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ملحق ت�صدره وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية بالتعاون مع «

»

م�أزق التقليدية واحلداثة فـي املركزيات الثقافية
�إ�شكاالت اخلطاب الفل�سفي العربي ..اغرتاب النظرية وق�صور املنهج
الوعي بالتاريخ عند العرب
الإ�سالم والثورة فـي �أعني احلداثيني
التقليد طريق الإبداع
فـي املغرب العربي ..نه�ضة �أيقظتها �صدمة اال�ستعمار
نحو وعي تاريخي يعيد للزمن مكانته
فل�سفة الروح واحل�ضارة عند هيغل :قراءة معا�صرة
مراجعة نقديَّة ل�صورة الآخر فـي ثقافتنا
العرب ..بني احلداثة والتغريب
�صور على جدار العتمة :ال�صورة الذهنية للعرب وامل�سلمني فـي الأو�ساط الأمريكية

�أ ّما قبل....

د .هالل احلجري

�أث��ن��اء ق��راءت��ي لبع�ض ال��درا���س��ات الآرك��ي��ول��وج��ي��ة املت�صلة ب��ع��م��ان ،خا�صة
تلك التي قام بها باولو كو�ستا حول امل�ساجد والأ�ضرحة العمانية القدمية،
ا�ستوقفني م�شهد مثري ي�ستوجب الت�أمل ،وهو وجود بع�ض ال�صحون ال�صينية
اجلميلة ،ذات اللون الأزرق والأبي�ض ،والتي تزين بها معظم حماريب امل�ساجد
القدمية يف عمان .يتجلى امل�شهد يف وجود طائر العنقاء اخلرايف الذي يتو�سط
هذه ال�صحون املل�صقة يف حماريب امل�ساجد العمانية .ومنها على �سبيل املثال،
ال�صحن الذي يزين حمراب م�سجد «ال�شواذنة» امل�شيّد يف حلة ال َع ْقر يف نزوى
�سنة 936هـ1529 /م� ،أو ال�صحن الأزرق  -الأبي�ض تزيّنه العنقاء ،والذي ُزخ ِرف
ب��ه حم���راب م�سجد «ال��ع��ايل» يف منح امل�شيد �سنة 909ه������ـ1503/م .وه���ذا �أم��ر
م�ألوف يف امل�ساجد العمانية الأخرى مثل م�سجدي «العني» و» �سعال» يف نزوى،
والأول بناه الإمام املهنا بن جيفر ،والثاين بني يف عهد الإمام ال�صلت بن مالك
اخلرو�صي .ما يوحي به ت�أمل هذا امل�شهد هو مدى �سعة الأفق الديني الذي
كان يتمتع به الأ�سالف؛ فوجود �صورة طائر يف حمراب م�سجد ،يرتاده الأئمة
والعلماء والفقهاء� ،أم��ر لي�س هينا ،وال ميكن تف�سريه �إال ب�سعة الأف��ق وروح
الت�سامح وتقدير اجلمال املعماري .مل يكونوا �سُذجً ا حتما حتى مير عليهم
مثل ه��ذا امل�شهد دون دراي���ة ب���أب��ع��اده الدينية واالج��ت��م��اع��ي��ة ،ك�لا مل يكونوا
ك��ذل��ك ،و�إمن���ا يف ت��ق��دي��ري ،غلب ح��بُّ َ
اجل��م��ال على نفو�سهم فلم تت�سع تلك
القلوب الطاهرة للتنطع والغلو الذي يفي�ض به اخلطاب الإ�سالمي اليوم.
ل��ق��د ع��ل��م �أول��ئ��ك امل�����ش��اي��خ �أن «ال��دي��ن امل��ع��ام��ل��ة» ،وال مي��ك��ن �أن ُي��خ��ت��زل يف
�شكليات غثة تتحول تدريجيا و�سيكولوجيا �إىل �أفكار متطرفة وعنيفة� .إن
ذلك اال�ستقبال اجلليل للثقافة ال�صينية يف امل�ساجد العمانية يدل على هذا
الوعي املكني بالدين ،الذي ات�سم به �أ�سالفنا ،قد�س اهلل �أرواحهم .لقد كانوا
ُيعلون من �ش�أن َ
اجلمال يف كل �شيء؛ يف ال�شعر ،والأدب ،والعمارة ،والر�سم.
هكذا كانوا منذ عهد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل عهودهم املاجدة.
لقد كانت دم��اء امل�شايخ القدماء تنحاز للجمال ،ومل يغلب عليها جفاف
الفقه وغلظة الطبع .ولذلك � َس ِلموا من مزالق التطرّف ،فات�سعت نفو�سهم
ل�ل�أدب والفن واحل��ي��اة ،وه��ذا ما ت���ؤك��ده �شواهد عديدة من تراثهم الثقايف،
مل�صاحف العمانية القدمية ،في َ
وال�شعري ،والفكري .ترى ا َ
ُده�شك االحتفا ُء
ب��ال��ل��ون ب�ين الأ����س���ود ،والأزرق ،والأح���م���ر ،وال��ذه��ب��ي ،ن��اه��ي��ك ع��ن االه��ت��م��ام
بالزخرفة على َد ّف��ت�� ّي امل�صحف وه��وام�����ش الآي���ات ،ف�ترى خمطوطة ال��ق��ر�آن
وك�أ ّنها لوحة ت�شكيلية حديثة تتعانق فيها خمتلف الألوان .وترى املحاريب يف
امل�ساجد ،ف َتعجَ بُ من نزوع القوم �إىل النحت والزخرفة� ،سواء على اخل�شب �أو
اجل�ص ،حيث تتنوع الر�سومات بني �أ�شكال زهرية ،وخطوط جميلة ،وطا�سات
�صينية خمتلفة ،نق�شت عليها �آيات من القر�آن� ،أو ُخ ّلد فيها �أ�سماء الفنانني
الذين �أبدعوا هذه التحف الفنية الرائعة .وترى احل�صو َن يف نزوى ،وبهالء،
وال��ر���س��ت��اق ،واحل����زم ،وغ�يره��ا م��ن امل��ن��اط��ق ال��ع��م��ان��ي��ة ،فتجد ال��ف��ن ح��ا���ض��رًا،
بنقو�شه ،ور�سومه ،و�أ�شعاره ،رغ��م الغر�ض الع�سكري ال��ذي �شيدت من �أجله
ه��ذه امل��ع��اق��ل .وه��ن��اك من��اذج �أخ���رى م��ن ال�ت�راث الثقايف العماين ت�شهد على
ع�شق القوم للجَ مال وتقديرهم له ،منها الر�سومات واخلطوط الزاهية التي
جندها على جذوع النخل يف �أ�سقف املنازل العمانية التقليدية ،ومنها �أي�ضا
النق�ش على ا ِجلرَار ،والطا�سات ،وال�صحون ،وا ِحلليِّ ،وال�سيوف ،والبنادق� .إ ّنها
منظومة فنية متكاملة تعزز هذا املو�ضوع الذي انطلقت منه هذه املقالة .ويف
هذا ال�سياق �أ�شيد بكتاب �أ�صدرته وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ،بالتعاون
م��ع وزارة ال�ت�راث وال��ث��ق��اف��ة ،ن�شر باللغة الإنكليزية يف م�سقط �سنة ،2008
يتناول مب��ق��االت علمية ر�صينة «ال��ف��ن الإ���س�لام��ي يف ع��م��ان» ،وق��د �صدر هذا
الكتاب م�ؤخرا باللغة العربية.
�إن حُ بَّ َ
اجلمال فطرة ركزها اخلالق يف نفو�س العباد ،به تتزن نفو�سهم،
فيقبلون على احل��ي��اة مبختلف �أل��وان��ه��ا و�أط��ي��اف��ه��ا ،و�إذا جت��ردت منه النف�س
الب�شرية ف�إ ّنها جتنح للغلوّ ،وتنحاز �إىل اال�ستبداد.
hilalalhajri@hotmail.com
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م�أزق التقليدية واحلداثة فـي املركزيات الثقافية
حممد ال�شحي

ي�ستمر احلديث عن الثقافة وما ينتج عنها� ،إثر االحتكاك ،من �صدامات ثقافية تتجلى يف ال�صراعات الأ�صولية يف كل ثقافة .هذه
احلركة الدائرية للثقافات ،بدءًا من الثقافة املحلية (التقليدية) ،واحتكاك هذه الثقافة بنظرياتها يف اخلارج ،ث ّم ا�ستقبال الثقافة
جمددًا ولكن بثوب جديد وما ينتج عن هذا التجديد من �صراعات داخل ّية ،هذه احلركة الدائرية حتتاج �إىل ت�سليط �ضوء النقد عليها
و�آلياتها كي نتمكن من �إدراك �سريورتها .يطرح عبداهلل �إبراهيم ،يف مقاله “العامل املعا�صر وتنازع املركزيات الثقافية” ،حتليال
ثقافيا لظاهرة التمركز الثقايف يف العامل الذي نتجت عن التنازعات الثقافية الكربى.
ا���س��ت��ه��ل �إب��راه��ي��م م��ق��ال��ه ب��ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى دور
الثقافة ومكوناتها يف لعبها ال���دور احل��ا���س��م يف
تثبيت املعايري التفا�ضلية بني ال�شعوب ،وقدرتها
على �أن تهيمن وحتلل وحت��رم وتخف�ض منزلة
فكرة ما �أو ترفعها؛ مما يجعل الثقافة تعي�ش يف
ثنائيات اخلري وال�شر ،ال�شرق والغرب ،الت�أ�صيل
والتحديث .ويف هذ ال�صراع الثقايف واحل�ضاريّ
يالحظ �آلية تراتبية ثنائية
يف العامل احلديثَ ،
مت��اي��ز وت��ف��ا���ض��ل ب�ين م��ا ه��و غ��رب��ي �أ���ص��ي��ل و ذي
مكانة رف��ي��ع��ة ،وب�ين م��ا ���س��وى ذل��ك م��ن ال�شواذ
التابعني لتلك احل�����ض��ارة الأ�صيلة .كما حتدث
عن ت�سرب هذه املفا�ضلة �إىل علوم اللغة والتاريخ
والأع�����راق والفل�سفة والأن�ثروب��ول��وج��ي��ا .وهنا
جند الكاتب يتجاوز الب�سطات النظرية املعتادة
للثقافة و�صراع احل�ضارات ليتحدث مبا�شرة عن
متثالت هذه املفاهيم على �أر�ض الواقع؛ م�ؤكدا
على خطورتها وفعاليتها يف تثبيت الت�صورات
والقيم والر�ؤى.
ويف ظ��ل احل��دي��ث ع��ن ���ص��دام احل�����ض��ارات ،ال
مي��ك��ن �إغ��ف��ال م��ف��ه��وم “العوملة” ودوره يف ه��ذا
ال�صراع .فالثورة املعلوماتية احلديثة ،و�سرعة
االت�صال انتهكت كل الثقافات ،و�أ�صبح ال ميكن
احل���دي���ث ع���ن ث��ق��اف��ة غ�ي�ر ق��اب��ل��ة ل�ل�اخ�ت�راق؛
لت�صبح الثقافة ع��اب��رة ل��ل��ق��ارات .ينتج ع��ن ذلك
�صدمة ثقافية تهز الثقافات التقليدية وجتعلها
�أمام احتمالنيّ � :إما الذوبان يف الثقافة الأقوى،
و� ّإما االلتفات �إىل الذات واالنكفاء عليها ،لتنتج
ع��ن ذل��ك ب��ال��ت��ايل جدلية “الأنا” و”الآخر”،
ويف كلتا احلالتني تكون الثقافة التقليدية �أمام
خطر االن��ق��را���ض �أو االحتماء باملا�ضي والهرب
�إليه من الوح�ش املتخ َّيل املهدِّد لها.
ي�ستطرد ال��ك��ات��ب يف تو�صيف ���س�يرورة دورة
الثقافة هذه ،لي�ؤكد على �أنّ هذا الو�صف ي�صح
حني يكون التبادل الثقايف متكاف ًئا بني الثقافات،
� ّأم��ا حينما ال يكون كذلك ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إىل
تدمري الأن�ساق الثقافية التقليدية ل�ضعفها �أمام
قوة الثقافة العابرة للقارات .وي�ص ّر الكاتب على
�أن التبادل غري املتكافئ بني الثقافات ينتج لنا
�أيديولوج ًيا عند الثقافة املهزومة �أيديولوجيا
تختزل الآخ��ر �إىل مكون هام�شي ي�ستتبع تبعية
له يف نهاية الأمر.
ي��ن��ت��ق��ل ال���ك���ات���ب �إىل حت��ل��ي��ل ن�������ش����أة م��ف��ه��وم
“التمركز” ،نف�س ًّيا ،ليعرفه ب�أ ّنه تعاليِ الن�سق

الثقايف (مبعانيه الدينية ،الفكرية ،العرقية)
على بُعده التاريخي ،ف ُتنتج ذا ًتا مفكرة متعالية،
م�شبعة بالأنا ،ترى يف نف�سها �أ ّنها الأف�ضل ،ويجب
ع��ل��ى “الآخر” امل�����ش�� ّوه �أن يتبع ق��ال��ب��ه اخل��ا���ص
به .ولكنّ تعاليه هذا تع ّريه الآلة النقدية التي
ت�ستنطق املتون والذاكرة التاريخية لتك�شف عن
التكوينات الداخلية امل�ؤ�س�سة لهذه الذات.
يفرق الكاتب بني هويتني متقابلتني؛ هو ّية
ث��ق��اف��ي��ة ال ت��� ّدع���ي احل��ت��م��ي��ة وال��ن��ه��اي��ة ،وه��و ّي��ة
م��رك��زي��ة ه��ي ع��ل��ى ال��ع��ك�����س م��ن الأوىل؛ ت�شكل
�أيديولوجيا قا ّرة وكونية يف �آن واحد ،وت�صطنع
�أ�صوال عرقية ودينية وفكرية تقتات منها �أمام
ال�شعور بالنق�ص �أم���ام الآخ���ر ،ويفتعل عالقات
وهم ّية ال وجود لها �إال يف ذهنه.
ثم ينتقل الكاتب تدريج ًيا �إىل احلديث حول
ن��ق��د امل��رك��زي��ة ال��غ��رب��ي��ة وامل��رك��زي��ة الإ���س�لام��ي��ة؛
ك���ون ال��ن��ق��د مي��ث��ل ال��دع��ام��ة الأ���س��ا���س��ي��ة ل��ه��وي��ة
االخ��ت�لاف التي تعطي الهوية الثقافية مرونة
مت�� ّك��ن��ه��ا م���ن ال��ت��ع��اط��ي م���ع م��ك��ون��ات ال��ث��ق��اف��ات
الأخرى (دين ،فكر ،عرق) .وي�ؤكد على �أن النقد
ي�ؤ�س�س طريقة يف التعامل بني الذات والآخر ال
تق�صد �إىل القطيعة بينهما قدر ق�صدها لإقامة

ج�سور التوا�صل بينهما .وميثل على ذلك بحال
الثقافة الإ�سالم ّية التي تعاين من عدم االهتمام
مب�سار (دورة) تلقي الأفكار من الثقافة الغربية
(املركزية) ،مما �أنتج حقل �صدامات النهائية بني
املفاهيم واملقوالت والت�صورات امل�ستعارة �إليها.
ويف معر�ض حديث الكاتب عن �أ�صول التمركز
ال���غ���رب���ي ،ت��ط��رق �أوال �إىل ظ��ه��ور امل�����ص��ط��ل��ح��ات
ال��ت��ي �أ�س�ست لتلك امل��رك��زي��ة؛ حيث �أع���اد ظهور
م�صطلحي “�أوروبا” و”الغرب” �إىل الع�صر
الو�سيط ال��ذي تطورت فيه جملة من العنا�صر
االج��ت��م��اع�� ّي��ة وال��دي��ن��ي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة والثقافية
فاندجمت لت�شكل هوية ال��غ��رب مب��ا حتمله من
دالالت امل��رك��زي��ة والإق�������ص���اء ل�ل�آخ��ر وال��ت��ب��ع��ي��ة.
ولي�س �أدل على ذلك من حمالت تن�صري العامل
العربي ،واعتباره تاب ًعا يجب �أن ين�ضم �إىل �أوروبا
امل�سيحية يف الدين احل��ق ،رغم �أنّ مهد الديانة
امل�سيحية يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي ،كما �أنّ �أوروب����ا مل
تكن م�سيحية فيما عدا حو�ض البحر املتو�سط
قبل �أن يتم تن�صري بقية �أوروب��ا الوثنية .الأمر
ذاته فيما يتعلق ب�أ�صول املركزية الإ�سالمية يف
م��روي��ات��ه��ا ،ط���وال ال��ق��رون ال��و���س��ط��ى ،وبخا�صة
ت���ل���ك امل�����روي�����ات اجل���غ���راف���ي���ة وال���دي���ن���ي���ة وك��ت��ب

ال��رح�لات؛ فالعالمَ خ��ارج الإ���س�لام غفل ،مبهم،
بعيد عن احلق ،بانتظار عقيدة �صحيحة لإنقاذه
من �ضالله .ثم يعود لتتبع ظهور امل�صطلحات
ذات الداللة املركزية؛ ففي القرون الو�سطى بد�أ
م�صطلح “العامل الإ�سالمي” يحل حمل “دار
الإ�سالم” ،مما يجعل الدالالت الثنائية تتداعى
م���ن َق��ب��ي��ل “العوامل الأخرى” امل��خ��ت��ل��ف��ة عن
“العامل الإ�سالمي” املثايل.
ويف حديثه عن تنازع املركزيات الثقافية ،بني
التقليدية منها واملدنية ،ي�ؤ ّكد على االزدواجية
التي تعي�شها املجتمعات الإ���س�لام�� ّي��ة ب�ين القيم
ال��روح��ي��ة ال�شرقية وامل��ادي��ة الغربية .مم��ا جعل
املجتمع يف م�أزق �أخالقي بني االلتفات �إىل التاريخ
واالنكفاء على الذات واجلمود يف املكان الذي هو
فيه ،وب�ّي�نّ التعاطي م��ع امل��رك��زي��ة الغربية التي
غزت العامل �سيا�س ًيا واقت�صاد ًيا ومعرف ًيا .ونتج
عن ذلك تيار يدافع عن الهوية التقليد ّية املميزة
التي �أوقعتهم يف تقدمي ق��راءات ّ
ه�شة للإ�سالم
تقوم على فهم مدر�سي �ضيق ،و�سعت �إىل البحث
يف ت���اري���خ الإ�����س��ل�ام الأول ع���ن ت�������ص���ورات تقبل
الآخر و�إ�سقاطها على احلا�ضر الذي يكذب تلك
املقدمات عمل ًيا .وتيار �آخر ،قال باحتذاء الغرب
وا�ستعارة حداثته واالندماج يف عامله الذي �ضمن
حقوق الإن�����س��ان ور� ّ��س��خ �سننا قانونية وحقوقية
واجتماعية يف دولة امل�ؤ�س�سات ،متنا�سني الن�سق
الثقايف اخلا�ص الذي و ّلد هذه املفاهيم وانبثقت
منه ،ما من �ش�أنه �أن يوقع العامل الإ�سالمي فيما
وقعت فيه �أوروبا القرون الو�سطى ،وهو ما نراه
حاليا يف العامل الإ�سالمي؛ فك�أننا �أم��ام �أوروب��ا
جديدة �سي�أكل بع�ضها ً
بع�ضا قبل �أن ت�ستقر على
تلك املفاهيم الإن�سانية.
أخ���ي���را �أق������ول �إ ّن ع���ب���داهلل �إب���راه���ي���م ق�����دّم ل��ن��ا
� ً
تو�صي ًفا جيدا ح��ول املركزيات الثقافية ،الغربية
والإ����س�ل�ام���ي���ة ،وط��ب��ي��ع��ة ت���ك���وّن ك���ل م��ن��ه��م��ا ،وق���دّم
حماولة لتحليل تكوّن تلك املركزيات نف�س ّيا �إال �أ ّنه
�أعوزه العمق النف�سي قليال؛ فل ْم يُ�شر �إىل الرغبات
ال��ن��ف�����س��ي��ة ال��ع��م��ي��ق��ة واحل�����اج�����ات امل���ح���رك���ة ل��ت��ل��ك
ال��رغ��ب��ات .و�أراين �أت��ف��ق م��ع��ه يف ك��ث�ير مم��ا طرحه
يف مقاله م��ن دورة ال��ث��ق��اف��ات فيما بينها وت���داول
�أفكارها� ،إال �أ ّن الطرح املو�سوعي �أ�ضعف قليال من
لغة املقال و�أوقعه يف تكرارات ال داعي لها.
Alshehhim@hotmail.com
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�إ�شكاالت اخلطاب الفل�سفي العربي ..اغرتاب النظرية وق�صور املنهج
�أ�سماء ال�شام�سية

َي ْبنِي الدكتور �أحمد برقاوي فكر َة مقاله على ثالثة اجتاهات فل�سفية؛ هي :طبيعة الوعي الفل�سفي -النظري -لدى ِّ
املنظرين والفال�سفة
رب مفاهيم الأمة والقومية العربية واحلرية يف � َإطارها املارك�سي لأقطاب تلك العقائد ،مرو ًرا
العرب؛ انطال ًقا من فكرة “فل�سفة التقدم” ،ع َ
بفكرة «الفل�سفة العقلية النقدية وحرية العقل» ،متعين ًة يف عِ لل التخلف وميتافيزيقية العقل العربي و�أيديولوجيته ،ويف الفل�سفة االجتماعية
عرب اال�ضطهاد الطبقي با�سم الدولة ،وا�ستبداله باملجتمع؛ من �أجل �صَ ْوغ مفهوم واقعي للحرية؛ انتها ًء مبوقف الفل�سفة من الالهوت وم�شكلة
الرتاث العربي الإ�سالمي.
وب��ح�����س��ب ب���رق���اوي ،ف�����إن م�شكلة ال��ت��ق ُّ��دم
ارت����ب َ
����ط����تْ مب�����ش��ك��ل��ة ل�����ص��ي��ق��ة ب���ه���ا؛ وه����ي:
«احل���ري���ة» ،و�أنَّ ال���وع���ي ال��ف��ل�����س��ف��ي ال��ع��رب��ي
امل����ع����ا�����ص����ر ت�������ش���كَّ���ل ع��ب��ر محُ������اول������ة ف��ه��م��ه
لـ”احلرية” ك��م��ف��ه��وم وم���ب���د�أ ،وق���د بعثت
احلرية فل�سف ًّيا عرب التنظري لأهم امل�شاريع
العربية ،وه��و م�شروع «القومية العربية»،
وي����ح����اول ب����رق����اوي َن����قْ����د الأي���دي���ول���وج���ي���ة
القومية التي تعلو على اخلطاب الفل�سفي
القومي؛ من خالل قول َبة الأ�س�س النظرية
و�إ�شكاالتها وتعقيداتها التي �أ�س�ست عليها
َ
اخلطاب
“القومية”� .إنَّ الإ�شكال الأول يف
ال��ف��ل�����س��ف��ي ال���ق���وم���ي ه����و ت��ن��اق�����ض الإرادة
وال��ت��اري��خ يف ال��وع��ي ال��ف��ل�����س��ف��ي؛ فالفل�سفة
ال��ق��وم��ي��ة ج��ع��ل��تْ الإرادة يف م��ك��انٍ �أرف���ع من
التاريخ؛ هذا الأخري الذي �ساهم يف احل�ؤول
تقدمها
دون �إرادة الأم��ة العربية يف حتقيق ُّ
ب�����س��ب ٍ��ب م���ن امل�����ش��ك�لات ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ع��ال��ق��ة
وال���ع���راق���ي���ل ال�����س��ي��ا���س��ي��ة والإرث ال��ث��ق��ايف
والتناق�ض االجتماعي الطبقي؛ فالفل�سفة
القومية تقيم ارت��ب��اطً ��ا ح��ول فاعلية الأم��ة
وحرية �إرادت��ه��ا؛ �إذ �إنَّ فاعلية الأم��ة تو�صل
�إىل اك��ت��م��ال ح��ري��ت��ه��ا ،وال ت��ت��م الأخ��ي�رة �إال
بتحقيق الوحدة� .إنَّ االرتباط بني مفهومني
عظيمني “الإرادة واحلرية” ،وحتقيقهما
بالوحدة ،يف�ضي �إىل تنظري فل�سفي �آخ��ر؟
�إنَّ احل��ري��ة لي�ستْ حقا م�ستقال ب��ذات��ه ،بل
ف��ع ً
�لا ال تتم �إال �ضمنَ «تكتل ق��وم��ي» ،وهو
م���ا ي��ع��ن��ي �أنَّ ال�����دول ال��ق��وم��ي��ة احل�����رة هي
ال��ه��وي��ة امل��ط��ل��ق��ة؛ ف��ل��ك��ي ت��ق��وم وح���دة الأم���ة
يجب �أن ت��خ��ت��زَل ح��ري��ة الأف����راد يف احلرية
الأ�سمى للدولة التي هي لي�ست بال�ضرورة
ح��ري��ة املجتمع؛ ف��وح��دة الأم���ة تعني “نزع
االختالف” :االخ��ت�لاف املذهبي والطبقي
وال��ع�����ش��ائ��ري وال���ق���ط���ري .ويمُ��ك��ن��ن��ي ال��ق��ول
ب���أن ما �أف�شَ ل م�شروع القومية هو مبد�ؤها
يف ال��ت��ن��ظ�ير ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ذوب�����ان الأق َ
���ط���ار
ومتايزاتها الثقافية واالجتماعية ككل؛ فها
هي”اجلمهورية العربية املتحدة” م�ؤ�س�س ًة
يف �سوريا ومِ �صر؛ �آل��ت �إىل التفكك بف�ضل
االخ��ت�لاف��ات الرا�سخة ب�ين الإقليمني التي
ي��ت��ع��ذر م��ع��ه��ا ج��م��ع م�����س��ت��وي�ين م��ن ال��ت��اري��خ
��وى واح����د� .إن ح��ت��ى ن��زع
وال��ث��ق��اف��ة يف م�����س��ت ً

االختالف املذهبي لي�س بريئًا يف حد ذاته؛
لأن هدفه الأوحد لي�س التخل�ص من الفرقة
امل��ذه��ب��ي��ة ب��ق��در م��ا ه��و ت��رك��ي��ع ال��ف��روق��ات يف
املجتمع ل�صالح امل�شروع املارك�سي� .إنَّ هذا
وا�ضح يف الن�صف الثاين من القرن
الرتكيع
ٌ
الع�شرين م��ن عمليات �إب���ادة ك��ل م��ن ت�س ِّول
نف�سه �إقامة دولة قطرية �أو ت�أ�سي�س م�شروع
�سيا�سي م�ستقل يف ك��ل م��ن ال��ع��راق و�سوريا
وم�صر.
وي��ع�� ِّرج ب��رق��اوي على ظهور اجت��اه جديد
يف اخلطاب القومي وهو” الفل�سفة النقدية
وح���ري���ة العقل” ب�����س��ب��ب ف�����ش��ل َت��ع�ين ف��ك��رة
الأم��ة احل��رة على �أر� ِ��ض ال��واق��ع؛ فكان البد
من حترير العقل العربي من القيود التي
حت����د م����ن ق����درت����ه ع���ل���ى ال��ت��ف��ك�ير ال����واع����ي،
وال��ع��ق��ل ال��ع��رب��ي ب��ح�����س��ب االجت�����اه اجل��دي��د
هو عقل ميتافيزيقي ،خ��رايف ،مغرتب؛ مما
ي���ؤ���س�����س لعقل م��ت��م��اي��ز .وي��ع�تر���ض ب��رق��اوي
ع��ل��ى ت�صنيف ال��ع��ق��ل ال��ع��رب��ي ب���أن��ه ُمتمايز
م���ن ج���ه��� ِة �أن م��ف��ه��وم “العقل العربي”
غ�ير م��ت��ع�َّي�نَّ واق��ع��ي��ا ب��خ�لاف م��ف��ه��وم الأم���ة
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ع�� َّي��ن��ة واق��� ًع���ا .وع��ل��ى ه����ذا؛ فال
ت��وج��د ع��ق��ول م��ت��م��اي��زة� ،إمن���ا �أمم متمايزة
ع�ب�ر م��ك��ون��ات ع���دي���دة؛ لأنَّ ال��ع��ق��ل انت�صر
لأن يكون عقال �إن�سانيا واح�� ًدا .ورمبا يجد
برقاوي يف فكرة التمايز بني العقول َ�ض ْربا
م��ن ال��ع��ن�����ص��ري��ة امل��ت��ع��م��دة يف اع��ت��ب��ار العقل
ال��ع��رب��ي امليتافيزيقي واخل����رايف ال�����ض��د من
ال��ع��ق��ل ال��و���ض��ع��ي وال��ع��ل��م��ي؛ ل��ذل��ك يرف�ض
الفكرة كل ًّيا ،ولكنني �أج��د �أن الت�صنيف ال
يعيبه �شيء من جهة �أن كلَّ َعقل يت�شكل عرب
م��راح��ل وف��قً��ا مل��ك��ون��ات ث��ق��اف��ي��ة واجتماعية
و���س��ي��ا���س��ي��ة واق��ت�����ص��ادي��ة ع��م��ي��ق��ة ورا���س��خ��ة،
وي���ت���ح��� َّول ت��اري��خ�� ًّي��ا ع�ب�ر م��رح��ل��ة ف��ا���ص��ل��ة؛
فالعقل الأوروب�����ي م��ن��ذ م��ا ق��ب��ل الك�شوفات
اجلغرافية ك��ان ع��ق ً
�لا قرو�سطيا م��ا ورائ��ي��ا
ق��ب��ل ال��ت��ح��ول ال��ف��ا���ص��ل ب���إره��ا���ص��ات ال��ث��ورة
الفرن�سية وبزوغها النهائي يف القرن ال�سابع
ع�����ش��ر؛ فالعقل ال��ع��رب��ي متمايز ع��ن العقل
الأوروب��ي ،وعن العقل الياباين ،وعن العقل
الأم��ري��ك��ي ،وع���ن ال��ع��ق��ل الإف��ري��ق��ي ،وه��ك��ذا
ب�سبب م��ن ال��ت��ح��والت التاريخية الداخلية
واخل���ارج���ي���ة وال���ع�ب�ر زم��ن��ي��ة ال��ت��ي ت����ؤث���ر يف

�أن�����س��اق املجتمع نف�سها مب��ا فيها الثقافية
واالج��ت��م��اع��ي��ة� .إنَّ م��ا ُي�����ش�ير �إل��ي��ه ب��رق��اوي
بالعقل الإن�ساين الالمتمايز ُيعبرِّ عن املنتج
النهائي لكل عقل و�آخ���ر ،و ُي�شكِّل مجُ تمِ ًعا
وتفرداته عقال �إن�سانيا مرتاك ًما،
بخرباته
ُّ
ولكنه ُمرتاكم عرب متايز خا�ص.
ويف َم ْوقف الفل�سفة من الالهوت ،يت�ساءل
ب��رق��اوي على ل�سان الفيل�سوف العربي عن
�إمكان التقريب بني عاملي الإلهام “الوحي”
والربهان “الب�شر” �أم �إبقائهما ُمنف�صلني؟
ومل���ح���اول���ة �إي����ج����اد ج�����واب ت��وف��ي��ق��ي ل��ه��ذا
ال�������س����ؤال ،ي�����س��ت��ع��ر���ض �آراء ف�لا���س��ف��ة ع��رب
ح������اول ب��ع�����ض��ه��م ال���ت���ق���ري���ب ب��ي�ن ال��ف��ل�����س��ف��ة
وال�لاه��وت فيما َر�أى بع�ضهم �أن �إبقاءهما
مب��ع��زل ع��ن بع�ضهما �أوىل م��ن تقريبهما؛
م��ن �أم��ث��ال� :إب��راه��ي��م بيومي م��دك��ور؛ ال��ذي
ح��اول �أن يعرف من الدين ج��دوى ا�شتغاله
ب��ال��ف��ل�����س��ف��ة ،وزك����ي جن��ي��ب حم��ف��وظ ون��ق��ده
للأحكام الدينية وحماولة تو�ضيح موقفه
م���ن امل��ي��ت��اف��ي��زي��ق��ي��ا ال��دي��ن��ي��ة ،وف������ؤاد زك��ري��ا
وتعريفه للإ�شكال ب�أنه �إ�شكال يف املنهج ال
امل�ضمون؛ باعتبار �أن الدين يغلب العاطفة،
فيما الفل�سفة �إن�سانية امل�صدر ،حتى ي�صل
برقاوي �إىل ر�ؤي��ة ف���ؤاد زكريا التي يحر�ص
�أن ي�ستعر�ضها؛ باعتبارها غري داح�ضة لأي
ر�ؤي����ة دي��ن��ي��ة ،ب��ل ب��اع��ت��ب��اره��ا م�����ص��احل��ة بني
ال��ف��ك��ر ال��دي��ن��ي والفل�سفي ُي�ث�ري بع�ضهما
ب��ع�����ض��ا .وي����دع����م ب����رق����اوي رغ���ب���ت���ه يف ه���ذه
امل�صاحلة ب�����ض��رورة االع�ت�راف بخ�صو�صية
ال��ف��ل�����س��ف��ة الإ���س�لام��ي��ة؛ ب��اع��ت��ب��اره��ا فل�سفة
حم�����ض��ة ول��ي�����س��ت ف��ل�����س��ف��ة ي��ون��ان��ي��ة يف ث��وب
ع���رب���ي ك��م��ا ي���زع���م امل�����س��ت�����ش��رق��ون؛ �أم���ث���ال:
رينان؛ ال��ذي ر�أى �أن العرب �أم��ة عارية من
�أي ث����وبٍ ح�����ض��اري يف ال��ف��ل�����س��ف��ة �أو ال��ف��ن��ون
واخل����ي����ال اخل��ل��اق و�آداب امل��ل�احِ ����م ،وع��ل��ى
ل�����س��ان م���دك���ور ال�����ذي ُي�����ؤك����د �أنَّ ال��ف��ل�����س��ف��ة
العربية لي�ست خال�صة حم�ضة ،بل هي نتاج
�إ�ضافات الفر�س والأوروب��ي�ين والهنود؛ لذا
فهي فل�سفة �إ���س�لام��ي��ة جتمع ك��اف��ة �أط��ي��اف
املجتمعات التي دخلت �ضمن الإمرباطورية
العربية مبعناها ال�سيا�سي.
ل��ك��نَّ امل������أزق ال����ذي َو َق�����ع ف��ي��ه ب���رق���اوي يف
م��ن��اق�����ش��ت��ه ل��ل��وع��ي ال��ف��ل�����س��ف��ي ال���ع���رب���ي ه��و

خلطه ل��ر�ؤي��ة م��دك��ور �أنْ لي�س ثمة فل�سفة
عربية وح�سب ،بل �إ�سالمية عامة ،وه��و ما
يجعل “الوعي الإ�سالمي” �إج��م��ا ًال �ضمن
�إط���ار ال��وع��ي الفل�سفي ال��ع��رب��ي؛ مم��ا يعني
�أنَّ الوعي الفل�سفي العربي غري فاعل دون
وعي الأجنا�س “غري العربية” التي �شكَّلت
اخل��ط��اب ال��ن��ظ��ري ،ب��ل وم���ا يجعل ت�أ�سي�س
ف��ل�����س��ف��ة “قومية عربية” م���ن ال�����ص��ع��وب��ة
مب����ك����ان ،خ�����ص��و� ً��ص��ا و�أن ال����ب��ل�اد ال��ع��رب��ي��ة
نف�سها ت�ضم �أع��را ًق��ا غ�ير عربية م��ن الكرد
��ي�را ي��رى ب��رق��اوي �أنَّ �إع���ادة
والأرم����ن ..و�أخ ً
قراءة الرتاث العربي تتطلب ثورية من نوع
التحرر الوطني ،موافقًا على
ثورية حركات
ُّ
�آراء ح�سني م���روة وط��ي��ب تيزيني يف م��ب��د�أ
ال��ث��وري��ة ع��ل��ى ال�ت�راث ال��ع��رب��ي-الإ���س�لام��ي،
و�أج�����دين �أت���ف���ق م���ع ب���رق���اوي يف �أنَّ ال��ع��ودة
ل��ق��راءة ه��ذا ال�ت�راث ك��ان داف��ع��ه��ا��� :س�يرورة
احلركة القومية العربية واملارك�سية العربية
فر�ضا على �أ�سا�س فكري عربي
ً
التي ُفر�ضتْ
���ام���ا ع���ن ذل����ك ال���ذي
وت���اري���خ���ي خم��ت��ل��ف مت ً
ف�سر �سقوط
ن�ش�أت فيه املارك�سية وه��و ما ُي ِّ
امل�شروع القومي نهاية الثمانينيات� ،إال �أنَّ
اخل��راب ال��ذي ح��لَّ ب��الأم��ة العربية �أدى �إىل
التحرر
�أن يح ِّمل التيار الإ�سالمي حركات
ُّ
الوطني هذه امل�س�ؤولية ،وهذه الأخرية بد�أت
ت�أخذ على عاتقها النه�ضة اجلديدة ،ولكنَّ
ال�س�ؤال� :إىل � ِّأي مدى كان التيار الإ�سالمي
ُم�����س��ت��ع�� ًدا ل��ل��ع��ودة ل���ل�ت�راث وق��ل��ب امل��ق��والت
الدينية الراكدة و�إح��داث ثورة يف املفاهيم؟
و�إىل � ِّأي َم���دَى ت���أك��د للتيار الإ���س�لام��ي �أنَّ
ال��ع��ودة ل��ل�تراث وغربلته هما احل��ل الأمثل
ال�ستنها�ض روح الأم��ة العربية؟ �إنَّ يف ر�أيي
�أن ذلك الن�شاط الإ�سالمي منذ الثمانينيات
قدما؛ وذلك لربوز
وحتى اليوم مل يتحرك ً
الهدف ال�سيا�سي عند امل�شاريع الإ�سالمية
اجل��دي��دة �أك َ
�ث�ر م��ن ال��ه��دف النه�ضوي على
م�ستوى املجتمع والفكر والعلم والفل�سفة
�����ض��ا؛ ف��� ً
��ض�لا ع��ن �أنَّ ال���ق���راءات ال�تراث��ي��ة
�أي ً
وغربلتها مل تكن دع��وة جدية بقد ِر ما هِ َي
َدع�����وات ن��ظ��ري��ة ت��خ��فِّ��ف م��ن واق���ع ال��ق�����ص��ور
التطبيقي يف رفع احلِ مل عن الأمة العربية.
asmaashamsi@hotmail.com
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الوعي بالتاريخ عند العرب
�سعيد ال�شعيلي

ُّ
ي�ستهل عبدالرزاق عيد مقاله «�أ�سئلة الوعي والنهو�ض والتاريخ يف الفكر العربي املعا�صر» ،بطرح �س�ؤال تاريخي مهم« :ملاذا ت� َّأخر
امل�سلمون وتقدَّم غريهم؟» ،جمدِّدا ال�س�ؤال ب�صيغة حداثية �أخرى« :ملاذا ت� َّأخر الوعي التاريخي العربي وتقدَّم عند الآخر؟»؛ ُمعتربا �سبب
تخلف امل�سلمني وتقدُّ م الآخر هو عدم امتالكهم للوعي التاريخي.

وي���ب���د�أ ع��ي��د ب��ع��ده��ا م��ن��اق�����ش��ة م�����ش��روع�ين
ف���ك���ري�ي�ن ع��ب�ر ال���ت���ن���ا����ص م��ع��ه��م��ه��ا؛ وه���م���ا:
م�����ش��روع ع���ب���داهلل ال���ع���روي يف ب�ل�اد امل��غ��رب،
وم�����ش��روع ي��ا���س�ين احل��اف��ظ يف ب�ل�اد ال�����ش��ام..
ومع هذا التنا�ص ن�ستطيع اكت�شاف الركود
الذي حلق ويلحق بالفكر العربي؛ فالأ�سئلة
التي تُطرح واال�ستنتاجات التي تُ�ستنبط ما
زال���تْ نف�سها ُم��ن��ذ ق��رن ون�����ص��ف ..وال��ع��روي
الذي ق َّدم يف كتابه «العرب والتاريخ» مفاتيح
مفاهيمية مهمة من اجلهة الفنية واملعرفية
والوظيفية ،يرى �أن امل�ؤرخ املعا�صر «ال يف�سر
ال��وق��ائ��ع مبنطق امل�شاركني فيها ،ب��ل ح�سب
منطق مل يعوه هُ ��م ويعيه هو اليوم «فالبد
م���ن ال��ت��م��ي��ي��ز ب�ي�ن م��ن��ط��ق امل�������ؤرخ ،وارت���ب���اط
وع��دم ارتباط الأح��داث والوقائع كما كانت
ف��ع�لا وال���ت���ي مل ي��ع��ل��م��ه��ا �أح�����د ب��ال�����ض��ب��ط..
ُمعتربا ال�سرية النبوية هي املعيار احلا�سم يف
البيئة الت�أليفية يف ُم�ؤلفات التاريخ العربي،
ف�سر َح ْ�سب وجهة نظره احليادية
وهذا ما ُي َّ
ال�سلبية عند امل����ؤرخ العربي جت��اه الوقائع.
ول��ه��ذا ال�����س��ب��ب َن َ
��ظ��ر امل�����ؤرخ ال��ع��رب��ي لبع�ض
الأح��داث ب�سلبية؛ مثل ُفتوحات خلفاء بني
�أم��ي��ة ،لكنْ غ��اب عن ذه��ن ال��ع��روي م�س�ألتان
مه َّمتان؛ هما� :إنّ ما ُي�سمى التاريخ القدمي
فيما قبل الدعوة مل يكن على هذه الدرجة
م��ن الإه��م��ال كما ذه��ب ,و�أي�����ض��ا ع��دم �إث��ارت��ه
�أي ���س���ؤال ح��ول ���ش��روط ال��ت��وات��ر وال��رواي��ة،
وما ا�ستتبع ذلك من علوم اجلرح والتعديل،
و َمدَى الوثوقية التي ميكن �أن تمُ نح للرواية

ول��ل��خ�بر امل��ن��ق��ول .وي��ت��ن��اول ع��ي��د ب��ع��د ذل��ك
ال��و���ض�� َع احل���ايل يف ال��ب��ح��ث ال��ت��اري��خ��ي؛ من
خ�لال ت�صنيفات الكاتب ق�سطنطني زري��ق،
وال��ت��ي يمُ��ك��ن ت�صنيفها يف �أرب��ع��ة اجت��اه��ات:
االجت���اه التقليدي ال��ذي ح��اف��ظ على نظرة
امل������ؤرخ��ي��ن ال����ق����دام����ى ،واالجت��������اه ال���ق���وم���ي
ال����ذي ي��ن��غ��م�����س يف امل��ا���ض��ي ال��ق��وم��ي ومي��ي��ل
�إىل ال��ت��ج��ري��د ع��ل��ى ال��ط��ري��ق��ة ال��روم��ان�����س��ي��ة
ُ
وينتقل
واالجتاه املارك�سي واالجتاه القومي.
ال��ك��ات��ب ب��ع��ده��ا مل��ن��اق�����ش��ة ال�� ُب��ع��د ال���ك���وين يف
الوعي التاريخي ويبد�أ بطرح �س�ؤال يا�سني
احل���اف���ظ�“ :أين ن��ح��ن ال���ع���رب م���ن الآخ����ر
يف ���ش��ب��ك��ة ع�لاق��ات��ن��ا م���ع الأمم وال�����ش��ع��وب
الأخ��������رى؟ وك���ي���ف ي��ف��ك��ر الآخ�������ر ،ال ���س��ي��م��ا
و�أن الآخ���ر ه��و املجتمع املتغلب؟”� ،إنَّ من
خ�صائ�ص الوعي التاريخي� :إيجابية احلدث
يف�سر املا�ضي ،لكنَّ
التاريخي؛ �إذ احلا�ضر ِّ
املا�ضي ال ينفك عن حكم احلا�ضر ,والأ�سا�س
الفل�سفي الكامن وراء هذا الوعي التاريخي
يتمثَّل باعتبار �أنْ ال حقيقة ُمطلقة �سوى
ال�����ص�يرورة؛ فاحلقيقة املطلقة تتك�شف يف
�إ����ش���راق���ة م��ب��اغ��ت��ة؛ ل���ذل���ك جن���د �أنَّ ال��وع��ي
ال��ت��اري��خ��ي ي��ت��ج��اور م���ع ال���وع���ي ال��ل��ي�برايل
احل��دي��ث ،وم��ع الوعي الكوين لإن��ت��اج الوعي
امل���ط���اب���ق وف����ق م�����ص��ف��وف��ة ي��ا���س�ين احل��اف��ظ
ال��ن��ظ��ري��ة .ن��اق�����ش ال��ك��ات��ب ب��ع��ده��ا احل��داث��ة
الليربالية بني العروي واحلافظ؛ فالعروي
يرى �أنَّ عالقة املفكرين العرب بالليربالية
مل ت��ت��ج��اوز ال�����ش��ع��ار �إىل التمثل الفل�سفي؛

فالليربالية يف ال�سياق النه�ضوي العربي
وف���ق م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��روي جت�سيد مو�ضوعي
ع��ق�لاين مل�����س��ت��وى ال��ت��ط��ور ال��ت��اري��خ��ي ال��ذي
ح��ق��ق��ه امل��ج��ت��م��ع ،ومل�����س��ت��وى وع��ي��ه ال��ت��اري��خ��ي
بهذا التطور� ،أو مبعنى �أدق ا�ستجابة ملا مل
يحققه املجتمع بعد ،وهذا يعني بلغة يا�سني
احلافظ� ،أنَّ الليربالية يف الزمن النه�ضوي
�أنتجت وعيا تاريخيا كونيا مطابقا حلاجات
املجتمع العربي ،وهو يلتم�س طريقه باجتاه
التقدم والتحديث.
ويف نهاية امل��ق��ال ،ناق�ش الكاتب تاريخية
ط��ه ح�سني وبنيوية اجل��اب��ري ،الأول ك�أبرز
ممثل لليربالية النه�ضوية العربية ،و�أول
امل��ه��ت��م�ين ب��ال��ت���أ���س��ي�����س ل��ل��وع��ي ال��ت��اري��خ��ي،
وال��ث��اين ك����أول م��ن و���ض��ع م�شروعا متكامال
ع�����ن ن����ظ����ام ال���ت���ف���ك�ي�ر ال����ع����رب����ي م�����ن خ�ل�ال
املنهجية احلديثة (البنيوية يف ا�شتقاقاتها
ال�سيميولوجية والتفكيكية) ..م�شريا �إىل
�أنَّ تاريخية طه ح�سني �أنتجتْ وعيا مطابقا
ل��واق��ع الفكر العربي تاريخيا ،بينما ق��راءة
اجل���اب���ري ال��ب��ن��ي��وي��ة �أن��ت��ج��تْ ل��ن��ا ت�صنيفات
للفكر العربي ،لي�س وفق �سياقه التاريخي،
ب���ل وف���ق ال�تر���س��ي��م��ات امل�����س��ب��ق��ة ال��ت��ي ت��رغ��م
ال���واق���ع ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف م��ع ح��اج��ات ال��ن��م��وذج
ال��ن��ظ��ري امل�����س��ب��ق .ويف �آخ���ر ج��زء م��ن امل��ق��ال،
ناق�ش الكاتب م�س�ألة الأنا/الآخر/مع �إ�سقاط
البعد ال��ك��وين للوعي ال��ت��اري��خ��ي .وي���رى �أن
ال ُبعد الكوين هو ُعن�صر �ضروري ال�ستكمال
هذا الوعي ملنظوره لذاته من خالل جدلها

الذاتي اخلا�ص ،مع املو�ضوع الكوين العام.
ويتناول يف هذا اجلانب فكرة اجلابري الذي
ي��دع��و �إىل اال���س��ت��ق�لال ال��ت��اري��خ��ي ال�����ش��ام��ل
ل��ل��ذات ال��ع��رب��ي��ة ،ان��ط�لاق��ا م��ن �أن �إ�شكالية
الأ���ص��ال��ة وامل��ع��ا���ص��رة ه��ي �إ���ش��ك��ال��ي��ة نظرية
مي��ي��ل ا�ستقاللها الن�سبي ع��ن ال��واق��ع نحو
املئة باملئة ،فهي بالتعاليم م�شكلة “فكرية”
ال عالقة لها بالواقع ،بل �إن العقل يتداولها
يف ن�سقه التداويل املغلق ،يطرحها ك�إ�شكالية،
ثم ي�صبغها كنظرية من وراء ظهر الواقع/
امل��ج��ت��م��ع ف�������إن ه���ن���اك م����ن ي���دع���و ���ص��راح��ة
لإعالنها حر ًبا ,و�أن اال�ستعمار هو الذي حمل
الفكرة القومية �إىل خارج �أوروبا كي ي�سيطر
بها على ال�شعوب غري الأوروبية ،و�أن الغرب
هو ال��ذي “ن�شر الفكرة القومية من طريق
الإر�ساليات واملدار�س الأجنبية ،خا�صة ال�شام
ولبنان ،وتعليم �أبنائه وتربيتهم على الفكرة
القومية� ،سلخا لهم عن الأمة الإ�سالمية».
وه��ك��ذا ن�ستطيع �أن ن��ق��ول �إنَّ ع��ب��دال��رزاق
ك�����ش��ف -م����ن خ��ل�ال م���ق���ال���ه -ح���ال���ة ال��وع��ي
ال��ت��اري��خ��ي ل���دى ال��ع��رب ،وك��ي��ف يمُ��ك��ن لهذا
الوعي التاريخي �أنْ ُي�ساهم يف تطور العرب
ف��ك��ري��ا ل����وال ح���ال���ة اجل���م���ود ال���ت���ي م���ا زال���ت
م�سيطرة على عقل العربي.
وم��ن وج��ه��ة ن��ظ��ري� ،أرى �أنَّ ع��ب��دال��رزاق
ع��ي��د ا���س��ت��ط��اع م��ن��اق�����ش��ة ال��و���ض��ع ال��ت��اري��خ��ي
عند امل���ؤرخ العربي؛ ب��دءا من ع�صر ال�سرية
ال��ن��ب��وي��ة ،وك��ي��ف �أثَّ�����رت ال�����س�يرة ع��ل��ى و���ض��ع
ال���ت���اري���خ؛ ان��ت��ه��ا ًء ب���امل����ؤرخ احل���دي���ث .و�أت��ف��ق
م��ع م��ا ق��ال��ه ال��ع��روي يف و���ص��ف الليرباليني
ال���ع���رب ب���أن��ه��م مل ي����أخ���ذوا م���ن ال��ل��ي�برال��ي��ة
غ�ير ال�شعار ف��ق��ط؛ ففي واق���ع احل��ي��اة جند
م��ن ي��ط��ال��ب بالليربالية وامل�����س��اواة وي��ن��ادي
باحلقوق وبتطبيق العدالة ك�شعارات فقط
لكنه يرتاجع عن مقوالته عند �أول اختبار
حقيقي ويقوم ب�إق�صاء خمالفيه دون اعتبار
ملا كان ُينادي به� .إنَّ احلل الأمثل للتعامل مع
التاريخ اليوم لي�س بخلق قطيعة معادية لكل
ق���دمي ،و�إمن���ا يكمن احل��ل يف و���ض��ع ال��ت��اري��خ
العربي والإ�سالمي حتت م�شرط التحقيق،
ثم اال�ستفادة من كل ذلك التاريخ خللق جيل
ي�ستطيع جتاوز م�شكالته التاريخية.
ska.sm90@gmail.com
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الإ�سالم والثورة فـي �أعني احلداثيني
ب�سام الكلباين

على ال َّرغم من �إعجابي ال�شديد بالفيل�سوف الفرن�سي مي�شيل فوكو؛ �إال �أ َّنني �أتف ُق مع �أحمد خري�س يف ترجمته وقراءته ملقاربة فوكو للإ�سالم ب�أ َّنها
مل ت َّت�سم بذلك البُعد الأكادميي ،بل َّ
بال�ضحالة وال�سطحية ،و�إذ �إ َّنني ال �أ�ستغرب ذلك ،وقد �أج ُدين �أب ِّرر الف�شل �أو عدم الر�ضا يف مُقاربته للإ�سالم؛
ْ
اعرت�ضت َغيرْ ه؛
ف�شوبنهور �أي�ضاً مل يُوفق يف َغوْ�صه يف جتربة اال�ست�شراق هذه ،ويكمُن اخللل يف �أ َّن هنالك معوِّقات تعرت�ض مُقاربة فوكو للإ�سالم كما
لكن الت�سا�ؤل الذي وَجَ ب �أن يُطرح على َّ
انطالقاً من ال�سياقات الن�صية والتاريخية لقراءة �إ�سالمية �شاملة ملفهوم فل�سفة الإ�سالمَّ ،
الطاولة حَ وْل ماهية
تلك املعوِّقات التي ُتواجه �أيَّ م�ست�شرق ِّ
ومنظر وقارئ للإ�سالم من منهج جغرايف مخُ تلف متاماً عمَّا كان فيه.
و�إذا م��ا �أق��م��ن��ا درا���س��ة احل���وار ال���ذي قدمه
ف���وك���و ،وت��ت��ب��ع��ه م���ن خ�ل�ال ال���ث���ورة الإي��ران��ي��ة
واعتبارها ومي�ضاً للحداثة مبعطى �شمويل،
و�أقمنا ُحجة الت�شخي�ص والتقييم والتقدير؛
لوجدنا �أنَّ �أول تلك املعوقات هو كون الإ�سالم
يمُ��ث��ل �آخ���ري���ة خ��ارج��ي��ة �أو ُم��ط��ل��ق��ة بالن�سبة
ل��ل��ث��ق��اف��ة ال���غ���رب���ي���ة ،ع��ل��ى خ��ل�اف م���ا ع��رف��ت��ه
الأخ���ي��رة م���ن �آخ���ري���ة داخ���ل���ي���ة؛ ف������إن �أق�����ص��ي
املجنون �أو املري�ض العقلي �أو املجرم جغرافياً،
و ُز َّج ب��ه��م يف م�ست�شفى امل��ج��ان�ين وامل�����ص َّ��ح��ات
العقلية ورمبا ال�سجن؛ فالغاية من ذلك هي
�إعادة هيكلتهم ليندجموا ثقافيا واجتماعياً �أو
على الأقل للحد من �آخريتهم.
�أم���ا ث���اين ت��ل��ك امل��ع��وق��ات ،ف��ك��م��ا �أ����ش���ار �إل��ي��ه
�إدوارد �سعيد يف َك ْون احلديث عن ال�شرق البد
�أن ُيف�ضي �إىل ممُ احكة امل�ؤ�س�سة اال�ست�شراقية
التي ُيوحي التفريق الذي �أقامته بني ال�شرق
وال��غ��رب بتلك الثنائيات القائمة ب�ين اخلري
وال�����ش��ر ،وب�ين امل��رك��ز وال��ه��ام�����ش ب��� ُ��ص�� ْورة تبدو
ف��ي��ه��ا ه��ام�����ش��ي��ة ال��ه��ام�����ش ���س��ب��ب��اً يف ال��ت��م��ك�ين
ملركزية املركز.

ويتمثل ثالث امل��ع��وق��ات يف ك��ون م��ادة فوكو
الوثائقية ح��ول الإ���س�لام ب�سيطة ج���داً .ومن
جهة �أخ���رى؛ ف���إنَّ �أك�ثر ما ك��ان ي ِع ْيب الكاتب
ه��و �شوفينيته املفرطة جت��اه املنهج وامل��راج��ع
الأك���ادمي���ي���ة ،ف��ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن غِ ��� َن���ى م��ادت��ه
الأك���ادمي���ي���ة� ،إال �أ َّن���ه���ا غ��ل��ب��ت ع��ل��ي��ه��ا امل�����ص��ادر
الفرن�سية التي َج َعلها الركيزة الأ�سا�سية يف
بحوثه ،ويف مقاربته للإ�سالم ب�شكل خا�ص.
كما يمُ ثل مفهوم ت��رادف ال�سلطة يف الفكر
الفرن�سي احلديث راب��ع تلك املعوقات؛ فعلى
ال���رغ���م م���ن َك����� ْون ال�����س��ل��ط��ة ل���دى ف��وك��و �أك�ث�ر
ت��ع��ق��ي��داً م��ن امل���زاوج���ة بينها وب�ي�ن ال�����ش��ر� ،إال
�أنَّني �أ�ستغرب �أن ظل �شغوفاً ب�أمنوذج الإن�سان
املنبوذ ال��ذي يقلق ال��وح��دة ال�سعيدة للدولة،
وي���ق���� ُّ���ض م�����ض��ج��ع��ه��ا ل����ي ً
��ل�ا؛ م����ن خ��ل��ال ت��ل��ك
الن�شاطات الي�سارية الثورية؛ فحينما يعجب
ف��وك��و ب���ال���ث���ورة الإي���ران���ي���ة وي��ج��ع��ل��ه��ا ال�����س��ب��ب
الأ�سمى من �إعجابه بالإ�سالم ،ف�إنَّ ذلك خلري
دليل على �ضحالة املنظور الأك��ادمي��ي ملفهوم
ال�سلطة وال�شر ،وال يجوز �أن جتعل معياراً �أو
مرجعاً كونياً.

ومتتاز درا�سة �ستوث مبحاولة الربط بني
ان�����ش��غ��ال ف��وك��و ب��ال��ث��ورة الإ���س�لام��ي��ة يف �إي���ران
ون��ظ��ري��ت��ه ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،ك��م��ا ظ���ه���رتْ يف ك��ت��اب��ه
املتوجب
“املراقبة واملعاقبة”� ،إال �أ َّن���ه م��ن
َّ
تبنِّي منظور �أكرث دينامية يف تثمني ت�أويالت
الإ���س�لام ،غري ذلك اجلهد ال��ذي قام به فوكو
من خالل �إر�ساله لتلك التقارير ال�صحفية من
�إيران ك�شاهد عيان؛ حيث �إنَّ عم ً
ال كهذا �أخرج
فوكو من �سياق الن�صو�ص الفل�سفية امل�ألوفة،
وحت َّول �إىل عمل ُيثري الف�ضول والت�سا�ؤل .تلك
اخل��ط��اب��ات وامل��را���س�لات ال�صحفية الفل�سفية
لي�ست ملحقاً �صحفياً وح�سب ،بل نتا ٌج خلطاب
فل�سفي عرب ال�صحافة تفرد بها فوكو متاماً
كتلك الن�صو�ص التي قدَّمها لدرا�سته لن�ص
كانط يف كتابه “ما هو التنوير؟».
وا�ضح �إبان الثورة الإيرانية �أنَّ فوكو
ما هو
ٌ
رغم �إعجابه ال�شديد بها� ،إال �أ َّن��ه بدا م�تردداً
يف تثمينه للدور الذي لعبه الإ�سالم يف انبعاث
الروحية ال�سيا�سية ،رغم �إميانه ب���أنَّ الإ�سالم
ق��د ���ش�� َّك��ل ذات��ي��ة م��ت��ف��ردة خ�لاق��ة ع��ل��ى خ�لاف
النظرة التقليدية لال�ست�شراق الكال�سيكي.

�إال �أنَّ ال�������س����ؤال ال����ذي ك���ان ي��ط��رح دوم�����اً من
امل�ست�شرقني التقليديني �إبان الثورة الإيرانية
ع��ل��ى �سبيل امل���ث���ال :ه��ل ك���ان الإ����س�ل�ام ميثلتقليداً را���س��خ��اً يف مقاومته للطغيان� ،أم �أن��ه
م�صد ٌر ليوتيوبيا حازمة ومتطلعة؟ فوكو كان
ح��ذراً ج��داً م��ن �إث���ارة ���س���ؤال كهذا ع�بر ثنائية
احلداثة والتقليد ،وما ي�ستدعيه ذلك بديهياً
من احتدام وتوتر �سيا�سي.
 ...ق��د ي��ك��ون منطق ًّيا ج���داً �أنَّ ر�أى فوكو
ومي�ضاً للحداثة من خ�لال الثورة الإيرانية
خ�صو�صاً بتعريفه املتعاطف للثورة ب�شكل عام
يحتم على كونه قد �أعجب مبا يدور يف طياتها
متجاه ً
ال جانباً �آخر مظلما ،فتعريفه للثورة
ب���أن��ه��ا “نهو�ض �أم���ة ب�أكملها ���ض��د �أي �سلطة
ت�ضطهدها” لهو تعريف كال�سيكي ال يتما�شى
م��ع ن�صو�صه احل��داث��ي��ة ب��ت��ات��اً ،ك��م��ا �أنَّ �شغفه
ب��ال��ث��ورة ق��د جعله يتجاهل واق��ع��اً م���أ���س��اوي��اً ال
مي��د للحداثة وال��ث��ورة والدميقراطية ب�صلة
ع��ل��ى الإط���ل��اق ،ف��ح��ي��ن��م��ا ي��ب��ذل ف��وك��و ج��ه��داً
كبرياً يف تغطية الثورة ،ويظهر مدى �إعجابه
ب��ه��ا ،متجاه ً
ال �أنَّ ث���ورة كتلك مل تكن تطيح
ب��ن��ظ��ام ،و�إمن�����ا ه���ي م��رح��ل��ة ت��ن��اق��ل ���ش��خ��و���ص
فقط؛ فالهيئة املحيرِّ ة للزعيم الروحي املوقر
يتو�سط املن�صة ،واجلموع تهتف با�سمه؛
وهو
َّ
باعتباره حمررها وحامي حماها ،يف حني �أنه
كان قابعاً لأكرث من عقد يف حميطه الباري�سي
و�شعبه ي��ع�� ِّول عليه يف ت�أ�سي�س �إم�براط��وري��ة
ك�سرى مبقومات �إ�سالمية.
مل ي��ك��ن ف���وك���و ل��ي��ف��ه��م ال�����دور ال����ذي لعبه
الإ���س�لام يف يقظة ال���روح ه��ذه؛ ف��ج ُّ��ل �إعجابه
ك����ان م���ن م��ن��ظ��ور ح���داث���ي يف ك����ون ���ش��ع��ب قد
ث��ار �ضد الطغيان� ،إال �أ َّن���ه ق��د �أن�����ص��ف ال��ث��ورة
الإي��ران��ي��ة م��ن ت��وج��ه ح��داث��ي مخُ��ت��ل��ف مت��ام��اً
عن ال�سياق الإ�سالمي ملقاربته ،نقر�أ“ :ن�ش�أت
ب�لاد الفر�س من فجر التاريخ ،ثم ا�ستودعت
الإ���س�لام مناهجها اخل��ا���ص��ة ،وع��م��ل �إداري��وه��ا
ك�����واد َر ل��ل��خ�لاف��ة الإ���س�لام��ي��ة ،وم���ن الإ���س�لام
نف�سه ا�ستخل�صت دي��ن��اً َم�� َن��ح معتنقيه م��وارد
يتوجب
غام�ضة ملقاومة �سلطة الدولة؛ فهل
َّ
علينا �أن ن��رى ع�بر ن�شدان حكومة �إ�سالمية
ت�صاحلاً �أو تناق�ضاً �أم �أننا على �أعتاب حتديث
ما؟”.
bassam.alkalbani@aiesec.net
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التقليد طريق الإبداع
طالل النوتكي

ال َزالتْ العبار ُة املتداولة الأ�شه َر التي ُتع ِّر ُف الإبدا َع �أ ّنه الإِ ُ
وف نظر ًة
ري َم�سبوق� ،أو �إ�ضاف ُة جديدٍ ل�شي ِء م�سبوق� ،أو ال ّنظ ُر مل�أ ٌل ٍ
تيان ب�شي ٍء غ ِ
للح َر َك ِة الإِبداع ّية املُ�ستم ّر ِة با�ستِم َرا ِر
تيج ٌة َحتم ّي ُة َ
ري َم�ألو َفة ،ال َزالتْ العِبار ُة ُمتجدّد ًةَ ،وال َزا َل الإبدا ُع الدّاخِ ُل عَليها َقا ِئ ًماَ ،وهذا َن َ
غ َ
ُ
حاجات املُجتمعاتِ املاد ّية مِ نها والفكر ّية َتد َف ُع ب ُعقولِ املُبدعِ َ
ني �إىل َت�أَ ّمل املُعطياتِ و�إ�س َقاطِ هَا عَلى
ال ّت َ�سا�ؤُلِ يف ُح ُقولِ املَعرف ِة املُختلفةَ ،ف
نا�س ُب َوحاالتِ النا�س وحاجاتِه ْم.
َوا ِق ِعهِم بِلم�ساتٍ َت َت َ
ويف َم��ق��ال�� ِه ال ّ�����ش��ائ��ق ،واملُ��ع��ن��ونِ ب��ـ “الإِبدا ِع
���������س ال��� َب���اح���ث
������ي والتّقليد”ُ ،ي��ل�ام ُ
وال������ َوع ِ
َ
َ
َ
ي�ص ْل َد َّراج ق�ضية الإب����دا ِع من
الف
ِل�سطيني ف َ
ّ
�ين ُي��ق��ي�� ُم��ه�� َم��ا عَ��ل��ى الإب�����دا ِع
��ي�ن رئ��ي�����س��ي��ت ِ
َزاوي����ت ِ
قي�ضهَِ ،وق��ب�� َل ذل��ك ُي��ق�� ّد ُم ل�ل�إب��دا ِع والتّقليدِ
و َن ِ
ري جميلٍ ُي ُ
حاول �أن ُيقِي َم بِه ال َوز َن َبينهُما،
بتنظ ٍ
ريا َم ًعا يف ّ
حيح واملُنت ِْج.
الطريقِ ّ
ل َي�سِ َ
ال�ص ِ
ُ
َي�����ض�� ُع في�صل د ّراج َوم���ن��� ُذ � ُ���س���ط���و ِر ِه الأوىل
الإب���دا َع مِ ��ع��ي��ا ًرا َفل�سف ًيا ُي�� َق�� ِّي�� ُم الإن�����س��ا َن َككائنٍ
النوعي
َن��وع ّ��يَ ،وي��ح��د ُد قِيمت ُه بمِ��دَى �إِ�سهَامِ ِه
ّ
يف ح�����ض��ار ِة الإن�����س��ان�� ّي��ةَ ،وه�����ذا الإ����س���ه���ا ُم على
ا�سا
م�س َتوى الفر ِد وم�س َتوى اجلماع ِة َقا ِئ ٌم � َأ�س ً
عَلى ال ّتنَا ُف ِ�س�َ ،سوا ًء م َع الآخ�� ِر �أو مع ال َراهنِ
وال��� ّت���اري���خ ،وهَ����ذا ال�� ّت��ن��ا ُف�����س ت��ت��ح�� ّد ُد �إي��ج��اب��ي�� ُت��ه
و�سلبي ُته ب��ال�� ّن��وا َي��ا ال��ت��ي ُب�� ِن َ��ي عَ��ل��ي�� َه��اَ ،فالفكر ُة
�سلح ِة ال ّدما ِر التي َت ِ
ق�ضي
املُب َدعَة التي َقادتْ لأَ َ
بِال عِ ��دَا ٍد على ال َب�شر ،هي فكر ٌة مب َد َع ُة لكنّها
��ا���ض��ل��ةٍ ،خِ ��َل��اَ َف َت��ل َ
�ي�ر َف ِ
��ك ا ّل��ت��ي َق���امَ���تْ على
َغ ُ
وال�سالم.
ال�س ِ
ري بالإن�سانية يف طريقِ النَماء ّ
ّ
ّا�س املُتج ّد َد َة،
اجاتِ الن ِ
َوك َما �أَنّ الإِب��دا َع ُيل ّبي َح َ
ِ
الكت�شاف ال���ذّاتِ املُبدِ عَة
َف���إن�� ُه َو اَل َري َ��ب �إَعَ���ا َد ٌة
َمع ُكل فكر ٍة َجديدة� ،إذ ُيتي ُح لِلعقلِ املُت�سائِلِ
حل ُج َب عَن َجواهِ ر ا َ
�أنْ َيك�شِ فَ ا ُ
حلقائِق التي ْ
مل
َ
و�سة،
َتكن � اّإل هَوامِ َ�ش للفِكر ِة الأ�سا�س ّية املَد ُر َ
َوه�����ذا َي��ع��نِ��ي يف �أح����اي َ
��ي�ن ك��ث�يرة اخل������رو َج عن
َم�����س��ا ِر ال��فِ��ك��ر ِة ال�� ّرئ��ي�����س�� ِة �إىل �أَف���ك���ار مت�ش ّع َبة
�سا�س� ،أو ُت� ّؤ�س ُ�س فِكر ًة َجدِ يد ًة ،وهذا
َتر ُف ُد الأَ َ
َ
ال�ّت�رّ اب ُ
��ط ب َ
�ين الأف��ك��ا ِر َت���أك��ي�� ٌد ب����أنّ الإب���دا َع كما
ا�ستئن ٌ
َاف نَوعِ ّيَ ،وتكمِ ٌ
يل لمِ راحلَ
ي�صف ُه في�صل ْ
� َ��س��اب��ق�� ٍة ومل��ب��دِ ع َ
مل
�ين َغ��اب��ري��ن ،ف��ل�� ْم ي��ك��نْ لِ��ع��ا ٍ
ٍ
يل�سوف �أنْ ُي� ّؤ�س َ�س َمدر�س ًة فل�سفي ًة وال
وال َف
نقد ّي ًة ،وال لمِ خترَ ٍع �أن ُيطل َق اخرتاعَه �إال ا ّت َك�أً
معارف و�أفكا ِر �سابق َ
ِ
ني لهُ ،و�إذا َما حت ّلى
على
“ب�أَخال ِق ّياتِ املُبدِ ِع»�َ ،سيكونُ َوف ًيا ِل ُك ّل ال ُعقُولِ
ا�سهَُ ،و�أ َقام ُجدرا َنهَ ،ويكونُ
التي بنى عليها � َأ�س َ
وف ّيا لنف�س ِه �أنّه ا�ستطا َع �أنْ ُيز ِّينَ القُب َة ب�ألوا َن
جميلةٍَ ،و ُي��خ��ر َج للنّا�س تحُ فة �إن�ساني ًة َراقية.
وحتى َتقو َم دَعائ ُم الإب��داعَ ،و َي َت َح َّر َق املُبدعو َن

و�ص ُف ُه
��اج��وا
اح��ت ُ
ملجتمع ُيطلقُ �أَه���وِي بمِ��ن�� َز َل��قِ واملُ��ن��ز َل��قُ الأ ّول َكما ُي ِّ
لمِ��خْ �� ِر عُ�� َب��ابِ املَ��ج��هُ��ولْ ،
ٍ
َ
���ب ال��� ّزي���تَ عَ��ل��ى �أف���ك���ا ِره��� ُم د ّراج هُ و تقلي ُد الآخرِ � ،إذ �إنّ ّ
الط َ
رف الأ�ضعفَ
َل��ه��م ال��� َع���ن���ا َن َوي�������ص ّ
َ
املج َر َدةِ ،ل ُت�ضي َئ �أك َ
رث ،ول َت َتح ّول من التَجريدِ ُم��ن��� َ��س��اقٌ َط��و ًع��ا َو�إج��� َب���ا ًرا �إىل تقليدِ ال��ط ِ
��رف
َ
�ص ،فاملجتم ُع الأقوى ،وهَذا االنْ�سياقُ ال ُي َع ّد فيِ ذَاتِه َمثلَ َب ًة
واقع محَ ُ�س ٍ
و�س و�شكلٍ ُم�شخّ ْ
�إىل ٍ
َ
�ي�ر املَ��ح�����س��و َب�� ٍة قدَ
َ
تم�سك ب��ال��ق��د ِ
ال���ذي َي ّ
مي امل�����وروثِ ِب��ح�� َذاف�يرهَِ ،ون��قِ��ي��� َ��ص��ة ،ل��ك��نّ َع��واقِ��ب�� ُه غَ َ
تمَ��ح��و ال�� ّت��ا ِب�� َع فيِ املَ��ت�� ُب��و ِعَ ،ف��ل��ل��ط ِ
ُي��غ��ل��قُ عَ��ل��ى َه�����ؤال ِء ال��ط��ري�� َق َوي��ج�بر الكَثريينَ
��رف امل��ت��ف��وقِ
ُ
اج ِ��ع َوت��ع��طِ ��ي��لِ عقولهم ،وكما َق��وان��ي�� ُن��ه ال��ت��ي َي��ف��ر�ُ��ض�� َه��ا ع��ل��ى كُ���لّ َم��ن ي��ري�� ُد
مِ نهُم عَ��ل��ى ال�ّت�رّ ُ
للمجتمع امل��ح��ي ِ��ط ك��ل ه��ذا ال���� ّدو ِر ال�� َك��ب�ير ،ت��ق��ل��ي�� َد ُهَ ،ك�� َم��ا �أن امل ُ َ��ح��اك��ا َة َق��د َت��ق��و ُد املُ��ح��اكِ��ي
�أن
ِ
ُ
�بر يف �إجن��ا ِح �إىل ال��� ُوق���و ِع فيِ “فتن ِة املُنتَ�صر” ،فيفق ُد
َف���إنّ لل ّدول ِة امل�ؤ�س�س ّية ال��� ّدو َر الأك َ
ال�� ّن��� ِ
��ش��اط الإِب���داع ّ���ي ،ففي َم��ق�� ُدو ِره��ا َن��ف��ثُ ُرو ِح ُقدر َت ُه على محُ ا َك َم ِة الآخرِ محُ ا َكم ًة َ�صائِبةً،
َ
َت َق ُّبلِ اجلديدِ يف النَ�ش ِء مِ ن خالل م�ؤ�س�ساتِها َوي���أخ�� ُذ نمَ���وذ ََج��� ُه ِب��ح��ذاف�ير ِه غَ ��ا� ً��ض��ا اع��ت��ب��ا َر ُه
لحِ���اج���اتِ���ه.
التّعليمية والإر�شاديةِ ،كما �أن يف َيدها تحَ دي َد ع���ن ُم��ن��ا���س��ب�� ِة ال��� ّن���م���وذ ِج املُ��� ّت��� َب ِ���ع
َ
َ
ال�س ُ
قرب
َق���ن���واتِ َت��ف��ك ِ
بيل الأ ُ
�ير اجلِ ���ي���ل ،والأَخْ ������ذِ ِب���ز َم���امِ ��� ِه �إىل ورغ َم �أنّ محُ اكا َة املُنت�صرِ هي ّ
ّ
للو�صولِ �إىل ما َو�صل �إليهِ ،ف�إنّ هذه املُحاكا َة
الطريقِ الذي َترا ُه َ�س ِو ًيا.
����ي���ن ال ي���خ���ت���ل���فُ اث�����ن�����انِ يف � َ�����ض�����رور ِة هِ ��ي انت�صا ٌر لل ُم َحا َكى ال��ذي اب��ت��د َع نمَ��وذ ََج�� ُه
َوح َ
الإب�����������دا ِع وال����ت����ج����دي����د ،ف���������إنّ ف��ي�����ص��ل د ّراج دو َن �أن ُي��ح��اكِ��ي � َأح���� ًدا .وم��ن ّ
الطبيعي جِ �� ًدا
َي��ك��� ِ��ش��فُ ع��ن املَ���زالِ���قِ ال��ت��ي ق��د َت��ه��وي ب��املُ��ب��د ِع �أن ُي��ح��د َد ال�� َق��وي �شَ ك َل املُ��ح��ا َك��اِة َوطريق َت َها،
لل�ضع ِ
��ح�� ّذ ُر لِ�سانُ َوير�س َم ّ
وين�صب
ِيف ُ�صو َر َت ُه َعن َنفْ�سِ هِ،
ِّ
َوجم�� َت��م��عِ�� ِه و ُ�أ ّم��ت�� ِه �إىل ال��قَ��اعَ ،وي َ
َح��الِ��ه �أَنِ ي��ك��و َن ح ُ
وح ًدا ال ثا َ
ين
���ال املُ��ب��د ِع ك��ق��ولِ ال�شاعرِ � :إِبدا َعه َمرج ًعا َكون ًياَ ،وطريقًا �أَ َ
َ
ري لنف�سِ هَِ ،و�أ�صدقُ
َلك َْم ت ّ
َوهمتُ �أنيِّ ُمرتَقٍ َج َبلاً **ال ُير َتقَى َو�أنَا َلهَُ ،ويح َت ِك َر الإبدا َع والتفك َ

َ
تمَ ثيلٍ
َرب مع ال�شّ رقِ مِ ن
لذلك ما يفعل ُه الغ ُ
غَ ر�س فكر ِة �أَنّ َلكُم ال�شِّ ع َر والإمي��ا َن وازدرا َء
ال�� َع��ق��لِ  ،ول�� َن��ا النه�ض ُة واحل�����ض��ار ُة والتّعمري
���ر����س ال َي����ك����ون يف
واالك����ت���������ش����اف .وه������ذا ال���غ ُ
ا َ
وح�سبَ ،ب��ل ي��دخُ ��ل حتى يف
جل��وان��ب امل��ادي��ة
ْ
امل َرجعياتِ الفكر ّية والأدب ّية والثقافيةَ ،فكم
مِ ن مدر�س ٍة فكر ّية �أو نقد ّية ُف ِت َنتْ بِها ال ُع ُ
قول
َاج ٍة َعلى ال�شّ رق،
ال�شّ رقي ُةَ ،ف�أ�سق ََطت َها بِ�سذ َ
ُثم ما لبثتْ �أنْ َعفَا َر�س ُم َها!
� ّأما املُن َز َلق الآخر الذي ُيحاو ُر ُه في�صل د ّراج
َفهو محُ اكا ُة الذّات والتّاريخَ ،فكلما زا َد التّغنِّي
ب����أجم���ا ِد الأَ
ِ
�����ص عَ��ل��ى �أَن��غ��امِ ��ه��م
�����س��ل�اف ،وال�� َّرق ِ
ربي املُ�سلم عن النظ ِر
القَدميةُّ ،كلما ابت َع َد ال َع ّ
��ا���ض��رهِ ،وع��ن ا���س��ت��غ�َلااَ لِ امل ُ َ
فيِ ُم��ع��ط��ي��اتِ ح ِ
عطى
وج��ا
ل َِ�صقلِ ال�� َق��ا ِئ��م .وه���ذِ ه ال�� ّدع��و ُة لي�ستْ خُ �� ُر ً
وا���س��ت�� ْل��هَ��امِ ��هِ��مَ ،ب���ل هي
ع��ن ال���وف���ا ِء ل��ل��أَج����دا ِد ْ
العقلي ال��ذي ُيلغي ُك�� َّل ما
َدع��و ٌة لِك�س ِر الك�سل
ّ
ري
َدا�س ِة على َغ ِ
هُ ��و َج��دي��دَ ،و ُي�ضفِي ِ�ص َف َة الق َ
امل ُ َقدَّ�سَ ،وي�أخ َذ بِتالبِيبِ امل َ ِ
ا�ضي وي�سح َبها على
ا َ
حلا�ض ِر َكما هِ يَ ،فكما ال يمُ كنُ للإبدا ِع �أن َيقو َم
َ
ُ
أ�س�س َما�ضي ٍة و َتراكماتٍ َ�سابقة ،ف�إ ّن ُه
�إال على � ٍ
َي�ستحِ ُ
يل �أن َيقو َم بِعقولٍ مخُ َ َّمر ٍة َجا َّف ٍة َم ْب ِن َّي ٍة
��ب َج���اهِ ��� َزة ،كلما ح��اول��تَ �أنْ َت ْث ِن َيهَا
على َق�� َوال َ
ان َك َ�س َرتْ �أو ان َك َ�س ْرتَ  .حِ ني � َ
أدرك امل�سلمون هذه
احلقيق َة املرجعي َة يف ع�صوره ُم املزدهر ِة بالعلم،
َ
َكا ُنوا ُمنتج َ
ملعارف و�أفكا ٍر وفل�سفاتٍ و�أدواتٍ
ني
َ
ري امل�س ُبو ِق َ
ني �إليهِ،
هي �إبدا ُع ُه ْم ومنو َذجهُم َغ ِ
َوذلك �أنّهم َفه ُموا الإميا َن وال ّدينَ ومل ُيغ ِف ُلوا
“ َمعنَى االخْ ت َِ�صا�ص” َوال َّن َزا َه ِة يف ال َبحثِ !
الكاتب حدي َث ُه بت�أكِيدِ �أنّ الإبدا َع نتا ُج
ويخت ُم
ُ
ّ
ت��راك ٍ��م م��ع��ريف ،وم��رو َن�� ٍة يف التَعاطِ يَ ،و�أ َرى �أن
املجتمع
خَ ل َق التّوازنِ بني االثنني لن يكو َن يف
ِ
ِ��ي ال�� ّت��ق��ل��ي�� ُد ل��ل�� ّت��اري ِ��خ
ال��ع��رب ّ��ي امل�����س��ل ِ��م �إال �إذا ُب��ن َ
والآخ���� ِر على َوع ٍ���ي وح���ذر ،وه���ذا ممُ��كِ��نٌ �إذا ما
�أ�صب َح ُر ّوا ُد التّجديدِ ممُ �سِ ِك َ
ني بِخِ َطا ِم ال َعمل ّي ِة
الإب��داع�� ّي��ةَ ،و���س��ائ��ري��نَ بها على ط��ري��قِ ال��وع ِ��ي
واحلِ كمة.
tal.fat@hotmail.com
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ٌ
نه�ضة �أيقظتها �صدمة اال�ستعمار
فـي املغرب العربي..
نادية اللمكية

�إنّ كل حماولة لتغيري ال��واق��ع يجب �أن تولد من رح��م الوعي ال�سيا�سي والإدراك احل�ضاري ،هكذا ميكن ت�ص ّور تلك املرحلة املهمة من
التاريخ العربي التي �أجنبت  -بعد خما�ض اال�ستعمار -تيارات و�أحزا ًبا كانت هي املحطة النطالق احل�ضور العربي ورف�ض امل�ستعمر الأجنبي.
وباحلديث عن تلك التيارات يف املغرب العربي يطالعنا �أبو القا�سم �سعد اهلل – الباحث وامل�ؤرخ اجلزائري -يف مقاله املو�سوم بـ “تيارات الإ�صالح
يف املغرب العربي” مبراجعة تاريخ ّية للمراحل التي �سبقت ت�ش ّكل تيارات الإ�صالح يف تون�س واجلزائر وليبيا واملغرب ،وعوامل ظهورها ،و�أبرز
�شخ�صياتها و�أه ّم �أعمالها ،م�ستندًا يف كل ذلك على ما مينحه له التاريخ من �أحداث.
ول���ه���ذا وج����ب م��ع��اجل��ة م���ق���ال �أب�����و ال��ق��ا���س��م
م��ن حم���اوره الرئي�سة ال��ث�لاث��ة ،الأول :البعد
ال��زم��ن��ي وال��ت��اري��خ��ي امل��رت��ب��ط ب���الأح���داث التي
ا�ستند الكاتب �إىل نتائجها ،وال��ث��اين :مفهوم
اليقظة والنه�ضة وارتباطه بتيارات الإ�صالح
وهي مو�ضوع الدرا�سة ،والثالث :العوامل التي
�أ���س��ه��م��ت يف ظ��ه��ور ت��ي��ارات الإ����ص�ل�اح يف امل��غ��رب
العربي.
فتاريخ ًيا؛ يتحدث امل��ق��ال ع��ن حقبة القرن
التا�سع ع�شر حتى منت�صف ال��ق��رن الع�شرين،
وقبل احل��دي��ثِ ع��ن م��ا عر�ضه �أب��و القا�سم من
�أحداث وجب �أو ًال حتديد ميزان القوى يف ذلك
ال��وق��ت؛ ف��ال��دول��ة العثمانية – وه��ي اخلليفة
ال�����ش��رع��ي �آن�����ذاك -ك��ان��ت ت�����ش��رف ���س��ي��ا���س�� ًي��ا على
امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة ح��ت��ى امل���غ���رب الأق�������ص���ى ،كما
كانت تتبعها ه�ضبة الأنا�ضول ومنطقة البلقان
و�أجزاء �أخرى .وقد �أم�سكت الدولة العثمانية–
طوال حكمها -باحلبل من �أو�سطه؛ فقد �ألب�ست
نف�سها ل��ب��ا���س ال�����ش��رع��ي��ة ،و�أح����اط ب�سالطينها
العلماء والفقهاء ،ظ ّلوا ي�سكبون عليها من ك�أ�س
التعظيم يف ّ
ظل هيمنة الأيديولوجية الدينية
عامة ،والعربية على
على املجتمعات الإ�سالمية ّ
وج��ه اخل�����ص��و���ص ،وب��ه��ذا ك��ان مفهوم الوطنية
القومية �أق��رب ما يكون مغ ّي ًبا مع وج��ود دعوة
«عاملية الإ�سالم» ،و»�شرعية اخلليفة» التي كانت
�ير �أنّ الأي���ا َم دول؛
تب ّثها ال��دول��ة العثمانية .غ َ
فقد عانت اخلالفة يف هذه املرحلة من �أزم��ات
اقت�صادية كبرية ،ما جعل الإطاحة ب�سلطانها
و�شي ًكا مطلع القرن الع�شرين على يد جماعة
االحت�����اد وال��ت�رق����ي ،ث���م ���س��ق��وط خ�لاف��ت��ه��ا مع
انتهاء احلرب العاملية الأوىل.
وعلى ال�ضفة الغربية ،فقد كان ميزان القوى
ي��رج��ح ل�����ص��ال��ح ب��ري��ط��ان��ي��ا وف��رن�����س��ا و�إي��ط��ال��ي��ا
�شماال ،و�أملانيا ورو�سيا �شر ًقا ،والواليات املتحدة
غر ًبا ،وم��ع ما متلكه ه��ذه القوى من مقومات
ري مبا�شر
ع�سكرية واقت�صادية فقد كان لها ت�أث ٌ
على ا�ستقرار احلياة يف �شمال �أفريقيا.
ي�أخذنا �أبو القا�سم �إذن يف رحلة �سر ٍد لوقائع

تدخّ ل القوى الغربية يف منطقة �شمال �أفريقيا
يف ن��ه��اي��ة احل���ك���م ال���ع���ث���م���اين ،وق����د ال يختلف
ري من امل�ؤرخني الذين يخت�صرون
الكاتب مع كث ٍ
م��رح��ل��ة اال���س��ت��ع��م��ار يف ج��ع��ل الآخ������ر غ��ا���ص�� ًب��ا
����دم���� ًرا ل��ل��ه��وي��ة،
ل���ل���م���وارد وحم��ت�لا ل��ل��وط��ن وم ّ
متجاوزين كل تلك العوامل التي فتحت الباب
على م�صراعيه �أمامهِ ،ب��د ًءا من �سيا�سة احلكم
و���س��ي��ا���س��ة الإ����ش���راف ال��ع��ث��م��اين ع��ل��ي��ه��ا ،وان��ت��ه��ا ًء
باملواطن املغ ّيب �سيا�س ًيا وثقاف ًيا �آنذاك.
لقد كان �أبو القا�سم – وهو الباحث وامل�ؤرخ-
�أ���ش��ب��ه م���ا ي��ك��ون ب��ع��ي��دًا ع���ن ج��ع��ل الأح������داث يف
مو�ضع النقا�ش ،واكتفى بجعلها حقائق تاريخية
�أف�ضت �إىل نتائج يعتقد �أنها �أ�سهمت يف ظهور
تيارات الإ�صالح يف املغرب العربي! ومهما يكن
من �أم��ر فن�ص املقالة مل ُ
يخل من ا�ستنتاجات
َّ
يلتقي فيها الكاتب مع �آراء الباحثني لعل �أهمها
ك���ونُ االح��ت�لال “ال�صدمة ال��ت��ي �أي��ق��ظ��ت تلك
ال�شعوب لتكت�شف هويتها وم�صريها”.
ويف الوقت الذي تتابع فيه الوقائع وتت�سل�سل
الأح��داث يقفز بنا الكاتب فج�أة �إىل �س�ؤال ظنّ
�أن الإج���اب���ة ع��ل��ي��ه م��دخ��ل ل��ل��ح��دي��ث ع��ن حركة
الإ�����ص��ل�اح“ :ما ال��ي��ق��ظ��ة؟ وم����ا الإ�صالح؟”
وال���ع���ج���ي���ب �أن جن�����ده ي��ج��ي��ب ب��ال��ت��ف��ري��ق ب�ين
م��ف��ه��وم��ي ال��ي��ق��ظ��ة وال��ن��ه�����ض��ة ،وك�����أ ّن����ه ي��ن��ف��ي
ه���ذا ال��ف��رق وي����ؤك���ده يف �آن واح���د بخلطه بني
ال�����س���ؤال والإج���اب���ة! �إذن ف��ال��ف��رق  -كما يجيب
�أب��و القا�سم بتح ّرز -يكمن يف ك��ون النه�ضة “
تتجاوز جمرد ال�شعور �إىل العمل” واليقظة يف
مفهومه “جم ّرد فتح العينني وال��ت��ع��رف على
الأ���ش��ي��اء م��ن حولنا” ،فهذا الأخ�ي�ر �أق���رب �إذن
�إىل معناها اللغوي امل�أخوذ من الفعل ا�ستيقظ،
�أي؛ �صحا بعد �سبات ،وه��و خ�لاف ال��ن��وم .وهو
ما يرى الكاتب �أ ّن��ه امل�صطلح الأك�ثر دقة الذي
يجب �أن نطلقه على هذه املرحلة .و�أجدين هنا
م�ضطرة – بالنيابة عن الكاتب� -إىل تعريف
مفهوم الإ�صالح الذي جتاوزه �سه ًوا� ،إذ تطالعنا
م��ع��اج��م ال��ل��غ��ة ب��ث�لاث��ة م��ع��ان رئ��ي�����س��ة :ت��ق��ومي،
تغيري ،حت�سني .وي��ع�� ّرف��ه هانتجنتون –�أ�ستاذ

العلوم ال�سيا�سية -ب�أنّه “تغيري القيم و�أمناط
ال�سلوك التقليدية ،وتو�سيع نطاق الوالء لي�صل
�إىل الأمة ،وعقلنة احلياة العامة ،وعقلنة البنى
يف ال�سلطة ،وت��ع��زي��ز التنظيمات املتخ�ص�صة،
واعتماد مقايي�س الكفاءة” .ف�إذا كان الإ�صالح
ي��ح��م��ل م��ف��ه��وم ال��ت��غ��ي�ير وال��ت��ح�����س�ين وال��ت��ق��ومي
فهو �أق��رب �إىل النه�ضة عنه �إىل اليقظة ،وقد
بدا �أن الكاتب �ص ُعب عليه تق�سيم املراحل بهذه
الدقة ،فرناه يقول“ :ورمبا كانت تون�س �أقرب
�إىل مرحلة اليقظة امل��ب��ك��رة؛ ن��ظ�� ًرا ل�سبقها يف
التغيري» فها هو يربط اليقظة بالتغيري بعدما
�أن عرفها ب�أنّها ال�صحوة بواقع احلال ال البدء
بتغيريه!.
لقد ربط �أبو القا�سم يف مقاله بني الإ�صالح
واال�ستعمار بجعل الأخ�ي�ر �صدمة �أف�ضت �إىل
الأول ،وه���ن���ا وج����ب ال����وق����وف وال���ت���ف���ري���ق ب�ين
�أمرين مهمني :هل كان الكاتب يرى اال�ستعمار
يف جوهره خطوة لتغيري ال�سيا�سة واالقت�صاد
والتعليم؟ مبعنى �آخ��ر؛ هل دخ��ول الفرن�سيني
�إىل اجل������زائ������ر وت����ون���������س وامل������غ������رب ،ودخ������ول
الإي��ط��ال��ي�ين �إىل ل��ي��ب��ي��ا ث���م تنظيمهم للحياة
ال�سيا�سية واالقت�صادية والع�سكرية وبنا�ؤهم
املدار�س هو ما �أيقظ املغرب العربي من مرحلة
االنغالق والت�أخر؟ �أم �أنّ ما �أراد �أن يثبته الكاتب
ه��و ردة الفعل ال الفعل نف�سه؟ يقظة ال�شباب
ووقوفهم �ضد اال�ستعمار بالو�سائل املختلفة هو
خطوة الإ���ص�لاح الأوىل ولي�س الإ���ص�لاح الذي
�أنتجه اال�ستعمار؟
احلقيقة �أنّ اختيار �أح��د الر�أيني لن يكو َن
من�صفًا ،ولئن كان الكاتب ال ي�ستطيع االعرتاف
ب��ه��ذا ���ص��راح�� ًة ف����إنّ ال��ت��اري��خ ي��ع��ود ليثبت ذل��ك؛
���ث�ي�را م���ن الأح����زاب
ف��ال�����ش��ب��اب ال���ذي���ن ���ش��ك��ل��وا ك ً
واجلماعات وال��ث��ورات �ضد االحتالل الفرن�سي
والإيطايل هم من خريجي املدار�س الفرن�سية،
وب��ع�����ض��ه��م ف��� ّر م��ن االح���ت�ل�ال ليعي�ش يف دُولِ���� ِه
الأم؛ ففي فرن�سا وبريطانيا ت�شكلت اجلمعيات
الراف�ضة لال�ستعمار ،لتو َل َد الثورات من رحم
تلك الدول نف�سها!

وب��امل��ق��اب��ل ف������إنّ ردة ال��ف��ع��ل ال��ت��ي مت��ث��ل��ت يف
“النه�ضة الدينية اجلديدة” التي قادها ُجملة
م��ن التنويريني م��ن خريجي ج��ام��ع الزيتونة
وامل���در����س���ة ال�������ص���ادق���ي���ة يف ت���ون�������س ،و�أ����ص���ح���اب
الطرق ال�صوفية يف اجل��زائ��ر ،وخريجي جامع
ال��ق��روي�ين يف امل��غ��رب ،واحل��رك��ة ال�سنو�سية يف
ليبيا ،هذه النه�ضة تر ّتب عليها ن�شاط �صحفي،
ون���وا ٍد وجمعيات كانت حجر ال��زاوي��ة يف حركة
اليقظة ثم الإ�صالح.
وختاما فقد �سار املغرب العربي يف حركته
ً
الإ����ص�ل�اح���ي���ة �إذن ع��ل��ى خ ّ
���ط�ي�ن رئ��ي�����س�ين؛
الأول :النه�ضة ال��دي��ن��ي��ة اجل��دي��دة  -كما
�أ�شرنا �إليها  -والتي ت�أثّرت ب�أفكار اجلامعة
الإ���س�لام��ي��ة ،وال��ث��اين :امل��ق��اوم��ة ال�سيا�سية
املبا�شرة ،والتي متثّلت يف ظهور اجلمعيات
وت�شكّل الأح��زاب ،وقادها يف املجمل النخبة
من خريجي امل��دار���س الفرن�سية .ون��و ّد هنا
الإ���ش��ارة �إىل م�س�ألة �أكّ��ده��ا الكاتب يف �ضوء
حديثه عن العوامل التي �أ�سهمت يف ظهور
ح���رك���ات الإ�����ص��ل�اح يف اجل���زائ���ر ع��ل��ى وج��ه
اخل�صو�ص؛ �إذ ي��رى �أب��و القا�سم يف تقارب
وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر ب�ي�ن ال��ع��ل��م��اء امل��ح��اف��ظ�ين،
العاملني منهم يف �سلك الإدارة الفرن�سية
وامل�����س��ت��ق��ل�ين ،م��ع وج��ه��ات ن��ظ��ر النخبة من
خريجي املدار�س الفرن�سية ،يرى يف تقاربها
عامال �أ�سا�سا يف التالقي والتكاتف وتن�سيق
اجل���ه���ود ،ف��ه��ل حت��ق��ق ذل���ك ال��ت��ق��ارب ح��قًّ��ا؟
يقول الباحث الطيب �آي��ت حمودة « :امليزة
ال��ت��ي راف��ق��ت احل��رك��ة الوطنية يف اجل��زائ��ر
ه����ي ب������روز اجت����اه��ي�ن م���ت���ن���اف���ري���ن؛ اجت����اه
�إ���ص�لاح��ي �إ���س�لام��ي ق��وم��ي ،و�آخ����ر علماين
ف���رن���ك���وف���وين ،ي��وح��ده��م الأ����ص���ل وال���وط���ن
اجل���زائ���ري ،وت�����ش��ت��ت��ه��م ال��ل��غ��ة والثقافة”.
عو�ضا
ف��ال��ت��ي��اران �إذن مل يكونا على وف���اق
ً
ع��ن تن�سيق اجل��ه��ود وت��ك��ات��ف الأي�����دي؛ بل
التوحد الذي �أ�شار �أبو القا�سم �إليه بني
كان
ّ
�صفوف االجتاه نف�سه.
nkha008@gmail.com
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نحو وعي تاريخي يعيد للزمن مكانته
ب�شاير ال�سليمية

يف مقال «التاريخ والوعي بالتاريخ» ،يُحاول ح�سن حنفي �أ ْن ُي�ؤ�سِّ �س قاعدة؛ مفادها �أ َّن الوعي بالتاريخ هو � َشرْط درا�سة التاريخ؛ يُناق�ش فيها ترائي احلا�ضر يف املا�ضي،
و�أ�سباب غياب الوعي بالتاريخ عن وجداننا املعا�صر ،والوعي املعا�صر بالتاريخ بني الأنا والآخر .ويُو�ضح حنفي �أ َّن “الهدف من درا�سة التاريخ هو تنمية الوعي التاريخي
وتعميقه .فدرا�سة التاريخ لي�ست غاية يف ذاتها من �أجل عمل �أر�شيف للتاريخ خارج الوعي القومي ،بل و�سيلة لتعميق الوعي القومي وم ِّده بخربات تاريخية �سابقة ،ت�ساعده
على ر�ؤية احلا�ضر ومكوناته التاريخية؛ لذلك يمُ كن درا�سة التاريخ عن طريق قراءة احلا�ضر يف املا�ضي؛ فاحلا�ضر ما هو �إال تراكم للما�ضي».
وبهذا؛ يذهب بنا حنفي بحثا عن �آث��ار
الوعي التاريخي يف احلقب الزمنية التي
م�� َّرت بنا يف ال��ق��رون ال�سابقة؛ محُ��� ِّددا ما
ال ي���ن���درج حت���ت م��ظ��ل��ة ال���وع���ي ال��ت��اري��خ��ي
ك��احل��ول��ي��ات وك��ت��ب ال��ط��ب��ق��ات وال���وق���وع يف
ال��رد التاريخي وال��ن��زع��ة التاريخية التي
لي�س من املمكن �أن تنفخ روحا يف التاريخ.
���ت الأخ���ي��رة ال���ت���ي َوقَ������ع فيها
وق����د ك���ان ْ
�أوج�����س��ت ك��ون��ت ،ي��ت��وقَّ��ف فيها الفكر عند
ت��ع��ل��ي��ل ال���ظ���واه���ر ب���ال���رج���وع �إىل امل���ب���ادئ
الأوىل ،وتكتفي باكت�شاف قوانني الأ�شياء
وع�ل�اق���ات الأ���ش��ي��اء ع��ن ط��ري��ق امل�لاح��ظ��ة
وال���ت���ج���رب���ة احل�������س���ي���ة ..ي����ق����ول ح��ن��ف��ي:
ي�صب يف
“التاريخ هو ق�صد َو ْعي جماعي
ُّ
الوعي الفردي ،والتاريخ هو جذر الوعي
و�أ�سا�سه؛ فعلى �أ�سا�س الوعي بالتاريخ تتم
درا�سة التاريخ ،فهو امل�سار والقانون ،وروح
التاريخ».
وق��د َع��زَا حنفي ت�أويل امل�سار التاريخي
�إىل حركتني :احلركة الرتاجعية للحقيقة،
�أو ت��رائ��ي احل��ا���ض��ر يف امل��ا���ض��ي ،وه��ي التي
جت��ل��ب امل��ا���ض��ي يف احل��ا���ض��ر لي�ستنري ب��ه،
واحل���رك���ة ال�تراج��ع��ي��ة ال��ت��ق��دم��ي��ة ،وال��ت��ي
جتمع ب�ين احل��رك��ة ال�تراج��ع��ي��ة للحقيقة
ونقي�ضتها؛ فينع�ش قلب التاريخ انقبا�ضا
وانب�ساطا.
ويت�ساءل حنفي عن مدى ح�ضور الوعي
التاريخي لدينا و�أ�سباب غيابه ،وي�ستند يف
ت�أكيد ذل��ك �إىل العلوم العقلية والنقلية
الأرب��ع��ة :علم �أ�صول الدين ،وعلم �أ�صول
ال��ف��ق��ه ،وع��ل��وم احل��ك��م��ة ،وع��ل��وم الت�صوف
اخل��ال��ي��ة يف املجمل م��ن ال��وع��ي التاريخي
لأ�سباب؛ منها :جتريد الإن�سان من عمل
ال��ف��ع��ل ،يف ح�ين �أنَّ “الوعي التاريخي ال
ين�ش�أ �إال �إذا ك��ان الإن�����س��ان خ��ال��ق فعله”.
فالن�ص -ح�سب حنفي -هو “الأ�سا�س يف
الأدل���ة ال�شرعية ولي�س ال��واق��ع والتاريخ،
وم����ا مل ي��ك��ن الإن�������س���ان وال���ت���اري���خ ع�صبا
الوعي غاب ومل يتحقق».
�أما يف العلوم النقلية اخلم�سة -القر�آن
واحلديث والتف�سري وال�سرية والفقه -فقد
غاب الوعي بالتاريخ؛ �إذ “تقت�صر العلوم
على الكالم والن�صو�ص خارج التاريخ ،كما
ك��ت��ب بع�ضها ب��ط��ري��ق��ة احل��ول��ي��ات (ال��ت��ي

تر�صد احل���وادث عاما بعد ع��ام دون ر�ؤي��ة
مل�سار التاريخ �أو ق�صده �أو غايته)».
وي��ق��ول حنفي� :إ َّن��ن��ا جن��د يف ال��ق��ر�آن ما
ي�ستجيب ملتطلبات تغري ال��زم��ان واملكان؛
ف���ن���زول���ه م���ف��� َّرق���ا وت���ب���ي���ان �أ����س���ب���اب ن��زول��ه
والنا�سخ واملن�سوخ على �أن احل��ي��اة تتغيرَّ
بتغيرُّ املكان والزمان (وما نن�سخ من �آية �أو
نن�سها ن�أت بخري منها �أو مثلها) .وما كان
هذا �إال وجوب احلركة والتطور؛ فالقر�آن
الكرمي جتاوز حدود املكان والزمان ،و�أتاح
فر�صة ت��ع ُّ��دد ال��ق��راءات ل�ل�أح��ك��ام وامل��ب��ادئ
والق�ضايا.
و�إذا م��ا حت��دث��ن��ا ع��ن ال��ع��ل��وم اخلال�صة
ك��ال��ع��ل��وم ال��ري��ا���ض��ي��ة وال��ف��ل��ك واملو�سيقى؛
ف�ي�راه���ا ح��ن��ف��ي خ��ال��ي��ة ه���ي الأخ������رى من
ال����ت����اري����خ؛ “لأنها ت����در�����س ال���ظ���واه���ر يف
حالتها الراهنة دون تاريخها� .أم��ا العلوم
الإن�سانية -باعتبارها ُمرتبطة بالإن�سان-
ف��ت��اري��خ ك���ل ع��ل��م ج���زء م���ن ال��ع��ل��م ول��ي�����س

منف�صال عنه» .و َرغْ ��م ذلك ،ظهرت بع�ض
امل��ح��اوالت لت�أ�سي�س وع��ي ت��اري��خ��ي؛ ب��دءا
من ابن خلدون يف القرون ال�سبعة الأوىل
م��ن ال��ت��اري��خ الإ���س�لام��ي ،ث��م ان��ق��ط��ع بعد
وفاته لقرون �سبعة تالية ،ليقدم من بعد
عدد من الفال�سفة والعلماء درا�سات عدة
تفاوتت بني و�ضعه كمو�ضوع جديد وبني
ب��ع��ث��ه ،وو����ض���ع ف��ل�����س��ف��ة ج���دي���دة ل���ه .وم��ن
امل��ح��اوالت م��ا ح��اول��ه ع��دد م��ن ال��ع��رب من
اجلمع بني الرتاث العربي والغربي؛ مما
�ساهم يف تغريبه� ،إىل �أنْ “حاول آ�خ��رون
حتقيقه يف م��راح��ل متمايزة ،و�إذا م��ا بلغ
ال��وع��ي م��رح��ل��ت��ه الأخ��ي�رة ت��وق��ف ال��ت��اري��خ
واكتمل الوعي».
ويقول فوكوياما �صاحب نظرية نهاية
التاريخ�“ :إنَّ ما ن�شهده الآن لي�س نهاية
ل��ل��ح��رب ال����ب����اردة� ،أو م����رور ف�ت�رة معينة
ملرحلة ما بعد احلرب ،و�إمنا نهاية للتاريخ،
ب��و���ض��ع ح���د ل�ل��أف���ك���ار الأي���دي���ول���وج���ي���ة يف

التاريخ الإن�ساين ،وانت�شار قيم الليربالية
الدميقراطية الغربية».
ول���ك���نْ �إذا كُ��� َّن���ا ن�����س�� ِّل��م ب�����أن ال��ت��اري��خ هو
ع��م��ر ال��زم��ن ال��ك��ب�ير ،وه��و اخل��ط ال�سائر
م��ن املا�ضي م���رورا باحلا�ضر و���ص��وال �إىل
امل�ستقبل ،والوعي بهذا اخلط الزمني هو
ما يحاول حنفي يف مقاله �أن يبحث عنه
وع��ن دواع��ي غيابه يف التاريخ الإ�سالمي،
�أق���������ول �إذا ك���ن���ا ن�������س���ل���م ب����ه����ذه اخل��ط��ي��ة
والرتاكمية يف التاريخ؛ فهل لهذا اخلط
من نهاية يمُ كن القول ب�أنها النهاية لهذا
التاريخ كما يقول فوكوياما؟
لعلِّي �أ�ستعري ُجملة مم��ا قاله الباحث
العماين زكريا املحرمي يف كتابه “ا�ستئناف
التاريخ”“ :الكل ي َّدعي �أنَّ نظريته متثل
نهاية التاريخ ،ولكن التاريخ يتجاوز تلك
ويثبت ف�شلها ،وي��ق��ذف لنا بحره الزاخر
كل يوم بكنز جديد من الأفكار والنظريات
والتجارب ال�سيا�سية التي يكمل الالحق
منها ال�سابق� ،أو يلغيه �أو ي��ب�� ِّدده؛ فتاريخ
الإن�����س��ان لي�س ���س��وى ت��اري��خ �أف���ك���اره ،ف���إن
ت��وقَّ��ف��ت الأف���ك���ار ت��وق��ف ال���ك���ون ،والأف���ك���ار
باقية ما دامت ال�سماوات والأر�ض».
ويبقى علينا �إذن -كما ُيقرر حنفي� -أنْ
نعي يف �أي مرحلة تاريخية نعي�ش؛ فال
ن��غ��رق يف ب��ح��ر ال�سلفية وال ن��ح�ترق بنار
العلمانية ،اللتني �إذا م��ا �أ�سقطنا املا�ضي
ع��ل��ى احل��ا���ض��ر ن��ت��ج��ت الأوىل ،وم��ت��ى ما
�أ���س��ق��ط��ن��ا امل�����س��ت��ق��ب��ل ع��ل��ى احل��ا���ض��ر نتجت
ال��ث��ان��ي��ة ،ب��ل علينا �أنْ ن�ستح�ض َر املا�ضي
يف احلا�ضر؛ فن�ستنري ب��ه ،و�أن ن�ستح�ضر
احلا�ضر يف املا�ضي ليحيا.
و�أخ�ي�را :ي��ب��دو �أنَّ احلا�ضر وح��ده من
َي ْ���دف���ع ���ض��ري��ب��ة غ��ي��اب ال���وع���ي ال��ت��اري��خ��ي
املن�شود ،ووحده �ضحية احلركة الرتاجعية
و�أخ��ت��ه��ا التقدمية ال�تراج��ع��ي��ة؛ فمتى ما
َوعِ ْينا �أن احلا�ضر �إمنا هو تراكم تاريخي
وحلقة يف �سل�سلة الزمن املت�صلة� ،أمكننا
فهم احللقات املكونة للتاريخ مبا ي�ضيء
حوادثه بالنظر �إىل الواقع و�أحواله ومبا
يتنا�سب مع مقت�ضيات ال�سياق الفعلي ،ال
ال��ن��م��وذج ال���ذي نفرت�ض مثاليته يف زمن
�آخر.
bash.19929@gmail.com
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فل�سفة الروح واحل�ضارة عند هيغل :قراءة معا�صرة
مبارك احلمداين

يف مقالته املن�شورة حتت عنوان“ :العالقة بني الروح وفل�سفة احل�ضارة يف التاريخ العاملي عند هيغل “يذهب الباحث يو�سف
�سالمة �إىل تفكيك معطيات (املنطق اجلديل) عند هيجل يف معاجلة مو�ضوع العالقة الوثيقة بني الروح ،وفل�سفة التاريخ
واحل�ضارة بح�سب الت�صورات التي �صكّها هيغل على نطاقني مهمني من فل�سفته الأول يقوم على (فل�سفة التاريخ) .والآخر
على مو�ضوع (ظاهريات الروح).
ولعلني عند ه��ذه امل��ق��ال��ة �أت��ذك��ر م��ا كتبه زهري
قا�سيمي حول فل�سفة هيغل قائال“ :لو كان لنا �أن
نلخ�ص الفل�سفة الهيجيلية كلها يف ع��دة عبارات،
ل��ك��ان يف و�سعنا �أن ن��ق��ول �إن احلقيقة عند هيجل
هي الكل ،والفل�سفة يف ر�أيه ال �أن تتمثل على �شكل
ن�سق علمي ،واحلقيقة الكلية �أن الوجود الواقعي
“�صريورة” ،ولي�ست ال�صريورة هنا �سوى عملية
التناق�ض مع ما يقرتن بها من �سلب ،والروح نف�سها
“تاريخ” واملطلق “ذات” ال جمرد “مو�ضوع”...
�إ ّن مثل ه��ذا الطرح ال��ذي يقدمه �سالمة يفتح
درج���اً فل�سفياً ج��دل��ي��اً مهماً يتعاطى م��ع العالقة
القائمة بني مبحثني �أ�سا�سيني يف ت�شكيل الواقع
املعا�صر وهما مبحث فل�سفة التاريخ ومفهوم الروح
بكل تعقيداته اجلدلية والفل�سفية .ذلك �أننا �إذا ما
طرحنا الت�سا�ؤل ح��ول ماهية التاريخ يف اجلدلية
الهيجيلية ف�إ ّن التعريف ي�ستدعي بال�ضرورة العلم
ب��اجل��زئ��ي��ات اجل��زئ��ي��ة ال��دق��ي��ق��ة ال��ت��ي ي��ب��ن��ى عليها
منطق فل�سفة هيغل وتدقيق مفاهيمه �إزاء ت�شكيل
احل�����ض��ارة وال��ن��ظ��ر يف طبيعة ق��وان��ي��ن��ه ،وم���ن ثمة
الوقوف على العوائق الأب�ستمولوجية التي تعرتي
تلك املفاهيم وف��ق النطاقات الأ�سا�سية التي بنى
عليها هيغل ظاهريات الروح حتديداً.
ونحن نعلم جلياً �أن تاريخ ال�شعوب واحل�ضارات
وال�����دول ق��د ���ص ّ��ك وف���ق ط��رائ��ق خم��ت��ل��ف��ة ،اختلط
ف��ي��ه��ا غ��ال��ب��ا ال��ع��ل��م ّ��ي مب���ا ق��ب��ل ال��ع��ل��م ّ��ي .ك��م��ا ك��ان
ل�ل�إي��دي��ول��وج��ي��ا دور ت��وج��ي��ه��ي رك��ائ��زي يف تكوينه
وت�سيريه� .إال �أ ّن ما يطرحه �سالمة هنا هو �إع��ادة
ق��راءة ه��ذا التاريخ العاملي ولكن بلغة هيغل التي
حاول ابتداعها وا�سقاطها عرب هذا التاريخ .ومن
ذل���ك ي��ر���ش��دن��ا ال��ق��ول ه��ن��ا �إىل �أن فل�سفة ال��ت��اري��خ
ع��ن��د ه��ي��غ��ل ب��اجل��ه��از امل��ن��ط��ق��ي واالب��ت�����س��م��ول��وج��ي
وامل�����ص��ط��ل��ح��ات��ي ال�����ذي ���ص��ك��ه ل��ه��ا ع�ب�ر م���ؤل��ف��ات��ه
املختلفة تعترب �أك�ثر الفروع ث��راء معرفياً وفكرياً
يف فل�سفته .ذلك �أنه �أقام ن�صابها على عدة جوانب
فارقة يف ه��ذا احلقل املعريف ميكن �أن نلخ�صها يف
النقاط الآتية:
 رف�ض هيغل التعريف الكال�سيكي املحكوملفل�سفة التاريخ بو�صفها جمرد مدونات نظرية
توثيقية ي��ق��وم خ�لال��ه��ا امل�����ؤرخ ب�����س��رد الأح����داث
وال��وق��ائ��ع وتبويبها وت��ق��دمي��ه��ا ل��ل��ق��ارئ ب�صورة
خ��ط�� ّي��ة م�����س��ت��ق��ي��م��ة ،ك��م��ا رف�����ض �أي�������ض���اً اخ��ت��زال
ال��ت��اري��خ وتقدميه يف ���ص��ورة و�صفية ث�� ّم االتكاء
ع��ل��ى حم����اوالت خ��ج��ول��ة ل��ق��راءة درو���س��ه وع�بره
و�إ�سقاطها على ال��واق��ع املعا�ش ،معترباً �أنّ هذه

امل���ح���اوالت ال ت�����ش��ك��ل يف فل�سفته فل�سفة ت��اري��خ
حقيقية.
 فل�سفة التاريخ عند هيغل بب�ساطة تقوم علىدرا���س��ة (ال����روح ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة) ل�ل��أح���داث التاريخية
عرب تف�صيل جزئياتها الب�سيطة ومقا�صد �أحداثها
اخلف ّية وربطها بجوهرها وجوهر ال�سياق التاريخي
ال���ذي وق��ع��ت ف��ي��ه .ق�صد تف�سري وق��ائ��ع��ه��ا والتنب�ؤ
مب�سارات �أحداثها .ومن هنا ف�إ ّن جوهر الك�شف عن
هذه الروح التفاعلية �إمنا هو كامن يف العقل الذي
هو بح�سب هيغل جوهر �أ�سا�سي للتاريخ.
 ومن هنا ف�إن فل�سفة التاريخ عند هيغل تنظر�إىل البعد الفل�سفي للتاريخ بو�صفه روحا تفاعلية
ذات م���راح���ل ت���ط���ور ومن�����و .ل��ك��ن ه����ذا ال��ت��ط��ور ال
ي�سري يف العبث و�إمن��ا حتكمه جملة من املحددات
الرئي�سية �أول��ه��ا وموجهها هو الفكر ال��ذي يعترب
املنطق الباطن الكامن يف ال�شخ�صيات التاريخية.
وال�����ش��خ�����ص��ي��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة ب��ح�����س��ب ه��ي��غ��ل م���ا هي
�إال جم��رد �أدوات لتحقيق ه��ذه الفل�سفة الكامنة.
ذلك �أنه ينظر �إىل �شخ�صيات التاريخ ب�أ ّنها جمرد
فقاعات حتركها املنفعة �أو امل�صالح الذاتية والبنوية
و�إرادات الأه���واء الآنية والوقتية ب��دون وع��ي ذاتي
�أ ّنها م�شاركة يف حركة �صناعة التاريخ �أو منظومته،
حيث يقول �سالمة يف هذا ال�صدد ”:ال�صراع الذي
تخو�ضه الفكرة يف �سبيل حت�صيل ال��وع��ي الذاتي
للروح بذاته �صراع جدي عماده املخاطرة باحلياة
ذاتها .ولذا ف�إن الغلبة فيه تكتب دوم��اً ملن مي�ضي
يف ال�����ص��راع �إىل ن��ه��اي��ت��ه ،ل��ل��ط��رف ال���ذي ه��و �أع��ظ��م
ا���س��ت��ع��داداً لتقبل امل���وت ث��م��ن��اً ل��وع��ي ذات���ي م�ستقل
ي�ترج��م ع��ن نف�سه بحرية ل��ل��ذات ق��د ت��ك��ون تبعية
الآخ���ر .ول��رمب��ا ا�سرتقاقه �أح��ي��ان��اً ،ج��زء ال يتجز�أ
منها ،والفكرة ال تنك�ص �أبداً �أمام خطر املوت� ،إ ّنها
على ا�ستعداد دوم��اً للمخاطرة باحلياة ك��ي حتقق
�أعظم قدر من احلرية �أو من الوعي الذاتي بالذات
الذي ت�ست�شعر الروح من خالله اخلال�ص والر�ضا
واملتعة الأبديّة التي يح�صلها من �صريورته قادراً
على التع ّرف على ذات��ه يف �ضده �أو يف �آخريته على
وجه الإجمال ”...غري أ� ّن هذه الأهداف وامل�صالح
وال��غ��اي��ات الق�صرية والآن��ي��ة واجلزئية التي تدفع
ب��ه��ذه ال�شخ�صيات ل��ت��ك��ون جم��رد �أدوات تاريخية
ت�����ض��م يف ب��واط��ن��ه��ا ع��ل��ى ج���وه���ر ف��ل�����س��ف��ة ال��ت��اري��خ
الذي هو (�إرادة الروح الكلية �أوالعقل الكلي)� .إذن
ف�شخو�ص التاريخ بح�سب هيغل ال يتحقق يف ذاتها
ال��وع��ي ال��ت��اري��خ��ي .و�إمن���ا ت�ساهم يف �صنع التاريخ
عرب امل�شاركة يف �صريورته ال �أكرث ،وهو ما ي�سميه

هيجل (م��ك��ر �أو خبث العقل الكلي امل�سيطر على
التاريخ) حيث يتبدى خبث هذا العقل ب�أ ّنه ي�ستعني
بهذه ال�شخ�صيات التاريخية لتحقيق مقا�صده دون
�أن يكون لهم علم بها.
�إال �أ ّن ال�شخ�صيات التي حتقق (الوعي الذاتي)
ل��ل��روح ه��ي ال��ت��ي ت�ستطيع ك�����س��ر م��ع��ادل��ة ال��ت��اري��خ
الغام�ضة والتمكن م��ن القب�ض عليه و�صناعته.
ذل���ك �أ ّن ه���ذه ال�����ش��خ�����ص��ي��ات يف ����ص�ي�رورة حت��ري��ك
ال��ت��اري��خ ل��ه��ا لتحقيق م��ق��ا���ص��ده ت��ب��د�أ ب��وع��ي ذات��ه��ا
ال�����ذي ي�����س��ب��ب ج��م��ل��ة م���ن االه�����ت�����زازات وال������زالزل
ال��ف��ك��ري��ة وذل����ك م���ع (ال��ط��ب��ي��ع��ة) اخل���ارج���ة ال��ت��ي
ب���ال�������ض���رورة ي��ح��ك��م��ه��ا م��ن��ط��ق حم�����دد ،وث���اب���ت من
القوانني الفكرية .غري أ� ّن هذه االهتزازات بح�سب
جدلية هيغل ت�ساهم يف خلق (الأفكار املزيج) التي
حتدث التحوالت الناجحة يف الطبيعة اخلارج ّية.
وم��ن هنا جن��د �أ ّن هيغل يف عديد م�ؤلفاته ي�سمي
ال�شخ�صيات التاريخية التي يتحقق على �أيديها
ال���زل���زال ال��ت��غ��ي�يري (ع��ظ��م��اء ال��ت��اري��خ) .وع��ظ��م��اء
التاريخ هنا لو قمنا مبقاربة الفعل الفل�سفي الذي
يحققونه بح�سب حتقيق �سالمة يف مقالة ف�إننا
مي��ك��ن تعريفهم ب���أ ّن��ه��م �أول��ئ��ك ال���ذي ي�ستطيعون
حت��وي��ل ال��ف��ك��رة م��ن امل��ن��ط��ق �أو الأن��ط��ول��وج��ي��ا �إىل
ال��ط��ب��ي��ع��ة  -ح��ي��ث ت��ن��ج��ح ال��ف��ك��رة يف ال��ت��ع��ب�ير عن
نف�سها خ���ارج نف�سها؛ لأن��ه��ا ت��ت��خ��ارج �إذ تنت�شر يف
املكان  -وهو دليل بح�سب �سالمة على �أن الفكرة
قد م�ضت خطوة �إىل الأمام يف اكت�ساب قدرة �أعظم
و�أ�صدق يف التعبري عن الروح ،وهو يف اجلانب الآخر
حتقيق فاعل للوعي الذاتي بالذات .غري �أ ّن العائق
الرئي�س هنا يكمن يف الطبيعة ذاتها“ .فالطبيعة
 �أو فل�سفة الطبيعة  -لي�ست �إال جزءاً من حقيقةال��روح “�أما تطور ه��ذه احلقيقة ،في�ستكمل فقط
بفل�سفة ال���روح ب�أكملها” �إذ �أ ّن الفكرة يف فل�سفة
ال���روح ت�ستعيد هيمنتها على ذات��ه��ا لأن��ه��ا تق�ضي
على ما حلق بها من اغ�تراب نتيجة لتخارجها يف
الطبيعة؛ ف����إذا ك��ان��ت الطبيعة ه��ي ال�سلب الأول
ل��ل��ف��ك��رة وغ��رب��ة ال��ف��ك��رة ع��ن ذات���ه���ا؛ ف�����إن ال��ت��ح��ول
م��ن الطبيعة �إىل ال���روح ،وال���ذي تنجح ال��ف��ك��رة يف
حتقيقه ،ه��و ال�سلب ال��ث��اين �أو �سلب ال�سلب ال��ذي
ت�����س��ت��دم��ج ال��ف��ك��رة ب��ف�����ض��ل��ه��ا لآخ���ري���ة �أو الطبيعة
وحتولها �إىل جزء ال يتجز�أ من الذات نف�سها”.
ما يعنينا يف ه��ذه ال��ق��راءة النقدية للمقالة هو
الإ�سقاطات التطبيقية التي نقر�أها من خالل تلك
التجريدات الفل�سفية التي �صكت على ق��در كبري
من التعقيد اجلديل .ففي �سياق التاريخ الأوروبي

كمقاربة ماثلة �أوىل جن��د �أ ّن من��وذج التنوير بكل
ما �أفرزه من معطيات ومنتجات فكرية وح�ضارية
منوذجا تطبيقياً فاع ً
ال
�أ�س�س لها فال�سفته ،يعترب
ً
على هذه الفل�سفة التي �ص ّكها هيغل .حيث جند �أ ّن
العقل الكلي (الطبيعي) يف �أوروبا وقتها كان �سائراً
نحو التحرر الكامل والتقدم يف اجت��اه حتقيق ما
ي�سميه �أركون “الأن�سنة ال�شاملة” التي تطبع كافة
مناحي احلياة .لكن قوانني التاريخ لو �أ�سقطناها
ب��ح�����س��ب ق�����راءة ه��ي��غ��ل ه��ن��ا جن���د ج��ل��ي��اً �أ ّن امل��ن��ط��ق
الهيجلي ���ص��ائ��ب �إىل ح��د بعيد (ف��ال��وع��ي ال��ذات��ي
للروح) كان ي�ستدعي �أو ًال ا�صطدام ال��روح بالروح
اخلارجي (الطبيعة) حيث �صراع الكهنوت الكن�سي
ال��ذي يحكم الو�ضع العام ال�سائد مع تيار الأن��وار
بتوهج فال�سفته وب���إرادة املجتمع التي كانت حتتاج
�إىل من ي�شعلها �أو يحركها .ورغم �أ ّن هذا التحول
م��ن ال���روح ال��داخ��ل��ي (ال��ف��ك��رة) �إىل الطبيعة �أل��زم
دف��ع العديد من �ضرائب الأث��م��ان واال�ضطهادات،
�إال �أن العقل الكلي اجل��دي��د �أجه�ض العقل الكلي
امل�سيطر؛ مما �أدى النتهاء دور الكني�سة الأوروبية
فيما يخ�ص هيمنتها على الأف��راد واحلياة وحترر
العقل الأوروب��ي نهائياً من قب�ضتها ،وحتوّلت �إىل
م�ؤ�س�سة دينية حتكمها ل��وائ��ح و�أن��ظ��م��ة امل�ؤ�س�سات
الأخرى يف املجتمع.
وعلى �ضوء ما �سبق ف�إ ّن الت�سا�ؤالت املهمة التي
يعنينا طرحها ا�ستلهاماً م��ن ه��ذه امل��ق��ال بالقول
ك��ي��ف ل��ن��ا �أن ن��ع��ي ف��ل�����س��ف��ة ال��ت��اري��خ وع��ي��اً حقيقياً
ي�ؤهلنا لتجاوز �أزماتنا الراهنة يف عاملنا العربي.
يف تقديري هنا �أتفق متاماً مع ما ذهب �إليه ها�شم
�صالح يف كتابه “االن�سداد التاريخي” بالقول “�إ ّن
جت��رب��ة ال��ت��ن��وي��ر ه��ي �أه���م جت��رب��ة ف��ك��ري��ة مي��ك��ن �أن
تعيننا يف حل �إ�شكاالتنا املعا�صرة اليوم .اليعني هذا
�أن نعود مئتي �سنة فهذا م�ستحيل ولكن هذا يعني
�أن �إ�شكالياتنا اليوم يف العامل الإ�سالمي مع التخلف
والأ����ص���ول���ي���ات وف��ك��ر ال���ق���رون ال��و���س��ط��ى وال��ت�راث
ه��ي الإ���ش��ك��ال��ي��ات ال��ت��ي واج��ه��ه��ا ف�لا���س��ف��ة التنوير
وا�ستطاعوا مواجهتها واخلروج ب�أوروبا منها .ولذا
ف�إن قراءة ديكارت و�سبينوزا وكنط وفولتري ورو�سو
ودي���درو وغ�يره��م م��ن فال�سفة النه�ضة والتنوير
�أق����رب ل��واق��ع ال��ع��امل الإ���س�لام��ي �أك�ث�ر م��ن ق���راءة
فال�سفة ما بعد احلداثة ،الذين يناق�شون ق�ضايا
مل ن�صل لها بعد؛ فهم مثال ينتقدون العقل بعد �أن
فر�ض �سيطرته ،وحتكم باحلياة العامة بينما نحن
مل ن�ؤ�س�س لهذا العقل بعد.“ ..
mu7k20@gmail.com
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مراجعة نقد َّية ل�صورة الآخر فـي ثقافتنا
�سامل امل�شهور

ْ
ارتبطت بطريقة حميمية
يف مقاله «الآخر يف الثقافة العربية الإ�سالمية»؛ حت َّدث �شم�س الدين كيالين عن �صُ ورة الآخر يف الثقافة العربية الإ�سالمية ،التي
مبرجعيتهم الثقافية :العربية الإ�سالمية ،والتي ح َّددت لهم معايريهم القيمية ،ي�ستندون �إليها لإ�صدار �أحكامهم على هذا الآخر .وحت َّدث �أي�ضا عن كوننا
�أخ�ضعنا ثقافة الغري ملقولتي التزيني والتقبيح ،و�أ َّن املفا�ضلة �ش َّكلت جزئية مهمة يف تفكري ك ِّل من َك َتب عن الآخر ،ثم �أ�شار �إىل ُخطورة ال�صورة املتخيَّلة عن الآخر
التي متلك يف �أحيان كثرية القدرة على �إحالل نف�سها حمل الواقع ،وهذا يف ر�أيي �أخطر ما ميكن �أن ين�ش�أ عن ال�صورة املتخيَّلة التي نحملها عن الآخر.
ويف ���س��ي��اق ح��دي��ث��ه ع��ن َد ْور الإ����س�ل�ام يف
تغذية املخيلة العربية الإ�سالمية ب�صورة
مع َّينة للآخر ،يرى الكاتب �أنَّ «القر�آن كان
�����ص املف�صلي ال���ذي ق��ام��ت عليه
مب��ث��اب��ة ال��ن ِّ
اجلماعة الإ�سالمية ،وت�آلفت يف كنفه ،وح َّدد
للم�سلم مواقفه من الآخر» .وهنا؛ ال ب َّد �أنْ
أ�سجل هذه املالحظة ،وهي �أنَّ ُ�صورة الآخر
� ِّ
يف القر�آن الكرمي خ�ضعتْ ل�سياقات تاريخية
و�سياقات اجتماعية ولغوية وظروف ال�سلم
واحل��رب .و�إغفالُ هذه ال�سياقات ي���ؤ ِّدي �إىل
�إنتاج �صورة م�ش َّوهة عن الآخر.
ث��� َّم �أ����ش���ار �إىل �أن����ه «ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن �أنَّ
املوقف الديني ،قد ل َّون كلَّ جوانب الثقافة
ال��ع��رب��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة� ،إال �أ َّن��ن��ا ال ن�ستطيع
�أن نُق�صر امل��وق��ف م��ن الآخ���ر ع��ل��ى العامل
جوانب لها ت�أثريها
الديني وح��ده؛ فهناك
َ
أي�ضا ،اختزنتها الثقافة العربية والتي كانت
� ً
ح�صيلة ت��راك��م ت��اري��خ��ي ط��وي��ل الأم����د ،ثم
ع��زَّز الكاتب فكرته ه��ذه مبا قاله بروديل:
«الإ����س�ل�ام ه��و ق��ب��ل ك��ل ���ش��يء وري���ثُ ال�شرق
الأدن������ى ب��ث��ق��اف��ت��ه واق��ت�����ص��ادي��ات��ه وع��ل��وم��ه
القدمية ،وهذا ي�ضيف �إليه كمية هائلة من
امل��وروث احل�ضاري؛ وبالتايل قرونا طويلة
من التاريخ».
وه���ن���ا؛ الب����� َّد م���ن وق���ف���ة م���ع امل�����ص��ط��ل��ح؛
فمفهوم الإ�سالم عند بروديل يختلف كل ًّيا
عن مفهومه عند الفقهاء؛ ف�إ�سالم الفقهاء
مغلق ،مكتمل ال��ب��ن��اء ،وه��م ي�ستدلون على
ذل����ك ب��ق��ول��ه ت���ع���اىل« :ال����ي����وم �أك���م���ل���ت ل��ك��م
دي��ن��ك��م و�أمت����م����ت ع��ل��ي��ك��م ن��ع��م��ت��ي ور���ض��ي��ت
لكم الإ���س�لام دي��ن��ا» ،وهناك مفهوم البدعة
ال��ذي �أ�صبح �سيفاً يرفع يف وج��ه ك ِّ��ل جديد
ُي�����راد ل���ه �أن ي��دخ��ل �إىل دائ�����رة امل��ق��د���س �أو
حتى �إىل حيز العادات ،و�إنَّ تفاوت الفقهاء
يف م����ق����دار ح�����س��ا���س��ي��ت��ه��م م����ن ال���دخ���ي���ل �أو
اجل��دي��د؛ ل��ذل��ك �أرى �أنَّ م��ق��ول��ة «الإ���س�لام
وري���ث ال�����ش��رق الأدن����ى ب��ث��ق��اف��ات��ه» يف نظري
لي�ست دق��ي��ق��ة؛ لأنَّ ال��ث��ق��اف��ات ال��ق��دمي��ة يف
يرحب بها ،ومل تدخل �إىل حياة
الغالب مل َّ
امل�����س��ل��م�ين ب�ترح��ي��ب و�إج�����ازة م��ن ال��ف��ق��ه��اء!
بل �إنَّني �أ�ستطيع القول� :إنَّ العقل الفقهي
�أم��ع��ن يف ب��ن��اء ال�����س��دود ال��ت��ي ت��ع��ي��ق ،ومت�� َّن��ع
دخ��ول �أي ثقافة �أو ع��ادة مل تكن عند �سلف
الأمة ،واعتمدوا يف ذلك على جمموعة من

الن�صو�ص الروائية؛ مثل« :من ت�شبه بقوم
فهو منهم»؛ لذلك �أرى ا�ستبدال الإ�سالم يف
مقولة برويل بامل�سلمني ،فتُ�صبح املقولة:
امل�سلمون قبل كل �شيء ورثوا ال�شرق الأدنى
بثقافاته واقت�صادياته وعلومه القدمية .ثم
حت َّدث الكاتب عن املعايري التي حكمت من
خاللها الثقافة العربية الإ���س�لام��ي��ة على
ثقافة الآخر؛ فهناك:
 -1املعيار الديني :الإميان الإ�سالمي.
2ـ امل��ع��ي��ار احل�����ض��اري :وه��و يقا�س مبدى
العمران عند الآخر.
3ـ امل��ع��ي��ار البيئي اجل��غ��رايف :وه��و يتعلق
مبوقع هذه احل�ضارات يف �أقاليم الأر�ض.
ك��لُّ ه��ذه ال��ع��وام��ل مجُ تمعة ل�� َّون��ت نظرة
الثقافة العربية الإ�سالمية �إىل الآخر ،و�إن
ك��ان بع�ض املفكرين ركَّ����زوا و�ضغطوا على
�أح��د العوامل واملعايري �أك�ثر م��ن الأخ��رى،
�إال �أ َّن��ه��م يف الأغ��ل��ب �أخ����ذوا ه���ذه ال��ع��وام��ل
مجُ تمعة يف �أحكامهم.

املعيار الديني
حاول الكاتب انتقا َء بع�ض الآيات ،والتي
ت��ت�����ض�� َّم��ن اع�ت�راف���ا ب��ح��ق الآخ����ر يف ام��ت�لاك
فكر مخُ الف ،والتي تقرر �أنَّ االختالف ُ�سنة
كونية كقوله« :وال يزالون خمتلفني �إال من

وال��ي��وم الآخ���ر وع��م��ل �صاحلا فلهم �أج��ره��م
عند ربهم وال خوف عليهم وال هم يحزنون»
(البقرة.)62:
وه���ذه الآي����ة ومثيلتها يف ���س��ورة امل��ائ��دة،
مل ي���أخ��ذ ب��ه��م��ا ال��ف��ق��ه��اء يف حت��دي��د معيار
دي��ن��ي ي��ع��ل��ي م��ن ���ش���أن الآخ����ر �إذا ح���از ه��ذه
ال�����ص��ف��ات ،ب��ل �إ َّن��ه��م �أ َّول�����وا ه���ذه الآي����ات مبا
ي��ت��واف��ق م��ع ن��ظ��رت��ه��م ،ال��ت��ي حت��ت��ك��ر اجل��ن��ة
لهم فقط ،ثم �ساق الكاتب هذه الآي��ة�« :إنَّ
ال���ذي���ن �آم���ن���وا وال���ذي���ن ه�����ادوا وال�����ص��اب��ئ�ين
وال��ن�����ص��ارى وامل��ج��و���س وال��ذي��ن �أ���ش��رك��وا �إن
اهلل يف�صل بينهم ي��وم القيامة �إنَّ اهلل على
ك���ل ���ش��ي ���ش��ه��ي��د» .وق����ال ع��ق��ب��ه��ا :ف��ق��د ن��وه
القر�آن هنا� ،إىل �ستة فئات من �أهل العقائد،
�أج����از ا���ش��ت��م��ال��ه��م يف االج��ت��م��اع الإ���س�لام��ي،
م��ع تفوي�ض �أم��ره��م �إىل اهلل ي��وم القيامة؛
ف��ك���أن االج��ت��م��اع ال�سيا�سي الإ���س�لام��ي ن��وع
من اجتماع ح�ضاري» .وهو كما قال ،فالآية
ت� ِّؤ�س�س لعالقة راقية مع الآخ��ر تقوم على
رح��م رب��ك ولذلك خلقهم» ،وقوله« :ول��وال �إرجاء �أمر احلكم على العباد �إىل ربهم.
دف���ع اهلل ال��ن��ا���س ب��ع�����ض��ه��م ب��ب��ع�����ض ل��ه�� ِّدم��ت
معيار احل�ضارة والعمران
�صوامع وبيع و�صلوات وم�ساجد يذكر فيها
مل يكن املعيار الديني هُ و العامل الوحيد
ا�سم اهلل كثريا» ،وقوله« :وجعلناكم �شعوبا يف ح��ك��م ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة على
وقبائل لتعارفوا»...وغريها؛ لي�شيد بدور الآخ����ر؛ ف��ه��ن��اك م��ع��ي��ار احل�����ض��ارة وال��ع��م��ران
املعيار الديني يف احرتام الآخر ،ور�سم ُ�صورة ال�����ذي ه���و م��ع��ي��ار ع��ل��م��اين ب���ام���ت���ي���از ،ي��ب��ع��د
طيبة ع��ن��ه ،وك����أين ب��ه ت��غ��اف��ل ع��ن ن�صو�ص الإن�������س���ان ع���ن امل��ع��ي��ار ال��دي��ن��ي ال��ق��ائ��م على
�أخرى ت�ؤ�س�س لأق�صى درجات احتقار الآخر ،ال��ع��ق��ي��دة و�أح���ك���ام اجل��ن��ة وال���ن���ار ،و�أ�ستطيع
كاحلديث املن�سوب �إىل النبي الكرمي الذي القول ب�أن هذا املعيار وجد بكرثة عند كثري
ج���اء ف��ي��ه« :ال ت���ب���د�أوا ال��ي��ه��ود وال��ن�����ص��ارى م��ن اخل��ل��ف��اء وال�����س�لاط�ين وال��ت��ج��ار ال��ذي��ن
ب��ال�����س�لام ،و�إذا لقيتم �أح��ده��م يف الطريق ت��وا���ص��ل��وا م��ع الآخ���ر وان��ف��ت��ح��وا على الآخ���ر،
فا�ضطروهم �إىل �أ�ضيقه» ،ب��ل �إ َّن��ن��ي وقفت وق َّيموا الآخ��ر مبا عنده من ح�ضارة �أو علم
على بحث يف الإنرتنت حول هل ُيقا�س على وتركوا اجلدل العقائدي وان�شغلوا بدنياهم.
م�ضايقة ال��ك��اف��ر يف ال��ط��ري��ق م�ضايقته يف
� ...إنَّ اخل�������ض���وع ل�������ص���ورة الآخ������ر ال��ت��ي
حال ال�سري على اخلط بال�سيارة! وك�أنني به ن��ر���س��م��ه��ا مب���ع���زل ع���ن م��ع��رف��ة الآخ������ر ع��ن
�أي�ضا تغافل عن �إ�شكالية النا�سخ واملن�سوخ ،قرب ،وعدم ال�سعي اللتقاط �صورة حديثة
وال��ت��ي ع��ل��ى �أ� َ��س��ا���س��ه��ا ذه���ب ب��ع�����ض الفقهاء له ي�ؤدي �إىل كثري من الت�صورات اخلاطئة
واملف�سرين �إىل ك ْون كل �آية فيها ت�سامح مع عن الآخر ،التي تعكر �صفو العالقة وتخلق
الآخ��ر هي من�سوخة بعد نزول �آية ال�سيف! �أجواء من الكراهية بني الأطراف املختلفة.
ومن ُيلقي نظرة على كتب التفا�سري وبع�ض ول��ل��أ�����س����ف ،وق���ع���ن���ا ج��م��ي��ع��ا يف م���ث���ل ه����ذا؛
ال��ك��ت��ب ال��ف��ق��ه��ي��ة ���س��ي�����ص��دم م���ن ح��ج��م فقه فنحتاج �أنْ نُراجع ال�صور التي نحملها عن
الكراهية ِالذي ت�أ�س�س وفق هذه التفا�صيل .الآخ��ر؛ لكي نقرتب من احلقيقة وال نظلم
وم���ن ���ض ْ��م��ن الآي�����ات ال��ت��ي ا���س��ت�����ش��ه��د بها الآخرين.
الكاتب قوله تعاىل�»:إن الذين �آمنوا والذين
هادوا والن�صارى وال�صابئني من �آمن باهلل
almashoor1000@gmail.com
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العرب ..بني احلداثة والتغريب
عبد اهلل ال�شحي

قدم الدكتور م�سعود �ضاهر يف مقالته (الذات وحتديات ثقافة الآخر يف ع�صر العوملة) جملة �إ�شكاالت تتعلق بالذات العربيّة التي تتميز عمومًا بالقوميّة والت�أخر
التكنولوجي والعلمي عن بقيّة العامل ،ونظرة كل من العرب والغرب للآخر ،مع تتبع ت�أثري العوملة على تلك امل�سائل ،ث ّم حماولة طرح حتليل ملا يراه م�شكلة تتطلب
احلوار بني الطرفني حللها .ي�شري الكاتب يف مطلع املقال �إىل جمموعة من الدرا�سات التي ن�شرت حول عالقة العرب بالغرب والقومية والوطنية وحوار و�صراع
احل�ضارات يف ع�صر العوملة واالنفتاح بالإ�ضافة �إىل عدد من امل�ؤمترات والندوات ،تقول �إن �صورة الغرب لدى العرب م�شوهة ،والعك�س �أي�ضا �صحيح.
من املعلوم �أنّ عالقة العرب بالغرب يف
ع�صر العوملة واالنفتاح على الآخر حتتوي
على الكثري من التفاعل واالنفعال؛ وي�صر
الكاتب على �ضرورة قيام ذلك التفاعل على
حوار احل�ضارات ولي�س �صراع احل�ضارات.
وه�������ذا ح�������س���ب م����ا �أرى ����ص���ح���ي���ح ف��ه��ن��اك
م�ساحات كبرية للحوار بني العرب والغرب
دون احلاجة لل�صراع بينهما و�إلغاء الآخر.
يتحول الكاتب للحديث ح��ول ت�صويب
ال�����ص��ورة ع���ن الآخ�����ر ،ح��ي��ث ي���رى ���ض��رورة
ت��رب��ي��ة ح�����س ن��ق��دي ل���دى امل��ث��ق��ف�ين ال��ع��رب
وال���غ���رب ع��ل��ى ح��د ���س��واء ل��ن��ق��د ومتحي�ص
ال�صورة املطروحة عن الآخ��ر ،وه��ذا قط ًعا
حا�صل وي��وج��د عليه ع��دد ال ب���أ���س ب��ه من
أي�ضا �أهم ّية وج��ود
الأم��ث��ل��ة .ي��رى الكاتب � ً
ح���ق االخ���ت�ل�اف وح���ري���ة ال��ت��ع��ب�ير ال��ل��ذي��ن
ت��رع��اه��م��ا ���س��ل��ط��ة م��ت��ن��ورة �أو م���ا �أ���س��م��اه��ا
(ب���ال���دول���ة ال���دمي���وق���راط���ي���ة ال��ع�����ص��ري��ة).
�أ���س��ت��ط��ي��ع �أن �أج����زم ب��وج��ود ���ص��ع��وب��ة ب���ارزة
يف حتقيق ال�����ش��رط الأخ�ي�ر �إال �إذا �أنتجت
ال��ت��ق��ل��ب��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة احل��ال��ي��ة يف ال��وط��ن
العربي ذلك.
ال ي��غ��ي��ب ع����ن ال���ك���ات���ب ط�����رح ال�������س����ؤال
ال�شهري(ملاذا ت�أخر العرب وتقدم غريهم؟)،
حيث �إنّ ت�أخر العرب حقيقة مرة مل ينجح
م��ع��ه��ا “م�شاريع ال��ت��ح��دي��ث البنيوي”،
وال�������س���ب���ب يف ذل�����ك ع���ل���ى ح����د ت���ع���ب�ي�ره ه��و
ت��غ��ي��ي��ب ال����ت���راث ال����ع����ق��ل�اين ال����ع����رب����ي يف
م��ق��اب��ل ال��ف��ك��ر ال��ت��ق��ل��ي��دي ،ع��ل��ى �أنّ الفكر
العربي ال يوجد به خلل بنيوي مينع من
متثل احل��داث��ة� .إ�ضافة �إىل ما �سبق ميكن
مالحظة �أنّ دو ً
ال مثل اليابان قد جنحت
يف تبني احلداثة دون التغريب ،على عك�س
م���ا ي���ج���ري ل����دى ال���ع���رب ال���ذي���ن ي��ت��ب��ن��ون
التغريب دون احل��داث��ة ،ف��احل��داث��ة لي�ست
ال��غ��رب بال�ضرورة .وق��د �أح�سن الكاتب يف
ت��ف��ري��ق��ه ب�ين ه��ذي��ن امل�����ص��ط��ل��ح�ين ،ال��ذي��ن
ال زال الكثري يظنون �أنهما وجهان لعملة
واح��دة .يوا�صل الكاتب بعد ذلك احلديث
عن العوملة من حيث �إنّ لها �سلبيات تهدد
الثقافات القومية مثل القومية العربية.
ه���ن���ا حت�������ض���رين ف���ك���رة ط���رح���ه���ا (ال���ك���ات���ب
�أح���م���ي���دة ال��ن��ي��ف��ر) يف �أنّ ال���ع���ومل���ة ل��ي�����س��ت
��ش��روع��ا ج���اه���زًا ،ب��ل ه��ي ���س��ي��اق ح�����ض��اري
م���
ً

يتقاطع مع �أيديولوجيات مثل الليربالية
والر�أ�سمالية .ع�� ّرج الكاتب على فكرة �أنّ
املثقف العربي يجب �أن يلعب دو ًرا مه ًما يف
مواجهة �سلبيات العوملة وحت�صني املجتمع
منها ،و�أرى ب�أنّه �أ ًيا كانت الآلية التي يجب
�أن ميار�سها املثقف يف ه��ذا اجل��ان��ب يجب
�أن ت��ك��ون بعيدة ع��ن ال��و���ص��اي��ة ،ف��ال��ع��رب ال
يحتاجون للمزيد من الو�صاية.
ي�ستهل ال��ك��ات��ب م��و���ض��وع��ا �آخ���ر �أال وه��و
“جتديد ال��ب��ح��ث ال���ن���ظ���ري ح����ول ح���وار
احل�ضارات” لي�شري فيه �إىل وج��ود �صراع
بني الغرب العلماين وال�شرق املتدين من
ج��ه��ة وال��ع��ل��م امل��ت��غ�ير وال���دي���ن ال��ث��اب��ت من
ج��ه��ة �أخ����رى .م��ن امل��ع��ل��وم �أنّ ال��ع��ل��م ه��و ما
يقود التقدم الب�شري اليوم فمن ال�ضروري
�إدخاله ليكون عن�ص ًرا فاعال يف املجتمعات
العربية ،ويف ال�سياق نف�سه من املهم �إدراك
�أنّ الغرب يريد من العرب �أن يكونوا تابعني
له ولعوملته .ومع �أنني �شخ�صيا �أوافق على
م�شروعا جاهزًا �أو
فكرة �أنّ العوملة لي�ست
ً
م���ؤام��رة� ،إال �أن��ه ال �شيء مينع ال��غ��رب من

حماولة ا�ستغاللها لإهدافه .يتابع الكاتب
م�ستعر�ضا ���ض��رر غ��ي��اب ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي
والتفكري النقدي يف امل�ؤ�س�سات الثقافية يف
�أن��ه مينع دخ��ول العرب ال�ساحة الثقافية،
ح���ي���ث ي���ت���م��� ّي���ز امل�������ش���ه���د ال���ث���ق���ايف ال���ع���رب���ي
بان�صراف �شبه ت��ام م��ن قبل املثقفني عن
الإنتاج العلمي والريا�ضيات والكيمياء �إىل
البحث التاريخي والرواية وامل�سرح وال�شعر
والفنون.
عندما نتحدث عن ال�صورة املتبادلة
ب��ي�ن ال����ع����رب وال������غ������رب ،ف��������� ّإن ال���ك���ات���ب
ي��ط��رح من���اذج ي���ؤك��د ف��ي��ه��ا ع��ل��ى ���ض��رورة
ف��ت��ح احل���وار ال��ع��رب��ي-ال��ع��رب��ي يف �سبيل
ت�صحيح تلك ال�صورة ،و�أول تلك النماذج
ه���ي � ّأن ال���غ���رب ل��ي�����س واح������� ًدا ،وك��ذل��ك
ال��ع��رب ،ه��ن��اك ال��ك��ث�ير م��ن االخ��ت�لاف��ات
ال���دي���ن���ي���ة وال���ث���ق���اف���ي���ة ب��ي��ن��ه��م ،ك���م���ا � ّأن
ال��غ��رب لي�س بال�ضرورة ذل��ك املحتل �أو
امل�ستعمر .النموذج الثاين يتعلق بتباين
وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر يف ف��ه��م الآخ������ر ،وف��ي��ه
يتحدث ع��ن خم��اط��ر ال��ع��ومل��ة ،وك��ي��ف � ّأن

العربي اخ�ترع �صورة للغرب ،والغربي
اخ�ت�رع ���ص��ورة للعرب وكلتا ال�صورتني
غ�ير �صحيحتني .هنا �أ�ستطيع �أن �آت��ي
مب��ث��ال على ذل��ك ،بيل م��اه��ر الإع�لام��ي
���دم ح��ل��ق��ة م��ع امل����ؤل���ف ���س��ام
الأم��ري��ك��ي ق ّ
هري�س اتهما فيها امل�سلمني ب��الإره��اب
وم��ار���س��ا ال��ك��ث�ير م���ن ال��ت��ع��م��ي��م .يت�ضح
جل ًيا من هذا كيف � ّأن ال�صورة املتبادلة
بني العرب والغرب مم�سوخة .من جهة
�أخرى �أكد الكاتب على � ّأن ثنائية القبول
والرف�ض حا�ضرة يف الدرا�سات العربية
حول الغرب ،فهناك من ينادي بالقبول
الكلي �أو الرف�ض الكلي للغرب دون نظرة
مو�ضوع ّية ملعاجلة امل�شكالت القائمة.
ال���ن���م���وذج الأخ���ي��ر ي��ت��ح��دث ع���ن جت���اوز
املقوالت النمطية حول روحانية ال�شرق
ومادية الغرب .فالغرب لي�س واح ًدا ،وال
ال�شرق كذلك ،يف الغرب هناك من يدعو
�إىل ال��دمي��وق��راط��ي��ة واحل��ري��ة والإخ���اء،
وه���ن���اك م���ن ي��دع��و ل��ل��م��ادي��ة وال��ت��ع��ري
ودعم امل�شروع ال�صهيوين.
خلقت �أح���داث احل���ادي ع�شر م��ن �أي��ل��ول
���وع���ا م���ن ع����دم ال��ث��ق��ة ب�ي�ن ال��ع��رب
 2001ن ً
وال��غ��رب ،ف�أ�صبحت ���ض��رور ًة �أخ���رى لفتح
ح���وار م�����س���ؤول بينهما ،ي��ك��ون م��ن منطلق
ال��ن��دي��ة ول��ي�����س ال��ت��ب��ع��ي��ة ،ف��ح��ت��ى م��ع تقدم
ال���غ���رب وت��ف��وق��ه ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وع��ل��م�� ًي��ا �إال
�أنّ ه���ذا ل��ي�����س ���س��ب�� ًب��ا ل��ي��ك��ون ال��ع��رب��ي ت��اب�� ًع��ا
ل��ل��غ��رب؛ ف��ه��ات��ان احل�����ض��ارت��ان م��ن املمكن
ح�سب ر�أي الكتاب  -بل يجب � -أن تتحاورا
ال �أن ت��ت�����ص��ارع��ا ،م����ؤك���دا يف ال��وق��ت نف�سه
ع���ل���ى �����ض����رورة ع���م���ل ال����ع����رب ع���ل���ى الأخ�����ذ
باملقوالت والأف��ك��ار الإيجاب ّية التي �أنتجت
ال��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي وال��ت��ك��ن��ل��وج��ي��ا ،الفل�سف ّية
واالقت�صادية وال�سيا�سية ورف�ض ال�سلبية
عن طريق ممار�سة نقد للمقوالت الغربية.
يف النهاية� ،أ�ستطيع القول �أن الدكتور
م�سعود �ضاهر يف مقالته قد جنح يف طرح
بع�ض امل�شكالت املتعلقة بالذات وحتديات
الثقافة واحللول املمكنة لها ،ب�شرط تغيري
طريقة التفكري عن الآخ��ر واالنفتاح عليه
ب�شكل متوازن دون احلاجة لرف�ضه كليا �أو
قبوله كليا.
Mohd22king@hotmail.com
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�صور على جدار العتمة :ال�صورة الذهنية للعرب وامل�سلمني فـي الأو�ساط الأمريكية
عبد اهلل املقبايل

البي�ضة �أم الدجاجة؟ هل ال�صورة الذهنية ت�صنع القرار ال�سيا�سي �أم القرار ال�سيا�سي ي�صنع ال�صورة الذهنية؟ من نحت �صورة العرب وامل�سلمني يف ذهن املواطن
الأمريكي؟ هل هي ال�سيا�سة �أم الثقافة �أم الدين؟ كل هذه الأ�سئلة دارت يف خلد حممد عاي�ش ،عميد كلية االت�صال بجامعة ال�شارقة� ،إبّان طرحه ملو�ضوعه املو�سوم
بـ»دور و�سائل االت�صال يف ت�أجيج ال�صراع بني احل�ضارات» .حيث عمد الكاتب �إىل البحث يف االجتاهات التحليلية يف تف�سري �سبب هجوم ال�صحافة وو�سائل االت�صال
الأمريكية على العرب وامل�سلمني ،والك�شف عن بواعث ر�سم �صورة ذهنية مغلوطة يف ذاكرة املواطن الأمريكي عن ال�شخ�صية العربية وامل�سلمة.
ب���ات التنميط �أو �صناعة ال�����ص��ورة النمطية
من �أدوار و�سائل االت�صال املحورية ،التي تكون
ع��ادة ���ص��ورة �إي��ج��اب�� ّي��ة �إذا �أح�سنت الأم���ة تقدمي
نف�سها و�صناعة �صورتها الذهنية ال��ت��ي ت�صبو
�إليها ،ولكن النتيجة قد تكون عك�سية �إذا ما �أخذ
الزمام كيانا معادا وب��ات ير�سم هذه ال�صورة يف
خداجا ال تفي بالغر�ض
العتمة فتخرج م�شوهة
ً
وال حتقق املن�شود ،بل تقدم �صورة مغلوطة من
�ش�أنها ن�شر ثقافة الكراهية وت�أجيج ال�صراع بني
احل�ضارات.
ي�����س��ت��ه��ل ال���ك���ات���ب م��ق��ال��ه ب��ال��ت��ن��وي��ه ب���أه��م��ي��ة
ال��ع��ن��اي��ة ب��ال�����ص��ورة ال��ذه��ن��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ،واه��ت��م��ام
م��راك��ز ال��درا���س��ات وال��ب��ح��وث ب��ه��ذه الق�ضية ملا
لها من �أهمية يف ت�شكيل ر�أي عام م�ساند /معاد
نحو الأمم التي ترتبط بها ال�صور املنقولة .وال
ي�ستثني الكاتب الأم��ة العربية من ه��ذا املجال،
التي و�صفها ب�أنها تواجه حتديات خطرة ترتبط
مب�لام��ح ���ص��ورت��ه��ا ال��ق��وم��ي��ة يف و���س��ائ��ل الإع�ل�ام
ال��غ��رب��ي��ة .وي��ذك��ر ع��اي�����ش �أن و���س��ائ��ل الإع��ل�ام يف
ال��غ��رب م��ن �صحافة و�إذاع����ة وتلفزيون و�سينما
تقوم بر�سم �صورة و�صفها �أنها م�شوهة ومغلوطة
وغري دقيقة؛ الأم��ر الذي يراه الكاتب �أ�سهم يف
خلق وتعزيز �أمن��اط من التفكري املناوئ للعرب
يف �أذهان اجلمهور.
تنتهي مقدمة الكاتب ليتال�شى بعدها عنوان
امل��ق��ال وي��دخ��ل يف حم��اول��ة ل�ل�إج��اب��ة ع��ن ���س���ؤال:
«مل����اذا ي�����ص��ورون��ن��ا ه��ك��ذا يف و���س��ائ��ل �إع�لام��ه��م؟»
حيث يرى �أنّ هذا ال�س�ؤال �شغل املفكرين العرب
ال�شاغل منذ �أوائل اخلم�سينيات ،وحتى ال�سنوات
الأوىل م��ن ال��ق��رن احل���ادي وال��ع�����ش��ري��ن .وي���ؤك��د
الكاتب �أنّ ال��دور ال��ذي تقوم به و�سائل الإع�لام
الأم��ري��ك��ي��ة يف نقل وت�شكيل امل��ع��ل��وم��ات املتعلقة
ب��ال��ع��امل ال��ع��رب��ي ي�سهم وب�شكل ف��اع��ل يف ب��ل��ورة
الر�أي العام الأمريكي حول املنطقة ،كما يرتبط

ب��ع��م��ل��ي��ة ���ص��ن��ع ال���ق���رار يف ال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ة
الأمريكية نحو العرب.
ويف م��ق��دم��ة �أخ����رى ل��ل��م��ق��ال و���ص��ف��ه��ا الكاتب
باخللفية التاريخية ،يتحدث عن ت�أريخ تغطية
الإع�ل�ام الأم��ري��ك��ي لل�شرق الأو���س��ط والأح���داث
اجلارية فيه ،حيث ربطها بثالثة تواريخ مهمة،
هي على الرتتيب :حرب حزيران  ،1967وحرب
�أك��ت��وب��ر  ،1973و�أح���داث �سبتمرب  .2001وي�شري
ال��ك��ات��ب �إىل �أن ال��ت��غ��ط��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة مل���ا ي���دور
يف ال�����ش��رق الأو����س���ط ق��ب��ل  1967ك��ان��ت مقت�صرة
على احل���روب ،وال��ف��و���ض��ى ال�سيا�سية وال��ك��وارث
الطبيعية.
� ّأم��������ا ع����ن ح���ج���م ت���غ���ط���ي���ة و�����س����ائ����ل الإع���ل���ام
الأمريكية واجتاهاتها فهما مرتبطان بتغريات
الواقع الع�سكري وال�سيا�سي يف املنطقة ،وبدرجة
ارتباط الواليات املتحدة بتلك التغريات .ويرى
ال��ك��ات��ب ث�لاث��ة اجت��اه��ات يف حتليل و���ض��ع �صورة
العرب وامل�سلمني يف الإعالم الأمريكي ،هي على
التوايل :منظور �سيا�سي وحملي ،ومنظور ثقايف،
ومنظور تنظيمي م�ؤ�س�سي.
فمن منظور �سيا�سي حملي ي��رى �أن و�سائل
الإعالم طرف من جمموعة �أطراف ذات م�صالح
و�أهداف تتفاعل مع بع�ضها بع�ضا ،فيورد الكاتب
درا����س���ة ط��رح��ه��ا ���س�ير ا�سبريSir Spears
تتمثل يف ر�ؤي���ة امل�����ض��ام�ين الإع�لام��ي��ة املتحيزة
على �أن��ه��ا نتيجة لنفوذ متعمد ،ي�سهم بفاعلية
يف كل من العملية ال�سيا�سية وال�صحفية والر�أي
ال��ع��ام الأم��ري��ك��ي .فيما ي��رى الباحث الأمريكي
ال��ي��ه��ودي��ل��ي��ل��ي��ن��ث��ال � Lilienthalأن ه��ن��اك
جم��م��وع��ات �ضغط داخ��ل��ي��ة ي��ه��اب��ه��ا ال�صحفيون
مما يدفعهم �إىل جتنب املواجهة معها .ويربط
الكاتب الفكرة ال�سابقة بتق�صري الإعالم العربي
ع��ل��ى ال�����س��اح��ة الأم���ري���ك���ي���ة الأم������ر ال�����ذي �أف����رد
م�ساحة للتيارات الأخرى املناوئة من جهة ،ومن

ج��ه��ة �أخ����رى ي��رت��ب��ط بحجم ال��ت���أث�ير ال�سيا�سي
ل�ل�أم��ري��ك��ي�ين ال��ع��رب ع��ل��ى ال�����س��اح��ة الأم��ري��ك��ي��ة.
وهنا يجد الكاتب املنا�سبة للحديث عن العرب
يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،فيذكر �أه��م��ي��ة اجتماعات
رابطة خريجي اجلامعات من الأمريكيني العرب
يف دع���م ن��ف��وذ ال���ع���رب ه��ن��اك وت��ع��زي��ز ���ص��ورت��ه��م
ال��ذه��ن��ي��ة ،ث��م ي��ب�ين ال��ك��ات��ب ال����دور ال���ذي لعبته
الرابطة القومية للأمريكيني العرب يف تفعيل
م�����ش��ارك��ة ال��ع��رب يف احل��ي��اة الأم��ري��ك��ي��ة ال��ع��ام��ة.
ث��م ي��ذك��ر ال��ك��ات��ب ال��ل��ج��ن��ة الأم��ري��ك��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة
ملكافحة التمييز حيث عززت ح�ضور العرب على
ال�ساحة ال�سيا�س ّية .عند النقطة ال�سابقة يتوقف
ا���س��ت��ط��راد ال��ك��ات��ب وي��ن��ط��ل��ق �إىل ن��ق��د وت��ق��ومي
فكرةليلينثال ،و�سري ا�سبري ،وكل من �سايرهما.
حيث ي��ج��زم ال��ك��ات��ب ب��ع��دم خ�ضوع الأف��ك��ار �آنفة
الذكر لالختبار العلمي املنهجي ،وم��ا التحليل
الذي ذكر �إال حتليل انتقائي للأدلة والرباهني
ال تعك�س جوانبه الواقع املراد درا�سته.
ومن منظور ثقايف ف���إنّ �أ�صحاب هذا االجتاه
يف�سرون حاالت التح ّيز والت�شويه �إىل “التباين
ّ
التاريخي” القائم بني القيم الثقافية ال�سائدة
ع��ن��د ال���ع���رب ،وت��ل��ك ال��ت��ي ت�����س��ت��وط��ن ال���وج���دان
ال��غ��رب��ي .وي�ست�شهد مب��ا قاله �إدوارد �سعيد عن
الغرب الذي يحمل جمموعة معقدة من ال�صور
النمطية ،التحاملية حول امل�سلمني والعرب ،وقد
عللها �سعيد بنمط االت�صال بني العرب والغرب
ال��ذي غلب عليه طابع التحدي واملواجهة على
مر الع�صور .ث ّم يذكر حممد عاي�ش جون كويل
 John Cooleyالذي �أكد على دور التباين
ال��ث��ق��ايف يف ال��ت���أث�ير على ط��رح و���س��ائ��ل االت�صال
الغربية ال�سلبي جت��اه العرب وامل�سلمني ،ويرى
ال�صحفي الأمريكي وج��ود وعي باطني جماعي
م��ن��اه�����ض ل��ل��ع��رب وامل�����س��ل��م�ين ل���دى الأم��ري��ك��ي�ين
ت�شكل عرب الأجيال ،قبل ظهور التلفاز والأفالم

عن طريق الأدب ال�شعبي يف �أمريكا .ولكن عاي�ش
يف خامتة هذا اجل��زء يوجه نقده لأ�صحاب هذا
االجت��اه مته ًما �إ ّياهم بر�صد �أمن��اط يف ظاهرها
�أ ّنها امل�شكلة لكن يف حقيقتها �أ ّنها جمرد عر�ض
لهذه امل�شكلة.
ويف اجل��زء الأخ�ي�ر م��ن امل��ق��ال ينطلق الكاتب
�إىل االجت��اه الثالث التنظيمي -امل�ؤ�س�سي ،حيث
يرى الكاتب �أنّ هذا املنظور ي�ستند �إىل فكرة �أنّ
امل�ضامني الإعالم ّية ما هي �إال نتيجة ملمار�سات
وقوانني وقيم العمل ال�صحفي ال�سائدة وعليه
الب��د م��ن درا���س��ة اجل��وان��ب املهنية وال�شخ�صية
م��ب�رجم����ا وال
ل��ل�����ص��ح��ف��ي�ين� .إذا الأم�������ر ل��ي�����س
ً
ً
خمططا له ،وما هو �إال نتيجة قوانني و�أنظمة،
وق���د �أورد ال��ك��ات��ب درا����س���ة م�سحية ل�شخ�ص -
مل ي���ع��� ِّرف ب���ه -ا���س��م��ه��ا �سريبنيSreebny
على عينة م��ن ال�صحفيني الأمريكيني ا�شتكوا
خ�لال��ه��ا م��ن �ضيق ال��وق��ت وامل�����س��اح��ة املمنوحني
لل�شرق الأو���س��ط يف ن�����ش��رات الأخ��ب��ار وال�برام��ج
التلفزيونية .ويف حماولة �أخرية لتف�سري ال�صورة
النمطية العربية ال�سائدة يف �أمريكا ،ويف الأفالم
ع��ل��ى وج���ه اخل�����ص��و���ص ،ي����ورد ال��ك��ات��ب م���ا ق��ال��ه
ج��اك �شاهني ال��ذي ب��رر ا�ستمرار ه��ذه ال�صورة
ال�سائدة بقلة العرب العاملني يف هوليوود .وقد
الحظ �أحد كبار املديرين التنفيذيني -مل ي�سمه
ال��ك��ات��ب� -أن���ه ي��ت��م ا���س��ت��خ��دام ال�����ص��ورة النمطية
لأ ّن��ه��ا م��ا يحتاج �إل��ي��ه فعال امل��واط��ن الأم��ري��ك��ي،
وذلك هو ما يرغب يف م�شاهدته ال �صورة �أخرى.
اخلال�صة خرجنا بنف�س ال�س�ؤال الذي دخلنا
ب���ه :م��ن ي�صنع م���ن؟ ال�����ص��ورة ال��ذه��ن��ي��ة ت�صنع
القرار ال�سيا�سي كما �أ ّك��دت بع�ض الأمثلة �أم �أنّ
القرار ال�سيا�سي يوجه �صناعة ال�صورة الذهنية
التي �سي�ستغلها يف ما بعد لإدارة الأزمات ومترير
القرارات؟
abdullah-maqbali@hotmail.com
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