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مكتبة

«راهنية  عن ليوم ا ، نظريًا احلديث، ميكن 
في أقيمت فكرية ندوة عنوان  وهو الكواكبي»،
عن ما ميكن احلديث بقدر عامني، قبل حلب مدينة
جتاوزه، وتلميذه، الذي عبده الشيخ محمد راهنية
مؤكداً االستبداد االسم األول يستدعي حسني. طه
الديني التعصب إلى الثاني االسم ويشير راهنيّته،
مائة قبل الشيخ شجبه الذي التجهيل، على القائم
املدنية مع احلقيقي اإلسالم في مصاحلة عام مجتهداً
الوطنية الدولة مبشروع حسني طه ويذّكر احلقيقية،
الثقافة «مستقبل كتابه أن ذلك يتحقق، لم الذي
بناء أدوات تفصيلي، بشكل  اقترح، مصر» في
والدميقراطية. التعليم جدل  يوحدها حديثة دولة
ما أن  تبرهن  العربية الهزائم من عام مائة أن  ومع 
فإن وبصيراً، عاقًال كان العربي التنوير عصر جاء به
بعد العربي بالعالم عصفت التي العميقة التحوالت
العقل  جذور استأصلت  1967 عام حزيران هزمية
دخل مجتمع على شاهدة  كادت،  أو  واالستنارة،

مأساوي. استنقاع في
املفكرون  توازع عشر التاسع القرن نهاية في
«ملاذا عنوانه: وحيداً سؤاًال العرب واالصالحيون
البعض عثر غيرهم؟». وتقدم املسلمون تخّلف 
في والتهاون  الدين عن االبتعاد في اجلواب على
املسلمني خالف  إلى السبب آخرون وعزا قضاياه،
في الكواكبي ووقف عبد الرحمن شملهم، وتفّرق

كي يجد قال، كما عامًا، ثالثني مدة مختلف، مكان
االستبداد هو: محدد  موضوع في األخير  اجلواب
مسمومًا، مات الذي الشيخ، يكن لم السياسي.
االستبداد بني  ربط أنه  ذلك  جوابه،  في مخطئًا
معنى تلغي اجلاهلة العقول أن مدركًا والتجهيل، 
في بؤسها مفاتيح عن تبحث وأنها «السببّية»،
البائس كان الوعي فإذا والعالم اآلخر. القدرية ثنايا
فإن واإلفقار، القمع قوامها حياتية لشروط انعكاسًا
املتخّلف الوعي ألن عنه، صورة البائس الوعي دين
البائس، الوعي وهذا متخّلفة. بطريقة يرى ما يؤول
واملواضيع املواضيع االجتماعية بني تفصل ال بيئة في
عن: احلديث على الكواكبي حمل الذي هو الدينية،
كما الدين على يحيل ال الذي الديني، االستبداد 
دينية أيديولوجيا مستبد يصوغ نظام على بل جاء،
وحاكم بالدين محكوم  أنه مدعيًا أهدافه،  تالئم
أن احللبي الشيخ على كان ذلك وبسبب بأمره.
يطالب اجلهول، وأن الوعي أغالل من يحرر الدين
إلى يرى وأن الدين، وشؤون الدنيا شؤون بني بالفصل
واالقتصادية السياسية مرافقه في االجتماعي الواقع
أن الفراتي» «الشيخ يشأ لم  والتربوية. والثقافية
اآلخر، والعالم السماء أثير في النّيرة أسئلته يذيب
اهللا عمل «دعونا نترك يري: ما إلى تأمل انصرف بل
أن يجب أرضيًا كيانًا لنا أن إذ فيه، نتداخل وال هللا،
يفضح أن احلر أراد أن هذا املفكر األمر وواقع ننشئه».

العربية املجتمعات في ومصائره الديني اإلصالح تيار
ماهر الشريف وسالم الكواكبي بإشراف
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احلاكم من يجعل املسّور بالعار، الذي اإلدعاء ذلك
بقضايا تبدأ أخرى، متطلعًا إلى سلطة اهللا، عن نائبًا
الدولة فقد ارتبطت دنيوية. وتعاجلها بوسائل األرض
فلم معني، بسياق والراشدي النبوي العهد في الدينية
جليل لتحقيق هدف بل وسيلة ذاتها، هدفًا في تكن
رجال يهاجم أن هذه، واحلالة كان طبيعيًا، يتجاوزها.
حد بلغ شديداً، هجومًا الكواكبي التسّلطيون الدين
مقال في جاء كما واملروق، والزندقة بالكفر اتهامه
«ناسفًا الكواكبي اعتبر رضا، رشيد محمد للشيخ
املفكر ملس لدعائمه». ومقّوضًا اإلسالمي الدين لبناء
منتهيًا لصعود اإلسالم وانحطاطه املادي السبب احلر
دينية في دولة بظهور يسمح الذي السياق، إلى فكرة

آخر. زمن ضرورة في يرى لها زمن، وال
االستبداد»  «طبائع كتابه  في  الكواكبي قارب
بـ«العمومية يدعى  أن ميكن اخلطر،  بالغ موضوعًا
مستبد رعية إلى تشير التي املستبدة»، الدينية
على الدينية األوامر جميع  تطبق  أنها تعتقد بها 
املغلق عقلها أن تعرف أن دون احلياة، قضايا جميع
ولعل هذه آن. في واحلياة وبني الدين بينها يفصل
أن الكواكبي أملت على التي القاتلة هي العمومية
كي الفطري»، باإللهام اهللا   «معرفة عن يتحدث
املتمشيخة ورجال بني الرعية التحالف ذلك يواجه
بالفطرة، ممكنًا اإلميان كان  فإذا  املستبدين. الدين 
لها، وأن ضرورة  ال الدينية املؤسسة أن يعني فهذا
اإللهية احلقيقية  إلى الوصول على قادر اإلنسان
العلم الديني، يصبح خارجي. سند ضمان أو دون
العلماء من جملة به يقوم اختصاصًا املعنى، بهذا
ويقّررون يحاربون التجهيل والتشويش، املتسامحني،
«فبمثل هذا والواجبات:  الفرائض  من األدنى  احلد
هو ما يعرف أن العامة من كل على يسهل الترتيب
مراتبه على حسب به فيعمل في دينه، به مكلف
الدين سماحة تظهر الصورة  وبهذه  وإمكانياته،
محور السماحة، هي أي والكلمة األخيرة، احلنيف».
التعصب على بها رد التي وقوامه، الكواكبي خطاب

املتعالم.. والتفكير املتدين والنفاق اجلهول والتشدد
درس ثاقبة، وببصيرة الكواكبي، أن األمر وواقع ..
املستبدة، الرعية  صورة في اجلوهري االستبداد
على حمله  ما وهذا املستبد. النظام ينتجها  التي
اإلسالم يساوي  تعبير وهو «العوام»، عن احلديث 
اعتماداً بالغرائز  يفكرون الذين اليوم، اجلماهيري 
صورة وعن واحلرام. احلالل هي: قاتلة ثنائية على
املقدس، إلى االنتساب يتوهمون الذين «العوام»،
يرفض الذي اإلصالحي، الكواكبي تصور  صدر 
«العامة أن ذلك العقول، بإصالح ويطالب العنف
البناء. حتسن  وال الهدم حتسن املتعصبة» املتدينة
السياسية، األحزاب السياسة، كما كلمة أن ومع
فقد «أم القرى»، صاحب زمن شائعة في تكن لم
في والديني  السياسي االستبدادين دور مبكراً  ملح
اإلسالمي خارج التي تضع املجتمع السياسة، تعطيل
السياسة، يلغي املستبد فالنظام كليًا. األزمنة احلديثة
والقهر القمع بوسائط واالختالف، احلوار وتعني
ال بشري سدمي متطلعًا إلى واملنع والترويع، والرقابة
ويدعمه، اإللغاء يوطد الديني واالستبداد له، شكل
يطرد «الكل األمة». بـ»خير وقائًال االختالف رافضًا
اإلميان بني مساويًا االختالف، في احلالني، املتجانس»،
قوام الكلي املتجانس، كما لو كان اإلذعان واإلذعان

وجوهره. الدين
صفحات  على االستبداد» «طبائع كتاب انطوى
وتشّجره. «املتمجد» ومراتب االستبداد عن المعة
يعيد شرعيته، ال استبداده يفضح الذي فاملستبد،
املنافقة بطانته متوسًال العامة،  أمام  صورته خلق
األقوال املعترضة. يقمع الذي وقوله األحادي املتكسّبة
الذي املجد، من املستبد ينتقل االستبدال هذا وفي
إلى القلوب»، في واحترام حب مقام املرء «إحراز هو
كبرياء عن وتعبير املجد ملعنى إفساد هو الذي التمجد
في فإن هذا، وعلى والنار. محصنة باحلديد ماسخة
على واملساواة، والتسامح  بالعدالة  يرّحب  ما املجد
ومحاربة واجلور بالظلم يقضي الذي التمجد، خالف
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يصبح ولهذا  والدين. والرحمة والوجدان الشرف 
له دروبه املستبد، النظام أعمدة من عماداً التمجد
االنتهازيني يطلق إمكانيات املتزلفني وطقوسه، ولغته
مستبداً ويرضي الكواكبي،  بلغة املستغّلني،  أو
مختلفة. وبداهة بأشكال املتزلفون فراغه ميأل فارغًا،
االستبداد ثنائية في يقوم ال األساسي  السؤال فإن
التي االستبداد فاعلية في  بل  البالغي، واالرتزاق
وأهدافه املستبد يوائم مبا كلها، الرعية صياغة تعيد
فللمستبد االستبداد. مراتب  تنتج:  التي وآلياته، 
يبّرر الذي وشيخه ناصحه الذي يجّمل االستبداد،
والتزوير، الكذب على يثني الذي وعامله اجلور،
الوضيع شرطّيه وله جميعًا، البشر يكره الذي وحارسه
املسّتبدَّ االستبداد آثار تخترق استبداداً. يفوقه الذي
شامًال عن إعالنًا أغنياء، أم كانوا فقراء جميعًا، بهم
يقول كما فاألغنياء، القيم، وانحطام األرواح فساد
«فهم عمًال، وأوتاده فكراً املستبد أعداء الكواكبي،
فيمنون، ويستدرهم عليه فيثنون يذلّهم املستبد رباط
أما يكثر أغنياؤها». التي في األمم الذل يرسخ ولهذا
من النعجة خوف يخافهم املستبد كان وإن الفقراء،
خوف «يخافونه فإنهم أيضًا، يقول كما الذئاب،
يجسرون فال العقاب، من البغات خوف ونذالة دناءة
فساد يبلغ وقد اإلنكار. عن  فضًال االفتكار، على
املستبد رضاء  فعًال يسّرهم أن الفقراء في األخالق

بأي وجه كان رضاؤه». عنهم
«طبائع االستبداد»،  التيعاجلها تكناملواضيع ومهما
جديرة مشرقة فيه أربع مالحظات متعددة، فإن وهي
على املستبد قدرة منها األولى متس واالنتباه: بالتوقف
الفطرة صفات فارق «الرعاع»، من مجتمع إنتاج
البالدة مثل له، املستبد أرادها التي واكتسب الصفات
.. إنه، القطيعية.. والنزعة واالمتثال الفكر وقصور
صعود الشكل أن ذلك الشكل، بلغة أخرى، حتطيم
وال رأي بال خارجيًا املوجهة بالكتلة وإبداله وارتقاء،
داخله، في يقوم احلر كان مرجع اإلنسان فإذا قاع.
الذي اخلارجي املرجع وراء يلهث العبيد فإن مجتمع

بآثار فترتبط الثانية النّيرة املالحظة أما اجلّالد. أراده
عهده طال إن االستبداد، ألن االستبداد، دميومة 
يبدو يكاد حتى نقيضه، الرعية أنسى واستدام،
له. بداية ال للوجود ومبتدأ املتوارثة، األشياء من جزءاً
املستبد على يحقدون حني بهم، املستبدَّ فإن ولهذا
عادل مختلف، إلى حاكم ال ينظرون سيرته، وميّلون
قد كانوا لو كما  جديدة، هيئة له مستبد  إلى بل
ولن لهم. طبعًا األخير وأصبح تطّبعوا باالستبداد،
الناس حتصد «فتنة واحلال هذه، إال ثورتهم، تكون
الدامي، واالندفاع واحلقد إلى الغرائز حصداً» ترتكن
الثالثة املالحظة تأتي السياسة. وقواعد إلى العقل ال
وتوقظ رضاه، املستبد تطرب التي «العلوم» جهة من
باملجردات تهتم صورته، على سدميية علوم  وهي
بعيد ما هو بكل أي اآلخرة، وعلوم املاسخة والبالغة
املستبد يكره ولهذا وقضاياه. املعيش الواقع عن
علومًا أو اجتماعية كانت علومًا سواء الدنيوية، العلوم
وسبب احلياة. وعلوم والكيمياء الفيزياء مثل طبيعية
املعلوم من يسير احلقيقي العلم ألن واضح، ذلك
خالف على إلى املتعدد، ومن الواحد املجهول، إلى
«معلومه» خالف ما أن يعتبر الذي املستقر اجلهل
مساءلة على معتمداً الكواكبي، يصل وممنوع. حرام
تفوق إلى أفضت التي األسباب معرفة إلى املعيش،
وتقدم احلرية بني العالقة المسًا على الشرق، الغرب
تشير العلمية. واحلرية املجتمعات تقدم وبني العلوم
تعيني بطانته، املستبد في منهج إلى الرابعة املالحظة
وإطالق من ناحية اإلذالل عنصرين: على قائم وهو
والذليل املستبد ثانية، ناحية من االستبداد في اليد
أذله َمْن يحاكي  ألنه سوءاً،  املستبدين  أنواع أسوأ
الصعود الرعية طريقًا في إذالل من متخذاً واستبد به،

االستبداد. سلم إلى
نظر  وجهات من الكواكبي  أفكار مقاربة  متكن
القدمية التقليدية، الدينية القوى موقف أولها ثالث:
شيء. فقد في تغاير القدمية ال التي واحلديثة، منها
أولهما املذكور لسببني: الشيخ القوى هذه كرهت
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األمر به، يفّسر وال ر يفسَّ الدين موضوعًا أنه جعل 
هو الذي الديني»، «االستبداد تعبير إلى قاده الذي
مضمر، بشكل ولو معترفًا، السياسي لالستبداد أثر
ثاني أما االستبداد. مينع ال الدين إلى االنتساب أن
أهل الغرب، بوضع املسلمني وضع فمقارنة األمرين
إلى املشايخ التقليديني، نظر وجهة من يقود، ما وهو
فكرة إليه الرجوع يقّوض ومرجعًا، سقفًا الغرب اعتبار
فريق من فتأتي الثانية النظر وجهة أما الدينية. الدولة
ذلك تلفيقيته، الكواكبي على يأخذ «ليبرالي»،
بـ«اإلسالم» وعرضًا واحتفظ طوًال االستبداد نقد أنه
ال ترى العالقة ألنها فاسدة نظر وجهة وهي مرجعًا،
النظر وجهة تبقى التاريخي. والسياق االجتهاد بني
العرب، التنويريني بقايا عنها يدافع التي األخيرة،
مضيئًا داخل اجتهاداً الكواكبي فكر في الذين يرون
ال نص كل كان فإذا العربي. - اإلسالمي التاريخ
الكواكبي قيمة آخر، فإن مقارنة بنص إال له وجود
املسيطرة الدينية األفكار مع البّني اختالفه من تأتي
االجتهاد، هذا ولعل أخرى.  أزمنة  وفي زمانه في
الذي هو دينية، مواضيع إلى الوجود يختصر الذي ال
وواقع الغرب واقع  بني يقارن أن للكواكبي سمح
العرب التنويريني فإن اهتمام هذا، وعلى املسلمني.
إلى يعود احللبي بالشيخ للكلمة، النبيل باملعنى اليوم،
الديني، اإلصالح السياسي واإلصالح بني الوثيق ربطه
أن ذلك املجتمعي، واإلصالح معًا اإلصالحْني وبني
عالقة يتيح واحلياة، الواقع على املنفتح اجتهاده، 
واحلاضر واإلميان والعقل والدين العلم بني جديدة
كمحرض الغرب إلى بالنظر يسمح أنه بل واملاضي،
«كافر» معاد مجرد إلى اختزاله دون وخزان للمعرفة،
إمكانية التناقض هو كله هذا في واألساسي لإلسالم.
يتهم متمرد مسلم واالنقسام، التي جتعل رجل دين
رجال أي  املتعممني»، واجلهال «املدلسني هؤالء
الغفل العلماء «غوغاء ويحارب املستبدين، الدين 

.«.. اجلهالء.. القساة والرؤساء األغبياء
فكرية  ندوة محور كانت وغيرها  املواضيع هذه 

وبداية حزيران عام أيار أواخر حلب في عقدت في
الكواكبي، املئوية لرحيل مبناسبة الذكرى ،2002
اإلصالح «تيار عنوانه  كتاب في الحقًا  وجمعت 
عليه أشرف العربية»، املجتمعات في ومصائره الديني
تقدمي في جاء وقد الكواكبي. ماهر الشريف وسالم
أهمية من الندوة فكرة عقد هذه «انطلقت الكتاب:
الشهباء، ابن مدينة املنور، الشيخ هذا مئوية إحياء
وأكد اإلرادة، واستقالل والعدل احلرية عشق الذي
اإلصالح إلى  ودعا االعتقاد،  على االنتقاد ممارسة
«البشرية» بأن مؤمنًا  الدستوري، واحلكم  والترقي
الناس خير وأن اجلهالة و»البهيمية»هي العلم هي
الكواكبي، فكر أن للناس..». وواقع األمر أنفعهم
سنوات، حظى منذ العرب، النهضويني من غيره كما
الشريف، ماهر الفلسطيني املؤرخ باهتمام كبير من
عنوانه متمّيز كتاب في املختلفة أبحاثه جمع الذي
خمس قبل ظهر العربي»، الفكر في النهضة «رهانات
مجاله، في األفضل الكتاب هذا يكون ورمبا سنوات.
من االجتاهات متعدد شديد توثيق على قام ألنه
من وطنية كفاحية هواجس من انطلق وألنه ناحية،
االستعراض البارد الذي ذلك عن بعيداً ثانية، ناحية
من أكثر  منذ العرب،  املثقفني من كثير فيه سقط
نعيش الذي في السياق العربي، كان وإذا عقدين.
أهمية خاصة، الكتاب هذا يعطي ما تدهوره الطليق،
الكواكبي، يقول كما للناس» أنفعهم الناس «فخير
شارك وقد أهميته، توطد فيه املقدمة األوراق فإن 
الرزاق عبد الشريف، ماهر زيد، أبو حامد نصر فيها:
باروت، جمال برقاوي، أحمد سالمة، يوسف عيد،
إلى سبعة إضافة وغيرهم، األمني حسن محمد السيد
اإلصالح مواضيع عاجلوا الفرنسيني، الباحثني  من

مختلفة. بأشكال الديني
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محدداً  معنى التنويري، تصّورها في الثقافة، أخذت  
الثقافة حيث عالم القيم والتهذيب، إلى غالبًا، يشير،
باملقولة التصور هذا  ارتبط له. وصقل باإلنسان  ارتقاء
لذاته مركزاً ُعّني الذي أي «اإلنسان»، األساسية، التنويرية
على قادر العقالني، عقله أو املبدع، عقله أن ولغيره، ذلك
ونقل الطبيعة  وترويض  جديد بشكل املجتمع  هندسة
التصور، وهذا املجهول. إلى املعلوم من اإلنسانية احلياة
مختلفة إلى بأشكال استمر ديكارت، إلى الذي ينتمي
إلى منه، الثالث الربع إلى أو العشرين، القرن منتصف
التي االتصال، مجال في التكنولوجية الثورة ظهرت أن

جديد. تعريف الثقافة بشكل أعادت
جوهريًا  سؤاًال في كتابه اجلديد، أومليل، يطرح علي
العوملة بثقافة عالقتها في اليوم العربية الثقافة وضع قوامه
التي أنتجتها، املوضوعية بالشروط عالقتها وفي ناحية، من
بطرح تقضي األسباب التي كانت وإذا ثانية. ناحية من
الثقافة فإن مستقبل هذه لبس فيها، ال واضحة السؤال
التي أخطأها املعلوماتية، الثورة بسبب واضحًا، يبدو ال
والتقنية العلمية الثورات جملة أخطأوا ألنهم العرب،
في التقنية الثورة اختزلت فقد إليها. أفضت التي
جديداً اقتصاداً وأنتجت واملكان، الزمان االتصال مجال
املواد على أن يعتمد قبل املعلومات يعتمد على اقتصاد
ما هو غيره االقتصاد على سيطرة ولعل واملصانع. اخلام
تتحكم واالستهالك، اإلنتاج معوملة بضاعة الثقافة جعل
الشمال، إلى الغالب عاملية تنتمي في شركات مبقدراتها
الثقافية. البضاعة من  محدداً منطًا كله العالم على تفرض
عامليتها فإن عاملية، كثقافة تتقدم الثقافة هذه أن ومع
أنها أي أنتجتها، التي التاريخية» «السلطة عن صورة
ذاتها كنموذج ثقافي وحيد أن تفرض ثقافة غربية تود
جديدة ليست هذه السلطة، وهي كله. وعن العالم على

الليبراليني لدى الثقافة معنى صدر حال، أية على كليًا
متالزمني عنصرين على يحيل الذي الغرب، في اجلدد
وجودهما ميكن ال والدميقراطية، السوق اقتصاد هما:
هذين تالزم وبسبب  الغربية. الثقافية القيم  خارج 
إذ الثقافة الثقافية، القيم مرجع السوق العنصرين يصبح
هي الغربية الدميقراطية وتصبح أخرى، سلع بني سلعة

الثقافية. القيم ازدهار يضمن الذي الوحيد الشكل
إلى  يعود  تصور وهو وحده، بالغرب ربط احلداثة إن
بني ميّيز فوكوياما فرنسيس جعل الذي هو فيبر، ماكس
األخير فهذا البشري، والرأسمال االجتماعي الرأسمال
املنتجني تعّد واجلامعات، التي واملعاهد في املدارس يتكّون
بينما واإلدارة، واملهن واخلدمات االقتصاد مجال في 
وأخالقيات قيم من رصيد متوارث الرأسمال االجتماعي
واملجتمع. ولهذا األسرة داخل وتتناقل تكتسب ودراسة
يسنده لم قيمة منتجة ما يصبح ال األول الرأسمال فإن
أجل من معًا أن يعملوا يهيئ الناس اجتماعي رأسمال
احلديث يدور وتنظيمات. كجماعات مشتركة أهداف
هو مبا  تدفع واملعايير، املراجع غربية  ثقافة داخل كله
«الغربنة»، أولهما البعد: ثنائي احتمال إلى الغرب خارج
الذي يتضمن األمر هو، كما الغربي النموذج أخذ أي
النهائي اخلروج أو غير الغربية، بالثقافات االعتراف عدم
واألصول. املعايير غربية األخيرة أن طاملا احلداثة، من
بـ»حوار يدعى  ملا فعلية إمكانية أية التصور هذا يلغي
غربي احلضارات إلى منوذج اختزل أن بعد احلضارات»،
القرية أو العاملية، القرية تكون لن ولهذا على غيره. متفوق
ال من السيطرة واإلخضاع، إذ قرية قوامها إال الكوكبية،
عبودي قدمي. وهو قانون يعرف، من  إلى يعرف يخضع
في سبب اآلخر بثقافة االعتراف عدم فإن ذلك إضافة إلى
التي تدافع الفقيرة»، الثقافية لـ«الهويات املدّوي الصعود
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«دفء إلى الثقافة» «سوق من منسحبة سلبًا ذاتها عن
بشكل تهميشها عمليًا، يعيد،   الذي اخلصوصيات»
ال السوق، ثقافة العوملة، أو ثقافة هذا فإن وعلى جديد.
الشمال إلى دول بل تكّرس جتزئته العالم بتوحيد تقوم
«الهويات متتلك اجلنوب التي ودول املعرفة، متتلك التي
شروطًا الثقافات» لـ«حوار  الواقع هذا  يضع الفقيرة».
بالغة عن بعيداً واالنتشار  الفاعلية  معاييرها جديدة،
العربية الثقافة فإن ولذلك، التليد. واملجد األصالة والقدم
جدواها عن تبرهن حني إال حتاور غيرها أن تستطيع لن
مع على التفاعل قادرة تكون وحني اآلخر، إلى بالنسبة
حتققه ميكن كله ال وهذا آن. في تعلم وتتعّلم غيرها،
للثقافة تعطي وسياسية اقتصادية قوة إلى استندت إذا إال
املتقدمة. الثقافات سوق في  التبادلية  وقيمها قوتها
على قادرة ثقافة عربية التعقيد، ألن بالغ كله والسؤال
حداثية اجتماعية واسعة قوى إلى غيرها، بحاجة منافسة
انبعاث األخيرين إلى العقدين في املتزايد تهميشها أدى
مقدساتها على اعتداء احلداثة في  ترى دينية،  ثقافة
بني املمكنة اجلسور جميع وتكّفر لهويتها، وتهديداً

وغيرها. العربية الثقافة
بعيد  أومليل، علي يطرحه كما الثقافة، سؤال إن  
باألسماء املولع الثقافي» «التجريد ذلك عن كله البعد
الليبراليني خالف فعلى الكبيرة. واملصطلحات األجنبية
إلى سياق ال يلتفتون العرب، الذين املثقفني من اجلدد
علي فإن الدولة، سؤال يتوقفون أمام وال العوملة اجلديدة
العربية الثقافة لقضايا عارف هادئ تأمل من ينطلق أومليل
يتم البحث أن العبث فمن العبث كل معًا. اآلخر وثقافة
«دولة قضية عن مبعزل اليوم العربية الثقافة مأزق عن
الكوارثي وتطورها األولى بداياتها في االستقالل»،
زمن في الوطنية،  احلركات نشطاء طرح  فقد الالحق.
ما ممارسة في احلق النتزاع الدميقراطية شعار االستعمار،
تراجع، بعد الشعار هذا لكن بالدهم. استقالل إلى يؤدي
األولوية موقع أخذت أخرى أهداف لصالح االستقالل،
االستعمار ومواجهة التبعية من والتخلص التنمية مثل:
قد االستقالل معركة كانت فإذا واإلمبريالية. اجلديد

هي الوحدة هذه  فإن الوطنية، الوحدة بفضل  حتققت
عن ذلك نتج التخّلف. ضد املعركة في االنتصار ضامن
اكتسحت السلطوية كاملة سلطوية املركزية، عالية دولة
املستوى االجتماعية: فعلى احلياة واحتلت العام املجال
االقتصاد على ليسيطر العام القطاع جاء االقتصادي
السلطوي احلزب طرد السياسي  املستوى  وعلى كله،
ولم والتربوي.. اإلعالمي اجلهاز الدولة واحتكرت غيره،
شكالنية إال وجودها، حني السياسية»، «التعددية تكن
«دولة فشلت  ولهذا السلطوية. املراقبة تشّلها فقيرة،
ترفع وهي االجتماعية احلداثة  حتقيق في االستقالل»
ترفع وهي الدميقراطية على  وأجهزت  التنمية، شعار 
العربية التسلطية الدولة نقضت الوطنية. الوحدة شعار
الوطنية، منتهية بالوحدة  والدميقراطية بالتنمية احلداثة
التخّلف مستبقية جميعًا، املجاالت كامل في إخفاق إلى
قتل الذي الشديد، اإلخفاق هذا وعن غير. ال واالستبداد
اليوم صدر تتحقق، لم تنمية باسم االجتماعية احلريات
بأولوية القائلة األطروحة أن منهما األول يرى موقفان:
فاسدة، أطروحة  الدميقراطية على االقتصادية التنمية
يجوز أن فال الناس، أجل ومن بالناس هي التنمية أن ذلك
كان مهما أخرى، من أجل غايات وسائل الناس يستعمل
أن منهما الثاني ويرى وسيلة. ال غاية اإلنسان نوعها، ألن
احلداثة فيها مبا عن فشل احلداثة هو إعالن الدولة فشل
هو األخير واملوقف الدميقراطية. أساسها التي السياسية
متثله «األصولية». الذي السياسي باإلسالم دعي ما موقف
وما احلداثة، إلى الطريق هي نظريًا، التنمية، فما دامت
هذين في فإن معًا، األمرين في فشلت السلطة  دامت 
ذلك ومبادئة. وبسبب اإلسالم يتعارض مع ما األمرين
التنمية قضية عن كامًال إعراضًا اإلسالم السياسي أعرض
خاص «زمن» لها التي األصول إلى وبدائلها، وانصرف
والتاريخ، بالزمان تفكير والتنمية باحلداثة فالتفكير بها.
والتاريخ. الزمان خارج هي التي «األصول»، مع يأتلف ال
بالتحديث، اعتراف باحلداثة، أو القول أن ذلك من أكثر
املستقبل. ذاهب إلى حاضر مع التغيير والتعامل مبنطق
مرفوضتان واملستقبل، التغيير أي املقولتان، وهاتان
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ال ثابت  نص على  يحيل الذي  األصولي،  التفكير في
«زمن على يحيل ما فهمه، بقدر في لالختالف مجال
وواقع األمر الالحقة. األزمنة به جتيء ما يستنكر أصلي»
مبعنى تغريب ألنها يرفض احلداثة األصولي اإلسالم أن
جتعل إذ واملسلمني، لإلسالم تغريب أوًال، فهي، مزدوج:
وهي، دينهم. عن غرباء واملسلمني أهله عن غريبًا اإلسالم
غربي بنموذج األصيل اإلسالمي املثال عن تستعيض ثانيًا،
تبدو احلداثة املعنى وبهذا لغيرهم. ال للغربيني يصلح قد
التعلم إمكانية ما يصادر وهو وتآمراً عليه، كيداً لإلسالم
مختلف» «دين أن الغرب طاملا معه، احلوار أو الغرب من

عليه. ويحّرض اإلسالم على يتآمر
في  الشرك باهللا هذه احلدود، الدميقراطية، في تساوي
األصولي، التشّدد رواد إليه يذهب ما وهو وشرعه، حكمه
في يرون الذين قطب وغيرهما،  املودودي وسيد أمثال
في الشعب واألمة، بسيادة يقول ألنه كفراً، «البرملان»
شريعته شّرع قد الذي وحده، هللا هي السيادة أن حني
إخفاق على األصولي الفكر يرد هكذا األبد. وإلى نهائيًا
يقول آخر، ال مغاير فضاء يأتي من بشعار احلداثة العربية
إلى بالدعوة بل واإلصالح والدميقراطية والتنمية باحلداثة
سيان غيره، ويهزم اإلسالم  يسود كي الشامل، اجلهاد
الهوية تتعني العنف. طريق عن أو بالدعوة ذلك مت إن
ال فهي سلبًا: األصولي، التصور في اإلسالمية، الثقافية
وهي بها، يعترف األخير تريد أن وال بـ«الغرب» تعترف
الغربية، واألفكار  والتصورات القيم من كليًا املتحّررة
وهي للثقافة، العاملية السوق على ترد كانت لو كما 
التاريخ. من الكلي باالنسحاب السلطة الثقافية، مرجع
مع يتالقى املتطرف املوقف هذا أن هذا في والغريب 
احلضارات)، وصراع (هانتنجتون متشددة غربية دعوات
يشتق الطرف الغربي أن هو الطرفني، بني أساسي فرق مع
كاسح، وعسكري واقتصادي تقني تفّوق من تصوره
الفاصلة النصوص» بـ«قوة اإلسالمي التطرف يعتصم بينما

وغيرهم. املؤمنني بني
اإلسالمية،  واألصولية املتكلسة العربية الدولة تتكامل
عن العربية الثقافة يفصل سميكًا جداراً معًا كي يشكال

اليوم يتحّدد معنى الثقافة أن على اعتبار العاملية، الثقافة
دولة كانت السوق الثقافية العاملية. وإذا في الفاعلة بآثارها
بني تطورها، من معينة فترة في خلطت، قد االستقالل
أفضى تكلسها الطويل دميومة فإن األمية، ومحو الثقافة
والتعليمية. التربوية املؤسسات وتداعي التعليم انهيار إلى
حداثية، سياسة إلى افتقر الذي التعليم، من عقود فبعد
العاطلني من أعداد هائلة تخريج التعليم إلى هذا انتهى
جديداً احتياطيًا املتعلمون هؤالء يصبح لم إْن العمل، عن
عن كليًا ُأقصيت التي االجتماعية، الهامشية  للفئات
إلى إضافة السياسية. واملشاركة واإلنتاج القرار مجاالت
نفسه مكرراً حول يدور العربي العالم في فإن التعليم ذلك
في املعرفة املتقدمة تساير مستويات محلية ال معارف إنتاج

والتساؤل. التعّرف فضول متتلك وال اليوم، عالم
العربية  الثقافة وال تزال، بتهميش دفعت، ثالثة أسباب
مستبدة مركزية سلطة العاملية:  بالثقافة عالقتها في
خارجًا، املجتمع وتطرد والثروة السلطة نخبتها حتتكر
وتاريخ الغرب بني توحد النفوذ شديدة إسالمية أصولية
دولية سياسة الكفر، ديار إلى بالطرفني وترمي احلداثة
القهر أدوات رافعة واإلسالمية العربية بالشعوب تستبد
الثقافة العربية، يعّوق تقدم كل هذا واإلذالل. واالحتالل
دميقراطي» رأسمال «توفير انتظار في حتديثها، كما
الدميقراطية أن ذلك مستدامة، بتجربة دميقراطية يتراكم
الثورة هي احلقيقية «الثورة وأن الثقافة، تقدم شرط
ألن بأدوات دميقراطية، تتحقق أن الدميقراطية»، شريطة
إلى غالبًا دميقراطية تؤدي غير بوسائل االستبداد محاربة
«ال أومليل: يقول آخر. استبداد محل استبداد إحالل
الدميقراطي بالنضال االستبدادية  النظم مواجهة من بد
املدى صعب وطويل وهو نضال الكثيرة.  العوائق  رغم
أي احلقيقي، التغيير إلحداث  األصوب الطريق ولكنه

الدميقراطي». التغيير
واضح  اللغة، مقتصد كتاب أومليل لعلي الثقافة سؤال  
التنويرية، والثقافة والتنوير بالدميقراطية ملتزم املفاهيم،
رؤيته، متكن ال مستقبل إلى ويرى احلاضر واضحًا يرى

كثيرة. أوبئة من مركب مزيج العربي احلاضر ألن
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الذي  املثقفني من النوع ذلك  من طرابلسي فواز
السيرة وكاتب املترجم فهو التصنيف. على يتمرد
الدراسات من والقريب السياسي واالقتصادي واحمللل
أبواب على  يضعه ذلك كل شديداً.. قربًا الفنية 
على اإلنسان مستقبل تعطف التي املعرفة»، «شعرية
هي احلقة كأن املعرفة له. ال وجود اختصاص معرفي
تنتهي وال املعرفة من ألوانًا مختلفة حتاور احلرية، التي

جواب. إلى
احملسوبية  مشغرة» - قمر «يا اجلديد: كتابه في
بلدة طرابلسي يعني الطائفي، - التوازن االقتصاد -
اختصار ويعيد  اللبناني، للواقع مجازاً «مشغرة» 
إلياس عنوانها  البلدة، من  عائلة  أقدار إلى املجاز 
أما وأسرته. سليمان ابنه إلى حياته املمتدة طرابلسي
فقائمة مجازه املؤلف بنى منها التي املادة الدراسية
يتضمن الغرابة، تنقصه ال عائلي» «أرشيف في
املعايدة وبطاقات والرسائل واملالحظات الوثائق
الريفي الوجيه  صورة تكمل ورقية وقصاصات 
بني العالقة تكون ورمبا الواسعة. األمالك صاحب
«رواية الذاكرة في املختلفة، التي توقظ العائلة أقدار
هي االقتصادية، - االجتماعية ومكانتها األجيال»،
يتصّدره ذاتي»، «عنوان على املؤلف حّرضت التي
عن آخر بارزا وعنوان فيروز به حتتفي الذي القمر
من االجتماعية الوجاهة تشتق التي املتنفذة، العائلة

الطائفي. واالنتماء امللكية العقارية
واملزارع»،  «البلدة عن أول بفصل كتابه املؤلف يبدأ
بني تقاطع نقطة شّكلت لبلدة اجلغرافية الهوية يحّدد
التوقف ينسى أن دون واجلنوب، البقاع وجبل لبنان
العربية كما في املاء»، فـ«شغرت معناها اللغوي. أمام

أو التدفق سريعة كانت أو غزرت تعني في اآلرامية،
الغزير املكان و»مشغرة» شاغور،  ومنها االنحدار.
أساس في هي باملياه وفرتها ولعل املتدفقة. باملياه
تقول التي البلدة، أصل عن احمللية الشيعية الرواية
فروى ماء، في البلدة وطلبت الزهراء مرت فاطمة إن
وأعطتها وأهلها البلدة وباركت ظمأها، األهالي
إلى قوي شيعي حضور إلى الرواية تشير اسمها.
اتصفت، املذاهب مختلفة مسيحية عائالت جانب
وأحيانًا أخرى،  إلى طائفة  من باالنتقال  تاريخيًا،
سياسية خصومات بسبب وذلك آخر، إلى دين من
يصل وقد وامليراث. األرض ملكية حول أو نزاعات
فيه شقيقني «تلقى حداً آخر إلى مذهب التحول من
املذهب إلى واحدهما ينتمي الواحد البيت في
البروتستانتي»، املذهب إلى والثاني الكاثوليكي
شيعية املسيحية العائالت بعض أن يرجح كما
باملرونة ُيفّسر ال االنتقال  هذا فإن وبداهة  األصل. 
طرفًا فيه طرف يقنع الذي باحلوار املؤمن أو الدينية
املؤلف، يشير  كما صرفة، مادية بأسباب بل  آخر،
الوظائف التماس أو التعليم حق على احلصول مثل
«االرتداد». إلى املظلوم يدفع جائر ملّالك رفض أو
استطاع فقد غيرهم إلى الشيعة  نسبة تكن ومهما
طريق عن البلدة على  هيمنة حتقيق  املسيحيون
واملرابي التجاري املال رأس  ومراكمتهم حيازتهم 
عدد ملكية فانتزعوا التعليمية، امتيازاتهم ومن
الزراعي، اإلنتاج مبركزة  وقاموا الفالحني من كبير
إجناز هذه في أسهم السلعي. اإلنتاج نحو توّجه الذي
أول افتتاح مثل اإلرسالي»، «التعليم تطور الهيمنة
كاثوليكية  مدارس 1885 وافتتاح عام إجنيلية مدرسة

  

مشغرة قمر يا
بيروت، 2004. للكتاب والنشر، الرّيس طرابلسي، رياض فواز  
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.1910 عام وأرثوذكسية
للبلدة،  السكانية - اجلغرافية الهوية  حتديد بعد
خمس في  ويقع الثاني،  الفصل طرابلسي  يكرس 
توثيقيًا جهداً باذًال مشغرة، لتاريخ صفحة، وعشرين
كله. موضوعه حكم الذي العلمي بالبحث يليق
زمن إلى الواصل البعيد التاريخ  إلى يذهب ولهذا
وصوًال اإلسالمي، بالفتح ماراً والكنعانيني، اآلراميني
وحوادث ،(184  -  1797) الشهابيني األمراء إلى
إلى منتهيًا عشر، التاسع القرن  في الطائفية الستني
خاصة ألسباب  املؤلف، يتوقف العشرين. القرن
هي: محددة حديثة تاريخية حقبة أمام مبوضوعه،
معها جاءت التي ،(1920  -  1861) «املتصرفية»
الرسمي للنظام اإللغاء عن صادرة اجتماعية بتحوالت
وتسليعها األرض حترير رافقه الذي املقاطعجي،
بيع  حركة أطلق 1858، الذي العام قانون من انطالقًا
إلى أيدي شاسعة مساحات نقلت األراضي، وشراء
املزارعني. وأغنياء احلرير وسماسرة واملرابني  التجار 
الكبيرة الزراعية امللكيات السياق، هذا تكّونت، في
في والربوي التجاري املال توظيف رأس على اعتماداً

األرض.
يدرس  املتصرفية، زمن من وانطالقًا احلدود، هذه في
عائلي على أرشيف معتمداً قمر مشغرة»، «يا كتاب
األساسي، فرعها قصة أو الطرابلسي، آل قصة دقيق،
في نسبيًا كبيرة أرض ملكية تكّون قصة هي التي
عشر. التاسع القرن منتصف من ابتداء واجلوار، البلدة
اإلنتاج االستحواذ على أشكال أمام: املؤلف توقف
السياسية القوة باستعمال يتم كان الذي الزراعي،
بعد «النظام املقاطعجي»، وأصبح في العسكرية -
املالية لطبقة  االقتصادية القوة على يرتكز 1861 عام
صورة طرابلسي عائلة كانت جديدة، اجتماعية
الواسعة العقارية امللكية بني العائلة جمعت عنها.
متحولة احلرير، وسمسرة  التجاري والنشاط  والربا 
عام تراجعها بدأ متعددة، لعقود اجتماعية سلطة إلى
ثالثينيات وصول ومع عام 1929. في 1910 وزاد

بلسية» لطرا ا مللكية «ا أخذت لعشرين ا لقرن ا
حروب خالل أكبر بتسارع استمر الذي بالتحلل،

.1990 - 1985
العقارية  امللكية وحتوالت  أصول حتديد بعد 
اجتماعيًا بترجمتها طرابلسي فواز قام التجارية، -
املقولة الريفية. العقلية تشرح مقوالت بواسطة جملة
الذي الوجيه ومركزها احملسوبية هي: شبكة األولى
ذلك كان  سواء وحتالفاتها، العائلة عالقات يدير
مع أو  املجاورة، املزارع في والوكالء الوجهاء مع 
والدولة االنتداب سلطات وموظفي السياسة أهل
احلزبية هي: مشتقة منه مقولة تتلو الوجيه اللبنانية.
املوالية العائالت  جملة من تتشكل التي العائلية
باملسيحي الشيعي فيها  يختلط طرابلسي،  لعائلة
تتضمن العمر طويلة غالبًا احلزبية وهذه أحيانًا.
بعد يأتي التعقيد. شديدة وتراتبية املتبادلة املصالح
يربط بني والذي وخصومه»، العائلي ذلك «اللفيف
صعود ألن العقارية، ملكياتها وحتّوالت العائالت مآل
غيرها. زعامة تراجع عن ينفصل ال عائلية  زعامة
قاعدة العقارية امللكية تشكل جميعًا وفي احلاالت
حال حتى في التي حتتفظ بقوتها التقليدية، الزعامة
بسلطة ملكيتها غياب تعّوض هجينة، زعامات ظهور
بلدة في  السياسية املعايير تكون لن فاعلة. مالية
إال امللكية العقارية االجتماعية على الزعامة تؤسس
األخيرة وإذ السياسة هي الوجاهة إذ هجينة، معايير
من شبكة على اتكاء متوارثة، لوجاهة إنتاج إعادة
املوقع املهنة، اجلوار، تتضمن: الضيقة العالقات
وسيط دور الوجاهة  تلعب واملصاهرة. االجتماعي
األخير ويعني  الوجيه إلى  اجلمهور  يشد  ملتبس،
العمل لهم فرص يؤّمن جمهوره، عن مصالح مدافعًا
التي اخلدمات، هذه أن األمر العامة. وواقع واخلدمات
من حقوق وهي على جمهوره، الوجيه يسيطر بها
مقوالت اإلحسان إلى تختصر البسيطة، ال املواطن
احملسوبية، نظام فإن املعنى واملقايضة. بهذا والعطف
ملبدأ تكرار الوجيه، اجلمهور إلى الذي يرتهن فيه
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نظام على القائم  التقليدية الزراعية «الشراكة» 
متساوية ومتكافئة عالقة بوجود يوهم الذي املرابعة،
هذا أن بل اإلطالق. على متساويني غير بني طرفني
هو ويلغيها، املواطنية عن يفصح الذي االلتباس،
دائمًا خادمًا يبدو الذي الوجيه، أساس تبجيل في
طرابلسي سليمان بعالقة اخلاصة والوثائق للجميع.
البنية أبوي يحايث احترام تكشف عن بجمهوره،
للعالقات االجتماعية، القائمة البطريركية العشيرية
فرادة االجتماعي أمام الكل تلغي صارمة، تراتبية على
واالمتثال، األمر في إطار العالقة كلها تدور الوجيه.
الوجيهية. باإلرادة الفردية العامة اإلرادات ميحو الذي
منتخب نائب ثالثني «عندي الوجيه يقول ولهذا
ِرجلي». يعطي على كلهم معّني نائب عشر وخمسة
«عنديات من شيئًا النواب من يجعل الذي القول
لعالقة اجلمهور الالمتثيلي النمط عن فكرة الوجيه»
األعلى. مرجعهم مع اجلميع وعن عالقات بـ»نوابه»
املستحيل التصالح عن عمليًا طرابلسي فواز برهن
األبوي واملجتمع احلديث، معناها في السياسة، بني
األب أن ذلك االجتماعية، الوجاهة على  القائم 
أي األثيلة، حكمته في أن موهمًا أبنائه عن ينوب
وألن واجتهادات غيره. مواقف عن ما يغني مصاحله،
دور فإن االجتماعية، العالقات قوام هي احملسوبية
دور عن يختلف لن آخر، وجيه وهو الدين، رجل
والزعيم احمللي الوجيه حال وكذلك املّالك، الوجيه
يكون ورمبا وصوًال إلى قامات أقل طوًال. املناطقي،
تدور التي التقليدية، التراتبية لهذه مجازاً «الكارت»
املناطقي الزعيم إلى احمللي من الوجيه «كارت» بني
املوظف إلى األخير  هذا من و«كارت» املركزي أو
«الكارت»، هذا كان وقد بتسهيل املعاملة. املعني
اإلدارية ثوابت املراجعات وجيهية، من توصية وهي
رؤوف كتاب في جاء كما فاروق، امللك مصر في
الفقير التلميذ جنابة حيث خطى»، «مشيناها عباس
كانت إذا إال مدرسيًا، بها، يعترف ال احلقيقية

الضروري. بـ«الكارت» مشفوعة

بعناصر  التقليدي الوجيه صورة طرابلسي يكمل  
عنوانه: خاص فصل في وذلك حياته، منط من إضافية
هي املقصود النمط وعناصر محلي». وجيه حياة «منط
امللبس واملسكن يشمل اجتماعي متايز هو مبا التفرجن
االلتزام في  آخراً وليس وأخيراً والعالقات والتعليم
يكون كي التفرجن،  يقضي العائلة.  لرب املاسوني
مع وحتديداً بيروت العاصمة مع بالتماهي متسقًا،
في الدائر البروتستانتي الكوزموبوليتي وسطها
نقرأ: كأن بيروت. في األمريكية اجلامعة فلك
حيث من كاثوليكيًا كان وجيهنا فإن «وباختصار
ميكن أنه إال احمللية، والسياسة العشائرية العصبية
وماسونيًا الثقافة جلهة بروتستانتيًا اعتباره بالتأكيد
مباشرة: يطرح الذي والسؤال األيديولوجيا». في
لبنانية هامشية بلدة ريفي في بوجيه الذي يدفع ما
اجلواب، يأتي املاسونية؟  احلركة إلى االنتساب إلى
إن منهما: األول يقول اجتاهني فواز، من رأي في
الوجيه بها يرتقي أخرى طريقة كانت املاسونية
تشكل املاسونية إن  الثاني: ويقول «الغربنة»،  إلى
بالغة متبادلة وخدمات ورعاية وتعاون تعاضد شبكة
الشبكة املاسونية اعتبار يجب «بهذا املعنى الفاعلية.
دوائر من أخرى دائرة طرابلسي لسليمان بالنسبة
محلي كوجيه منها يستفيد التي احملسوبية شبكة

كبير». أرض ومالك
مجاز  على حتيل التي السابقة، املقدمات تشير
البعد العناصر، مختلطة هجينة هوية إلى مركب،
اجلمهور حيث املصلحة، هو: فيها الوحيد الواضح
والوجيه الوجيه، طريق عن الصغيرة مصاحله يؤّمن
تسللت وقد الكبيرة. لتأمني مصاحله يسخر جمهوره
احلديثة، السياسية األحزاب بعد ميالد الهجنة، هذه
طريف، في متفصل وذلك األحزاب العقائدية، إلى
العقائدي، واحلزب احمللية العائلية احلزبية يساوي بني
األمر وواقع  اجلديد. واحلزب القدمية الطائفة أو بني
إلى والشيوعي) السوري (القومي األحزاب وفود أن
واقعها ترك ما بقدر  عليها آثاره ترك  مشغرة بلدة
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احلزبية تطابقت فقد أيضًا: األحزاب على آثاره
من العائلية احمللية احلزبية مع احلديثة  العقائدية
التضامن أشكال العقائدية وخلخلت احلزبية ناحية،
املتبادل األثر هذا أن بيد العائلية. للحزبيات التقليدية
املفترضة اخللخلة أن أولهما  مالحظتني  إلى يحتاج 
كثير في سطحية كانت أنها وثانيهما جزئية، كانت
التي الكئيبة هي األداة احلرب أن ومبا األحيان. من
املتوارثة، أمراضه عن أو مجتمع سالمة عن تكشف
مهدي في لبنان»، بلغة األهلية العربية فإن «احلرب
السعيدة، التي همشت غير األداة تلك كانت عامل،
مرة، ذات «مهيمنة» التي بدت السياسية، األحزاب
إعادة حيث  القدمي، وجيهه إلى اجلمهور وأعادت
«كما للبنان  إنتاج إعادة الطائفية الهويات إنتاج 

أن يكون». يجب
طرابلسي  فواز أعاد مشغرة»  قمر  «يا كتابه في  
والوجيه احملسوبية مثل متداولة، نظرية مفاهيم تأسيس
مشخص. أرشيف على اعتماداً العائلية، واحلزبية
شرحها ويعيد  املفاهيم بعض  يختبر كان لو كما
النظريات من ال املعيش الواقع من مبتدئًا وتوسيعها

البحث اإلبداعي هذا يحكم ما فإن اجلاهزة. وبداهة
الذي الوطني، - السياسي الهاجس هو املألوف غير
احلزبيات ال الشعب يقوده مرغوب لبنان إلى  يرى

العائلية.
املعرفة  على املوزع األرشيف متس ذلك أخيرة نقطة
الطريفة الهجنة تلك يجلو ما فيه أن ذلك والطرافة،
- طرابلسي سليمان رسالة في نقرأ كأن كامًال، جالء
اإلعراب  أرجو «ومخصوص يلي: ما - 1936 حزيران
إليه املومى األخ حلضرة شواعري مخلوصة عن اصدق
املمتازة اللطيفة لشخصيته الفؤادية التحيات أرق مع
تسمية بدون الكرام األخوان حلضرات ذلك ومثل 
ببركة خير زخيرة وللعشيرة لقلبكم النبيل حفظهم
ما العالقة ومؤيدكم..». حافظكم األعظم املهندس
في اجلواب  العشيرة؟  ومفهوم املهندس مفهوم بني
املهندس. يعرف وال العشيرة يعرف مستقر مكان
الذي الطليق املعرفي التجوال ذلك كله في واجلواب

طرابلسي. فواز يدعى حر فكر به يقوم
  

دّراج فيصل
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العرب في شقاء تأمالت
.2006 بيروت، النهار، دار الناشر: قصير، سمير

ريعان في وهو الكتاب، ملؤلف املأساوي يبدو أن الغياب
طابع الكتاب على أضفى قد الفكري، عطائه وأوج شبابه،
بينما الكتاب، مقدم خوري الياس تعبير حسب الوصية،
هذا لنوع من يؤسس كتابه أن قصير هو كان طموح سمير
وجتمع األفكار، من السائد ترفض التي النهضوية الكتابات
التأملية الكتابة ومنهجية الصحفية الكتابة روحية بني ما
تزيف الواقع، ال كتابه أخرى، في محاولة منه أمًال النقدية،
وترتقي إمنا ترصد الواقع كما هو، الذات، جلد في تغرق وال

أفضل. مستقبل أجل من به
الراهن،  العربي قصير في عصرنا سمير عاش لقد  
فلم واالنكسارات، والهزائم واخلراب الفساد بانتاج املشغول
وبحس نقدية، العرب برؤية شقاء التأمل في من بداً يجد
التغيير، طموح ويحدوه التاريخ، دروس يعي متامًا مثقف
الذي التنويري الفكر في التواصل خيط عن يبحث فراح
بني العالقة في ما مفارقة ثمة لكن العربية. النهضة صنعته
الشقاء جتاوز عن البحث قاده ورمبا وصناعته، كتابة التاريخ

إلى نهايته التراجيدية. الذي تلّمسه وحّلله العربي
العربية  النهضة أبعاد دراسة على الكتاب يرتكز  
بناء الى والسعي واحلرية واحلداثة، االستقالل أسس وفق
وبالتالي دميوقراطية. علمانية أسس على العربية الفكرة
وعلمانية ودميوقراطية تعددية ثقافية لعروبة االعتبار إعادة
ورفض االستبداد، أشكال كافة ومناهضة اآلخر، تلغي ال

مستقبل إلى والتطلع واملوت، الشقاء لعقيدة االستسالم
تأتي وعليه واحلداثة. والتنمية االستقالل يحقق أفضل
من حتليل بدءاً األساسية قيمها في العربية النهضة قراءة
حتميل نوع  من اجلاهزة املقوالت ورفض العربي، العجز
القبول أو مطلق بشكل املسؤولية الكولونيالي الغربي اآلخر
اجلامد شكله في اإلسالم ترى التي االستشراقية بالفرضيات
الثقافة في أكثر متجذر جديد إسالم الى التطلع دون من
احلياة ثقافة الى الدعوة إلى وصوًال اإلسالمية، العربية
استفحلت التي الديكتاتورية ومقاومة املوت، ثقافة ورفض
 ،1967 حزيران اخلامس من هزمية بعد العربية بلداننا في
املواطنة أسس  على  القائم املدني املجتمع دور واستعادة
ومواجهة الوطنية الوحدة متتني والقادر على والدميوقراطية

واألخطار. التحديات
داخل  النقدي الذي نظر املثقف قصير سمير  وميثل
عينيه هموم أمام فتزاحمت آن، في وخارجه الزمن الكوني
فقد مهزوم، في مجتمع غربة وهو يعيش كثيرة، ومشاكل
فحّل ورموزه، املاضي غياهب في وضاع املرجوة، حداثته

والتشييد. املعرفي محّل اخللق الركوٌد
عبارة  من العربي الشقاء حتليل أن يبدأ عليه كان
«ال العرب، إذ بني األعظم املشترك القاسم تلخص مريرة،
النفس، هذه األيام. فاعتالل عربيًا في تكون أن في خير
البعض لدى الذات كره باالضطهاد، إلى البعض شعور من
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العربي». ويبدو العالم في املشترك األعم القاسم هو اآلخر،
ويزداد إليه، ننظر منها التي الزاوية أيا تكن مظلمًا، املشهد
"خصوصية" وكأمنا من العالم، مبناطق أخرى ظالمًا باملقارنة
الشقاء ال يطاولها فئات يضرب كونه من تنبع الشقاء هذا
واملشاعر املفاهيم في ويتجلى األخرى، املجتمعات في
ماثًال يكن لم الشقاء هذا أن األرقام. إال في من جتّليه أكثر
العربية للحضارة الذهبي العصر عن فبمعزل الدوام. على
إلى التطلع فيه للعرب تسنى بعيد غير زمن مّر اإلسالمية،

من التفاؤل. املستقبل بشيء
إلى  العربي للشقاء توصيفه قصير سمير ويوجه  
بحيث الهشاشة  من  الذات  باتت إذ  الذاتي،  الوعي 
األكثر السمة تكمن وهنا لتعكيرها. األمور أقل تكفي
معيار إلى قائمة احلاجة لم تعد إذ العربي. وحشية للشقاء
بالعجز واإلحساس الهائل عنانه. منه ينطلق كي خارجي
أطالل على البكاء من يتغذى الشقاء، عنه يتولد الذي
من مأخوذ تاريخي معياري مبرجع الذات األمجاد، وقياس
عجزهم عن شقاء العرب في لذا يتجسد سبب زمن آخر.

كانوا. بعدما يكونوا أن
صوره  تعددت الذي العربي للشقاء رمزاً العجز وبات  
احلمية بعض بصعود الذين يغتبطون أولئك في وجتسيداته
استحالة ويدركون للعراق، األميركي االحتالل جراء القومية
في وكذلك اإلقليمي. أو احمللي ميزان القوى الرهان على
أو املتواطئ موقفهم  عبر  احلرب يؤيدون الذين أولئك
األميركية، وتسليمهم واملخططات احلسابات جتاه االنتظاري

خارجية. إال مبساعدة يتحقق لن التغيير بأن
األميركي  االحتالل بحاجة إلى انتظار العرب ولم يكن
فصول من فصل كل فعند العجز. يأكلهم كي للعراق
وقادراً على اإلرباك. وقد ماثًال العجز كان فلسطني، قضية
العرب لنظرة األساسي املكّون اإلسرائيلي، التفوق صنع 
بيروت حصار في منوذَجه وجتسد والعالم، أنفسهم إلى

فلئن أيضًا. املقاومة العجز جتليات وتطاول .1982 صيف
عن الستينات، في مسؤولة، الفلسطينية احلركات كانت
في الرأي صّناع العصابات الشاملة"، فإن "حرب منحنى
الشاملة" "االنتفاضة منحى فرضوا الذين هم العربية الدول
العام 1989، إلى  1987 حتى العام من الكبير التمرد منذ
مكّونًا الفلسطيني الشعب اعتبار إلى انتهى أن األمر درجة
مقاومة شأن من يكن لم وعليه محترفني. من ثوريني بأكمله
وهذا العجز العامة، حال إال إبراز الفلسطينيني أو اللبنانيني
انطلقت التي الثانية االنتفاضة آخر بعد يومًا تؤكده ما
االنتفاضة منحى وأن خصوصًا .2000 أيلول في شرارتها
يستدعي االتهام حساب أي جردة إجراء أن الشاملة يعني
حتويل عملية متت أن بعد سيما وال باخليانة،  الفوري
النموذج اللبناني تعميم في املبالغة ثم وثن، إلى االنتفاضة
تفضيل إلى ويقود الوسائل، في البحث دون يحول الذي
االنتحارية. ولم تستطع كالعمليات الناجح، على الباهر
في حتريك النسبي جناحها رغم الفلسطيني، النضال أسلحة
هذا تبديد العام، الرأي أوساط في املفقودة العّزة مشاعر
من نتائج كان ذلك، على العكس من بل الشعور بالعجز.
أغرق الصورة التي أنه والعراق بني فلسطني القائم اخللط
العالم كّونها التي والصورة أنفسهم، عن العرب كّونها
التوهم أيضًا يأتي وهناك الدم. من بحر هائل في عنهم،
من للخروج فرصة يوفر أن السياسي اإلسالم بإمكان أن
األسباب من سببًا قصير سمير يعتبره بينما العربي، الشقاء

املؤسسة للشقاء العربي.
فقد  اليوم، عالم في العربية على احلداثة الكالم أما  
سمير قصير لكن التجديف. نوعًا من الفكري باملعنى يعتبر
ـ حتى التجربة هذه حقيقة إنكار في يكون قد يرجح بأنه
ضوء أغلب األحيان، تفحصها على في األمر، تطلب وإن
وبوقائعه الفعلي بالتاريخ استخفاف ـ فيه قامت الذي الزمن
ال الذي حصرية األكثر بالتعريف ويسّلم فيه. النظر وطرق
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الثورة قدمته الذي الغربي النموذج عبر احلداثة إال يفهم
الواقع يناقض مبطل يصدر أي اعتراض لم فإذا البورجوازية.
مع حالة تكيف احلداثة العربية باعتبارها وحقيقة التاريخي
يصبح عندها للتمايز الترويج فإن الغربي، العالم ازدهار 
احملاولة هذه ينفي مشروعية وال شيء واهية. حجة مجرد
عملية كانت فعًال العربي العالم في أن عملية التحديث إذ
عشر التاسع القرن دراسة إهمال ذلك على والدليل تغريب.

لويس. برنارد مثًال فعل كما العربي،
محمد  بها قام التي السياسية أن االصالحات غير  
العثمانيون، القادة فيها وتوسع عنه اقتبسها والتي علي،
التدريجي، التبني ثم تونس، ومن في الدين خير وكذلك
الى ويضاف تدريجيًا. التقنية احلضارة والسريع، ملنجزات
روسو بعد من بها التسليم كما مت الوطنية، الفكرة ذلك
اليونانية القوميتني أنتج الفرنسية، الثورة منوذجًا وجسدتها

والعربية. واألرمنية التركية القوميات والصربية، ثم
رفاعة  أعطى احلد، هذا الوطنية فكرة تبلغ أن وقبل
في له انكشف حديثًا معنى  «وطن»  كلمة الطهطاوي
جعبته الكتاب وفي الطهطاوي من باريس، عاد حني أوروبا،
تلخيص في  اإلبريز «تخليص كتاب للنهضة، املؤسس
الفارسية» «الرسائل لكتاب نظيراً ليس وهو باريز»،
من فيه لبس ال حتديثي إميان بل فعل وحسب، ملونتسيكو
وبعكس فالطهطاوي، دينية. تربية تربى إصالحي جانب
والسّنة احلداثة بني تعارض يرى أي ال املتأخرين، من خلفائه
البستاني، بطرس قام عامًا ثالثني  وبعد يعتنقها.  التي
عربية وطنية نزعة عن وليعبر  الطهطاوي  طرح ليستعيد

العثمانية. حد نبذ املواطنية الى تصل لم سورية
ثقافية،  نهضة كونها جانب إلى النهضة، كانت إذاً،  
تأتي هنا ومن اإليطالية. الوطنية النزعة تشبه يقظة قومية
الى الثالثي فالتقسيم اإلسالم. لتاريخ «الوطنية» القراءة
بالعرب خاصًا يبقى النهضة، ثم الذهبي فاالنحطاط العصر

املركبة الصورة تشوه آثار لها القومية الغائية أن وحدهم. إال
احلداثة أشكال بالنتيجة وحتجب الثقافية الثورة لهذه
والقومية، الوطنية بأن القول صح ولئن حتملها. التي األخرى
تؤكدان احلقبة، تلك في متامًا اجلديدتان وهما الفكرتان
جو من في العربي العالم الرئيسة في املراكز اندراج على
أيضًا فالصحيح عشر، القرن التاسع منذ السياسية احلداثة
أن ذلك فحسب. اجلو حتّد بهذا ال النهضة عصر حداثة أن
التعبير عنها، بأشكال أم سواء مبضمونها العربية، النهضة
والغالب األوروبيني. األنوار وعصر التقدمي الفكر وليدة 
الثورة منظرو رسمه الذي اخلط إطار في تندرج أنها عليها
وهذا الوطنية. بالنزعة كليًا اختصارها ميكن وال الفرنسية
القيم تهميش من متكنت القومية الغائية ندرك أن يجعلنا ما
حتدث التي اإلنسان، بحقوق املساس وعدم واحلرية الكونية
العظمى» من «األمة محتفظة الكتاب، من  العديد عنها
احلرية مفهوم حصر أيضًا يفسر ما وهذا فقط. القومية بفكرة
ذلك واألسوأ من احلريات الفردية. وإهمال الوطنية، باحلرية
مرحلة الصمود في تستطع لم ألنها الدميوقراطية، بأن القول

وتقاليدهم. العرب نفسية تالئم ال فإنها أولى،
التحريفية  الى النظرة العائد األخير إن التشويه غير
بنتاج في ربط محصلة عصر «النهضة» يتجّسد نفسها
ألن فشل قد النهضة عصر إن ُيقال لذلك القومية. النزعة
القول واألسوأ منه يكن لها مستقبل. لم العربية يقظة األمة
السياسية. أهدافها حتقق لم ألنها الذكر ال تستحق بأنها
إليه، مبا تطّرقت وال بذاتها ال تشكل إرثًا يجب أال وأنها

اإلسالم. عصرنة الفرد أو التقّدم أو مسائل من
الغائية  هذه قصير هو سمير يثير حفيظة ما لكن  
مآزق احلداثة من بالرغم فإنه ذلك ومع القومية وحدودها،
يومنا حتى حتتفظ تزال ال «نهضوي» كلمة فإن العربية
أوروبا. في "اإلنساني" قيمة مفهوم من قريبة إيجابية بقيمة
مبعنى أي كلمة «تنويري». كذلك على ينطبق ما وهذا
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هذا في وشبيهة موقف، عن كناية تبقى النهضة أن آخر
بالنهضة أي عليه، مطابقتها أرادوا الذي بالنموذج السياق
منه الذي اغتذت األنوار بعصر ذاته وفي الوقت األوروبية،
إلعادة حافزاً أن يشكل يجب بحد ذاته وهذا بالتأكيد.
على وليس حينه، في عليه كانت ما أساس على تقييمها

تكون. أن منها يرتقب ما أساس
العربية  الثقافة أعادت النهضة مع أخرى، جهة من  
اآلخر أي «اآلخر»، اكتشاف من انطالقًا الذاتي بناءها 
جرى إذ الدوام، على سهًال األمر يكن  ولم  األوروبي.
عن الناشئ الوضع  ظل  في وقام  واحد،  اجتاه  في التبادل
الكثير يفسر نشوء ما وهذا والشرق. بني الغرب املواجهة
املعاصر العربي التاريخ  وصمت التي الكبت  حاالت من
أنه القلق املتعّذر إخماده. إال حالة من في وأغرقته بالتوتر
احلداثة. ملفهوم متت الصياغة العربية املواجهة ظل هذه في
كان بطبيعته، منغلق بأنه اليوم املوصوف العربي، فالعالم
وذلك أوروبا. من األفكار اآلتية كل محاورة على انفتح قد
االطروحات أولى لم يفرق بني ظهور إذ بسيط، زمني بفارق
البستاني مرافعات وبني أوروبا في املرأة حقوق عن املدافعة
عامًا، خمسني قرابة سوى ترقي املرأة في سبيل والشدياق
باملقارنة حتى  ثورية يقل  ال  طرح من الثاني عند ما مع
بحق املتعة! للمرأة طالب حني عشر، التاسع القرن بأوروبا
االشتراكية باعتبارها بني فرض وقت طويل ميِض أنه لم كما
مفردة ذاته الشدياق اشتقاق وبني أوروبا سياسية في قوة

لترجمتها بـ«االشتراكية». جديدة
ظاهرة  العربية الثقافة  في التحول عملية  وبدت  
من املبذول الهائل اجلهد في كليًا غاصت عندما للعيان،
«التحديث»، مبا باألحرى أي والتعريب، التكيف أجل
حتى حتمل العربية اللغة تزال وال الديني. البعد في ذلك
والنقل، والنحت خالل التبسيط من احلدث ذلك آثار اليوم

اللغة الفرنسية. خاص عن وبنوع

أدبية  أنواعًا استيعابها عبر العربية اللغة جتدد وبرز
سواء وخاض النثر العربي، األدب العربي، في مطروقة غير
والسيرة املسرح  وجتربة االبداعية، باآلثار  أم  بالترجمة
ينحصر ولم اخلصوص. وجه  على  والرواية  الذاتية،
من يجعل ما أن بل واملترجمني،  باملبدعني التجديد 
مع ترافقت  كونها ثقافية ثورة التاريخية الظاهرة هذه 
بفعل احلركة هذه وتسارعت املجتمع. حركة في طفرة
نشوء بفعل  وتيسرت العلمي،  التحصيل  فرص تكاثر 
فمنذ ما التنوع. بالغة صحافة وقيام واسع حيز تشاركي
التجديد في أتى العليا التعليمية املؤسسات افتتاح  قبل
خالل من املعرفة حتقيق في املبذول واجلهد التفكير أمناط
األكثر املناظرات  على األبواب فتحت علمية جمعيات
التجارة وحسنات العلمية االكتشافات حول تنوعًا، 
التاريخ البنات وفهم وحول تعليم ظواهر التطير، ومكافحة
املجتمع يوقظ أن شأنه من ما كل إلى وامتدت والعقالنية،
قامت أيضًا هذا تخلفه. وعلى الناجتة عن ويسد الثغرات
اعتناقها معلنة الصوت رفعت التي الصحف غالبية سياسة
اجلديدة املفردات استخدام معممة  التقدم ايديولوجية

النثر العربي. املبسطة في األساليب واعتماد
طاقة  امتلك قصير  سمير  إن القول ميكن  أخيراً،
والتشييد الفكر مقام إلى السياسة تتخطى متميزة، فكرية
تقاليد وهي واحلفر، واملساءلة  اخللخلة على املؤسس
الواحد اللون السياسة ذات تنتجها بلداننا، لم في نادرة
ينصب همه لذلك كان الواحد، الواحد والفكر واحلزب
الوصول كيفية ليفسر سؤال،  اكثر من عن اإلجابة على
الفكرية مختلف جوانبها  ومن العربية، الغثاثة  حالة  إلى
بأن االعتقاد على العرب حملت والتي واإليديولوجية،
ذهبي عليهم عهد كتبه الذي ذاك سوى مستقبل لهم ال
الشقاء أو بني االستبداد ما االختيار عليهم مضى، وبالتالي

قوة. بكل ما يرفضه وهو واملوت،
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بن عربي  حملي الدين كتاب املعرفة
جوهر، أبو أمني محمد وتقدمي: حتقيق

دمشق، 2005 التكوين،  دار
 

مساهمة  عربي بن الدين حملي "املعرفة" كتاب يقدم
وميثل الكبير، املتصوف هذا بكتابات التعريف في
للفكر فكراً معارضًا بوصفه لفكر الصوفية، استحضاراً
في عربي، ابن استدعاء لكن عصره. في سائداً كان الذي
كلما يعاودنا حنينًا - إلينا بالنسبة - يخفي هذه، أيامنا
الشرق في «الروحانية» بأعالم االهتمام أو دار احلديث
من كتابات اجلليل قدمه هذا الشيخ ملا نظراً والغرب،
ويّلح والدنيا. الدين أحوال تفّحص في عميقًا ضربت
على قادراً عربي ابن مازال هل املجال: هذا في السؤال

املعاصر؟ عاملنا مخاطبة في املساهمة
السياق  على تعتمد السؤال، هذا عن اإلجابة إن
عصفت املتغيرات التي معرفة وعلى فيه، الذي ُيبحث
عالم في اإلنسان يساور الذي القلق ومدى وبالعالم، بنا
إجنيلية أصولية أصوليتني: الصراع بني يدور حيث اليوم،
جهادية وأصولية بوش، دبيليو جورج يقودها جديدة،

الدن. بن يقوها إسالمية،
يتسع  الذي ابن عربي إلى «دين احلب» دعا لقد
و«بيت و«الكعبة»، «الدير» بني ويجمع العقائد، لكل
فهم على دعوته وتقوم الغزالن»، و«مرعى األوثان»،
اخلالق «احلق» بني العالقة أصل احلب يعتبر للدين
مفهوم بني ما  بالتمييز يسمح فهم وهو و«اخللق»، 
الكثيرة، املعتقدات أديان وبني الواحد، اإللهي الدين

إزاء مقوالت اليوم  عالم في فعله ميكن الذي ما لكن
العاملني بني الصعبة والعالقة احلضاري والصدام الصراع

الغربي؟ واألميركي اإلسالمي العربي
العربي  التاريخ طول على املتصوفة شق لقد 
االنساني للتسامح أساسية مسارات االسالمي -
على تبرهن ومواقف تفاصيل بناء في وأبدعوا األصيل،
في واإلغراق السجال النظري وابتعادهم عن واقعيتهم
في عربي، بن محيي الدين فقد استدعى النظريات. بناء
صياغته من ومتكن مبجمله، الديني التاريخ زمانه الغابر،
التمركز إلى يلجأ ولم واحدة، روحانية كونية جغرافيا في
والصدام، الصراع أفكار  إلى وال واإلحالة، والفصل
يعطي كل ان حاول بل والتحريف، التشويه إلى وال 
ميأله الذي ال الوجودي موقعه البشرية أنبياء نبي من 
انساني لبنة الكمال من يجعل منطلق على سواه، بناء
أمد على جدار الكمال، ويبقى وضرورية في أساسية
وللسالكني للمجتهدين محورية روحية حقيقة الدهر
احلقائق البحث في على ينهض تصوره والواصلني. وكان
طريقه واحد، روحاني عالم لبناء الضرورية الوجودية
الالزم من فإن وبالتالي التسامح، إدامة ومسعاه املعرفة،
أن ميكن التي ماهية املعرفة اليوم عن عالم في البحث
شخصه حول من معارف منلكه ما الى عربي ابن يضيفها
بواسطته ميكن الذي املدى تلّمس وإلى الروحاني، ودوره
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اآلخر قبول  في شخص رؤية مساهمة مقدار معرفة 
معه. االنساني واالندماج

والقتل  العنف هذه بات في أيامنا أنه واملؤسف
وبات التسامح، تعرف ال لغة مفردات  من واإلرهاب
بن تصنيف حسب «فسطاطني» إلى مقسومًا العالم
دبليو جورج تصنيف حسب  «محورين»  أو الدن،
ما مع بالتقابل مكان كل في يضرب واإلرهاب بوش.
ووسط هذه احلرب ودمار. أرواح من حتصده حرب بوش
صورة تختفي أن الطبيعي من املستعرة بني األصوليتني
واملتكلمني الفالسفة  صور معها  وتختفي عربي، ابن
حامل اإلرهابي، الرجل صورة غير تبقى وال واألدباء،
املرأة امللثمة، صورة جنبًا إلى جنب مع والسكني البندقية
لعينيها. باملقابل فإن ثقبان إال ردائها من يظهر ال التي
على سيطرت السلفية والرؤى واألفكار االجتاهات بعض
األخيرة الثالثني السنوات في اإلسالمي اخلطاب مجمل
اخلطاب من النمط هذا أنتجت وقد العشرين، القرن من
وثقافية وسياسية اجتماعية ومالبسات املهيمن ظروف
في كبير إلى حّد الغربية اإلعالمية اآللة وجنحت معقدة،
مفردات تعتمد على واملسلمني اإلسالم عن خلق صورة
اإلسالم جتعل أن شأنها من طارئة وتعبيرات وسلوكيات
واحلكماء العقالء لكن واحلرية. والتقدم للحضارة عدوا
الصور لهذه تصدوا والعالم اإلسالمي العالم الغربي في
ترسيخ طريق على العمل عن يتوقفوا ولم النمطية،
محل املتبادل واالحترام والتفاهم احلوار قيم  وإحالل

واحلروب. والصدام الصراع
احلوار  قيم تأكيد في املساهمة سياق وفي
رصيداً عربي ابن فكر ميثل واالحترام املتبادل والتفاهم
من غيره مع عربي، ابن استدعاء فإن وبالتالي ثريًا،
ملحًا مطلبًا الثقافات، يشكل في كّل الروحانية أعالم
مصدراً ميثل أن ميكن ما جتاربهم عّلنا جند في أيامنا، في

تشكل حيث اجلديد، الكوننة دين ظّل في لإللهام
في السياق والفن اجلامع للدين اإلطار الروحية التجربة
من استعادته فإن  اإلسالمي السياق في بينما العام،
أهمية ال يقّل أخرى، مرة املنت فضاء أفق التهميش إلى

واملتطرفة. السلفية لالجتاهات للتصدي
التي  النادرة إحدى الشخصيات عربي ابن ميثل
خطابًا ميلك وهو  وعقائده، عصرها معايير  شكلت
وال التاريخ خارج يقف  جتعله ال  باخلصوصية، ميتاز
شأن ذلك في شأنه واملكان، الزمان خارج اجلغرافيا، أي

خطاب إنساني. كل
الطائي  عربي بن محمد بكر أبو هو عربي: ابن  
باألندلس مرسية في ولد العربية)، طيء قبيلة إلى (نسبة
سنة 638هـ وتوفي في دمشق / 1164 م، 560 هـ سنة
علي  أبوه سراقة. كان بابن يعرف  وكان 1230 م، /
الزهد أعالم واحلديث، ومن الفقه من أئمة محمد بن
األندلس. قضاة أحد وكان جده والتصوف، والتقوى

على  تعرف و األندلس، وترعرع في ابن عربي نشأ
في التصوف كان حني لوائها، حتت الصوفية، وانضوى
العربي الفلسفي الوعي أشكال من شكًال املرحلة تلك
بالكشف الصوفية تؤمن الوسيط. العصر في اإلسالمي -
من متفرعة مسألة وهي والباطن، بالظاهر أو والستر
الباطني التأويل أن نظرية الصوفية. كما املعرفة نظرية
جعل تعالى اهللا أن فلسفية، تتلخص في دينية نظرية
باإلنسان. حتيط التي في املخلوقات الدين معاني كل
عليها متعارف ومعان عديدة، مصطلحات وللصوفية
والغموض اللبس هذه املصطلحات املتصوفة، وتثير بني
والباطن والظاهر  التأويل ويعّد  الناس. من كثير  لدى
عند إذ احلاكم، النظام أيديولوجية رفض مفاهيم تعني
دون مباشرة اهللا إلى يصلوا أن ميكن ألهل الوالية الصوفية
الوالية. أهل يكون من أن ميكنه مسلم وكل واسطة،
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تذهب  عربي ابن بها قال التي الوجود واحدية إن  
واحد، فاهللا هو وجود العالم وجودان بل في أنه ليس إلى
ليست املختلفة العالم مظاهر وإن اهللا. هو والعالم العالم
القائم الوجود إال  هللا ليس أي  تعالى اهللا مظاهر  سوى

سواه. وال غيره هناك وليس باملخلوقات،
وجود  أصل بوصفه اإلنسان إلى عربي وينظر ابن
عربي ابن يقّر مع اهللا. وال صلة العالم مبدأ وأنه العالم،
يعترف حني في اخلارجي، للعالم املوضوعي بالوجود 
اخلارجي صراحة بالوجود صدرا الشيرازي تلميذه مال
أو حقيقي، إله بوجود قوله مع موضوعيًا، وجوداً
واحدة. وهوية حقيقة واحدة الوجودين إلى إرجاعه كال
للعالم فهو هو الكتاب اجلامع «.. آدم عربي ابن يقول
اجلسد والعالم العالم فاإلنسان روح اجلسد من كالروح
واإلنسان الكبير اإلنسان كله هو يكون العالم فباملجموع
وجدته دون اإلنسان وحده العالم نظرت في وإذا فيه
مثل باإلنسان العالم وكمال روح بغير املسوى كاجلسم
العالم جسم في منفوخ اإلنسان و بالروح اجلد كمال

. العالم» من املقصود فهو
يتوقف  لم عربي ابن تأثير أن الكتاب محقق يرى  
العالم إلى تعداه بل  واإلسالمي، العربي العالم على
ابن مبينًا تأثير نيكلسون املستشرق كتب إذ الغربي.
عربي ابن «إن قائًال: األوربي الفكر الكبير على عربي
في اجلريئة بدراساته األندلس، في اإلسالم عبقري
قد الروح، عالم في الكبرى، ومشاهداته اإللهيات،
والتحلل للنهوض املسيحي الالهوت أمام السبيل عّبد
فإذا أيضًا. األوربي األدب بعث في أثاره القيود، وله من
«الكوميديا نظم حينما مثال دانتي كتبه بني ما قابلنا
تتلمذ قد دانتي أن نرى عربي، ابن كتبه ما األلهية» وبني
واألسلوب النهج في واضحة، تلمذة عربي ابن على
واالصطالحات، واألمثال الصور وفي بل والطريقة،

الفنية». واألساليب
تباعًا،  والكتب الرسائل تأليف عربي ابن بدأ  
285 مؤلفًا  بنفسه ذكرها التي املؤلفات مجمل وكان
رقم وكان احلجم، ورسالة صغيرة. كبير كتاب ما بني
ابن عربي وقد نشره ،191 األرقام هذه بني املعرفة كتاب
خالل من واإلنسان. والعالم، اهللا، مسائل في هيئة على
الوجود، وحدة نظرة تبني التي  األفكار  من مجموعة 
هذا وجمعها على عربي ابن فرقها الكامل، واإلنسان 

الكتاب. جاء في مسائل الذي النحو
كتابه  في هذه املسائل بعض ابن عربي ضّمن كما
العلم «ومدار يقول: كتب حيث املكية"، "الفتوحات
من مسائل، سبع على تعالى اهللا أهل يخص به الذي
وهي احلقائق، علم من شيء، عليه يعتص لم عرفها
ومعرفة التجليات، ومعرفة تعالى، اهللا أسماء معرفة 
الوجود، كمال ومعرفة الشرع، بلسان احلق خطاب
الكشف ومعرفة  حقائقه، جهة  من اإلنسان ومعرفة
املسائل هذه وذكرنا واألدوية، العلل ومعرفة اخليالي،
شاء إن هناك فلتنظر الكتاب، هذا من باب املعرفة في

اهللا ». 
املتصوفة-  كبار باقي حال هو كما - عربي ابن
أخرى وأحيانًا وتبليغه، قوله يريد عما أحيانًا يصرح
عقيدة عن يتحدث فحني والرمز، اإلشارة إلى يعمد 
أمر فوق «إنه نراه يقول: اهللا تعالى اخلاصة في خاصة
لكون (املعرفة)، الكتاب« هذا في مبددا هذا، جعلناه
لعدم إدراكه عن بأفكارها تقصر احملبوبة  العقول أكثر
«إن قائًال آخر في مكان يخاطب القارئ بينما جتردها.

هو األمر عليه!» ما إليك فطنة أومأنا ذا كنت
املعرفة  ميثل نظرية «املعرفة» أن كتاب احملقق يرى
املصطلحات من الكثير من فيه ملا عربي، ابن عند
للمصطلحات وفقًا لها، شروح بوضع قام التي الصوفية،
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مؤلفاته، وبخاصة في عربي ابن استخدمها الصوفية التي
عربي». ابن «رسائل كتاب

كتاب  يكون محقق الكتاب ومقدمه أن ويريد  
زاويتني من عربي ابن لقراءة محاولة مبثابة «املعرفة» 
باعتباره والثانية باعتباره قطبًا صوفيًا، األولى مترابطتني،
و اإلسماعيلية. احلركة هي ثورية حركة في مسؤوًال،
دراسة إلى حتتاج  ألنها كافية،  غير  قراءة بأنها يؤكد 

ومعمقة. دقيقة
الصوفية  التجربة «املعرفة» ينفتح على كتاب إن
والغموض، الوضوح  جدلية  في والستر  الكشف  بني
طبيعة والغموض في الوضوح منشأ على تفسير ونعثر
في جوهرها ينهض حيث  ذاتها، الصوفية  التجربة
باعتبار كله، للوجود الباطني املعنى انفتاح األنا على
متاثل ويفضي الوحي. لتجربة موازية الصوفية التجربة
بنية جهة من  الصوفي، اخلطاب متاثل  إلى التجربتني
املتصوفة مييز وعليه القرآني. باخلطاب التعبيرية، لغته

والعبارة. اإلشارة بني
تقوم  في جوهرها الصوفية التجربة كانت  وإن  
كّله، للوجود الباطني املعنى على األنا انفتاح على جتربة
األنا بني على التواصل بالقدرة فإن هذا االنفتاح مرهون
أن فإنه من الطبيعي ولذلك منه، الذي هي جزء والكون
النبوي، الوحي موازية لتجربة جتربة التجربة الصوفية متّثل
في يكمن الصوفي وجتربة النبي جتربة أن الفارق بني مع
فيما جديد، بتشريع اإلتيان األولى تتضمن التجربة أن
نفسه، باملصدر باالتصال النبوي  الوحي فهم يكون 
التشابه وهذا الصوفية، التجربة في العارف مهمة هي
حيث من لغويًا تشابها يؤسس التجربتني بني والتوازي

التعبيرية. لغته بنية
والتجارب  التصوف  يشّكل العموم، وعلى   
جوهر كان وأيًا واحلياة،  الوجود في مقتربًا الصوفية

التنوع شديدة وهي الصوفية، ومحتويات التصوف
من شكل أو حياة، منط هي الصوفية فإن والتفرع،
نهض وقد الزمان. في اإلنسان انكشاف أشكال
اإلسالمي، بالتصوف أو ما يعرف اإلسالم، التصوف في
حيث واإلله، بني النفس للصلة استنباطي منهج على
نحو الذات السير اخلاصة في طريقته متصوف لكل أن
في التصوف حقيقة تكمن لذلك (اهللا)، العلية
من الرغم للمتصوفة. وعلى التجارب الذاتية مجموعة
املتصوفة، جتارب ومنطلقات ومواضيع مضامني اختالف
واتصال وتفاهم صالت تقارب وجود يلغي ال هذا فإن
والسلوكية والفكرية الروحية اجلوانب مختلف في بينهم
التصوف أن ذلك ومنطقها. الصوفية التجربة إطار ضمن
درجة إلى معها وتداخل بالفلسفة اتصل اإلسالم في
ال وهذا عقلي، تصوف صاحب الفيلسوف فيها اعتبر

الصوفية. للتجربة اخلاص املنطق يلغي
قراءة  هي عربي ابن  الدين محيي قراءة  أن غير  
الوقت، نظراً نفس في العاملي والتراث اإلسالمي للتراث
وإقامة تشييد له في وتوظيفه اإلنساني، التراث الستيعابه

وفلسفي مميز. بناء فكري

عمر كوش                     

 


