومته، السيما أن الهند وباكستان مثال يقعون ما بين الصين وإيران جغر
وبرغم ذلك قفز الفيروس متخطيا الهنود والباكستانيين ليضرب إيران بعد الصين، وهذا 

الصين "القفز ال زال لغزا يجتهد في تفسيره البعض أنه ناتج عن مؤامرة ضد الدولتين 
 .بوصفهما ألد خصوم الرئيس ترامب حاليا" وإيران

 
حفز أيضا خيال السياسيين مما دفع     وألن هذا القفز ال يثير فقط خيال الفكرين فهو ي

مسئوال بوزارة الخارجية الصينية التهام أمريكا بتعمدها حربا بيولوجية ضد الصين 
ونشرها للفيروس عقب دورة األلعاب العسكرية الدولية في مدينة ووهان في سبتمبر 
الماضي، وقد اعترضت أمريكا بشدة ويوميا يظهر ترامب ليهاجم الصين بعد ارتفاع 

رقام دولته مبررا هذا االرتفاع بالشفافية واالختبارات المفقودة في الصين، وباعتراض أ
عقلي لطيف فترامب مطالب بالجواب عن إشكالية تأخر ظهور أي حالة أمريكية خالل 

 4 ألف حالة، إضافة لوجود 70في وقت الصين وصلت فيه إلى " يناير وفبراير"شهري 
عدم إصابتهم بالفيروس ونقله ألمريكا خالل هذين مليون صيني في أمريكا ال يعقل 

الشهرين، وعليه فلو ادعاء ترامب صحيح فأمريكا أيضا أخفت الحقيقة وخالل شهرين 
-كتمتها على أمل نهاية الوباء قبل فصل الربيع ولم يضطر ترامب والطبقة الحاكمة 

 ..إلعالن الحقيقة سوى بضغوط من المعارضة والصحافة-األوليغارشية 
 

    هذا االستطراد مهم لشرح محاور الفكرة الرئيسية أن قرار الغرب وإدارة الرئيس 
ٍترامب ضد كبار السن والضعفاء ال يمكن عزله عن مؤثرات وطبيعة الوباء في نواح 
أخرى كاالجتماع وعلم النفس ، فالقرار على ما يبدو أنه مأخوذ لصالح طبقة رأسمالية 

 من صالحها تطبيق حظر تجول كلي ومنع أي تجمعات بما غنية تحكم العالم حاليا ليس
فيها المصانع، وما يدعيه ترامب بأن ضحايا اإلغالق سيكون أكبر من ضحايا الوباء 
الحالي هو مجرد تبرير لموقف ال أخالقي يجد صداه حاليا في الداخل األمريكي بتهديد 

تهامه بشكل صريح بالتسبب الديمقراطيين بمحاكمة ترامب وإدارته بعد نهاية الوباء وا
ٍفي قتل آالف األمريكيين إما عن عمد لصالح تجارته الخاصة وإما لقصور منه في 

ال تسمعوا نصيحة طبية من رجل " أو كما قالت هيالري كلينتون ساخرة..تصور األزمة 
   "..!نظر لكسوف الشمس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ْتي لوحت مالمحها باألفولفي القرى ال  
  ْتكون مساراتها غائمة

  ْوالنساء على حالهن الهثات
  ْوالحقول أضناها جدب الفصول

  ْوالرجال التحفوا المقاهي وما عاد من فائدة بزرع الذبول
  ْالبالد مسيجة بالذين توافدوا على القهر عازمين

  ْيستوردون كل شيء وال يصدرون
  ْ والفراتبالدي على حالها وفيها من دجلة

  ْالبالد سبات
  ْتعالي نحدق أحالمنا اآلتيات

ْأنت يا حلوتي لك مني كل القبل ُ ِ ِ  
ْأراك كغيم القرى تمطرين ِ  
  ْوفي وجنتيك سالم المحبين

  ْمزروعة في الجبين
ْهلمي وانشري األرض زرعا لعشق الرافدين ً ّ  

  ْوأسأل روحي كم تمنيت أن أنثر الورد في المدن القاحلة
  ْقرى الذابلةوكل بيادر ال

  ْيا زمان المرابين أوقفوا صفقات عهر الدسائس والسقوط
  ْوفي بلدي يستيقظ الحالمون
ْويأتون من كل فج ولون ٍّ  

  ْالزمان خرافي ولي سحنة من الجنوب
  ْوتنتشر في طريقي العيوب

  ْومحبوبتي كتمت غيضها في الدروب
  ْتحنين لصوت ناياتنا وفي لهفة تنطرين

  ْوفي لهفة تهمسينوأدنو أراقب عينيك 
ْأنا المتيم بعطر األقاحي ولي كدر لفني للهروب ّ  
  ْمساحات وجهي خرائط ممهورة لعاشقة ال تتوب

ْوأمسك يديك أقبلها وأبكي كما الطفل في حضن أمه ّ  
ْسالم عليك ويا هدهدات صوتك المخملي قبليني ٌ  

  ْفلي رغبة في النحيب ،،،،،،،،
  ْإلني مكدور سيدتي فاعذريني

ْعليك وعلى بالدي التي رافقتني في حنينيٌسالم  ِ ْ َ َ  
ْحبيبة عمري إليك الصدى فاذكريني ِ  

ْقبلة منك ترتويني ِ    

 
 

  منصور الريكان

  العراق
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 ّبينما كنت أجتاز أحد شوارع المدينة، وإذ بصوت مفاجئ لزمور قوي ينبهني ّ ّ ٍ ُجفلت . ٍ ْ

ِوأصْبت بلسعة رعب ُ ِ ُّالتفت إلى مصدر الصوت، كانت سيارة حديثة تتجه نحوي تبعد . ُ
  !ّعني عدة أمتار

  
كعادة بعض . ّعرفني ويريد أن يلقي علي السالمُظننت للوهلة األولى أن السائق ي    

ّالسائقين الذين يحيون معارفهم باستخدام الزمور ًتسمرت في منتصف الشارع محملقا . ّ ُ ّ
ًبوجه السائق، ألفيته عابسا وقد تمهل فاسحا لي المجال للعبور ُأمعنت النظر به، لم . ًّ

ّحينها أدركت أنه رجل أرعن حقير يطلب مني اال. أعرفه ٌ وحيث أن هذه الحالة . ستعجالُ
ّتكررت معي كثيرا خالل السنوات الماضية، ودائما تسبب لي الكدر والنرفزة ً ً وتجعلني . ّ

ُأجمجم بشتائم مهموسة بحق السائق، العنا الساعة التي ولدت فيها في هذا المجتمع  ِ ُ ً ّ
ًفقد اشرأب مخزون الغيظ من داخلي دفعة واحدة هذه المرة. المتخلف ُث أني عشت وحي. ّ

ٍمكبوتا طوال عمري؛ ففي البيت أثناء الطفولة ومطلع الشباب، لم أكن بقادر على التعبير  ً
ٍوكبرت وترعرعت في ظل نظام استبدادي . عن آرائي بسبب ديكتاتورية األب وقسوته ّ ُ ُ ْ ِ

ّوأية مخالفة لما يفرضه، فعقوبة البطش . ّحيث ال رأي إال ما يؤمن به النظام. جائر
ً وال مالذ لي تاريخيا لتخفيف االحتقان المتراكم في أعماقي والذي يتنامى يوما .جاهزة ً

ًفأنا ال أحضر مباريات كرة القدم، وال تعلو هتافاتي وصرخاتي وتعليقاتي تأييدا . بعد يوم
ًوال ألعب بورق الشدة وأسب منفجرا على شريكي المخطئ، أو على . لهذا الفريق أو ذاك ُّ ّ

.. ّال يحق لي االعتصام أو اإلضراب أو التظاهر في القضايا العامةو. ّخصمي الغشاش
ّألنفث ما بصدري من انفعال وقهر، أعبر فيها عن حقوقي ومطالبي ٍ ٍ َ.  

  
ّهجمت مقتربا من نافذة سيارته ونقرت بإصبع يدي الوسطى المكورة على البللور من      ُ ًُ

  :ّ بالتحديٍقلت له بنبرة ساخطة مليئة. ًجهته، فأنزله مستوضحا

ّلماذا أطلقت الزمور وأنت تعلم أنني أعبر الشارع -     ًولن أقف عثرة في طريق أحد؟, َ ْ َ َ  
ٍرنا إلي مستطلعا بصلف وازدراء وهو يروزني من أعلى إلى أسفل. ِبوغت بسؤالي     ً ّ .

َوتكلف رفع حاجبه األيسر لكي يضفي على وجهه المزيد من سيماء العظمة وأجاب َّ:  
  نكسر خاطرك يعني؟ا -    

  
ًوأنا الذي يكره العنف، وال يؤمن باللجوء إليه إال في حاالت نادرة، صحت به هائجا      ُ ّ

  :ٍبوجه مفترس وقد جحظت عيناي من شدة الغضب
  !ولك أنت واحد سافل واطي قليل الذوق والك -    

  
ًن مستعدا ًوألول مرة منذ أكثر من أربعين عاما وأنا على ضفاف الشيخوخة، أكو     ّ

ٍلشجار باأليدي ًركلت باب سيارته بخبطة مجنونة دفاعا عن كرامتي. ِ ُوكأنني أثأر . ُ
ٍانتقاما عن كل ما أصابني من حْيف وظلم وقمع في سنين عمري كلها ٍ ٍ َ ُوصرخت به . ً

ًمستجمعا كل ما وهبتني إياه الطبيعة من قوى، أن ينزل من سيارته إن كان رجال فعال ً ًَ ِ ّ .
ًنه الحظ استعدادي خوض معركة ليس مهيئا لهاويبدو أ ّ َوخمن أنه لن يكون الفائز فيها. ٍ َّ .

َأو ربما أن الفارق الكبير في عمرينا جعله ينكفئ ويختار المهادنة ُ َ ْ ٍقال بصوت بارد وهو . ُ ٍ
ُّيتمعن في عيني اللتين تجسم الشر فيهما َّ ّ ّ:  

ْرح بطريقك ولك عمي، رح من وجهي أحسن  -     ُْ   !لكُّ
  .ولك يلعن شرفك وشرف الذي منحك شهادة سواقة -    

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ّقلت له وأنا متحفز في حال فتح باب سيارته، أن أبادر سريعا إلى لكمه لكمة قوية     ً ً ٌ ّ
ّمحكمة على وجهه، وتحديدا بين عينيه ألحطم عنجهيته وغطرسته َ ْ ُ ّ ً َ ْ ُ.  

   
فما كان .. ًيارات من خلفه مزدحمة وبدأت همروجة الزماميرّفي الغضون، تجمعت الس   

ّمنه إال أن أقلع بسيارته وهو ينظر صوبي بعدوانية متلفظا ببعض الشتائم السوقية،  ًّ ّ ّ
  ً.وغادر مسرح المكان مسرعا

  
ّكان شرطي السير المغلوب على أمره كحالة أغلب موظفي بلدي، يقف على مقربة     

ًملوحا . ّ، وقد اكتفى بصافرة احتجاجية طويلة لفض هذا االشتباكمن الحدث بغير اكتراث ّ
َّوظل يعاود التلويح والتصفير وهو يرمقني بين الفينة . بيده الستئناف المركبات سيرها

  .ّواألخرى بحيادية مطلقة
    
ًاتجهت إلى الطرف اآلخر من الشارع وأنا أرفع ياقة معطفي متابعا خطواتي بثقة   ُ .

ًلق ينضح بالبشر والشعور بالنصر، تذكرت قوال للروائي عبد الرحمن منيف، ٍوبوجه متأ ُ ّ ِ ِْ ُ ٍ ّ

ٍرددته بصوت مسموع ّ:  
ٍلست متأكدا ماذا ستصنع األيام القادمة، أريد أن أبقى عنيدا، وإذا مت فأجمل موت  «     ُّ ً

ًأن يموت اإلنسان واقفا، واألفضل أن يفعل ذلك وهو يبتسم بسخرية أيضا ًَ َ«  

 

 

 ضيا اسكندر

  سورية
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 ًليست في عالم المال فقط، واإلجرام ليس حكرا على جنايات القتل ...المافيات

ٍبل الجريمة أن تقتل عمل أدبي متميز ومبدع، لصالح عمل ساقط أو هاو ...الجسدي
ٍهنا تقع الجريمة باغتيال أديب ...ومكافآت سمينة...لمجرد أن تقف ورائهُ أسماء داعمة

هل هناك من ينكر أن هذا يحدث في الساحات األدبية ...ٍدع ورفع هاو مبتدأمب
  ...ٍ؟من ينكر ذلك يأتيني برد ينفي هذه الظاهرة الجريمة...العربية

  
    1  

تقود كاتبها لجائزة نوبل، وبعدها لم يتوقف ...مغزى اإلنسانية" عناقيد الغضب"رواية    
ًماركيز، لكن في الرواية العربية والراهنة حاليا إبداع شتاينبيك، كذلك همنغوي وغارسيا 

ما هو : ّوفي ظل سباق الجوائز الذي سيطرت عليه إيقاعات غرائبية، تقودك إلى التساؤل
سبب أن تبدع عمل ويدخل سباق الجوائز ثم تكتشف بقية أعمال المؤلف ذاته، مجرد 

  !؟.....تسطيح واقتباس ورص ورصف و
  

المنجز ثم سلم تدريجي لألسفل بعدما يحظى المؤلف بجائزة؟ ما قصة العمل الواحد     
هذا ال يحدث بفجاجة وشناعة، إال في الدائرة العربية التي تحتكرها أسماء معروفة ثابتة، 
ذات حضور أزلي في هذه المحافل وكأنها مزارع خاصة يتقاسمها الكتاب ولجان التحكيم 

يختفي بعد عمل واحد أتى صدفة ثم ...عأما اإلبدا!! ورؤساء اللجان والجهات الداعمة
ما أوحى لي بهذه المقالة، ما ...ّذهب مما يثير الشك في كل هذه الدوائر المشوبة بالريبة
يوسف زيدان يضع نفسه في " كتبه األستاذ سامي البدري في الحوار المتمدن بعنوان

  !!محنة التساؤل
  

  :كتب البدري
زيدان، إلى جائزة ترشحت رواية عزازيل، للمصري يوسف " 

ًالبوكر العربية، فقرأتها وأدهشتني فعال واعتبرتها إنجازا عربيا  ً
في حقل الرواية؛ وهو األمر الذي دفعني للبحث عن منجز 
يوسف زيدان، الروائي، فقرأت له النبطي وظل األفعى، إال أن 
ًالروايتين كانتا بمستوى هابط فعال، قياسا لرواية عزازيل، األمر  ً

فعني للتساؤل عن سبب الشقة الكبيرة بين المستويين الذي د
  "وكيف ولماذا وقع؟

  
هذه ليست أول عمل وال ثالث وعاشر، بل هي حالة مستقرة في هذا المجال تثير     

لماذا ال يحدث ذلك إال عندنا وفي محيط الجوائز األدبية وخاصة في حقل : التساؤل
  الرواية؟

" عناقيد الغضب"ّأذكر بأن في رواية جون شتاينبيك قبل اإلجابة على هذا السؤال     
الفائزة بجائزة نوبل يشتد الجوع بعائلة أمريكية في خضم موجة البطالة والجفاف 
والمجاعة وتجبرهم حالة الفقر والعوز على الترحال بسيارة شاحنة قديمة عبر براري 

لوقت الذي يقطعونه ًووديان ومدن وقرى الواليات بحثا عن الطعام والعمل وعلى مدى ا
بين الواليات وما يصادفونه من بؤس وشقاء ينتهي بهم الحال بطرف صحراء يستردون 
ًأنفاسهم، ويصادفون بالطريق رجال مريضا مع ابنه بحظيرة يقطنها وقد مزقه الجوع  ً
والمرض وكاد يقضي عليه تسأل األسرة المرتحلة الصبي عن الرجل الذي معه 

 والده ولم يذق الطعام منذ ستة أيام وهو اآلن على وشك الموت بالحظيرة فيخبرهم بأنه
وبعد معاناة بالتفكير تقرر روزا شارون االبنة إرضاع الرجل الغريب المريض من ثديها 

  .إلنقاذه من الموت
  

هذا هو مغزى الحياة من رواية عناقيد الغضب لجون شتاينبيك وهذه هي بؤرة اإلبداع     
 الصورة اإلنسانية حينما تبنى على علم روائي إبداعي بكل تكتشفها من نقطة تلخص

ماذا يعكس ذلك على الساحة الثقافية العربية ... المقاييس تليه أعمال ال تقل عنه إشراقة
  الزاخرة بالتساؤالت والشكوك؟

  
    2  

قبل عامين كتبت عن معرض البحرين الدولي للكتاب الذي أقيم بمتحف البحرين     
شاطئ البحر مع نسمات الهواء وعبق رائحة رياح الشمال الدافئة بفصل وعلى أضواء 

ًالربيع، كان مشهدا خالبا يوحي بأنك أمام عالم جديد يقود فيه الكتاب شعبا نحو القراءة ما  ً ً
ًيجعل الكون حضاريا تؤمن من خالله بأن ثمة ما ينبض بروح إنسانية عظيمة، فال أعظم 

 فعل حضاري يوازي القراءة وال أعظم من الكتاب سوى وال... الكتابة أو من القراءة
  .كتاب

  
  .هذا ما تخيلته وأنا أسبح بنظري بين أغلفة الكتب ومياه البحر في ذلك المعرض    

  
 2018ٍتاله معرض ثان بقلعة عراد الواقعة هي األخرى على البحر، ونسائم ربيع     

ًلكنها تجسد وضعا عربيا مزريا لألسف وهنا أتذكر هذه المقولة التي ال أعرف من قالها و ً ً
  .الشديد

  
  "إنهم يريدون أن يفتحوا العالم وهم عاجزون عن فتح كتاب"
  

مضت علينا عقود بل قرون فقد فيها العرب القراءة وانتهى عصر الكتاب الذهبي، وال     
وابو أتخيل اليوم طرفة بن العبد والفارابي وابن خلدون وبن رشد وأبن عربي وابن سينا 

نواس وطه حسين ونجيب محفوظ، وغيرهم، هذا الموروث الكتابي أضحى اليوم ال شيء 
ْيذكر ُ.  

  
هناك معارض للكتب تقام بالعالم العربي تفوق في حجمها أكبر المعارض العالمية     

ًكمعرض الرياض والقاهرة وابوظبي ولكن حال القراء والقراءة ال يسر صديقا وال يغيظ 
العرب ال "ً لألسف مرة أخرى شعوبا صدق فيها قول موشي دايان ًعدوا فما زلنا

ًأرجو أال يغضب ذلك البعض، ال يعني بضعة عشرات أو مئات يقتنون كتبا " يقرؤون
بالمناسبة أن هناك قراءة وقراء، وال يعني عشرات أو حتى مئات يمسكون بالكتاب أننا 

اخترنا ما ال ينطبق عليه معنى شعب يقرأ، ال وألف ال نحن شعوب ال نقرأ وإن قرأنا 
كتاب وهذه كارثة، فالقراءة هي التنفس الذي يجري في الشريان مثل الهواء إن توقفت 
عن تنفس األكسجين مت وإن توقفت عن القراءة مت كذلك هذه هي العبارة التي تنطبق 

فة على شعوب العالم وال تنطبق علينا، هل تصدقون أنه في بعض الدول حتى وزراء الثقا
  .ال يقرؤون وهنا الزلزال

  
إن معارض الكتب المنتشرة في أرجاء الوطن العربي وما يصاحبها من توقيع الكتاب     

وندوات وأمسيات و أضواء وكاميرات وتصريحات كلها برستيج، إننا أمة تقرأ، ولكن ال 
األخص الهنود يقرؤون واألوروبيين يقرؤون واألمريكان يقرؤون واإلسرائيليون ب!! تقرأ

يقرؤون وكل العالم يقرأ إال نحن نتظاهر بالقراءة إلى حد أن بعضنا يحب تصوير نفسه 
  خلف المكتبة من دون أن يأخذ منها كتاب

.  
معرض أي معرض كتاب قادم ال يكون نسمة من الجنة، لن يكون مكانه على     

  ولكن لألسف من يقرأ؟... األرض
  

ذ البدري حول رواية يوسف زيدان، ألن حياتنا من هنا ال استغرب ما كتبه األستا    
فهي طريق غير معبد يسلكه ...الثقافية برمتها بحاجة لتفكيك وتشذيب وإعادة رصف

   وهذا هو التفسير للحالة وتساؤالتها... وليس اإلبداع األدبي!! مرتزقة اإلعالم الثقافي
...  

   .البيت بال مكتبة كالغابة بال أشجار:تنويرة    

 
  أمحد مجعة

  البحرين
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  شعرت إنني فقدت آخر معقل لي،في مقبرة 2005رحلت أمي عن هذه الحياة شتاء 

وادي السالم دفنت بجوار والدي،لم يكن حفار القبور متذمرا من أألرض التي 
اشتراها،الحرب جلبت لهم مزيدا من الموتى وستجلب لهم ما تبقى من أبناء العراق،كنا 

  .نا ليال كانت الحركة مستمرة من وإلى المقابر التي أمتدت طوال وعرضاوصل
  

إنتكس الوضع أألمني بعد أسابيع قليلة من تشكيل أول حكومة يقودها رئيس وزراء     
شيعي،تم تفجير مرقد األماميين العسكريين في سامراء،شرارة انطلقت منها حرب طائفية 

حرب الكويت والحرب األخيرة،لم نكن قاسية هي أألشرس من حرب إيران وحتى 
قادرين على مغادرة مناطقنا،بات القتل على الهوية عنوان هذه المرحلة،مرحلة الخوف 
من كل شيء،حتى أسمائنا نخاف منها،الكثير كان يحمل معه أكثر من هوية تعريفية 

  .حسب المكان الموجود فيه
  

لقتل هكذا سارت الحياة في يوميا نسمع عن حوادث قتل بدون سبب قتل لمجرد ا    
مرحلة الخوف التي عاشها الجميع دون استثناء،التنقل من حي إلى آخر يعد مجازفة 

  .ويتطلب أن يتصل بك األهل مرات عدة ليطمئنوا إنك الزالت على قيد الحياة
  

أنا شخصيا قيدت نفسي في مسار ثابت من البيت للمدرسة،لم أفكر حتى بعبور     
د ال أكون مستهدفا ،لكن الصدفة قد تقودي لمناطق الموت، بدأت الشارع الثاني،ق

التفجيرات والسيارات المفخخة تحصد من يصادفها،فقدنا الكثير جدا من األصدقاء 
  .واألحبة وأبناء المدينة

  
كان البعض يلقي باللوم على الضحايا الذين يجلسون في مقهى ويتم تفجيره،ال أحد     

  .الك رغبة في القاء اللوم على الضحايايلوم المجرم،يبدو إن هن

ذات مرة قلت لهؤالء لماذا ال تلومون الذي وضع العبوة الناسفة والسيارة     
المفخخة،وتلقون باللوم على الجالسين في المقهى والواقفين في طابور فرن الصمون أو 

  .المارين صدفة من هذا الشارع فإذا بهم يلقون حتفهم
  

تبقينا أو تميتنا،كنت أجلس دائما في مقهى أبو علية ،مقهى شعبي المصادفة وحدها     
عندما يحصل تفجير إنقطع عن هذا المقهى،هو خوف وتلك هي سنوات الخوف التي 
عاشها الجميع،المدينة مع غروب الشمس تتحول إلى مدينة أشباح وأحيانا كثيرا بعد 

  .الظهر تكون هكذا
  

نت ضحية كبيرة وقدمت آالف الشهداء األبرياء اإلرهاب عبث في المدن،الخالص كا    
  .الذين ال ذنب لهم سوى إن من يدعم اإلرهاب يريد هذا

  
أما الذهاب إلى بعقوبة أو بغداد يشبه إلى حد كبير الذهاب إلى ساحة حرب ال أحد     

يمكن أن ينجو منها،أنا شخصيا لم أذهب إليهما ألكثر من ثالث سنوات، وحتى اللحظة 
  .هب أكون حذرا جدا،هو الخوف الذي عشناه وترك بصمته فيناعندما أذ

  
ولعل أشد معاناة عاشتها مدينتي تلك الحادثة التي أودت بحياة أكثر من مئة شخص في     

يوم واحد عبر تفجير سيارة مفخخة مقابل مقهى أبو عليه ، هذا المقهى الذي لم أكن 
جو بأعجوبة شاهدته بوجه مترب وثياب جالسا فيه تلك الساعة،مثنى كان من بين الذين ن

فيها رائحة الموت،فقدت الكثير من األصدقاء، أتصل بي دمحم ليطمئن ألنه يعرف إنني من 
رواد هذا المقهى،لم أكن فيه ألنني كنت مشغوال بترتيب بيتي الجديد الذي انتقلت إليه 

  .وكذلك أنتقل دمحم لبيته الجديد أيضا
  

ول المدينة وتم وضع الحواجز ونقاط التفيش والحراسة من بعد ذلك تم عمل خندق ح    
  .أجل حمايتها وحفظ األمن فيها

  
قلت لمثنى وأنا أطمئن عليه، هي سنوات الخوف يا صديقي،قال فعال نحن نعيشها بكل     

تفاصيلها التي ال يمكن ألحد بعد سنوات طويلة أن يصدق إننا نجونا بالصدفة ونموت 
نجوت بالصدفة حينما فكرت بالذهاب للمدرسة بعد ظهر أحد أيام بالصدفة،تذكرت إنني 

لكن شغل ما جعلني أتأخر بضعة دقائق، في هذه األثناء إنفجرت سيارة مفخخة بالقرب 
  .منها واقتلعت بعض أبوابها وأحرقت المحالت المجاورة لها

  
اونات التي ظلت مدينتا عرضة لهجمات تارة بالعبوات وأخرى بالسيارات وثالثة باله    

تقع عشوائيا لكنها في كل األحوال تقع على مناطق سكنية،حتى مدرستنا كان لها نصيب 
  .من هذه القذائف التي سقطت في ساحتها الخلفية

 
هي حرب من نوع آخر لم نألفه من قبل،حرب ال تحمل مواصفات الحروب التقليدية     

بالنيابة بين الدول الكبيرة أو ربما هي جيل جديد من الحروب،أنا اسميتها حروب 
  .والصغيرة في أرضنا وبدمائنا

  
وحتما هذه الحرب ستنتهي شأنها شأن كل الحروب التي     

عشناها وتعايشنا معها وأنتهت،ستنتهي هذه األيام حتما،لكن 
الكثير من أألصدقاء الذين بدأت أجلس معهم في المقهى 

انا للتفاؤل جراء أجدهم في قمة التشاؤم،ربما لم يعد هنالك مك
ما يحصل يوميا خاصة وإن جيل من السياسيين بدأ ال يجد 
نفسه إال عبر الطائفية وصراعات الهوية ويحاول إحياء ذلك 

  .كلما إحتاج له
  

مرت هذه السنوات القاسية وتجاوزناها وكالعادة كانت فاتورتها باهضة جدا يصعب     
   تعويضها أو نسيانها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
  حسني علي احلمداين

 العراق
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 أدنى من . هو كائن حي. فيروس الكورونا حركة أممية، تسميها الرأسمالية عولمة

ّيتطور باستمرار حسب . يراعي الظروف الموضوعية. البكتيريا في سلم األنواع الحية
ال يبتدع معاني عن الكون أو الخلق . ال يفكر. ليست لديه أفكار أو ايديولوجيات. تغيرها

يمارس وجوده بالهجوم على الكائنات . هو ابن الطبيعة المتعايش معها. ّطور الطبيعةوت
يستخدم االنسان في وصفه، من رجال الدين في لبنان الى . الحية األخرى، بحكم وجوده

كأن الحرب . ًروؤساء االمبراطوريات في العالم، مجازا أو تشبيهات الحرب لمواجهته
ّى أو ايديولوجيا أو تطلع للسلطة والسيطرة التي تحتاج بين طرفين يحمل كل منهم معن

ًهو بكل بساطة موجود ويشكل خطرا على االنسان، كما . الى قوة حربية للدفاع عنها ّ
ًيشكل كل نوع حي، بطريقته، خطرا على الكائنات الحية األخرى ّيتغلب كل نوع يكون . ّ

هاجس االنسان . عة ال الحربهاجس الفيروس التالؤم مع الطبي. أكثر مالءمة للطبيعة
الحرب على االنسان والطبيعة؛ السيطرة على الطبيعة من أجل السيطرة على االنسان 

ال تراتبية اجتماعية حيث يعيش طبقة . ليس عند الفيروس طبقية، بل مساواة كاملة. اآلخر
: على حساب طبقات أخرى، وحيث تصنع طبقة ثروتها وتجمعها من قوة عمل اآلخرين

هو أدنى أشكال الحياة . ال أخالق له. ليس للمعاني عنده أهمية. روليتاريا وغيرهمالب
نستخدم مجازات الحرب للصراع معه ألننا تعودنا أن تكون المواجهة . ًوأسرعها انتشارا

  ً.بيننا هي الحرب؛ كأننا ال نعرف غير الحرب سبيال
  

الفيروس؛ وهل المرض أم ) المريض(هل هو االنسان . سؤال المرض يطرح نفسه    
ًإال حالة اعتبارية؟ من المؤكد أن الفيروس ال يعتبر نفسه مريضا؛ بالتالي فهو غير 

أما االنسان فهو ال يتستطيع اإلرساء على تعريف المرض؛ هل هو حالة غير . مريض
اعتبارية؟ ال يريد االنسان أن يخضع لقوانين الطبيعة، فيقبل تكاثر اإلصابات الى أن 

الى أقصاه، وعندها يكون االنسان قد اكتسب مناعة فيتداعى ) اإلصابات(نحنى يصل الم
  .المنحنى ويزول تدريجيا أثر الفيروس

  
كان باإلمكان تالفي الفيروس باستخدام العلم والتقنيات، لو كان عند الرأسمالية أولوية     

ية عند الحكومات أهملوا عن عمد مراكز البحوث الجرثومية لدواعي مال. الحياة ال الربح
ال . ُوما يسمى القطاع الخاص كي ينصرفوا الى بحوث علمية صيدالنية في سبيل الربح

يفقد المكتشف احتكار . هذه األدوية تصبح بعد فترة من الزمن جنريك. أولوية لالنسان
إنتاج . حق الملكية ويصير الدواء أو الطعم، ويصير اإلنتاج جينريك، أي اإلنتاج لمن أراد

ًدوية والطعوم في سبيل الربح بسبب الكثير من الشكوك عند الناس؛ هناك أيضا نظرية األ
ليس عند الفيروس . المؤامرة بأن الوباء مفتعل لصالح دواء ما وشركة ما ورأس مال ما

ًنموه يشكل مرضا معديا عند االنسان. ميل للتكاثر في سبيل الربح ً . لكنه لم يفكر بذلك. ّ
ًفكار عند غيره، كاالنسان، هي دائما في خدمة االنسان على االنسان، األ. ليس عنده أفكار

  .والطبقة على الطبقة
  

ًاألسوأ أن االنسان يمكن أن يستخدم هذا الفيروس وغيره سالحا بيولوجيا     عداء . ً
ربما يرى . االنسان لالنسان حسب التركيبات االجتماعية والقومية، يفوق عداءه للفيروس

ًيروس القاتل، معاذ هللا، سالحا قاتال في حرب بين قطيع بشري وآخرالبعض في الف ً .

عند متكلمي السياسة في العالم ” الحرب”و” القتل“على كل حال سمعنا مصطلحات 
  .حول المواجهة بين االنسان والفيروس

  
. فجأة مع انتشار الفيروس يتحدث قادة العالم في كل دولة عن التعاون في المواجهة    

الجميع تنفيذ تعليمات الدولة والتعاون والتكاتف والتضامن وراء القادة في سبيل على 
يمكن أن يعيق نموها وانتشاره توسع . إلحاق الهزيمة بعدو غير منظور؛ عدو خطر

  .البشرية، إن لم يكن هالكها
  

ًأوال، هل جرى تطوير الفيروس في مختبرات؟ وهل . سؤاالن هنا يتبادران الى الذهن    
حربيا؟ بوسع غيرنا الجواب على هذا السؤال الذي ربما -ن في النية استخدامه صناعياكا

منها . لدى سلطات الدول أسرار مخيفة. ًسيبقى األمر سرا. لن يكون هناك جواب عليه
 15ّوهو يتوفر لدى . أسرار صنع السالح النووي الذي إذا تم استخدامه يبيد البشرية

: السؤال الثاني الذي ال يقل أهمية. ات المتحدة األميركيةمصدره األساسي الوالي. دولة
التعاون البشري والتكامل في هذه الظروف ) الطبقات الحاكمة(لماذا تطلب الحكومات 

فقط؟ أال يحتاج االنسان الى التعاون في غير ظروف األزمات؟ وأهم أشكال التعاون 
أم أن . الحرمان والمحرومينالتوقف عن إنتاج الفقر والفقراء والمعدومين والجوع و

ّالتعاون مطلوب ألن الفيروس ال يميز بين طبقات المصابين وال بين قومياتهم وأديانهم 
  .لم يزر الفيروس دائرة سجل النفوس ليعرف طائفته. ومذاهبهم

  
ًالطبقات العليا أكثر خوفا على . جميعها هذه المرة دون تمييز. ّتتعرض البشرية للخطر    

ما كان مصير مليارات . دافعون عن أنفسهم حين يطالبون بالتضامن والتكافلي. حياتهم
ًالبشر ليكون مهما لديهم لوال أن الفيروس يهددهم بحياتهم الهادفة لتكريس مزيد من 

ربما ال يوجد متعة أخرى تضاهيها، وإال لما . ًعمليا، يعيشون من أجل الثروة. الثروة
  .ي غير المحدود للثروة ال الكفاية هي هدفهمالتنام. أصروا على أولوية الثروة

  
أما كانت البشرية تحتاج من الطبقات الحاكمة والمحتكرة للثروة الى الدعوة للتعاون     

والتكافل في جميع الظروف؟ أال تحتاج الحياة العادية الى عالقات أكثر انسانية وعدالة 
مالية عامة، إعادة النظر ليس فقط ومساواة بين البشر؟ أال تستحق النيوليبرالية، والرأس

ًإلزالة تفاوت المداخيل الهائل في سبيل حياة أكثر اطمئنانا؟ أليس الفقر والثروة مصدرا  ً
من اهم مصادر شقاء االنسانية؟ تستخدمون االنسانية حينما تحتاجونها للحفاظ على 

ة لكم في األحوال ال تحتاجون البشرية إال للعمل وإنتاج الثرو. حياتكم الخاصة والثروات
أو وجود الجميع (تتسامحون مع البشرية في أوقات األزمات التي تهدد وجودكم . العادية

. تعيدون البشرية الى التنابذ والفقر في األحوال العادية. ؛ فقط في أيام األزمات)طبعا
في . تدمرون الطبيعة في سبيل الربح والثروة. تتعاملون مع الطبيعة بنفس األسلوب

تذيعون . ات األزمة تعودون الى التفكير في نتائج حروب الدمار الشامل وأسلحتهاأوق
هال صنعتم، وبيدكم السلطة، . ًيوميا على الشاشات نتائج وال ستريت وبقية البورصات

وباقي أجهزة الدولة، بورصة للفقر؟ هل تعترفون بالفقر وحياة اإلدقاع والجوع؟ أم كل 
ل من العمال الذين يدفعهم فقرهم الى العمل بأي أجر ذلك ضروري ليكون لديكم جحاف

مهما تدنى؟ مهما انتصرتم على فيروس الكورونا إال انكم لن تستطيعوا االنتصار على 
االنتصار على الجشع الذي يكون جوهر أنفسكم ويقرر سلوككم ويجعلكم . أنفسكم

  .تقررون سلوك البشرية على هذا األساس
  

في زمن الرأسمالية تعيش الطبقة . ي انسجام مع الطبيعة والكونعاش االنسان األول ف    
ابتدعت األخالق والدين . العليا في عداء مع الطبيعة ومعظم البشرية والكون

ّجيرت المعرفة لصالح جمع الثروة. وااليديولوجيا واألكاديميا لصالحها ّ ّجيرت االنسان . ُ
ً في واحد ليكون االنسان عبدا له، جمعتم اآللهة البدائيين وصيرتموهم. ًليصير عبدا

ّهو تاريخ تسلط وحروب وتجميع البشر . ًالتاريخ البشري ليس مشرفا. وبالتالي عبدا لكم

في قوميات وأديان تقاتل بعضها وانتم تضحكون من هبل االنسان العادي الذي يقاتل من 
دمغة الفقراء زرعتم في أ. أجلكم في حين يعتقد أنه يقاتل في سبيل قضايا كبرى كونية

وهذه المنطقة . أنهم يقاتلون من أجل خالصهم عندما يقتلون بعضهم في الحرب من أجلكم
أدخلتم في ذهن العرب أن النفط في أرضهم هو ملكهم بينما في . العربية ضحية نفطكم

” اكتشاف“من أقصى المدينة ليقول لنا أن ” رجل“وجاءنا . الحقيقة يصادره الغرب
ً في لبنان سيكون حال لألزمة المالية وليس للطبقة العليا والشركات النفط” استخراج”و

  .العالمية
  

ّتعرف الرأسمالية الطبيعي بأنه ما هو سائد سواء كان أبديا أو جاء تطوره تلقائيا ليتوج      ً ً ّ
ُتغفل الرأسمالية أنها نظام بدأ منذ بضعة قرون وسينتهي . مسيرة البشرية عبر السنين

ًهي ليست نظاما طبيعيا، بالتالي إزالته ال تحدث خلال بتوازن . الظروفعندما تتوفر  ً
ًإن انتهاك الرأسمالية للطبيعة يجعلها خطرا على االنسان . العكس هو الصحيح. الطبيعة

ًكما أن إنتهاكها لإلنسان العامل يشكل خطرا على الطبيعة  نرى أثار ذلك في نتائج (ّ
اكها المال يجعله مجرد سجالت في مصارف يشكل وأن انته) انتشار الكورونا فيروس

مشكلة البشرية . ًخطرا على التبادل، وعلى اإلنتاج واالستهالك، أي على االقتصاد عامة

 

 

  الفضل شلق

 لبنان
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ال شك . ًاآلن هي أنها ال تجد حال للرأسمالية، مثلما وجدت حلوال ألنماط العيش السابقة
متاعب االستقرار حول المصير ًأنها بنت عالما معولما ينتقل من أزمة الى أزمة، يخلق 

ال تطمئن الى النظام الرأسمالي سوى قلة قليلة . عند الجميع في مواجهة الكورونا فيروس
أم أن األزمة تعطي السلطات الحاكمة حول العالم سلطة غير مسبوقة في . من البشر

  .مّأنظمة تعتبر نفسها ليبرالية لتقيد حركة البشر وما يتبع ذلك من تقييد لحرياته
  

وجد فرصة انتشاره في اكتظاظ البشرية . النظام الطبيعي هو الكورونا فيروس    
ووسائل النقل وطرق توزيع المواد الغذائية واستعداد الرأسمالية للغش في المنتجات 

أنهكت . الرأسمالية ال يهمها في اإلنتاج والتوزيع إال الربح. وانتهاك الموارد الطبيعية
ن استغالل وبنى اجتماعية ومعمارية ووسائل نقل ال تفيد إال في انتقال اإلنسان بما فعلته م

ًلم يكن النظام العالمي الرأسمالي قادرا على المواجهة، خاصة في البداية، ألنه . الفيروس
سيأخذ . تؤملنا الرأسمالية بإيجاد اللقاح لمعالجة الوضع. لم يفهم القادم الجديد ولم يتوقعه

 يكون الفيروس قد انتشر وحصد الماليين وواجهه الجسم البشري .ًاألمر شهورا عديدة
  .في هذه األثناء يخسر الماليين من البشر أرواحهم. بمناعة تقلل أثره

  
ُوما يسمى الشراكة بين القطاع (تجد الرأسمالية فرصة للربح الى أن تستطيع شركاتها     

تطلب . من مواجهة الوضع) لمالخاص والقطاع العام كما يسمي ذلك زعماؤها وحكام العا
وعندها تكون البشرية جاهزة . ّمن البشرية أن تتضامن وتتكافل لحين توفر المضادات

وتكون الرأسمالية حققت أرباحها وراكمت ثروات غير . لشكر الرأسمالية على انجازاتها
   مسبوقة، خالل ذلك تكون البشرية خاضعة ألخطار أكثر إماتة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  العالم وسحرته عبر ومن أكثر المدن التأريخية التي أغرت " بوابة اآلله"بابل
ولم تزل  ،م. سنة ق4000قبل   ةري منذ شروق شمس الحضارة البابليتأريخها الحضا

  .أسرارها وآثارها لم تكتشف جميعها بعد حتى يومنا هذا
  

لقد مرت على بالد بابل الكثير من االمم والشعوب والحضارات التي تلتها من     
  ً.الملوك ومن إحتالالت متتالية أيضا

  
ومنذ مجيء الملك العظيم حمورابي مؤسس االمبراطورية البابلية ومشرع أول     

نبوخذ "القوانيين ثم ظهور أقوى الملوك البابليين الذي وسع من أمبراطورية بابل 
الجنائن "والذي أمر المهندسين في حقبة حكمه أن تبنى التحفة المعمارية " نصر الثاني

فشيدت حينها " أميتيس أو آموهين"ة المدللة كي يسعد بها زوجته الميدي" المعلقة
الجنائن المعلقة والتي كانت واحدة من عجائب الدنيا السبعة مع أسوار بابل الحصينة، 

  .كذلك أعاد هذا الملك بناء برج بابل ذلك البرج الذي يمثل معبد المدينة الرئيسي
  

ر البازلت االسود ومن أثار بابل القديمة صمود تمثال أسد بابل المصنوع من حج    
السيما بعد أن مرت . الصلب وهو يرمز الى قوة وهيبة االمبراطورية البابلية آنذاك

  .على بابل عدة غزوات عسكرية عمدت الى تخريب معالم الحضارة ونهب ممتلكاتها
  

ًتسمرت مندهشا ما .. وفي فناء قصر الملك نبوخذ نصر الذي بقيت آثاره المهيبة    
وما بين المدخل الرئيسي للقصر فمن هذا المكان حكم العراقيون بين قاعة العرش 

  .عام 500القدماء العالم القديم على مدى 
  

وما بين قاعة العرش ومدخلها الرئيسي وقفت أمام المكان الذي لفظ فيه الملك     
والقائد التاريخي العظيم االسكندر المقدوني أنفاسه االخيرة وموته الذي صدم العالم 

م لكانت بابل عاصمة المبراطوريته العالمية التي حلم . ق323اك ولوال موته عام حينذ
ًبها االسكندر نظرا الهميتها وثراءها التأريخي والحضاري وموقعها الجغرافي أيضا ً.  

  
ًوفي ذات القاعة أيضا التي مات بها االسكندر الجبار سبقه حضور االنبياء اليهود     

 البابلي وهم يحاججون ويتحاورون مع ملوك بابل السيما ّمن الذين جاؤوا مع السبي
  الذي استدعى لتفسير أحالم الملك نبوخذ نصر والملك بلشازر" دانيال"قصة النبي 

.  
لقد كانت مدينة بابل أشهر مدن العالم القديم بكل العلوم واالنجازات بشوارعها     

( والملقب بأبو التاريخ " وتهيرود"وأسواقها ، حتى وصفها المؤرخ اليوناني الشهير 
  ).بأنها المدينة التي فاقت بعظمتها كل مدن العالم القديم

  
  .وبعد ذلك مرت الحقب التأريخية والحروب واالحتالالت على بالد الرافدين القديم    
وحتى بعد مجيء التاريخ الحديث لم يخلو العراق من حروب واحتالالت وانقالبات     

 حتى مجيء الطاغية 1921 بعد تأسيس الدولة العراقية عام ودسائس وغدر السيما
 ًصدام حسين الذي كان سببا في حتالل أمريكا وقوات التحالف الدولي للعراق عام

ًكان الطاغية مهوسا بداء العظمة وهو يحلم بان يكون الرمز االعلى واالهم ، م 2003
صره المنيف فوق تله فأمر بتشييد ق لخالفة العراق بعد ملوك سومر وبابل وآشور

صناعية على ضفاف الفرات تحيط بها االشجار والنخيل بيما القصر بهيبة كان يعلو 
فوق مدينة بابل القديمة وحتى فوق قصر نبوخذ نصر وكذلك أمر القائد المجنون بعد 
ذلك أن يحفر إسمه فوق طابوق جدران بابل كي يخلد إسمه الى االجيال لكن الطاغية 

مقربين والمستشاريين إنه حفيد نبوخذ نصر وآشور بانيبال حطم بلده الذي أوهمه ال
وجلب الغزاة والمحتلين فيما بعد بسبب حماقاته وما زال العراقيين يدفعون ثمن أوهام 

   وحماقات حاكم تملكه جنون داء العظمة
 

 

 

  سعد حممد موسى

  العراق
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 استهالل:  
  1" "ّأحب أن أعرف األمل بواسطة استهداف تحرير الطيبة األصلية "
 

رة في في الحقبة المعاص espérance وقع الفالسفة الذين يشتغلون على مقولة األمل    
بالرغم  attestation واإلقرار témoignageسوء فهم وخلط كبير بين لفظي الشهادة

من الفوارق في الحقل الرمزي وما تشير إليه التحديدات االصطالحية واالستعمال 
من المعلوم أن . التداولي من فوارق وما تحيل إلى ظروف معينة للتوظيف واالختبار

بواسطتها فرد معين بمعرفته المباشرة بشيء أو بموضوع الشهادة تفيد الحركة التي يقر 
إذا انتقلنا من استعمال أكثر . ويسجل عن طريق سرد يعيد من خالله التذكير بهذه المعرفة

اتساعا فإن شهادة الحواس تشير إلى االتصال المباشر بالعالم الخارجي واإلدراك الحسي 
إذا كانت . كرة والطباع المجرد للذهنوتبدد ضبابية الخيال وأضغاث األحالم وضعف الذا

قيمة الشهادة تقتضي تحلي الشاهد بخصال الصدق واألمانة واإلخالص والوفاء 
والموضوعية واالبتعاد عن الكذب والتغليط والخداع والتحيز والحكم االنطباعي فإن 
 الصفات األخالقية للشاهد ال تتضمن بالضرورة صالحية المعرفة المشهودة وال تمنحها

   . 2اليقين المطلق بل تحتاج إلى قرائن وتأييدات خارجي
  

بيد أن مفهوم اإلقرار قد ارتبط عند مارتن هيدجر بقدر الكائن البشري من جهة وجوده 
األصيل على االنوجاد ولكن جان نابرت قد ربط رغبة اإلنسان في معرفة هللا بميتافيزيقا 

في حين أن لفيناس تناول المسألة من الشهادة واإلثبات األصلي وهرمينوطيقا المطلق 
زاوية فلسفية طريفة وكشف عن أصالة الشهادة وتحدث عن انتصار الالنهائي وواجب 

لقد التقى ريكور مع  . 3تحمل الذات مسؤولية احترام الغيرية وحفظها من كل وضع مترد
 وحاول  في ملتقى الشهادة1972لفيناس حينما استضافهما أنريكو كاستيلي في روما سنة 

ريكور مقارنة أفكار عمونيال لفيناس في الصفحات التي خصصها لهذا الموضوع في 
مع هيدجر في الفصل الثاني من " الوجود مختلفا أو ماوراء الماهية"الفصل الخامس من 

في الجزء الثالث " رغبة هللا"وجان نابرت في " الوجود والزمان"القسم الثاني من 
فكيف أفضى هذا التقاطع الرباعي . دة وهرمينوطيقا المطلقالمعنون ميتافيزيقا الشها

والتالقي االفتراضي العجيب إلى التحضير لتأسيس فلسفة الشهادة ؟ وماهي المبادىء 
التوجيهية والعناصر التكوينية التي ارتكزت عليها هذه الفلسفة؟ وكيف تخلصت من 

يتيقيا حول تجربة الشهادة المسلمات الضمنية الدينية ودشنت قوال أنطولوجيا وسردا ا
وحالة اإلقرار؟ وماهو دور العلو والخارجية واإلثبات األصلي في منح المجد إلى 
الالنهائي وفي بناء الشهادة الفلسفة وتحمل المسؤولية تجاه الغيرية الجذرية ؟ وماذا يمكن 

عن أن تكون الفلسفة حتى تجعل من الشهادة مشكال ؟ وهل الشهادة هي مجرد اإلعالن 
اإليمان أم هي حضور للفكر أمام المطلق وعالقة تستدعي التأويل؟ وماذا يمنح اإلقرار 

  للبشرية من أمل؟
  

تفكير ريكور في مسألة الشهادة ليس مجرد تناول عرضي موضوع مطروح للبحث     
وانما محاولة بغية االمساك بالمفتاح الذي يمكن ان يقود القارئ الى الدخول الى 

يكوري بأسره ، اذ تساعد فكرة الشهادة على تجاوز قطبية الوصف المشروع الر
 الهرمينوطيقي وتمكنه من العودة الى الواقع الموجود ، كما 5الفنومينولوجي واالسناد

يبلغ المرء الى الحد األقصى في التأويل ويالمس ما ال يمكن تأويله في صميم التأويل 
 7 والمصداقية6بعة للشهادة وهي العرضذاته من خالل مناقشة القواعد النحوية األر

 ويتحرك في سياق التحاور مع التاريخ والالهوت، ويشير الى 9 واالستبدال8والتوكيد
ايجابية إيتيقا اإلقرار ليس باعتبارها مصدر للفعل بل كأثر للتجربة التي ال يمكن 

هذه القضية هو ما نراهن عليه عند تناول  . 10االستغناء عنها التي تبشر باألمل والرجاء
الرد على بعض األطروحات الكارثية التي تبشر بالنهايات وتقرع أجراس الفناء والتمسك 

فكيف يعيش . بإمكانية البقاء والتحرر من الشقاء عبر التشبث باألمل في حسن الوجود
  المرء تجربة الشهادة؟ وهل يتغير المعنى بتغير الحال في الوضع والمراد من الفعل؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  11"ال تشير الشهادة إلى أي شيء آخر عدى نفسها  "
    
في المعنى الديني هي حركة يثبت بها المعتقد  témoignage من المعلوم أن الشهادة  

فهو تجربة القول بصحة  attestation إيمانه ويعلنه على العموم وأمام المأل، أما اإلقرار
ا شخص معين مع قضية من أجل إنارة العدالة واقعة وبعبارة أخرى هو عالقة يقيمه

لقد جاء في  . 12وبالتالي تقديم عالمة خارجية وحجة عند التحدث عن شيء معين
 témoignageباألنغليزية و testimony : شهادة:"المعجم الشامل للفلسفة ما يلي

 قاطعا وتفيد الشهادة خبرا. باإلغريقية  Zeugis بالالتينية و testioniumبالفرنسية و
وقيل إقرار مع علم وثبات يقين وقيل بيان الحق سواء كان عليه أو على غيه، ولهذا 

وتقام باللفظ أي أن يقول المخبر الشهادة . شبهت الداللة في كمال وضوحها بالشهادة
وال يؤمن بالشهادة إال بعد التمحيص والعثور وفي في مجلس حكم . بلسانه وتكون قسما

ا لم تكن عن يقين تسمى إخبارا عن حسبان وبقصد إصدار حكم وإذ
في التصوف ضد الجحود ويدل على رؤية الحق وشهود  visionوالشهود.وتخمين

المفصل في المجمل هو رؤية الكثرة في الذات األحدية وشهود المجمل في المفصل هو 
ة فما الفرق بين الشهادة والشاهد؟ ومن يمنح الشاهد صف . 13"رؤية األحدية في الكثرة

  الفاعل؟ وماهي العناصر المكونة لفعل الشهادة؟
  

عند بيرس  signeهو أحد العناصر المكونة للعالمة Témoinوالحق أن الشاهد    
ويمكن أن يكون فردا أو حدثا متعينا في  Iconeواأليقونة symbole إضافة إلى الرمز

يعمل على تعيين الزمان والمكان ويتميز بمجاورة الموضوع ويقيم عالقة مباشرة معه و
شيء مخصوص إما عن طريق اإلرشاد واإلشارة إليه أو من خالل تقديم معلومات عنه 

بيد أن الشاهد يظل يتراوح بين . باالسم أو التوقيع وضمائر الوصل وإبراز الوجود
الحقيقة والخيال ويدل على موضوعه بطريقة بعيدة ويبقى يخص مجال التجربة 

شواهد أخرى وبالتالي تنقسم الشواهد إلى منحدرة وثانوية الخارجية ويحتاج إلى توسط 
مثل الشواهد اللغوية وأسماء العلم وأصيلة وجوهرية حينما تتصل مباشرة بموضوعها 

على هذا النحو تكشف سيمونيطيقا الشهادة عن الدالالت  . 14كما في علم التاريخ
 يستعمل فيها هذا المفهوم وتحلل ّالمتنوعة للكلمة وتميط اللثام عن السياقات المختلفة التي

إن األطروحة التي يدافع عليها  . 15ّإمكانيات اللغة العادية في التعبير عن هذه التجربة 
كل فلسفة تعطى معنى إلى تجربة المطلق وتجعل من فكرة : بول ريكور تتمثل في ما يلي

في . فة التجربةالمطلق هي شغلها الشاغل تسمى فلسفة شهادة وتفك الشفرة الرمزية لكثا
المستوى األول يشير بول ريكور إلى المعنى الخبري للمصطلح ويتوقف عند فعل 
الشهادة بوصفه ضرب من التعلق بما رآه اإلنسان واستمع إليه حيث يتحول الشاهد إلى 

في المستوى الثاني يبحث ريكور . فاعل للفعل وهو الذي رأى وسمع وربط صلة بالحدث
هادة وينتهي إلى القول بوجود مسار قانوني خاص بالشهادة في شروط ووضعيات الش

وليس مجرد عملية بسيطة ويقسم هذه التجربة إلى حدث وشخص وتشكل صلة حميمية 
بين الفاعل والوضعية ويشير إلى الدور االجتماعي للشاهد في المحكمة من أجل تحقيق 

إلثبات صحة دعواه العدالة وحرصه على تقديم الحجج الكافية والقرائن الضرورية 
في المستوى الثالث يوجد معنى ايتيقي للشهادة يتجلى في ترك االستعمال . ووجاهة رأيه

المتداول للفظ الشهادة والبحث عن بعد آخر يظهر حينما يتوجه البحث من الحجة والوثيقة 
نحو الشاهد وفعله وتصبح إشكالية الشاهد مستقلة عن إشكالية الشهادة وتطرح مسألة 

فريق بين الشاهد الكاذب والشاهد الحقيقي وبناء على ذلك ال يكون الشاهد من يعلن الت
 16الشهادة بل من يسرد األشياء التي رآها وسمع بها وكان وفيا لها ومناسبة لقول الحقيقة
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حيث يتم  témoigner في المجمل الشهادة بالمعنى المتداول هي فعل التشهد والشهود. 
غير أن الشهادة ليست اإلدراك . موضوع المشهود من طرف الشاهدالتعلق واالرتباط بال

بل العالقة السردية التي يقيمها الشاهد نفسها مع ماهو مدرك سواء كان حدثا أو موضوعا 
بعد ذلك تصبح الشهادة عالقة ثنائية على المستوى . آخر والشاهد هو القائم بهذا الفعل

بهذا المعنى توجد الشهادة في . ي التاريخيالتواصلي وقص الحدث على المستوى الوقائع
. منطقة وسطى بين قرار اتخذته ذات أولى وقبول من ذات أخرى لهذا القرار وإيمان به

على هذا النحو تضع الشهادة نفسها على ذمة الحكم وتظل موضوع تثبت وتحقيق ومجال 
 شهادة الوقائع اذا كانت شهادات الحواس تتحرك في العرضي والحادث فإن. برهنة وتأييد

من جهة ثانية المعنى االصطالحي يتعلق بالمؤسسة . تتحرك ضمن الحكم القضائي 
القضائية ويقوم بوظيفة اجتماعية وهي صيانة العدالة بتقديم المحامي أمام القاضي جملة 

وبالتالي يجب أن . من الحجج في شكل شهادات لرد االتهام والدفاع عن براءة موكله
. الشروط والوضعيات لكي تكون الشهادة التي نعطيها أو تمنح لنا وجيهةتتوفر جملة من 

ان فعل الشهادة في هذا اإلطار هو فعل إقرار يعلنه الشاهد ويكون في شكل حجة نافية أو 
مثبتة للحدث وقد تتجسد في وثيقة أو تسجيل أو سرد قصد التحقق من عالقة شخصية مع 

ق أن الشهادة تأتي من أجل التمييز بين الخطاب والح. المعني ومشاهدة عن كثب للقضية
الوصفي والخطاب اإللزامي وذلك باالرتكاز على القرار الصائب والفعل الحسن والدفاع 

هكذا تمثل الشهادة . عن المتهم وتبرئة المذنب ومنح الحق للسلطة الشرعية على الردع
شكل جزء من الحجاج مكونا من مكونات الحكم القضائي وتنتمي إلى قرار العدالة وت

ولذلك يجمع منطق الشهادة بين البالغة والجدل والخطابة واالستدالل والرد والتصور 
غير أن الشهادة تتحرك في إطار خارجي عن الموضوع المشهود . والتصديق واإلقناع

عليه وعن الحقيقة المشهود بها وتظل مجرد عنصر مكون للبنية الكلية ومسار عبور بين 
طة هشة بين عالمين وهذه الخارجية تضعها في موقف صعب وتعرقل أمرين ووسا

لكن إذا حاولنا . وتعطل إمكانية قيام هرمينوطيقا خاصة بها تسمى هرمينوطيقا الشهادة
المرور من الشهادة الحجة إلى الشهادة الفعل والحركة فإننا نحصل على شيء جديد وهو 

و الشهادة الحية التي تختلف عن الشهادة الشاهد الفاعل الذي يتميز عن الشاهد الزور أ
وبالتالي تكون الشهادة الخاطئة هي الكذب في قلب الشاهد خطئه في . الميتة أو المزورة

سرد الوقائع وتزييفه لحقائق التاريخ ويكون الشاهد الصادق هو العادل في روايته 
اإلخالص واإلنصات والملزم بجملة من الخصال االيتيقية منها الصدق والوفاء واألمانة و

  .إلى نداء الضمير المنبعث من أعماق الماضي والوجود المدين للتقاليد
  

قد يعيش الشاهد وضعية صعبة وقد تكون حياته ممتحنة بالعناء ولكنه يضحي بنفسه     
من أجل الحقيقة ويقول كلمته ولو على نفسه ويعلن ما يعتقده على المأل ويشهد 

بيد أن الشهادة ليست مجرد ممارسة قضائية . ه في كل حالةويمنح الشهادة لغير...على
وفعل قولي يلتزم بالصدق وتكون غايته العدالة بل هي معنى وجود والتزام ايتيقي يكون 

فهل يجب .الغرض منه االرتقاء بالشاهد إلى درجة حارس الوجود وشهيدا من أجل الحق
لى المنظور االيتيقي للتجربة التخلي عن المقاربة األنطولوجية للشهادة والتعويل ع

اللغوية؟ وكيف يمكن وضع هيرمينوطيقا الشهادة بين فكر تأملي ال يبلغ المعرفة المطلقة 
  واإلقرار الذاتي إليتيقا ال تتأسس على أنطولوجيا معلومة؟

  
  
  

  17"وهو ليس البتة معرفة révélation الشهادة اإليتيقية هي وحي " 
  

د والزمان هو أقل الفالسفة بالمقارنة مع لفيناس ونابرت والحق أن فيلسوف الوجو    
وفيخته الذي تصور الشهادة من منظور العلو والخارجية وآيته على ذلك أن العالقة 
العامودية هي التي تميز بين فالسفة الشهادة عن الفالسفة الذين يجمعون بين شهادة الذات 

ن سؤال من؟ الذي طرحه هيدجر إ. بواسطة الذات والوعي التفكيري أو صوت الضمير
في الوجود والزمان هو الضامن لقيام هرمينوطيقا الشهادة بالنسبة إلى الذات عن طريق 

ومن خالل التمييز بين عين  existentiauxذاتها وذلك بالمرور عبر الوجودانيات
وإشكالية عين  Souciوبعد ذلك بواسطة الجمع بين إشكالية االنشغال Onوالهم Soiالذات
لقد حسم هيدجر األمر مع الفلسفة التفكيرية حينما تساءل عن المعرفة  . Soiالذات

الضامنة لهذا التخصيص األنطولوجي للدازاين من جهة كونها انشغاال عيانيا بالذات 
الشهادة على اقتدار الوجود " وتمثل تأويال أصالنيا لهذا الموجود بناء على ذلك إن 

العالقة العامودية هي التي تحول دون قيام صوت الوعي وان ". األصيل يمنحها الوعي 
. األخالقي بالنداء على الذات من األعلى وتحدث االضطراب في تطابق الذات مع ذاتها

بيد أن اإلستراتيجية التي اتبعها هيدجر تتمثل في استخراج القوة العليا ألصالة الوعي 
ل التعالي من جهة المضمون ومن األخالقي دون منحه منزلة التعالي والعمل على اختزا

  . جهة المنادى عليه أي الدازاين
  

وبالتالي ال يستعين الوجود بأي شيء من العلى لتحديد أصالته في حقيقة وجود االنسان 
وتصل فلسفة هيدجر إلى مرتبة الوجود األصيل ال عن . وانما يغلب عليه طابع المحايثة

 من خالل شهادة الدازاين على نفسها بوصفها طريق التحليل الفنومينولوجي المتعالي بل

ظاهرة واقعية لوجودها األصيل ويحدث ذلك عن طريق نداء بال صوت موجه مباشرة 
إليه بال توسط وينبهه المكانيات وجوده ويلقي به في العدم ويجعل االنشغال بالذات هذا 

ب وذلك نتيجة النداء ممكنا ، غير أن نداء الضمير يكشف عن وجود الدازاين في الذن
. التناقض بين وجوده الفعلي المفروض عليه وعزمه على صناعة نمط وجوده بنفسه

يرفض هيدجر أن يكون هذا الذنب أخالقيا أو دينيا ويمنحه خاصية وجودانية ويرى أن 
الدازاين هو المنادي والمنادى عليه وأن الضمير ينادي على الدازاين في غمرة ضياعه 

هكذا ال يقول . ه الملقى به لكي يحثه على تحقيق إمكانية وجودهفي العدم وعند وجود
الوعي شيئا وال ينبس بكلمة وال يبعث بأية رسالة ولكنه نداء صامت وتكلم مع عين 

كما أن التعالي عند هيدجر ليس تعال عامودي بل تعال أفقي واتجاه مستمر نحو . الذات
لي المسلمات الالهوتية والخاصية الدينية العالم والعدم والمستقبل ، ولقد فقد هذا التعا

وتحول إلى حركة مستمرة نحو إمكانيات الذات في العالم وجعل من الكائن اإلنساني بنية 
ما يقره الوعي ويشهد . معقدة من الممكنات ذات طابع زمني تعمل من أجل شيء منشود

يز بين الوجودي به عند هيدجر هو اقتدار الوجود على أن يصير عين ذاته وذلك بالتمي
والوجوداني وذهاب الوعي إلى ماوراء الخير والشر والسماح لألنطولوجيا األساسية 
بخلع األخالق عن الوعي وخوض الصراع ضد التفكير القيمي للكانطيين الجدد وخاصة 

على هذا النحو يرفض هيدجر أن منح واقعة النداء قوة اتيقية ويفكر في . عند ماكس شيلر
 أخالق ويناقش مسالة الوعي بين الجيد والردىء ويقر بأن الدازاين ينادي أنطولوجيا بال

نفسه داخل الوعي وأن النداء ينبع من األنا ولكنه يتجاوزه ويعترف بوجود العلو داخل 
بناء على ذلك الشهادة هي نوع من الفهم ولكنه ال يقبل . المحايثة التامة للدازاين مع ذاته

ن وبالتالي هي دعوة مستفزة للوجود المدين بالقدوم وقرار الرد إلى معرفة بشيء معي
   . 18يتخذه الدازاين بأهمية االنفتاح والتخلص من عبء الضياع وسط الحشود

  
خاصية لوجود الموجود داخل  résistibilité من المعلوم أن هيدجر قد اعتبر الصمود

 يتخذه الموجود في لقائه العالم ويحدد تجارب المقاومة من خالل المنزلة واالتجاه الذي
هي contre عن طريق المواجهة والتضاد le ré- de résistanceبالعالم وإعادة القيام

 اكتشاف للكيان في العالم إلمكانياته األنطولوجية وال يتم التعبير عن المقاومة
résistance  في لحظة زمنية أو من خالل الكشف عن غريزة أو إرادة بالنسبة إلى عين

ما يتم البحث عنه في .  وإنما تحقق من قبل الدازاين من معنى التواجد في العالم الذات
هذا المقام هو اإلمكانية الوجودية المتاحة أمام الدازاين من أجل كينونة االقتدار الخاص 

لكن ما يثير االستغراب أن الشهادة تسمح للدازاين  . 20بها من خالل تجربة الشهادة
د هذا االقتدار على الكينونة وأن تسليط الضوء من قبل المنهج بمساءلة إمكانية وجو

الفنومينولوجي على هذه التجربة يفضي إلى استخالص أصلها من البناء األنطولوجي 
كما أن اإلقرار هو االقتدار الخاص على أن يكون اإلنسان عين ذاته وأن يحدد . للدازاين

م بتحوير في الشروط الوجودية التي نمط وجوده وأن يطرح بنفسه سؤال المن؟ وأن يقو
تتعلق ب الحشد وترك المجال للدازاين بأن يصغي إلى نداء الوعي وأن يرى بوضوح 

هكذا تنتمي الشهادة إلى إشكالية الحقيقة من حيث  . résolutionالبنية الوجودانية للقرار
بالغير وفارغة هي انفتاح والإحتجاب تعبر عن أصالة الدازاين ولكنها محرومة من اللقاء 

من كل تحديد إيتيقي وتوجيه معياري وذلك نتيجة ضياع الذات في غمرة الهم وعدم 
اكتراث القرار الشخصي بالبنية الجدلية للتجربة األنطولوجية التي تتكون من النداء 

لقد تفطن كارل ياسبرس إلى هذا الخلل وحاول تدارك النقائص باالشتغال . واإلصغاء
ّنيات الوجودية على ضوء األنثربولوجيا الوجودانية وعبر من جديد على إظهار اإلمكا

غير أن فلسفة الشهادة عند نابرت . على هذه اإلشكالية من وجهة نظر تصورات العالم
فماهي  . 21توجد في منطقة وسطى بين فلسفة الشهادة عند كل من ليفناس وهيدجر

  محت ببلورة مفهوم الشهادة؟االضافات التي أدخلها نابرت في نظرة الذات والتي س
  

ُّمن الناحية التاريخية الفلسفية يعد جان نابرت      ُ ،الذي أشاد به بول ) 1881-1960(َ
ريكور كأحد األساتذة الذين تأثر بهم كثيرا، أحد أعظم فالسفة اإليتيقا في القرن العشرين 

كيد األخالقي وتحتوي مختلف أعماله على مفاهيم ومتطلبات فلسفية عالية ويمثل التو
والحق أن جان نابرت ينتمي . الذي يرتبط بطريقته الوجودية المصطلح المفاتح لنظريته

الى تيار الفلسفة التأملية الذي يشترك مع الكانطية الجديدة وخاصة أرنست كاسرر في 
مواصلته المقاربة األنثربولوجية للذات ونصص على العلو وأولوية اإلثبات األصلي 

 الوعي التجريبي والحركة الروحية التي تكونه من الداخل وتعرف مسار والتطابق بين
لقد أحدث نابرت قطيعة ايتيقية مع األنطولوجيا في  . 22تخليص الحرية من األغالل

 وقطيعة ابستيمولوجية في كتابه الثاني غير 1943"عناصر من أجل ايتيقا " كتابه األول 
ريق نحو تشكيل فلسفة الشهادة وآمن بوجود الذي دشن فيه الط" رغبة اإلله"المكتمل 

العالقة العامودية داخل عين الذات وعدم قابلية الخارجية لالختزال إلى المطلق الذي 
يتضمن المسافة التي تفصل بين الذوات وبين أشكال الوعي وفسح المجال لوظيفة 

 بات األصليعلى هذا األساس يبدو أن مفهوم اإلث . 23المبادرة في إتمام تجربة الفعل
affirmation originale  يقود مباشرة الى عرض كامل لتجربة المطلق ويصف تجربة

باطنية بشكل محض تعبر فيها الذات عن قدرتها على تحديدها ذاتها دون الحاجة إلى 
عالمات خارجية وتنتقل بعد ذلك إلى بيان التجربة االيجابية عن المطلق بالشهادة على 

  . تغذيها القوة النامية التي 
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بناء على ذلك ترفض الفلسفة التفكيرية كل أنطولوجيا تهتم بالمطلق وتبرهن على وجود 
كائن متعال وتتعمق في الحركة المحايثة للوعي مع اصطدامها بعسر تبرير الشر وكشفها 

على هذا النحو يبحث نابرت عن منابع تبجيل المطلق في كل وعي . لبس التجارب الحدية
ّي التفكير في الالمشروط التاريخي والروعة األخالقية التي تبرز حينما ويعثر عليها ف

لقد برهن نابرت على أن  . 25يتصدى المرء لوجود الشر ويندرج ضمن الدائرة االيتيقية
منابت التفكير عديدة ومتنوعة ال تقبل االختزال والرد إلى بعضها البعض وبرهن على 

ل اإلجراء المتعالي الذي قام به كانط في عقلنة حاجة اإلنسان إلى اإليتيقا نتيجة فش
تجارب االنفعالية واإلحساس واإلخفاق والذنب واإلثم والثأر واستند إلى االحتجاج على 
ّاألفعال القاسية والعنيفة والالمبررة والالمقاسة وفق معايير الوعي األخالقي والقيم  ّ

لعل تضاعف الشر وفقدان العالم .  26األكسيولوجية الثابتة لكي ينقد علو الوعي المطلق
ينابيعه الروحية والحصول المجاني على البؤس والعذاب يعسر من قدرة الوعي على 
التخلص من اإلثم والتخفيف من المعاناة ويعطل مشروع اإلحياء واالنبعاث واإلثبات 

 كما يمنع المرء من الشهادة أمام المطلق ويشل اإلرادة ويحول دون الحصول. األصلي 
على الراحة من العلو والخارجية وما يسمح للمرء هو قياس الفرق الكبير بين الوجود 

لقد سعى نابرت من خالل االهتمام بمبحث . الخاص ووجود الشاهدين على المطلق
إلى تجذير الشهادة على المطلق ماوراء المعايير األخالقية  injustifiable ّالالمبرر

ات الحيرة التي سببها اكتساح الشر لعمق الطبيعة وحيث يتعذر على المرء قياس درج
البشرية وتعثر مقاربات التبرير أمام انعدام اليقين بإمكانية البدء بالتجديد واالنبعاث 

في الواقع ال تتأسس اإليتيقا على قيم الروعة والجاللة بل على وظيفة العناية . واإلصالح
 والخاص مع الحركة المجانية لوعي آخر التي يتولى القيام بها اآلخر وبالتواصل الفعلي

من هذا المنظور يتحرك  . 28وشهادة حركات أشكال الوعي المتعددة على المطلق
ويميز بين ... ال شيء يمنع من التوكيد بأن: فيلسوف الشهادة ضمن األسلوب الشرطي 

وذلك بحذف تحديدات اإللهي عن كل ذات أصيلة  Divin فكرة اإلله وإشكالية اإللهي
تستند إلى محموالت إلهية وخاصة فكرة الوجود الضروري المستقل عن الحركة التي 
يتابع من خاللها الوعي فهمه لذاته ويعمل على الربط بين الالأدرية النهائية والرغبة في 

الوجود  univocité اإلله ويرفض التيولوجيا الطبيعية العاجزة عن المصالحة بين أحادية
 . 29أحواله المتنوعة واالرتياب من تعدد محموالتهequivocité بالنسبة لإلله و ابهامية

من هذا المنطلق إن اإلضافة التي قدمها نابرت للفلسفة التفكيرية هي أن الرغبة في اإلله 
هي متحدة ومطابقة مع الرغبة في فهم عين الذات من خالل انبثاق وعي بالذات متدارك 

غير أن  . 30ن وما كان ومبررا ذاته دون أن ينفذ صبره من إمكانية الخالصماهو كائ
التناقض يظهر للعيان بين حركة التفكير وعجز الوعي عن التساوي مع ذاته والتخلي عن 
ّفكرة كائن في ذاته ولذلك ينفي نابرت وجود ثنائية هي اإلثبات األصلي وفكر الالمحدود 

فكر في ذاته وارتقائه إلى مرتبة الوعي بالذات والتواصل ويرى أن األمر يتعلق بتفكير ال
   . 31ّمع الالمحدود

  
إن فكرة الرغبة في اإلله تسمح باإلبقاء على مكان فارغ في الذهن عند بداية المسار 
والتقدم نحو اإلله بدل االنطالق منه وتسلم بإمكانية وجود اإللهي دون اله ولكنها تقر في 

هذا االله هو الالمحدود وهو ثمرة حصول . ضع وغير مفهومالنهاية باله غير متمو
بعد ذلك إن معيارية اإللهي . تطابق بين ما يجنيه هللا من الذات مع ما تجنيه الذات من هللا

هي االتجاه الثاني الذي يسلكه نابرت من أجل تطوير أفكاره حول اإللهي حيث يبين فيه 
أكسيولوجية ووظيفة قبلية وحركة لصيقة أن اإللهي ليس محموال لكائن وإنما خاصية 

بالتفكير ترغب في الخالص والتبرير وتمثل مكانا مفضال للفاعلية المعيارية التي يحكم 
هكذا تكون مهمة معيارية اإللهي هي النظر في  . 32فيها التفكير التأملي على فكرة اإلله

كرة اإلله والتمييز بين المسار التأملي والتطهير من الخرافات واألوهام التي أحاطت بف
لقد مثلت . الشهادات وتقوم بتقديم المعيار الذي يميز بين المطلق وظهور المطلق

 وجعلها تتحرك 33ميتافيزيقا الشهادة وهرمينوطيقا المطلق نواة الرحى في فلسفة نابرت
ضمن معيارية اإللهي وغير مفصولة على العلو والخارجية وتفرق بين المطلقات الزائفة 

شهد على مطلقات حقيقية وتسمح لإلنسان ليس بالحكم على اإلله من خالل األفكار وت
التي يحملها البشر عن اآللهة وإنما من خالل المبدأ اإللهي الذي يخترق الحركة التأسيسية 

إن االنطالق من اإللهي والذهاب  . 34للوعي ويتجذر في الطبيعة البشرية كفطرة سليمة
ن غير قابل للتبرير مثل الشر وكلي القدرة بل متوافق مع وجود نحو اإلله الذي ال يكو

العالم مثل اإلله التراجدي عند اإلغريق غير مطالب بالتنظيم العقالني للقوى العنيفة 
والحق أن اإللهي متضمن في الحركة التأسيسية للوعي التي تحكم على . والمتمردة

الوظيفة القبلية على اعتراف بالسببية األفكار التي يحملها الناس عن هللا وترتكز هذه 
الروحانية كحافز باطني ال يتم النفاذ إليها عبر التفكير وتسمح بالتخلص من االنشغاالت 

إذا كانت فكرة  . 35األنانية بالذات وتسمح بتدشين حركة المتناهية من استعادة الحرية
ا فنحن بواسطة الوعي نحكم اإلله فكرة معيارية فأن التمييز بين اإلله واإللهي يعود إلين

عن اإللهي ونتقل من األخالق إلى مقاربات في التبرير توجد ما وراء المعايير وبالقرب 
ّإن الغرض من ذلك هو محاولة دراسة الالمبرر والوعي المحض . من المعيارية االيتيقية

يير يمنع بالذات ومعالجة الشر الجذري وجعل معيارية اإللهي فكرا معياريا ماوراء المعا
ان التفكير في معيارية اإللهي يعني . التجربة األخالقية من تبرير اللجوء إلى حيلة العنف

ّالدخول إلى منطقة بال إحداثيات وال تقبل التنسيق والتنظيم وتوجد فوق الالثوابت 

وتتخطى معايير الوعي وتسمح للتفكير األخالقي بأن يلتقي بالتفكير الجمالي والنظر من 
  .فوق

  
يعود ريكور إلى نظام المحبة معتبر إياه من نظام مغاير وقصد معرفة كيفية تجاوز     

 ineffableّدون السقوط في الالمقال moralismeمعيارية اإللهي للنزعة األخالقية
لكنه يتفادى إحداث وقيعة بين الوعي بالذات من  incoordonnableّواثبات الالمثبت

   . 36من جهة ثانية inconditionnéّجهة أولى وفكر الالمتناهي
  

ان معيارية اإللهي وفهم الشهادات هما نفس األمر إذ يمكن للتفكير أن يذهب إلى أبعد من 
الحركات والكائنات التي تشهد على اإللهي وتفصل بين العقل واإليمان وينخرط في 

العالمات تجربة بشرية تقوم بتطهير الوعي بالذات وتدمج التفكير في الذات ضمن تأويل 
بناء على ذلك ال يحرز . والرموز والمؤشرات التي ظهرت على مسرح التاريخ البشري

التفكير الميتافيزيقي في البعد اإللهي أي تقدم في اتجاه اإلله سوى بضمان ترابط دائم بين 
معيارية اإللهي والتمييز بين الشهادات وعبر شخصنة المطلق اإللهي واالختيار الحر 

ر الوعي بما يوجد خارج القانون ويرمز إلى كل الكائنات األخرى من غير االنساني عب
حقيق بمعيارية اإللهي أن تنتبه . ّأن يكون الكائن الكلي والالمتناهي للتيولوجيا التقليدية

إلى حياة اإلله ونمو الوعي باإلله بدل الحديث عن فكرة اإلله وتجليات اإللهي ويجدر بها 
. ثر عمقا وانفتاحا لإللهي خارج إطار وصاية األمثلة والرموزأن تعطي معنى جديد وأك

غير أن ريكور يكشف عن وجود عالقة دائرية بين المعيارية والتمييز بين الشهادات اذ 
لكي يحكم الوعي على اإللهي يجب أن يترك المبادأة للحدث ولكي يميز بين أشكال 

ي المقدس في التاريخ غير محددة ّان تجربة تجل. اإللهي يجب أن يمارس التفكير الدقيق
وان ظهور اإللهي بالنسبة للوعي هو أمر غير متوقع وان شهادات عن المطلق هي من 

توجد عالقة . األمور التي يتعذر إرجاعها إلى إحداثيات وان اإللهي هو ما ال يمكن تعييره
روحانية التي قرابة بين ميل الوعي نحو تاليه المعلن عن اإللهي وبين خصائص السببية ال

تتقدم على الفكرة المحضة لإللهي ولكن تظهر صعوبة التأليف بين فكرة قبلية لإللهي 
بطبيعة الحال ال يبحث جان نابرت عن شهادات زائفة عن المطلق وإنما . وتجربة حادثة

يقر بالتاريخية والحدثية الجذرية وينتصر إلى العالقة التكاملية بين الشهادة والمعيارية 
الشهادة هي "والحق أن .  االستعمال العملي للكلمة ويرفض االستعمال الشائع لهاويفضل

من حركة إلى حركة بمعنى أنها ال تنفصل فيها الحركة األولى عن الحركة الثانية، 
وليست البتة عالقة بين حركة منفصلة مع حركة منفصلة وإنما تتكون من العالقة بين 

ل الشهادة إلى واجب سري للوجود وحسن استقبال عالوة على ذلك تتحو. 37"الحركتين
ألنواع من الفعال وأشكال من الحياة وأبعاد وجود تتحدث عن المطلق وتعبر عن تطابق 
رغبة اإلله ورغبة فهم الذات والتضحية من أجل المطلق وعن تطابق الوعي التجريبي 

. ن تاريخ الفكرواإلثبات األصلي الذي يسكنه وتنهل من األحكام المطبقة القادمة م
وبالتالي ينتج عن ذلك أن كل شهادة هي اإلعالن عن إقرار وتوكيد ورفع الحتجاج وتولد 
الشهادة من حضور لدى المطلق من قبل الذات ولكنها تظل في وضعية مسار وتنمو 

إذ يوجد شهود زور عن آلهة مزورة ويوجد شهود حقيقيون عن اله . حسب األحوال
إلى برهنة تثبت وجوده على الطريقة التقليدية عند ديكارت حقيقي ومطلق ال يحتاج 

كما يختلف نابرت عن  . 38وهيجل وإنما يحتاج إلى رغبة وتضحية على طريقة فيخته
لفيناس في مستوى رفضه اإلبقاء على العلو والخارجية ضمن إطار معرفة الغير ويقر 

غم من التعارض القائم بين بأن العلو يتحرك ضمن التفكير والخارجية ضمن الشهادة بالر
التفكير واستقبال العالمات عن طريق المخيلة وبين الشهادة التي تغمر الحياة والمثال 

في هذا اإلطار يظهر التفكير كمبادأة باطنية وتعمق . الذي يكتفي بتوضيح القانون اإللهي
تفق في الفهم يستعمل الفهم المطبق على الشهادات لكي يشهد على حضور اإللهي وي

   .39تأويل العالمات مع فهم الذات ويحصل نمو وتقدم في مستوى التفكير
  

 ال يقدر التفكير على بلوغ عمق الشهادات من حيث هي أحداث واقعية ولذلك يضطر 
نابرت إلى االستنجاد مجددا بالشهادة على الشهادات خارج تجربة التفكير وبالتالي 

الي يجب التمييز بين الشهادات األولى على يحصل على شهادة مضاعفة أو مزدوجة وبالت
الالفت للنظر أن نابرت يسمي . األفعال الواقعية والشهادات الثانية على الشهادات األولى

الشهادات األولى شهادة مطلقة عن المطلق ويرى أن هذا المطلق ينتظر أن يكون مفهوما 
برغبة اإلله في شهادة من قبل شاهد على أنه شهادة على اإللهي ويسمي هذه اإلرادة 

بعد ذلك يظهر نابرت البنية الحوارية للشهادة ويفرق بين حركة الشهادة  . 40الشاهد
وسرد الشهادة ويشير إلى إعطاء أحد المتحاورين عالمة على المطلق دون أن يرغب 
ودون أن يقدر على معرفته بشكل تام وواضح بينما يقوم المتحاور المقابل بتأويل الشهادة 

   .41جهة كونها عالمة على المطلق دون التمكن من استيفائهمن 
  

 من المعلوم أن هللا عند نابرت يرغب في فهم عين ذاته بشكل تام من خالل بلوغ اإلنسان 
درجة شهادة مطلقة عن المطلق وذلك بأن يمنح الوعي التفكيري شهادة ثانية عن الشهادة 

زيقا الشهادة وعودتها إلى التفكير والسماح األولى وبذلك تتأثر معيارية اإللهي بميتافي
وتجعل من التفكير  affirmation originaleبوالدة حركة محضة من اإلثبات األصلي

درجة ثالثة من الشهادة الباطنية التي تنبثق من زرع الشهادة داخل تجربة الشهادة 
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 كانت إذا . critériologie du divin 42بالمطلق عن المطلق في معيارية اإللهي
الشهادة متحركة من وضع إلى آخر فإن ما تشهد عليه وما تكتشفه ما تتثبت منه ليس يقينا 
اعتقاديا وماهية جوهرانية وإنما حركة الفكر وحدثان المعنى والتصديق الذي يرافق كل 

هكذا تكشف الشهادة عن هرمينوطيقا المطلق التي تشتغل على  . 43حكم ومشاهدة للحقيقة
اثق وتطرح الحجة التجريبية والمعرفة االستداللية وتحول اإليتيقا إلى حاضنة االعتقاد الو

والذهاب باألحياء  injustifiable للتفكير ومحاولة تبرير حدوث الشر كظاهرة التبرر
إلى أبعد من مجرد حصول التطابق بين الوعي التجريبي واإلثبات األصلي ومعاجلة 

   . 44طيئة واإلثم والذنب عبر تجديد جذري للذاتالسببية غير الطاهرة وفهم ظاهرة الخ
  

، لو أردنا، هو تقدم بالنسبة للفلسفة في حد ذاتها بقيامها بنفي الكائن هذا التقدم"ان 
لكن أثناء هذا التقدم ال يلغي . الضروري نحو معيارية اإللهي لكي تقود في تمييز الشهادة

معيارية اإللهي خطوة بعد أخرى هذا التفكير أي واحدة من الخطوات السابقة إذ ترافق 
الرجوع إلى الشهادة مثلما يرافق ضرب فلسفة الحركة التفكيرية في فلسفة الكائن 

   . 45"الضروري خطوة بعد أخرى معيارية اإللهي
  

هكذا تتكون الرغبة في اإلله من حركة تذهب من الرغبة نحو التعلق بفهم الذات إلى 
لكن ألسنا أمام انفعالية الوجود؟ . لق بواسطة الشهادةمعيارية اإللهي إلى شخصنة للمط

هل تقدمت هرمينوطيقا الشهادة نابرت بشكل فعلي في اتجاه الخارجية؟ وهل حافظ 
اإلقرار على منزلته االبستيمولوجية ؟ وألم ينقد مفاهيم القصدية والتمثيل والوعي 

 فلسفة تفكير تعطي األخالقي؟ أليست هرمينوطيقا الشهادة عند جان نابرت هي مجرد
األولوية لإلنية على الغيرية وتضع مقوالت العلو والخارجية والعامودية ضمن دائرة 
اآلخر؟ كيف استثمر لفيناس الجمع الذي قام به نابرت بين اإليتيقا وهرمينوطيقا الشهادة ؟ 
وهل يمكن أن تنفصل هرمينوطيقا الشهادة عن قضية التبرير؟ وما الداعي التي جعله 

  اول التخلي عن فنومينولوجيا هوسرل؟يح
  

المسألة األساسية في االيتيقا عند ليفيناس هو أنها تجد نقطة انطالقاتها ومصدر     
تجذرها في فنومنولوجيا هوسرل ولكنها ما تلبث أن تغادرها وتقوم معها بقطيعة حاسمة 

لتراث الفلسفي وتعود الى االقرار من حيث هو الفضاء االيتيقي الذي يسمح لها بنقد ا
   . 46األخالقوي وبلوغ الجذرية

  
 بل هو 47غائب تماما عن نص لفيناس témoignageالجدير بالمالحظة أن لفظ شهادة

 substitutionمهمش ومغطى أمام الحضور الالفت لمفاهيم أخرى على غرار االستبدال
لو والخارجية ّومجد الالنهائي والع assignationوالوجه والغيرية والمجاورة والتكليف

لقد كانت الضريبة التي دفعها لفيناس . بالرغم من تعريفه للشهادة كوحدة العلو والخارجية
عند اقترابه من نزعة نابرت اإليتيقية هي القطيعة مع هيدجر وتأسيس اإليتيقا خارج 
الحقل األنطولوجي والقول ببنائية الواحد من أجل اآلخر عند تحمل الذات مسؤولية 

لقد وضع عمونيال لفيناس مسألة نسيان اآلخر مكان نسيان الوجود عند .  48اآلخر
وجعل مفاهيم  manifestationهيدجر ونقد الوعي القصدي والتثميل واإلظهار

ّولقد بين  .assignation à la responsabilité وتحمل المسؤولية proximitéالقرب
فعل يقوم بتنظيم الذات والعالم أن األنطولوجيا تمثل عقبة أمام فعل الظهور وأمام كل 

المتجلي وتقلل من شأن الوجه ومملكة الظهور وأوضح بأن االيتيقا تبدأ من ذاتها دون 
كما يقطع لفيناس مع فلسفة الوعي التي ظلت مقولة الهوية  . 49تحضير أنطولوجي

محور اهتمامها ويحرص على استكمال النظر في مسألة ثبت الهوية بواسطة طرح ما 
ِه الوعي حينما يطرح نفسه وما يضيع من فعل القول في المقيليعرض َdit  ويقترح تشييد

الهوية الهووية على تحميل الذات مسؤولية اآلخر وعلى األشخاص وليس بالوعي 
يجمع  dir-e-هذا التأكيد على تعريف الهوية بواسطة المقيل في فعل القول . 50األشياء

ذلك لتقاسمهم الحداثة في الفلسفة ونظرهم إلى بين فالسفة الوعي وفالسفة الوجود و
كما تساعد العالقة االتيقية مع اآلخر . الوعي كبداية المعنى ووسيلة الذات للسيطرة عليه

على الخروج من عزلة الكائن والقبول باالله كداللة إيتيقية والتعامل بمسؤولية وعدالة مع 
لوقوع في الحقيقة كتمثل أو إدراك الغير واحترام الوجه كشهادة على الالنهائي دون ا

  . للمطلق واالكتفاء بتوكيد مجد الالنهائي الذي يمجد نفسه
  

ان العالقة مع الالناهي ليست من قبيل إظهار المحتجب وكشف المطابق مع المعطى بل 
هي السماح بظهور الغير في تكتمه والمرئيته والتخلي عن الفكر القصدي وكل تعامل 

لقد ترك لفيناس الفلسفة تتمفصل في مجال مغاير للوعي . يع والقضايابالمفاهيم والمواض
وطرح جانبا كل المزاعم كبرياء الوعي واتبع استراتيجيتين جديدتين تتعلق بالعزم على 

على هذا النحو يجيب فعل  . 51جعل فعل القول يكف عن الهيمنة على مجاالت المقيل
 من هيمنة من طرف المقيل وبالتالي القول وفق إستراتيجية أولى على ما تعرض له

ّتتحرك الشهادة في النهاية ضمن الالأصل واألثر الذي ال أدري أين هو وضمن انتصار 
أما اإلستراتيجية الثانية فتقوم على تراكم  .en-deçà الالنهائي والتراجع إلى الكائن هنا

مسؤولية وخارجية التعبيرات التي تضلل الفكر المشترك والتي توقعنا في الخلط بين ال
ان إنكار الذات يبرز عند ليفيناس في تأكيد . المطالب الذي أتعهد بها تجاه خارجية اآلخر

الوجود من أجل اآلخر وتحميل المسؤولية للذات تجاه اآلخر وتحمل المعاناة التي يسببها 
   .52لها خطأ اآلخر واتهاماته والتحلي بالصبر على أشكال األذى التي تصدر عنه

  
ناء على ذلك يؤدي تقاطع االستراتيجيتين إلى اإلقرار بأن اإلنية في انفعاليتها وبال هوية  ب

أصلية هي فارغة وأن المسؤولية تجاه اآلخر هي مطب إيتيقي حاسم إلظهار العالم 
إذا كانت عين الذات هي المكان الذي يتحمل . المشترك واحترام إنسانية اإلنسان اآلخر

آلخرين ويلتقي هو نفسه بالحرية فإن الشهادة هي عكس اليقين وتتحقق فيه األنا اللقاء با
كما . ضمن نمط الحقيقة الذي يتم عرضه ذاتيا وذلك بتفادي كذب المبدأ ووهم األصل

يثبت ليفيناس مسؤولية الذات أمام اآلخر ويفند الذات المنصهرة في الوجود والذات 
ها المقيل فعل القول ويرى أن الوساطات الخادمة للنسق والذات المتكلمة التي يغطي في

يستعمل ليفيناس قاموس إيتيقي متكون من . الداخلية تنقذ الذات من الذوبان في الوجود
مصطلحات المسؤولية والفريد وما ال يقبل التعويض واالستحالة ويعمل على مواجهة 

ن تعارض فلسفة الحياد عن طريق تثمين الذاتية والفرد في ماوراء الكائن ويكشف ع
 . 53الشهادة مع يقين التمثيل الذي يحتوي على اليقين الذاتي وظهور كل الموجودات 

الالفت للنظر أن التعويل على الشهادة يفقد الخطاب الفلسفي منزلته اإلبستيمولوجية 
ويمنحه االختالط بعناصر دينية على غرار العلو والخارجية والسمع واإللهام والوفاء 

أما عدم جدية تأسيس الهوت سالب أو مثبت يضع . ّوة ومجد الالنهائيواالصطفاء والنب
ّلفيناس السرد والالاحتجاب جنبا إلى جنب ويقوم بالحبك ويقر بأن المرء يشهد علو مجد 

هكذا يصبح هللا ما . الالنهائي وخارجية االندراج ضمن المسؤولية ويرسم حدا يتوقف فيه
وبالتالي . ّجب نفيه بعدم قوله وتركه ضمن الالمسمىال يسكت وال يبتلع فعل قوله ولذلك ي

يسمى  traceال توجد شهادة إال حول الالنهائي بينما الحقيقة ليست تمثيال وبداهة وإنما أثر
وكان ضريبة مغادرة أرض الذاتية نقض مسألة الهوية ونقد الوعي القصدي . شهادة

 يتحرك ضمنها لفيناس تدور حول والحقيقة كتمثيل وبداهة وان اإلستراتيجية الجيدة التي
فتح الباب إلى الكائن هنا وترك الخاطب للصوت الذي يتردد ويتكرر ، وبالتالي إن 

ُهكذا تساعد الشهادة . هو الصوت الذي يعاد في رجع صداه  récurrence التكرار
في إطار ايتيقا بال  inadmissibleَاإلنسان على تحمل مسؤوليته إزاء ما ال يمكن قبوله

 gloire deومجد المطلق attestation de soiأنطولوجيا وتسمح بتالقي اإلقرار الذاتي
l’absolu  وتعمل على تفحص األنا عن طريق آلية النقض والشهادة بوجود أفعال أخرى

فماذا يحصل للشهادة عندما نقوم بعرضها على المخبر  . 55وأشكال مغايرة للحياة
  التاريخي؟التحليلي الذي يشتغل عليه السرد 

  
  
  
  56"إن شهادة عين الذات هي دائما شهادة الذات القادرة على فعل الوعد "
  

في إطار ابستيمولوجيا المعرفة التاريخية وضع ريكور الشهادة جنبا إلى جنب مع     
األرشيف والوثيقة لكي يبين طبيعة المرحلة الوثائقية التي تمر بها الذاكرة المؤرشفة 

بناء على ذلك يعتبر ريكور تقديم الشهادة .  في عملية كتابة التاريخويحدد مهمة المؤرخ
من طرف الشاهد مرورا من المكان إلى الزمان ومن الشكل إلى المضمون ومن الماضي 
إلى الحاضر ومن حقل المشافهة والفرض والتخييل إلى حقل الكتابة والتدوين ويدعو 

ل الحقيقة كماهي ومحاكاة األحداث الشاهد إلى االلتزام عند شهادته بالصراحة وقو
لكي نتأكد بأنفسنا بأن شيئا معينا قد حدث بالفعل في مكان ما وفي زمن ما  . 57الماضية 

فإننا ال نملك أفضل من الشهادة وال حيلة لنا سوى استدعاء أحد الذين كان من الحاضرين 
ر عن النقص بعد ذلك يكشف ريكو. وشاهد بأم عيينه ما جرى قصد طلب الرواية منه

المبدئي في الوثوق بالشهادة ويحذر من اللجوء إلى شاهد وحيد وبشكل أساسي خاصة 
عندما تمتصها كتلة من الوثائق األخرى ولما يتم العبور بها خارج دائرة األرشيف وال 
تخضع إلى تثبت علمي وتدخل المنطقة النقدية بإجراء مواجهة قاسية بين مختلف 

ذا تعتبر الشهادة منجم الذاكرة ومولدة للتاريخ وتقوم بتسجيل هك. الشهادات والوثائق
الزمان الكوني في التجربة الحية للزمان المعيش وتساعد على االستعادة واالسترجاع 

إن التعويل على شاهد . واالستئناف واالستذكار والعالج وتوسيع دائرة الفهم المتجدد
 المتعلق بكتابة التاريخ ومن تدارك النقص العيان يتيح امكانية مقاومة التفسير والتمثيل

الذي يعاني منه عملية الوضع في األرشيف وحالة الجمود وعملية الدفن التي تتعرض لها 
األحداث الحية ومعرفة الظروف االجتماعية واألحوال النفسية لإلقرار الشخصي وتدوين 

إخباريا وال أرشفة وثائقية في الواقع الشهادة ليست تسجيال . التاريخ عبر التفكير المتأني
ولكنها استشارة تجاه الماضي ورفع دعوى قصد التحري والتثبت وتمثيل للماضي عن 

لكن إلى أي . طريق قصة وإدالء برأي وفن للسرد عبر أساليب حجاجية وطرق بالغية
 يمكن الوثوق بالشهادة؟ وما الدليل الذي يمكن العودة إليه لإلقرار بعدم أهلية شهادة بشكل

عام؟ هل تتنزل الممارسة اليومية للشهادة في الحديث العادي في السياق الذي تتنزل فيه 
  نظرية الفعل والهوية ؟

  
والحق أن علم التاريخ يعتمد على اختبار الشهادات قصد إصدار مجموعة من األحكام     

ة واختيار النماذج والبت في النزعات ويستعمل هذه األحكام في عمليات ثبت الهوي
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كما تتكون الشهادة بماهي قصة ذاتية . الثقافية لجماعة سياسية وبناء عالقات اجتماعية
  :عن حدث وقع في الماضي من جملة من العناصر والشروط التالية

التأكيد على حقيقة وقوع الحدث موضع الرواية والمصادقة على الخبر بالوثوق في  -    
  .الشخص الشاهد

ن الموضوع وتشابك التأكيد على حقيقة وقوع الحدث مع عدم انفصال الشاهد ع-    
  .التسمية الذاتية للشخص الشاهد

البنية الحوارية للشهادة تبرز حينما الشاهد يقيم مع غيره وضعا حواريا ويطلب من  -    
  .شخص ثالث بأن يصدق بشهادته

لى موضع جدل االشتباه في حقيقة الشهادة يفتح الباب أمام الظنون ويحول األمر ا -    
  .وفضاء للسجال بين العديد من الشهود وهو ما يطعم عملية نقد الشهادة

تقوية صدقية الشهادة والوثوق بها يحتاج إلى إضافة تطعيم أخالقي الشخص الشاهد  -    
وذلك للمحافظة على الشهادة بواسطة الوفاء بالوعد باعتباره فعل خطاب يعين الذاتية 

  .فظ على الكلمةويستمر في الزمان ويحا
تساهم الشهادة بوصفها مؤسسة اجتماعية في تدعيم األمن العام وذلك عبر نشر الثقة  -    

والصدق بين الفاعلين االجتماعيين وعبر تثبيت االستعداد للشهادة واالنتقال من السرد 
  .إلى االلتزام أمام المحكمة

  
هادة الراضية بأن تتكرر ثم بعد ما يجعل المؤسسة تقوم هو أوال استقرارية الش" إن     

ذلك مساهمة الوثوق بكل شهادة في تأكيد عالقة اجتماعية تقوم على الثقة بكلمة الغير 
لكن لماذا يوجد شهود تاريخيين محل  . 58"وتمتد إلى كل التبادالت والعقود والتحالفات

د شهود ثقة واتفاق ويساهم إقرارهم الشخصي في توطيد األمن اللغوي للمجتمع ويوج
معزولين ومحل إنكار دائم وال يالقون من يستمع إلى رواياتهم ويصغي إليهم؟ أال يتم 
إحالة الشهادات غير المعترف بها إلى األرشيف؟ وأال تتحول إلى مجرد وثائق تخبر عن 

  الماضي ؟
  

والحق أن الشهادة عند بول ريكور هي تجربة سردية بالضرورة تعبر عن نهاية     
ية الخطاب وتعمل على إيقاف مرض النسيان وتقوم بتشغيل الذاكرة خدمة العنف وبدا

الالفت للنظر أن لحظة الشهادة هي نقطة يتكثف .للتاريخ ودعوة للذات لالندراج في العالم
فيها الرمز وتمثل لحظة تالقي شعرية السرد مع الخطاب الديني ويخرج فيها الجديد من 

ميت ويعلن السرد على أن الناس مازال لهم يقصونه رحم القديم مثلما يولد الحي من ال
على بعضهم ومازالت من التجارب ما يتقاسمونها ويطلعون غيرهم عليها ويطلبون 

إن تسمية هللا بواسطة النصوص الدينية هي التي تميز العنصر الديني عن . آرائهم
 شيئية النص الشعري داخل التجربة الدينية وتحيل إلى السلطة الشعرية للتخيل وتحصر

إن تسمية هللا تكون عن طريق إسناد . في رغبة اإلصغاء إلى نداء هللا والعيون مفتوحة
صفات العلم والمقدرة والحياة والخلق إليه والمماثلة بين ذاته والكينونة ولكن وضع الدين 
ضمن حدود العقل واعتماد المعرفة بواسطة المفاهيم كفيل بأن يجعل فكرة هللا مجرد وهم 

تعالي ويدرج األلوهية والقداسة والخالص من المغالطات والنقائض التي يصطدم بها م
   59كما يعود ريكور إلى رامساي. نقد العقل

  
وخاصة جمعه بين تجربتي االلتزام الكلي بتعاليم الدين والتخلي العبثي " اللغة الدينية"في 

ج األخروي من اإلنجازي عنه ويقوم بتحليل الكالم الديني في بعده اإلستعاري ويستخر
من هذا المنطلق تساعد اللغة الدينية على توجيه الفعل البشري نحو األصلح . واألدبي

وتحقق الخالص بواسطة اآلثار ومنح مقدرة هامة إلى عين الذات وتحطم كلية المشروع 
اإلنساني الذي يرغب في قولبة التجارب القصوى و ويحاول دمج الوضعية 

من المعلوم أن اللغة  . 60 نسق مغلق من األحكام والمعايير المطلقةاألنثربولوجية في
الدينية تعيد وصف التجربة البشرية في كليتها وتكشف عن البعد المقدس للتجربة البشرية 
المشتركة وعن مظاهر الخلق والفرح واأللم والكارثة التي تخترق النظر والعمل على 

ينية فهما أصيال للوجود اإلنساني وتعيد توجيه عالوة على ذلك تؤمن اللغة الد. السواء
الحياة بواسطة تعبيرات قصوى تطابق الوضعيات الحدية وتتخطى الهوة التي تفصل 
البعد العمودي عن البعد األفقي وتنحت صورة جديدة عن الكلي اآلخر الذي تمثله النزعة 

 على ذلك يحمل المعنى عالوة. األخروية ما بعد الطبيعية في العمارة اإلنسانية المحررة
الديني للشهادة بعدا جديدا ال يمكن التعامل معه إال باالستعمال الدنيوي للكلمة وينقسم الى 

الداللة األولى هي أن الشهادة تعطى للجميع والشاهد هو كل من يرسل : أربع دالالت
شاهد ال يشهد أما الداللة الثانية هي أن ال. وليس كل من يتم اختياره لذلك منذ البدء فحسب

على وقائع معزولة وحادثة وإنما على المعنى الجذري والشامل للتجربة البشرية وهذا ما 
في حين أن الداللة الثالثة هي . أقرته شهادات األنبياء جميعا منذ آدم إلى دمحم عليهما السالم

 الناس موجهة نحو اإلعالن والتبليغ واالنتشار والتحشيد وتتحول إلى رسالة تبشيرية لكل
ولذلك يعلن عن شعب معين عن الشهادة أمام هللا من أجل خالص جميع الشعوب 

الداللة الرابعة للشهادة تتمثل في كونها شعيرة تتضمن التزاما كليا من قبل . األخرى
الشاهد ال فقط على مستوى الكلمات بإطالق الوعود بل ترجمة األقوال إلى أفعال 

الالفت  . 61ل بالمخاطرة بالحياة والسير على الحدودومواقف والتضحية بالنفس والقبو
للنظر أن الوظيفة الدنيوية للشهادة هي تكملة ومواصلة للوظيفة الرسالية وذلك ألن 

الشاهد هو من يضع نفسه في خدمة هللا ويعمل من أجل رضاه بإخالص وتفاني ومن 
بع القانوني للشهادة على خالف ذلك ال يكتسي الطا. خالل العمل الصالح وأداء الفرائض

فهل هذا يعني أن الحرص على توثيق الحقيقة . أهمية بالغة أمام الشهادة بالمعنى التاريخي
  التاريخية هو أهم من صيانة القضاء لمبدأ العدالة السياسية؟

  
  

      
الهرمينوطيقا دون شهادة هي مهددة بالتراجع إلى ما النهاية ، داخل منظورية ليس لها "

  . 62"إنتهاءبدء وال 
  

مقتضى األمر أن فلسفة الشهادة عند بول ريكور هي تلك التي تجعل من قضية     
الشهادة مشكال رئيسيا وتعالج مسألة المطلق بوصفها مسألة دالة وقضية ذات معنى 
وتربط بين البحث عن فكرة المطلق وتجربة المطلق في كثافته دون االعتماد على وسائط 

لقد لم يكتفي ريكور بجعل . مثلة أو رموز وعالمات تشير إليهودون االشتغال على أ
الشهادة مشكال تاريخيا أو قضية قانونية وإنما حولها إلى مشكل فلسفي واعترف بفضل 

رغبة " في كتابه " ميتافيزيقا الشهادة وهرمينوطيقا المطلق"جان نابرت عليه حينما بلور 
ة اآلن؟ الى أي حد تقدر الهرمينوطيقا لكن هل فلسفة الشهادة صارت ممكن . 63"اإلله

  الفلسفية من فهم معنى الشهادة؟
  

ال يمكن لفلسفة الشهادة أن تكون في شكل ميتافيزيقا المطلق وال في صورة فلسفة     
ّتفكيرية تبحث عن الثابت في الالمبرر واألحداث العرضية والوقائع الجزئية بل تتمثل 

يقا والتأويل وتعمل على الجمع بين حركة الوعي فلسفة الشهادة في تالقي الهرمينوط
بالذات في توجهه نحو ذاته وحركة الفهم التاريخي للعالمات التي يقدمها المطلق عن 

ان الشهادة  . 64نفسه والتي هي اآلثار الملموسة التي يتعرف بواسطتها الوعي على ذاته
في  Divinإلى اإللهيالمطلقة هي التعرف على المطلق من خالل الظاهرة واالنتباه 

اإلنساني والبحث في اإللهي عن معنى العالم وإن هرمينوطيقا المطلق تعتمد على 
الخوض في التجارب مابعد األخالقية والميتافيزيقية والدينية للمطلق وتمر من اإللهي إلى 

لقد تراوحت هرمينوطيقا الشهادة عند ريكور . هللا وذلك بالتغلب على الشر وفهم التناهي
بين المجاهرة باإليمان وسرد الوقائع التي تسذكر قصة الخلق والبدء األول والثاني 

. وفق رؤية أبوكاليبسية eschatologiqueوالخوض في اآلثار والعالمات األخروية
األول هو التفسير التاريخي للمطلق : والحق أن هرمينوطيقا الشهادة يشقها اتجاهان 

يترتب عن ذلك أن مفهوم . ن خالل معيارية االلهيوالثاني هو تفسير الذات لذاته م
المعنى األول هو منح شيئا : الشهادة من وجهة نظر تفسير الكتاب المقدس يمتلك معنيين

معينا للتأويل عبر اإلظهار والتجلي والبيان والتوضيح، والمعنى الثاني هو النداء التي 
عن نفسه اآلن وهنا بشكل مباشر توجهه الشهادة على التأويل وخاصة حينما يعلن المطلق 

وفوري وراهن ويشكل تجربة حضور ويطلب أن يتم تأويله ، وبالتالي تكون هذه 
المباشراتية للمطلق األصل الذي ال يمكن تجاوزه وتسمح بدوائر من التأويالت 
ّالالمتناهية ويتحول التأويل الى تفسير لعدة شهادات وتوقف الشهادة حركة التأويل 

والحق أن جدل المعنى والحدث . ور الذاتي للمطلق حدا لالتناهي التفكيرويظهر الظه
يخترق الشهادة وينتهي بانصهار قطب المجاهرة باإليمان مع القطب السردي وتبرز 
التوترات بين نظام الحكم وطبيعة الحركة وبين الشفوي والمكتوب وبين البروز والتأثر 

 والكذب وبين الوفاء والخيانة وبين النفي وتعمل الجدلية وفق عدة ترددات بين الصدق
إذ ما يهم هنا هو الرجوع عند تأويل الشهادة إلى البنية الجدلية األولية بين . واإلثبات

الشاهد والمشهود واالستفادة من الفاعلية النقدية للتخلص من األوهام وتفادي الوقوع في 
مرئية والمقروءة واستعداد وضعيات منتجة ألوهام جديدة واستثمار جدلية األشياء ال

بيد أن المسألة  . 65الشاهد للتضحية بنفسه في سبيل إنقاذ اآلخر واختيار التضحية بالذات
ال تتوقف عند سرد يقوم به الشاهد لما يراه وال تقتصر على تطبيق عبر ممارسات 
 وإقرار بالتجربة بل تتعدى ذلك إلى نوع من اإللهام والتصديق بالقلب والوجدان وال

يتوقف عند شهادة المطلق بل يتعدى ذلك نحو شهادة مطلقة عن المطلق وذلك بالسماح 
للمطلق بأن ينتج المعنى خارج إطار الحجج األنطولوجية على وجود هللا وبالصعود 

في الواقع ال تذهب . بالوعي بالذات عن طريق التفكير واألخالق نحو اإلثبات األصلي
نية للفكر وال تعبر عن نفسها في الخارج وإنما هي كل ما الشهادة أبعد من الحركة الباط

ّيفعله األنا بنفسه في الداخل عبر تجربة محايثة وتأمل في الالمشروط ولقاء بالعالمات 
إن الشهادة هي مبدأ ايتيقي وتجربة تأملية تسمح بالحضور . التي تسمح بتجلي المطلق

ّ الخيال الخالق إلبراز المواءمة بين أمام الهائل وإبداء اإلعجاب بالرائع وتعتمد على
في الواقع يسعى . أنماط الوجود ومثل الفكر وإضفاء صفة المطلق على لحظة تاريخية

ريكور من خالل تقاطع بين فنومينولوجيا هوسرل والنقد الكانطي إلى تجاوز التأويل 
َالمثالي للظواهر واألخذ بعين االعتبار رسوها في عمق الوجود، ويهدف  َّ ُ من خالل هذا ُ

المشروع إلى الكشف عن طريق ثالث ال يعيد كل الواقع إلى وعي مثالي وال يحل 
وسيقوم ريكور استجواب مثل هذا النهج من العالقة بين . الظواهر في فلسفة الوجود

 وسيسمح 1990 وتثمين مصطلح االقرار منذ 1950التفكير في الرد الفنومينولوجي منذ 
ن الفكر والوجود من الكشف عن القيمة االبستيمولوجية هذا االرتباط الحميم بي
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واالنطولوجية لالقرار والتشكيك في األساس الذي قامت عليه الفنومينولوجيا ورسم 
لقد أقام ريكور تمييزا بين المعنى المتداول لكلمة  . 66حدودها بعد المنعطف التحليلي

وحاول تفسير الشهادة على شهادة والمعنى االصطالحي الذي يوفره التحليل الداللي 
ضوء التراث الالهوتي والكتاب المقدس وايجاد تعريف نبوئي تبليغي وجعل من 
الهرمينوطيقا الفلسفية للشهادة تهتم الزوج المفهومي اإلثبات األصلي والشهادة من حيث 

كما يوجد اختالف كبير بين هرمينوطيقا الشهادة عند ريكور ونابرت . هي تأويل
مطلقة الموروثة عن هيجل وذلك للطابع النسبي المتغير لألولى ومنحها والمعرفة ال

للمعنى والعلومية المثالية التي تدعيها الثانية وتعالي المعنى، ويصعب ايجاد تضايف 
حقيق . ووحدة بين الحكم التاريخي والوعي بالذات في فلسفة تفكرية لإلثبات األصلي

ة الحكم احتماليا ونسبيا والسبب هو أنه ال بتأويل الشهادة عند ريكور أن يظل من جه
ينتمي إلى ميدان المعرفة بواسطة المواضيع وإنما يتحرك ضمن أروقة التفكير ويستمد 
معاييره من وظائف الوعي ويرتبط باإلثبات األصلي ومعيارية اإللهي ويسمح بظهور 

ر بأن في نهاية المطاف يقر ريكو. المطلق عينه وقدرته عن التعبير على ذاته
هرمينوطيقا الشهادة من طبيعة إشكالية تكون في ذات الوقت من كلية من جهة المعنى 
وتاريخية من جهة الحكم ويميزها عن المعرفة المطلقة وذلك الندراجها ضمن 
الهرمينوطيقا الفلسفية واستحالة وضع معيارية اإللهي ضمن نسق مغلق وعدم قدرة 

ا يجمع بين الشهادات المتنوعة هو قرابة من جهة ان م. الوعي على اإلحاطة بالعالمات
العائلة وليس هوية من حيث الماهية وذلك بسبب تغير المضمون الذي تنقله في كل مرة 

بيد أن هرمينوطيقا . والحدث التاريخي للعالمات الدالة عليها وتغير الشهود في كل عصر
حالة بلوغ التفكير في الذات الشهادة تعاني من أزمة ناتجة عن تناهي الوعي البشري واست

المطلق وعن الهوة التي تفصل بين نظام الحكم وطبيعة الحركة وبين التصورات الفلسفية 
للمفهوم والتمثالت الدينية للتجربة وبين العالقة التي تمنح شيئا معينا للتأويل والعالقة 

مشية في سياق في نهاية المطاف ليس األمل مقولة ها . 67التي تقوم باستدعاء التأويل
الدين في حدود مجرد العقل عند كانط ولذلك عمل ريكور على ربطه بتحرير الطيبة 
األصلية لإلنسان في إطار ممكنات االقتدار التي يسددها ضد أشكال الشر والعنف، وبذلك 
تظل هرمينوطيقا الشهادة متعلقة بمعالجة المفارقة التي يثرها تقبل األمل وانتظار الرجاء 

كيف يمكن الجمع بين باطنية اإلثبات األصلي وخارجية الحركات : تصاغ كما يليوالتي 
والكائنات التي تشهد على المطلق؟ ماهي الشروط الالزمة للتكلم قصصيا عن األمل؟ 

   وكيف مكنته الفلسفة المعاصرة من إعادة النظر في كل شيء؟
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