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املقدمة

مقدمة املجلد الثالث

املركز  يصدرها  التي  التخّصصية  الحوارية  السلسلة  من  الثالث  الجزء  هو  الكتاب  هذا 

ولقد  االستغراب.  لعلم  التأسيس  مرشوع  إطار  يف  االسرتاتيجية  للدراسات  اإلسالمي 

خّصصنا هذا الجزء من الحوارات لتظهري رؤى وآراء نقدية لجمعٍ من املفكرين والباحثني 

املتخّصصني بالعلوم اإلنسانية ومتحورت حول املشكالت املعرفية التي تعصف بالحضارة 

الغربية الحديثة عىل مختلف الُصُعد الفكرية والسوسيولوجية والثقافية. وتبعاً للمنهج الذي 

الشخصيات  إىل  توّجهنا  فقد  الحوارية،  السلسلة  هذه  من  السابقني  الجزءين  به يف  أخذنا 

ترتيب  جرى  النحو  هذا  ومن  الفكري.  وميدانه  العلمي  تخّصصه  بحسب  كلٌّ  املشاركة 

املحاورات وفق الفروع العلمية واملعرفية التالية: 

اإلعالم،  وعلم  امليديا  التقنية،  واالسترشاق،  النقدي  االستغراب  السيايس،  الفكر 

األنرثوبولوجيا وعلم االجتامع الغريب ، الفكر االقتصادي الغريب، 

أما األسئلة التي ُوجِّهت إىل املتخّصصني يف الحقول العلمية واملعرفية املذكورة، فهي 

املباين  متاخمة  أي  املحاورات،  هذه  من  غايتنا  محور  تشّكل  التي  الجاذبية  بنقطة  ترتبط 

الكربى للحياة الحضارية يف الغرب، وتناولها يف التحليل والنقد يف ضوء اسرتاتيجيتنا اآليلة 

إىل اإلسهام يف التأسيس لعلم االستغراب.

ومن الجدير يف هذا املقام التذكري باملباين اإلجاملية لهذه االسرتاتيجية التي افتتحناها 

بالسؤال التايل:

هل االستغراب هو معرفتنا بالغرب، أم أنّه معرفة الغرب بنفسه، أم املعرفتني معاً؟ ونضيف: 

هل يندرج اهتاممنا باالستغراب كميدان علمي مستحدث أملته رضورات حضارية، أم أنّه 

رضٌب من انفعاٍل ارتدادٍي عىل ما اقرتفه االسترشاق من جنايات وهو يتاخم مجتمعاتنا خالل 

أحقابه املتعاقبة؟

اإلجابات املحتملة قد تتعّدى حدود وآفاق هذا التساؤل املركّب. فاالستفهام عاّم إذا 

كان االستغراب يؤلّف مفهوًما حقيقيًا له واقعه أم أنّه مجرّد شائعة، هو استفهام مرشوع. إذ 

حني تتحّول مفردة »االستغراب« من ملفوظ له منزلته يف عامل اللغة، إىل مصطلح له حقله 
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الداليل املفرتض يصبح العثور عىل تحديد دقيق للمصطلح رضورة معرفية. 

التشكُّل.  النظرية واملعرفية يف طور  االستغراب إذاً، مصطلح مستحدث ال تزال أركانه 

األمر  ومرجع  تعقيداً.  أكرث  االستغراب«  »مصطلح  عن  الكالم  يصبح  املفاهيم  عامل  ويف 

إىل فرادته وخصوصيته، وإىل حداثة دخوله مجال املداولة يف الفكر اإلسالمي واملرشقي 

املعارص. رّبا لهذه الدواعي مل يتحّول هذا املصطلح بعد إىل مفهوم، ذلك عىل الرغم من 

املجهودات الوازنة التي بذلها مفّكرون عرب ومسلمون من أجل تظهري علم معارص يُعنى 

بعرفة الغرب وفهمه ومعاينته باملالحظة والنقد، فليك يتّخذ املصطلح مكانته كواحد من 

مفاتيح املعرفة يف العامل اإلسالمي، َوَجَب أن تتوفّر له بيئات راعية، ومؤّسسات ذات آفاق 

إحيائية، يف إطار مرشوع حضاري متكامل.

لكن واقع الحال اليوم، يفيد بأّن مثة بيئات مرتامية األطراف من هذه النخب مل تفارق 

املختلفة  الحقول  يف  أو  املفاهيم  مع  التعامل  حقل  يف  سواء  الغربية  الحداثة  مباغتات 

املجتمعات  نفسها يف  تُعرُِب عن  تزال  وتلك حالة سارية ال  اإلنسانية.  والعلوم  للمعارف 

املرشقية واإلسالمية بوجوٍه شتى؛ فوجٍه يتامهى مع الحداثة ومنجزاتها ال محل فيه ملساءلة 

أو نقد، ووجٍه تنحرص محاوالته داخل منظومات ايديولوجية وطنية أو قومية أو دينية، ووجه 

زمن،  بعد  لنا  يظهر  أن  يلبث  ثم ال  واحتامالت،  يأتينا عىل صورة محاوالت ووعود  ثالٍث 

قصور أصحابها عىل بلورة مناهج تفكري تستهدي بها أجيال األّمة لحل مشكالتها الحضارية. 

ختاماً نتقّدم بخالص الشكر واالمتنان لجميع األساتذة والباحثني، الذين شاركوا يف هذه 

الحوارات التأسيسيّة لعلم االستغراب، وال ننىس بالشكر والتقدير محّرر ومنّسق هذا الكتاب 

الحوارات، وال سيام  بإعداد وترجمة ومتابعة هذه  الدكتور محمود حيدر، وكل من ساهم 

األستاذين د. محّمد حسني كياين ود. محمد مرتىض.  ونسأل الله تعاىل أن يكون هذا الجهد 

العلمّي املميّز بضامينه الحوارية التخّصصية نافعاً ومفيداً ألهل العلم والبحث، ولكّل من 

يروم البحث العلمي والنقدي للفكر الغريب.

والحمد لله رب العاملني

املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية
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اإليديولوجيا النيوليبرالّية الجائرة هي التي

تنتج القيم العالمّية المعاصرة

حوار مع الباحث السوداين الصادق الفقيه

يّتخذ هذا الحوار مع الباحث السوداين الربوفسور الصادق الفقيه بُعده التنظريي من خالل 

الّربط الوثيق بني النظريات السياسّية التي شاعت يف الغرب الحديث والتجربة التاريخّية يف 

ميدان املواجهة مع الحركة االستعامريّة للجغرافيات العربّية واإلسالمّية.

وانطالًقا من مرشوعه الفكري يُقارب الربوفسور الفقيه جملًة من القضايا الجوهريّة التي 

تتصل باتّجاهات العقل االستعامريّة يف أزمنة الحداثة بصيغتها املعوملة.

نُشري إىل أّن الفقيه كان شغل يف منصب األمني العام السابق ملنتدى الفكر العريب يف 

األردن، وهو أستاذ محارض يف عدٍد من الجامعات واملعاهد العلمّية العربّية والدولّية.

»املحّرر«

- تأسيًسا عىل مرشوعكم املعريف، كيف تنظرون، ولو بصورٍة مجملٍة، إىل التحّوالت التي 

الفكر الغريب خصوصاً  النظريات واملناهج السياسّية يف  النيوليربالّية عىل  فرضتها العوملة 

لناحية االستباحة، والتي عصفت مبفهوم الّدولة والسيادة الوطنّية يف نهاية القرن العرشين؟

- ال شّك أّن من أبرز التحّوالت، وأكرثها حساسيّة وخطورة، التي جلبتها العوملة بكّل 

والجغرافيّة،  الثقافيّة  بالحدود  مقيّدة  تعد  مل  والقيم  األيديولوجيات  أّن  هي  تصنيفاتها، 

والرتويج لذلك بأنّه أمٌر جيٌد لخلق القابليات لهذه التحّوالت، والتي بدأنا نكتشف، مع مرور 

كتابة  العام 1992، يف  منذ  فقد عكفت،  الربّاقة.  ليست كام حملت الفتاتها  أنّها  الوقت، 

 ،»Globalism: Media and Foreign Policy« :بحث مستفيض، أصله باللّغة اإلنجليزية
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وترجمته الحقاً، بعنوان: »أيديولوجية العوملة: اإلعالم والسياسة الخارجية«، حاججت فيه 

االقتصاد،  ومسوح  اإلنساين،  التّقارب  حركة  صريورة  بحقائق  اكتست  مهام  العوملة؛  بأّن 

لقوى  االسرتاتيجي  القصد  يوّجهها  »أيديولوجية«  إال  هي  فام  التقنية،  بآليات  وتسارعت 

الهيمنة، وأشبه بـ»حصان طروادة«، الذي سيحمل للعامل كّل قيم الليرباليّة الغربيّة، التي مل 

تستطع غرسها يف السابق عرب الجيوش واالحتالل واالستعامر )رغم أّن مفردة »االستعامر« 

لها معنى إيجايب، مل يكن رديفاً لوضع االحتالل وال غايته، إاّل أنّنا نستخدمه با استقّر عليه 

لحني إزاحة ما ترّسب من أخطاء ترجمته غري املعرفيّة(. فالعوملة، التي عناها َعالِم االتّصال 

»مارشال ماكلوهان« يف خمسينيات القرن املايض، يف كتابيه »القرية الكونية« و»الوسائط 

واحتفت  واملكان،  الزمان  باختصار  للتواصل  اإلنسان  سعي  أدركت  اإلنسان«،  وحواس 

املختلفة.  العامل  مسافات  بني  تقارب  من  تحّققه  أن  وما ميكن  االتّصاليّة،  التقنية  بوسائل 

ما يكون لإلشارة إىل »عالقات  الغرب اآلن غالباً  الذي يستخدم يف  العوملة«،  لكن »اسم 

القّوة واملامرسات والتقنيات« معاً، التي متيز العامل املعارص وساعدت يف خلقه، كام قال 

»توين شرياتو وجني ويب« يف كتابهام: »فهم العوملة«، الذي صدر عام 2003. رغم أّن ما 

يف الواقع، يُؤرّش عىل أّن هذه الكلامت الثالث؛ »القّوة واملامرسات والتقنيات« أقّل دقّة يف 

الوصف عندما يتعلّق األمر باملفهوم الشارح لـ»عمليات األيديولوجيا« يف أبعادها اإلمربياليّة 

ثَة الناس ببزوغ عهٍد جديٍد من »التنوير« والحداثة املُْستَوِعبة  العابرة للحدود والقيود، ُمَحدِّ

الثقايف«،  والتنوع  »العوملة  كتابه  يف  ماتيالرت«  »أرماند  يشري  إذ  العاملي.  التّنّوع  لجميع 

الصادر عام 2000، إىل أّن مفردة »العوملة« هي إحدى »الكلامت املخادعة«، أو أنّها أحد 

بتأثري  مكان  كّل  يف  وانداحت  الليربالية،  بحموالتها  خرجت  التي  اآللية،  املفاهيم  تلك 

ثورة االتصاالت. إذ شهدنا أنّه رسعان ما نهض الفكر الليربايل الغريب بتبّنيها كأيديولوجيّة 

مساندة ملنطق هيمنته، ونشط يف تجنيس منطق السوق بحّددات ثقافيّة رأسامليّة، وفرض 

سامت التّوّحش الغريب كونياً، دون علم ومشاركة الكيانات العامليّة األخرى، الذين يُفرتض 

أنّهم صاروا عومليني. ومتادت آليات التنميط الحدايث يف إشاعة قوالبها الثقافيّة، إىل الحد، 

الذي أصبح ال غنى عنها إلقامة التواصل بني الناس من مختلف الثقافات. 

* عىل أّي أساٍس معريفٍّ يقوم منهجكم يف مقاربة هذه القضية؟

- لقد بنيت حّجتي الخاّصة با يقرتب من هذا الفهم، وذلك بتبني الزعم بـ»أيديولوجية 

العوملة«؛ ألّن لها دوراً مهيمناً يف التنظيم؛ الثقايف، واالجتامعي، والسيايس العاملي، وجهد 

مقصود يف فك تشفري معنى العامل، وتنميطه بناهج الليربالية الغربية. أو هي، كام اّدعى 
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»جون بينون وديفيد دنكريل«، يف سياق مامثل، وبشكل عام، يف كتابهام »مقدمة للعوملة«، 

فرد عىل  كّل  تؤثّر عىل حياة  آخر،  أو  »العوملة، يف شكل واحد،  أّن  الصادر عام 1997، 

هذا الكوكب«، مع تفسريهام أنّه قد تكون للعوملة ما يرّبرها، إذا َسلََّمنا أنّها الّسمة املميّزة 

للمجتمع البرشي يف بداية القرن الحادي والعرشين. ومن املؤكّد أّن الرصاعات حول معانيها، 

سيستمّر دون حسم؛ ألّن ما تُْخِفيه أصولها، ومراميها، وتأثرياتها، سينتقص من كّل محاولة 

تنزع ألن تُعطيها بُعداً إنسانياً جامعاً. وهذا ديدن الليربالية؛ بوجهيها القديم والحديث، التي 

تتخفَّى دامئاً وراء مفردات ُمخاِدعة، وتنزوي تحت عبارات فضفاضة، ويَُروَُّج لها بشعارات 

وغالباً  مقاصدها.  تفسري  أو  معانيها،  أو رصد  تحديد،  اآلخرون يف  يرُْشَك  أن  دون  جذابة، 

الناعمة،  والطرق  البارعة  الحيل  من  متنّوعة  اللّعب برشوحاتها من خالل مجموعة  يتّم  ما 

ما ال يُحىص من املواقع؛ مثل، املؤّسسات  أنّه عطاءاتها يف  يُظَنُّ  وذلك بضّخ سيل مام 

ُمدننا وشاشات  الرتفيه، إىل شوارع  العرض وقنوات  األكادميية ووسائل اإلعالم، ومسارح 

العوملة  لنا  غرفنا، وحتى من خالل برامج الرشكات ومرشوعات الحكومات. فقد صّوروا 

بأنّها تعني الحريّة، بسقوفاتها الليرباليّة املفتوحة، رغم أّن الكثريين قد نَظروا إليها كسجن 

لثقافات العامل يف إطاٍر غريٍب حاكم، وصهر للقيم املختلفة يف بوتقة الحداثة الليربالية، أو 

حتى ما بعد الحداثة. وألنّه ال وجود لتعريف مبارش، أو مقبول عىل نطاق واسع، لـمصطلح 

أّن لكّل فرد مصلحًة  بدا  الكتابات األكادميية،  العام، أو يف  العوملة، سواء يف االستخدام 

يف معًنى خاص، ويتأثّر به يف الخطاب الثقايف واملامرسات االجتامعية. وإذا كان مثّة ما 

يتوّجب رصده بوعٍي نقديٍّ دقيٍق وشامٍل، فهو أنّه بثلام أثرت العوملة التقنية، بتسارعاتها 

املتعّددة اآلثار، تُحدث العوملة النيوليربالية اآلن، وعىل نحو أكرث فداحة، آثاراً مركّبًة عىل 

الوطنية عرب  الدولة  بنية  شبكة األوضاع االقتصادية والسياسية، وملحقاتها االجتامعيّة، يف 

العامل. ورغم أّن الفكر الغريب الحّر هو، بطبيعة الحال، ليس عىل مستوى واحد من اإلذعان 

لها، إاّل أّن ظهور طبقة من أوساطه، مساندة للسلطة االقتصادية والسياسية الليربالية الالهثة 

للهيمنة، فاقم من آثار متّدد فوضاها؛ وهذا مبحث يستحّق إفراد الدراسات الناظرة له، من 

قبل مراكز الفكر البحثي يف العامل اإلسالمي. 

للبنى  خلخلة  من  الغريب،  واملجتمعي  املؤّسيس  الواقع  يف  كذلك،  الحال  كان  وإذا 

السياسيّة واالقتصاديّة التقليديّة، فإّن حال االستباحة يف الدول خارج منظومة الدول الكربى؛ 

الخطر  مرحلة  ويبلغ  بكثري،  أسوأ  بالتأكيد  هو  والسياسية،  االقتصادية  أوزانها  تفاوت  عىل 

املاحق يف دول العامل الثالث الهشة، التي متثّل بالدنا العربية واإلسالمية جزءاً غري يسري منها. 



حوارات تأسيسّية في علم االستغراب )رؤى وآراء نقدّية في العلوم اإلنسانّية الغربّية( 16

ورغم أّن البعض من الدول يحاول التامسك بترسيع نهضته االقتصادية؛ كالنمور اآلسيوية 

مثالً، إاّل أنّها يف وضع مهتزٍّ، ويسمه الرّتاجع املستمّر، وتجابهها تحديات وجوديّة، بقدر 

كبري من عدم اليقني. وتتنزّل عليها أزمات، وتتهّددها اجتياحات تفوق إمكانياتها عىل الثبات، 

وعىل نحو غري مسبوق، مل تشهد رشاسته حتى يف أزمنة االحتالل الغريب الكالسييك. إذ إّن 

الدولة بفهومها املؤّسيس الوظيفي، املرتبط بوازنة املعادلة الفلسفيّة، الرابطة بني الروافع 

االقتصادية والسياسية والتوافق االجتامعي، ظلّت غائبًة عن مستوى الفكر النهضوي، منذ 

استقالل أغلبها. ولهذا مؤرّشات عديدة، أبرزها تداعي مفاهيم السيادة الوطنية، التي ال ميثّل 

القرار السيايس فيها إاّل ُمخرجاً واحداً من جملة األخطار، التي تطالها. ويحدث االرتهان 

النمط االستهاليك واالعتامدية االقتصادية، للسياسات  التي ال ميثل  تبعاً لحالة االستتباع، 

أنها  عندي  واليقني  تواجهها.  التي  الوجودية،  األزمة  وجوه  من  واحداً  وجهاً  إال  الغربية، 

ليست بحاجة لتتبع مناهج غريها لتنجو بنفسها، وإمنا يكفيها متاسك الجبهة االجتامعية، 

يكن  مل  إن  الكفاية،  من  والحد  التنموية  للعدالة  محققة  اقتصادية  قوة  قاعدة  عىل  املبنية 

الرفاه، الذي يؤمِّن صالبة االنتامء الوطني، ومن ثم سيادة الدولة قرارها املَُحقِّق ملصالحها 

االسرتاتيجية. وإن يكن الفكر الغريب، اآلن، بفعل العوملة النيوليربالية، يجد نفسه يف أزمٍة 

معرفيٍة؛ حضارية، وأخالقية، وحقوقية، فإّن أوضاع الدول التابعة، تواجه مأزقاً عدمياً يؤرّش 

الفكريّة  التطبيعات  التويّل عن إدراك مخاطر أنساق  الزّوال. وذلك بسبب هذا  عىل حتميّة 

والسياسية واالقتصادية، التي ترهن لها مواردها البرشيّة واملادية، وتتنازل عن ضوابط مرياثها 

الثقايف واالجتامعي، مام يَُعجِّل بعواقب هذا الزوال، يقول الحّق، سبحانه وتعاىل:   ېئ   

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی، سورة محمد: اآلية3٨. واإلشارة هنا 
هي أّن األفكار، بغّض الّنظر عاّم إذا كانت حداثيّة، أو ما بعد حداثيّة، مل تعد مقيّدة بحدود 

وطنيّة، أو ثقافيّة، أو أخالقيّة، وأصبحت أصولها الجغرافيّة أقّل أهميًّة، ومل يعد من املمكن 

العامل عىل الجمهور املحيل، وإمّنا  التعبري عنها يف جزٍء من  يتّم  التي  الفكرة،  أن تقترص 

قد يكون لها عواقب غري متوقّعة، أو وخيمة، عىل بعد آالف األميال، إذا تبّناها اآلخرون، أو 

توالوا معها، تاركني زمام أوطانهم برتك مرياثهم الثقايف، أو قيمهم الدينيّة الحارسة.

الغريب  واالسرتاتيجي  السيايس  التفكري  طرأت عىل  التي  التحّوالت،  تُقاربون  كيف   *
بعد  خصوصاً  سايكس-بيكو،  معاهدة  عىل  قرن  من  أكرث  مرور  بعد  العربية  املنطقة  حيال 

استيالء أمريكا عىل مرياث أوروبا الكولونيايل؟

- إّن األمر املثري لالهتامم، يف رصد هذه التّحّوالت، ليست األفكار السياسيّة واالسرتاتيجيّة 
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اإلمربيايل،  الفضاء  الجدد يف  الالعبني  وإمّنا متوضع  عليها وحدها،  زَة  املَُحفِّ أو  الباعثة، 

الواليات  مثل  دولة،  متثله  ما  أّن  بعنى  القديم.  االستعامريّة  الهيمنة  لسلوك  وتكريسهم 

املتحدة األمريكية، اليوم من تََعدٍّ عىل سيادة اآلخرين، وخاصة حيال املنطقة العربية والعامل 

اإلسالمي، وانتشارها عملياً يف مساحات أوسع مام بلغته الحروب الصليبية، ومقارب ملا 

احتلّته الدول األوروبيّة االستعامرية. فأمريكا متثّل اليوم آلة الحرب والرصاعات، التي تبدو 

كأن ال نهاية لها، وتسعى للحفاظ عىل املصالح الغربية االستعامرية املكتسبة، رغم أنّها كانت 

تعلب دوَر الّنصري؛ لتقرير مصري الشعوب املُْحتَلَّة، كاسرتاتيجيّة ارتبطت بواقف توازنات 

القوى العاملية يف ذلك الوقت، ولعوامل أخرى، استوجبت تحديد مستوى التطلع لوراثة 

أوروبا، أو التدّرج فيه، عىل ما يف هذا الّدور من تناقض جارح مع تاريخها الخاص، وطبيعة 

نشأتها، وموقفها من السكان األصليني، وما حاق بالهنود الحمر، وحتى حربها األهلية، التي 

ت أكرب الحروب دمويًّة يف التاريخ، كل ذلك ما كان ليؤّهلها لذلك الّنوع من املواقف  ُعدَّ

املبدئيّة البحتة. ولكّنها أمريكا، التي استطاعت تجاوز شعارات »العزلة املجيدة«، واإلدارات 

اإلنسانية، منذ وودرو ويلسون، الذي مل يأت شبهاً منه إال بعض جوانب إدارة الرئيس جيمي 

كارتر، والذي حاول تقييد مصالح أمريكا الخارجية بسائل حقوق اإلنسان. وألولئك الذين 

الرشق  »طمس  كتاب  فإن  األوسط،  الرشق  أمريكا يف  أدوار  عن  املزيد  معرفة  يرغبون يف 

األوسط: تاريخ االضطراب الغريب يف األرايض العربية«، ملؤلفيه جيمس مكارتني ومويل 

طرحه  سؤال  بدراسة  يبدأ  ألنّه  العارية؛  بالحقيقة  إخبارهم  عىل  قادر  مكارتني،  سنكلري 

العديد من املعلقني، منذ 11 سبتمرب 2001: »ملاذا يكرهوننا؟«. ويقّدم املؤلفان الخلفيّة 

التاريخ الطويل والدموي للتدخل  اليوم من خالل أحداث  األساسيّة لفهم الرشق األوسط 

التي  الكربى،  األحداث  عن  واضحة  بتفاصيل  يبحثان  وهام  العربية.  األرايض  الغريب يف 

التاسع  القرن  والربيطانيني يف مرص يف  الجزائر،  الفرنسيني يف  من  بدءاً  املنطقة،  شكلت 

عرش، والرصاع الفلسطيني اإلرسائييل، والحرب املستمرة يف العراق، وربط كل هذه األمور 

معاً، ويرسامن صورة مزعجة ومؤملة لحملة متواصلة من قبل القوى الغربية للسيطرة عىل 

املنطقة، بأي وسيلة ممكنة. ويشّددان عىل التكلفة اإلنسانيّة للسياسات املوضوعة للحفاظ 

عىل »املصالح الغربية«، أو باسم جلب الحضارة، أو الدميقراطية، أو الحرية إىل بالد العرب 

واملسلمني. ويف رأيي أّن هذا العمل سعى لتغيري الطريقة، التي يرى بها الغرب، واألمريكيون 

خاصة، الرشق األوسط. وذلك بكشفه ملا اكتنزته األرشيفات األمريكية والربيطانية حول ما 

كان يقّرره السياسيون الغربيون وراء األبواب املغلقة. 
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والسؤال الحارق، الذي طرحه املؤلفان جيمس ومويل مكارتني عن: »ملاذا« فعلوا ما 

فعلوا؟، مقابل »ملاذا يكرهوننا؟«، ويف هذه املنطقة بالذات، يستدعي فحصاً بصرياً للتحوالت 

الفلسفيّة وطبيعة األفكار ونزعتها االستعالئية. وقد ال يهّم ما إذا كانت هذه األفكار أصوليّة 

دينيّة، أو ليرباليّة سياسيّة، أو محافظة اجتامعيّة، أو حتى رأسامليّة اقتصاديّة، ولكن يلزم النظر 

إىل السهولة العملية، التي يتم بها تكييفها لخدمة كّل غرض مناقض ألسس القانون الدويل 

املرعية. ونشهد أّن الكثري من املبادئ، التي أفرزتها هذه األفكار، ميكن القفز بها اآلن من 

مكان إىل آخر، ويتم قرس الجميع عىل تبنيها، األمر الذي ينقض عرى الروابط القامئة بني 

من  حال  بأّي  ليست،  إنّها  العاملي.  الّنظام  بنية  يف  متوقعٍة  غري  خضاٍت  ويُحِدث  الدول، 

األحوال، عمليات ذات نفع عام، وإمّنا هيمنة باتّجاٍه واحٍد، مام يعني عىل األرجح أّن الوقت 

إدوارد  رّبا كان لدى  الثقافية.  اإلمربيالية  األفكار حول  كّل  بالفعل إلعادة فحص  قد حان 

سعيد، قبل أكرث من 30 عاماً، وجهة نظر ناقدة، َعرَّت الكثري من اختالالت الفكر الغريب، 

الترصيح  حّد  األمر  بلغ  فقد  عندئذ.  عليه  كانت  مام  بكثري  تعقيداً  أكرث  اليوم  الصورة  لكن 

بـ»نهاية التاريخ«، وحتى أولئك، الذين ينظرون إىل العامل من منظور صدام الحضارات، من 

املحتمل أيضاً أن يصابوا بخيبة أمل؛ ألنّه مل يعد من املمكن احتواء األفكار والقيم الثقافية 

بشكٍل متجانٍس داخل الحدود الجغرافية. بدالً من ذلك، تسعى بعض القوى يف الواليات 

املتّحدة إىل خلق صدام لألفكار يف بوتقة واحدة عمالقة تغيل بأفكار »الفوىض الخالقة« 

يف تنور العوملة. والواليات املتحدة معنيّة بسبب قّوتها، التي اغرتّت، ظناً، أن ال مثيل لها 

يف التاريخ، وغياب أي ثقل موازن لها، بعد االنهيار الكبري لالتحاد السوفيتي عام 19٨9. 

بطبيعة الحال، سيجد الكثري من الناس، يف عاملنا العريب واإلسالمي، ذلك مخيفاً للغاية، 

ألنهم مستهدفون به قبل غريهم. وقد يكونون عىل حق، وهم بالفعل كذلك، ولكن ما نخشاه 

أن يكون هذا الخوف مجرد شعور عابر عىل املدى القصري، ومن املحتمل أن يعتادوا عليه 

أو  بلد عريب،  أي  الصعب جداً عىل  أنه أصبح من  نجد  قد  النهاية  الوقت، ويف  مع مرور 

إسالمي، منع أمريكا من احتكار مقدراته، أو انتهاك سيادته، وفقاً أليديولوجية ليربالية خالية 

من السامت األكرث وضوحاً للعوملة، التي هي الحرية، فيام يظنون. 

قرنيّة كاملة عىل  بعد مرور دورة  أنّه  توافٍق مع منطوق سؤالكم،  لهذا، أجد نفيس عىل 

التي  التحّوالت،  قُرئت يف سياق طبيعة  إذا  قامتة وصادمة؛  بيكو«، وهي فرتة   – »سايكس 

حدثت يف املنطقة العربية، من املهّم مقاربة هذه التّحّوالت، با طرأ عىل الفكر السيايس 

واالسرتاتيجي الغريب حيالها، أي املنطقة العربية، مقرونة بسياقات ما بعد الكولونيالية، حيث 
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التأثريات عىل األوضاع الوجوديّة للمنطقة، إذ متثّل  يعترب سؤالها تكميلياً، إليضاح صورة 

»سايكس – بيكو« مرحلة تخطيط إجرايئ للتجزئة، فيام متثّل القراءة فيام بعد الكولونيالية، 

التي  التّحّوالت العميقة يف طبيعة العالقات،  التي تفرّس خارطة  إحدى اإلحاالت املهّمة، 

طالت نسيج الهويّات الجامعة لعنارص الكيان العريب؛ الثقافية، واالجتامعية، واالقتصادية، 

وال ميثل ترشيح الجسد الجيو-سيايس يف »سايكس – بيكو«، إال أداة، مل يكن لها أن تكون 

ذات أثر، لو مل تعمل عىل االشتغال االسرتاتيجي، لتفتيت عوامل الوعي بالروابط الوجودية 

ثقايف  استاليب  إحالل  عرب  املشرتك،  الحضاري  املرياث  اللّغة،  الثقافة،  الدين،  للمنطقة: 

شامل، يف نظم التعليم ومناهج كتابة، أو قراءة، التاريخ الجمعي، وأمناط الرتبية الفكرية. 

أسامها  كام  لالستعامر،  القابلية  حالة  أنشأ  الذي  هو،  الشامل،  التفكييك  التخطيط  وهذا 

املفكر مالك بن نبي، والقبول باالحتالل، الذي سّهل مهّمة الفكر السيايس االسرتاتيجي 

الغريب، يف استزراع تابعيات سياسية، وثقافية واقتصادية، جعلت حالة التجزئة يف املنطقة 

العربية:  البني  الهشاشة يف  بعيد، ملستوًى من  ُمهيِّئة، منذ زمن  العربية واقعاً محمياً، وأداة 

الكولونيايل  التجريب  مغامرات  أخطر  جعل  الذي  األمر  واملؤّسسيّة.  والثقافيّة  السياسيّة 

الغريب ينجح يف ترسيم وزرع وطن سيايس للصهاينة، بوجب وعد بلفور 1917، وتحت 

ستار وطن قومي لليهود. فكان تشكيل الكيان اإلرسائييل، الذي بادرت الكولونيالية األوروبيّة 

بدفع مثن سوء تقديراته، قد حمل إرهاصات التّحّوالت الكربى، يف موازين القوى السلطويّة 

الدوليّة، بإحالل القطب القطب األمرييك، العباً أخطبوطياً باطشاً. وقد شّكل ذلك، ضمن 

حزم سياسات؛ عسكريّة وتكنولجيّة واقتصاديّة، أسوأ نواتج »سايكس – بيكو«، وما تالها، 

الراهنة،  اللحظة  الغريب. فيام أصبح، يف  الفكر االسرتاتيجي  من تغريات وتأرجحات، يف 

ختم التطبيع مع الكيان اإلرسائييل هو آخر مظاهر غلبة آثار ما بعد الكولونيالية، التي دانت 

حصائدها للسطوة األمريكية. فيام مل يبَق للسائد من الفكر السيايس واالسرتاتيجي األورويب، 

بسقف ال  العربية، محدود  املنطقة  واقتصادي، يف  اقتسام مرياث سيايس  مناورات  سوى 

يتعّدى، وال يتحّدى، املصالح األمريكية.

إّن أمريكا تسيطر يف زماننا هذا عىل تفاصيل الواقع، الذي كان مرهوناً للقوى االستعامرية 

األوروبيّة، وبينام انتهت الفرتة االستعامرية قبل سنوات طويلة، وأعقبتها نهاية الحرب الباردة 

منذ ما يزيد عن ثالثة عقود، أّدى هذان الحدثان إىل تحّوٍل يف ميزان القوى، ليس بني الرشق 

والغرب، وإمّنا يف داخل الغرب نفسه بني أوروبا وأمريكا، لكن املنطقة العربية مل تتعاف 

منهام بعد. فقد استمعت إىل الربوفيسور روس هاريسون، من جامعة جورج تاون، يوضح 
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األوسط:  الرشق  يف  للقوى  جديد  توازن  »تشكيل  حول  الدويل  املؤمتر  أمام  حديثه  يف 

الذي استضافه مركز  العاملية، واسرتاتيجية الرشق األوسط«،  القوى  الفاعلون اإلقليميون، 

الجزيرة للدراسات وجامعة جون هوبكنز يف واشنطن، يف صيف عام 201٨، كيف أنتج 

هذا الهيكل اإلقليمي الحايل، الذي يعد مصدراً ملعظم املشكالت، التي تواجهها املنطقة 

اليوم. وروى هاريسون تتبعه لديناميكيات القوة الحالية يف الرشق األوسط منذ بداية الحرب 

الباردة، وتحرر العديد من الدول العربية يف وقت واحد من نري االستعامر األورويب، ونهاية 

يأمل وضع املنطقة عىل مسار نحو املستقبل. ولكن  العاملية، وكان  الباردة  الحرب  نظام 

توازن  اختالل  إىل  أدت  إقليمية  أمنية  ألطر  جديدة  صيغ  فرض  أجل  من  أمريكا  اندفعت 

تعبري  بحسب  هو،  اإلحالل  هذا  أن  الواضح  ومن  اليوم.  منه  نُعاين  نزال  ال  الذي  القوى، 

كيف  ولكن  الناس.  من  لكثري  البؤس  مستوى  من  تزيد  التي  السيئة«،  »األشياء  من  كامو، 

العامة، ويف  العربية  آثارها وأخطارها يف املخيلة  نَُكيِّف ونَُقيِّم وزنها، وتقدير  لنا أن  ينبغي 

أعني سامرسة السلطة املحليني والعامليني حيث تتلون »التسميات«، وتتنوع »الدالالت«، 

السياسية، وفروض وسياقات  لتنشئته  التعبري والتربير، وفقاً  بشكل كبري، ولكٍل طريقته يف 

انتامئه األيديولوجي. وبهذا الفهم، ميكن استيعاب حّدة املناقشات حول مواقفها وتعدياتها 

السياسيّة يف شؤون املنطقة العربية، فإذا أخذنا يف االعتبار أّن بريطانيا أسهمت بشكٍل مبارٍش 

الراعي والداعم والحليف األوثق  الواليات املتحدة هي  أّن  إنشاء كيان إرسائيل، نجد  يف 

عىل  عقود  منذ  تعمل  أمريكا  وأّن  »الحالة«،  إنشاء  االستعامر  أّن  يعني  وهذا  الكيان.  لهذا 

واملتاعب،  املصائب  من  كبرياً  قدراً  شهدنا  لقد  واقع«.  »أمر  كـ  الحالة  هذه  أهميّة  تأكيد 

نتيجة لهذا التحّول يف »امللكية«، أو »اإلحالل«، الذي ميكن العثور عىل آثاره املدّمرة يف 

كّل أنحاء املنطقة العربية، وعىل مستوى العامل اإلسالمي. فالحروب تشّنها اآلن أمريكا، أو 

بدعم مبارش منها؛ يف فلسطني، وسوريا، وليبيا، واليمن، والعراق، والسودان، وأفغانستان، 

وكشمري، ويف أماكن أخرى كثرية؛ ننساها لفرتة طويلة؛ ألنّنا تََشبَّعنا ومل نعد نستوعب فوق 

ما يُحيط بنا من أحداث، أو مل تعد تغطيها وسائل إعالمنا املحلية، التي امتألت ساعات 

نرشاتها بأزماتنا وكوارثنا، والتي ترُِصُّ أن ال تُغاِدر حياتنا.

* شهد الفكر السيايس املعارص جدالً عميقاً حول ما يسّمى بنظريّة »ما بعد االستعامر«، 
وهذه النظرية – كام هو معروف – بالقدر الذي تنطوي فيه عىل نقد للتجربة االستعامرية، 

هذه  تقاربون  كيف  شّتى..  بوسائل  االستعامري  الفكر  إنتاج  تُعيد  نفسه  الوقت  يف  فإنّها 

الّنظريّة، وما هي األسس التي تستند إليها؟
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- حسناً، إنّكم وصفتموه بالجدل،  ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ، سورة الكهف: 

النظريات املشتغلة بوضوع »ما بعد االستعامر«،  الّنظرية، أو جملة  اآلية54؛ ألّن قواعد 

الجدل حولها عىل قواعد حوار  نتائج منطقيّة حاسمة، ومل يستقر هذا  تنته إىل تحليل  مل 

تتعدد  لهذا،  األكادميية.  الدوائر  بها يف  تتزيأ  التي  العلمية،  بعد، رغم »األوصاف«  راسخة 

بعد االستعامر«، من خالل  »ما  نظريات شارَِحة ملرحلة  تنزع ألن تكون  التي  الفرضيات، 

املستعمرة  املناطق  يف  الشعوب  تعيش  وكيف  والحكومات،  املجتمعات  طبيعة  دراسة 

»ما  استخدام  يشري  النظريات، ال  هذه  من  كثري  اليوم. ويف  الدولية  ونسق عالقاتها  سابقاً، 

تناولتها  التي  املبارشة،  االستعامري  الحكم  آثار  أّن  إىل  األحوال،  من  حال  بأي  بعد«، 

األدبيات، قد وىل كثريها مع انتصار حركات التحّرر الوطني، منذ زمن بعيد. ففي أفريقيا، 

التي تضم غالب العرب ونسبة كبرية من تعداد العامل اإلسالمي، تجمد التحريض املناهض 

بناؤه  تّم  تفكرٌي أصويلٌّ،  أنّه  أساس  »الزنوجة«، عىل  فكرة  بتحرير  انطلق  الذي  لالستعامر، 

حول قراءات بديلة وذاتيّة لتمكني الحضارات األفريقية، وإن كان للربوفسري عيل مزروعي 

كأكرب  واملسلمني،  العرب  تستثني  ال  التي  بأبعاده،  القارة  مرياث  عن  ومدافٌع  منارٌص  رأٌي 

السنغايل  الرئيس  ليوبولد سيدار سنغور،  كتابات  تفحصنا  وإذا  والثقافية.  العرقية  مكوناتها 

لغينيا  القوميّة  الحركة  زعامء  أحد  كابرال،  وأميلكار  املعروف،  األفريقي  والشاعر  األسبق 

بيساو وجزر الرأس األخرض، الذي اغتيل يف 20 يناير 1973، وإميي فريناند ديفيد سيزير، 

الشاعر والكاتب والسيايس الفرنيس، الذي ينحدر من املارتينيك، ويعترب أحد أبرز وجوه 

تيار الحركة »الزنجية« يف الشعر الفرنكوفوين، ورمزاً للحركة املناهضة لالستعامر، سنجد 

التصّورات االستعامريّة؛ ألنّها طّورت خطاباً  أكّدت االختالف مع  أّن فكرة »الزنوجة«  فيها 

معارضاً ضد التأريخ الغايئ »السيادي« األورويب، ولكنها أغفلت اآلخر العريب واألمازيغي 

املساكن لشعوب القارة، وجزء أصيل من مكوناتها. وقد دفع الكاتب الكيني نغوغي جيمس 

وا ثيونغو، الذي اتّجه إىل الكتابة بلغته املحلية هذا األمر أكرث من خالل اإلرصار عىل أنّه، 

حيثام أمكن، يجب أن تكون الكتابة ما بعد الكولونيالية باللغة الوطنية. ولكن حتى بعد تأكيد 

فانون، عن كونه  فرانتز  كتابات ألمثال  الثوري، مع ظهور  الخطاب  توقف هذا  االختالف، 

معارضة للغرب بشكل صارم، وتحرّك نحو التّعامل مع املبادئ األكرب لإلنسانية، با يف ذلك 

نقد االستخدامات العملية ملرشوع »التنوير«. ومن هذا املنطلق نشأت لغة ومفاهيم نظريّة 

»ما بعد االستعامر«، التي تتبّعت بعد ذلك التجربة االستعامرية بأكملها، يف جميع أشكالها 
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الذي  النقدي،  بعد االستعامر«  »ما  نشأة خطاب  للكشف عن  املعّقدة، وقادت  ومظاهرها 

تبلور يف ظّل املواجهة اإلمربياليّة. 

ومع ذلك، فنحن نعلم أنّه ليك تتشّكل النظريّة كتحليل، فإنّها تحتاج إىل يشء أكرث من 

لسلسلة  يؤّسس  أو  املقاربات،  يقارن  أو  املقارنات،  يحاجج  ثنايّئ؛  مجرّد عرض صورّي 

أنساب تاريخيّة ُمْنبَتَّة الجذور. واسمحوا يل أن أستعري هنا مقولة منسوبة للمسترشق وعالِم 

علم  تطوير  لنا  يتسنى  »حتى  أنه  فيها  يقول  التي  بريك،  أوغستني  جاك  الفرنيس  االجتامع 

اجتامع مُيَكُِّننا من فهم مسارات تحّرر الشعوب من االستعامر، يتعنّي علينا بدءاً تحرير علم 

االجتامع ذاته من اإلرث االستعامري«، أي أنّه يريد تحرير النظريات، وإشكاليات مجتمعات 

نؤّسس ليشٍء  أن  نستطيع  حتى  أوالً  الغربية،  املعرفة  إسقاطات  من  واملنهج،  املُْستَْعِمر، 

مغايٍر، أي أنّه ليك نتمّكن من االنتقال ملرحلة »ما بعد االستعامر« فكرياً، فإن ذلك يتطلّب 

ِمنَّا فهامً عميقاً لهياكل املعرفة »السلطة«، التي تتحكم يف متثيل الشعوب املستعَمرة، بعد 

أن خرجت من قبضة االستعامر. وهذا النص لجاك بريك، الذي هو أقرب لالعرتاف، كشف 

لغة ومنهجية الكثري من الجدل املُثَار حول النظرية. وتأكيداً لذلك، فإن العديد من العلامء 

يعكفون عىل تسليط الضوء عىل تأثري التاريخ االستعامري واإلمرباطوري يف تشكيل طرائق 

الغربية  األنساق  والناعمة،  الصلبة  االستعامريّة؛  القّوة  أطرت  وكيف  العامل،  حول  التفكري 

للمعرفة الحارضة، وتربّعت عىل مسارات الفكر، بتهميشها لكّل ما هو غري غريب يف العامل. 

ونجد أثر ذلك يف نقاشات نظرية »ما بعد االستعامر«، التي وضعت الكثري من التصّورات 

الجاذبة، والتي ال تهتّم فقط بفهم العامل كام هو، ولكن أيضاً كام ينبغي أن يكون. وذلك من 

خالل إثارة قضايا ساخنة، أو طرح إشكاليات وأسئلة حارقة، مثل مسألة التفاوتات يف القوة 

العاملية، وتراكم الرثوة، ودون أن تكرتث للسؤال: ملاذا متارس بعض الدول والجامعات 

الكثري من السلطة عىل اآلخرين؟ نعم، إنّها، أي هذه النقاشات، يجب أن تكون معنيّة بكل 

ذلك؛ إذ نجد أّن املنخرطني فيها، بعد أن حّددوا االنشغاالت وااللتزامات الشاملة لدراسات 

»ما بعد االستعامر«، يعملون اآلن عىل تحويل انتباهنا إىل التاريخ الفكري للنظام العاملي 

الجدل حول  أّن  فهمنا  من  الرغم  الجديد. عىل  النظام  لهذا  الغرب  رُُسل  وكأنّهم  الجديد، 

نظرية »ما بعد االستعامر«، وإن كان مفيداً، عىل مدى العقود املاضية، أو نحو ذلك، يف 

إبراز مسائل االستعامر واإلمربيالية، إال أنّه ليس بأّي حال فريداً، أو جديداً، يف إثارة االهتامم 

األكادميي بوضوع اإلمربيالية، التي ما تزال تُشكل السامت الفكرية للمرياث االستعامري 

يف دول ما بعد االستقالل. وغالب هذا الجدل مدين أيضاً؛ يف مداخله املنهجية ومفاهيمية 
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التي مل تجعل من  السابقة والحديثة،  النظريات »الغربية«  الضابطة، ملجموعة متنوعة من 

تُجيب بوضوح  نظرية حرصية معارصة،  بعد االستعامر« ضمن  »ما  أغراضها تحديد موقع 

عىل تساؤالتنا وانشغاالتنا، التي تؤكد الوعي بالذات.

ويف  اإلصدار،  مركز  متالزمني:  باتجاهني  صادرة  نظرية  أية  مقاربة  املهم  من  أنه  بيد 

هذه الحال هو يف الغالب الفكر السيايس الغريب، ومركز التلقي، أو العامل الثالث، الذي 

الّنفسيّة والفكريّة  كان مستعمراً، والذي ال زال يتحرّك يف الواقع داخل حاضنة ُمستعمريتِه 

واللّغويّة. وذلك ألّن حقب ما بعد االستقالل مل متنحه معاين التّحّرر العميق، فارتّد يرسف 

تحت أغالل الهزمية الحضارية. ولذلك، فإّن نظريّة »ما بعد االستعامر«، بالنسبة لنا، ورغم 

كّل ما تََولََّد عنها من شعارات، ما هي إال مرحلة ُمْستَْنَسَخة من الِحقبة االستعامرية ذاتها، 

لكن بأدوات ثقافيّة اتّصاليّة وتسلّطيّة جديدة ناعمة. إنّهم يستثمرون اآلن بذكاء وبراعة فائقة 

هذه الوسائل الناعمة لتعويض ما َخرِسُوه حرباً بهزامئهم يف ثورات االستقالل، ويعالجون 

ما لديهم من عقٍد تاريخيّة كامنٍة، مل ميحها اغرتار القّوة والتّفّوق. ورّبا يقودنا البحث، حتى 

يف تاريخ الصناعة التكنولوجيّة الغربية إىل أّن أهداف االستخدام العسكري واالستخبارايت 

للقّوة االستعامرية كان يأيت ُمَقّدًما عىل أغراض املنافع العلميّة. وال أحد ينىس، حزن ألفرد 

نوبل عىل سوء اكتشافه، ولكن ال عزاء له حتى يف الجائزة، التي أرادها »تكفريية«، فأصبحت 

سياسيّة بامتياز، با يف ذلك ميادين ِقسمتها األدبية والعلمية. لذلك، يَِصحُّ القول إّن الجوانب 

الرَتّؤس  تحّولياً، عن عقيدة  التي طالت نظريّة »ما بعد االستعامر«، مل تاخذ بعداً  الّنقديّة، 

التلّقي املُْحتَل، فقد ظلّت االستالبيّة تسيطر عىل ال  والتََفوُّق الحضاري للغرب. أما عامل 

َوْعِيِه، والشواهد الثقافيّة واالستتباعيّة السياسيّة واالقتصاديّة ال تحيج مستبرص، لدليل. ولعّل 

انتباهة عميقة من ُمفكٍر بصري؛ مثل، عبد الوهاب املسريي، تظّل استثناًء نادراً، حني قارب 

موضوع العلامنية، كنسق تفكري غريب، متّكن من الدخول يف تضاعيف الحالة االستالبيّة 

تحّدث عن علمنة األحالم  إذ  للتحّرر؛  باباً  املثقفني  الكثري من  الرشق، وعّده  ملجتمعات 

وعلمنة الوجدان، وهام أقىص ما ميكن أن تصله حالة التلبّس والتّقّمص الحضاري للفرد 

املستلب. بقي أن نقول إّن كّل ذلك ال مينع من اإلفادة من حاصلة هذه الّنظريّة، وكّل هذا 

املنتج، الذي رافق نقاشاتها، بوجهيه؛ النقدي، واملتقصد، ففيه معني كبري لدافعية الوعي، 

والذي يجب أن يواجه بإيجايية املوجة االستعامرية الجديدة.
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* ما هي برأيكم العنارص املفارقة التي تطرح يف حقل الّدراسات املا بعد استعامريّة؟

- إّن أفضل ما فعلته نقاشات، أو نظريّة »ما بعد االستعامر« أنّها لفتت االنتباه؛ عىل وجه 

التحديد، إىل التقاطعات الحرجة يف الخطاب الّنقدي لإلمربيالية، الذي يعود إىل بدايات 

بناء الفكر الغريب املهيمن. ففي لغات املستعَمرين، التي ارتبطت بالطبقة الحاكمة، وكذلك 

رعاياها، تزامن الخطاب الّنقدي عن اإلزاحة واالستعباد واالستغالل، مع ما أسامه الكاتب 

أحشاء  من  الكنز  انتزعت  اإلمربيالية  لـ»فكرة«  التعويضيّة  بالقّوة  كونراد  الهولندي جوزيف 

األرض، ورسقت أموال الشعوب وأحالمهم، ونرشت عقائد بال أخالقيات، وال هدف نبيل. 

وقد تشّكلت نظريّة »ما بعد االستعامر« استجابة لهذا الخطاب، كمحاولة لرشح هذه »الفكرة« 

احتاللها  الدين يف  مقاصد  واستغلّت  »التنوير«،  مبادئ  زيّفت  التي  املعّقدة،  االستعامرية 

ألرايض األمم والشعوب. لكن الخطاب نفسه تطلّب وعياً بالتجربة االستعامرية؛ بفاصلها 

املتعّددة وتفاصيلها املتنّوعة، وما بذله الفكر الغريب يف رشعنة وجود املُْستَْعِمِرين داخل 

فقط يف  يأخذ شكالً حاسامً  الوعي  التحّول يف  بدأ هذا  املُْستَْعَمرين. وقد  حياض وحياة 

منتصف القرن العرشين مع التفكيك التدريجي لإلمرباطوريات األوروبية، وطرد املستوطنني 

البيض من غالب دول العامل املَُحرَّرة، بل وإهانتهم يف كثري من الدول، التي كانوا يحتلونها؛ 

مثل، السودان، الذي طلب، يف األول من يناير 1956، من املستعِمر الربيطاين أخذ كل 

َدة لُِحضورِه، معه. وكانت اإلمرباطورية يف حالة  متاثيله، ومجسامته، ورسومه الثقافية املَُجسِّ

إفالس وهي تنسحب من غالب مستعمراتها يف العامل، األمر الذي سبب لها حرجاً بالغاً، 

دونته يف أرشيفها، وكتبت عنه يف دراساتها. لكن، مام يُؤسف له أن الكثري من جدل نظرية 

»ما بعد االستعامر« مل تُركز عىل السعي لتحقيق توزيع أكرث عدالة للسلطة املعرفية؛ املادية 

يد  السلطة يف  أشكال  تركيز كل  إىل  بل عمدت  املُستَِقلَّة،  الدول  بني شعوب  واملعنوية، 

نخب هي يف املحصلة النهائية صنيعة ذات االستعامر، الذي قاومته، وأيدت خروجه من 

باقية  األوروبية  اإلمربيالية  الفكرية، ومناهج  االستعامر  فقد ظلت موروثات  املستعمرات. 

االستقالل،  بعد  ما  مراحل  يف  الوطني،  الخطاب  تفاصيل  من  كثرياً  شكلت  بل  وراسخة، 

التي ترك حرفها وبيانها وبنيانها  وبخاصة األدبيات املكتوبة، أو املنطوقة بلغة املستعمر، 

باسم  األخرى  الشعوب  هيمنتها عىل  تربير  األوروبية عىل  القوى  وبذلك، ساعدوا  خلفه. 

َها لغة التعليم، وناقلة لثقافة  جلب الحضارة، والتقدم، وحتى اللغة، واستمرارها، الذي َصريَّ

تأىب أن تُغادر مع من جلبوها.
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يف  الغربية  االستعامرية  الحركة  ورافقت  مّهدت  التي  االسترشاقّية،  الّثقافة  عن  ماذا   *
الرشق، هل انتهت أم إنّها ال تزال تجري عىل خطوط مستأنفة، ولكن بأشكال أخرى؟

عام  انتبهنا  أجمع،  العامل  يف  »االسترشاق«  ملسألة  واملتابعون  أنّنا،  تذكرون  لعلّكم   -

197٨، لكتاب إدوارد سعيد »االسترشاق«، الذي أحدث خّضًة قويًّة يف كثري من املسلاّمت 

حول هذه املناهج الغربية، التي قرأ من خاللها العقل الغريب مجمل الرشق، ليمّهد الطريق 

لالستعامر. وعىل الّرغم من أّن إدوارد سعيد مل يستخدم مصطلح نظرية »ما بعد االستعامر« 

يف الطبعة األوىل من كتابه، إاّل أّن حّجته، التي جارى فيها فيلسوف البنيويّة الفرنيس »ميشال 

فوكو« حول الروابط بني الخطاب والسلطة، قّدمت إطاراً ميكن من خالله إعطاء شكل لنظريّة 

»ما بعد االستعامر«، وإن مل تهتم كثرياً بوضوع االسترشاق. وقد نجد أثراً متناثراً لخلفيات 

االستعامر«،  بعد  »ما  دراسات  يف  الرئيسيني  املنظرين  من  اثنني  أعامل  يف  »االسترشاق« 

بعض مقتطٍف يف تتابع رسيع لبعض عباراتهام، وهام؛ اإلنجليزي من أصل هندي »هومي 

بهابها«، الذي يُعترب أحد أهّم الشخصيات يف الدراسات املعارصة يف فرتة ما بعد االستعامر، 

الجرتاحه عدداً من التعابري الجديدة للمجال واملفاهيم األساسية؛ مثل، التهجني، والتقليد، 

املتواطئة،  والكلونيالية  االستعامر«  بعد  »ما  حول  ومساهامته  والتناقض،  واالختالف، 

والناقدة البنغاليّة غاياتري سبيفاك، األستاذة بجامعة كولومبيا األمريكية، حول العقل التابع، 

و»ما بعد االستعامر«، وما »االسترشاق« عندهام إاّل عامل ممّهد لالستتباع الفكري. لهذا، 

نجد أّن هؤالء الثالثة؛ سعيد، وبهابها، وسبيفاك، الذين يتّم استدعاؤهم بانتظام يف النقاش 

العام واألكادميي عىل أساس أنّهم »ثالوث«، قد قّدموا الكثري من الّنقد للفكر االسترشاقي 

االستعامر«،  بعد  »ما  نظرية  حول  وعميقة  كثرية  لدراسات  صلبة  قواعد  ووضعوا  الغريب، 

االستشهاد  التي ميكن  الدراسات،  اإلنجليزية. ومن بني هذه  باللغة  املنشورة  تلك  خاصة 

ببعض منها هنا؛ عىل سبيل املثال ال الحرص، ما كتبه »روبرت جيه يس يونغ وبارت مور 

به »إعجاز أحمد،  النقدي والرغبة االستعامرية، وما أسهم  الغريب  التأريخ  جيلربت« حول 

نيل الزاروس، وبنيتا باري« حول عاملية الرأساملية« والحاجة إىل تأريخ الفكر الغريب، وما 

تشاكراباريت«  »ديبيش  ورؤية  األوروبية،  املركزية  »إيال شوهات وروبرت ستام« عن  قدمه 

عن إقليمي أوروبا، وبحث »جوري فيسواناثان« عن دور فكر ما قبل الحداثة يف نشاط »ما 

بعد االستعامر«، وكذلك كتابات »هريش تريفيدي« عن عاميات »ما بعد االستعامر«. وال 

أدري إن كان ذلك سيُفِرح تيارات اليسار، أم سيغضبهم، ولكننا نلحظ بوضوح، يف كل هذه 

الدراسات، شبح »كارل ماركس« عىل شكل ومضات ترتاءى كاألشباح بني السطور. وربا 
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يكون هذا هو السبب يف أن نظرية »ما بعد االستعامر« ليست منوذجاً راسخاً بحدود منهجية 

ميكن تَْعِييِنها، بل هي »فكرة«، أو أيديولوجيا، دافعة لنقاش متصل يحمل يف اللغة الوجودية 

إحساساً باإلرهاق، وامللل أحياناً، ألن ليس له نهاية. لكن »وصفاتها« التقريرية تصلح دامئاً 

كافتتاحية لكل جدل حول »االسترشاق« واالستعامر واالستتباع، وألّن مفرداتها محّددة فقط 

بالّسامت الوصفيّة ملنظر معنّي، ال بّد من تصّوره ذهنياً قبل تِْعَداد محاسنه، أو مساوئه. ومن 

هنا تظهر أشباح ماركس بجالء باين يف عاميات »هاريش تريفيدي«، ويف كّل حديث له عن 

 . »ما بعد االستعامر«؛ ألنّها متثّل التجسيد املادي لكّل تصّوٍر ذهنيٍّ

وقبل االسرتسال، ال بّد من االعرتاف أّن الثّقافة االسترشاقيّة، هي إحدى أكرب منتجات 

نظم التفكري الغريب، التي خلّفت أثراً أكرب، با ال يقاس، با خلّفه االحتالل االستعامري 

النظم  هذه  أي  أنّها،  ذلك  االستتباع.  أساليب  أو  الثقافية،  اإلحاللية  نظمه  الكالسييك؛ يف 

واألساليب، أثّرت يف طبيعة نظرة نُخب العامل العريب إىل الثقافة العربية، ويف فهم العامل 

اإلسالمي للعلوم اإلسالمية. إذ نجد أن الكثريين قد تخرجوا يف مؤسساتها األكادميية، ونالوا 

إجازاتها العلمية، ليعيدوا تصدير منظوراتها لـ»املركزية األوروبيّة«، وتصوراتها للمجتمعات 

العربية واإلسالمية. ومن ثم مامرسة النظر إىل العامل من منظوراتها األوروبية، بوجه عام، 

تركز  نظر  وجهة  لوصف  أيضاً  استخدامها  الغربية ميكن  الثقافة  بتفوق  ضمني  اعتقاد  مع 

»املركزية  مصطلح  هذا  صياغة  متت  »البيض«. وقد  األشخاص  سامحة  أو  تاريخ،  عىل 

األورويب،  االستثناء  فكرة  إىل  إشارة  يف  املايض،  القرن  من  الثامنينيات  يف  األوروبية«، 

وغريه من النظراء الغربيني، مثل االستثناء األمرييك. باملقابل احتبست الثقافة االسترشاقية، 

الهمة االسترشاقية،  العروبة واإلسالم، وقد يكون مرد هذه  الغربيني وتصوراتهم حول  نظرة 

العربية اإلسالمية،  الحضارة  تاريخ  تجاه  الغربية،  الذاكرة  الكامنة املختزنة يف  الحالة  تلك 

وامتداداتها إىل اليوم يف العمق الغريب. وقد عرب الغرب عن هذه الحالة يف صوٍر شتّى؛ مل 

تكن الحروب الصليبية آخرها، فمقولة »ها قد عدنا يا صالح الدين« تكّررت قدمياً وحديثاً 

بفردات مختلفة، ُمَخلَِّفًة مآٍس ال حدود لها، من األندلس إىل بورما، وما بينهام يف الزمان 

البوسنة،  لشعب  اإلسالمي  الوجود  طالت  التي  واإلبادة،  فلسطني  »صهينة«  وما  واملكان. 

إال واحدة من هذه التعديات و»التنفيثات« الخفية عن أحقاد رصاع قديم متجّدد؛ مّهدت له 

دراسات االسترشاق، ومّكنت له ثقافته املبثوثة طيات تاريخه. فمن املؤكّد أّن هذه الثّقافة 

االسترشاقيّة مل تنتِه بزوال االستعامر، الذي جلبته خلفها، بل ال تزال تجري فينا مجرى الدم، 

ومستمرّة بالفعل، وتنتقل يف خطوط أكادمييّة مستأنفة، وإْن كانت أقّل علميًة وِدْربَة، عن فعل 
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السابقني. وإن تخاذلت يف بعض مراميها الناعمة، فلرّبا بسبب من دفع االغرتار بوضعتها 

السلطوية املحمية بالقوة الصلبة اليوم يف العامل. 

* كيف تبدو لكم استظهارات االسترشاق يف وعي وثقافة النخب يف العامل اإلسالمي؟

العديد من  تبدو واضحة يف  الثقافة االسترشاقيّة  تجلّيات هذه  أّن  أّن املؤكّد هو  - غري 

أشكال الحضور املعنوي واملادي داخل مجتمعاتنا العربية واإلسالمية، ولعّل أهّمها مضمون 

للتوقيع  الدامئة  هرولتنا  هو  هذه  من  واألخطر  والعومليّة،  واإلعالمية  السياسية  الخطابات 

واالحتكام لالتفاقيات الدولية، من دون مراجعات، أو تحّفظات، أو إعامل نظر وتدقيق يف 

التغيريي  الطابع  القيمية، وأخطارها اإلجرائيّة، ال سياّم ذات  أخطائها األخالقية، وسلبياتها 

االتفاقيات  أّن  ونُدرك  وأهدافه.  الغرب  توجهات  مع  املتناغم سياسياً  الثقايف،  االجتامعي 

بالدولة، يف مجال قضايا املرأة واملجتمع  الوظيفي  اشتغالنا  اإلقليميّة والدوليّة هي حقل 

والدراسات االجتامعية، وتشكل هذه االتّفاقيات مرآًة كاشفًة ملا جاء يف أطروحات الغرب، 

التي تهيّئ فكرياً وفلسفياً لغرس قيمه وثقافته، مام يتطلب، قبل التوقيع عليها، إعادة تحرير 

وكتابة كّل ما يجب تدوينه وتثبيته من املالحظات، حول كّل مسوّدات االتّفاقيات، كالخاصة 

باملرأة مثالً، وما ييل منها اإلقليم العريب، وبيته الكبري »الجامعة العربية«، وعىل األقل إرسال 

تتعّجل االندماج يف املنظومات األخالقية  اتّجاهات أخرى،  تدقيق معريّف مختلف. لكن 

الغربية، ويوّجهها ضعف املعرفة املتخّصصة، سعت لتقديم الكسب السيايس عىل األثر 

القيمي واألخالقي بعيد املدى. إّن توقيع العديد من قادة العامل العريب واإلسالمي، عىل 

هذه االتّفاقيات سيؤّدي إىل التزامات ذات آثار إشكاليّة فادحة، والعجيب أّن أقدار الّسلطة 

السنن  من  وغريها  الناس،  بني  األيام  تداول  سنة  وفق  بسلطانهم  ستذهب  ذاتها،  الّسياسيّة 

الغرب ملا  انتبه  نتداركها يف حينها. وقد  آثار األخطاء، األخطر إن مل  تبقى  اإللهية. لكن، 

ميكن أن »مُيَرِّرُُه« من اتّفاقيات بتقسيمها إىل إقليميّة ودوليّة. فاالتّفاقات اإلقليميّة عادة ال 

تكاد تعرض عىل نطاق واسع، أو تُعرف، أو يدور حولها جدل يعني عىل معالجتها، ويتم 

متريرها لسهولة إجراء مساوماتها السياسية، بينام االتّفاقيات الّدوليّة تحظى بنقاش أكرث؛ ألّن 

مدى املساومة السياسية فيها أكرب. لذلك، نحتاج لتوسعة الوعي يف هذه الجوانب، لتقليل 

الثّقافيّة والفكريّة والتعليميّة، يف  بنيات الدولة  اآلثار السالبة، خاصة مع الضعف العام يف 

عاملنا العريب واإلسالمي.

إّن اتّباع نهج نظرّي جاد لتحليل األدبيات، التي تّم إنتاجها يف البلدان، التي كانت ذات 
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يوم مستعمرات، وخاصة من ِقبَل القوى األوروبية؛ مثل، بريطانيا، وفرنسا، وإسبانيا، سنجد 

هذا الطابع التغيريي شديد الوضوح يف كل املنتج الثقايف؛ ابتداء من اللغة املستخدمة، إىل 

املنهج، وانتهاء باملرجعية الفكرية مع توجهات الغرب. فيام تنظر نظرية »ما بعد االستعامر«، 

وصلتها باالسترشاق، أيضاً يف التفاعالت األوسع بني الدول األوروبية واملجتمعات، التي 

سبق أن استعمرتها، من خالل التعامل مع قضايا، مثل الهوية؛ با يف ذلك الجنس، والعرق، 

والطبقة، واللغة، والتمثيل، والتاريخ، وكل ما يرتبط بتصوراتها الثقافية واالجتامعية. ونظراً 

بالتقاليد  األصلية  الثقافة  لحقت  املُْستَْعِمر،  بلغات  املحلية  اللغات  استبدال  أو  العتامد، 

األوروبية يف املجتمعات املُْستَْعَمرَة، فإن جزءاً من مرشوع، أو نظرية »ما بعد االستعامر« 

كان هو اإلصالح الثقايف واالجتامعي بساعدة هذه املجتمعات للوعي بأصولها الحضارية 

لتتمكن من استعادة ذاتها وكينونتها. وقد أدى االعرتاف بعواقب تأثري االستعامر؛ عرب لغته، 

وخطابه، ومؤسساته الثقافية، إىل الرتكيز عىل التهجني، أو اختالط العالمات واملامرسات 

قدمنا  لهذا،  االسترشاقية.  الدراسات  له  مهدت  الذي  واملُستعَمر،  املُستعِمر  بني  الثقافية 

وضوح  يف  الرئيسة  الشخصيّة  باعتباره  سعيد  إدوارد  األمرييك  الفلسطيني  الثقايف  الناقد 

القصد، واستقامة الفكر، وتفرّد املواقف، بني كّل من كتبوا حول »االسترشاق« يف مرشوع 

نظريّة »ما بعد االستعامر«، وغالباً ما يُنسب إىل كتابه »االسترشاق« كنصٍّ تأسييسٍّ له. وإذا 

اشتهر سعيد؛ ألنّه خاطب الغرب بلغته، ومن داخل أرفع مؤّسساته األكادميية، فإّن علامء 

تتبّع دراسات االسترشاق، ومحاوالت املسترشقني  عرب آخرين كان لهم إسهام مقّدر يف 

لتغريب العقل التاريخي العريب. غري أنّنا نجد أّن مفكري الغرب، القامئون عىل الدراسات 

االسترشاقية، يتعمدون التقليل من أهميّة هذه الجهود الفكرية العربية وجّديتها، مثلام تعّمد 

الرتويج  التاريخ، من خالل  اإلسالمية عرب  العربية  الفلسفة  أصالة  الطعن يف  املسترشقون 

يوناين كتب بحروف  الفكر هو علم  منتجة، وأّن هذا  العربية عقليّة غري  العقلية  أّن  ملقولة 

عربية. ولهذا، ينبهنا املفكر الليبي املعروف الدكتور محمد ياسني عريبي إىل خفايا مطويات 

الدراسات االسترشاقية، التي تقوم عىل تجاهل عطاءات الشعوب األخرى الثقافيّة والفكريّة، 

وخاصة الشعوب العربية واإلسالمية. األمر الذي جعله يجتهد يف الدعوة إىل تعريف األجيال 

بقصد  اإلسالمية،  الحضارة  لرتاث  وطمس  وتشويه  مسخ  من  الغرب  أحدثه  با  الجديدة 

إحباط معنويات هذه األجيال بتشكيكهم يف مقدرة مفكريهم عىل األبداع الفكري والعلمي. 

واإلسالمي،  العريب  الفكر  أصالة  والفلسفية،  الفكرية  للقضايا  تناوله  يف  عريبي،  وأوضح 

التغريب،  مواضع  عن  وكشف  املسترشقني،  شبهات  رد  يف  واملنطق  الحجة  واستخدم 

التي حدثت للثقافة العربية، والتصورات اإلسترشاقية، والتي تخللت بعض مقوالت الفكر 
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اإلسالمي. وهنا، يؤكد العديد من علامء »ما بعد االستعامر« كيف أن الخطابات االسترشاقية 

ال تزال مرئية يف توجهات الغرب اليوم، إذ تعترب املفاهيم والتصورات مهمة ألنها متيل ما 

ميكن اعتباره طبيعياً، أو منطقياً، يف بيئات غري مالمئة، إال ملا تُْنِبتُُه جذورها.

 * أال تعتقد أّن األطروحات، التي شاعت مؤّخراً، حول اإلسالموفوبيا هي استئناف لثقافة 

»االسترشاق« وتوظيفاتها يف الفكر السيايس االستعامري؟

باستخدام إطار غري  الغريب حول اإلرهاب  السيايس  الخطاب  - لألسف، يسمح مفهوم 

علمي، ولكّنه يعتسف له مرجعيات أيديولوجية، توفر له منظاراً ذاتياً للتفكري يف العامل، وتصور 

الغرب له. وبناء عىل ذلك يتّخذ الغربيون، بشأن العرب واملسلمني، تلك النظرة، التي ال تتحرى 

الحقائق املوثقة،  قامئة عىل  أو تكون  منها تجريبياً،  التحقق  أدلة ميكن  البحث عن  مطلقاً 

وإمنا تتدثر بنطق نظريات املؤامرة التقليدي، الذي تجرتحه الذرائعية والواقعية والليربالية يف 

توجيه بوصلة قصدها، وتحريك عجلة أهدافها، وتربير غاياتها. وتُظهر كيف أن وجهات النظر 

الغربية حول اإلسالم وأتباعه هي ترجمة ملظهر من مظاهر عدم األمان يف الغرب. وزاد من 

عدم هذا األمان صعود ما أصطلح عىل تسميته بـ»اإلسالم السيايس« يف جميع أنحاء العامل 

اإلسالمي، منذ الثورة اإلسالمية يف إيران، عام 1979، إىل ثورات الربيع العريب، عام 2011، 

وما متخض عنها من تيارات معادية للغرب. إّن هذ الصعود والتمّدد اإلسالمي يف جغرافيّة 

العامل العريب واإلسالمي، مل يواجه فقط التدخالت اإلمربيالية الجديدة، بل كشف أيضاً عن 

آثار التحوالت الثقافية واالجتامعية الجوهرية املصاحبة لغرب عاملي أكرث ترابطاً، يتجاوز قيود 

وحدود الجغرافيا إىل سعة اإليديولوجيا وأمناط الحياة الثقافية املتشابهة، لتصري اليابان وكوريا 

الجنوبية والفلبني غرباً، والبوسنة وألبانيا وتركيا رشقاً، بحكم منطق التقسيم اإلمربيايل الجديد. 

ومع ذلك، فرس صانعو السياسة واألكادمييون البارزون وجهة النظر هذه يف الغرب عىل أنها 

تنذر بـ»رصاع الحضارات«، كام برز يف أطروحة »صمويل هنتنغتون«، عام 1993. ويف العام 

نفسه، قال »فرانسيس فوكوياما« ما هو أسوأ من ذلك، يف زعمه بـ»نهاية التاريح«، واالنتصار 

النهايئ لليربالية عىل غريها من األيديولوجيات، التي تشكل تهديداً مبارشاً للحضارة الغربية، 

با فيها اإلسالم السيايس. وبرشت وسائل اإلعالم الغربية بهذا الخبال طويالً، رغم الكثري من 

التحذيرات، التي أطلقها العقالء يف حوارض عدة يف العامل، وقادت إىل تراجعات كثرية من 

هذه األفكار الشاطحة. وبالعودة إىل »إدوارد سعيد«، نجد أنه أظهر يف كتابه »تغطية اإلسالم«، 

الذي صدر عام 1997، كيف تعتمد وسائل اإلعالم الغربية، واألفالم، واألوساط األكادميية، 

والسياسية، عىل عدسة مشوهة، أو إطار مؤدلج يُستخدم لوصف تاريخ وثقافة الشعوب العربية 
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يبني فكرة معينة عن  وأتباع اإلسالم. وعندما أطلق عىل كتابه اآلخر اسم »االسترشاق« ألنه 

ما يسمى بـ»الرشق«، والتي تختلف عن الغرب، والتي تنسب بطريقة ثنائية يف التفكري حول 

املثال، ميكن  الغرب. عىل سبيل  األساس عكس  التي هي يف  الرشق وخصائص سكانه، 

وصف الناس يف الرشق بأنهم غريبو األطوار، وعاطفيون، وشهوانيون، ومختلفون، ومتخلفون، 

وغري عقالنيني، وما إىل ذلك من أوصاف االستخفاف والشيطنة. وهذا، بال شك، يتناقض مع 

السامت األكرث إيجابية، التي ترتبط عادة بالغرب؛ مثل، العقالنية، والحضارة، والحداثة، وما 

بعد الحداثة. 

يف هذا اإلطار، وبهذه العقلية، يشعر الغربيون دامئاً بخطر »الهجوم« عليهم، ويتوهمون 

بأنهم غري آمنني، ويبدون متشامئني من مستقبل يجمعهم بغريهم من »األغيار«، ومييلون إىل 

دعم كل حلول جذرية ملشاكلهم مع اآلخر املختلف، با يف ذلك الحرب واإلبادة، التي 

امتألت برواياتها وأخبارها كتب التاريخ. ودامئاً يظنون أنهم بذلك »يدافعون عن أنفسهم« 

يف مواجهة أصحاب الهويات املتطرفة؛ القومية، أو الدينية، أو »األنواع األخرى« من البرش، 

الذين كل جريرتهم وجرميتهم أنهم مختلفون. فالذاتية الغربية تستبعد أياً من يُنظر إليه عىل 

أنه مختلف، ألنه يف املحصلة النهائية أنه مخلوق خطري. ومن الناحية االجتامعية، يؤدي 

كان من املجموعات  إذا  العنرصي«، ال سيام  »النقاء  بتحلل  التامسك  فقدان  إىل  وجوده 

العرقية والدينية املختلفة جداً، ألنه بذلك يسبب مشاكل االندماج املتزايدة. ونلحظ ذلك مع 

الزيادة املضطردة للقيود املفروضة عىل املجموعات املختلفة يف كل دول الغرب، ولكن 

بشكل خاص يف عمليات استيعاب املهاجرين يف أماكن السكن، والخدمات العامة، وشبكة 

األمان االجتامعي، وكل استحقاقات املواطنة األخرى. وبالنظر إىل آثار هذه الترصفات غري 

اإلنسانية، ميكننا مالحظة التغريات يف الدول واملجتمعات واملواطنني أنفسهم؛ إذ نرى، يف 

جميع أنحاء الغرب، منو األحزاب السياسية الشعبوية، وكذلك اتجاه الرتاجع املستمر يف 

مشاركة الناس يف »العملية الدميقراطية« بعناها الحريف، الذي يضمن لكل فرد واحد يف 

املجتمع »صوت واحد«، بل، كام يؤكد كتاب »عرص الحرية«، الصادر عام 2019، أن الثقة 

قد ضعفت يف السياسة، واملؤسسات، واالنتخابات، والنظام الدميقراطي الليربايل، بشكل 

»املبارشة«،  بالدميقراطية  أحياناً  يسمى  وما  الدولة«،  »استبداد  يشهد  املقابل، ال  عام. يف 

املقرتحات  صياغة  مثل،  الغربية؛  املجتمعات  يف  املستجد  التنوع  الستيعاب  تطوير  أي 

السياسية، التي ال توجد فيها وساطة مؤسسية تقليدية، مدعومة بالرأي العام »األبيض«، والتي 

من املفرتض أنها متثل إرادة الشعب بألوانه وتنوعاته وتعدديته املختلفة، وصنع القرارات 
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القامئة عىل االستفتاءات العامة. يف حني أننا نشهد أن الخطاب السيايس الغريب، ورواياته 

حول ربط اإلسالم بإرهاب يتجاوز كل خطوط الحساسيات، التي كانت مرعية. ويتغري أيضاً 

التواصل  أو وسائط  وانتامءاتها،  أو وسائل اإلعالم  السياسيني ومدى شعبويتهم،  يف حالة 

إلدانة  األخبار  »تأطري«  نحو  املتزايد  وامليل  االستقطاب،  زيادة  مع  وانفالتها،  االجتامعي 

اآلخر، أو طرق التضليل املتعمدة؛ مثل، استخدام أخبار »املعلومات املزيفة«. ونتيجة لكل 

هذا، أصبح النقاش الفكري حول اإلسالم أقل علمية، ويركز عىل املواجهة يف كل امليادين، 

وهو منحًى أكرث ميالً نحو التشدد، وخلق أسباب العداء مع »اآلخر«، وأولئك الذين يفكرون 

بشكل مختلف، بدالً من البحث عن أرضية مشرتكة. 

ما  عىل  »اإلسالموفوبيا«،  لظاهرة  الواسع  التبني  مسألة  املثال،  سبيل  عىل  أخذنا،  فإذا 

أظهرته من ضعف ثقافة الرأي العام الغريب باإلسالم وحضارته، سنجد أنّها، بال شك، كانت 

إحدى مستلزمات استخدامات الفكر السيايس الغريب الحديث لفرض رشوط إخضاع جديد 

تبيئة مفهوم غري معريف لإلرهاب،  العريب واإلسالمي. من ذلك اإلرصار عىل  العامل  عىل 

وتحويله لـ»عملة« ابتزاز سيايس باهظة الكلفة، تُطارد فيها الجيوش واألساطيل مجرد أشباح 

لقاموس »وبسرت«، هو خوف مبالغ فيه، وعادة ال ميكن  َمة. فاإلرهاب، وفقاً  ُمتََوهَّ »فكرة« 

تفسريه، وغري منطقي لكائن معني، أو فئة من األشياء، أو األوضاع. وقد يكون من الصعب 

عىل املصاب تحديد مصدر هذا الخوف، أو نقله بشكل كاٍف، لكنه موجود، ويف السنوات 

الذي يُعرِّفه  »اإلسالموفوبيا«،  هو  الغربية  املجتمعات  عىل  معني  رهاب  سيطر  األخرية، 

الباحثون بتفاصيل مختلفة، لكن جوهر املصطلح هو نفسه يف األساس، بغض النظر عن 

املصدر؛ إذ إّن الخوف والكراهية، وعداء مبالغ فيه تجاه اإلسالم واملسلمني، يتجّسد يف 

الحياة  للمسلمني من  التحيّز والتمييز والتهميش واالستبعاد  صورٍة منطيٍة سلبيٍة تؤّدي إىل 

االجتامعية والسياسية واملدنية. ونحن نعلم أّن ظاهرة »اإلسالموفوبيا« كانت موجودة يف 

السيئة  لكنها زادت وتريتها وسمعتها  اإلرهابية،  قبل هجامت 11 سبتمرب 2001  األساس 

خالل العقد املايض. أما تحديث الرؤية الغربية لها داخل أطر افتعالية؛ سياسية واجتامعية 

الرصاع  ِقَدم  قدمية  أسلفنا،  القصة، يف جوهرها، كام  أن  رغم  ذلك.  وما شاكل  وحقوقية، 

أتباعه  العميق من اإلسالم كدين، والرهبة من  الخوف  الغرب واملسلمني، وتتمثل يف  بني 

ڳ  ڳ  ڱ     تعاىل:  قوله  ذلك  دليل عىل  وأصدق  وأخالقياً،  عقائدياً  كمختلفني 

ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ، سورة الحرش: اآلية13. أما سياق 
كلمة »اإلرهاب«، فال يعني؛ لغة واصطالحاً، إال حسن اإلعداد للردع، ال العدوان واإلرهاب. 
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ومثلام تُِعدُّ كل دولة اليوم جيوشها إلظهار قوتها وتأكيد جاهزيتها لردع خصومها، يف حال 

اعتدائهم عليها، جاء القول يف تأويل قوله سبحانه:  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

اآلية60.  األنفال:  سورة   ، ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ    ۋ   ۋ  
ولكن اعتبار البعض ِمنَّا لبعث الغرب لظاهرة »اإلسالموفوبيا« كاستئناف لثقافة االسترشاق، 

فهو تقدير موضوعّي يستمّد وجاهته من تجّذر هذه الظاهرة كـ »حالة« نفسية، يتم استظهارها 

مجاالت  يف  تنشط  التي  اإلسالمية،  الالفتات  مجرد  وحتى  وتابعيه،  اإلسالم  بشيطنة  اآلن، 

اإلسالمية،  الطاقة  قوة  أن  يعرفون  الذين  عن  تصدر  ما  أكرث  شيطنة  وهي  الخريي.  العمل 

ربا  أو  تشكيالتهم،  وراء  من  يف  املشكوك  الغالة،  وال  املتطرفة،  الجامعات  يف  ليست 

الذاتية،  القوة  طبيعة  هو  »اإلسالموفوبيا«،  تأثري  من  الحقيقية،  املخافة  وإمنا  استغاللهم، 

التي تجتذب لإلسالم أتباعاً داخل املجتمعات الغربية الرئيسة. إذ إّن هناك تصوراٍت سلبيًة 

حقيقيًة، وتحيزات، ومتييز ضد املسلمني، تتمثل يف رؤيتهم عىل أنهم غري مخلصني لهذه 

املجتمعات. ومع ذلك، يصح القول إّن هذه املشاعر ال يُعرّب عنها كّل الّناس يف الغرب، 

وإمّنا تنفعل بها مجموعات فرعيّة من عامة السكان، عىل الرغم من وجودهم بأعداد كبرية 

با يكفي لجذب االنتباه والقلق. إّن وجود ظاهرة »اإلسالموفوبيا« يف حّد ذاتها أمر يجب 

مقاومته ومعالجته بتقديم اإلسالم والنظر إليه كدين سالم حقيقي؛ طَوََّر املعرفة وأنشأ حضارة 

كل  يف  واالندماج  لإلدماج  وقابلون  وأخالقيون،  مبدئيون  مواطنون  واملسلمون  إنسانية، 

املجتمعات الغربية.

* بإزاء هذا الوضعّية االستثنائّية نجد أنفسنا يف العامل اإلسالمي أمام تحدياٍت تاريخّية 
ما  مجتمعاتنا..  يجتاح  الذي  القيمي،  التغريب  مواجهة  كيفّية  أبرزها:  مفصلّية،  وحضاريّة 

الذي ترونه حيال هذه التحديات؟

تشّك يف ضامنات  تجعلها  لها،  تحدياٍت وجوديًة، ال حرص  مجتمعاتنا  تواجه  نعم،   -

من  تجريدها  عىل  تعمل  ألنّها  الحضارية؛  مناعتها  تفقدها  وتكاد  التاريخية،  حصاناتها 

وتركها  رّسخها  التي  »القابليات«،  فإن  ولألسف،  األخالقية.  وقيمها  الذاتية،  خصائصها 

االستعامر خلفه، ظلّت تفعل فعلها غري الحميد يف أوساطنا، وأجيال مثقفينا املتعاقبة، وكأنه 

كُتب علينا أن نستضيف الغرب يف عقولنا وقلوبنا، من بعد أن قاومناه وطردناه من أرضنا. 

فقد أثر التغريب بشكل واسع عىل ثقافاتنا املحلية، ألن قادة الفكر والسياسة والرأي عندنا 

افرتضوا أن هذا التغريب يعادل التحديث، من دون أن يُدرِكوا أنه يشكل تهديداً خطرياً عىل 

قيمهم، ويؤسس قاعدة قوية ألصوله الحضارية، التي متحو ثقافة مجتمعاتهم املحلية ببطء. 
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إنه يؤثر، بال شك، بشكل كبري عىل التقاليد، والعادات، ونظام العائلة واألرسة والقرابات، 

ومواضعات التقدير واالحرتام لآلخرين. من هنا، ميكنني القول إن التحدي الرئيس، الذي 

يواجه العرب واملسلمني، كام تفضلتم يف السؤال، تحدي التغريب القيمي، الذي أسميه 

لالستتباع  ومُتَكِّن  للتغريب،  »القابلية«  تخلق  التي  الذات«،  »غربة  أو  الذايت«،  بـ»التحدي 

املتمثّل يف طبيعة تصّورات الغرب املعرفيّة تجاه الدين، وما يَتََنزَّل منه من قيم ضابطة للسلوك 

دة ألمناط العالقات وأشكالها. إّن الحقيقة، التي ال مراء فيها، تقول إّن  االجتامعي، وُمحدِّ

فكرة التحديث، وقيم الحريّة، ومبادئ التسامح، ومناهج البحث العقالين، ليست ِحكراً، وال 

حقاً مكتسباً لثقافة واحدة، بل هي، يف الواقع، تراكم إسهام الثقافات كلّها، وحتى فكرة ما 

يُسّمى بـ»الثقافة الغربية« ما هي إال اخرتاع حديث، ينبغي أاّل يكون مهيمناً عىل غريه. وإذا 

كان للسبق والسمو األخالقي قيمة تُحتذى، فثقافتنا أَحقُّ باإلتباع، ال أن تُْستَتْبَع. وهذا ما يجب 

أن يكون عليه موقف أّي عريّب ومسلم؛ إذ ال يكفي أن يتحّدث املرء عن االنتامء العاطفي 

والحاميس، وإمّنا عليه أن يُِعّد نفسه للمواجهة الحضاريّة؛ باعتامد أسس التّطّور والتّقّدم يف 

الضارة. ومدخل ذلك تجاوز غربة  التغريب  تأثريات  ثقافته من  الفكري، وحامية  النهوض 

الذات، واالستعداد للنهضة، بطبيعة الحال، الذي يستوجب الخروج من أحوال االستضعاف 

هذه، وذلك بإعادة االرتباط العلمي والحضاري بالدين كمصدٍر للمعرفة وإعداداتها. ومن 

ثّم، وجوب العكوف عىل ما نراه رضورة إصالح جذري يف نظم التعليم ومناهجه، وإعادة 

نظامً  تنشئ  علميٍّة  انتفاضٍة  إلحداث  الحثيث  السعي  بل  املنتجة.  الفكريّة  الشخصية  بناء 

جديدة، متناسبة مع بيئات وموارد املجتمعات العربية واإلسالمية، عىل مختلف األصعدة؛ 

االقتصادية، واإلدارية، واملؤّسسيّة، والتنموية، واستعادة املبادئ الحقوقية والعدالية، التي 

تعاونية  تنسيق أسس  مناص من  وبالقطع، ال  والسلم األهيل.  االستقرار االجتامعي  تكفل 

بني شعوب العامل العريب واإلسالمي، با يوفر لديهم القابلية الستئناف النهضة، والشهود 

الحضاري من جديد. 

إن أخطر ما فعله االستعامر يف خدمة أهدافه هو »إغواء الصفوة«، أو استهداف الُنخب 

االجتامعية بعمليات التغريب، فصاروا هم »الوكالء« املؤمتنون عىل تعظيم مناقبه، حتى بعد 

تحرر بالدهم من سلطانه وقوته وهيمنته. ولقلب هذه الحقيقة، علينا استعادة أنفسنا، وفعل ذلك 

يتأىت بعرفة »خريية« كسبنا الثايف والحضاري، والتشديد عىل رضورة الوعي بالذات، وتكثيف 

وتلطيف التعريف باملنجزات اإلنسانية للعلامء العرب واملسلمني، يف كل رضوب املعرفة. 

إن فعلنا ذلك، فسيبقى تأثري التغريب، الواسع االنتشار واملتسارع عرب العامل اآلن، محدوداً 
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يف نفاذه إىل عمق ثقافتنا، وقليل القدرة عىل اخرتاق ذاتيتنا، ولن يستطع تخريب وجداننا. كام 

سنتمكن من الرد العلمي والعميل عىل فرية تفوقه الحضاري، وفرضيات بعض املفكرين، 

الذين يُثريون الشبهات حول ديننا وثقافتنا، ويُلُِحون عىل إقناعنا أن التغريب يعادل التحديث، 

أن  يف  واجتهد  االستعامرية،  الفرتات  إبان  خطرياً  تهديداً  التغريب  شكل  أسلفت. لقد  كام 

يؤسس قاعدة قوية ملنطلقاته الفكرية، وكاد، يف كثري من األحيان، أن ميحو ثقافة الشعوب 

املحتلة ببطء متعمد، حتى ال يستفز مشاعر من يستهدفهم، ويستنهض فيهم نخوة الدفاع عن 

أنفسهم. لكن هذا ال ينفي أنه قد أثر، بشكل كبري، عىل تقاليدنا وعاداتنا وعائالتنا وعالقاتنا 

واملُثُل، التي نَُعربِّ بها عن احرتامنا لآلخرين. ففي حالة التأثر بالتغريب، يرى الناس أنه من 

سامت التقدم الرَبَّاقة، وِصَفات التحرض الرائعة، هي اتباع مظاهر وتصورات الثقافة الغربية. وقد 

يصل األمر مستوى من »التَلَبُّس« أن يجد اإلنسان أن تناول الطعام بيده خطأ، وعالمة تخلّف، 

ملجرّد أّن الّنخبة املتغّربة تفعل غري ذلك، وتجعل بني يدها وفمها »شوكة وسكيناً«، ودون 

ذلك البدواة والرجعيّة. إّن الذين ينتمون إىل خلفيّة غربيّة مختلفٍة متاماً من حّقهم أن يفعلوا ما 

يريدون، ولكن ال ينبغي أن يكون هذا هو الطريق الصحيح الوحيد، الذي واجب علينا اتّباعه. 

إّن الوعي بالذات يعني أنّنا يجب أن نفخر بن نحن، وما نحن عليه، وأن نحافظ عىل ثقافاتنا، 

وأننا لن نغادر الراسخ واملفيد من أصول ثقافتنا؛ ألنّها هي كسبنا، الذي تراكم عرب معارف 

أسالفنا ومرياثهم، وتهذب وتشذب بقيم الدين الحنيف، وضوابطه األخالقية، وسيبقى شاهداً 

لنا وعلينا أمام أجيالنا الالحقة. ولكن، ال يزال التحدي املتمثل يف سعي بعض نَُخبنا الستبدال 

املنظورات الوطنية، والدينية، أو حتى القومية، بنظور عرب وطني، أو عاملي للثقافة، بإدعاء 

أنه أكرث شموالً وحداثة. ويجادلون أن الثقافة ما هي إال تراث إنساين مشرتك، إذا تفوق الغرب 

حضارياً يف لحظة تاريخية فارقة، فمن حقه أن يقود، ومن واجبنا أن ننقاد له. وهكذا، استسالم 

بال مقاومة، واستتباع بال قيمة، يف حني أن العقل واملنطق يقوالن إننا يجب أن نتعلم أن نكون 

نفقد املرونة، والقدرة عىل  أن  بذاتنا؛ من دون  الوعي  نُشدد دامئاً عىل رضورة  أنفسنا، وأن 

التمييز، واملساومة املُثىَْل بني التحدي واالستجابة.

وقد يسأل سائل: إذا مل نحرص عىل اتّباع ثقافتنا فمن سيفعل ذلك؟ إذا كنت ال تستطيع 

االهتامم بنفسك، فمن الذي سيضريه أن يلحق بك اإلهامل، أو يطاردك اإلنكار، أو يلفك 

النسيان، ويُرَْمى كّل كسبك يف غياهب املجهول؟ واإلجابة املبارشة واملخترصة، هي أّن ال 

أن  اآلوان. ولكن، من املهم  بعد فوات  التي ستطلقها  أحد سيتلفت لصيحات االستغاثة، 

ميكن  غامضاً،  مفهوماً  أو  فضفاضاً،  مصطلحاً  ليس  ذاتنا،  يقتلع  الذي  التغريب،  أّن  نفهم 
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أن نستبعده من جملة مصطلحاتنا، ونستثنيه من حشد مفاهيمنا، متى ما شئنا. إّن له معنًى 

للغاية، وأهداف غائيّة مرصودة؛ مّهدت تاريخياً لدخول االستعامر وسيطرته  معرفياً محّدداً 

»الصلبة«، وتُيَرسِّ اآلن اآلن استمرار متّدد نفوذه »الناعم«. فالتغريب، عىل الرغم من سوء 

االستخدام املتكّرر يف وسائل اإلعالم التقليديّة واالجتامعيّة، وغريهام، فإّن هذا ال يعني، 

بأّي حال من األحوال، إنّنا نُدرك متاماً حجم التأثري، الذي يُْحِدثُه يف مجتمعاتنا؛ من منظومات 

القيم العليا، إىل أمناط حياتنا العامة، التي تقّرر طريقة تذّوقنا للطعام، وتفضيالتنا يف نوع 

املالبس، وما إىل ذلك. فقد درج الّناس عىل متابعة الثقافة الغربية بشكل أعمى من دون أن 

يعرفوا عواقب مآالتها عىل شخصيّتهم وكينونتهم، وتفرّدهم بخصائصها الذاتية. ولكنهم، يف 

هذا الِخضم من التحيزات لصالح منظورات التغريب وتصّوراته ومتظهرات أمناطه، ينسون 

أّن لديهم ثقافاٍت متفّوقًة؛ قيامً وإنسانيًّة، بقدورها أن تجعل حياتهم أخصب، مام يستوجب 

عليهم االستفادة من عطاءاتها بالطريقة الصحيحة، التي تستوعب التجديد والتحديث داخل 

أطرها القيمية الضابطة لحدودها، والحاكمة ملساراتها. وال ضري بعد من التعامل مع الغرب؛ 

ما  نتبنى كل  أن  أنّنا يجب  يعني  ثقافياً. لكن، هذا ال  واجتامعياً، وحتى  واقتصادياً  سياسياً 

ترمي به إلينا هذه الثقافة من غثاء، أو كل ما تسقطه من خبث يف فضاء مجتمعاتنا، وننحرف 

عن وجهتنا، ونتظاهر بأننا غربيون، ونحاول عبثاً اكتساب هوية ليست لنا.  فالثقافة الغربية 

تحاول، بوسائل ناعمة وطرق خشنة، انتزاع الرتاث الثقايف الغني، الذي لدينا، وما اكتنزناه 

قيامً يف داخلنا. وليس من املهم بالنسبة لنا فقط اتباع ثقافاتنا، ولكن أيضاً فهمها، واالستفادة 

منها بحكم؛ ألنّه كلاّم كانت معرفتنا بثقافتنا عميقة وأصيلة، كلاّم أصبح بوسعنا أن نحمي 

أنفسنا، ونتمّكن من تحصني أجيالنا الناشئة من خطر التغريب. إّن أهّم أدوات الحامية هي 

اللغة؛ واللّسان العريب خاصة، ملا يلعبه من دور حاسم يف تحديد الهوية العربيّة واإلسالميّة، 

من دون غمط للغات الشعوب اإلسالمية األخرى. إذ إّن اللّغة تلعب الدور األكرث أهميّة يف 

تزويد كل مجتمع بهويته. وهناك اتّفاق عام؛ يطابق اإلجامع، عىل أنّه إذا فقدت أية لغة، فإنّها 

ترّض بالتّنّوع الثقايف للمجتمع اإلنساين األوسع. ونحن هنا ال نحاول أن نقلّل من أهميّة تعلّم 

اللّغات األخرى، وال نقول إّن الثقافة الغربية سيئة، لكّنه يجب علينا التمّسك بلغتنا وثقافاتنا؛ 

ألّن أثر التغريب عىل أمناط حياتنا وخصائصنا ميكن أن ينتقل إىل كّل يشء، با يف ذلك 

قيمنا ومعتقداتنا. 
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عىل  املرتتّبة  الكارثّية  النتائج  من  األعظم  قسطهام  واإلسالمي  العريب  العاملان  نال   *
»الفوىض الخاّلقة« خالل العقدين املنرصمني. كيف تقوِّمون ما عرف بثورات الربيع العريب 

وما أفضت إليه من تداعيات إىل اآلن؟ 

- نحن نتحاىش دامئاً أن نجعل من نظريّات املؤامرة مدخالً، أو منهجاً للتحليل واملقاربة، 

رغم أّن التاريخ أزاح الستار بوضوح عن أّن كثريها، أي هذه النظريات، كان خطّة مقصودة، 

وجرى تنفيذها يف أرض الواقع. ومن بني املفاهيم امللتبسة؛ قدمياً وحديثاً، مفهوم »الفوىض 

الخالقة«، الذي أُْخِرَج من »سرييالية« الفنون التعبريية، وأُقِْحَم زمناً يف علوم اإلدارة، وعندما 

احتاجته السياسة وجدت فيه متّسعاً من الخيال للتدمري والتربير معاً. وما نطق به سيايس يف 

الغربية  باألطامع  البرشية، وتعلقت  النفس  يرتبط بسخائم  لينفث رشاً،  إال  الحديث  العرص 

فنظريات املؤامرة، وتطبيقاتها، حقائق موجودة،  الحقب االستعامرية، وما بعدها.  يف كل 

وال شك أنها ستظل يف حياة الناس. ومصطلح »الفوىض الخالقة«، الذي تعود جذوره، يف 

بعض املصادر إىل أدبيات الفكر املاسوين القديم، وما قبله. وكان يف تاريخه األقدم جزءاً 

من عوامل التجارب الفيزيائية، قبل تلتقط يف العام 1902، ويدخل عامل السياسة، ويقرر يف 

مبادئه العامة، إحداث تغيري رسيع وخاطف، وقلب أوضاع محددة، وىف أماكن مختارة بدقة، 

ولكن بوسائل غري تقليدية. وقد شهدنا يف السنوات األخرية، كيف أن »الفوىض الخالقة«، 

الذي نشأت  النظري األول،  يتم اختطافها من حقلها  التي  الغربية،  كغريها من املنظورات 

التفكري  نظم  ضمن  وتخدميها  السيايس،  الفعل  مخترب  حيث  بعاليه، إىل  إليه  وأرشنا  فيه، 

االسرتاتيجي اإلجرايئ، املنشغل دوماً بأهداف السيطرة عىل العامل. فقد حدث هذا للعديد 

من النظريات اإلحيائية والفيزئاية، التي تحولت إىل نسق فلسفي يف التفكري، يدخل ضمن 

تطبيقاته األنشط، األغراض السياسية واالستخبارية والعسكرية. ويستند األساس األيديولوجي 

قابالً  الفرنسية باعتبارها مرجعاً  النظري لسريورات »الفوىض الخالقة«، تاريخياً، إىل الثورة 

بالحرية والعدالة واملساواة.  نادت  التي  املعروفة،  بشعاراتها  واملقارنة؛  واملقاربة  للدرس 

آثاراً  ولّدت  أنّها  إال  وإيجابياتها،  الفرنسية  للثورة  النظرية  املنطلقات  نبل  من  الرغم  وعىل 

جانبيًّة كارثيًّة، متثّلت بسيطرة »الرعاع« باسم املرشوعيّة الثوريّة، وانترش العنف الثوري، الذي 

حّول األوضاع إىل فوىض عارمة، افتقرت إىل التنظيم، وغياب املنطق والحكمة. وقريب 

من مسارات الثورة الفرنسيّة، سلكت نتائج غالب ثورات الربيع العريب طريقها بغري هدى، 

وتعرثت خطاها، يف ظّل غياب املرجعيات الفكريّة والسياسيّة، فانتكس األمن واالستقرار، 

وشاهت حياة الناس؛ بني نزوح وترشد وهجرة ولجوء وموت ودمار، مؤكّد أنّه نتيجة تدخالت 

أكرب من إمكانات الثورات االحتجاجيّة العربية. ولهذه اإلشارة أهّميتها البالغة، إذ إنّها مُتّكننا 
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من أن ننظر بعمق أكرث يف جذور وطبيعة التفكري السيايس الغريب، ومرتتباته، التي تتنزّل علينا 

بضار وكوارث وأزمات ال ِقبل لنا بها. كام أّن محاولة التجريب السيايس لنظريّة »الفوىض 

الخالقة«، التي بلغت أسوأ تطّوراتها يف نسخة ما بعد أحداث برج التجارة العاملية بنيويورك، 

والسودان،  الصومال  عىل  واالعتداء  وأفغانستان،  العراق  وغزو   ،2001 سبتمرب   11 يف 

الثورات يف تونس ومرص، وتأجيج االنتفاضات  والتحرّش بسوريا وليبيا واليمن، وتشجيع 

يف كل الدول العربية األخرى تقريباً، وتخريب اقتصاديات الدول اإلسالمية يف تركيا وماليزيا 

وأندونسيا، ومحارصة إيران وباكستان. 

نظرية  عسكرية،  أو  كانت،  دبلوماسيّة  األمريكية؛  الخارجية  السياسية  اعتمدت  لقد 

أسامه  ما  متكئة عىل  واإلسالمي،  العريب  عاملنا  لتحركها يف  كأساس  الخالقة«  »الفوىض 

العريب واملسلم يشعر بضيق  »صموئيل هنتنغتون« بـ»فجوة االستقرار«، بزعم أن املواطن 

ينعكس سلباً عىل  أن يكون، مام  ينبغي  ما هو كائن وما  من حكامه، ويقارن ويقارب بني 

فرص هذا االستقرار بشكل أو بآخر. واإلدعاء أن االحباط بلغ مداه األقىص، واتسعت نقمة 

واالقتصادية،  واالجتامعية  السياسية  الحرية  انعدام  مع  سياّم  ال  الحكومات،  عىل  الشارع 

تحّولت  وبذلك،  االيجايب.  التكييف  عىل  والقدرة  للقابلية  األنظمة  مؤّسسات  وافتقاد 

مترد  وأحياناً  وثورات،  وانتفاضات  السقف،  عالية  مطالب  إىل  العام  االحتقان  مشاعر 

من  التكيّف  الحكم عىل رضورة  مؤّسسات  إجبار  أو  بالقوة،  التغيري  فرض  مسلح،  وعنف 

خالل اإلصالح، وتوسيع املشاركة السياسية، واستيعاب مطالب االعرتاف بالتّنّوع واحرتام 

الخصوصيات. والظّن الرّاسخ اآلن، أن كّل عدم االستقرار املاثل أمامنا مل يتأّت له التنظيم 

رغم  وذلك  املنطقة.  خارج  من  وتخطيط  بفكر  إال  والفوىض،  االنحراف  بإتّجاه  والتعبئة، 

كّل األسباب املوضوعيّة، التي نادت برضورات إصالحها الشعارات الثوريّة، وحملتها إىل 

الفضاء العام الهتافات. ويعتقد الكثريون أّن أمريكا، بحكم تطرّفها الجغرايف والسيايس، قد 

تفرّدت، بل انفردت بالتفّوق يف هذا املجال عىل غريها من القوى االحتاللية االستعامريّة 

السابقة. ودعمت حالة عدم االستقرار ألسباٍب عديدٍة، قد ال نستويف تحليلها جميعاً، يف 

سياقات تطّورها التاريخي، وإن كان التبّني املطلق إلرسائيل أكرث من كاٍف لتربير مواقفها 

العدمية والعبثية هذه، حتى لو جاءت تحت شعارات الحرية ونرش الدميقراطية. أما كون أّن 

ُمتَحَصل موضوعي  العاملني العريب واإلسالمي، فهذا  نتائج كارثيّة عىل  للفوىض الخالقة 

بسبب أحوال االستضعاف السيايس، التي تعاين منها كل الدول، والتي وقع عليها العدوان، 

ضعف  إليها  يُضاف  سلفاً.  وذكرناها  والثورات،  االنتفاضات  استغالل  استقرارها  زعزع  أو 

مع  تضاد  الذي وضعها يف حالة  األمر  وتابعيتها واستسالمها وخنوعها،  السياسية  األنظمة 

الوعي الجامهريي ومنزعه التحرري. ومن جانب آخر، فها ال يعني، بالرضورة، أن الشارع 
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العريب واإلسالمي قد متاهى مع محركات أمريكا ودوافعها لخلق عدم االستقرار، وإمنا عرب 

عن ذاته من دون أن تنتظمه برامج، أو توجهه أيديولوجيا، أو يتقدمه قادة وسياسيون. ولذلك، 

ال بد، يف تقييمنا، من النظر ألي حراك، أو هبة جامهريية، ضد بؤس األوضاع العامة، التي 

املوضوعية  الذاتية  أسبابها  بني  نفصل  أن  حضارياً،  وتخلفاً  معيشياً،  شقاًء  الناس  أورثت 

وبني ما نشتبه فيه من عوامل مساعدة خارجية، قد ال تلتقي أهدافها مطلقاً مع أهداف هذه 

الجامهري. وهام بالرضورة ضدان ال يجتمعان، فإذا كانت الجامهري تُريد اإلصالح، فإن ما 

تسعى إليه أمريكا، وغريها، يصلح فقط الستخدامات »الفوىض الخالقة«. لذا، فإن ما ُعرف 

بثورات الربيع العرىب، يجب قراءتها يف سياق الدواعي الداخلية بنسبة أكرب، من مخاوف 

تضمينها لعبث هذه »الفوىض الخالقة«، رغم ما خلفته هذه الثورات من كوارث وأزمات. 

وما يعني عىل ذلك انكشاف الغطاء عن حجم تسبب أمريكا والغرب يف تردي أحوال هذه 

»االنكشاف« ميثّله  الحقيقة  بهذه  الوعي  فإّن  وبالطبع،  بلدانهم.  الجامهري وتدهور أوضاع 

قطاع نسبّي من حجم الكتلة الجامهرييّة الثائرة، لكن يجب البناء عليه. وإذا أرادت مراكز 

البحث الفكري النهوض لزيادة حجم هذه الكتلة، فيمكنها تحقيق ذلك، من خالل دراسة 

الثغرات، التي من املمكن الّنفاذ من خاللها للتأثري عىل وعي هذه الجامهري، واستغاللها 

يف حرف ِحراكَاتها. وذلك بتفعيل وسائل تواصل فكري إصالحي توعوي، ال شّك أّن مثاره 

ستؤيت أكلها، عىل املدى املنظور. فاجرتاح »الفوىض الخالقة«، واعتامد أمريكا لها كنظرية 

فعل سيايس، هي تحٍد وليست قدر، وهي بَيَِّنة يف طبيعة العنارص، التي تستخدمها يف تحقيق 

أهدافها. األمر الذي يجعل من املهم إعادة وزن املعادالت التحليلية لواقع العاملني العريب 

ن  واإلسالمي، يف اتجاهات تضامنية، واستنان تدافع جديد؛ يُعيل من قيمة التوافق، ويَُحصِّ

املشرتكات الحاضنة ملصادر القّوة الّذاتيّة. 

* يف ظّل هذا املناخ املعّقد، يجري الكالم اآلن عىل التأسيس لعلم االستغراب، وهو 
الغرب كأطروحٍة  فهم  يقوم عىل  منهج  إنشاء  به، يف وجه من وجوهه،  يُقصد  الذي  العلم 

حضاريٍّة، وعىل نقده يف الوقت نفسه.. والسؤال: هل لكم أن تقّدموا لنا تصّوراً مقتضباً حول 

هذا املقرتح؟

املعّقد  املناخ  هذا  قلتم يف  أو كام  الراهن،  الوقت  به يف  القيام  ما ميكن  أرشد  من   -

، يف  ، ونقديٍّ ، وبحثيٍّ ، وفكريٍّ بالفعل، هو التفكري يف إنشاء حركٍة علميٍة ذات طابع منهجيٍّ

، تُستَجَمُع له الجهود  الّدراسات الحضاريّة، عىل أن تكون التجربة الغربية ذات وضع مركزيٍّ

ودواعيها،  املوضوعيّة  النشأة  سياقات  الختالف  ونظراً  املطروح.  املرشوع  لهذا  خدمة 

من  ليس  أنّه  باحثون  يرى  قد  املقرتحة،  الفكري  البحث  وحركة  »االسترشاق«،  حركة  بني 
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املستحسن تسميته علم »االستغراب«؛ ألّن املقاربة الّدالليّة غري منضبطٍة مع الهدف الفكري، 

مثلام مل تكن منضبطة عند تسمية »االسترشاق« ذاته. إذ إنّه من الناحية اللّسانيّة اللّغويّة، ميثل 

النحويّة  الناحية  من  هذا  للغرب،  اتّجه  يعني  الذي  استغرب،  للفعل  مصدراً  »االستغراب« 

التجريديّة، لكن من ناحية فقه الداللة فهو يعني تََقمَّص، أو اتباع، الحالة الغربية. ومؤكّد أّن 

هذا مل يكن مقصود الهدف الحضاري، وال يُقلّل من قيمة الفكرة، كام أّن »التناص« نفسه 

مع مصطلح »االسترشاق«، يرى فيه البعض أنّه  ال يحّقق عزّة الّنديّة املطلوبة من إنشاء هذا 

َر له التبلور والتّطّور املنهجي، سيكون فتحاً، بال شك،  العلم بغايته الحضارية، الذي إن قُدِّ

الستئناف السرية الحضارية العربية واإلسالمية. ويف البدء، ومع التأييد املطلق لهذه الفكرة، 

ربا تنشأ إحدى الصعوبات يف هذه الحركة العلميّة بسبب الطريقة، التي يَُدرَّس بها تاريخ 

الحضارة الغربية يف مدارسنا وجامعاتنا اآلن، أو تناولها يف كتاباتنا، التي غالباً ما تنظر إليها 

كـ«موضوع« ضمن حقل »التاريخ«، الذي أصبح ميثّل مجموعة من املعارف املحصورة 

يف مساق »الدراسات االجتامعية«، مع تركيز أقّل عىل ما ميكن أن متثّله املعرفة الشاملة 

واملتقنة والّنقديّة من فرصة أكرب لالشتغال عىل »الغرب« كنطاٍق معريفٍّ وموضوٍع فلسفيٍّ 

نبدأ يف تقدير  بتدبر،  الغربية  أية معالجة شاملة للحضارة  نبتدئ قراءة  واسع. ونحن عندما 

يوفرها  التي  املايض،  معرفة  ألّن  الكيل؛  الحضاري  سياقه  يف  التاريخ  معرفة  إىل  الحاجة 

تاريخ الحضارة الغربية، تساعدنا عىل فهم كيف أصبحت األشياء عىل ما هي عليه، ومتكننا 

عندما  أفضل  بشكٍل  التاريخ  يخدمنا  ورّبا  العامل.  يف  ذكاًء  أكرث  بشكل  أنفسنا  وضع  من 

نكون قادرين من خالله عىل النقد، وليس تأكيد يقينيات ببوار، أو مسلامت تفوق، الحضارة 

الغربية. ألننا أن َركَنَّا ألٍي منهام سيبعث ذلك برسالة مقلقة، قد تُْفِشلنا يف دراسة أية حضارة 

أنه توجد أسباب وجيهة ميكن  اليقني،  يبلغ مستوى  الذي  لنا. وبالتأكيد،  أو منافسة  باقية، 

أنه قد  الغربية دراستنا لها؟ وال ننىس  السؤال: ملاذا تستحق الحضارة  بثقة عند  أن نقدمها 

الزمن؛ مثل، حضارات الصني والهند والرشق  تطّورت حضارات عديدة ومختلفة عىل مّر 

علينا  تسيّدت  التي  الحضارة،  بالتفصيل، لكن  جميعاً  دراستها  ميكننا  والغرب، ال  األدىن 

بقّوتها املادية واملعنوية؛ استعامراً عسكرياً واستيعاباً ثقافياً، أو يتّم تقليدها يف كّل أوطاننا 

مواجهة  »استرشاق«. ويف  كحالة  َدرََستَْنا  أنها  تصادف  والتي  الغربية،  الحضارة  هي  اليوم، 

رضورة االختيار والرغبة يف درجة معينة من الرتكيز والتفسري، من الطبيعي أن نختار الحضارة 

الغربية، دون إهامل عالقتها باآلخرين متاماً.

إنّنا نعلم أّن األطراف املتصارعة يف الحروب الثقافية اليوم، أو »رصاع الحضارات«؛ إذا 

اتفقنا مع »صمويل هنتغتون« أم مل نتفق، حول هيمنة »الحضارة الغربية«، تتّحد يف يشء 

واحد، عىل األقل؛ وهو أّن كّل طرف مييل إىل إخفاء مدى تعقيد »الحضارة الغربية«، وانقسام 
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مثل،  البارزين؛  املحافظني  كتابات  طالعنا  فإذا  وأحّقيتها.  طبيعتها  حول  الدائم  علامئها 

»إدموند بريك«، أو »جوزيف دي مايسرت«، وكذلك الثوريني، مثل »كارل ماركس«، أو »روزا 

لوكسمبورغ«، سنجد تباعداً شاسعاً، رغم أنهم جميعاً ينتمون إىل »الحضارة الغربية«. وهذه 

الحقيقة تستوجب أن نتعامل معهم جميعاً كأبطال للرواية نفسها، وأن نأخذ عرص »التنوير« 

يف القرن الثامن عرش، عىل سبيل املثال، باعتباره فرتة مركزية يف التاريخ الغريب؛ ألّن اليمني 

ضّد  لـ»الغرب«،  مميزة  وكعالمة  والدين،  التعبري  لحرية  لتأييده  بـ»التنوير«،  يطالب  اليوم 

اليسار  يُريد أجزاء من  العريب واإلسالمي عىل وجه الخصوص. بينام  الرّشق  البقيّة، وضّد 

شجب »التنوير«، بسبب إميانه الساذج املفرتض بالعقل ودعم اإلمربيالية األوروبية. إذن، 

هل فكرة »االستغراب«، وكتابة رؤيتنا لـ»الغرب« الحضاري، وثقافته االستثنائية، يناسب أياً 

من الَقالبَني؛ اليمني واليسار من نَُخبنا؟ وقد تتضّمن معرفة إجابة هذا السؤال استحضار عدد 

آخر من األسئلة، مثل: ما هو نوع املجتمع الثقايف، الذي سنكتب له، ونحاول إقناعه؟ وما 

هي أعراف االتّصال الحالية واألشكال النقديّة للخطاب الغريب؟ ورّبا قبل كل يشء: ما 

هي التزاماتنا األخالقية، وهيكل ُمثلنا العليا، التي نقف عليها عند النظر للحضارة الغربية؟ 

وبالطبع، قد ال تكون هذه هي األسئلة الوحيدة، التي نرُِصُّ عىل وجوب طرحها لقياس مدى 

أن اإلجابات؛ عىل  نُزمع تأسيسه. ولكن، يجب أن يكون واضحاً  الفلسفية فيام  املساهمة 

لالهتامم؛ ألنّه  مثرية  كانت  مهام  للحقيقة،  مساءلة  األسئلة، ستزودنا بداخل  هذه  من  أي 

َر لها أن تُقاس أبحاثنا بشكل عادل، سنبلغ بارتيادها مراقي »املعنى«، الذي نتقصده  إذا قُدِّ

بأخذ  تحفظ،  وبال  نؤيد،  لهذا،  لـ»الغرب«.  دراستنا  خالل  من  »الرشق«،  أنفسنا يف  لرؤية 

الكتاب املعريف بقوة، لقيام  هذه الحركة العلمية »االستغراب«، أو ما يُصطلح عليه بـ»علم 

للدراسات  متكامل  منهاج  إعداد  يف؛  حولها  رؤيتنا  تتلخص  التي  الحضارية«،  الدراسات 

الدوائر  وتقسيم  الغربية.  للتجربة  الحضاري  التأسيس  تاريخ  يف  والتحقيقية  االستكشافية 

البحثية عىل االختصاصات، التي تشمل املباحث الفلسفية، والعلوم واملعارف التطبيقية، 

الغريب؛ عىل سبيل  السيايس  االسرتاتيجي  للفكر  املؤِسسة  والخلفيات  والفنون،  واآلداب 

املثال. وإنشاء دوائر للتحقيق يف املنظورات الدينية ومقاربات ذلك، ومقارنته، مع دراسة 

»االسترشاق« للدين اإلسالمي والثقافة العربية اإلسالمية. وعمل دراسات حول مناشئ حالة 

»الهزمية«  بـ  توصيفه  مُيِكن  ما  أي  الحضاري،  واالحتالل  واالستعامر  لالستالب  القابلية 

تأسيس  يحسن  وقد  واإلسالمي.  العريب  العاملني  يف  »املتغربني«  لدي  والنفسية  الفكرية 

دائرة للجدال الحضاري الحسن، أي حوارات الباحثني عن الحقيقة من املفكرين املسلمني 

والعرب والغربيني، يف فضاء معريف مفتوح.



اإلسالموفوبيا هي التعبير األقصى عن

أيديولوجية التعّصب ضد اإلسالم

حوار مع الدكتور سعد هللا زارعي]]]

أطروحة  حول  الرؤية  تعميق  باتجاه  زارعي  الله  سعد  الدكتور  مع  الحوار  هذا  ينحو 

اإلسالموفوبيا التي أخذ بها الغرب األورويب واألمرييك خالل العقود املنرصمة للتخويف 

من اإلسالم يف إطار سعيه اإلسرتاتيجي إلعادة الهيمنة عىل املجتمعات والدول اإلسالمية. 

والدكتور سعد الله زارعي حائز عىل درجة الدكتوراه يف حقل العلوم السياسية من جامعة 

التدريس والتحقيق يف مختلف الجامعات. كام يعّد  الطباطبايئ. يشتغل حالياً يف  العالمة 

الدولية ومن املحققني والصحفيني من  الناشطني يف املسائل  الخرباء  من  سامحته واحداً 

ذوي األعامل الكثرية يف إيران. وقد صدرت له الكثري من الكتب واملقاالت والحوارات حول 

مسائل العلوم السياسية والعالقات الدولية.

من أبرز أعامله )الحرب عىل الثورة(، و)عمليات التغيري(، و)إرسائيل واستجداء األمن(، 

و)التعاطي بني حقل السياسة والثقافة(، و)جذور انعدام األمن يف العامل(، و)جذور خوف 

الغرب من انهيار إرسائيل( وما إىل ذلك من األعامل األخرى. ومن هنا فإننا نسعى يف هذا 

الحوار إىل تناول بعض أبعاد الرُهاب من اإلسالم أو ما يعرف بـ )اإلسالموفوبيا( يف الغرب.

»املحرر»

* هل لكم أن تحللوا لنا أهداف الغرب من وراء دعم وترسيخ مفهوم »اإلسالموفوبيا« أو 
الرُهاب من اإلسالم؟

وحضارته  ثقافته  تجاه  ـ  التعّصب  شديد  أدق:  بعبارة  أو  ـ  الحساسية  شديد  الغرب  ـ 

]1]- تعريب: السيد حسن عيل مطر الهاشمي
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واألنظمة  املتبنيات  هذه  ضّد  حركة  أي  مواجهة  الغرب  يف  يتّم  فإنه  نرى  وكام  ومنجزاته. 

يتعلق  فيام  الحساسية  شديد  الغرب  إن  وشّدة.  حزم  بكل  واملباين  واملنظامت  واألصول 

برضورة الحفـاظ عىل بسط سيطرته وهيمنته، وقد أثار ـ من أجـل ذلك ـ الكثري من الحروب

القرنني  يف  ملحوظ  هو  ما  عىل  البرش  ماليني  ضحيتها  راح  التي  والعنيفة  املأساوية 

القيَم  عىل  الحفاظ  سياق  يف  الحروب  هذه  جاءت  وقد  الغريب.  التاريخ  من  املنرصمني 

واألصول واألفكار واملنطق الغريب. فها نحن اليوم نسمع مفكراً بارزاً ما أن يتناول بالنقد أو 

التشكيك واحداً من األصول الغربية حتى يحكمون عليه بالسجن املؤبّد، أو يدبرون له يف 

النظام القضايئ أو الجهاز األمني واالستخباري من يقوم باغتياله؛ وعليه فإن هذا يدّل عىل 

أنهم حساسون جداً تجاه حضارتهم وأيديولوجيتهم، وال يجاملون أحداً فيام يتعلق بصيانة 

هذه املسألة والحفاظ عليها أبداً. وهذا هو السبب الرئيس الذي يفرس معارضتهم لإلسالم؛ 

وذلك ألن ما ينتجه اإلسالم من فلسفة وآراء ومناهج وأصول ومنطق، وما يبقى من ذلك، 

ويقوم عىل أساسه، هو من وجهة نظر الغرب يختلف عن مناهجهم مئة باملئة. ويف األساس 

فإن البنية والفكر واملنطق والنتائج املرتتبة عىل ذلك كله يشء آخر مختلف عن املتبنيات 

الغربية بالكامل. وبطبيعة الحال فإن هذا تعارض جوهري وأسايس وليس صادراً من جهتنا 

يتهمون املسلمني ببعض األمور أحياناً. وعىل كل حال فإن املسلمني يسعون إىل  حيث 

قرنني  منذ  عليه  حصلوا  يشء  عىل  الحفاظ  يرومون  الغربيون  بينام  يشء،  عىل  الحصول 

أشّد حساسية من املسلمني  لذلك  يكونوا  أن  الطبيعي  فمن  قرون سلفت. وعليه  ثالثة  أو 

يف هذا الشأن. قد يقنع املسلمون بالقليل؛ ألنهم ال ميلكون مثل هذه املنجزات الثقافية 

الخطر.  إىل  منجزاتهم  تتعرّض  بأن  يقبلوا  أن  أبداً  ميكنهم  ال  الغربيني  ولكن  والحضارية، 

ومن هذه الناحية من الطبيعي أن يكون الغربيون أشد حساسية وأن ينفقوا كلفة أكرب يف إطار 

الحفاظ عىل مكتسباتهم. األمر اآلخر أن فوكوياما قال يف مرحلة من الزمن: لقد انتهى كل 

يشء، وقد جفت األقالم ورفعت الصحف عىل يد الواليات املتحدة األمريكية، حيث طوت 

الصفحة األخرية من كتاب البرشية. فإذا أخذنا هذا الكالم بعزل عن اإلسالم، علينا أن نرى 

مدى قرب كالم فوكوياما من الحقيقة. فام هو مدى دقة زعمه القائل بأن التاريخ والحضارة 

والتكامل قد بلغ غايته، وأن الورقة األخرية قد ختمت بتوقيع الواليات املتحدة األمريكية؟ 

أرى أن هذا االدعاء صحيح يف الواقع. بعبارة أخرى: إنكم إذا نظرتم إىل هذا االدعاء يف 

ففي  اإلسالم، ستدركون صوابيتها.  األخرى بعزل عن  والثقافات  الصغرية  الثقافات  إطار 

اليابان تتقّدم األفكار الغربية وإن املتفّوق هناك هو الصناعات والتفكري املادي الغريب. فكل 
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ما هو موجود يف الواليات املتحدة األمريكية موجود يف اليابان أيضاً، وحتى يف الصني التي 

يحكمها نظام شيوعي بحسب الظاهر، ال نشاهد إال رسيان األفكار األمريكية. ولكن عندما 

تصل إىل اإلسالم، تصبح األجواء مختلفة بالكامل. ولذلك فإن اإلسالم يُعرف بوصفه املانع 

الغرب  التفاوت بني  الغربية. وعليه فإين أرى أن  أما األفكار واملنجزات  الوحيد  املاهوي 

واملسلمني طبيعي للغاية.

عىل  ـ  مبارش  غري  أو  مبارش  بشكل  ـ  يقوم  اإلسالموفوبيا  مرشوع  ان  املعروف  من   *
االعتقاد القائل بأن اإلسالم قبل أن يكون منظومة دينية مثل سائر األديان األخرى، هو عبارة 

اإلسالم.  رُهاب  مبرشوع  يتقدمون  املدخل  هذا  إىل  وباالستناد  سياسية،  أيديولوجيا  عن 

فكيف ميكن تحليل ومناقشة هذا االعتقاد؟

ـ أرى أن هذا الكالم مصداق للتعبري القائل: »كلمة حق يراد بها باطل«، بعنى أن هذا 

الكالم صحيح من زاوية، وخاطئ من زاوية أخرى. ميكن تعريف األيديولوجيا عىل هذه 

الشاكلة، األيديولوجيا بوصفها وسيلة، واأليديولوجيا بوصفها غاية، واأليديولوجيا بوصفها 

مجتمعاً،  بوصفها  أو  حضارة،  بوصفها  واأليديولوجيا  ثقافة،  بوصفها  واأليديولوجيا  ديناً، 

هو  والصحيح  واحداً.  معنى  لأليديولوجيا  ليس  القول  األساس ميكن  هذا  وهكذا. وعىل 

أن اإلسالم أيديولوجيا. وذلك ألن اإلسالم إمنا جاء من أجل العمل وإدارة املجتمع، وجاء 

إن  أخرى.  بعبارة  األيديولوجيا  معنى  هو  وهذا  له،  املعارضة  الظواهر  مواجهة  إطار  يف 

األيديولوجيا تعمل عىل بيان الطريق، بعنى أنها تنظر إىل األضداد وتحدد من بينها واحداً، 

وتقول هذا هو املسار الذي يتعنّي عليكم سلوكه. وهكذا هو الدين أيضاً؛ ألن الدين يهدي 

والباطلة.  املنحرفة  الكثرية  الرُصُط  من  الكثري  املقابل  يف  وهناك  املستقيم،  الرصاط  إىل 

إذن الدين أيديولوجيا واإلسالم أيديولوجيا. وأرى أن الغربيني يريدون هذا التعريف متاماً، 

اإلسالم  إن  اإلسالم،  ضّد  يتحّدثون  إمنا  األيديولوجيا،  ضد  يتحدثون  عندما  أنهم  بعنى 

ذلك  يف  ينظرون  فإنهم  األيديولوجيا،  بنبذ  يقولون  عندما  واحد.  يشء  هنا  واأليديولوجيا 

إىل اإلسالم، وإن كانوا ال يقولون ذلك مبارشة وبشكل رصيح، وإمنا يقترصون عىل القول 

بوجوب أن ال تكون هناك أيديولوجيا، وعندما ندقق يف هذا الكالم نجد أنه يعني وجوب 

أن ال يكون هناك إسالم؛ وذلك ألنهم يذهبون إىل االعتقاد بنع النظام القضايئ لإلسالم، 

كلها تخالف حقوق  األمور  اإللهية؛ ألن هذه  الحدود  تطبيق  اإللهية، وعدم  الحدود  ومنع 

فرقة منحرفة،  أي  أنت ممنوع من مخالفة  الثقافية  الناحية  نظرهم. فمن  اإلنسان من وجهة 

الصهيوين، وما إىل ذلك  الكيان  مثل  كيان  أنت ممنوع من مخالفة  السياسية  الناحية  ومن 
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اإلسالمية،  الشخصية  خارج  تجدونها  التي  املوارد  من  الكثري  هناك  األخرى.  املوارد  من 

وصيانتها.  عنها  الدفاع  ويجب  اإلنسان،  وحرمة  الحرية  مفهوم  ضمن  الغربني  عند  مقبولة 

أصل  يخالفون  ال  إنهم  لنا  ليقولوا  األيديولوجيا؛  عنوان  يرفعون  فإنهم  األساس  هذا  وعىل 

اإلسالم، وإمنا يخالفون سوء االستفادة من اإلسالم. واملسلمون ـ بطبيعة الحال ـ يخالفون 

استغالل اإلسالم وسوء االستفادة منه أيضاً. ومن هنا سوف نصل وإياهم إىل نقطة التقاء؛ 

فهم يقولون: يجب عدم إساءة استخدام اإلسالم، فاإلسالم دين وليس أيديولوجيا، وعليه ال 

تسيئوا استغالله. ونحن بدورنا نقول: إن اإلسالم دين مقدس، وال ينبغي أن يُستغل أو يستفاد 

منه بشكل ميسء. من ذلك أنهم ـ عىل سبيل املثال ـ يقولون: إن األصولية فاقدة للمنطق 

واإلبداع والتطابق واملرونة، وال ميكن الوصول بواسطتها إىل األهداف والغايات املنشودة؛ 

ألنها تحمل يف ُصلبها التعارض والحرب والنزاع. ونحن أيضاً نستخدم هذه األدبيات ونقول: 

إن األصولية ظاهرة مستقبحة وبغيضة.

ضّد  االجتامعي  والظلم  العنرصي  التمييز  يف  اإلسالموفوبيا  ساهمت  مدى  أي  إىل   *
املسلمني يف الغرب؟ 

ـ الذين يعملون عىل الرتويج للخوف من اإلسالم ويواصلون الرتويج له إمنا هم جبهة 

واحدة، حتى إذا عملوا عىل استقطاب بعض املسلمني إىل االنتساب والعضوية يف هذه 

الجبهة. وإن عملت جبهة ما عىل الرتويج إىل الخوف من اإلسالم، هو يف حّد ذاته مامرسة 

العمل ضد  أجل  من  وتعاضدت  بينها  فيام  تظاهرت  قد  هناك جامعة  أن  عنرصية. بعنى 

اآلخرين، فهل هناك تعريف آخر للتمييز العنرصي؟ إن ترجيح كّفة جامعة عىل كّفة جامعة 

أخرى، أو ترجيح فكر عىل فكر آخر، يعني التمييز العنصري، والتعّصب لجامعة أو طيف أو 

طبقة دون مربر معقول. وعليه فإن هؤالء من فصيلة واحدة، إن رُهاب اإلسالم عمل عنرصي، 

ومحاباة عنرصية. والتعبري الصحيح هو أن رُهاب اإلسالم ميثل قضاء عىل ِعرق وسعياً إىل 

القضاء عىل اإلسالم.  بذلك من أجل  يقومون  إمنا  فإنهم  الحقيقة  باإلسالم. ويف  اإلطاحة 

أساس  عىل  االقتصادي  البُعد  ويف  الغريب،  الِعرق  تفضيل  مبنى  عىل  ذلك  أبعاد  وتقوم 

املقاطعة والحصار االقتصادي، ونتيجة الحصار االقتصادي أن مُينع الدواء والغذاء وما إىل 

ذلك وال يصل إىل املريض والجائع اليمني. وعليه فإّن ماهية ونتيجة املقاطعة والحصار 

االقتصادي هي اإلبادة الجامعية للبرش، وعليه فإنهم يتقدمون عىل منت االقتصاد ويستفيدون 

السيايس  البُعد  يف  فهناك  أيضاً؛  السيايس  البُعد  يف  الحال  هو  وهكذا  محرّم.  منه كسالح 

الثورات  أو عرب  بالعنف والقوة  الرشعية  األنظمة  العسكرية والحروب وإسقاط  االنقالبات 
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املخملية أو الوردية والناعمة، وال موضع آلراء الناس وأصواتهم فيها من اإلعراب. كام تتم 

البُعد الحقوقي ـ من طرف واحد وعىل أساس ازدواجية املعايري الالمنطقية  االستفادة يف 

ـ من هياكل حقوقية، مثل: مجلس األمن، ومحكمة الهاي، واإلي يس يس، ونظائر ذلك 

وجوده  وتسلبه  الشعب  لتسقط  الحقوقية  املؤسسات  تأيت  حيث  األخرى.  املنظامت  من 

وكينونته. من الذي رشعن حصار اليمن؟ إن الذي أوجد هذا الحصار هو هذه املؤسسات 

املظلوم.  اليمني  الشعب  ويحارصون  القرارات  يصدرون  بزعمهم.  الحقوقية  واملنظامت 

يستخدمون الوسائل التكنولوجية، سواء عىل شكل الوسائل القتالية أو اآلالت أو األساليب 

األخرى مثل العوامل الوراثية والجينية، والتلقيح الصناعي، واالغتياالت البايولوجية وما إىل 

ذلك. وعىل هذا األساس فإن القول بأن هؤالء يتبنون التمييز العنرصي، بعنى العمل عىل 

ترسيخ دعائم ِعرق عىل حساب التضحية باألعراق األخرى، ميكن إثباته بأشكال مختلفة، 

وقد رشحت بعض هذه األشكال عىل نحو االختصار.

* كيف تحللون صلة الصهيونية برُهاب اإلسالم؟ هل هناك نسبة مفهومة يف هذا الشأن؟ 
وهل ميكن اإلشارة إىل شاهد يف هذا الشأن؟

ـ علينا أن نعي أن النظام العاملي بعناه املعروف هو يف األساس ذو ماهية صهيونية. من 

ذا الذي أثار الحروب العاملية وأدارها عىل مدى القرنني املنرصمني، وقطف مثارها؟ ومن 

الذي اقرتح تأسيس عصبة األمم ومنظمة األمم املتحدة؟ من هم الذين أسسوا املؤسسات 

الحقوقية واملالية وقاموا عىل إدارتها وال يزالون يحكمون قبضتهم عليها؟ كل الذين فعلوا 

هذه األمور هم من يهود أوروبا وغري أوروبا. إن املنطق الحاكم عىل هذه الحضارة هو منطق 

يهودي، منطق العنف والعنرصية، إنه منطق غري توحيدي، وال ميكن العثور عىل الله يف أي 

جزء من أجزائه. كام أن هذا ليس اتجاهاً مسيحياً أيضاً؛ ألن املسيحي عىل الرغم من اعتقاده 

بالثالوث، ولكن واحداً من زوايا هذا البيت املسيحي املثلث يختص بالله. أما يف الحضارة 

اليهودية ويف الثقافة اليهودية فال وجود لله. إن الذي نراه حالياً هو حضارة يهودية خالصة، 

وليست حضارة مسيحية. ولذلك ال يزال الصهاينة هم الذين يديرون التيارات واالتجاهات 

يديرون  الذين  هم  اليهود  بأن  اليوم  يقول  من  هناك  أن  نرى  هنا  ومن  العامل.  يف  الكربى 

الواليات املتحدة األمريكية. إن منظمة اآليباك هي التي ترسم السياسة الخارجية للواليات 

اآليباك،  ترامب عضو يف  بيلويس ودونالد  نانيس  السيدة  املتحدة األمريكية، وإن كال من 

رغم انتامئهام لحزبني مختلفني بحسب الظاهر. بعنى أن كل واحد منهام كان هو املنترص، 

يكون املنترص أوالً وأخرياً هو اآليباك، وإذا سقط أّي منهام، لن يكون الساقط هو اآليباك؛ إذ 
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ال يزال يتعكز عىل اآلخر املنترص. وهؤالء هم الذين يعملون عىل الرتويج لرُهاب اإلسالم. 

وهؤالء هم الذين يوجهون دفة السياسة العاملية يف قمرة الحروب والفنت. ولدينا معلومات 

تفيد أن هناك حضوراً لإلرسائيليني يف غرف الحرب السعودية يف حربها الظاملة عىل اليمن.

فام  التوحيدية،  وغري  التوحيدية  األديان  من  الكثري  يف  األصولية  السابقة  إىل  بالنظر   *
هي برأيكم أسباب ارتفاع شّدة األصولية اإلسالمية يف املرحلة املعارصة؟ وبالتايل، ما هي 

الدوافع الخفية غري الدينية يف هذا املجال؟

والتشبّث  األصولية  تعني  ترجامتها  بعض  يف  الصحيح  بفهومها  الراديكالية  إن  ـ 

الزاوية  هذه  ومن  اإلسالمية.  األصولية  هي  السيايس  باملفهوم  ترجمتها  أن  كام  بالرشيعة، 

وجد  وإذا  العنف،  عىل  تحتوي  ال  صلبها  يف  فإنها  الدين،  تساوي  األصولية  أن  حيث 

هناك عنف، فإنه عنف يحمل يف أحشائه عنوان الرحمة، من ذلك أن الله سبحانه وتعاىل 

ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   القصاص:  وصف  يف  يقول 

ۈ]البقرة-179[. إن هذا النوع من العنف مينح فرصة الحياة إىل اآلخرين؛ حيث يتم 
قطع عضو فاسد؛ من أجل الحفاظ عىل سائر أفراد املجتمع. ومن هنا فإن اإلسالم يشتمل 

ضمن أدبياته عىل الجهاد، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، والرباءة من املرشكني. إن 

هذه األصولية تدعو إىل األخالقيات اإلسالمية، وروحيات صدر اإلسالم، وتطبيق اليوطوبيا 

واملدينة الفاضلة التي دعا إليها اإلسالم قبل ألف وأربعمئة سنة. هذه هي األصولية. بيد أن 

الغربيني قاموا بإيجاد أصولية ثم أخذوا يرّوجون لها عىل أنها هي اإلسالم. غاية ما هنالك 

أنهم حيث يريدون القضاء عىل اإلسالم دون أن يثريوا بعض الحساسيات، بل وليك يعملوا 

مصطلحاً  يرفعون  فإنهم  الغاية،  هذه  لتحقيق  صفهم  إىل  املسلمني  بعض  استقطاب  عىل 

إنه توجد هنا مسألة يف األصولية  ثم  باسم األصولية والراديكالية ويستهدفونها بهجومهم. 

أجهزة  مع  وبتآمر  أنه  حيث  املغالطة،  خانة  يف  إدراجها  ميكن  الراديكالية  أو  واإلسالمية 

االستخبارات، وليس بسبب عدم الفهم، يتم تظهري ما ليس من صلب الدين، والرتويج له يف 

املجتمع بوصفه نصاً دينياً. هناك الكثري من األحاديث يف الرتاث اإلسالمي، كام هناك الكثري 

من الِنَحل والِفرَق يف العامل اإلسالمي. ولكن هناكـ  يف الوقت نفسهـ  الكثري من املشرتكات 

بني هذه الفرق والنحل اإلسالمية؛ من ذلك ـ مثالً ـ أن جميع الفرق اإلسالمية املعروفة تحرّم 

الفقهية اإلسالمية، من  قتل اإلنسان من دون سبب يربر قتله؛ فقد أجمعت كافة املذاهب 

دم  والعلويني عىل حرمة سفك  والزيدية  والشيعة  والحنابلة  واملالكية  والشافعية  األحناف 
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اإلنسان الربيء؛ وقبل ذلك كله قال الله تعاىل يف محكم كتابه الكريم:   پ  ڀ   ڀ  

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ]املائدة – 32[. إن 
باإلنسان املسلم؛  أنه مل يخصص ذلك  الحساسية تجاه دم اإلنسان، حتى  اإلسالم شديد 

وإمنا يؤكد عىل حقن دم اإلنسان أياً كان مذهبه؛ ومن هنا يجمع املسلمون عىل حرمة زرع 

العبوات الناسفة واملتفجرات عشوائياً يف الشوارع واألزقة، أو تثبيت العبوات الالصقة عىل 

السيارات، مام يذهب ضحيته قتىل من املارّة واألبرياء. كام يجمع املسلمون عىل وجوب 

االتحاد والتالحم بني جميع املسلمني بكافة أطيافهم ومذاهبهم، ويف ذلك يقول الله تعاىل: 

 ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ]الفتح- 29]. إن الرحمة 
بني املسلمني عنرص ومفهوم مشرتك بني جميع املسلمني. فكيف تقوم جامعة تحت راية 

اإلسالم بتأجيح الحرب ضد طائفة مسلمة أخرى؟ النموذج الثالث هو األماكن؛ فنحن نعلم 

أن هناك  الفرَق اإلسالمية. ال يشك أحد يف  بقدسية لدى جميع  أن بعض األماكن تحظى 

حرمة ألموات املسلمني، وأن لقبورهم وأرضحتهم قداسة خاصة، وقد كانت هذه األرضحة 

قامئة يف سوريا عىل مدى سنوات متامدية، مثل مقربة حجر بن عدي وأمثاله. لقد كان قرب 

حجر بن عدي محرتماً عىل عهد الحكومات الجمهورية وامللكية وقبلها يف عرص سيطرة 

اإلنجليز عىل بالد الشام، وقبلهم العثامنيون األتراك عىل مدى ستمئة سنة، وقبل العثامنيني 

العباسية وغريها، وكلهم كانوا يحرتمون قدسية قرب حجر بن عدي يف مدينة  الدولة  كانت 

الرقة. لقد حكم أهل السنة وكانت هذه املقربة محرتمة عندهم، وحكم العلويون وحافظوا 

عىل حرمة هذه املقربة، ويف فرتة حكم األتراك من بني عثامن تّم الحفاظ عىل قدسية هذا 

الرضيح. فلامذا تّم التعرّض له وهدمه يف هذه املرحلة الزمنية بالتحديد؟ إذا كان الجميع 

يعتقد بحرمة هذا القرب؛ فكيف ظهرت اآلن جامعة بعد كل هذه السنني فجأة؛ لتثبت أن وجود 

هذا القرب من مظاهر الرشك والوثنية؟ إىل أين يصل تاريخ هؤالء األشخاص؟ كم هو عمر 

هؤالء الذين يعتربون وجود هذه القبور رشكاً؟ وعىل هذا األساس فإن املسلمني يختلفون 

يتم طرحه  الذي  فإن  يختلفوا حول هذه املوارد. وعليه  األمور، ولكنهم مل  الكثري من  يف 

تحت مسّمى األصولية والراديكالية، ال ميثل يف الحقيقة مؤرشاً عىل الراديكالية، وإمنا هو 

باسم األصولية. ملاذا مل  القضاء عىل أصل اإلسالم  مؤرش عىل وجود جامعة تسعى إىل 

تُطلق هذه الجامعات طلقة واحدة عىل أمريكا وإرسائيل؟! من الواضح جداً أن هذه الدول 
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االستعامرية هي التي خلقت هذه الجامعات باسم األصولية. فإن الغرب إمنا اختلق هذه 

الجامعات؛ ليقول هذا هو اإلسالم، يف حني أن هذه القراءة ليس لها أّي صلة باإلسالم.

كيف تحللون مرشوع الغرب لجهة الصلة التي أقامها بني أحداث الحادي عرش من   *
أيلول والتخويف من اإلسالم. ثم كيف تحولت موجة رُهاب اإلسالم ـ فيام يتصل بأحداث 

الحادي عرش من أيلول ـ إىل مرشوع سيايس اسرتاتيجي؟

ـ مل تكن مشكلة الواليات املتحدة األمريكية تكمن يف تفجري برجي التجارة العامليني 

يف منهاتن. فقد اقترصت هذه الحادثة عىل تفجري مبنيني وانهيارهام وقتل عدد من الناس. 

لنفرتض أن زلزاالً قوياً أو سيالً جارفاً أو حريقاً هائالً قد وقع، ومثل هذه الحوادث الطبيعية 

أو املفتعلة قد يقع من حني آلخر، فيلحق الدمار ببعض األبنية وميوت عدد من الناس، 

الحوادث عىل املستوى املادي واملعنوي.  مثل هذه  تبعات  تتحمل  أن  للبلدان  وميكن 

وعليه مل تكن األحداث التي طالت األبراج األمريكية يف منهاتن لتزعزع الواليات املتحدة 

األمريكية أو أن تؤدي إىل انهيارها؛ فام الذي مل تستطع أمريكا تحمله يف هذه األحداث؟ 

أن تقوم ثقافة وحضارة للوقوف بوجه حضارتهم، وتنترش يف ظهرانيهم برسعة فائقة، وأن 

تصدر اإلحصاءات أبداً عن التقدم الذي سيحققه اإلسالم سنة 2030 م يف فرنسا، وكيف 

سيكون شكل اإلسالم سنة 2030 م يف روسيا، وكيف سيكون واقع اإلسالم يف الواليات 

يُثري ذعرهم.  الذي  األهمية؛ وهذا هو  غاية  األمريكية سنة 2050 م؟ مسائل يف  املتحدة 

وعليه فإن مشكلتهم مل تكن تكمن يف األبراج يف منهاتن. إن مشكلة الواليات املتحدة 

األمريكية تكمن يف انتشار اإلسالم، ولذلك فإنهم من أجل الوقوف دون انتشار اإلسالم، 

أفغانستان،  ضد  الحرب  وهي:  املاضية،  القليلة  السنوات  خالل  حروب  تسع  خاضوا 

وأثاروها  اختلقوها  الذين  هم  بأنهم  اعرتفوا  التي  ـ  داعش  وحرب  العراق،  ضد  والحرب 

ـ وحرب لبنان عام 206 م، وخمسة حروب يف قطاع غزّة، والحرب عىل اليمن، وحرب 

اإلرهابيني يف سوريا، باإلضافة إىل الحروب يف لبنان. إن هذه األمور هي ما يُثري قلقهم 

ومخاوفهم. إنهم قد استفادوا من أحداث الحادي عرش من أيلول من أجل مواجهة انتشار 

رفعوا  لقد  املنطقة.  تجاه  اتبعوها  التي  والسياسات  الحروب  هذه  برروا  وبذلك  اإلسالم، 

ما حدث لربجي التجارة العامليني شعاراً ليقولوا للعامل: لقد تعرّضنا للعدوان. وعليه فإن 

أو  قريب  من  باإلسالم  أي صلة  املنطق  لهذا  ليس  إذ  األساس؛  من  منطقهم غري صحيح 

بعيد، وليس لهم أي حق يف إثارة هذه الحروب املفتعلة.
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حوار مع الباحث اللبن�اين د. محمد نعمة فقيه

تبدو عملّية الفصل بني مكّونات الفكر السيايس يف الغرب الحديث وسلوكه االستعامري 

حيال املنطقة العربية واإلسالمية أمراً شديد االستحالة؛ إذ من البديهي يف الفلسفة السياسّية 

لتطبيقاتها. كيف تتمظهر اتّجاهات الفكر السيايس  أن تُقارب املفاهيم ويُحكم عليها تبعاً 

يف الغرب املعارص، وسط االحتدام الكبري بني الهويّات الوطنّية والدينّية واملركز اإلمربيايل 

الغريب؟

هذا السؤال وتفريعاته كانت مدار الحوار الذي أجريناه مع الكاتب والباحث اللبناين يف 

الفكر السيايس الدكتور محمد نعمة فقيه.

نشري إىل أّن الدكتور فقيه له العديد من املؤلّفات والّدراسات يف الفلسفة السياسّية والفكر 

االجتامعي ونقد الغرب.

»املحرر«

* يبدو أّن العقد االجتامعي الذي أنجزه الفكر الغريب يف بداية الحداثة، قد بلغ مآالته 
القصوى، والّشاهد عىل هذا أّن الليربالية الجديدة هي التي باتت تتوىّل عمليات التغيري عن 

طريق ما ُعرِف بـ »الثورات البنفسجّية« وغري عن ذلك من املسمّيات. ما هو تعليقكم عىل 

هذه املفارقة؟ 

- عند التدقيق بهويّة القوى املنخرطة ووالءاتها يف »الثورات امللّونة«، التي شاعت بعد 

انهيار االتحاد السوفيايت بداية تسعينيات القرن املايض، واستمرت يف مناطق مختلفة من 

جوهرها  يف  ليست  »الثورات«  تلك  بأّن  نكتشف  املنرصمني،  العقدين  طوال  العامل  دول 
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عنه  نجم  الذي  االنهيار،  ذاك  لتوظيف  األمريكيّة  اإلدارة  مسعى  التعبري عن  ومراميها سوى 

غياب منافسها يف الرصاع الّدويل عن الساحة، يف عمليّة فرض هيمنتها املبارشة، والّصارمة، 

عىل دول العامل، والتأسيس لنظام عاملّي يقوم عىل القطب الواحد. وبالتايل، مُيكننا وضع 

اعتمدتها  التي  الثورات امللّونة«، ضمن األواليات  »التغيري عن طريق  ، مؤرشِّ  هذا املؤرشِّ

ثة  االسرتاتيجية األمريكية؛ لتثبيت سطوتها عىل العامل، والتي كان من أدواتها استعادة ُمَحدَّ

لالستعامر املبارش.

سوف نكتشف أيضاً أّن »العقد االجتامعي« الذي تظلّلت به الكيانات السياسيّة الّناشئة 

بعد  السيايس ملا  عىل خطابها  مهيمناً  الغريّب  الفكر  واستمّر  القديم،  االستعامر  كنف  يف 

مرحلة االستعامر العسكري املبارش، وبشكل خاص بعد نهاية الحرب العاملية الثانية، كان 

هذا »العقد« غايًة يف الهشاشة، ألسباب متعّددة، وقد يكون أكرث تلك األسباب جوهريّة هو 

الُغربة فيام بني هذا »العقد« واألوليات األصليّة لعملية إنتاج وإعادة إنتاج السلطة يف تلك 

ذاك  اكتسبتها من  التي  الرشعيّة  الكيانات مل يكن  لتلك  الّضامن  وإّن اإلطار  املجتمعات. 

العقد، بل كان ما ُعرف باسم »القانون الدويل« الذي تكّفل »ميثاق األمم املتحدة« رعايته 

القوى  توازن  عن  التعبري  يكن سوى  القانون مل  هذا  بأّن  وليتأكّد  الباردة«.  »الحرب  خالل 

الّدوليّة، فتالشت فاعليّته مع انهيار هذا التوازن؛ ليحّل محلّه نظام عاملي جديد يقوم عىل 

السابع  القرن  الواحد، هو باألحرى أقرب ما يكون إىل ما وصفه توماس هوبز يف  القطب 

القّوة والفهم الشخيص للحق،  القائم عىل منطق  بالحكم »الطبيعي« )أو الوحيش(  عرش، 

الرأسامليّة  مينح  »التّوحُّش«،  هذا  احتياجات  تلبّي  جديدة  مقوالت  الغريب  الفكر  وليُنتج 

مقّومات إضافيّة ملامرسة وحشيّتها يف الّنهب واإلخضاع عىل املستوى العاملي. 

لذا نرى بأّن ظهور النيوليرباليّة يف الفكر والفعل السيايس للغرب وثيق الّصلة بالتغرّيات 

التي شهدتها العالقات الدوليّة ودخولها يف نظام دويّل آحادي القطب، وهو ما أتاح للواليات 

املتحدة األمريكيّة، با أنّها هي األقوى واألقدر عىل املستوى الّدويل، بأن تعطّل القانون 

ألجلهام،  املتحدة  األمم  منظمة  قامت  اللذين  الّدوليني  والسالم  باألمن  وتعبث  الّدويل، 

فمنحت نفسها كّل الحقوق، با يف ذلك حّق الحصول عىل كّل يشء، باستخدام كّل ما تراه 

مناسباً للحصول عىل ما تريد، با يف ذلك حّق الّنهب، االغتصاب، والقتل.
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وهذه النيوليرباليّة التي دفعت باتّجاه إباحة االقتصاد الوطني يف الدولة الرأسامليّة للقطاع 

من  مزيداً  انعكس  بالدها،  الرأسامليّة يف  لتوّحش  الدعم  من  مزيداً  يعني  والذي  الخاص، 

املتحدة  الواليات  اندفعت  أن  فكان  العامل،  دول  للقارات عىل  العابرة  الرأسامليّة  توّحش 

األمريكية لتعتمد سياسات دوليّة قامئة عىل تقديرها الشخيص ملا هو »خري« وملا هو »رش«، 

تقتيض  ولتثري االضطرابات حيثام  العامل،  األمن واالستقرار يف دول  وعملت عىل زعزعة 

مصالحها ذلك، دون أي اهتامم بـ »القانون الدويل« وحق األمم بتقرير مصريها، وحق تلك 

الترشيعية يف  االنتخابات  نتائج  تقويض  فتدعم  تريدها.  التي  الحكم  أنظمة  باختيار  األمم 

دول  تقرير املصري يف  الدميوقراطية وحق  إىل  وتدعو  واهية،  بحجج  تلك  أو  الدولة  هذه 

أخرى، وتدعم أنظمًة استبداديًّة؛ حيث تقتيض الحاجة، وتقّدم دعامً منقطع الّنظري للعنرصيّة 

الصهيونيّة وجرامئها بحّق الشعب الفلسطيني وغريه من الشعوب العربية، وتنظّم االنقالبات 

ونيقوالي  نورييغا  مانويل  بنام  رئيس  )من  جهراً  تقتلهم  أو  أمم  زعامء  وتعتقل  العسكريّة، 

عىل  تعّسفيٍّ  بشكٍل  العقوبات  تفرض  أو  القذايف(،  معّمر  إىل  رومانيا  رئيس  تشاوشيسكو 

م  أمٍم أخرى، وبشكل سافر تحت عنوان »الحرب عىل اإلرهاب«، وهو العنوان الذي مل تقدِّ

الواليات املتحدة نفسها أي تعريٍف له، وبقي تقديره بيد اإلدارة األمريكية تستخدمه حيثام 

ترى لها مصلحة يف استخدامه، وبشكل تعّسفي.

* قد يكون من أبرز ما شهده الفكر السيايس الغريب املعارص هو سيطرة الّنزعة الّنفعّية 
هذه  أثر  برأيكم  هو  ما  والسياسّية.  األخالقّية  القيم  منظومات  عىل  املفرطة  واملاكيافليّة 

السيطرة يف انعكاسها عىل العالقات التي تحكم الّنظام العاملي الراهن.. وهل مثة إمكانّية 

واقعّية لقيام مثل هذا الّنظام املتكافئ يف العالقات الدولّية؟

به  وتوّسع  ِبْنثام،  ِجريمي  اإلنِْجليزي  الَفيْلَسوف  حّدده  األصيل كام  »الّنفعيّة« بفهومها 

الفيلسوف اإلنكليزي اآلخر جون ستيوارت ميل وغريه، هي كّل يشء تنتج عنه فائِدة، ِميزَة، 

 : ُمتَعة، َخرْي، أو َسَعادة، أو تَُحول ُدون وقُوع أََذى، أَلَم، رَش، تََعاَسة عىل َمْصلََحة طَرَف ُمَعنيَّ

أن  دون  ِبَعيِْنه،  فَرْد  ِبالطَّرَف  املَْقُصود  أن  أو  عام،  ِبَشْكل  املُْجتََمع  ِبالطَّرَف  املَْقُصود  أكان 

يكون املقابل لذلك تعاسة، حزن، أمل، أو شقاء ملجتمع آخر أو أفراد آخرين. وبالتايل فإّن 

تنبثق عن املقاصد اإللهية يف خلقه، فالله أراد من السعادة  التقعيد ملفهوم »النفعيّة«  هذا 

غايًة ملخلوقاته، وحّث عليها.
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الدوليّة، وتحّول  العالقات  االستعامر عىل  منذ سيادة حركة  السياسيّة  أّن املامرسة  بيد 

الرصاع الّدويل فيام بني الدول الكربى إىل رصاع عىل املستعمرات، وما رافقها ونتج عنها 

أسواق  إىل  وسوقهم  ناسها  واسرتقاق  املستعمرات  نهب  للمستعمر  بّرر  سيايسٍّ  فكٍر  من 

الّنخاسة، ومن ظواهر هذا التربير أّن ذاك الفكر االقتصادي – السيايس أطلق اسم »التجارة 

املستعمرات،  عىل  االستعامريّة  الدول  مارسته  الذي  الّدويل  الّنهب  حركة  عىل  الّدوليّة« 

أعادت هذه املامرسات الحياَة للامكيافليّة بأبشعِ صورها، وتحّولت نظريّة الّنفعيّة إىل األنانيّة 

واالستئثار واحتكار الحق يف الرّفاه الشخيص، حتى ولو أّدى إىل شقاء وخراب مجتمعات 

بكاملها. وهذا ما أسفر عن حروٍب مدّمرة عىل امتداد الكرة األرضيّة مل يلجمها سوى حالة 

توازن الّرعب خالل »الحرب الباردة« التي أتاحت لحركات التحّرر الوطني يف املستعمرات 

أن تَْنمو وتحّقق عدداً من املكاسب الوطنيّة.

العاملية  الحرب  بعد  ما  الغرب  برز يف  الذي  التوفيقي  السيايس  الفكر  بأّن  نرى  لذلك 

الثانية، وخاصة يف أوروبا الغربية املرتعدة من أي حرب بني قطبي الرصاع الّدويل، مل يكن 

سوى حالة استثنائيّة تعرّب عن طبيعة املرحلة التاريخية، وليعود الفكر السيايس الغريب إىل 

سابق عهده يرّبر إخضاع الشعوب وقهرها وسلبها ثرواتها تحت ذريعة حق الدول العظمى 

بـ »حامية مصالحها« فيام وراء البحار، حتى ولو كانت هذه املصالح تعني نهب الشعوب 

وإخضاعها وكرس إرادتها بالقّوة العسكريّة املبارشة أو التهديد بها.

إذاً، الفكر الغريب الّسائد، منذ أن هيمنت الرأسامليّة عىل منط اإلنتاج والسلطة السياسيّة، 

لعب دوراً وظيفيّاً ضمن األوليات الّداخلية للسلطة عىل املستويني السيايس واالقتصادي، 

ومل يكن شيئاً مستقاّلً أو منفصالً عنها، بل هو وليد ونتاج االندفاعة الرأسامليّة وما تقتضيه 

مقدراته  لتطوير  الّنهبي  الجهاز  ثرواته وعضويتها يف  ونهب  إخضاع لآلخر؛ الستغالله  من 

عىل مزيد من النهب، ولخلق عامٍل قائم عىل مزيد من الاّلتكافؤ يف العالقات الّدوليّة. 

إّن ارتكاز الفكر الغريب الّسائد عىل مبادئ تتيح ملن يقبض عىل مقاليد القّوة االقتصادية 

الخاص ملا  تفسريه  يفرض  أن  اآلخرين، ويف  إرادته عىل  يفرض  أن  الحق يف  والعسكريّة 

هو »خري« وما هو »رش«، وبالتايل تفسريه ملا هو »إرهاب« وما هو »حق مرشوع للدفاع عن 

النفس«، خلق »نظاماً« عامليّاً يعّزز القالقل واالضطرابات األمنيّة حول العامل. فماّم ال شّك 

فيه هو أّن خطر نشوب حرب بني الدول الكربى تالىش، إاّل أنّه حّول العامل إىل »كرٍم« يصول 
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فيه الدبُّ ويجول، ويزرع الخراَب حيثام وقعت قدماه، ويُنبّئ بعامٍل أقرب إىل الوحشيّة منه 

إىل ما تقتضيه رضورة االجتامع البرشي من استقرار وأمن وسالم يقوم عىل عالقات متكافئة 

فيام بني الدول واملجتمعات البرشيّة كافة. وهو بالتايل قّوض ميثاق األمم املتحدة والغاية 

التي أُنِشئَْت املنظمة الّدوليّة من أجلها، ولريى ليرباليو القرن العرشين، قبل غريهم، مدى 

وحشيّة الرأسامليّة حني تفلت من عقالها.

* يف العاملني العريب واإلسالمي حدثت نتائج كارثّية بفعل نظريّة الفوىض الخالقَّة التي 
بني  رابٍط  من  ترون  هل  املنرصمني.  العقدين  الجدد خالل  األمريكيون  املحافظون  أطلقها 

نظريّة الفوىض وما ُعرف بثورات الربيع العريب مع ما أفضت إليه من تداعيات ونتائج إىل 

اآلن؟

السياسة  تبّنتها  التي  املفاهيم  أخطر  من  واحداً  الخاّلقة«  »الفوىض  مفهوم  شّكل   -

األمريكية عدوانيًّة عىل شعوب العامل، والتي َعْنَونَت أسلوب تعاطيها مع عمليّة إنتاج وإعادة 

العامل العريب بشكل خاص،  الدول املُستْضَعفة بشكل عام، ومع قضايا  إنتاج السلطة يف 

طوال الفرتة التي تلت الحرب اإلرسائيليّة عىل لبنان عام 2006.  وميكن اعتبارها إىل حدٍّ 

بعيد املخطّط بـ»بعد فشل تلك الحرب وعجزها عن تحقيق ما كشفت عنه وزيرة الخارجية 

األمريكية حني ذاك غونداليزا رايس حيث اعتربت، وخالل األسبوع األول الندالع الحرب، 

أّن ما نشهده اآلن يف لبنان إمّنا هو »مخاض والدة الرشق األوسط الجديد«. وتقاطع هذا 

الكالم مع ما كان قد ذكره وزير الخارجية األمريكيّة األسبق هرني كيسنجر يف »الواشنطن 

بوست«، قبل يومني من إعالن رايس، حيث قال: »أن الخطوة التالية هي إيران«.

إن ما رّصح به قطبان من أقطاب صناعة القرار األمرييك، كيسنجر ورايس، يف مستهل 

الحرب اإلرسائيلية عىل لبنان، يوّضح إىل درجة كبرية أّن تلك الحرب كانت مدخالً إىل تنفيذ 

ما تفتّق عنه الفكر االسرتاتيجي األمرييك؛ إلخضاع املنطقة، وترشيع عمليات الّنهب فيها، 

وخلق األجواء املريحة لالسرتاتيجية األمريكيّة؛ لتنفيذ سياساتها، ولقطع الطريق أمام نهوض 

أي مرشوٍع مضاد للهيمنة األمريكيّة عىل املنطقة، ال سيّام منها مرشوع االستنهاض الوطني 

للتحّرر الذي كانت مالمحه قد بدأت بالتبلور بعد تحقيق محور املقاومة انتصاره البنيِّ يف 

لبنان عام 2000 والذي تجىّل بتحرير معظم األرايض اللبنانية من االحتالل اإلرسائييل دون 

قيٍد أو رشط. 



حوارات تأسيسّية في علم االستغراب )رؤى وآراء نقدّية في العلوم اإلنسانّية الغربّية( 54

إاّل أّن الحقائق التي أكّدتها املقاومة يف مواجهة الحرب اإلرسائيلية عليها من خالل ما 

حققته من انتصارات، وما رّسخته من قواعد رادعة للعدو، الذي كان يشكل يف تلك الحرب 

رأس حربة لالسرتاتيجية األمريكية، وإلزامه بوقف الحرب دون تحقيق أيٍّ من أهدافه املعلنة 

فيها، إضافة إىل أن نتائجها جاءت إىل حدٍّ بعيد بثابة الرّد الّصادم عىل »األوامر« األمريكيّة 

كولن  آنذاك  األمريكية  الخارجية  وزير  حملها  قد  كان  التي   ،2003 عام  السورية  للقيادة 

الهدف  لتحقيق  التكتيكية سعياً  االستدارة  إىل  األمرييك  القرار  بصّناع  دفع  ذلك  كل  بأول، 

بعد  الرشقي،  األورويب  املشهد  استعادة  إىل  اللجوء  فكان  أخرى،  بوسائل  االسرتاتيجي 

تفّكك املنظومة السوفياتيّة، أواخر مثانينيات وأوائل تسعينيات القرن املايض، والعمل عىل 

نقل تجاربها يف تلك الدول إىل املنطقة العربية عرب تطبيق السياسات التي تّم استخدامها 

تلك املجتمعات وحّولتها إىل  تدمري  أّدت إىل  والسيطرة، وهي سياسات  هناك لإلخضاع 

دول مشلولة ال حول لها وال قّوة.

ومن الجدير ذكره، هو أن تكتيكات السيطرة واإلخضاع التي كانت قد مارستها الواليات 

املتحدة يف دول أوروبا الرشقيّة، كانت هي موضوع رسالة دكتوراه غونداليزا رايس نفسها؛ 

قادة  بوالء  االكتفاء  عن  الكفَّ  املتحدة  الواليات  »عىل  بأّن  االستنتاج  إىل  خلصت  حيث 

األنظمة السياسية يف دول العامل لها«، عرب مجموعة من االتفاقات والتفاهامت واملصالح 

املتبادلة، لحامية مصالحها وتنفيذ سياساتها يف تلك الّدَول، بل عليها العمل لخلق »جمهور 

األمريكيّة،  الحياة  ألسلوب  تطلّعاته  وتحكمه  بها  مصالحه  ترتبط  املتحدة  للواليات  مواٍل 

ويكون هذا الجمهور هو الذي يدفع قادة بالده بالوجهة املالمئة للمصالح األمريكية... وهو 

الذي يضمن ثبات قادة تلك الدول عىل الوالء للمصالح األمريكيّة«.

يف  أساسيّة  مفاصل  عىل  للقبض  األمريكية  السياسات  انطلقت  السياق،  هذا  ضمن 

املجتمعات العربية من خالل عرشات املنظامت التي أنشأتها تحت مسّميات مختلفة ترتبط 

بنظومة تتلّقى متويلها من الخارج ُعرفت باسم »منظامت املجتمع املدين« مخرتقة بذلك 

الهيئات والجمعيّات األهليّة عىل مساعدات وهبات من  التي تجرّم حصول  الدول  قوانني 

الخارج. ويخضع الّناشطون فيها لتدريبات خاصة ومركّزة عىل أيدي خرباء يف معسكرات 

أقيمت لهذه الغاية يف أكرث من دولة. وهي تعمل بتوجيه مبارش من ممّوليها، وتعطي لنفسها 

لالعرتاض عىل  الّناس  الحق يف جمهرة  وكذلك  الّدولة،  مؤّسسات  عىل عمل  رقابيّاً  حّقاً 
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الحكومات،  وليست  الناس  مصالح  متثّل  التي  هي  بأنّها  واالّدعاء  حكوماتها،  سياسات 

الّسلمي  التحرّك  شعارات  وترفع  منتخبة،  دستوريّة  مؤّسسات  عن  ناتجة  كانت  وإن  حتى 

عن  تتغاىض  ما  غالباً  الذي  الوقت  يف  اإلنسان،  وحقوق  والشفافية  الدميوقراطية  لتحقيق 

انتهاكات حقوق اإلنسان حني يكون هذا التغايض يف خدمة السياسة األمريكية، وغالباً ما 

يكتنف ملفاتها املالية الغموض وعدم الشفافيّة يف مصادر متويلها ويف أبواب ووجهات 

إنفاق ميزانياتها التي ال تخضع ألّي رقابة سوى رقابة ممّوليها. وهي فوق كل ذلك تحظى 

الرسميّة،  السلطات  أّي تدّخٍل بشؤونها أو نشاطها من  بـ »الحصانة« األمريكية يف مواجهة 

من  أيضاً  وإمّنا  متويلها،  تسهيل  يف  فقط  ليس  املنظامت،  تلك  األمريكية  اإلدارة  وتساند 

خالل تهديدها الّدائم للحكومات بالعقوبات أو بالتدخل العسكري لحامية أنشطتها حتى 

ولو كانت تلك األنشطة تعرّض األمن الوطني للخطر.

تنفيذ  املتحدة  الواليات  استطاعت  املجتمع،  يف  املنغمسني  من  »الجيش«  بهذا 

تكتيكات »السيطرة املزدوجة املداخل«، مدخل علوي عرب سلطات عاجزة عن املواجهة، 

ومدخل سفيل، عرب منظامت تعرف كيف تستثري الّناس برفع شعارات تعرّب عن هموم الناس 

ندغدغ  التي  مطالبهم  لهم  وتصيغ  الّدولة،  مؤسسات  بوجه  بهم  تدفع  وكيف  ومشكالتهم، 

مشاعرهم، ولكن دون تحديد أي وسيلة مفهومة لتحقيق هذه املطالب، فليس املطلوب هو 

تحقيق تلك املطالب، بل كل املطلوب هو إحداث الفوىض وإظهار عجز السلطات عن 

ضبط جمهورها، ليتوىّل املستوى العلوي من مدخيل السيطرة توظيف تلك األحداث يف 

توجيه السياسات العامة للدولة با يتالءم مع السياسة األمريكية.

مسّمى  تحت  انطلقت  التي  التحرّكات  إشعال  تفاصيل  نرصد  حني  فنحن  ولذلك، 

واالنتامء  الوجهة  معروفة  إعالم  وسائل  ومواكبة  وتوجيهها  إدارتها  وكيفيّة  العريب«  »الربيع 

توظيفها يف  التحرّكات وكيفيّة  تلك  نبحث يف مآالت  ثم  التحرّكات، ومن  لهذه  والتمويل 

بأّن ما بني نظريّة »الفوىض الخاّلقة« وتحرّكات  خدمة االسرتاتيجية األمريكيّة، ندرك متاماً 

»الربيع العريب«، ليس مجرّد رابط، بل ما بينهام هو عالقة السبب والنتيجة، فتلك التحرّكات 

األمريكية  األجهزة  مارستها  التي  للسياسات  نتيجة  سوى  ليست  »ثورات«  باسم  املوسومة 

املختلفة يف تطبيقها لنظرية »الفوىض الخاّلقة«.
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* إىل أّي مدى استطاعت األطروحة الفلسطينّية أن تبقى خارج دائرة االحتواء االسرتاتيجي، 
التي حرصت الثقافة الكولونيالّية املستأنفة عىل ترسيخها بقّوة خالل العقود املاضية؛ ألجل 

تصفية قضّية الشعب الفلسطيني يف العودة وحّق تقرير املصري واالستقالل الوطني؟

حملت اتّفاقات أوسلو عام 1993، بني العدو اإلرسائييل ومنظمة التحرير الفلسطينيّة، 

الثوابت  هّدد  الفلسطيني،  الوطني  النضال  يف  خطرياً  انكفاًء  املُعلَن،  وغري  منها  املُعلَن 

التاريخيّة التي قام عليها هذا النضال، وشمل ثالثة مفاصل أساسيّة:

املفصل األّول: اعرتاف املنظمة بحق »إرسائيل« يف اغتصابها ملعظم مساحة فلسطني 

وإقامة دولة عليها.

املفصل الثاين: إلقاء املنظمة لسالحها وإنهاء حالة الكفاح املسلّح كوسيلة من وسائل 

الاّلمتكافئ  الدبلومايس  بالعمل  واستبداله  الفلسطيني  الشعب  حقوق  إلحقاق  النضال 

بطبيعته.

الشعب  نضال  حولها  يتمحور  التي  األساسيّة  القضايا  بوضع  القبول  الثالث:  املفصل 

قضية  إىل  إضافة  ديارهم،  إىل  الالجئني  عودة  وقضية  القدس  قضية  وخاصة  الفلسطيني، 

الدولة الوطنية املستقلّة، موضع تفاوض ومساومة مرتوكة للتفاوض يف مراحل الحقة. 

وقد عرّبت هذه االتّفاقات، با تضّمنته من تنازالت خطرية، عن عجز القيادة الفلسطينية 

آنذاك عن االستفادة من الزّخم الذي قّدمته االنتفاضات الشعبيّة املتتالية للشعب الفلسطيني 

يف الضّفة الغربيّة وقطاع غزّة تحت االحتالل، منذ عام 19٨7، والتي كانت رشاراتها تُلهب 

حامس الفلسطينيني يف األرايض املحتلّة عام 194٨، وتهّدد بزلزلة الكيان الصهيوين برّمته، 

فذهبت تلك القيادة نحو الخضوع ملتطلّبات املتغرّيات الجيو – سياسيّة يف اإلقليم الّناجمة 

عن الغزو العراقي للكويت وتداعياته، السياّم منها الحشود العسكريّة األمريكية واألوروبية 

يف املنطقة وحرب »عاصفة الصحراء« التي أّدت إىل تدمري الجيش العراقي ووضع العراق 

برّمته تحت الحصار. 

كانت حركة التحّرر الفلسطيني عىل وشك إنجاز التوازن االسرتاتيجي مع العدو من خالل 

منجزات االنتفاضات الشعبية املتتالية واملتواكبة مع الكفاح املسلّح، إاّل أّن اتّفاقات أوسلو 

أجهضت هذه اإلمكانيّة، بوأدها لالنتفاضة، وبتخلّيها عن املقاومة العسكريّة، وبإعرابها عن 
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استعدادها لالعرتاف بحق الكيان الصهيوين باغتصاب معظم جغرافيّة فلسطني واملساومة 

أو  الفلسطينية،  لألطروحة  نكوصاً  ما شّكل  وهذا  القدس.  والسيادة عىل  العودة  عىل حق 

بثوابت حركة النضال الفلسطيني.

إاّل أنَّ تلك الثوابت ما لبثت أن استعادت بعض زخمها مع التقاط قوى ثوريّة جديدة، ومن 

خارج أطر منظّمة التحرير الفلسطينيّة، للمبادرة، فردفت بالّدعم واملؤازرة التحرّكات الشعبيّة 

بإلحاقها هزمية مدّوية  لبنان عام 2000  بإيجابيّة مع ما أنجزته املقاومة يف  التي تفاعلت 

بالعدو الصهيوين وعمالئه وتحرير الجزء األعظم من األرايض اللبنانية املحتلّة دون قيد أو 

رشط. وقد أعادت هذه القوى االعتبار للكفاح املسلّح معلنًة رفضها ملنطق املساومة عىل 

حق العودة والسيادة عىل القدس، وأعادت الحيويّة ملطلب تحرير فلسطني، كل فلسطني، 

وإقامة الدولة الوطنية عليها.  وقد أمثر هذا التحّول تحريراً لقطاع غزّة حيث أقدمت قوات 

االحتالل، ومن جانٍب واحد، عىل تفكيك مستعمراتها يف القطاع ونّفذت انسحاباً من جانب 

واحد عام 2005.

لقد كان إلعادة االعتبار للكفاح املسلّح كأداٍة رئيسٍة لتحقيق أهداف النضال الفلسطيني، 

الّدور األساس يف استعادة الحيويّة لتطلّعات الشعب الفلسطيني يف العودة وتقرير املصري، 

وهو ما أسهم يف تحصني املوقف الشامل لهذا الشعب من أطروحة »صفقة القرن« ورفضها 

رفضاً مطلقاً بسبب ما أنكرته تلك »الصفقة« عليه يف حّقه بالعودة إىل دياره ويف تقرير مصريه 

وإقامة دولته الوطنية املستقلة التي يرى بأنّه ال بّد أن تكون عاصمتها القدس.

إنجازات  خالصة  إنّه  لقلنا  بالغرب  اإلرسائييل  الكيان  عالقة  ف  نوصِّ أن  لنا  كان  لو   *
هذا  وافقتمونا  إن  ذلك،  يعني  أال  العرشين..  القرن  بداية  يف  االستعامري  ببعدها  الحداثة 

واضمحالل  بانكفاء  مرتبٌط  عنرصيٍّ  استيطاينٍّ  ككياٍن  إرسائيل  اضمحالل  أّن  التوصيف، 

الوجود االستعامري الغريب للمنطقة؟

أوروبا  يف  الربوتستانتيّة  الثورة  منذ  املمتّد  الزمن  هو  بـ»الحداثة«  املقصود  كان  إذا   -

وتبّدالت جوهريّة  انقالبات  من  قرون  ثالثة  عنها خالل  نجم  وما  السادس عرش  القرن  يف 

يف موقع الرأسامل اليهودي ودوره يف اإلدارة والسياسة والفكر األورويب، وتالياً يف الفكر 

حلول  مع  االستعامري  الفكر  عىل  تبّدالت  من  طرأ  ما  ذلك،  عىل  وتأسيساً  األمرييك. 

االستعامر الربيطاين والفرنيس محّل االستعامر القديم )الربتغايل واإلسباين( ودالالت هذا 

الحلول ومقّوماته... حسناً، فأنا أوافق عىل هذا التّوصيف من حيث املبدأ، ولكّني أفّضل 
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أن أسّمي األشياء بأسامئها بشكل أكرث وضوحاً، وأقول بأّن الكيان الصهيوين بذاته هو مثرة 

من مثرات سيطرة الرأسامل اليهودي عىل القرارين السيايس واالقتصادي يف الغرب عموماً. 

وبالتايل فإّن لهذا الكيان طبيعة وظيفيّة يف اسرتاتيجيّة السيطرة واإلخضاع التي كانت موكلة 

يف بداية القرن العرشين لربيطانيا وفرنسا، وتحّولت بعد الحرب العامليّة الثانية لتكون هذه 

االسرتاتيجيّة عىل هّمة الواليات املتحدة األمريكية. 

عراها  تنفصم  ال  هي عالقة عضويّة  إذاً،  والغرب،  الصهيوين  الكيان  بني  فيام  فالعالقة 

وال ميكن التعاطي معهام بوصفهام طرفني أو شخصيتني معنويتني تتعارض مصالحهام أو 

تتالقى تبعاً لتحّول الظروف واملعطيات، وال ترقى التباينات التي تطفو عىل سطح العالقات 

النظر يف  من حني آلخر، يف مسائَل سياسيٍّة معيّنٍة، ألكرث من كونها اختالف يف وجهات 

املنطقة  يف  واإلخضاع  السيطرة  اسرتاتيجيّة  لكرس  الّنضال  فإّن  ولهذا،  الواحدة.  اإلدارة 

محكوم بالتعاطي مع مركز القرار وأذرعته وأدواته ككلٍّ متكامل، وميكن اعتبار أّن الوظيفة 

ق اإلقليمي لتلك األذرع واألدوات. األصليّة للكيان الصهيوين بوصفه املنسِّ

يف  الكثيف  الغريب  واألورويب  األمرييك  العسكري  الوجود  أّن  مالحظة  املفيد  ومن 

املنطقة، من الهند والّسند حتى شواطئ البحرين األبيض واألحمر واملحيط الهندي ارتبط 

تكثيفه بشكل كبري مع انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران عام 1979، والذي بدأ ِبَّد نظام 

صّدام حسني بأحدث األسلحة وأكرثها تطّوراً لشّن الحرب عىل النظام الذي أفرزته الثورة، 

كانت  التي  اإلقليميّة  املعادالت  يف  الثورة  هذه  أحدثته  الذي  االسرتاتيجي  للخلل  نتيجة 

تضمن حسن عمل أواليات السيطرة واإلخضاع التي يتواّلها الكيان الصهيوين عىل مستوى 

جهة  ومن  جهة،  من  الخليج«،  »رشطي  دور  يلعب  كان  الذي  الشاه  نظام  فتدمري  اإلقليم. 

السيطرة  اسرتاتيجية  ضمن  وظيفته  ألداء  الصهيوين  للكيان  اسرتاتيجيّاً  عمقاً  يشّكل  أخرى 

واإلخضاع، أربك املخطّطات الغربيّة وأثار قلقها ووضع الكيان الصهيوين يف دائرة الخطر. 

وهذا ما حدا بها للمغامرة بتقديم تكنولوجيتها العسكريّة املتطّورة لصّدام حسني الذي كان 

محسوباً يف املعادلة اإلقليميّة عىل االتحاد السوفيايت، الذي كان ما زال قامئاً. إاّل أّن الصمود 

األسطوري للجمهورية اإلسالمية الّناشئة بوجه التحالف الدويل الذي يقف وراء نظام صّدام 

حسني، فرض عىل الواليات املتحدة أن تكون حارضة بقواتها العسكرية بشكل مبارش يف 

املنطقة فور وقف إطالق النار وانتهاء الحرب، متذّرعة بغزو صدام حسني للكويت.

يؤرشِّ الوجود العسكري األمرييك الكثيف يف املنطقة إىل أّن الكيان الصهيوين أصيب 
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تثبيت  القيام بوظيفته يف اإلقليم ال سيّام لجهة حامية أذرع وأدوات  العجز عن  بحالٍة من 

الجمهورية اإلسالمية  بعد ما حّققته  نفسه بحاجة للحامية،  السيطرة واإلخضاع، وبات هو 

بثقلها العسكري  ُعد. فتدّخلت الواليات املتحدة  يف إيران من منجزات عىل مختلف الصُّ

والسيايس واإلستخباري؛ لتهيئة املجال الجيو - سيايس يف املنطقة ليكون مالمئاً لُحْسن 

أداء الكيان الصهيوين لوظيفته. وقد استخدمت كّل نفوذها وقدراتها لتدمري الجيوش العربية 

يف العراق وسوريا ومرص واليمن، ويف فرض اتّفاقات التطبيع والخضوع التي أبرمتها فيام 

بني الكيان الصهيوين وعدد من الدول العربية، وإلطالق يد ذاك الكيان يف تلك الّدول.

نصل من خالل هذا العرض الرسيع إىل االستنتاج بأّن الكيان الصهيوين ليس شيئاً مستقاّلً 

عن منظومة اإلخضاع والسيطرة، بل هو رأس حربة هذه املنظومة يف املنطقة، وبالتايل فإّن 

انكفاء واضمحالل الوجود االستعامري الغريب يف املنطقة ال يعني بالرّضورة اضمحالل 

هذا الكيان بشكل تلقايئ.

* يشهد الفكر السيايس املعارص جدالً عميقاً حول ما يُسّمى بنظريّة ما بعد االستعامر، 
وهذه الّنظريّة – كام هو معروف - بالقدر الذي تنطوي فيه عىل نقٍد للتجربة االستعامريّة، 

هذه  تقاربون  كيف  شّتى..  بوسائل  االستعامري  الفكر  إنتاج  تعيد  نفسه  الوقت  يف  فإنّها 

النظريّة وما هي األسس التي تستند إليها؟

بعد  »ما  حول  موضوعها  يدور  »نظريّة«  هناك  بأّن  القول  به  املُبالَغ  من  يكون  قد   -

االستعامر«، فاملسألة ال يعدو كونها مصطلحاً للتصنيف والتّحقيب، تشمل األعامل الفكريّة 

واألدبيّة بكّل تنّوعاتها وتناقضاتها وببانيها النظريّة املختلفة يف مرحلة زمنيّة معيّنة وتتناول 

قضايا وهموم مجتمعات الّدول التي خرجت، لتوِّها أو منذ زمن أبعد، من تحت االستعامر 

نفسها  تجد  املايض،  قضايا  من  بات  االستعامر  بأّن  والعتبارها  ولكّنها،  املبارش.  الغريب 

تحرّك وتبني عىل األرضية نفسها التي أّسسها االستعامر، وترّوج، عن وعي أو عن غري وعي، 

لألطروحات واألطر املعرفيّة القامئة عىل مركزيّة الغرب االستعامري الذي ترى فيه النموذج 

واملقياس للتقّدم والتّخلّف. غري أّن ما ميكن اعتباره »نظريّة«، هو الخلفيّة التي توّجه هذه 

األبحاث وترّوج لها. 

قد سبقت  بعد االستعامر«  »ما  أدب  بدايات  تكون  قد  التنمية،  اجتامع  زاوية علم  فمن 

الالتينية  أمريكا  يف  والسيايس  االقتصادي  األدب  يف  سياّم  ال  وشيوعه،  املصطلح  ظهور 

)مع اندريه غندر فرانك وتشيلسو فورتادو وجاك وودس( مع بداية ستينيات القرن املايض، 
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والتي جاءت تفاعالً مع أطروحات االقتصادي املاركيس األمرييك بول أ. باران ورفيقه بول 

الهام، والتأسييس يف موضوعه، »االقتصاد  سويزي منذ بداية الخمسينيات يف عمل باران 

للتنمية« وعمله باالشرتاك مع بول سويزي »رأس املال االحتكاري«. وقد رصد  السيايس 

باران وسويزي يف هذين العملني اآلثار الّسلبيّة للفعل االستعامري يف املستعمرات ومدى 

القدرة عىل مواجهتها إلحداث التنمية املرجّوة، إضافة إىل رصدهام لتطّور حركة السيطرة 

قد  كان  ما  أغفال  ولكّنهام  للقارات.  العابرة  والرشكات  املايل  املال  رأس  عرب  واإلخضاع 

توّصل له الفيلسوف اإليطايل أنطونيو غراميش حول املوقع املهيمن للثقافة اإلمربيالية يف 

التي  القواعد نفسها  النمو«، تقوم عىل  للبلدان »متدنيّة  املستعمرات. وقّدما حلوالً تنمويّة 

أرساها االستعامر يف املستعمرات: تكثيف عوامل الرّسملة يف اإلنتاج الزراعي والصناعي 

وتقليص دور »اإلنتاج التقليدي« يف االقتصاد، باعتباره يشّكل عقبة كأداء بوجه التنمية.

االقتصادي  والفكر  جهة،  من  وسويزي  باران  بني  فيام  إليه  أرشنا  الذي  التفاعل  وبهذا 

التنموي يف أمريكا الالتينية من جهة أخرى، ميكننا رصد بدايات تكامل خطابني يتقاطعان 

 )Colonial Discourse( بـ »الخطاب االستعامري«  ويتكامالن فيام اصطلح عىل تسميته 

وثقافة »ما بعد االستعامر«.

فقد توّصل مفكرو أمريكا الالتينية يف تفاعلهم مع أطروحات باران وسويزي، ومن خالل 

لالستعامر  خاضعة  كانت  التي  للمجتمعات  واالجتامعي  االقتصادي  للواقع  ترشيحهم 

للدولة  جديدة  أسس  بناء  نحو  وتتطلّع  السيايس«،  »استقاللها  عىل  وحصلت  املبارش 

املستقلّة، توصلوا إىل أّن االستعامر ما زال جامثاً يف حنايا املجتمع باقتصاده وثقافته وبنية 

الّنخب السياسية والثقافية املهيمنة، وركّزوا عىل مدى التشّوه الذي أصاب تلك املجتمعات. 

وأّن واقعاً كهذا، ما مل يشهد ثورة عىل كل مخلّفات االستعامر، ال ميكن أن ينجم عنه سوى 

غندر  تعبري  حسب  االستعامري،  باملرتوبول  الّصلة  وثيقة  رثّة،  برجوازيّة  تقوده  رثٍّ  تطّور 

التي  التبعيّة االقتصاديّة  »الّصلة« مع املرتوبول سوى  أنّهم مل يلحظوا يف هذه  إاّل  فرانك. 

التبعيّة بستوياتها  ولتتحّول  بها،  االقتصادية رسوخاً  التبعية  وتزداد  السياسيّة،  التبعيّة  تدعم 

كافّة إىل تبعيّة ذاتيّة التموين.

ويف غمرة اإلشكاالت النظريّة التي أثارتها الحركة الطّالبيّة يف أوروبا أواخر ستينيات القرن 

املايض، بدأت اتجاهات فكريّة من صلب اليسار األورويب بالظهور تنتقد الفعل االستعامري 

العامل غري األورويب، وكأنّها صحوة ضمري وتعبرٌي عن عقدة ذنٍب، ولكّنها عجزت عن  يف 
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السابقة«. وقد عالج  تجاه قضايا »املستعمرات  نفسه  »الخطاب االستعامري«  الخروج عن 

كان  ما  باالعتامد عىل   )197٨( »االسترشاق«،  الشهري  املسألة يف عمله  هذه  ادوارد سعيد 

لـ  النظري  اإلطار  بثابة  العمل  هذا  فكان  فوكو،  وميشال  غراميش  أنطونيو  إليه  توّصل  قد 

»الخطاب االستعامري«، بعنى ما كان قد أنتجه االستعامر من نتاجات ثقافيّة ومعرفيّة إزاء 

مختلف املجتمعات غري الغربيّة تتالءم مع توّجهاته لرتسيخ تبعيّتها له، أو عىل األقل، كام رآها 

االستعامر نفسه بارتكازه عىل مركزيّته الثقافيّة. أو كام قال كارل ماركس: إّن حارض املجتمعات 

املتخلّفة هو مايض الدول املتقّدمة، فهي ترى يف هذا الحارض ماضيها، وبالتايل فإّن مستقبل 

املجتمعات املتخلّفة ال بّد أن يكون هو نفسه حارض املجتمعات املتقّدمة. 

إّن إطالق هذا املصطلح، مصطلح »ما بعد االستعامر«، نرى فيه إخفاًء ملسألة وإشاعة 

التي تلت االستعامر الغريب  ألخرى، إخفاء حقيقة املاهيّة السياسية واالقتصادية للمرحلة 

واإلخضاع،  السيطرة  أوليات  العاملي عرب  الّنهب  منظومة  هيمنة  مرحلة  أال وهي  املبارش، 

وإشاعة لوهم، إن مل نقل لكذبة، أال وهي أن االستعامر قد انتهى وأن عىل »املستعمرات 

املتقّدمة عرب سلوك املسالك  الدول  بركب  اللحاق  لتتمّكن من  أمورها  تتدبّر  أن  الّسابقة« 

نفسها التي سلكتها تلك الدول لتحقيق منّوها. ولكن هذا الوهم الذي يحاولون إشاعته، عرب 

ما تقّدمه أطروحاتهم من اقرتاحات، ال يقدمون لهذه »املستعمرات السابقة« أي اقرتاح حول 

كيف ميكنها أن تنهب ثروات العامل بالقّوة العسكرية مثلام فعلت الدول املتقّدمة فحّققت 

عرب ذاك الّنهب ثرواتها التي حّولتها إىل رؤوس أموال وظفتها يف صناعاتها ويف تطوير جهاز 

نهبها ما وراء البحار. 

فلذلك، فنحن نرى، ومن وجهة نظر االجتامع الرّشقي اإلسالمي، بأّن هناك فكراً غربيّاً، 

ليس باملفهوم الجهوي أو الجغرايف للكلمة، بل بضمونه أكان حامله من الغرب أم الرشق، 

التصّدي له ومقارعته وفضح مراميه. فمقوالت  الفكرية والثقافية يجب  الحياة  يهيمن عىل 

»ما بعد االستعامر«، بكل تالوينها وتبايناتها ليست سوى مفصل من مفاصل تحسني أداء 

فإنّه حني تحني مرحلة »ما  لنا،  بالنسبة  أّما  الّنهب، أي االستعامر »بحلّة جديدة«.  منظومة 

والسيطرة،  الهيمنة  ربقة  من  واالنعتاق  التحّرر  من  متكنا  أنّنا  يعني  فهذا  االستعامر«،  بعد 

مع  يتالءم  أوطانها با  لبناء  القّوة  وامتلكت  بقرارها  اإلمساك  من  أّن شعوبنا متّكنت  يعني 

منها  املُنتجة  برثواتها  الترصّف  تختار ويف  فيام  تحيا حرّة سعيدة  أن  وتطلّعاتها،  حضارتها 

وغري املُنتجة، ويف أن تتفاعل ثقافيّاً مع ثقافة اآلخر ارتكازاً عىل ثقافتها الخاصة وبا يعربِّ 

عن ذاتها بالمحها وجوهرها.
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* أخذت نظريّة ما بعد االستعامر وال تزال، جدالً عميقاً بني النخب يف الغرب والرشق 
معاً.. وقد ظهرت هذه النظريّة يف حقبة ما بعد الحداثة لتؤّسس لفكٍر سيايسٍّ يُعيد تأسيس 

العلوم اإلنسانّية. وميكن أن نشري يف  الهيمنة بأدوات ومناهج كثرية، وخصوصاً يف حقول 

هذا الصدد إىل ما سّمي باالستعامر األكادميي واملعريف، الذي يعيد إنتاج نفسه من خالل 

هذه  إىل  تنظرون  كيف  واإلسالمية..  العربية  مجتمعاتنا  يف  والفكريّة  الثقافّية  البنية  اخرتاق 

النظرية يف ميدان التطبيق، وما هي األسس التي تقرتحونها ملواجهة اآلثار الناتجة عنها؟ 

- الرّشط األّول للحصول عىل الحريّة هو أن تكون حرّاً بجوهرك، وما مل تكن مستحوذاً 

اإلرادة  متتلك  فلن  والخضوع،  التّبعية  من  واالنعتاق  بالتحّرر  األكيدة  الّرغبة  عىل  بذاتك 

والتصميم لبلوغ ذلك. وما مل تكن واثقاً بسالحك الذي تواجه به عدّوك، فالهزمية ستبلغك 

قبل أن يبلغك عدّوك.

فعىل الرّغم من كّل ما يعتور مجتمعاتنا من وهن ومن اخرتاقاٍت ثقافيٍّة، وبل من هيمناٍت 

ثقافيٍّة معاديٍة، إاّل أّن هذه املجتمعات تزخر بأدواٍت مناهضٍة للهيمنة يجب تفعيلها وتأصيلها. 

فمع انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران وبنائها للجمهورية اإلسالمية، تّم توجيه رضبة قاصمة 

للهيمنة الفكريّة عىل املجتمع اإليراين، فاستعاد الفكر اإلسالمي موقع الصدارة يف املجتمع، 

وقّدم منوذجاً رائداً للحركة الثقافية والفكريّة يف املجتمعات العربية واإلسالميّة يجب االسرتشاد 

بها يف معركة املواجهة، واعتبار هذه املواجهة واالنتصار عىل الفكر املعادي جزًءا أساسيّاً من 

املعركة الشاملة لبناء املجتمع اإلسالمي الحر املقتدر املمتلك لقراره بذاته.

التي  للمرحلة  الحقيقي  التعريف  وراءها  يتوارى  التي  االستعامر«  بعد  »ما  فمقوالت 

فهي  الّدويل،  الّنهب  منظومة  العامل عرب  املطلقة عىل شعوب  الهيمنة  أي مرحلة  نعيشها، 

أيضاً تخفي األهداف الحقيقية التي ميكن اختصارها بالسعي لإلخضاع واإلبادة الحضاريّة 

عرب تشويه مرتكزاتها واستبدالها بأخرى تعيق منّوها الطبيعي.

إّن األسلحة التي علينا امتالكها يف هذه املواجهة هي: اإلرادة واإلميان والوعي والثّبات عىل 

القيَم األصيلة التي يقوم عليها اجتامع شعوبنا. فلو نظرنا إىل قيمة تبدو جزئيّة وتفصيليّة من هذه 

القيَم التي حثَّ عليها اإلسالم، أال وهي قيمة »صلة األرحام« وما يرتبط بها ويتفّرع عنها من قيَم 

أخرى، وعملنا عىل تأصيل هذه القيمة وأعدنا لها أهّميتها ووهجها يف العالقات االجتامعيّة، 

نكون بذلك حّققنا تحصيناً للمجتمع من جهود األطروحات املعادية يف عملها الدؤوب لـ 

»فردنة« املجتمع وإشاعة التفكيك يف البُنى االجتامعيّة، وبالتايل لضياع الهويّة واالنتامء.
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ويف الوقت نفسه، فرضورات املواجهة تقتيض أن منتلك اإلرادة الّصلبة لتحقيق النرص يف 

املواجهة، وامتالك الثّقة بالّنفس واإلميان بأّن ما عندنا يستحّق الّنضال يف سبيله، من جهة، 

ومن جهة أخرى فهو يكفي زاداً للمواجهة. وفوق كل ذلك، الثقة بأّن ما نناضل يف سبيله إمّنا 

هو الحقُّ الذي كُلّفنا باتباعه وأّن الله سبحانه وتعاىل وعدنا بالّنرص وإّن وعد الله حق.

عىل هذه املرتكزات األساسية يف املواجهة، وبينام ندعو إىل رضورة أن يعمل املجتمع 

يعمل عىل تحديث  أن  الخاصة، يجب  الحضارية واملعرفية  بأدواته  الذايت  تطّوره  لتحقيق 

وعرصنة تلك األدوات وشحذها لتكون مؤهلة لخوض غامر املواجهة، من جهة، وإثبات 

القدرة عىل تحقيق املُرتجى. وأعني باألدوات هو ما أنتجته األّمة من نتاٍج فكريٍّ ومعريفٍّ 

يعتمد عىل ما وضعه اإلسالم األصيل من أسس للمجتمع وسياسته، يقوم عىل اعتبار اإلنسان 

قّوة وبأًسا مثلام  التطّور وهدفه، وأن ساسة الجامعة هم أحكمهم، وليس أشّدهم  أداة  هو 

معيقات  من  اإلسالمي  الفكر  تخليص  يعني  وهذا  الرّاهنة.  الغربية  الحضارة  عليه  أضحت 

تطّوره، وبشكل خاص كّل ما أنتجته عقول فقهاء الّسالطني وأقالمهم طوال الزّمن الّسلطاين، 

الذي استمّر لقرون طويلة، من تشويهات لإلسالم ومقاصده. 

إّن الرضورات التي تحتّم مقارعة الفكر املعادي، تحتّم أيضاً بلورة الفكر الذي نحمله يف 

هذه املقارعة، ومثلام نعلن والءنا للفكر اإلسالمي األصيل، علينا إعالن الرباءة من كّل ما 

صاغه فقهاء السالطني وماّم اقرتفه هؤالء السالطني من موبقات وانحرافات يف مامرستهم 

لسلطانهم الذي أّدى إىل انفصال السلطة عن املجتمع األهيل وجعل عملية إنتاج السلطة 

فطاملا  الرّماح.  وأسّنة  السيوف  وتحسمها  املجتمع،  عن  بعيداً  تتّم  عملية  إنتاجها  وإعادة 

نتاجات  أنفسنا يف خندق واحد مع  بيننا، سنجد  السلطاين ما زالت قامئة  الزمن  تداعيات 

الحضارة الغربية؛ حيث إّن منط االجتامع الذي أنتج الحكم الّسلطاين، هو نفسه الذي أنتج 

الفكر الغريب: منط اجتامع يقوم عىل الغلبة بالعسكر واملال.

للمواجهة  معرفّية  اسرتاتيجيات  صوغ  مجتمعاتنا  يف  الّنخب  تستطيع  مدى  أّي  إىل   *
الحضارية مع الغرب، يف إطار مرشوع التأسيس لعلم االستغراب؟

الغرب  الرّد عىل  العلم بثابة  الهدف من تأسيس هذا  أاّل يكون  بداية، من الرضوري   -

بأن  الحتياجاتنا  تلبيًة  يكون  أن  يجب  بل  االسترشاق.  علم  تأسيسه  لجهة  معه  والتاّمهي 

منتلك ما يكفي من املعرفة بطريقة تفكري الغرب وبأهدافه ومراميه. وملعرفة كيفيّة مواجهته 

وتحصني مجتمعاتنا من اخرتاقاته لها.
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أّما لجهة مدى قدرة الّنخب عىل صياغة مثل هذا املرشوع، فاإلمكانات عىل املستوى 

الّذايت، أي ذات هذه الّنخب، فهي متوفّرة وقادرة عليه. ولكن اإلنتاج الفكري يحتاج إىل 

حاملة لرتويجه حتى ال يبقى أسري الغرف املقفلة وسجني دفّات الكتب. 

بل  األفراد،  من  مجموعة  أو  فرد  مرشوع  ليس  أنّه  املؤكّد  من  كهذا  فكريّاً  مرشوعاً  إن 

وتعمل  نفسه،  الهّم  تحمل  أخرى  متعّددة  مؤّسسات  مع  يتناغم  مؤّسساتيًّا  عمالً  يستدعي 

بينها لتوحيد املصطلحات واملفاهيم ويستفيد بعضها من تجارب وخربات اآلخرين  فيام 

وجامعيّة  جامعيّة  قبل  ما  تعليميّة  معاهد  وتنظيم  وإدارة  الدوريّة.  والحوارات  الندوات  عرب 

وتخصصيّة إلنتاج الكوادر وتطوير الّرؤى واملقاصد.

باختصار، فهو مرشوع لنهضة أّمة، والّذود عن حياضها وحضارتها، ولذلك ال بدَّ من أن 

ه بكل مستلزمات النمو والتطّور.   تحضنه األّمة وترعاه ومتدَّ



أحادّية العقل الغربي ال تميِّز بين االعتدال 
والّتطّرف في العالم اإلسالمي

حوار مع الباحث الفرنيس-اللبن�اين أنطوان شاربونتيي�ه

كيف يبدو تفكري الغرب اليوم يف ظّل التحّوالت الكربى التي يعيشها العامل.. وال سّيام 

لجهة الّتعامل مع التعقيدات التي تعصف باملنطقة العربية واإلسالمية يف إطار اسرتاتيجيات 

الهيمنة االستعامرية بأشكالها املتعّددة.

هذا السؤال هو أحد أبرز املحاور التي تَركّز عليها الحوار مع الباحث يف الفكر السيايس 

الربوفسور أنطوان شاربونتييه. ومن الجدير باإلشارة أّن شاربونتييه هو باحث فرنيس ذو أصوٍل 

ًسا ومحارًضا يف الفلسفة السياسية  لبنانّيٍة، ويعيش يف العاصمة الفرنسية؛ حيث يعمل مدرِّ

وخبريًا يف شؤون الرشق األوسط.

»املحّرر»

* نريد من جنابكم يف مستهّل هذا الحوار وانطالقاً من موقعكم كباحث يف االسرتاتيجيات 
األوروبيون حيال املرشق  فيها  يُفكّر  التي  الكيفّية  إجاملّيًة عن  رؤيًة  لنا  تقّدموا  أن  الغربية، 

العريب واإلسالمي، وال سّيام لجهة الرصاع عىل هذه املنطقة وإعادة الهيمنة عليها؟

اليشء  والعلمي، وبعض  السيايس، واألخالقي،  واالنحطاط  الرّتاجع  اليوم ويف ظّل   -

األنجلو  الجدد  املحافظني  وجود  ومع  عام،  بشكٍل  الغرب  منه  يعاين  الذي  الحضاري، 

سكسونيني ومعهم املسترشقني األوروبيني الجدد، يتغرّي بشكٍل جذريٍّ منطق الفكر األورويب 

املرشق  نجد  املحيط  هذا  ويف  واملتوّسط،  القريب  ومحيطه  نفسه  إىل  ونظرته  ومنهجه 

العريب واإلسالمي. تغرّيت نظرة الرأي العام األورويب تجاه العرب واإلسالم، وهذا منذ عقود 
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بسبب سياسة أمريكا يف منطقة الرشق األوسط، وبسبب الّضخ اإلعالمي الذي واكب هذه 

السياسة منذ هجامت 11 أيلول، الذي أظهر للعامل الغريب أّن اإلسالم هو عدّو الحضارة 

والدميوقراطية. لكن يجب التنويه أّن أمريكا سعت بعد سقوط اإلتحاد السوفيتي إىل تصوير 

اإلسالم كعدو الغرب، وأّن العرب شعوٌب رجعيٌّة ومتخلّفة. أتت حروب أفغانستان ومن ثم 

اإلسالمي يف  التّوّجه  ذات  األصولية  الحركات  األمريكية  السياسات  دعمت  العراق؛ حيث 

الظاهر، ما أدخل الرأي العام األورويب املتأثّر بالفكر والنهج األمرييك بتاهات ومغالطات 

تاريخيّة، وسياسية وعلمية. منذ هجامت 11 أيلول أصبح اإلسالم بالنسبة للشعوب الغربية 

خطر وجودي. وتجّذرت هذه الفكرة مع ظهور داعش بعد ما يسّمى بالربيع العريب، وخاّصة 

مع الهجامت اإلرهابية التي رضبت أوروبا. 

دون  واحدٍة،  بسلّة  والعرب  املسلمني  كلَّ  خاص  بشكل  األورويب  العام  الرأي  يضع 

التمييز بني متطرف وبني معتدل، حتى إّن املواطن األورويب املولود أبًا عن جد يف أوروبا، 

وينتمي إىل الديانة اإلسالمية، وجد نفسه فجأة غريبًا عن وطنه األم، عن شعبه، عن بيئته، 

وأصبح يشعر أنّه مهّدد يف كينونته، بينام اآلخرين بدأوا يخافون منه. صعود اليمني املتطرف 

يف أوروبا جرّاء فشل سياسات بعض من تسلّم الّسلطة يف العقود السابقة، واعتباره اإلسالم 

يف أوروبا غري مطابق للرشوط، أّدى إىل عدم فهم ورشخ وانقسام كبري داخل املجتمعات 

وبني فئات الشعب الواحد. ترصّفات بعض املسلمني األوروبيني يُعّمق الرّشخ بني الرأي 

من  املسلمني  أو غري  املسلمني  بعض  محاولة  رغم  واإلسالم  عاٍم  بشكٍل  األورويب  العام 

إعطاء الّنظرة الصحيحة عاّم هو اإلسالم. عدم فهم اإلسالم أىت بفعل الّضّخ اإلعالمي الذي 

لديهم مامرسات  الذين  أيًضا من بعض املسلمني  لكّنه أىت  معيّنة،  يخدم مصالح سياسيّة 

سوسيولوجيّة ال دينيّة وال روحيّة إميانيّة.  

أّما بالنسبة للهيمنة من جديد عىل منطقة املرشق العريب، فهذا مرشوع ليس خفيًّا عىل 

القامئة حاليًا عىل سبيل املثال يف سوريا  الحروب منذ 1990 وخاّصة  أحد، وهو سبب 

واألزمات األخرى يف لبنان والعراق خاّصة من بعد الربيع العريب املشؤوم.   

* ما الّتحّوالت التي طرأت عىل التفكري السيايس واالسرتاتيجي األورويب حيال املنطقة 
العربية بعد مرور أكرث من قرن عىل معاهدة سايكس-بيكو، خصوصاً بعد استيالء أمريكا عىل 

مرياث أوروبا الكولونيايل؟
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نالحظ  العريب  املرشق  يف  أيّامنا  يف  الحاصلة  التطّورات  يف  أّن  التنويه  يجب  أّوالً:   -

بالخالصة  وجودي.  واهتزاز  نقاش  محال  هو  بيكو  سايكس  معاهدة  عن  نتج  ما  كّل  أّن 

انتهت فعليًا معاهدة سايكس بيكو وكّل ما نتج عنها؛ أّواًل، بسبب عدم أخذ بعني االعتبار 

الحدود املعتمدة  الفرنسيني واإلنكليز، ووضع  تقسيمها بني  املنطقة عند  مصالح شعوب 

نتج  ما  عىل  والجامعات  املجموعات  بعض  رهان  األوروبية،  القوى  هذه  ملصالح  اليوم 

تراجع  الكولونيايل،  أوروبا  مرياث  عىل  أمريكا  استيالء  وأخريًا  بيكو،  سايكس  معاهدة  من 

هذه األخرية عىل الصعيد الدويل وانتقالها من قوى عظمى إىل قطب قوي بني أقطاب عّدة 

زاد عىل انهيار معاهدة سايكس بيكو، ومعها السياسات الغربيّة برّمتها. لكن هذا االستيالء 

األمرييك لن يكون ممكًنا دون خضوع أوروبا بشكٍل شبه كيّل وطوعي منذ انتهاء الحرب 

العاملية الثانية للواليات املتحدة األمريكية. منذ ذلك الوقت دخلت أوروبا العرص األمرييك 

للسياسات واإلرادة األمريكية يف مجاالت عّدة سياسية،  وأصبحت يف شبه خضوٍع كامٍل 

واقتصادية، وثقافيّة، وحضاريّة. 

الرشق  يف  الغربية  االستعامرية  للحركة  مّهدت  التي  االسترشاقّية  الّثقافة  عن  ماذا   *
ورافقتها، هل انتهت أم إنّها ال تزال تجري عىل خطوٍط مستأنفٍة ولكن بأشكال أخرى؟

- مل تنته الثقافة االسترشاقيّة التي مّهدت للحركة االستعامرية الغربية يف الرشق ورافقتها، 

حقوق  رايات  تحت  املنطقة  يف  التدخل  منها  أخرى،  بأشكال  حالها  عىل  زالت  ما  وهي 

اإلنسان، والحرية، والدميوقراطية. 

* أال تعتقد أّن األطروحات التي شاعت مؤّخًرا حول اإلسالموفوبيا هي استئناف لثقافة 
االسترشاق وتوظيفاتها يف الفكر السيايس االستعامري؟

- رسعان ما أصبح االسترشاق، الذي كان يف يوم من األيام دعوة للسفر والفضول، وسيلًة 

نفسه، ولكن مع  الحديث مستمّر من املنظور  لخدمة مصالح سياسيّة خاّصة. االسترشاق 

رغبة متعّمدة لوضع الرأي العام الغريب يف حالة عدم فهم وجهل.

األوروبية، خاصة  للمجتمعات  مبارش  كتهديد  السياق  هذا  اإلسالموفوبيا يف  راية  تأيت 

عندما يأيت توظيفها ألجل مصالح خاّصة وانتخابيّة تخّص بعض األحزاب السياسيّة، وحتى 

بعض األشخاص. منطق اإلسالموفوبيا يضع الحواجز بني مكّونات املجتمع الواحد. جهل 
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اآلخر، الخوف منه، هي أوىل املكونات التي تستعمل لزعزعة املجتمعات بشكل عام، ما 

يكون له تداعياٍت سلبيٍة قد تؤّدي إىل أزمات وجوديّة وإىل حروب أهليّة. هناك من يسعى 

إىل ذلك يف أوروبا، لكن ال يزال هناك وعي شعبي يجّنب لحّد اآلن أوروبا هذه املتاهات. 

الت جوهريّة عىل جملٍة من املفاهيم األساسّية  * يف خالل العقود املنرصمة طرأت تبدَّ
واستقرار  بالثورات  تتحكم  التي  املوضوعّية  العوامل  لجهة  سّيام  ال  السيايس،  الفكر  يف 

املجتمعات وكذلك بالثوابت املتعلقة ببناء الدول ودميومتها.. هل لكم أن تضعونا بصورة 

إجاملية ومقتضبة بأبرز مظاهر هذه التبدالت؟

- لقد تبدلت كل املفاهيم الغربية يف ظّل ما يسمى بالعلمنة املقيّدة بالليرباليّة، وأصبحت 

القراءة اقتصاديّة وماديّة بحتة، سواء عىل الصعيد السيايس أو الصعيد االجتامعي. وهو األمر 

الذي أّدى إىل تعميق النزعات التفردية والفوقيّة لدى املجتمعات األوروبية. ما غرّي مفاهيم 

كثرية وأّدى إىل انحداٍر سيايسٍّ وثقايفٍّ.  يف ظّل هذه املتغرّيات ويف ظّل صعود التيّارات 

املتطرّفة تغرّي مفهوم بناء الدولة ودميومتها. بالنسبة ألوروبا يجب علينا األخذ بعني االعتبار 

نشأة اإلتحاد األورويب وتكوينه، الذي غرّي يف مفهوم بناء الدولة ودميومتها بإخراج البلدان 

التعاون األورويب مع 27 دولة  الوطنيّة إىل شكل من أشكال  الدولة  األوروبية من منوذج 

الليربالية  تربع  بعد  الحداثة،  فكر  مع  الروابط  كّل  تقريبًا  الغريب  الفكر  فقَد  اإلتحاد.  داخل 

الجديدة، فأصبح العلم والثقافة يشء مادّي مبنّي عىل املال والسلطة. رغم ذلك هناك من 

يُفتّش ويحاول الخروج من مجتمع االستهالك، لكن من مبدأ أّن املجتمعات رازحه فكريًا 

نطاق مجموعات  أو عىل  فرديّة  تبقى محدودة  فاملبادرات  الليبريية،  راية  منذ عقوٍد تحت 

صغرية ومتوّسطة وبغالبيّة الوقت ليس لها أّي تأثري عىل املسار السيايس العام. سيطرة النزعة 

تحكم  التي  هي  والسياسية،  األخالقية  القيم  منظومات  عىل  املفرطة  واملاكيافلية  النفعية 

الغرب اليوم، هي من تحّدد املسار الفكري والثقايف والسيايس للمجتمعات الغربية، فهي 

تحمل أخطاًرا كثريًة قد تسبب تداعيات سلبيّة جًدا عىل هيكليّة هذه املجتمعات ومستقبلها. 

يعي املواطن الغريب خطورة األمر، ويرى متاًما أين هي املشكلة، لكن تنطبق عليه املقولة 

الشعبية »ليس باليد حيلة«. 

* نال العاملان العريب واإلسالمي قسطه األعظم من النتائج الكارثّية املرتتّبة عىل الفوىض 
الخاّلقَّة خالل العقدين املنرصمني. كيف تقوِّمون ما عرف بثورات الربيع العريب وما أفضت 

إليه من تداعيات إىل اآلن؟ 
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- من وجهة نظري هناك عامل عريب متعّدد اإلثنيات والديانات واألعراق، ويجب العمل 

يجب  لكن  موجودة،  ليست  أنّها  يعني  ال  هذا  طبعاً  واالنفتاح.  التعّدديّة  ثقافة  تعميق  عىل 

العمل عليها بشكل أكرث جديًّة. إّن فصل العامل العريب عن العامل اإلسالمي، وكأنّهام كيانان 

مختلفان، ال يخدمان قضايا الرشق، وال شعوبه، مام يسمح للمحافظني الجدد باالستفادة 

من هذا املصطلح من أجل فصل الكيانات الرشقية، مثل ما يحدث مع مفهوم »مسيحيي 

الرشق«. من الواضح أّن هذا ال ميكن أن يحدث دون موافقة بعض الجامعات وبعض القادة 

السياسيني والدينيني املحليني، نسمع البعض منهم اليوم يركزون عىل فكرة الحياد. 

أّما بالنسبة إىل الربيع العريب، نحن نعلم اآلن ومل يعد ذلك رساً عىل أحد. والواقع أّن 

هذه الحركة بعيدة كّل البُعد عن كونها حركة عفوية للسكان املتحّمسني للتغيريات السياسية، 

ولكّنها يف الواقع إعادة تشكيل مدروسة بعناية نظمتها اإلدارة األمريكية. باإلضافة إىل ذلك، 

العامل، وزعزعة  الواليات املتحدة وحلفائها يف  تعّودنا عىل هذه األعامل من جانب  فقد 

امللونة.  والثورات  الشعبية،  الثورات  خالل  من  إلمالءاتها  تخضع  ال  التي  الدول  استقرار 

إّن راية الدميقراطية والحريّة، وتحت التسمية اإلنسانية، هي السيناريو الوحيد الذي تنهجه 

توقّع  مُيكننا  السيناريو  هذا  نفهم  أن  وبجرّد  العامل،  عىل  تهيمن  ليك  املتحدة  الواليات 

أفعالها وميكننا مواجهتها. كام أّن فشل الربيع العريب واألنظمة السياسية العربية عىل مدى 

عقود سّهل أيًضا عىل الواليات املتحدة تدمري العامل العريب.

لذلك، يجب أال نتوقف فقط عند شكل ما هو الربيع العريب، ولكن يجب أن نتعمق أكرث 

يف مسألة التوقيت السيايس واالقتصادي الغريب ثم العريب، وأهداف الدول. كّل هذا يفرس 

لنا ـ مع ترصيحات زعامء أمريكيني مثل هيالري كلينتون ـ أسباب ظهور اإلرهاب العاملي 

يف العراق وسوريا وألّي مصالح. وأستطيع القول إّن الربيع العريب يف حّد ذاته، فلٌم يجلب 

تّم  تبّخر، رسعان ما  الحرية والتطور واالزدهار  العكس حلم  العريب، بل عىل  للعامل  شيئًا 

إغالق فخ الدميقراطية هذا عىل الشباب الذين أمنوا به مخلًّفا وراءه حروبًا دمويّة. إّن عدد 

الضحايا كبري وبناء املستقبل ال يزال عرضة للخطر. لقد تبنّي أّن الربيع العريب هو حكٌم ذايتٌّ 

مظلٌم للغاية عىل الشعوب العربية.

* إىل أّي مدى مُيكن الرّشوع بإحياء حضاري ومعريف عىل أساس فهم الغرب ونقده، 
فضالً عن نقد ظواهره الثقافية والفكرية يف املجتمعات العربية واإلسالمية؟

- ملعرفة الغرب بشكل عام، ولالستفادة مام لديه من إيجابيات، مع تجّنب ما هو سلبّي 
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انتقاد  إّن  جيًّدا.  معرفته  من  بّد  ال  وعاداتنا،  ثقافتنا  ومع  العريب  عاملنا  مع  متوافق  غري  أو 

الغرب يتعلّق أيًضا بعرفته، ولكن أيًضا بالّنظر إليه يف حالته، وليس دامئًا من خالل أعيننا 

الرغبة يف  أيًضا  يفرتض  ولكّنه  املعرفة،  العمل  هذا  يفرتض  واالجتامعية.  الدينيّة  وعاداتنا 

تفكيك تحيّزاتنا وإسقاطاتنا عىل الغرب. كّل ما يأيت من الغرب ليس جيًدا دامئًا، لكّنه ليس 

جيد  هو  ما  وتكييف  أخذه  يجب  ما  أخذ  يف  البارع  عملنا  هنا  ومن  دامئًا،  سيئًا  بالرضورة 

لعاملنا العريب من أجل مصالح شعوبنا.

وحياة  الحرية،  من  واملزيد  الدميقراطية،  من  بزيد  للمطالبة  الشعوب  تنتفض  كيف 

أفضل، وهؤالء املتطرفون واإلسالميون السلفيون هم الذين يفوزون يف االنتخابات؟

وميكن تفسري ذلك عىل النحو التايل:

يف وقت ما، وتحديداً يف 2005، كان هناك توافق يف املصالح بني الواليات املتحدة 

الراغبة يف إقامة مرشوع الرشق األوسط الجديد واإلسالميني الذين يقاتلون ضّد حكوماتهم 

من أجل إقامة إسالم راديكايل يف املنطقة..

اعتقدت الواليات املتحدة أنّها من خالل تنصيب حكومات إسالميّة، ستُحّقق أهدافها، 

وال سياّم أّن جميع اإلسالميني الراديكاليني الذين ميكنهم الوصول إىل السلطة هم حلفاؤها، 

مثل اململكة العربية السعودية ودول الخليج..

فشلت هذه التجربة بتغرّي لهجة األمريكيني والغربيني يف الرشق األوسط، بفشل اإلسالميني 

يف الحكم والتكيّف مع الرشوط الدميقراطية التي تريدها الشعوب ذات األغلبية املسلمة، 

مام يعني أّن اإلسالم يعرف الدميقراطية ويشجع عليها..

والذين  املصالح  يف  التوافق  هذا  ضّد  يناضلون  الذين  أولئك  ننىس  أاّل  يجب  لذلك 

يقاومون حتى ال يتم مرشوع الرشق األوسط الجديد.

يجب أن يكون هناك عمل صادق وصادق من جانب أعضاء disaporas العرب، الذين 

هم األكرث قدرًة عىل تعريفنا بالغرب، وإخبارنا با هو جيّد أم ال يف مصلحة عاملنا العريب، 

ترسيخهم يف الغرب مفيًدا جًدا لنا، برشط أن تكون لهم القدرة، والشجاعة، والنية الحسنة 

والصادقة، وأن يكونوا صلة الوصل بني العامل الغريب والعريب. 
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حوار مع الباحث اللبن�اين الدكتور  رياض صوما

يتناول هذا الحوار مع الباحث اللبناين يف الفكر السيايس الدكتور رياض صوما سلسلًة من 

التحّوالت الكربى يف العامل مع صعود الليربالّية الغربّية، وسعيها إىل اإلمساك الكامل بالقرارات 

االسرتاتيجّية يف حقول االقتصاد والسياسة واألمن الدويل. كام أجاب الباحث بالّنقد والتحليل 

عىل جملٍة من األسئلة اإلشكالّية املتعلّقة مبصري املجتمعات الغربية حيال استرشاء الّنزعات 

العنرصيّة، وصدام الهويّات، ناهيك عن الدور الذي ينبغي عىل الّنخب العربّية واإلسالمّية يف 

مقاومة التمّدد االستعامري عرب امليديا والحروب الّناعمة والثورات امللّونة.

»املحّرر»

* منذ نحو ثالثة عقوٍد شاع التنظري لنهاية الّتاريخ مع ما رافق ذلك من الكالم عىل نهايات 
للكثري من املفاهيم. وكانت الليربالّية الجديدة هي التي أعلنت عن ذلك؛ لُتعلن انتصارها 

.. لو وضعنا الليربالّية املستحدثة يف قفص املحاكمة اآلن، ما الذي تقولونه  كبديٍل تاريخيٍّ

يف هذا الشأن ولو بصورٍة مجملٍة؟

وجيوسياسيّة،  واقتصاديّة،  تقنيّة،  تطّورات  جملة  جرت  املايض،  القرن  مثانينيات  يف 

الصعيد  عىل  رصاعاته.  وطبيعة  وتوازناته  العاملي  املشهد  يف  الكثري  غرّيت  وفكريّة، 

التقني تحّققت قفزاٌت معرفيٌّة وتطبيقيٌّة شملت عدًدا كبريًا من ميادين العلم والتكنولوجيا. 

االتّصاالت وعلوم  ميدان  إلخ... وخاّصة يف  والهندسة  والطب  الفضاء  الفيزياء وعلم  يف 

الربمجة  تدمج  عامليّة  اتّصاالت  منظومة  تاريخه،  يف  مرّة  ألّول  العامل  وعرف  الكومبيوتر. 

كارثًة  أكرب  حصلت  سيايس  ـ  الجيو  الصعيد  وعىل  ـ  االنرتنت  عرص  بدأ  ـ  الصورة  ونقل 

جيوسياسيًّة عرفها القرن العرشين، حسب تعبري الرئيس الرويس فالدميري بوتني، وهي انهيار 
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يعيش  العاملي  االقتصاد  كان  ذلك،  وارسو. إىل جانب  واختفاء حلف  السوفيايت  االتحاد 

مرحلة تشابك متسارعة، بقيادة الرشكات متعّددة الجنسيات والعابرة للقارات. هذه التطّورات 

والواقعات املوضوعيّة، أّسست لربوز سياساٍت دوليٍّة، واجتهادات أيديولوجيّة، وتعبريات 

الحرب  مرحلة  التي سادت خالل  تلك  ذاك عن  أو  الحد  هذا  إىل  مختلفة  ثقافيّة جديدة، 

الباردة التي تلت نهاية الحرب العامليّة الثانية، وواكبت صعود املعسكر االشرتايك، وتقّدم 

العامليّة.  الوطني  التحّرر  حركة  ونهوض  املتطّورة،  الرأسامليّة  الّدول  يف  العاّمليّة  الحركة 

الثنايئ ريغن تاترش، يف الواليات املتحدة وبريطانيا، كان العنوان السيايس للمرحلة الجديدة 

التّقني  بالتّفّوق  العامل مجّدًدا مدّجًجا  مفتتًحا  الغرب اإلمربيايل  انتصار  يعلن  ثنايئ  آنذاك. 

االسم  الحني،  ذلك  منذ  عليه  أطلق  ما  واأليديولوجي، يف سياق  والعسكري  واالقتصادي 

السائد حتى اليوم: عوملة ليبرياليّة متطرّفة، وإعادة غربنة العامل وأمركته.

أّدى  االنتصار.  االنهيار وذلك  ذلك  زال، مثن  وما  العامل  دفع  تلت،  ثالثة عقود  طوال 

العامليّة  الرأسامليّة  املنظومة  تغّول  إىل  الدوليّة  القوى  موازين  يف  الّناشئ  الفادح  الخلل 

املتفلّت.  اندفاعها  ذاك،  أو  الحد  هذا  إىل  نسبيًا،  تلجم  كانت  التي  الكوابح  انكسار  بعد 

فتسارعت عمليّة الرّتاكم الرأساميل يف دول املركز ورشكات املركز من جهة، وتعّزز التّخلّف 

االقتصادات  من  الكثري  انهيار  العامل  وشهد  التابعة.  الدول  يف  والبطالة  والفقر  واملديونيّة 

دول  عرفته  الذي  اإلمالق  إىل جانب  هذا  الالتينيّة.  وأمريكا  أوروبا  آسيا وجنوب  يف رشق 

املعسكر االشرتايك املتحّولة إىل التّبعيّة للسوق الرأسامليّة العامليّة. بوازاة ما كان يجري 

اقتصاديًا، شهد العامل، ومنطقة الرشق األوسط الكبري خاّصة، )والتعبري ابن تلك املرحلة(، 

الدميقراطية،  )نرش  مختلفة  ذرائع  تحت  األطليس  الحلف  شّنها  وحروب  غزوات  سلسلة 

محاربة اإلرهاب، تصفية األنظمة االستبداديّة، إلخ....(، بدأت يف يوغوسالفيا وافغانستان، 

ومل تنته بعد من العراق إىل ليبيا واليمن وسوريا... ولكن كام يف ميدان الفيزياء، لكل فعل 

ردة فعل مضادة، حصل يف ميدان االقتصاد والسياسة والفكر. بوجه التمّدد الغريب األطليس، 

فقد نهضت قوى دوليّة وشعبيّة متنّوعة املشارب الفكريّة واملشاريع السياسيّة، تحاول الحّد 

من االندفاعة الغربية األطلسيّة، وإعادة قدر من التوازن والتّعّقل إىل املشهد العاملي. وبعد 

قوى  والفكرية...بني  واالقتصادية  والسياسية  العسكرية  املواجهات  من  تقريبًا  عقود  ثالثة 

الليبريالية املتطرّفة وبني ضحاياها وخصامئها، ينجيل املشهد عن توازن نسبي يف القوى، 

يحّد من زخم تلك االندفاعة املجنونة للقوى التي أطلقتها.
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عىل الصعيد التقني فقدت املراكز الغربية تفّوقها املطلق الّسابق لصالح مراكز جديدة، 

يف طليعتها الصني وإىل حّد ما روسيا.                                                                                    

اقتصادات ناشئة تتمتّع بحيويٍّة كبريٍة، ومعّدالت منّو  وعىل الصعيد االقتصادي، برزت 

أرفع من تلك التي متلكها االقتصادات الغربية السائدة تاريخيًا. وأما عىل الصعيد السيايس، 

تواجه الواليات املتحدة، نكسات متتالية يف مبادراتها السياسية يف ساحات مختلفة، با 

فيها األمم املتحدة.

قّوًة  أكرث  تحالف عسكرّي  تشّكل  وارسو،  تفّكك حلف  بعد  العسكري،  الصعيد  وعىل 

عامده روسيا والصني وإيران، ومجموعة شانغهاي.                                                                                   

وعىل الصعيد الفكري وااليديولوجي والثقايف، سقطت مقوالت نهاية التاريخ، ورصاع 

الحضاري  والغنى  الثّقايف  التنّوع  حقيقة  لصالح  واألمرييك،  الغريب  والتفّوق  الحضارات، 

مفهوم  عنرصيّة  واتّضحت  والتفتح،  باالستمرار  اإلنسانيّة  الثقافات  كّل  وجدارة  للعامل، 

أولوياته  وفق  العاملية  الثقافة  تنميط  وعدم مرشوعيّة  الغريب،  للنموذج  التاريخيّة  األفضليّة 

ومنطلقاته وخياراته. هذا يعني أّن الرّصاع الدائر راهًنا بني قوى الليبريالية املتطرّفة، وأخصامها 

الكرث، بات يستوي عىل نصاب تتعادل فيه كّفتا الطرفني نسبيًا. وإذا أخذنا بعني االعتبار الفرتة 

الزمنية التي استغرقها مسار التوازن هذا، فليس من املبالغة القول بأنّه يف املدى املنظور، 

توازن  لصالح  وذلك،  وأطروحاتها.  املتطرّفة  الليبريالية  لقوى  أكرب  تراجًعا  العامل  سيشهد 

للقوى الدوليّة األقل اختالاًل، يفسح يف املجال أمام هامش أوسع لقوى االستقالل الوطني 

السيايس والثقايف، ويعيد الروح إىل مبادئ التّحّرر االقتصادي، والتّقّدم االجتامعي، بدياًل 

عن الداروينيّة االجتامعيّة التي جاءت بها الليبرياليّة املتطرّفة. دون أن ننىس، فرص الصعود 

املفرطة  الفردانيّة  عن  بديالً  االجتامعيّة،  والعدالة  االجتامعي  التّضامن  ملفاهيم  املتجّدد 

واملرضيّة. 

النظام  الباردة« تحّوالت هائلة يف طبيعة  بـ »الحرب  نهاية ما سّمي  العامل منذ  * يشهد 
الدويل، فضالً عن القواعد العاّمة التي كان يعتمدها الفكر السيايس ملعاينة هذه التحّوالت، 

هل هناك باعتقادهم مفاهيم ال تزال تتحكَّم بإدارة قوانني الحرب والسالم يف وقت يبدو فيه 

الخواء والفراغ هو الذي يستحكم بالقضايا العاملية املعارصة؟
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- طوال حقبة الحرب الباردة، اندرجت كّل الرصاعات العسكريّة والسياسيّة واالقتصاديّة 

ذلك  تجّسد  واالشرتاكيّة.  الرأسامليّة  بني  الرصاع  هو:  أيديولوجي  عنوان  تحت  والثقافيّة 

الرّصاع بني املعسكر الرشقي االشرتايك بقيادة االتّحاد السوفيايت وأداته العسكريّة )حلف 

وارسو(، وبني املعسكر الغريب الرأساميل بقيادة الواليات املتحدة وأداته العسكرية )حلف 

الناتو(. هذه الثنائيّة انعكست عىل كّل مظاهر الحياة ويف مختلف أرجاء املعمورة. فاخرتق 

االنحياز  وبات  والثقافيّة.  والسياسيّة  واالقتصاديّة  االجتامعيّة  البنى  كّل  االستقطاب  هذا 

القوى األخرى.  القرسي إىل أحد طريف الرصاع شبه حتمي، بسبب غياب أو ضمور  شبه 

حتى حركة عدم االنحياز التي أعلنت هدفًا مشرتكًا يرفض االنحياز إىل أحد طريف الحرب 

الباردة، فإنّها مل تنجو من جربيّة االستقطاب. فوجدت نفسها بفعل االعرتاض الغريب عىل 

حيادها مبدئياً وعملياً، مضطرة إىل االقرتاب نسبيًا من املعسكر السوفيايت ملوازنة الضغوط 

الغربية. وألّن الرّصاع اتّخذ طابعاً أيديولوجياً، برزت عىل ضفتي الرصاع الرسديات الكربى، 

أم ظاملة.   أم مفتعلة، عادلة  املبدئيّة، حقيقية كانت  القضايا  وارتدت كّل االشتباكات رداء 

النامي  العامل  تحّول  فقد  األبعاد،  عاملّي  كان  املعسكرين،  بني  الدويل  التنافس  أّن  وبا 

يسمح  املعسكرين،  بني  النسبي  القوى  توازن  كان  وحيث  ساحاته.  من  رئيسة  ساحة  إىل 

باالتكاء إىل دعم املعسكر  السياسية واالجتامعية املهمشة  للدول واملجتمعات وللقوى 

االشرتايك، املستعد والقادر آنذاك، عىل تقديم العون املعنوي واملادي للراغبني به، فقد 

شهد العامل طيلة تلك املرحلة الخصبة، طفرة واسعة النطاق يف الفكر الثوري، وفيضاً من 

املشاريع التحّرريّة السياسية واالجتامعية، عىل امتداد آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية. وعرفت 

وقتها حركات التحّرر الوطني والقومي واالجتامعي أزهى أيامها.

بعد نهاية حقبة الحرب الباردة بسقوط املعسكر االشرتايك وتفّكك االتّحاد السوفيايت، 

اختّل التّوازن الدويل اختالالً كبرياً وبدأت حقبة الهيمنة اآلحادية الغربية واألمريكية تحديداً. 

بوازاة ذلك السقوط، سقطت فرص التحّرر الوطني واالجتامعي، وتخلّت كثري من القوى 

األهداف واملشاريع ذات  تراجع  مقابل  التغيري.  أهدافها يف  السابقة عن  والتّقدميّة  الثّوريّة 

أفكار  صعدت  والتضامن،  واملساواة  العدالة  شعارات  وضمور  الجامع،  اإلنساين  الطابع 

تقديس السوق واملنافسة وحّق القوي بسحق الضعيف وكّل املفاهيم العنرصيّة والرّجعيّة. 

وحاولت القوى الغربيّة واألطلسية خالل تلك الفرتة استعادة كامل سيطرتها عىل املجتمعات 

األقل تطّوًرا. بل حاولت رشعنة كل أشكال التدخل يف شؤونها تحت مسميات مختلفة. أكرث 
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من ذلك، برزت دعوات أمريكية لجعل القانون األمرييك قانونًا عامليًا، بعنى حلوله محّل 

القوانني الوطنيّة. يف ذلك املناخ، ازدادت نزعات التعّصب القومي والعرقي واالتني والديني 

والسيايس. وانترشت عىل الصعيد العاملي، سواء يف الدول املتقّدمة أو النامية، عمليات 

لتوتراته،  وضابطة  االجتامعي  لالستقرار  حامية  كمؤّسسات  للدول  الرعايئ  الدور  تصفية 

وحامية للرشائح األضعف يف مختلف البنى االجتامعية. بل أكرث من ذلك، يف مناخ ازهار 

الدولة  إللغاء  رصاحة  تدعو  متطرّفة،  طروحات  برزت  اليمينيّة،  والسياسات  اليميني  الفكر 

جملة وتفصيال، واستبدالها باملؤّسسات الخاصة، الرأساملية طبعاً. ومن بني أكرثها تطرّفًا، 

تلك التي دعت إىل خصخصة الجيوش ذاتها. ورّبا من وحيها، بنيت منظامت عسكريّة 

وميليشيات خاّصة مستقلّة عن الّدولة، ولكّنها تحظى بحصانات شبه رسميّة. وأشهر تلك 

بالعنف  واملشحون  املسموم  املناخ  ذلك  يف  ووتر.  بالك  ميليشيا  الخاصة«،  »الجيوش 

تعوملت  الدوليّة،  الشؤون  إدارة  يف  واألطليس  األمرييك  والتغّول  واالجتامعي  السيايس 

الكبري  األوسط  الرشق  منطقة  نالت  وقد  واألمني.  والعسكري  السيايس  اإلرهاب  ظاهرة 

النصيب األكرب من التدمري عىل يد قوى اإلرهاب التكفريي، وجلّها مدعوم بشكٍل رسيٍّ أو 

شبه رسيٍّ من قبل مواقع النفوذ الغريب. وقد وصلت بعضها إىل مصاف البنى الدوليّة؛ حيث 

أعلنت داعش دولة شبه مكتملة األركان عىل امتداد مساحات شاسعة من املرشق العريب. 

لحسن الحظ، إّن هذه املوجة قد انحرست يف األعوام القليلة املاضية، ولكن احتامالت 

بروزها مجّدداً غري معدومة. املهم يف املشهد ككل، أن السامت السلبية التي اكتسبها بعد 

االنهيار السوفيايت وتراجع حركات التحّرر الوطني واالجتامعي، بدأت تتبّدل بصورة بطيئة 

ولكن ثابتة، مع عودة التوازن التدريجي للقوى العامليّة. ومن املنطقي توقّع استمرار هذا 

املنحى يف الحقبة القادمة. وهذا ما ينبغي أن تعمل من أجله كّل القوى اإلنسانية التطلعات، 

بغّض الّنظر عن عرقها وقوميتها وايديولوجيتها الدينيّة أو الفلسفيّة. فالبرشيّة تغتني بتنّوعها.    

* الواضح أّن الرباغامتّية السياسّية، والرصاع الحاّد عىل املصالح، هي العوامل التي تنظّم 
هذه الحقبة االنتقالّية من تاريخ العامل املعارص.. إىل أّي أفق برأيكم مييض عاملنا اليوم؟

- بعد أن اختفى املعسكر السوفيايت من مشهد الرصاع الدويل، وتحّولت الّصني الّشعبيّة 

يف  اليساريّة  والحركات  الوطني  التّحّرر  قوى  وتراجعت  االجتامعي،  الّسوق  اقتصاد  إىل 

املصالح  تعود  أن  الطبيعي  من  كان  واملتخلفة،  والنامية  املتقّدمة  املجتمعات  مختلف 
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عىل  والسياسية  االجتامعية  والرصاعات  الدولية  املنافسات  مجريات  لتحكم  املبارشة 

الصعيدين الدويل والوطني. يف مرحلة انقسام العامل إىل معسكرين ، ومرشوعني اقتصاديني 

واجتامعيني متعارضني، استندت أكرثية القوى املتنافسة أو املتصارعة، داخل كل مجتمع، 

أّن كّل منهام،  الدويل. وبا  ويف ما بني املجتمعات والدول، إىل أحد معسكري الرصاع 

للتعبئة  توخيًا  أيديولوجي،  بغالف  واملحليّة  الدوليّة  وسياسته  اسرتاتيجيّته  غلّف  قد  كان 

الجامهرييّة من ناحية، واملرشوعيّة األخالقية والعمالنيّة من ناحية أخرى، وجدت القوى 

امللحقة أو الحليفة أّن من املناسب واملفيد لها، تقليد مرجعيتها الدولية من خالل وضع 

تلك  عن  كليًا  منسوخة  أيديولوجيّة  مظلّة  تحت  والخارجية  الداخلية  وسياساتها  أهدافها 

املقلّدة، أو شبيهة بها، بغض الّنظر عن مدى تطابقها مع الواقع أو تعارضها معه. وقد اتّخذ 

التقليد أحيانًا كثرية طابًعا كاريكاتوريًا. أما اآلن، ورغم محاولة األمريكيني خاّصة والغربيني 

عامة، االستمرار يف إضفاء بعد أيديولوجي أو أخالقي ملشاريعهم االمرباطورية أو غزواتهم 

وحروبهم وتدخالتهم املختلفة، إاّل أّن هذا الهّم عدا عن كونه أقل اقناعاً بكثري من السابق 

بغياب املنافس الجدي، إاّل أنّه كان مييل إىل الرتاجع شيئاً فشيئاً. وقد وصل األمر مع إدارة 

ترامب إىل حّد الصفاقة يف الكشف عن حقيقة أهداف دولته السياسية. كأن يقول مثال: إنّنا 

نحتّل هذه املنطقة يف هذه الدولة، وسنواصل احتاللنا حتى نحصل عىل حصتنا من ثرواتها. 

أو أن يقول: سنواصل ضغوطنا وحصارنا حتى تقبلوا رشوطنا. عندها ستحصلون عىل صفقة 

اتفاقًا دوليًا بالغ األهميّة وذا طابع اسرتاتيجّي ألسباٍب شكليٍّة  مل تحلموا بها. أو أن ميزق 

أو هامشيٍّة أو حتى مزاجيّة. هذا الّنمط من األداء يتكّرر بأشكال أقّل فظاظًة لدى بقية الدول 

الغربية واألطلسية. ولكّنه غري مخفي، لدى الدول املنافسة للغرب. مع مالحظة، استمرار 

تلك الدول، بقدر معقول من الصدقيّة، يف وضع أهداف وطنية وإنسانيّة لتربير سياساتها. من 

طراز الكالم عن حقوق الشعوب يف مقاومة العدوان والتدخل األجنبي بشؤونها الداخلية. 

أو حول احرتام القوانني الدولية ورشائع األمم املتحدة واالتفاقات الدولية. أو بشأن رضورة 

صيانة السلم العاملي وحامية البيئة، الخ... لذا ميكن القول، إّن الرباغامتية باتت أكرث بروزًا 

يف السياسات الدوليّة واالجتامعيّة مع انتصار الرأسامليّة العامليّة واملعسكر الغريب. ولكن 

ومع  والداخيل.  واإلقليمي  الدويل  والرصاع  التنافس  مسارح  من  كليًا  تختِف  مل  املبدئيّة 

الوطنيّة والتحرريّة،  الّنضاالت  الّروح إىل  الدويل، وعودة  للتوازن  الّنسبي املطرد  التحّسن 

من املتوقّع عودة املثل العليا للحضور أكرث فأكرث كعنرص من عنارص السياسات الرسمية 
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والشعبية. فقد بدأ الجمهور، وخاصة نخبه املثقفة وامللتزمة، يبتعد تدريجيًّا ببطء عن التشّدد 

الهويايت، وينفر من فظاظة وتغول شبكات املصالح املاليّة واالقتصاديّة، وتدمريها لنسيج 

املجتمعات واملجتمع الدويل ككل، ناهيك عن تدمريها للبئية املحلية والعاملية. وهناك 

مالمح لعودة الوعي بخاطر تسليع كّل يشء وتحويل البرش إىل مستهلكني وأرقام... ففقدان 

العودة  منطقيٍة ستأخذ من جهة سمة  فعٍل  رّدة  العمياء، سيُولّد  السوق  فلسفة  بظل  املعنى 

إىل أشكال من الروحانية والتدين، وأشكال مغايرة من الثقافة الوضعية والعلمية والعلامنية 

والتقدمية املتجددة، ولكن بطابع إنسايّن رصيح. رغم كّل السواد الذي يلّف العامل راهنا، ما 

زال هناك أمل كبري باملستقبل.                                                                                                             

تشكُّل  إىل  تشري  التي  الكربى  الّتحّوالت  ظّل  اآلن، يف  الغرب  مركزيّة  أصبحت  أين   *
عامل متعّدد األقطاب، وهل مثة إمكانّية واقعّية لقيام مثل هذا الّنظام املتكافئ يف العالقات 

الدولّية؟

- منذ قرون خمسة تقريباً، بارش الغرب صعوده العلمي والصناعي واالقتصادي والعسكري 

والسيايس والثقايف. صعود مّكنه بوسائل الغزو االستعامري، والتوّسع االقتصادي، والتغلغل 

الحروب  ورغم  األرضية.  الكرة  مجمل  عىل  التاّمة  شبه  الهيمنة  من  والسيايس،  الثقايف 

املتكّررة، حتى العامليّة منها، التي مزّقت القارة العجوز، مركز االنطالق التاريخي للتوّسع 

الغريب، بقي الغرب مهيمناً حتى يومنا الحارض. حصل ذلك، بفعل الصعود األمرييك الذي 

دفع  السياسيني  قادته  وحنكة  الجغرايف  لبعده  وتجنَّب  عليها،  وزاد  أوروبا،  قدرات  ورث 

األمثان التي دفعتها الدول األوروبية. فمّددت القّوة األمريكية من عمر السيطرة االستعامريّة 

وفرنسا  اسبانيا  بقيادة  كانت  أن  بعد  املتحدة،  الواليات  بقيادة  ولكن  العامل،  عىل  الغربيّة 

وبريطانيا وأملانيا... اآلن، وبفعل دخول مجتمعات عديدة دائرة التصنيع، ومتلّك قدٍر من 

التقنية، وبعضها مجتمعات عمالقة وعريقة، كاليابان والصني والهند  املعارف واملهارات 

إلخ... ميكن الجزم بأّن زمن الهيمنة الغربية الشاملة وشبه املطلقة آذن بالغياب. ولكن ال 

حتى ال نترسع يف الحكم عىل هذا املسار، ينبغي التدقيق بعض اليشء. طاملا أّن االنحسار 

الغريب يتّم يف رشوط تنافس طويل األمد مع القوى الصاعدة، وطاملا ال يحصل اثر هزمية 

الغربية،  املركزية  لرتاجع  بطيئة  توقّع سريورة  املنطقي  فمن  بها،  مني  قد  عسكرية ساحقة 

وليس غيابها الرسيع واملفاجئ. وهنا ال بّد من التمييز بني القّوة الّصلبة التي مّكنت الغرب 

من اجتياح العامل عسكريًا واقتصاديًا، وبني القّوة الّناعمة التي واكبت هذا الفتح الغريب للكرة 
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األرضيّة. حتى لو تراجعت القدرات االقتصادية والعسكرية والسياسية للدول الغربية، فإن 

قدراتها العلميّة واإلبداعيّة والثقافيّة ستأخذ وقتًا أطول لتنحرس عن العامل. فمن شبه املؤكّد، 

أن تستمّر جامعات الغرب يف تخريج عرشات آالف الكوادر العلمية واالقتصادية والهندسيّة 

لبقيّة دول العامل. وستلعب هذه الكادرات دور الرابط بني مجتمعاتها واملجتمعات الغربية. 

تلفزيونية  وبرامج  وأفالم  ومؤلفات  كتب  بصورة  الثقافية  الغرب  منتجات  ذلك،  إىل  أضف 

تثقيفية أم ترفيهية، التي ستساهم إىل أمد غري قصري يف تشكيل وعي كثريين يف العامل، كام 

باالختصار،  العوملة.  ظروف  يف  خاصة  الغريب،  الحياة  أسلوب  تسويق  يف  دوًرا  ستلعب 

كوجه  متواصلٍة،  بصورٍة  بالرّتاجع  سيستمّر  األشكال  املتعّدد  الغريب  الّنفوذ  بأّن  شّك  ال 

أن  املرّجح،  من  أبعد،  مدى  إىل  نظرنا  وإذا  األخرى.  الحضارات  وأدوار  نفوذ  لتقدم  آخر 

يحصل تالقٌح حضاريٌّ يجمع مختلف املنجزات واإلبداعات الفكريّة والذائقات والتقاليد 

حضارة  تنشأ  قد  لذلك،  وكحصيلة  بجملها.  البرشيّة  للمجتمعات  واألدبيّة  االجتامعية 

إنسانيّة موّحدة، تنتفي فيها مركزيّة أّي قارة أو حضارة أو بلد بعينه. وهذا حلم، طاملا راود 

كثريين من املفكرين والدعاة والناشطني االجتامعيني.  

* يف زمن باتت فيه الفوىض الّدولّية واألوبئة هي العنارص الضاغطة عىل املجتمعات 
والدول، هل ما زال باإلمكان إنشاء منظومة عاملّية تعيد االعتبار ملقولة السالم العاملي؟

- فرص السالم العاملي، وسط الفوىض الدولية. التعّدديّة القطبيّة التي يسري نحوها عاملنا 

املعارص، سيكون لها تأثريها عىل مختلف نواحي الديناميات الدوليّة، ويف مقّدمتها قضيّة 

الحرب  تلت  التي  القطبية  الثنائية  سواء  السابقة،  الحقبات  كل  كانت  وإذا  والسلم.  الحرب 

العاملية الثانية، أو مرحلة اآلحادية القطبية التي تلت سقوط االتحاد السوفيايت، قد شهدت 

الكثري من حروب التدخل وحروب الوكالة، إاّل أنّها مل تشهد صداًما مبارًشا بني القوى العظمى. 

ما يجري حاليًا يف ظّل العقود األوىل من حقبة التعّدديّة القطبيّة، التي ستكون حقبًة طويلًة عىل 

األرجح، يشري إىل استمرار التدخالت واملواجهات وحروب الوكالة، خاّصة يف منطقة قوس 

األزمات والرشق األوسط الكبري، دون الوصول إىل الصدام الكبري. عىل هذا الصعيد، لن يشهد 

العامل تغرّيًا نوعيًا. ولكن الجديد يف املشهد، هو تكاثر عدد األطراف املتدّخلة يف كّل من 

األزمات املندلعة أو تلك التي ستندلع. وهذا تطّور طبيعّي لصعود قوى عظمى جديدة ذات 

قدرات عامليّة أو إقليميّة. وهذا املعطى الجديد، قد يعقد الوصول إىل التسويات، ويجعلها 

أكرث هشاشة، بعكس ما كان يجري عىل زمن الرصاع األمرييك السوفيايت؛ حيث كان يكفي أن 

يتّفق العمالقان عىل وضعيّة منطقة ما، حتى تستقر أمورها إىل أمد غري قصري. 
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إىل  قياًسا  املتقلّصة  املوارد  التنافس عىل  وتائر  وتزايد  املصالح،  استمرار تضارب  إّن 

والحروب  واالشتباكات  االحتكاكات  وتوّسع  استمرار  سريّجح  الناشئة،  الحاجات  حجم 

أكرب  أدواًرا  توقع  وميكن  املتنافسة.  االقليميّة  الدولية  القوى  بني  والحارة  والفاترة  الباردة 

للكيانات غري الدولية، ) تشكيالت عسكرية محلية، ميليشيات قومية أو دينيّة ، منظامت شبه 

نظاميّة تعمل بإرشاف أجهزة املخابرات الدولية، إلخ... (. يعني أّن املشهد العاملي عىل 

املستوى األمني والعسكري سيكون أكرث تعقيًدا وزئبقيّة وأقل استقراًرا. مع ذلك، سيكون 

من املرّجح تجّنب كّل القوى الدوليّة الكربى لالحتكاك املبارش، بسبب الكلفة املتصاعدة 

ألّي صدام عىل هذا املستوى، وبسبب استمرار حقيقة الرّدع النووي املتبادل من قبل جميع 

القوى الدوليّة واإلقليميّة العظمى. ولكن يبقى مرتجى أكرثيّة أصحاب الرأي والحكمة، أن 

ترتقي السياسات الدولية تدريجيًا إىل مستوى من الّنضج، الذي يقنع أكرثيّة أصحاب القرار 

الرشسة واملواجهة املكلفة  املنافسة  الطويل من  للجميع عىل املدى  أنسب  التّعاون  بأّن 

واملبّددة للقدرات البرشيّة واملاديّة. عندها يؤمل، أن تلعب منظمة األمم املتحدة دوًرا أكرب 

الكوارث  الدول يف مواجهة  الّنزاعات عىل اختالفها، وتنسيق جهود  فاعليّة يف حّل  وأكرث 

العاملية طبيعية كانت أو سياسية. إقرار السلم العاملي الشامل والثابت، ما زال حلاًم، ولكّنه 

قابل للتحقيق يوما ما.  

املهم عمليًا عىل املدى القصري، تعزيز دور الهيئات واملرجعيات املناهضة للحروب، 

وللعنف والعنرصية، وكّل أشكال التّعّصب االتني أو األيديولوجي أو السيايس. ودعم القوى 

أّن  كام  بالنهاية،  والشعوب.  األمم  بني  والتعاون  السالم  ثقافة  نرش  إىل  الساعية  والتيّارات 

الحروب تبدأ يف عقول البرش، فإّن السالم يبدأ يف عقول البرش.  

عىل  املرتتّبة  الكارثية  النتائج  من  األعظم  قسطهام  واإلسالمي  العريب  العاملان  نال   *
الفوىض الخاّلقَّة خالل العقدين املنرصمني. إىل أّي مدى تقوم صالت الّتواصل بني نظريّة 

الفوىض الخاّلقة التي أطلقها املحافظون الجدد يف أمريكا قبل نحو ثالثة عقود، وما عرف 

بثورات الربيع العريب؟ 

- عندما أعلنت غونداليزا رايس وزيرة الخارجية األمريكية من بريوت خالل حرب متوز، 

أّن املرشوع األمرييك للمنطقة ميّر عرب الفوىض الخاّلقة، وأّن ال والدة بدون أمل، مل تكن 

متزح. كانت تكشف دون خجل ماذا تحرض الواليات املتحدة وحلفائها يف العامل واملنطقة 

اعتربتها كونداليزا مخاًضا لوالدة رشق أوسط جديد،  التي  لشعوبنا. ومل تكن حرب متوز 
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مستعرية بذلك عنوان كتاب لشيمون برييز كان قد أصدره قبل ذلك التاريخ بسنوات، سوى 

تحقيق  يف   2006 متوز  عدوان  فشل  وملّا  دمويّة.  أكرث  وهو  آت،  هو  ملا  دمويّة  مقدمة 

املراد منه، جرى التخطيط ملسار مختلف يفيض إىل الغاية عينها؛ إذ اتّضح أّن قّوة ارسائيل 

العسكريّة غري كافية لفرض االستسالم عىل القوى املناهضة للسياسات الغربية والصهيونيّة 

يف املنطقة العربية وعموم الرشق األوسط. فكانت الخطة البديلة تفجري مجتمعات املنطقة 

املستهدفة من الداخل بعناوين شكلها إصالحي وتجديدي وباطنها استبدال األنظمة لصالح 

فيها ويف محيطها  التحالف األطليس  تناسب مصالح  للمنطقة  خريطة جيوسياسية جديدة 

القريب والبعيد. فكان الربيع العريب، والتسمية غربية املنشأ، وهي مخالفة لحقيقة ما جرى، 

استهدفت  بعيٍد.  أو  متوّسٍط  ألمٍد  ورّبا  اليوم،  حتى  مفاعيله  تستمّر  عربيًّا  جحياًم  وكان 

االنتفاضات الشعبية التي استوحت ما سّمي الثورات امللّونة يف أوروبا الرشقيّة إثر سقوط 

االتّحاد السوفيايت وتفّكك حلف وارسو، هدفان مختلفان شكاًل ولكن متكامالن مضمونًا. 

قسم منها، استبطن استبدال بعض األنظمة الشائخة يف دائرة النفوذ األمرييك واألطليس، كام 

يف تونس ومرص، ودول أخرى، بأنظمة أكرث حيويّة وفاعليّة يف تنفيذ السياسات ذاتها، عرب 

انتفاضات مربمجة ومسيطر عليها. وال يغرّي هذه الحقيقة، كون أكرثيّة الجمهور املشارك مل 

يكن مدركًا للخطّة التي يساهم يف تنفيذها. وقد انكشف الحقاً أّن هذه االنتفاضات كانت 

أنظمة  إسقاط  يستبطن  كان  اآلخر،  والقسم  املنطقة.  يف  وأذرعه  الرتيك  الّنظام  مع  منّسقة 

معارضة للهيمنة الغربية األطلسيّة وأدواتها يف املنطقة، واستبدالها بأنظمٍة تتبع نهًجا مناقًضا 

كليًا، كام سبق وحصل يف مرص النارصيّة بعد مجيء الّنظام السادايت. وقد نجح املخطّط 

اإلرهابيّة  الحركات  فأطلقت  واليمن،  وليبيا  والعراق  سوريا  يف  وفشل  ومرص،  تونس  يف 

التكفرييّة لتنفيذ ما عجزت عنه الحركات االحتجاجيّة. وملّا فشلت هذه بدورها كان العدوان 

البديل، كام جرى يف ليبيا واليمن. ومع فشل هذا الخيار أو تعرّثه،  الخارجي املبارش هو 

تم دعمه بسياسة الحصار االقتصادي والتجويع. تحت شعار تخيري الشعب املستهدف بني 

الجوع أو االستسالم، كام يجري حاليًا يف اليمن وسوريا وغزة ولبنان. لذا ميكن القول إّن 

الربيع العريب وتداعياته هو تطبيق شبه حريف ملرشوع الفوىض الخالقة. ومعركة إسقاطه هي 

معركة مقاومة الهيمنة األجنبية عىل املنطقة، ومعركة تحّررها الوطني، الذي مل يستكمل بعد. 

*  يشهد الفكر السيايس املعارص جدالً عميقاً حول ما يُسّمى بنظريّة ما بعد االستعامر، 
وهذه الّنظريّة – كام هو معروف- بالقدر الذي تنطوي فيه عىل نقٍد للتجربة االستعامرية، فإنّها 
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يف الوقت نفسه تعيد إنتاج الفكر االستعامري بوسائل شّتى.. كيف تقاربون هذه الّنظرية وما 

هي األسس التي تستند إليها؟

- حول نظريّة ما بعد االستعامر، ال شّك أّن العامل املعارص قد تجاوز حقبة االستعامر 

الشامل  الحضور  بقّوة  مُتارس  امللحقة  الدول  عىل  الغربيّة  السيطرة  كانت  حيث  القديم؛ 

للجيوش املحتلّة. فهذه الصيغة التي سادت بعد الحرب العاملية األوىل، واستمرّت جزئيًا 

فرض  من  تطّوًرا  أكرث  أشكال  لصالح  تدريجيًا  الدرب  تخيل  الثانية،  العاملية  الحرب  بعد 

التبعيّة. يف مقّدمة وسائل السيطرة الحديثة، ميكن إدراج السيطرة االقتصادية والثقافيّة. ذلك 

وإذا  ذاك.  أو  القدر  بهذا  ممّوهة  وديبلوماسيّة  سياسيّة وعسكريّة  أخرى  وسائل  إىل جانب 

كانت أساليب الحرب الناعمة، تتقّدم عىل حساب أساليب الحرب الخشنة، فهذا ال يعني 

من  املدارة  والحروب  العسكريّة  التدّخالت  فعرشات  كليًا.  الساحة  أخلت  قد  األخرية  أّن 

الخارج، وإثارة الحروب األهليّة، إلخ...ما زالت واسعة االنتشار نسبيًا يف عاملنا الحارض. 

ولكن التشابك االقتصادي واملايل الكبري للمجتمعات الحديثة، بات يسمح للدول املتقّدمة 

الدول  عىل  إرادتها  تفرض  بأن  الهائلة،  املالية  والقدرات  املتطّورة،  االقتصادات  ذات 

األقل تطّوراً. فعرب ربط اقتصادات األخرية باقتصاداتها، بات بقدورها أن تفرض رشوطها 

املجحفة غالبًا عليها. وبواسطة املديونيّة املتصاعدة، صار شائًعا أن تستحوذ الدولة الدائنة 

عىل أصول الدول امللحقة وثرواتها، مجّددًة االستعامر بشكٍل حديٍث، بدل الشكل القديم 

وسائل  تطّور  أخرى، سمح  من جهة  الوطني.  التحّرر  تحت رضبات حركات  الذي سقط 

التواصل الحديث وخاصة شبكات البث التلفزيوين والسيناميئ واالجتامعي للدول األقدر 

وتغيري  التابعة  باخرتاق وعي املجتمعات  الثقافية، سمح  املواد  إنتاج  التمويل وعىل  عىل 

أولوياته وثوابته، وربطه أيديولوجيًا وثقافيًا باملركز االستعامري، إىل جانب ربطه بالوسائل 

األخرى التي سبق الحديث عنها. وهكذا باتت الدول املتحّررة من االستعامر القديم أسرية 

نالتها  التي  السياسية  االستقالالت  مضمون  بتآكل  ساهم  مام  املتجّددة.  السيطرة  وسائل 

املستجد،  الواقع  وهذا  القديم.  االستعامر  إزالة  حقبة  طوال  الثانية،  العاملية  الحرب  بعد 

لنيل  أخرى  مرة  بالّنضال  تتمثل  املجتمعات،  هذه  أمام  األمد  طويلة  تاريخيّة  مهّمة  يطرح 

استقاللها االقتصادي والثقايف؛ لتتحّرر فعليًا ونهائيًا. وهي معركة ال تقّل صعوبة عن معركة 

االستقالل السابقة، وتحتاج دون شّك، إىل الكثري من الجهد والتضحيات والوقت. ولكن ال 

مفر منها، إذا أرادت املجتمعات الخاضعة للشكل الجديد من التبعية، الحفاظ عىل هويتها 
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ومصالحها، واملشاركة يف بناء الحضارة اإلنسانيّة من موقع الفاعل والرشيك الحر، وليس 

امللحق الفاقد لحريته ولدوره. 

للمواجهة  معرفّية  اسرتاتيجيات  صوغ  مجتمعاتنا  يف  الّنخب  تستطيع  مدى  أّي  إىل    *
الحضاريّة مع الغرب، يف إطار مرشوع التأسيس لعلم االستغراب؟

 - دور الّنخب املثّقفة يف املنطقة يف صياغة مرشوع نهضوّي لألّمة. ليس هناك رشيحة 

التي  املخاطر  وتحديد  العامل،  يف  يجري  ما  فهم  عىل  املثقفني  من  قدرة  أكرث  اجتامعية 

تتعرّض لها شعوب املنطقة، وصياغة رؤى ومشاريع فكريّة وسياسيّة واقتصاديّة واجتامعيّة 

تساهم يف استقالل دول املنطقة ومنوها وتكاملها اإلقليمي والحضاري. ولكن االخرتاق 

التاريخي لقوى الهيمنة العاملية للبنى االجتامعية لدول األطراف، ومنها مجتمعاتنا، جذب 

أقساًما واسعًة من الّنخب الثقافية إىل مدار أمناط تفكري املهيمن، وإىل الدخول يف شبكة 

املثّقفة طابًعا رصاعيًا،  للّنخب  النهضويّة  املهّمة  ترتدي  لذلك،  املادية واملعنوية.  منافعه 

بني من يرى تأبيد التبعيّة قدًرا أو خياًرا، وفق مصالحه الذاتيّة، وبني من يعيل مصالح الّشعب 

والخضوع  التّبعيّة  قيود  فّك  خالل  من  إاّل  والّنهوض  للتقّدم  إمكانيّة  يرى  وال  واملجتمع 

املرشوع  انتصار  قضيّة  تتوقّف  التيّارين  هذين  بني  الرصاع  نتيجة  فعىل  املهيمن.  للخارج 

التحّرري أو فشله. من هنا أهميّة خوض الرصاع األيديولوجي والثقايف والسيايس مع أنصار 

املنطقة  شعوب  تحّرر  أمام  الطريق  لفتح  هوادة  بدون  املسيطر،  بالغرب  االلتحاق  وقوى 

وتكاملها ونهوضها الجامعي. وإاّل سنبقى أسريي مخطّطات إثارة التناقضات والرصاعات 

املختلفة، الدينيّة واملذهبيّة والقبليّة والجهويّة، التي تفتّت نسيجنا وتبّدد قدراتنا وتحول دون 

بناء قدراتنا العلميّة واإلنتاجيّة. ونبقى ضعفاء وفقراء وخاضعني نخدم مصالح أعدائنا بوعي 

واإلعالميّة  والثقافيّة  والفكريّة  العلميّة  املبادرات  كّل  تشجيع  من  بّد  ال  لذا  دون وعي.  أو 

الهادفة إىل االرتقاء بوعي النخبة ووعي الجمهور. ودعم كّل املؤّسسات العاملة يف هذا 

البرشية  الطاقات  ودعم  تشجيع  وكذلك،  إعالميّة.  أم  دعويّة  أم  كانت  تعليميّة  االتّجاه، 

الناشطني  من  الرشيحة  نجاح هذه  فعىل  والتحريري.  التنويري  الهم  بهذا  املعنيّة  والّنخب 

يتوقّف مصري مجتمعاتنا ومستقبلها. فال حركة تحّرر وطنّي ونهوض اجتامعي دون وعي 

ثقايّف تحّررّي ونهضوّي. مقابل ثقافة الخضوع ونزع الهويّة الوطنيّة والثقافيّة ال بّد من ترسيخ 

واالقتصادي.  والسيايس  الثقايف  االستقالل  ونزعة  والقوميّة  الوطنيّة  بالهويّة  التّمّسك  ثقافة 

وهذا هو الدور الرئيس للنخب الثقافية االستقالليّة وواجبها.   
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خطورة من هيمنة الميديا الغربّية

حوار مع الباحث اللبن�اين زهري  ماجد  

لعّل أبرز مشاهد التحّوالت يف اإلعالم املعارص هو هيمنة الفضائيات املرئّية واملسموعة 

عىل الجمهور العاملي، وقدرتها التأثرييّة عىل أمناط التفكري والسلوك، فضالً عن استخدامها 

كعامٍل حاسٍم يف التغيري السيايس واالجتامعي.

نتوّقف  الباحث يف اإلعالم املعارص والصحايف زهري ماجد سوف  الحوار مع  يف هذا 

عىل طائفٍة من اإلشكاليات التي تولَّدت من عامل امليديا، أبرزها التغيريات الهائلة يف أنظمة 

وبخاصة شعوبنا  الشعوب  امليديا إلخضاع  االستعامري عىل سالح  الغرب  القيم، وسعي 

العربية واإلسالمية.

ويف ما ييل نص الحوار:

    »املحرر»

* بصفتكم من املتخّصصني يف الصحافة واإلعالم املعارص، هل ميكن بداية أن تضعونا 
يف اآلثار التي ترتّبت عىل الصحافة املكتوبة بعد ثورة امليديا وعىل نحو أكرث تحديًدا؟ وإىل 

أّي مدى تراجعت الصحافة الكالسيكّية املكتوبة أمام هذه الثورة؟ 

من  والثالثني  الواحد  اللبنانية يف  »السفري«  األخري من صحيفة  العدد  أمسكت  عندما  ـ 

شهر ديسمري/ كانون األّول 2016، كنت عىل علم أنّها لن تكون األخرية التي ستتوقف عن 

الصدور، وإّن السبب الذي دفعها إىل املشيئة تلك، عامة وتتناول الصحافة املكتوبة بعدما 

انترصت امليديا بكّل أشكالها الحاليّة من تواصل اجتامعي وتلفزة متقّدمة وأساليب تعبري 

متطّورة. وال شّك أّن انحجاب الصحيفة سبّب انزعاًجا من قبل قرّاء اعتادوا عليها ورأوا فيها 

املناخ الصحفي الذي يعجبهم يف شكلها ومقاالتها، واألهم يف موقفها وانحيازها إىل الجهة 
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التي تالمئهم. ومع أّن أكرث من صحيفة لحقتها إىل اإلغالق يف لبنان، إاّل أّن األثر الذي تركته 

اإلنسان( عىل  ثانية يف  )والعادة طبيعة  يعتاد  املرء  تقبّله يف وقته، وإن كان  سيكون صعبًا 

الحقيقة كلاّم مّر وقت وزمن، متاًما مثل الحزن، الذي يبدأ كبريًا ثم يتضاءل كّل يوم. والحّق 

يُقال إّن الكلمة املكتوبة هي عمر الزمن الذي بدأ التعبري بتلك الكلمة، فهي بالتايل روح 

تطّور األجيال التي متتّعت بها وشّكلت أهليتها اإلنسانيّة. الكلمة املكتوبة هي الّنّص الذي 

قّدم لإلنسان شتّى تطّور الحياة بكّل اختصاصها وصاغ األفكار ووضع لها مفاهيم، ومهام تّم 

تحديث األشكال التي تحاول تحديها فلن يكتب لها الّنجاح، ولن تكون بدياًل عن األصل 

الذي هو البداية والنهاية، والعامل مهام يتطّور، يظّل حنينه إىل كالسيكياته وعودته الدامئة 

إليها. وأستطيع القول إّن ثورة امليديا بكّل أشكالها أثبتت نجاعتها، لكّنها ظلّت عاجزًة عن 

تحّدي الكلمة املكتوبة والورقة والحرب واللون. هي دخلت يف حيّز مختلٍف يتأقلم مع طبائع 

البرش الحاليني ومع أجيال تريد أن تتسابق يف التعبري اإلنشايئ عن قيمها وبعض من أفكارها. 

صحيح أّن ثورة امليديا حاولت تحّدي الكلمة املكتوبة، إاّل أنّها أخفقت يف أن تكون البديل 

ولن تكون. 

لكن األمر ال يتوقّف عند هذا الحّد من املفهوم؛ ألّن الصحافة املكتوبة كام قلنا ليست 

مكّوناته  كّل  العامل يف  يعيشها  عاّمة  إعالميّة  حالة  من  وإمّنا هي جزء  وألوانًا،  ورقًا وحربًا 

جعلها  إن  حصل،  الذي  التّطّوري  بانفجارها  امليديا  انتصار  عىل  ترتّب  فلقد  اإلعالميّة. 

لحظويّة يف بعضها، بعدما جعل العامل سوقًا واحدًة، وهو شعار دعاة العوملة اإلعالميّة. 

ما بلغه واقع امليديا أّن تطّوره مل يكن هادئًا، بل جاء قفزًة يف كّل أشكاله فحّقق لإلنسان 

القنوات الرسيعة لها، وال  املعارص رغبات دفينة يف إيصال كالمه وصورته ومفاهيمه عرب 

شّك أنّها إضافًة إىل أشكال أخرى من الثورة الرائدة، قفزة فوق الّنمطيّة التي اعتدنا عليها، 

ونعرف سلًفا أّن ثورة امليديا لن تقف عند هذا الحّد، بل ستجد دامئًا فرصتها لتقديم الجديد 

الدالالت  من  واحدة  مثاًل:  لنأخذ  التاريخي..  دورها  املكتوبة  الكلمة  من  يبّدل  لن  الذي 

الحسيّة لتطّور امليديا، فام شهده الخلوميثالً من تطوير كبري ميكنه أن يكون مكتبة متكاملة 

لصاحبه، ففيه كّل االرتباطات بالعامل الخارجي، وفيه الصورة الرسيعة اللحظويّة، وفيه الخرب 

الذي يربز أيّة صحافة مكتوبة، ومن خالله نطّل عىل حاجتنا املعلوماتيّة مهام كان عنوانها.. 

لكّننا بكّل أسف مل نستعمله لهذه الغايات، بل حّولناه نحن العرب إىل وسيلة للتسلية وقضاء 
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أوقات من الفراغ، وما املشاهد التي نراها يف مراكز التجمع العربية وغريه لشباب يتلهون به 

سوى تعبري عن فقٍر ثقايفٍّ سوف يزداد مع الوقت.

لن تزول الكلمة املكتوبة مهام واجهها من تحديات »ثورية إعالمية« جديدة؛ حيث من 

املتوقّع أن نُفاجأ دامئًا بها. فمن قاملثالً إنّنا قد نتوّصل إىل مفهوم السكايب؛ ليظّل الدفء 

قامئًا بني العائالت املوزّعة بني هذا العامل لتزول املناطقيّة وبُعد القارات، فيام زالت الرسائل 

املكتوبة التي كانت أجيال وأجيال تنتظرها لتفرغ من شحنة اإلحساس بالفراق والبعاد.  

* يقول الخرباء يف علوم اإلعالم املعارص وتقنيات الّتواصل إّن هيمنة الغرب عىل شعوب 
العامل ومجتمعاته هي من أبرز النتائج الراهنة التي حّققتها امليديا. ما رأيكم بذلك، وما هي 

الدالالت التي يحملها هذا التطّور لجهة ما يُعرف اليوم بالحرب الناعمة التي تشهد عليها 

منطقتنا بصفٍة خاّصٍة؟ 

- هو ليس رصاعاً، بكّل أسٍف، ما يدور بني الغرب والرّشق يف مجال امليديا، يك ال نقول 

أيًضا كام رأى عدد من رّواد الفكر العريب املعارص من أّن الرّشق رشٌق والغرَب غرٌب ولن 

يلتقيا.. فام وصله الغرب من قدرات يف هذا املجال هو الذي تحّول إىل أساس عاملّي يف 

عامل امليديا، فكان وضع أيضاً بترصّف اآلخرين ومنهم العرب، فالحاجة بالتايل إىل سطوة 

ثورة  أهداف  يحّقق  أن  لغريه  ميكن  وال  ومتشّعبة،  كثرية  وتقنياته  اإلعالم  مجال  يف  الغرب 

بحجم ما بلغته امليديا بكّل أشكالها. 

أهداف  بلوغ  تاريخيًّة يف  قفزًة  الفضايئ واألريض، محّقًقا  التّواصل  الغرب عىل  سيطر 

والسبعينيات  الستينيات  أبناء  رعيلنا  معجزة.  األوائل  اإلعالم  أهل  نحن  إلينا  بالنسبة  كانت 

مثالً يف  الصحايف  العمل  بساطة  يعرف  إىل زمن مىض،  بالذاكرة  يعود  الذي  والثامنينيات 

أيّامه، لكّنه كان أيًضا يف مجال األخبار متحّكاًم به من قبل رشكات إخباريّة كلّها أو جلّها 

غريّب. وحني أقول كلمة البساطة يف العمل، فاملقصود أّن أساسيات األخبار الدوليّة والعربيّة، 

كانت واحدة تقريبًا بني كّل الصحف املحليّة وحتى العربية، ورّبا العامليّة. أّما اليوم، فثّمة 

أساليب جديدة يتعلّمها الصحايف يف الجامعة، وينّفذها أثناء عمله، وهو التواصل الرسيع 

إىل مصادر  إضافة  ذاتها..  الصحيفة  داخل  التّواصل  وانعكاسه عىل  الخارج،  مع  واملنوع 

األخبار ورسعة انتشارها وأهميّة الصورة التي كانت وما زالت.
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مستوى  عىل  متاًما  منه  ومتلّكت  الفضاء،  نسيج  يف  دخلت  تلك،  اإلعالم  ثورة   

السيطرة الكاملة من خالله عىل الكرة األرضيّة، صارت األرض أصغر بكثري من إمكانيات 

املسيطرين عليها، حتى ميكن القول إّن حدثًا مهاًم كان ستكون له مشاهدته يف لحظته. 

التقنيّة للثورة اإلعالميّة، هنالك واقع جديد مل يكن بالحسبان، وهو  فإضافة إىل السيطرة 

قضيّة الخلوي وقدراته التصويريّة كام قلنا، والتي جعلت مشهًدا مرّوًعا كارثيًا كالذي وقع 

يف مرفأ بريوت يوم الرابع من أغسطس / آب حارًضا بقّوة ومن جوانب متعّددة من تصوير 

اإلعالم  إىل  قّدموها  عندما  نسيجها  يف  دخلوا  أنّهم  إاّل  بالصحافة  عالقة  لهم  ليس  أناس 

املريئ ومن ثم الورقي. 

معروفة  باتت  العامل،  هذا  يف  جديدٍة  لحرٍب  مّهدت  لإلعالم،  الكاملة  السيطرة 

ومستمسكاتها واضحة. فلقد تم استبدال الدبابة باإلعالم، والجيوش بالعمالء، واالحتالل 

الجديدة  مقّوماتها  بكل  الناعمة،  الحرب  إنّها  وااليديولوجي.  الفكري  باالحتالل  املادي 

التي تُسّخر اليوم شتّى املواقع لتكون املصادر لتلك الحرب، والتي هي مصانع هوليوود 

وكل اإلنتاج السيناميئ، ومن ثم الطالب الوافدين للدراسة ورجال األعامل وغريهم وهؤالء 

خري من يحمل األفكار ومصطلحات تلك الحرب.. هذا ال يعني تدمري الطائرات العسكرية 

والدبابات واآلليات والبوارج البحرية وكل آالت الحرب ألجل تلك الحرب الدقيقة، التي 

العامل املتقدم  العالقة بني  تبدو أو غري ظاهرة كتسمية، فيام هي من أصل  تبدو وكأنّها ال 

والنامي؛ ألّن الرّصاع البرشي طويل وعميق ومعّقد، ولن تكتب له أيّة نهاية، ولسوف يخرتع 

البرش دامئًا ماّدة رصاعهم بأشكال جديدة.. كأمّنا الحفاظ عىل الجنس البرشي يتطلّب تأكيًدا 

للرصاع.. اليشء الوحيد الذي ينهيه هو تحويل دم اإلنسان إىل ماء كام يقول تولستوي، وهذا 

لن يحصل البتة كام يضيف. 

-  يرى الخرباء إىل ظاهرة امليديا باعتبارها املوجة الرابعة من حروب السيطرة الغربية عىل 

العسكري  الغزو  العريب واإلسالمي، وخصوًصا بعد سلسلٍة من الحروب وموجات  العامل 

واالقتصادي والسيايس والثقايف.. إىل أّي حّد يصدق هذا التوصيف عىل امليديا با هي 

ذروة اسرتاتيجيات السيطرة الغربية عىل العامل؟ 

عرب  اإلنسان  موضوع  هو  والسيطرة،  الحروب  بوضوعات  اإلنساين  التاريخ  حافل   -

تاريخه كلّه كام أسلفنا، بل هو صورته يف مرآة الحياة التي قّررها منذ أن اخرتع النار ومىض 
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الدائم إىل رصاع اآلخرين  انشداده  أن ينىس أن يف دمه تكمن مشكلة  يطّور حاجياته دون 

مهام كانت األسباب، عدائيّة أو اقتصاديّة أو منافسة أو حب السيطرة.. مأساة فلسطني مثالً 

هذه  تقاسمت  ويوم  البرشي..  التاريخ  بريطانيا عرب  قادتها  التي  السيطرة  فظائع  من  واحدة 

الرهان  كان  مبارشة،  نفوذها  تحت  العربية ووضعتها  منطقتنا  فرنسا  مع  االستعامرية  الدولة 

عليه  تكالبت  أن  لبث  وما  النارص،  عبد  جامل  يد  عىل  مرّة  قامت  لكّنها  لها،  قيامة  ال  أن 

دول العامل. الحلم الغريب باملنطقة العربية قديم العهد، وليست موجات الحروب الصليبية 

أبناء املنطقة،  الرومان إمرباطوريتهم الكربى بدماء  الدال عليها. وقبلها صنع  الوجه  سوى 

وشيّدوا مآبدهم بعصارة تعبهم. الواقع املتخيّل لذلك التاريخ، يجعلنا أرساه.. ويفتح دامئًا 

عند كتابة الحقيقة التاريخيّة، إن السيطرة عىل منطقتنا با هي كانت محطة جغرافية مهّمة، 

عبقرية املكان، ثم الحًقا محطّة خامات أرضية يف غاية األهميّة، أضيف عليها وجود الكيان 

الغاصب »ارسائيل«، الهدف الدائم.

قبل أّي إعالم، اكتشف الغرب أهميّة املنطقة العربية.. أضاءت كنوز الرّشق عقل الغربيني 

ومل يكن الدين هدفًا عىل اإلطالق. كانت أوروبا عىل تنابذ، لكّنها توّحدت لحظة التفكري 

باالستيالء عىل الرشق اإلسالمي والعريب.* ال تبدو امليديا التي صنعتها الحداثة الغربية يف 

السنني األخرية بريئة من الغايات السياسية، خصوًصا وأّن ما يُسّمى مجتمع اإلعالم العاملي 

الذي يقاد منذ عقود من جانب الطبقة املسيطرة يف أمريكا، بات يلعب دوًرا محوريًا يف تفعيل 

تسعري األزمات وقيادة الحروب. ما تعليقكم عىل هذه الفرضية؟ 

ـ قد ال تكفي كلمة بريئة يف وصف التكالب األمرييك اإلعالمي، كونها املغزى العميق 

لكّل أنواع امليديا الحديثة واملخرتعة التي صّممها الغرب وخصوًصا أمريكا ونفخ فيها روحه 

بالقرار،  يسيطر، هو من ميسك  العرب تحديداً.. فمن  السيطرة عىل عقول  املجرمة، وهو 

عاجاًل  ارسائيل  يخدم  يك  العربية  املجتمعات  تصنيع  هو  أمريكا  الكربى  الدولة  تتطلّبه  ما 

أكرث  ارسائيل  يجعل  ما  إضافة  يف  ما  غرض  يكون  أن  يجب  مستحدثة  ميديا  كّل  وآجاًل.. 

تجّذًرا يف املنطقة. ليس صدفة، أن ترسل اإلمارات صاروًخا كلّه صناعات غربية بالطبع، 

إىل املريخ، فهو مكافأة محسوبة لها عىل حالة التطبيع واالعرتاف بارسائيل، يراد منه فعل 

صارخ يف خدمة هذا البلد العريب. 

من املؤسف أّن العرب ليسوا صّناًعا للميديا وغريها. ولن يكونوا بالتايل رشكاء للصانع، 
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بل خدم له. الغرب وتحديًدا أمريكا ال تتحّمل مسؤوليّة الّضعف العريب الذي هو من مسؤوليّة 

الكرامة والسيادة والوطنية أمر صعب لكّنه  الفيتناميون يقولون »خيار  أنفسهم. كان  العرب 

لذيذ«.. فأين العرب من هذا الكالم البسيط. يبدو أّن العملقة الوطنيّة تحتاج لدماء غزيرة كام 

دفعتها فيتنام، وليس فعل الدالل وخصوًصا الخليجي. 

كّل نقلة غربيّة سواء يف اإلعالم أو غريه لها معًنى.. وعندما يصّوب األمرييك عىل دول 

الخليج وبشكٍل إعالمّي سافر بالدفع كام يأمر أمرًا الرئيس ترامب، فهو يخرتع طريقة إعالميّة 

جديدة هدفها االذالل ملن توّجه إليهم.. بل هو إعالم إسقاط الهيبة عن املتوّجه إليهم. 

ومن نافل القول، إّن املنطقة العربيّة هي املستهدفة دامئًا، سواء يف نهب الخريات أو 

ليبيا، ال ميكن  الحروب كام يفعل يف سوريا واليمن والعراق وحتى يف  التآمر يف إشعال 

العامليّة  له طلّته  الذي يحّقق  أن يخرج من مرسح الرشق األوسط؛ ألنّه املكان  لألمرييك 

بفخار وعنجهيّة. 

* يف سياق حروب التجزئة املستحدثة التي يخوضها الغرب ضّد املجتمعات اإلسالمية 
أسهمت امليديا بفعالّية يف تعزيز االيديولوجيا اإلرهابية. حتى إّن هناك من علامء االجتامع 

الغربيني من يقول: إّن اإلرهاب ليس شيًئا يُذكر من دون وسائل اإلعالم.. ما يعني أّن امليديا 

رشيكة فعلّية يف صناعة اإلرهاب الذي يجتاح البالد العربية واإلسالمّية منذ تفجريات مركز 

التجارة العاملّية يف نيويورك عام 2001 إىل يومنا هذا. ماذا تقولون يف هذا الشأن؟

- الّنظرة األوىل إىل مشهد الربجني وهام يحرتقان يف 11 ايلول / سبتمرب عام 2001، وما 

نتج عنها من فكرة أّوليّة، سوف تأخذ بال شّك إىل اإلصبع األمرييك الذي سيضعها عىل خارطة 

الرشق األوسط وعىل بعض أقطاره، وقد فعلها. كان واضًحا أّن التحقيقات الرسيعة التي أجريت 

يومها، أنبأت بسياسة أمريكية مبارشة تجاه تلك الخارطة بعد تحميلها مسؤوليّة الحادث.. فكان 

ال بّد إذن من اعتامد نظريّة »اإلرهاب اإلسالمي« كام ساّمه الرئيس السابق جورج بوش االبن 

كرّد فعل عىل الحادث الخطري.. وما زلنا نذكر إىل اليوم، الكم الهائل للحوارات التلفزيونية 

اإلسالم  عىل  خصوًصا  واألمرييك  عموًما  الغريب  اإلعالم  وهجمة  والكتابات  واملقاالت 

واملسلمني وتحميلهم املسؤوليّة يف كّل ما حدث. ومنذ ذلك التاريخ الذي صار منعطًفا، بدا 

واضًحا أّن املستهدف األّول من رّدة الفعل األمريكيّة سوف تكون بالد املسلمني ال غريها. 
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أمام انقراض االتّحاد السوفيايت قبل نهاية التسعينيات فتح الباب لهيمنة دولة واحدة عىل 

العامل، بدت الواليات املتحدة أثناءها وكأنّها يف حالة نشوة للواقع العاملي الجديد الذي 

الزعامة، وأحاطها  الذي كرّس تلك  التجهيز  بالتايل  لها، فكان اإلعالم  سرتسمه كام يحلو 

بالضامنات واالفرتاضات التي أوصلتها إىل ما أرادته الحًقا.  

يف  كنت  مرص..  األب  بوش  الرئيس  زار  حني   1990 عام  القاهرة  يف  كنت  أيّن  أذكر 

مهّمة تنفيذ برنامج ثقايّف حني خذلني املصّور املرصي ومل يأِت للتصوير يف اليوم الذي 

التلفزيون املرصي احتجزته كاحتياطّي  أّن إدارة  الثاين  اليوم  وصل فيه بوش، وعلمت يف 

يف تغطية الحدث، فأخربين أّن الجهاز الفّني واإلعالمي األمرييك املرافق للرئيس بوش هو 

من أدار عملية الكامريات بشتّى تفاصيلها الصغرية والكبرية وسيطر عليها وكان يدير حركة 

الرئيس بدقّة، ومل يسمح لنا باالقرتاب إطالقًا ال من التصوير وال تغطية الحدث. ويومها كان 

الواضح أّن األمرييك قد وصل إىل مبتغاه وحّقق أهدافه اإلعالميّة يف رسم الطريق لتكون 

حربه عىل العراق مرّبرة ومقنعة للعامل. 

إّن االنحطاط العريب ساعد األمرييك عىل  أيًضا إن قلت  آسف للقول، ورّبا ال آسف 

يف  العرب  ساهم  بل  تاله،  وما  نيويورك  يف  الحادث  تاريخ  منذ  رسمها  التي  أهدافه  بلوغ 

تحقيق غايات اإلعالم األمرييك وتقديم ما يساعده عىل التأثري حتى يف عقول العرب، فكيف 

بأهل الغرب. 

* برأيكم، هل استطاع العرب واملسلمون استخدام اإلعالم اإللكرتوين والتلفزة الفضائية 
يف الحفاظ عىل القيم األخالقّية والهويّة الوطنّية يف بالدنا؟

- الذين أوجدوا اإلعالم اإللكرتوين بكّل مشتّقاته، ليس العرب، ومن املعروف أّن من 

يؤّسس فكرة وينّفذها له فيها حسابات جّمة. فحينام سلك العرب طريق الواتس آب والتويرت 

والفيس بوك وغريه، حّولوا منّصاتها عرب »جيوش« كثرية إىل كالم فارغ يف أكرثه، وهو ما 

تشّجع عليه سياسة ذلك اإلعالم ويهّمها أن يتواجد ويكرب ويتمّدد. فهي تريد للفراغ أن يتأبّد 

يف العقل العريب وأن تظّل التوافه سيدة تبادله مع اآلخر أو اآلخرين. أحدهم كتب مرة يف 

آليات التواصل، من يحرتم عقله يبتعد نهائيًا عن تلك املنصات التافهة التي ولدت أساًسا 

لتحطيم عقولنا. . وكتب آخر، ما لهذه الحروب الكالمية التي تجري، وكلّها مدسوسة ومثة 
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من يساعد عىل رمي النفط يف نارها املشتعلة. الغرب أوجد تلك الثورة اإلعالمية اإللكرتونية 

الثقافات وتعليم ما ميكن تعليمه،  التواصل بني األفراد والشعوب وتبادل  من أجل تسهيل 

لكنها تحّولت إىل غايات وتبادل للشتائم والكالم غري املقبول عندما وضعنا يدنا عليها. 

أّما التلفزة الفضائية فحّدث وال حرج.. كأمّنا ولدت من أجل السباب والشتائم، وبدل أن 

تخدم قضايا العرب الكربى وتساهم يف مشاريع تنميتهم وتؤّسس حاالت فكريّة منوذجيّة 

تصيب يف تحديث الحياة العربية والعقل العريب، تراها تذهب يف اتجاه الخطاب الطائفي 

واملذهبي والتحريض عليه، وهي بالتايل تزيد الجرعات منه يوميًا ليك يتأكد لنا أّن وراءها 

خبري ووراء الخبري عقل ينفذ ووراء العقل من يدير ويخطط إلبقاء املنطقة عىل ما هي عليه 

من إحباط وانقسام وقلق وتوتّر وتأّهب؛ لتأديب اآلخر، بل لحروب إلغاء هذا اآلخر.

الكرثة الساحقة من التلفزة العربية الفضائية هويّتها إّما سياسيّة ولها أداء واضح يف بّث 

خصومتها ضّد هذه الجهة أو تلك، وإّما دينيّة كام قلنا عن أهدافها الجهّنميّة. ونحن بالتايل 

أمام إعالم عريّب يف شتّى حاالته مصيبة كربى.. فال هو كتاب أخالق موظف لصناعة التهذيب 

السيايس واالجتامعي واإلنساين، وال هو كتاب ديني يرتجم حميمية الدين ومفهومه الحيايت 

واإلنساين، وال هو دعوات لنهوض األّمة وتسخري طاقاتها، ومن ثم تحرير فلسطني.       

* مع اجتياح جائحة كورونا العامل بأرسه، حصل ما يشبه الزلزال الذي مل تتوّقف ارتداداته 
العميقة عىل شعوب العامل، وعىل املجتمعات الغربية بوجه خاص. كيف ترون إىل النتائج 

املرتتّبة عىل الجائحة، وكيف تعاملت الحكومات الغربية معها خصوًصا لجهة التنّصل من 

مسؤولياتها يف املجال البيئي وتوظيف امليديا ووسائل الّتواصل ملصلحة الرشكات الكربى؟ 

ـ احتجزين منزيل.. منذ شهور وأنا مختبئ عن عيون زائر غريب، يقول املختّصون جميًعا 

إنّه يزور األرض ألّول مرّة، وهو عىل خطورته ما يبرّش بأنّه انترص عليها وما زال يبعرث أبناءها 

بني أموات وأحياء مرىض. 

حتى كتابة هذه السطور مل اصطدم به بعد رغم أّن ال معركة معه، وإن جرت فأنا الخارس 

سلًفا.. ومن عالمات اضطرايب وقلقي وجزعي منه، حامية انفي وكّل تفاصيل وجهي ورئتاي 

يوازي غراًما  إْن جمع من كّل األرض ال  يداي.. هو غري مريّئ، وزنه  ثيايب واألهم  وحتى 

واحًدا، فلنتصّور كم هو جزيئّي، وكم هو متناه يف حجمه. 



91الحرب الناعمة هي التعبير األشّد خطورة من هيمنة الميديا الغربّية

تاريخ  إىل  نعرفه، وال  تاريخ ال  من  املطلّة  الخبيثة  الكورونا  هذه  التّعرّف عىل  أريد  ال 

تناسبه  العامل، صنع عالقات اجتامعيّة  الفريوس واقًعا جديًدا يف  الزائر  نجهله. حّقق هذا 

متاًما: ممنوع اللقاء حتى مع األقرب إليك، وممنوع التقارب االجتامعي، وممنوع املصافحة 

وكذلك  ممنوعة  والندوات  لقاء،  أّي  أثناء  شغفهام  إظهار  حبيبني  عىل  وممنوع  باأليدي، 

لقاءات املقاهي وكّل شأن ثقايف جامعي.. كّل ملسة مشكوك فيها يجب أن تخضع فوًرا 

إىل غسل اليد باملاء، وللعطس حكايته الخاصة، والسعال أيًضا.. 

بالعرب.  بالغرب وقلّل فتكه  أنّه فتك  الزائر،  الفريوس  الواضح وهو رّس أرسار هذا  من 

كأمّنا له مزاجيّته العربية يف خياراته. كأنّه حنون علينا ورشس عليهم، بل كأنّه يرأف ملصائبنا 

أن هؤالء  مفرتًضا  رحمة،  بال  يقتل  هّدار  الغرب  تراه يف   .. بنا  غلوائه  من  فيخّفف  الكثرية 

الغربيني يستحّقون هذا التعامل القايس، ومل يشفع له تقّدمهم العلمي واالخرتاعات املتطّورة 

واملختربات املميّزة، وال حتى العنجهيّة بأنّهم األوائل يف كّل يشء. ويبدو من الظلم الذي 

لحق بالشعوب األوروبية واألمريكية تحديًدا أنّها تدفع مثن استهتارها بهذا الزائر الفتّاك الذي 

مل تعرف حتى كتابة هذه السطور كّل تفاصيله، بل بدت أوروبا وأمريكا وكأنّها ال تفقه شيئًا 

عن الفريوس. وفوق استهتارها منحت هذا الفريوس حرية قتل كبار السن من أبنائها خالًصا 

من أموال تقاعدهم الضخمة. ثم إنّها من أجل اقتصادها رفعت الحجر فكان رد الفريوس قتل 

باآلالف وإصابات بعرشات اآلالف أيًضا. ويف الواليات املتحدة، التي تعترب الدولة األوىل 

تغطية  بدون  شعبها  من  هاًما  جزًءا  تركت  والوفيات،  اإلصابات  عدد  حيث  من  العامل  يف 

صحيّة، فامت معظمهم يف منزله لعدم قدرته عىل الذهاب إىل املستشفى.        

إراحة  ليس  هّمها  لألدوية..  املنتجة  الرشكات  بني  رصاع  الغرب  عامل  يف  يجري  اآلن 

إنسانها من هذا املرض الفتاك، وإمّنا كميّة الربح الذي سيتوفّر ألّول من سيعلن التّوّصل إىل 

دواء أو لقاح. من هنا نفهم تهجمها عىل اللقاح الرويس إعالميًا ومحاولة تصويره بأنّه يسء 

وغري فّعال، )بعدما استطاب للرئيس الرويس فالدمري بوتني أن يعلن عنه شخصيًا(، من أجل 

تحطيمه قبل أن يبلغ السوق.. 

باآلالف ميوتون يوميًا يف الغرب وخاّصة يف الواليات املتحدة األمريكية.. ال شّك أّن 

عيونهم عىل الرشق حيث أرقام موىت الفريوس أقل بكثري. وللحقيقة أقول: إّن من حّق أيّة 

رشكة كانت واستطاعت العثور عىل الدواء أو اللّقاح لهذا املرض، أن تتقّدم بكّل فخر إىل 



حوارات تأسيسّية في علم االستغراب )رؤى وآراء نقدّية في العلوم اإلنسانّية الغربّية( 92

الفريوس  هذا  من  للخالص  إنسايّن  ظأم  هنالك  النوع.  هذا  من  حدثا  تنتظر  التي  البرشية 

والحّد من رعبه عىل مدار الساعة. 

إذا كان الفريوس رّس املختربات، فهو يف مسرية تحّديه لجميع املجتمعات دون استثناء 

رّس آلهّي يقول لإلنسان إنّك أضعف مّني، ومهام كان صغر حجمي فلن تنال مني. سوف 

أرافقك من اآلن وصاعًدا حتى لو وجدت اللقاح أو الدواء، وسأكون إىل جانب كّل األمراض 

والفريوسات التي عرفتها منذ عرشات السنني، لكن ما مُييّزين عنها أنّني اختفي يف من أصيبه 

لسبٍب وجيٍه يك أصيب آخرين أيًضا، وهذا هو السبب الذي جعلني قّهاًرا مخيًفا وضعت 

الكرة األرضيّة أمام خيار املوت املؤكّد.         

امليديا  تركتها  التي  اآلثار  إىل  ترون  األكادميي واملعريف كيف  موقعكم  انطالقا من   *
عىل مناهج البحث العلمي، إْن عىل صعيد تيسري الحصول عىل املراجع واملصادر إلنجاز 

الّدراسات  وطاّلب  الباحثني  لدى  منهجّية  فوىض  إحداث  لجهة  أو  والدراسات،  األبحاث 

العليا يف الّتعامل مع السيل الهائل للمعلومات عىل املواقع اإللكرتونية؟ 

- أمّد يدي إىل زر الالبتوب أثناء بحثي عن معلومات ما، فيأتيني الجواب دامئًا أرسع ماّم 

أتوقّع، أو أكرث رسعًة من كتابة اسم املعلومة. اعتقد، بل أجزم أنّه تيرّس للدارسني وللكتاب 

ولكّل باحث وطالب دراسات عليا ما مل يتيرّس يف زمن مىض من سهولة يف الوصول إىل 

الغاية املعلوماتيّة بأقّل وقت وأقّل تعب وبحث مضن يف بعض األحيان. 

تحّقق إىل حّد بعيٍد مرشوع وضع املعلومة بخدمة من يريدها ويبحث عنها، بل تحقيق 

مبتغى أّي منا إىل حاجاته الفكريّة التي يرى يف أجوبتها أحيانًا تفاصيل متعّددة ومن جوانب 

متعّددة. جميعنا حني نكتب يف أكرث من األحيان إْن كان تأليًفا أو بحثًا أو دراسة نضطر إىل 

كبسة الزر تلك، ليأتينا الجواب عىل بساط مريح. 

هذا العامل املفتوح عىل مرصاعيه للمعرفة قد ال يكفي املرء الباحث، لكّنه يضع أمامه 

عناوين أساسية توصله إىل الغايات التي يبتغيها. ويبدو أّن ال حظر عىل املعلومات، فهي 

متوفّرة يف كّل االختصاصات، وبكّل اللّغات، واألهم أنّها حياديّة يف أكرث األحيان، أي أنّها 

تقّدم املعلومة بدون ارتباط بأيّة فكرٍة مسبقٍة. 
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حوار مع الباحث يف علم االقتصاد الدكتور عادل بيغايم]]]

بيغامي،  الدكتور عادل  االقتصاد  الباحث املتخّصص يف علوم  الحوار، مع  يتناول هذا 

يعربها  التي  النيوليربالّية  املرحلة  االقتصاديّة يف  النظريات  تحكم  التي  األساسّية  املفاصل 

من  االقتصاد  علوم  يف  الدكتوراه  عىل  حائز  بيغامي  الربوفسور  أّن  إىل  نشري  اليوم.  عاملنا 

جامعة اإلمام الصادق يف طهران. ويشغل حالًيا منصب عضو اللجنة العلمّية يف كلية 

االقتصاد يف الجامعة ذاتها، ومُيارس يف الوقت نفسه نشاطًا يف حقل البحث والتحقيق أيًضا. 

من مؤلّفاته: )حدود العلم يف االقتصاد اإلسالمي(، و)االقتصاد السيايس العاملي(، و)وقفة 

تحقيقه يف  النقدي وأساليب  و)التفكري  العدالة(،  القامئة عىل  التنمية  أدبيات  عىل جغرافيا 

إىل  باإلضافة  فضيلته  أّن  األخرى. كام  املؤلفات  من  لالقتصاد(، وغريها  الدرايس  املنهج 

التدريس يف مجال األبحاث التخّصصّية يف حقل االقتصاد، له إطاللة مقارنة جّيدة عىل هذا 

الحقل من زاوية األبحاث اإلسالمّية. 

معه كان هذا الحوار:

»املحّرر»

* نوّد بداية أن ترشحوا لنا الفرضيات الرضوريّة يف املواجهة االقتصاديّة مع الغرب؟

-إّن املواجهة مع الغرب مواجهٌة مستحدثٌة ومعارصٌة، وال مُيكن لنا تعليق جميع مشاكلنا 

عىل شاّمعة املواجهة مع الغرب؛ إذ حتى لو مل يتبلور الغرب إىل ما هو عليه حاليًا، لكّنا 

]1]ـ تعريب: السيد عيل مطر الهاشمي.
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العلّة  الغريب هو  االستعامر  إّن  الشهيد املطهري:  يقول  الخاّصة.  نعاين من مشاكلنا  أيًضا 

املبقية لتخلّفنا، وأّما علّته املوجدة فإنّها تتمثّل يف أنفسنا. فنحن منثّل املشكلة املنبثقة من 

داخلنا. وأّما األغيار فهم العلّة املبقية. ويرتتّب عىل ذلك نقطة كربى، وهي أنّنا عندما نتابع 

الجدليـّة القامئـة بني الرتاث والحداثة، سوف ننظر إىل الحداثة بوصفها العلّة املوجدة أو 

املبقية للمشاكل. ثم إنّنا نحن املسلمون مستغرقون يف ثنائيّة الرتاث والحداثة واالستغراب 

من  نوًعا  وأراه  اإلفراط،  من  نوًعا  يشّكل  االستغراق  هذا  أعترب  وأنا شخصيًّا  كبري.  إىل حّد 

التنوير املريض أو التنوير غري العميق. فأنا أرى أّن الثنائيّة العميقة لدى املسلمني ال تكمن 

يف الرتاث والحداثة. وإمّنا الرتاث والحداثة من ثنائيات الغربيني أنفسهم. بعنى أنّنا ننظر 

الحداثة،  قبال  السّنة ويف  بوتقة  إذ نضع اإلسالم يف  زاويتهم. وذلك  إىل هذه املسألة من 

ونعيد اجرتار تلك األبحاث ثانية. ويف األساس فإّن الغربيني أنفسهم مل يكونوا يقبلون بهذا 

اللّفظ يف بعض املوارد، وكانت كلمة الـ )tradition( تستعمل وال تزال بالنسبة إىل الحداثة 

الحداثة  بذلك  يريدون   )tradition( كلمة  يلفظون  عندما  الحداثة  بعد  ما  أنصار  إّن  أيًضا. 

الرتاث؛  هو  ليس  هنا  واإلسالم  والحداثة.  الرتاث  بحث  عىل  تقوم  ال  ثنائيّتنا  إّن  بالضبط. 

الحداثة  فإّن  بالكامل. ويف األساس  إذ ميكن لإلسالم يف بعض املوارد أن يعترب حداثويًا 

الحقيقيّة يجب فهمها يف اإلسالم. كام يجب اعتبار الرتاث الحقيقي هو اإلسالم أيًضا. إّن 

الثنائيّة األصلية لدى املسلمني تتمثّل يف اإلسالم واالستكبار أو الله وغري الله. إّن الثنائيّة 

لدى املسلمني تكمن يف الحّق والباطل. فإذا كان الحّق يف الغرب سنكون نحن من أنصاره، 

وإن كان الباطل بني املسلمني سوف نكون ضّده. لقد أّدى هذا األمر بالثقافة العاّمة السائدة 

هذه  نتجاهل  أن  إىل  الحوزويّة  حتى  أو  والجامعيّة،  التنويريّة  والجامعات  النَُّخب،  بني 

الغرب  أو اإلسالم والغرب ومحاربة  ثنائيّة اإلسالم والحداثة  الثنائيات، ونخوض غالبًا يف 

إّن بعض املفكرين املسلمني املخالفني لالستغراب، هم االستغراب عينه،  واالستغراب. 

إيران  منها، واملوجودة يف  أو %90  التيّارات  أغلب  إّن  الحداثة.  بعد  ما  تيّارات  قبيل:  من 

باعتبارها ضّد الحداثة هم الحداثة عينها ولكّنهم ال يشعرون، بل هم يف الواقع ينتمون إىل 

ما بعد الحداثة. بعنى أنّهم يعملون عىل اجرتار كلامت هيغل ومارتن هايدغر وأشخاًصا 

آخرين كانوا يعتربون معارضني للحداثة بشكل وآخر، وتيارات مثل هابرماس وميشال فوكو 

الحداثة هي حلقة من  بعد  ما  أّن  أن يدركوا  الحداثة، دون  باسم االعرتاض عىل  وروريت، 

حلقات الحداثة. إّن ما بعد الحداثة ال تعني موت الحداثة وبداية عرص جديد. ونحن نحتاج 

إىل بحث يف كّل واحدة من هذه املوضوعات. بيد أّن هذه تعّد من آرايئ التي أعمل عىل 

أخذها جميًعا بوصفها من افرتاضايت.
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* هل لك أن تبنّي لنا آليات مواجهة املسلمني مع الغرب وال سّيام يف حقل االقتصاد؟

- لقد متثّلت العالقة مع الغرب يف طبقات مختلفة، وال سيّام منها يف االقتصاد. إّن الطبقة 

األوىل من االرتباط بالغرب تتمثّل يف الطبقة االستشارية، وهي أعم من التأثريات اإليجابيّة 

والسلبيّة. من ذلك أّن موسيو نوزـ  عىل سبيل املثالـ  قد عمل يف العهد القاجاري عىل تنظيم 

وزارة املالية وتنسيقها يف إيران. وكان هذا ارتباط لنا مع الغرب يف مجال االقتصاد، حيث 

كان املستشارونـ  األعم من الغربيني وغري الغربينيـ  قد تركوا تأثريهم، وليس من الرضوري 

أن يكونوا غربيني حتاًم. فقد عمد حامد عيل جامل زاده إىل كتابة أّول كتاب لالقتصاد يف 

إيران بشكل جديد، وتحت عنوان )گنج شايگان(. وقد قام يف األساس بتأليف هذا الكتاب 

وقد  كامل.  بشكل  اإليرانية  الجوفيّة  املصادر  من  االستفادة  طرق  فيه  حّدد  وقد  لألملان، 

كان هذا الكتاب يف الحقيقة تقريرًا للعمل عىل نهب إيران ومصادرة ثرواتها. وحاليًا ينظر 

إىل هذا الكتاب بوصفه تاريًخا القتصاد إيران، ولكن كان يُنظر إليه يف حينه بوصفه تقريرًا 

للجاسوسيّة االقتصادية ملصلحة األملان. والطبقة الثانية يف مواجهتنا مع الغرب، هي طبقتنا 

الفكرية. وذلك حيث تعرّف املسلمون عىل الفضاء املعريف للغرب. وبطبيعة الحال فقد 

أتت بداية هذه املعرفة من خالل الرتجامت. وال يخفى أنّنا قد أقمنا االرتباط املعريف معهم 

بشكل متأّخر. من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أّن أمري كبري عندما أّسس دار الفنون يف إيران، 

عمد إىل إدخال حقول الجغرافيا والطب والصناعة. ومل يعمل يف حينها عىل استرياد حقل 

العلوم االجتامعية  فقد تجاهلنا  الحقيقة  تاريخيًا. ويف  أّن ذلك كان خطأ  االقتصاد، وأرى 

والتطور الذي أحدثته هذه العلوم يف العامل، األمر الذي استغرق منا مئة وخمسني سنة لنصل 

جامعة  االقتصاد يف  طالبًا يف حقل  الصدر  اإلمام موىس  أصبح  هنا  ومن  القّوة.  هذه  إىل 

طهران، وعمد آية الله مهدوي كني إىل بناء جامعة ال تحتوي عىل حقل فني أو هنديس، 

بل كانت األهميّة األكرب فيها تتّجه نحو االقتصاد والسياسة وسائر العلوم التي تسهم يف بناء 

املجتمع والنظام؛ وذلك إلمكانيّة استرياد املهندسني من الواليات املتحدة األمريكية. ولكن 

يف  املعرفيّة  مواجهتنا  فإّن  الحقيقة  ويف  منها.  والحقوقيني  االقتصاديني  استرياد  ميكن  ال 

الجامعاتـ  والتي اقرتنت بكمٍّ هائل من ترجامت الكتب إىل اللّغة الفارسيةـ  قد أّدت بنا إىل 

نوع من فقدان الثقة بأنفسنا. بعنى أنّنا مل نلتفت إىل كيفيّة تفكري أسالفنا تجاه هذه املسائل. 

لقد تصّورنا أن املسلمني يتعنّي عليهم اآلن أن يبدأوا من الصفر، يف حني سبق أن كانت لدى 

املسلمني أسواقهم وحضارتهم، وكان لديهم استثامر وادخار للنقود ومؤّسساتهم املاليّة. 
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لقد تجاهلنا أو نسينا هذه األمور كلّها ووقعنا يف نوع من الغفلة التاريخية. واإلشكال الثالث 

أنّهم قد جاؤوا لنا بأجزاء من الغرب. من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أّن التيّار املؤّسسايت 

يف االقتصاد األمرييك كان حتى اآلن يتحّدث متاًما بنفس ما نقوله اليوم يف أبحاث اإلنتاج 

الداخيل، واالتّجاه الخارجي، واالقتصاد املقاوم، وأبحاث دعم املنتج الوطني. وهذه هي 

األمور التي كان هاملتون يقولها يف الواليات املتحدة األمريكية للخروج من ربقة االستعامر 

اإلنجليزي. إّن هذه األمور مل ترتجم إىل العامل اإلسالمي أبًدا، كام مل يتّم تعريف املسلمني 

بالتيار األملاين املناهض لالستعامر، ومواجهة االستعامر االقتصادي اإلنجليزي الذي أّدى 

يف نهاية املطاف إىل تحرير أملانيا والدفع بها لتكون ما هي عليه حاليًا. وحتى لو تّم بيان 

أو  إىل حوار  تتحّول  الكتب، وال  تضاعيف  تبقى يف  كانت  فإنّها  املسائل،  من  الّنوع  هذا 

تطبيق عىل أرض الواقع. ومن هنا مل يتعرّف املسلمون عىل جميع تفاصيل علم االقتصاد 

عىل  يحتوي  داخله  يف  كان  وقد  مختلفة.  أضالع  الغريب  لالقتصاد  كان  حني  يف  الغريب. 

حيويّة وتضارب، وكان هناك من ينتقده من الداخل. أّما املسلمون فإنّهم مل يتعرّفوا عىل هذه 

األمور بشكل كامل لألسف الشديد، وقد دفعت بنا هذه الغفلة نحو التخلّف. وال يزال هناك 

وجود لجذور الجهويّة واملحدوديّة والتقنيّة يف الكليات االقتصادية أيًضا. وال تزال األنظار 

األملانيّة يف إيران والعامل اإلسالمي حتى اآلن ضحلة وباهتة للغاية. فنحن ندرك املفهوم 

األمرييك من البنك، يف حني أّن للبنك يف أملانيا مفهوًما مختلًفا متاًما، وتختلف آلية عمله 

وأدائه عن مفهوم البنك يف الواليات املتحدة األمريكية.

* ما هي برأيكم أبرز التحديات التي تواجه األنظمة االقتصادية العاملية من وجهة نظر 
إسالمية؟

واملكان،  الزمان  يفوق  أن  منه  تقتيض  وخامتيّته  األديان.  خاتم  هو  اإلسالمي  الدين   -

وأن يتمّكن من البقاء يف جميع األعصار ويف جميع املجتمعات بشتّى اختالفاتها وأبعادها 

الحيويّة. وهذا املفهوم يعني أن نأخذ بنظر االعتبار الظرفية االستيعابيّة الجتذاب التجارب 

ـ  القسم املتغرّي  أّن  الجديدة، واستقطاب اإلبداعات والحيويّات الجديدة. غاية ما هنالك 

ـ  باقر الصدر  السيد محمد  الطباطبايئ والشهيد املطهري والشهيد  العالمة  عىل حّد تعبري 

ميثّل القسم املرن والحيوي يف اإلسالم، وهذا هو الذي يضفي مفهوًما عىل خامتية اإلسالم، 

ولهذا القسم جذور يف الثوابت حتاًم. وبعبارة أخرى: إّن الّنواة املركزية الصلبة هي بنزلة 
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القسم  تنظيم  إىل  نسعى  النواة  بتلك  التمّسك  خالل  من  ونحن  اإلسالمي،  الدين  ثوابت 

املتغرّي. من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أّن النواة الصلبة لدينا تتمثّل بوجوب الحفاظ عىل 

كرامة اإلنسان. فإذا كان من بني أنواع النامذج املطروحة يف الغرب بشأن مجال الرضائب 

ما يحفظ كرامة اإلنسان أكرث من غريه، فإنّنا سوف منيل إىل ذلك النموذج بشكل أكرب. ثم 

إنّنا يف هذا املجال إمّنا نكون يف مقام اإلثبات دون مقام الثبوت. ففي مقام الثبوت نكون 

نغدو  اإلثبات  مقام  يف  ولكّننا  باطل.  أو  حّق  إّما  فاليشء  والواحد.  الصفر  موقع  يف  أبًدا 

نسبيني. بعنى أنّنا من املمكن أن نعرث عىل ٨0% من النموذج اإلسالمي، ويكون هو خري 

ما نعرث عليه، فنعمل عىل اختياره. وهناك بحث هام، نجده عند الشهيد املطهري، كام نجده 

كني،  مهدوي  الشيخ  الله  وآية  الطباطبايئ،  العاّلمة  أمثال:  من  علامئنا،  كبار  من  عند غريه 

حيث يقولون: إّن العدالة يف مقام الثبوت أمر مطلق، ويف مقام اإلثبات أمر نسبي. وعىل 

هذا األساس، قد ميكنكم القول يف مقام الثبوت: إّن املجتمع الحّق هو املجتمع الذي ال 

ترتكب فيه أّي معصية أو جرمية أو خالف. ولكّننا قد شهدنا مجتمع النبي األكرم »يف مقام 

اإلثبات، حيث مل يكن يخلو من الذين يقرتفون املوبقات، من قبيل: التربّج، وأكل الربا، 

ومامرسة الزنا، وقد كان خالد بن الوليد يرتكب ما ميكن تسميته جرمية حرب وهو يف جيش 

النبي األكرم«، وكان مسجد رضار ميارس نشاطه أيًضا. وقد كان هذا كلّه يحدث يف مدينة 

النبي. ويف عرص ظهور اإلمام املهدي املنتظرـ  سوف تكون األمور مختلفة إىل حّد كبري 

ـ ولكن الواقع سوف يبقى عىل هذه الشاكلة؛ حيث تؤكّد الروايات أنّه سيقيض شهيًدا، وأّن 

هناك من سوف يقرتف جرمية بحجم قتل اإلمام الحجة. ومن خالل هذه الرؤية نقول: 

البرشيّة.  التجارب  إىل  ننتقل  ثم  مالكًا،  الصلبة  والنواة  الثابت  القسم  ذلك  من  نجعل  إنّنا 

فنحن نستفيد من تجارب البرش. ولكن يف قبال تجربة اإلنسان الغريب، هناك تجربة خاّصة 

بأمريكا الالتينية، وهناك تجربة يابانية، وتجربة صينية. وإّن من بني املشاكل التي نعاين منها 

أنّنا ما أن نتحّدث عن التجارب البرشية، حتى يتداعى إىل الذهن أّن املراد هو خصوص 

التجربة األوروبيّة واألمريكية. يف حني أيّن أريد أن أتّعرّف عىل أفضل تجربة برشيّة يف حقل 

ا بالعدالة. فأين  الرضائب العادلة؛ ألّن النواة الصلبة تقول يل: عليك أن تبدي اهتامًما خاصًّ

ميكن يل الحصول عىل تجربة برشية تضمن يل الحفاظ عىل هذا املفهوم بشكل أفضل من 

غريه؟ ملاذا ال أبحث عن ضالتي يف الصني واليابان وأمريكا الالتينية؟ ملاذا تقترص تجربتي 

عىل أمريكا وأوروبا فقط؟ نشاهد يف التاريخ أّن الحضارة اإلسالمية قد شهدت ازدهاًرا كبريًا 
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واستمرّت ملا يقرب من ستة قرون. وهذا ما أكّدت عليه وشهدت له الكثري من الكتب التي 

بالحضارة  ونعتوها  الحضارة  بتلك  أشادوا  حيث  الحضارة؛  تلك  مورد  يف  الغربيون  كتبها 

املزدهرة والحيوية واملتقّدمة جًدا. ولكّنها يف الوقت نفسه مل تكن تخلو من بعض األخطاء 

التي ال نرتضيها قطًعا، من قبيل: الحكومات السياسية للكثري من الخلفاء. ولكن كيف كان 

ا؟ نقرأ يف التاريخ أّن نوًعا من الشيكات الخاّصة بدينة  واقع االقتصاد يف تلك الحضارة حقًّ

إسطنبول كانت رائجة يف ما وراء النهر؛ حيث كانت تدفع للعامل كأجرة له عىل أتعابه، وكان 

يتقبّلها. فكيف كان ميكن لورقة مختومة أن تكتسب مثل هذه القيمة؟ لو أيّن اآلن عرضت 

عليك نقود جمهوريّة بوركينافاسو مثالً كقيمة لرشاء بيتك، لن تقبل ذلك مني بسهولة قطًعا، 

النقد إىل العملة املحلية أو عملة صعبة متداولة عىل نطاق أوسع؛  وتشرتط ترصيف هذا 

ولكن كيف كان ميكن للصرييف يف أسطنبول تحويل هذا الشيك إىل نقد يف ما وراء النهر؟ 

إّن هذا يثبت أنّنا كنا منتلك أسواق مالية متطّورة يف الحضارة اإلسالمية. وقد كانت لدينا ثروة 

اجتامعيّة كبرية فيام يتعلّق ببحث الثقة واالعتامد العام يف حقل املسائل االقتصادية. فمن ذا 

الذي أوجد مثل هذه املنظومة االقتصادية؟ إّن الذي أوجد هذا الّنظام هم العلامء والنَُّخب. 

فمن كان هؤالء الذين يشّكلون ُعامد نَُخبنا االقتصادية؟ هذا ما ال نجد له ذكر يف التاريخ؟ 

هناك يف كلامت شيخ الطائفة بحث يف باب تحّوالت العرض والطلب، وقد أخذت هذه 

الكلامت يف القرن العرشين للميالد يستحّق قائلها أن مينح جائزة نوبل يف االقتصاد. بعنى 

نوبل،  العرشين حصل عىل جائزة  القرن  الذي جاء بثل هذه املفاهيم والنظريات يف  أّن 

يف حني أّن الشيخ الطويس + قد ذكرها يف التاريخ. وعليه عندما نقول: إنّنا ملزمون باعتامد 

التجارب البرشية، نريد بذلك تجاربنا الخاّصة وتاريخنا أيًضا.

* كيف تحلّلون االستنساخ الظاهري والساذج للنامذج االقتصادية يف الغرب، وما هي 
التداعيات التي ترتّبت عىل ذلك يف املجتمع اإلسالمي؟

سعينا  اقترص  حيث  فقط،  غربيًّا  مظهرًا  نتّخذ  أن  الغالب  يف  سعينا  أنّنا  هو  األمر  -واقع 

نوع  األغلب يف  األعم  وقعنا يف  وبذلك  لديهم،  لالقتصاد كام  وزارة  لدينا  تكون  أن  عىل 

من االجرتار واالستنساخ. من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أنّنا يف إيران أّسسنا رشكة )إيران 

ناسيونال(، وهي عبارة عن مصنع للسيارات، ولكن مل يتّم إنتاج سيارة مارسيدس أو فورد يف 

إيران إطالقًا. إذ مل يتّم سوى استرياد قرشة خارجيّة من األمر؛ حيث اشتمل األمر يف الغالب 
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واقع  استنساخ  يتّم  مل  حيث  االستنساخ.  من  الّنوع  هذا  يف  واستغراب  َمنتجة  عملية  عىل 

البلدان اإلسالمية يشء سوى اجرتار  أبًدا. ال يوجد يف الكثري من املؤّسسات يف  القضية 

ما لدى الغرب. ويف الحقيقة كانت هذه األمور شبيهة يف مظهرها بالتطّور والتقّدم ولكّنها 

مل تكن هي عني التقّدم والتطّور. ومن ناحية أخرى هناك اليوم يف بعض البلدان اإلسالمية 

تيارات تذهب إىل االعتقاد بأنّنا إذا أثبتنا أّن مؤّسسة أو نظريّة تحتوي عىل أسس إنسوية أو 

علامنية ـ مثالً ـ فإّن سطحها الظاهري سيكون مدنًّسا أيًضا. كأن نثبت ـ عىل سبيل املثال ـ 

أّن جذور البنك هي جذور شيطانيّة باطلة تنتمي إىل اإلنسوية الغربية؛ وعندها يتعنّي علينا 

إلغاء البنك يف املجتمع اإلسالمي. إّن هذا الكالم خاطئ عىل حّد تعبري الشهيد الصدر. 

بعنى أّن بقدوري االستفادة من البنك يف املجتمع اإلسالمي، حتى وإن كانت قواعده 

علامنيّة من الناحية الفلسفيّة. ميكن يل أن أعمل عىل تجريده من تلك القواعد وأسعى إىل 

أسلمته. وكان هذا هو نزاع السيد جامل الدين األسد آبادي مع املريزا الشريازي الكبري. ومن 

هنا يجب العثور عىل الخط اإلسالمي األصيل يف املواجهة مع الغرب، وهو الخط النبوي 

األصيل، وهو الخّط األصيل ألمئتنا املعصومني. وعلينا أن نعمل عىل التنظري لذلك 

يف املواجهة مع الغرب. وأين يجب أن تتّم عملية الشطب، وأين يجب أن يكون هناك إمضاء 

وتقرير، ومتى يجب أن يكون لدينا تأسيس. بعنى أن ال نكتفي بتأسيسها من قبل اآلخرين. 

فقهية وفلسفية.  الشأن مواجهة  الغرب يف هذا  أو مواجهتنا مع  االقتصاد اإلسالمي  ويعترب 

ومن خالل التأكيد عىل الفقه، نجد أّن الفقه عبارة عن نظريّة إلدارة اإلنسان عىل حّد تعبري 

سامحة اإلمام: إّن الفقه يعمل عىل بناء املجتمع. لقد جاء الفقه ليك ينظم العالقات بني 

الناس، وإّن قسم العبادات منه يختّص بالعالقة بني اإلنسان وبني الله، ولكن حتى يف هذه 

العبادات، نجد أّن للخمس والزكات ركائز أرضيّة، فهي تهدف إىل بناء املجتمع، وإيجاد 

حلول للعالقات القامئة بني الناس. إنّنا يف مواجهتنا مع الغرب نسعى إىل بناء املجتمع، 

بعض  يف  نلجأ  قد  هنا  ومن  األمان.  بّر  إىل  قدًما  به  ومنيض  املجتمع،  عىل  نحافظ  وأن 

الحاالت ـ اضطراًرا أو من باب أفضل السيئات املتاحة ـ إىل االستفادة من بعض النامذج 

واألمثلة التي قد ال تكون إسالميّة بالكامل، وهو ما نفعله حتّى اآلن وال نبايل، كام ندخل يف 

تفاصيل إلغائها وإمضائها وتأسيسها أيًضا. فنعمل عىل إمضاء جانب من البنك، وال منيض 

كانت  وإن  البرشيّة هي تجارب عقالنيّة جيّدة حتى  التجارب  إّن بعض  أيًضا.  منه  جوانب 

غربيّة واشرتاكية أو كان قائلها كارل ماركس نفسه.
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* ما هو برأيكم حجم النجاح الذي حّققه االقتصاد املهيمن عىل املعادالت والعالقات 

العاملية يف إطار تحقيق العدالة؟

- لدينا يف جامعة اإلمام الصادق مجموعة خاّصة ببحث العدالة، وال نزال نقيم الندوات 

الدكتوراه وأساتذة، وقد  منذ خمسة عرش عاًما، وتضّم هذه املجموعة طاّلبًا عىل مستوى 

توفّر حاليًا ما يقرب من املئة تسجيل لتلك الندوات عىل األرشطة، وقد تّم طبع قسم من تلك 

الندوات يف كتاب. لقد اطّلعنا عىل الدراسات العامليّة الخاّصة بحقل العدالة، وقد أذهلنا 

حجم هذه الدراسات التي تفوق مثيالتها عندنا بآالف املرّات. ال أتصّور أّن العامل الغريب 

أو غري املسلمني ال يولون أهميّة للعدالة. إّن طبقة النَُّخب عندهم شديدة االهتامم بوضوع 

الواليات املتحدة األمريكية،  االقتصاد يف  العدالة. هناك إحصائيّة صادرة عن مركز علامء 

تفيد أّن حجم اإلنتاج يف الحقل العلمي لبحث العدالة قد ارتفع ما بني عامي 1995ـ 2005 

م، إىل سبعني ضعًفا، وال شّك يف أّن هذه النسبة قد ارتفعت إىل أكرث من ذلك الحًقا. بعنى 

أنّه لو شهد عام 1995 م طباعة مقالة واحدة يف بحث العدالة، فقد شهد عام 2005 م طباعة 

سبعني مقالة يف هذا املوضوع. وال نعلم كم بلغ عدد هذه املقاالت والدراسات منذ عام 

بأنّها قد زادت عىل ذلك بكثري. هذا بلحاظ  2005 إىل عام 2020 م، ولكّني عىل يقني 

الحقل املعريف وإنتاج املقاالت والعلم والتدقيق يف املسائل والتفاصيل يف حقل العدالة، 

ما ميثّل بالنسبة لنا دروًسا بالغة الِعرَب. ومن هنا علينا أن نتعلّم إثارة األسئلة من الغرب، ال أن 

نطالب الغرب باإلجابة عن أسئلتنا. يجب أن نطرح األسئلة عىل مصادرنا الدينيّة. وعىل هذا 

األساس أرى أّن هذه النقطة يف غاية األهميّة، بعنى أن نذهب إىل الغرب للعثور عىل أسئلة، 

وليس العثور عىل إجابات. ومن ناحية أخرى عندما نخرج من الحقل املعريف ونصل إىل 

حقل التنفيذ والتطبيق، نعرث عىل الكثري من القواعد واآلليات القامئة عىل العدالة يف الغرب. 

وأنا أقول رصاحة: إّن الغرب قد أدرك مقولة )إّن املُلك يبقى مع الكفر، وال يبقى مع الظلم(. 

ولهذا السبب نقف عىل قّوة االقتصاد يف الواليات األمريكية املتحدة، فهو اقتصاد قوي عىل 

الرغم من إشكاالته ونقاط ضعفه وتعقيداته. وإّن جانبًا من ذلك يعود إىل مراعات العدالة. 

تعاقدية  وبنية  وتقاعد  اجتامعي  بضامن  يتمتّع  األمريكية  املتّحدة  الواليات  يف  العامل  إّن 

تضمن له العدالة عىل مستوى عال. والعدالة هنا ليست من طرف واحد، فهي كام تضمن 

حقوق العامل، تضمن كذلك حقوق رّب العمل، وبذلك يكون هناك نوع من التطبيق لقوله 

األساس  هذا  وعىل   .]279 اآلية   ،)2( البقرة  ې]سورة  ې   ۉ   تعاىل:ۉ   

يتعنّي علينا بلحاظ استخالص التجارب والعرَب ويف مقام العمل، أن نتعلّم الكثري من أملانيا 
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املسائل  من  والكثري  الرضائبيّة  العدالة  إّن  العدالة.  املتحدة يف حقل  األمريكية  والواليات 

التي سلكها الغربيون يف مقام النظريّة والعمل، تحمل يف طيّاتها الكثري من الدروس التي 

يجب استلهامها من وجهة نظري. إّن العدالة متثّل النواة املركزيّة يف اإلسالم. قال تعاىل يف 

سورة املاعون:  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ]سورة املاعون )107(، اآلية 1].؟ بعنى: 

هل أدلّكم عىل ذاك الذي يكّذب بالّدين؟ ال يقول: إنّه ذلك الذي ال يصيّل صالة الليل، أو 

ذاك الذي ال يصوم وما إىل ذلك، وإمّنا يقول:  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ] سورة 

املاعون )107(، اآلية 2]. وعليه إذا متّكن الّنظام األملاين من تقديم منوذج يُحتذى يف رعاية 

اليتيم، كان ذلك بالنسبة يل الدين عينه. أنا ال أقول هذا نظام أملاين، وإمّنا أقول إنّه نظام 

دينّي، غاية ما هنالك يتّم تطبيقه بأيٍد أملانيّة. وقد روي عن النبي األكرم ـ صىل الله عليه 

وآله وسلم ـ أنّه قال: )الحكمة ضالة املؤمن(. فإن وجدتها حتى عند املنافق فإيّن سوف 

أسارع إىل أخذها؛ وهذا ما يُسّمى بالحكمة. إّن منوذج رعاية اليتيم املعمول به يف أملانيا، 

طبًقا لهذه اآلية الكرمية هي الدين عينه. إنّها ليست عندي أنا املسلم؛ أليّن قد غفلت عنها 

ومل ألتفت إليها؛ إذ مل أدقّق يف استلهام العربة من سورة املاعون. لو أيّن كنت قد اتّخذت 

من سورة املاعون أساًسا لنشاطي العلمي واملعريف؛ ألدركت ما هي األشياء التي مل أدقّق 

فيها. )اإلسالم يعلو وال يُعىل عليه(. يجب أن تكون اآليات القرآنيّة حارضة يف ذهني؛ ألذهب 

بعد ذلك إىل الغرب، ويف األساس ينبغي عيّل إنطالقًا من تلك اآليات أن أعلم كيف يجب 

ٺ  ٺ    ٺ     الكريم:  كتابه  محكم  يف  وتعاىل  تبارك  الله  يقول  الغرب.  إىل  أتوّجه  أن 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  
ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ]سورة املائدة )5(، اآلية 66]. نّشط هذه املفاهيم يف 

ذهنك، ثّم اذهب إىل أملانيا.

* ملاذا يحمل املسلمون رؤيًة سّيئًة بالكامل تجاه االقتصاد الغريب، يف حني يبدو من 
كالمك أن الغرب يتمتع  مبنظومة يف غاية الروعة تجاه شعوبه؟

-إّن جانبًا من هذا األمر حقيقيٌّ ولهم الحّق كلّه يف ذلك؛ ألّن هذا النظام قد تّم وضعه 

مصادر  ينهبون  أنّهم  بعنى  املسلمني.  نحن  حسابنا  عىل  شعوبهم  مصلحة  يف  ليكون 

يعاين يف صلبه  الغريب  االقتصاد  فإّن  الحال  وبطبيعة  الغربية.  الشعوب  لصالح  املسلمني 

إّن  بنسبة تسعة وتسعني باملئة.  الواحد باملئة جديًا  يعّد بحث  من بعض املشاكل. فهناك 

يف  موجودة  القرآن  يف  عنها  الحديث  يتم  التي  واالستقالل  واالستثامر  االستعامر  تيّارات 
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الّذهب  أّن هناك عدًدا من املستكربين والذين يكتنزون  صلب االقتصاد األمرييك. بعنى 

والفّضة يعملون عىل استغالل الشعب األمرييك واستثامره. ولكن إىل أّي مدى؟ إنّه يقف 

عند الحدود التي ال تنتقض معها قاعدة: )إّن املُلك يبقى مع الكفر، وال يبقى مع الظلم(. 

وذلك ألنّهم يريدون ملجتمعهم أن يبقى قامئًا عىل قدميه؛ ليبقى الّنظام األمرييك مقتدًرا. 

ولذلك فإنّهم ال يستهلكون شعبهم بالكامل. لقد ارتكبوا هذا الخطأ يف مرحلة من الزمن، 

وكان ذلك قد حدث يف القرن التاسع عرش، حيث أّدى األمر بهم إىل أزمة كربى يف النظام 

الّنظام  عاد  لقد  رشدهم.  إىل  وعادوا  استفاقوا  ما  رسعان  ولكّنهم  والسيايس،  االقتصادي 

يرى  فسوف  قربه،  من  يخرج  أن  ماركس  لكارل  قيّض  ولو  رسيًعا.  رشده  إىل  الرأساميل 

إىل  يوّجهها  كان  التي  وانتقاداته  نصائحه  من  الكثري  تطبّق  الراهنة  األمريكية  الرأسامليّة  أّن 

الرأساملية. بعنى أنّه سوف يقول: إّن هذا هو النموذج الذي كنت أبحث عنه متاًما. هذا 

ما أّدعيه أنا. وقد كان الرّاحل عيل رشيعتي يقول هذه العبارة أيًضا: )عودة الرأساملية إىل 

رشدها(. غاية ما هنالك أنّهم يراعون ذلك الجانب من العدالة من الناحية االجتامعية بشكل 

كامل. بعنى أنّهم يعملون عىل استغالل شعبهم إىل حّد ما. ولكن عندما يصل األمر إلينا، 

ال يكون هناك موضع من اإلعراب لهذه القاعدة، ويعملون عىل استغاللنا إىل أبعد الحدود، 

وقد يصل بهم األمر يف ذلك إىل حّد قتلنا وإبادتنا وال يبالون؛ ألنّهم يريدون الحفاظ عىل 

أنفسهم، وليس يف مفهومهم الحفاظ علينا. وهذا ما ميكن رؤيته بوضوح عىل مدى القرنني 

والنفط املرسوق.  اإلسالمي  والعامل  الهندية  القارّة  لشبه  االستعامرية  الفرتة  من  املاضيني 

وهذا الجانب من املسألة حق؛ حيث إنّهم ال يحملون تجاهنا نظرة إنسانيّة، وال يتمّنون لنا 

البقاء، أو يوّدون أن نكون عبيًدا لهم أرقّاء أو مرتزقة وأجراء. إنّهم إمّنا يريدون لنا البقاء ما دام 

ذلك يصّب يف مصلحتهم. وهذا يدفعني عىل الدوام إىل اتّخاذ موقٍف مناوئ منهم. غاية 

الغربيني، وبني املعرفة ذاتها.  بيد  الغربيّة املوجودة  نفرّق بني املعرفة  ما هنالك يجب أن 

فإنّهم يسيؤون االستفادة من بعض العلوم. إّن العلم يف ذاته ليس سيّئًا، فيمكن يل أن أستفيد 

من ذلك العلم، بينام هم يسيؤون االستفادة منه، ويجب أن نفّصل بني الدافع والحافز. لقد 

أن نُحسن  العلم عىل مدى سنوات متطاولة، وأّما نحن فيجب علينا  أساؤوا االستفادة من 

منه إىل  األمر حقيقي، ويعود جانب  أن جانبًا من هذا  القول هي  منه. وخالصة  االستفادة 

تقصرينا وغفلتنا عن تاريخنا، كام يعود إىل نوع من االنبهار الذي فرضه علينا املستنريون 

املسلمون. فحتى املستنريين الذين كانوا يناوؤون الغرب، مل يعرّفوا لنا الجوانب الحسنة 

من الغرب. نحن مل نحصل من الغرب إال عىل املسائل السلبية. وإّن جانبًا من هذه املعضلة 

الغربية تشتمل  النظريات  أّن  يعود سببه إىل املستنريين من املسلمني. ومن امللفت جًدا 



103االستقالل االقتصادي هو أساس التحّرر الحضاري للمسلمين

قريبة من املسلمني، ونظريات أخرى أكرث متاهيًا مع  نافعة، ونظريات  عادة عىل نظريات 

البعيدة جًدا عن  النظريات  تّم يف األعّم األغلب ترجمة  تتّم ترجمتها. وقد  املسلمني، مل 

واقعنا وثقافتنا. دقّقوا يف هذه الجملة لرتوا ماذا كانت نتيجتها؟ لقد كانت نتيجة ذلك هي إّما 

أن أذهب باتّجاه تلك النظريّات املرتجمة وأُصبح مناوئًا لإلسالم بالكامل، وأقول بوجوب 

هذه  غري  أَر  مل  أليّن  الحدود؛  أبعد  إىل  للغرب  معاديًا  أُصبح  أن  أو  اإلسالم،  عن  التخيّل 

التقليدي. وأرزح يف تخلّفي وال أحظى باإلسالم الحديث.  الرتجامت. وأتشبّث بإسالمي 

قام  الذي  من  الغرب متاًما. ملاذا؟  ما يف  أسوأ  الغرب هو  ترجموه يل عن  ما  ملاذا؟ ألّن 

بذلك؟ إين أحّمل الغرب جانبًا من املسؤوليّة؛ حيث أدين عدم إنصافهم لنا، وأحّمل جانبًا 

منها إىل غفلتنا وعدم إنصاف املستنريين عندنا؛ إذ مل يرتجموا لنا األبعاد الحسنة والجيّدة 

من الغرب. إنّهم يرتجمون لنا الروايات، ولكّنهم ال ينتقون لنا الروايات الغربيّة الجيّدة، وإمّنا 

يقترصون عىل ترجمة الروايات املبتذلة والرديئة والقبيحة، ويختارون لنا املرتدية والنطيحة 

منها. إّن هذا االتّجاه قد ساعد إّما عىل تحوييل إىل شخص قبيح ومبتذل، أو حّولني إىل فرد 

تقليدي بحيث يتعنّي عيّل أن أتّخذ عىل الدوام موقًفا معاديًا للغرب. ونتيجة ذلك هي أن ال 

أرى الغرب إال سيّئًا، وأظّن أّن الغرب هكذا أبًدا. وعىل حّد تعبري الشيخ املطهري وسامحة 

السيد اإلمام؛ مل نأِت من الغرب إال با هو مبتذل. ولذلك تصّورنا أّن الغرب يعني التربّج 

والسفور والحياة الحيوانيّة والبهيميّة وما إىل ذلك.

* ما هي الطرق والنصائح املتوّفرة من أجل االرتقاء والنهوض باقتصاد البلدان اإلسالمية؟

-يجب أن تكون لدينا عودة إىل الذات، عىل حّد تعبري إقبال الالهوري. والذات هنا تعني 

اإلسالم األصيل والخالص. واإلسالم األصيل هو يف حّد القرآن واملصادر يف جهة تحّققه 

الحضاري املتمثّل يف تاريخنا. ومن هنا يتعنّي علينا أن نعود إىل ذواتنا، وأن نتعرّف عىل 

أنفسنا. إّن الكثري من علامء االقتصاد عندنا مل يقرأوا التاريخ. والكثري منهم ال يستطيع قراءة 

املصادر اإلسالمية األوىل. يتعنّي عىل جميع علامء االقتصاد يف العامل اإلسالمي أن يعودوا 

التي  يلتفتوا يف صلب ذواتهم  الثانية أن  إىل ذواتهم اإلسالمية، ويتعنّي عليهم يف الخطوة 

متثّل فضاءهم الوطني إىل االختالفات القوميّة والجغرافيّة، من ذلك أّن العمل يف االقتصاد 

اإليراين يختلف عن العمل يف االقتصاد األندونييس عىل سبيل املثال. فإّن لدينا مسائلنا 

املسائل  لنعرث عىل  حقيقة  ذواتنا  إىل  العودة  علينا  االجتامعيّة.  والوطنيّة  والثقافيّة  البنيويّة 

الخاصة بنا. وثالثًا: أن نتعرّف عىل نوع من االرتباط العلمي والتضارب الواقعي يف العامل، 
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وليس بشكل منبهر ومأخوذ بنظومة التقنية. عندها ميكن أن نكتسب تجربة برشيّة بواسطة 

مسائلنا الخاّصة وماضينا، ونعمل يف نهاية املطاف إّما عىل إمضاء تلك املسائل أو عدم 

إمضائها. إّن مشكلتنا تكمن يف أنّنا ال نقيم حواًرا جيًّدا مع العامل الغريب، أو بعبارة أخرى: ال 

منتلك القدرة عىل إقامة مثل هذا الحوار. اسمحوا يل بأن أقّدم مجموعة من الصور العاّمة.

الصورة األوىل: إّن الذي يتّم طرحه حاليًا يف االقتصاد الغريب من قبل أنصار االقتصاد 

الغريب واملدافعني عنه يف الجامعات اإليرانية ويف الكثري من جامعات العامل اإلسالمي، 

متخلّف عن الركب با ال يقّل عن ثالثة عقود. بعنى أنّه غالبًا ما تّم يف الغرب طرح أشياء 

جيّدة هي يف صالح اإلسالم ومتامهية مع ثقافتنا، ولكّننا مل نتعرّف عليها حتى اآلن.

إنتاجها يف حقل االقتصاد  يتّم  التي  إنّنا ال نعرف من مجموع األدبيات  الثانية:  الصورة 

الغريب إال عىل مقدار ال يتجاوز الخمسة باملئة. بعنى أنّنا مل نتعرّف عليها حتى اآلن، وال 

نعلم ماذا قيل يف هذا الشأن. إّن الطالب عندنا ال يحيطون علاًم بفاهيمهم العلميّة الجديدة 

إطالقًا، وإّن جزًءا من هذه املعضلة يعود إىل مناهجنا التعليمية. ثم إنّه ما مقدار ما يعلمه 

طالب االقتصاد يف البلدان اإلسالميّة عن تاريخ صدر اإلسالم وتاريخ الحضارة اإلسالمية، 

وما هي النسبة املئويّة من هؤالء الطاّلب الذين يستطيعون الرجوع إىل النصوص اإلسالمية، 

وما هي النسبة املئويّة منهم تستطيع التحاور مع الحوزة العلميّة. هذا هو الجانب املظلم 

من القضيّة. وأّما الجانب املرشق منها فيتمثّل بوجود عدد منهم ميارس حاليًا يف البلدان 

اإلسالمية ويف إيران نشاطًا جاًدا يدعو إىل التفاؤل ويبعث فينا األمل. وأوّد هنا التعبري عن 

تفاؤيل بالتيّار اآلخذ بالنهوض يف هذا الشأن حاليًا. ولكن يجب قول هذه األمور، ويجب 

إحصاءات  إىل  يحتاج  والتطبيق  التنفيذ  مقام  يف  االقتصاد  إّن  حيث  أيًضا.  عليها  التعرّف 

وإىل معلومات. فام مل يكن لديك إحصائيّة دقيقة ال ميكنك التفكري والعمل يف املشاريع 

البلدان  أنّه ال توجد هناك مراكز إحصاء قويّة ومحّدثة يف الكثري من  االقتصادية. يف حني 

اإلسالميّة ومن بينها إيران. لدينا مفاهيم الكثري من مسائل االقتصاد اإلسالمي، ولكّننا حتى 

اآلن ال منتلك منظومتها اإلحصائيّة. فهي إّما غري شّفافة، أو هي شّفافة ولكّنها مخدوشة. 

وإّن التقصري يف جانب من ذلك يعود سببه إىل إهامل الدول اإلسالمية، ويعود جانب منه 

إىل أنفسنا.



الجدل الراهن على أفول الغرب السياسي 
بلغ درجة الذروة

حوار مع الباحث  الدكتور فؤاد إيزدي]]]

يعمل الدكتور فؤاد إيزدي، وهو الحائز عىل شهادة الدكتوراه يف حقل العالقات العامة 

التعليم والبحث والتحقيق يف جامعة طهران.  من جامعة والية لويزيانا األمريكية، يف حقل 

و)طرق  واإلرهاب(،  السلم  )ببلوغرافيا  الفارسية:  اللغة  إىل  وترجامته  مؤلّفاته  بني  ومن 

وأساليب الواليات األمريكية املتحدة يف الحرب السيربانية(، و)اإلمربيالية اإلنسانية(، و)هل 

سيكون هناك مستقبل للرأساملية؟(، وغري ذلك من العناوين األخرى. باإلضافة إىل عمله يف 

تدريس املسائل العاّمة يف السياسة والعالقات، شارك يف مختلف االجتامعات واملؤمترات 

والحوارات العلمّية يف هذا الشأن. 

نسعى يف هذا الحوار إىل تناول جملة من األزمات النظرية والعملية يف السياسة والعالقات 

الدولية.

»املحّرر»

بفرصة  التي حظيت  املختلفة  السياسية  التيارات  وبحث  بتحليل  علينا  تفّضلت  هاّل   *
الظهور والتواجد االجتامعي يف الغرب الحديث؟

االقتصاديّة.  واملدارس  الغرب  يف  الرئيسة  السياسيّة  املدارس  بني  وطيد  اقرتاب  مثة 

ما  وهو  الغربية،  البلدان  يف  السائد  هو  الرأساميل  االقتصادي  الفكر  إّن  حيث  أنّه  بعنى 

ندعوه بالرأساملية، فقد حدث ارتباط بني هذا التفكري االقتصادي ـ املطروح عىل هامش 

الليربايل  بالفكر  بدوره  املعروف  وهو  السيايس  التفكري  وبُعد  ـ  الرأساملية  املفاهيم 

]1]- تعريب: السيد حسن عيل مطر الهاشمي.
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الدميقراطي أيًضا. إذا أردنا تسمية التفكري يف البلدان الغربية يف الحقل االقتصادي، أمكن 

لنا تسمية  السياسة، أمكن  التفكري يف مجال  أردنا تسمية  الرأساميل، وإذا  الفكر  لنا تسمية 

الليربالية الدميقراطية. إّن الفكر الرأساميل يكتسب أجنحة تلفة. كام يكتسب الفكر الليربايل 

يف  الحاكمة  الدوائر  قبل  من  لها  والرتويج  دعمها  يتّم  مختلفة  أجنحة  بدوره  الدميقراطي 

البلدان الغربية. ويف الحقل األيديولوجي يف فرتة الحرب الباردة يكون املراد هو )الحرب 

الثقافية الباردة(. لقد كان نشاط املعسكر الغريب ـ وال سياّم يف الواليات املتحدة األمريكية 

ـ يتلّخص يف الرتويج للتفكري الرأساميل الغالب والفكر الليربايل الدميقراطي. ويف املقلب 

اآلخر كان املعسكر الرشقي يسعى إىل الرتويج للفكر الشيوعي واملاركيس. ويف الوقت 

يف  هناك  وكان  املاركيس،  بالفكر  منبهرون  أشخاص  الغريب  العامل  يف  هناك  كان  نفسه، 

بلدان املعسكر الرشقي أشخاص منبهرون بالتفكري السائد يف الغرب أو ما يعرف بالتفكري 

الليربايل الدميقراطي. ويف نهاية املطاف اّتسعت دائرة التفكري املنبهر بالغرب، األمر الذي 

أّدى إىل انهيار االتّحاد السوفيتي. يف التفكري الرأساميل تكون األصالة لرأس املال، ويجوز 

لكّل مؤّسسة أن تعمل عىل إخراج منافسيها من الدائرة االقتصادية؛ لتتمّكن من الوصول إىل 

الحّد األقىص من الرثوة ورأس املال. وحيث تكون األصالة لرأس املال، فإّن األصل األّول 

فيام يتعلّق بالتفكري الليربايل الدميقراطي سوف يكون من نصيب الفردانيّة؛ بعنى استقالليّة 

الفرد. وعليه يتعنّي عىل الفرد أن يعمل بنفسه عىل تشخيص ما هو الحسن وما هو القبيح. 

الغرب  يف  والثقايف  األخالقي  الفعيل  الواقع  من  نشاهده  ما  هي  الفرد،  أصالة  نتيجة  وإّن 

حاليًا. لقد كان هناك تفكري متأثّر بالفكر املاركيس يعمل منذ البداية عىل نقد هذا التفكري 

السائد يف البلدان الغربية، وقد ظهرت مؤّخرًا مجموعات ال تنتمي إىل جذور أو خلفيات 

ماركسية، ولكن حيث وصل التفكري الرأساميل والليربالية الدميقراطية إىل طريق مسدود، 

أخذ بعض األشخاص من النَُّخب واألساتذة والكتّاب الغربيني يعملون عىل نقد هذا الواقع 

الراهن. بعنى أنّه أخذ يحدث اليشء ذاته الذي حصل بالتدريج يف االتّحاد السوفيتي، حيث 

أخذ الكثريون يشعرون بأّن التفكري املاركيس مل يعد مجديًا، وأخذوا مييلون بشكل وآخر 

نحو التفكري الرأساميل. وحاليًا هناك الكثري من الذين بدأوا يدركون أن التفكري الرأساميل 

مل يعد مجديًا وأخذوا يعيشون حرية من أمرهم. لقد عمدت مؤّسسة قبل أسبوع إىل نرش 

إحصائيّة تفيد أّن أغلب الشباب من الذين ال تزيد أعامرهم عىل الثالثني سنة يف الواليات 

الرأساميل،  التفكري  التفكري االشرتايك ويرّجحونه عىل كّفة  املتحدة األمريكية مييلون إىل 
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بني  ومن  األمرييك.  الشباب  طبقة  لدى  أيديولوجي  انسالخ  عمليّة  نشهد  بدأنا  أنّنا  بعنى 

األسباب التي أّدت إىل حيازة أشخاص مثل السيدة وارن أو ساندرز املرتبة األوىل والثانية 

دميقراطية  أفكاًرا  يحمل  الذي  ـ  بايدنت  السيد  وحيازة  الداخليّة،  الحزبيّة  االنتخابات  يف 

تقليديّة ـ املرتبة الرابعة، تعود إىل هذا التغرّي الذي طرأ عىل مزاج املواطن األمرييك. لقد 

بدأ املخاطب الغريب يدرك أّن الّنظام الرأساميل مل يعد مجديًا، وقد ظهرت أدبيات جديرة 

يف نقد املنظومة الرأساملية والتفكري الليربايل الدميقراطي، غاية ما هنالك أنّنا يف البلدان 

اإلسالميّة مل نتمّكن من تقديم البديل، ومن هنا أخذ هذا املخاطب يتلّمس طريقه يف العودة 

إىل التفكري املاركيس، األمر الذي يعكس ضعفنا وعجزنا يف هذا املضامر. كام أّن املتابعة 

من أجل العثور عىل البديل ال تقترص عىل طبقة الشباب فقط. لقد رّصح الرئيس الفرنيس 

أوروبا يف  )إّن  قائالً:  اإليكونومست،  مجلّة  معه  أجرته  مؤّخرًا يف حوار  ماكرون  إميانويل 

طريقها إىل الزوال واالضمحالل عىل املستوى الجيوسيايس، حيث نعيش يف أوروبا أزمة 

عن  يصدر  االّدعاء  هذا  أّن  يف  األهميّة  وتكمن  وسياسيّة(.  وأخالقيّة  واجتامعيّة  اقتصاديّة 

رئيس الجمهوريّة الفرنيس، وليس عن شخص يحمل أفكاًرا ماركسيّة. إّن هذا الكالم يصدر 

عن شخص يحتّل رأس الدولة يف الحكومة الفرنسية، وهذه هي الحقيقة دون أدىن مبالغة. 

والعبارة الثانية هي: إّن الواليات املتّحدة األمريكية تعاين من عدم االستقرار، ومل تعد جديرة 

بالثّقة. هذا هو واقع أمريكا؛ حيث يقف التفكري الرأساميل والليربايل الدميقراطي عىل رأس 

هذا التفكري. والعبارة الثالثة هي أّن الفشل يف سوريا أثبت أّن املعسكر الغريب يف طريقه 

التفكري وأفول  أنّنا كّنا يف بعض األحيان نثري بحث أفول  الهاّمة هي  إىل االنهيار. والنقطة 

الدول الغربية، وكّنا يف العادة نفرّق بني األفول واالنهيار. وكّنا نقول: إّن الواليات املتحدة 

األمريكية ال تتّجه إىل االنهيار بالرضورة، أو أن البلدان الغربية ـ عىل سبيل املثال ـ ليست 

يف طريقها نحو االنهيار. غاية ما هنالك أّن السيد ماكرون يف هذا الحوار كان يستخدم كلمة 

)collapse( بعنى االنهيار. فبينام كّنا نستعمل كلمة الـ )decline(، كان ماكرون يستعمل 

والعبارة  رسيري.  بوت  أصيب  قد  الناتو  أن  هي:  الرابعة  والعبارة   .)collapse( الـ  كلمة 

الخامسة هي: إّن الناتو من وجهة نظر دونالد ترامب وسيلة لبيع البضائع األمريكية. والعبارة 

إىل  نحتاج  هي:  السابعة  والعبارة  ألوروبا.  عدّو  أكرب  السيايس  اإلسالم  إّن  هي:  السادسة 

عالقات اسرتاجية مع روسيا. هذا هو الوضع الذي تحّدث عنه رئيس الجمهورية الفرنيس 

إميانويل ماكرون. ومن هذه الناحية كانت هذه التحّديات الفكريّة ومختلف التيّارات الفكريّة 
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قد ظهرت بعد نهاية الحرب العاملية الثانية. وكانت اإلدارة األمريكية ترصد نفقات طائلة يف 

هذه املواجهة الفكريّة عىل هامش الحرب الثقافية الباردة. إّن الكثري من املفكرين الغربيني 

أصبحوا مرتبطني من الناحية املادية بؤّسسات من قبيل الـ )CIA(. وقد صدر حتى اآلن 

فقد  الشديد  الـ )The Cultural Cold War(، ولألسف  الكتب حول موضوع  العديد من 

الكتب يف  قرأوا هذه  الذين  وإّن  الكتب يف املجتمعات اإلسالمية،  الكثري من هذه  ترجم 

املجتمعات اإلسالمية مل يلتفتوا إىل أنّها تعود يف أسبابها إىل الّنزاع املحتدم بني الواليات 

املتحدة األمريكية واالتّحاد السوفيايت؛ فإّن الذين كانوا مرتبطني من الناحية املادية بجهاز 

االستخبارات األمرييك يف أوروبا وأمريكا، أخذوا يكتبون يف الضّد من االتّحاد السوفيتي، 

وأولئك الذين كانوا يف االتّحاد السوفيايت يكتبون يف الضّد من الواليات املتحدة األمريكية، 

ويتقاضون عىل ذلك أجرهم. ولألسف الشديد مل يتّم التدقيق يف هذه الظاهرة، ثّم ظهر يف 

العامل اإلسالمي عدد من األشخاص واملفّكرين املنبهرين بالتفكري الغريب، وشغف آخرون 

بالتفكري الرشقي. إّن هؤالء مل يلتفتوا إىل أّن هذه األوضاع إمّنا كانت بفعل الرصاع املحتدم 

تاريخ  فإّن  قامئًا،  يزال  كان ال  وإذا  الرصاع حاليًا،  وقد ُحسم هذا  املعسكرين،  بني هذين 

صالحية الكتب التي تّم تأليفها يف هذا الشأن قد انتهت. هناك يف البلدان الغربية اتّجاهات 

الحال عىل هامش إطار  بطبيعة  تعريفها  متعّددة ترتاوح ما بني املاركسية والليربالية، ويتّم 

محّدد. وإذا حصل تزايد يف وترية االحتفاء بالتفكري الشيوعي يف الغرب يف مرحلة ما، كانت 

الحكومات تتدّخل وتعمل عىل كبح هذه الحفاوة. ومن هنا مل تستطع هذه األفكار من فرض 

نفسها عىل مستوى املجتمع. وعىل الرغم من ذلك فإنّه بسبب املشاكل التي تعاين منها 

الليربالية الدميقراطية والرأساملية يف البلدان الغربية، أخذ عدد من الشباب الغربيني ـ دون 

توجيه وإرشاد من أحد ـ يفكرون بالبديل، ومل يجدوا أمامهم غري املذهب املاركيس. ومن 

هذه الناحية أخذوا مييلون إىل تلك الجهة.

املقارنة  نحو  وعىل  عام؟  بشكل  األمثلة  هذه  فرضتها  التي  املشرتكة  التحّديات  ما   *
هذه  مثل  يفرض  ما  اإلسالمية  املجتمعات  يف  املؤّسسات  هذه  من  العّينات  أخذ  يف  هل 

التحّديات أيًضا؟

- إّن هؤالء قد أثاروا سلسلة من التحديات يف بلدانهم، وكان من نتائجها وتداعياتها هذه 

املقابلة التي أجرتها صحيفة اإليكونومست مع الرئيس الفرنيس ماكرون. ويف الحقيقة هناك 
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بإحصائيّة  مقرونة  دراسة  الشأن  هذا  يف  ولدينا  الداخلية.  السياسة  مستوى  عىل  كبرية  أزمة 

حول أفول الواليات املتحدة األمريكية، وقد شارفت اآلن عىل نهايتها. ويف األساس، ما هي 

األسباب التي أّدت إىل انتخاب شخص مثل دونالد ترامب؟ إّن ترامب شخص غري طبيعي، 

انتخابه  تّم  إمّنا  انتخابه؟  يتّم  فلامذا  للجدل؛  ومثري  وخرف  األلفاظ  وبذيء  الخلق  وسيّئ 

ألّن كالمه إىل املخاطب وضع اإلصبع عىل الجرح، إذ قال رصاحة: إّن الواليات األمريكية 

املتحدة يف طريقها إىل األفول؛ حيث إنّها تعاين الكثري من املشاكل االقتصادية والثقافية 

والسياسية، وذكر الكثري من املشاكل األخرى، واّدعى أنّه قادر عىل حلّها وإصالحها. وقال 

املواطنون األمريكيون: إّن رجال السياسة من التقليديني مل يتمّكنوا من إصالح مشاكلنا، بل 

إنّهم يف الحقيقة هم الذين خلقوا لنا هذه املشاكل. ومن هنا فقد صّوتوا لدونالد ترامب. 

األمريكية  الواليات  أفول  يعمل عىل ترسيع وترية  ترامب  أّن  ـ  الحال  بطبيعة  ـ  أرى  ولكّني 

املتحدة. فقد قلّل من نفوذ أمريكا. وعليه فإنّهم يعانون من الكثري من التحديات سواء يف 

الداخل أو الخارج. ولو رجعتم إىل )National Security Strategy( الذي هو نص تصّدره 

اإلدارة األمريكية عىل أساس مصادقة الكونجرس، ويتّم توقيعه من قبل جهاز األمن الوطني 

التي تعاين منها  التحديات املتعّددة  بيان  النص  يتّم يف هذا  ورئيس الجمهورية األمريكية. 

الواليات املتحدة األمريكية عىل مستوى السياسة الخارجية. من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ 

أّن الكثري من املؤّسسات واملنظاّمت الدوليّة هي من تأسيس الواليات املتّحدة األمريكية. 

بيد أّن هذه املنظامت العاملية نفسها تعمل اآلن ضّد الواليات املتحدة األمريكية. ولذلك ال 

نجد مكانة مرموقة ألمريكا يف املنتديات واألروقة العامليّة، كام أنّها تعاين الكثري من املشاكل 

وعىل  الداخلية،  السياسة  مستوى  عىل  فإنّكم  هنا  ومن  الدويل.  العام  الرأي  مستوى  عىل 

مستوى السياسة الخارجيّة تشاهدون الكثري من أمارات وأدلّة بحث األفول، وإّن هذه الرؤية 

االنتقادية يف داخل البلدان الغربية وخارج البلدان الغربية تجاه النظام السيايس واالقتصادي 

بالنسبة إىل  ذاته  ما حصل  نشاهد  أنّنا  باالزدياد. بعنى  القائم آخذة  والثقايف واالجتامعي 

االتّحاد السوفيايت وأّدى إىل انهياره، وتلك االنتقادات ذاتها التي أّدت يف نهاية املطاف إىل 

تعريض أسس التفكري الحاكم يف االتحاد السوفيايت إىل الكثري من املشاكل، أقول: ها نحن 

نشاهد الرشائط ذاتها بالنسبة إىل الواقع الراهن يف الواليات املتحدة األمريكية. إّن واحدة من 

املشاكل التي يعاين منها املفّكرون يف العامل اإلسالمي تكمن يف مجرّد التأيّس بالنامذج 

الغربية. يف حني أّن هذه النامذج ليست وطنيّة. نعلم أّن مؤّسسة اليونسكو تقّدم تقريرًا سنويًا 
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حول واقع العلوم االجتامعية، وإّن أحد فصول هذا التقرير يرتبط بتوطني العلوم االجتامعية. 

ذلك  عىل  يرتّددون  الذين  الغربيني  املفكرين  من  والكثري  باريس  يف  اليونسكو  أّن  بعنى 

املعلَم، أخذوا يدركون يف نهاية املطاف أّن هذه العلوم التي يتّم إنتاجها يف البلدان الغربية، 

أمام عامل  العمل عىل توطينها. والتحّدي اآلخر املاثل  تّم  إذا  البلدان األخرى إال  تنفع  ال 

التشيّع، يكمن يف أّن مكانة الشيعة يف العامل آخذة يف الصعود واالرتقاء.

* هل ميكن االستفادة من منظومات الحلول املقرتحة ملواجهة التحديات املاثلة أمام 
العامل اإلسالمي، أم ال بّد من التفكري يف إحداث منظومة سياسية بديلة؟

العامل  والُنَخب يف  األساتذة  أّن  العامل اإلسالمي،  منها  يعاين  التي  - من بني املشاكل 

اإلسالمي ال يعرفون بعضهم يف األعم األغلب. ومن هنا يأيت العمل حاليًا عىل بناء تشكيل 

تحت عنوان )املجمع العاملي لألساتذة املسلمني يف الجامعات(، حيث يعنى هذا املجّمع 

بالتعريف باألساتذة املسلمني الذين يحملون الهواجس االجتامعية/ اإلسالمية. وإّن ما تقّدم 

من األبحاث يتّم التعريف بها عىل هامش أبحاث الحضارة اإلسالمية. لقد تربّعت الحضارة 

اإلسالميّة يف فرتة من الزمن عىل قّمة العرش والذروة، ثم أخذت باألفول. وأضحت الكثري 

من البلدان اإلسالمية مستعمرات للدول الكربى، وحتى الكثري من البلدان اإلسالمية التي 

ثم  املبطّن،  االستعامر  من  نوع  من  الحقيقة  تعاين يف  كانت  استعامًرا رصيًحا،  تشهد  مل 

تبلورت بعد ذلك حركات معارضة لالستعامر، وحّققت بعض النجاحات يف مجال التحّرر 

من ربقة االستعامر، وقد فرض عليها هذا الّنجاح حاليًا تحديات كبرية. وإّن من بني طرق 

يف  الجامعات  وأساتذة  النَُّخب  تعرّف  عىل  العمل  هو  التحديات  هذه  من  للخروج  الحّل 

العامل اإلسالمي عىل بعضهم. ليس لدينا أّي تجّمع يف العامل الشيعي؛ ليجمع بني األساتذة 

مًعا  بينهم ويتعاونوا  يتعرّفوا عىل بعضهم ويتواصلوا فيام  البلدان ليك  الشيعة من مختلف 

عىل إرساء قواعد الّنشاط والبحث العلمي. وليس بالرضورة أن يقترص تعاونهم يف مجال 

الحقول  التجّمع حتى يف  لدينا مثل هذا  العلوم اإلنسانيّة والعلوم االجتامعية فقط. فليس 

إىل  تحتاج  التي  املشاكل  من  واحًدا  ميثّل  وهذا  أيًضا.  الطبيّة  والحقول  الهندسيّة  الفنية 

إصالح وترميم. إّن من بني األساليب املتّبعة من قبل أعداء التشيّع واإلسالم، هي االهتامم 

بالنَُّخب يف البلدان اإلسالمية والعمل عىل تغريب هذه الطبقة من املجتمع. إنّهم يعلمون 

النخبة  إنّهم ميثّلون طبقة  ـ فحيث  الغريب  بالتفكري  تأثّرت  إذا  الطبقة من املجتمع  أّن هذه 
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برّمته  بعد ذلك سيغدو  وإّن املجتمع  أيًضا،  يغرتبون  تالميذهم سوف  فإّن  ـ  يف املجتمع 

غربيًا بتأثري من هذه الطبقة. ومن هنا يتعنّي عىل هؤالء األشخاص أن يتعرّفوا عىل بعضهم، 

وأن يقوموا بأعامل ثقافية وعلمية مشرتكة فيام بينهم. هذا ما نفتقر إليه ال يف عامل التشيّع 

أن  هؤالء  عىل  يتعنّي  األساس  هذا  وعىل  أيًضا.  اإلسالمي  العامل  يف  وحتى  بل  فحسب، 

يعرف بعضهم بعضا، وأن يكون هناك حضور يف التجّمعات العلميّة ألصنافهم وزمالئهم يف 

الحقول التخّصصيّة. ثم يعملون يف مشاريع تحقيقيّة. إّن األساتذة الذين يحملون هواجس 

وسياسية.  ثقافية  تبعات  يكتسبون  سوف  بينهم  فيام  يجتمعون  عندما  اإلسالمية،  الحضارة 

وأرى أّن هذا هو األصل واألساس الجوهري يف الخروج من هذا التحّدي بنجاح.

* عىل أي أسس تقوم العالقات الدولية يف ظل التحوالت الكربى التي نعيشها اليوم، ثم 
ما هي العنارص الغالبة حالًيا يف العالقات الدولّية، وما هو دور األخالق فيها؟

- تبلورت منظومة العالقات الدولية بعد الحرب العاملية الثانية بتأثري من املنظومة التي 

عملت الواليات املتحدة األمريكية عىل إيجادها، وتحّولت إىل الّنظام العاملي األمرييك/ 

أّن اإلنجليز كانوا ميثّلون دولة استعامرية عظمى، وقد خطّطت للكثري  اإلنجليزي. وذلك 

كقّوة  انسحبت  الثانية، ولكّنها  العامليّة  الحرب  اندالع  قبل  االستعامريّة  من هذه املشاريع 

عظمى من الساحة بالتدريج، وأعطت زمام القيادة للواليات املتّحدة األمريكية لتواصل هذا 

املسار. لقد كانت هذه املنظومة الدوليّة بتخطيط من اململكة املتّحدة والواليات األمريكية 

املتّحدة، وقد بلغت اآلن مرحلة يصفها شخص مثل رئيس الجمهورية الفرنيس بأنّها منظومة 

قد تعرّضت للتحّدي، ومل تعد مجدية. ومن بني األمور التي أثارها ماكرون يف هذه املقابلة 

هي أّن أعداء الواليات املتحدة األمريكية يجب أن ال يكونوا أعداًء لنا بالرضورة، ثم انتقل 

إىل الحديث عن روسيا، وقال: إّن عالقتنا مع روسيا يجب أن تتحّسن. وعليه فإّن هذا النظام 

يف طور التغيري. وكام تعلمون فإن العامل يف حالة انقالب تاريخي، وهذا ليس مجرّد ادعاء 

استطالع  منظمة  عرشة  سبع  من  يقرب  ما  هناك  فقط.  األمريكيّة  للدولة  املنتقدين  قبل  من 

الوطنية  الشورى  عنوان  تحمل  وهي  ـ  منها  واحدة  وإّن  األمريكيّة،  املتحدة  الواليات  يف 

ا تحت عنوان  للمعلومات ـ تعنى بدراسة املستقبل، وقد أصدرت هذه املنظمة مؤّخرًا نصًّ

املسارات العاملية لعام 2030 م. وقد ذهب هذا النّص إىل االّدعاء بأّن الواليات املتحدة 

األمريكية حتى عام 2030 م سوف تفقد سيطرتها عىل العامل، وأّن العامل يتّجه إىل التعّدديّة 
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القطبيّة. إّن ارتفاع وترية التحالفات الدولية ميثل واحًدا من أسباب أفول الواليات املتحدة 

األمريكية، وإّن املؤّسسات االستخبارية واملعلوماتية األمريكية تذعن بأنّها يف طريقها لتصبح 

املتحدة  بالواليات  األمر سيصل  إّن  نقل  تفاءلنا ومل  إذا  هذا  أخرى،  أقطاب  بني  من  قطبًا 

األمريكية إىل شفري االنهيار، واقترصنا عىل متّني األفول فقد، ولن تبقى هي القطب األوحد، 

وسوف تكون هناك أقطاب أخرى مثل الصني وغريها، ويستعرض قامئة بدول أخرى، من 

قبيل: أندونيسيا، وإيران، وتركيا، ومرص وغريها، بوصفها من األقطاب الثانوية. وقد أقّر هذا 

تبقى  م، سوف  عام 2030  الراهن حتى  إذا حافظت عىل وضعها  البلدان  بأّن هذه  الّنص 

أقوى من  فإنّها ستغدو  بينها وشّكلت تحالًفا،  فيام  اتّحدت  إذا  وأّما  الثانويّة،  من األقطاب 

اإلسالمية  الدول  بني  تحالف  تشكيل  عن  الحديث  فإّن  هنا  ومن  وروسيا.  واليابان  أوروبا 

ميثّل هاجًسا مثريًا للقلق. إّن مسألة االتّحاد بني املسلمني هي من األمور التي يجب أن تنال 

حظّها من االهتامم. وإّن هذه املعارك املفتعلة التي يثريها الغربيون منذ أمٍد بعيٍد بني الشيعة 

والسنة، وتطّورت يف اآلونة األخرية لتثري معارك شيعيّة شيعيّة، تعود إىل هذا املوضوع الهام. 

بأّن املسلمني إذا اتّحدوا فيام بينهم فسوف يتقّدمون  إّن مؤّسسة البحث واملعلومات تقّر 

عىل أوروبا، ومن هنا تخطّط مؤّسسة استخباريّة ومعلوماتيّة أخرى من أجل الحيلولة دون 

حدوث هذا االتّحاد. ولذلك فإّن الواقع الراهن الذي نعيشه حاليًا إمّنا هو بتخطيط منهم. يف 

االنقالب التاريخي للعامل سابًقا ظّل اإلسالم من دون نصيب. فبعد الحرب العامليّة الثانية 

أصبح العامل منقساًم بني قطبني، بينام أضحى العامل اإلسالمي مستعمرًا أو شبه مستعَمر. 

واآلن يجب عىل العامل اإلسالمي أن يكون واحًدا من تلك األقطاب. إّن هذه املسألة تعود 

التأسيس ملركز دراسات يرصد واقع الشيعة واألعداء  يتّم  التي ذكرتها، فإذا مل  إىل األمور 

ويضع الحلول، فسوف نواجه مشكلة قطًعا. وعليه فإّن املسار القائم حاليًا يف طريقه إىل 

التحّول. وهناك مسار جديد يف طور التشّكل، وإّن العامل يتّجه نحو التعّدديّة القطبيّة. وإّن 

مهّمتنا يف العامل اإلسالمي ويف عامل التشيّع يجب أن تقوم عىل توّجهنا لنكون واحًدا من 

تلك األقطاب. غاية ما هنالك أّن هذا يحتاج إىل تفكري وتدبري. وإّن التفكري والتدبري يحتاجان 

إىل غرفة عمل، وغرفة العمل تحتاج إىل تنظيم وتنسيق وتجّمع.

* هل لك أن تعّدد لنا أنواع ومناذج الدميقراطيات، وكيف تقاربونها نقدياً؟

وهي  النقطة،  هذه  إىل  مبارشة  وأشري  الشأن،  هذا  يف  املوجودة  التقسيامت  أتخطّى   -
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الليربايل الدميقراطي الذي كان ميثّل شعاًرا للبلدان الغربية، قد أصبح مناقًضا  التفكري  أّن 

لشعاراتهم األخرى يف الحقل االقتصادي الذي هو شعار املنظومة الرأساملية. ما هو سبب 

هذا التناقض؟ يعود السبب يف ذلك إىل أّن األولويّة يف منظومة الرأساملية تعود إىل املصلحة 

بسط سيطرتك عىل  من  لتتمّكن  منظّم؛  بعمل  تقوم  أن  تعني  الفرديّة  املصالح  إّن  الفرديّة. 

السوق برّمته، لتصبح قادًرا عىل فرض القيمة والتسعرية التي تريدها عىل املشرتي، ليكون 

بقدورك مراكمة الرثوة. هذه هي خالصة التفكري الرأساميل. وأّما التفكري الدميقراطي أو 

سيادة الشعب، فإنّها ترصد مصلحة الجامعة وتعمل عىل الرتويج لها. بعنى أنّها تقول: إّن 

عىل الغالبيّة من الّناس أن يجتمعوا ويتّحدوا فيام بينهم، ليصلوا إىل سلسلة من األهداف 

ينظرون  جهة  من  فهم  املشرتكة.  األهداف  تلك  تحقيق  إىل  ذلك  بعد  ليتّجهوا  املشرتكة، 

إىل مصلحة الفرد، ومن جهة أخرى إىل مصلحة الجامعة. ومن هنا تتعرّض املنظومة إىل 

التناقض. وأّما يف الرؤية اإلسالمية فال نعاين من هذا التناقض. فإّن رؤية األّمة من وجهة نظر 

اإلسالم تكون هي املحور، ويجب عىل الفرد أن يكون يف خدمة املجتمع اإلسالمي. ومن 

هذه الناحية فإّن ذلك الرتكيز الذي يتّم وضعه عىل الفرد يف التفكري الرأساميل، مل يعد له 

وجود، وليس لرأس املال أصالة، وإّن املصالح الفرديّة إمّنا تكون محرتمة إذا تّم تعريفها يف 

ظّل مصلحة األّمة ومصلحة الجامعة. ومن هذه الناحية فإّن التفكري اإلسالمي يف الواقع خري 

بديل للتفكري الغريب. كام أّن التفكري الليربايل الدميقراطي الغريب بدوره هو البديل األفضل 

للمنظومة الشيوعية. ولكّنه مل يكن متامهيًا مع الفطرة اإلنسانيّة، وكان يفرض محدوديات 

وقيود كثرية، وكان التناقض فيه كبريًا. بعنى أنّك تجد تناقًضا يف التفكري الغريب، كام تجد 

تعارًضا يف التفكري الشيوعي، وإّن الذي ال يحتوي عىل تناقض هو التفكري اإلسالمي. ومن 

التفكري اإلسالمي  هنا فإيّن أذهب إىل رضورة تأسيس مركز أبحاث يعمل عىل تقديم هذا 

عىل املستوى العاملي.

* كيف ترى إىل النظريّة القائلة بأّن السلطة واألحزاب السياسية يف الغرب تابعة للرشكات 
االقتصادية والنظام الرأساميل؟

- أجل، هذا هو الواقع. هناك دراسة يف الواليات املتحدة األمريكيّة ـ التي متثّل منتهى 

التفكري الليربايل الدميقراطي والرأسامليةـ  قام بها أساتذة العلوم السياسية يف أمريكا، حول من 

هم الذين يفوزون يف االنتخابات األمريكيّة؟ وكانت النتيجة التي توّصلت إليها هذه الدراسة 
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هي أّن 94% من األفراد الذين فازوا يف االنتخابات كانوا هم األكرث إنفاقًا عىل الحمالت 

االنتخابية من منافسيهم. فام الذي تعنيه هذه الحقيقة؟ إّن هذا يعني: هل ميكنك الوصول 

تنفق ماالً؟ والجواب: ميكن لك ذلك، ولكن نسبة نجاحك  أن  إىل منصب سيايس دون 

سوف ال تتجاوز الـ 6%، وهي نسبة شبه معدومة! وعليه يكون اكتناز األموال وجمعها رشطًا 

أساسيًّا يف الدعاية االنتخابيّة. واآلن نحن نشهد يف الواليات املتحدة األمريكيّة انتخابات 

داخليّة خاّصة بالحزب الدميقراطي؛ حيث يقوم الدميقراطيون يف كّل شهر أو شهرين بإقامة 

الندوات  يف  املنّصة  خلف  الشخص  حضور  مالك  هو  ما  ولكن  بينهم.  فيام  املناظرات 

املاليّة،  املساعدات  الحصول عىل  بحجم  يتلّخص  املالك  هذا  إّن  والخطابية؟  الحوارية 

عىل  الحصول  استطعتم  إذا  يقولون:  عليه.  يحصلون  الذي  املادي  الدعم  مقدار  بعنى 

مساعدات ماليّة ميكنكم املشاركة يف املناظرات، وأّما إذا كنتم دون املستوى املطلوب 

من هذه الناحية، فال أمل لكم باملشاركة. ويرد هنا هذا السؤال القائل: من الذي ميتلك هذه 

الرأسامليني، ويف  النقود موجود يف حوزة  الجزء األكرب من هذه  إّن  النقود يف املجتمع؟ 

األساس فإّن املنظومة األمريكيّة يف األساس مفّصلة عىل مقاس الرأسامليني يف املجتمع 

با يتيح لهم النفوذ والتأثري يف الساحة السياسية. وبعبارة أخرى: إّن الذين يخوضون غامر 

الواليات  الناحية هناك حالتان يف  الرأساملية. ومن هذه  السياسة، مدينون بشكل عام إىل 

املتحدة األمريكيّة والكثري من البلدان الغربية؛ وهام: إما أن يكون الشخص نفسه رأسامليًّا 

ويعمل عىل توظيف ثروته الخاّصة يف اتّجاه الوصول إىل السلطة، مثل دونالد ترامب، أو أن 

يكون مديًنا للرأسامليني، ويف هذه الحالة يقوم الرأساميل بدفع نسبة مئويّة من أمواله ملن 

يرغب يف خوض املعرتك السيايس. ومن ناحية أخرى يجب أن تجهد يف أن تحصل عىل 

مساعدات مالية أكرث من تلك التي يحصل عليها الخصوم السياسيني؛ إذ لو كان ما تحصل 

فئة  من  وتكون  االنتخابات،  يف  الفوز  يف  حظوظك  تهبط  سوف  اآلخرين،  من  أقل  عليه 

أولئك األشخاص الذين ال تتجاوز حظوظهم يف الفوز حاجز الـ 6%. وعىل هذا األساس 

يتعنّي عليك وأنت داخل دائرة الـ 6% أن تفّكر يف طريقة أخرى ترفع من حظوظ نجاحك 

يف  األوىل  املرتبة  يحتّل  والنقود  األموال  عنرص  فإّن  األساس  هذا  وعىل  االنتخابات.  يف 

السلطة نجد االهتامم  الغربية. ويف حقل  البلدان  السياسيّة األمريكيّة والكثري من  املنظومة 

بنظريّة )ما بعد الواليات املتحدة األمريكيّة( أو بحث )ما بعد الغرب( يحظى بأهميّة بالغة؛ 

إذ هي من املسائل الجديرة باملتابعة. وإّن قراءة إحصائيّات بعض املراكز واملؤّسسات يف 
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هذا الشأن عىل درجة كبرية من األهميّة. من ذلك عىل سبيل املثال أن بعض املؤّسسات 

بلدان  بعرشة  قامئة  )Morgan Stanley(، وضعت  مثل  الغريب،  العامل  الشهرية يف  املاليّة 

تحتّل املرتبة األوىل يف اقتصاد العامل ما بني عامي 2040 ـ 2050م. وهذه القوائم تحتوي 

األمريكيّة وأملانيا، ولكن ال وجود  املتحدة  الواليات  بهام:  ونعني  بلدين،  اسم  عادة عىل 

يف هذه القامئة إلنجلرتا وفرنسا ضمن البلدان العرشة األوىل. بعنى أّن مثانية من البلدان 

التي تحتّل صدر هذه القامئة هي من غري البلدان الغربية، وهذا يعني أنّنا سنشهد عامل ما 

كانت  ـ  م  عام 1٨50  منذ  أي  ـ  لإلحصاء  قابلة  املفاهيم  هذه  كانت  أن  منذ  الغرب.  بعد 

الصني هي القّوة االقتصادية األكرب يف العامل. ومنذ أقل من مئتي عام أخذت البلدان الغربية 

الناحية  هذه  ومن  الطبيعية.  مجاريها  إىل  تعود  األمور  فأخذت  اآلن  وأما  الصدارة،  تحتل 

أخذ االقتصاد العاملي واملصادر املالية يف العلم تتّجه نحو الرشق. ومن بني مشاكلنا يف 

العامل اإلسالمي هي أنّنا نعاين من وجود الدكتاتوريات يف بعض البلدان، وكان نتيجة ذلك 

تسلّل ثروات البلدان اإلسالمية إىل الدول الغربية، حيث نشهد تراكم نقود النفط يف البنوك 

واملصارف الغربية.

وبعبارة  الدولية؟  الساحة  يف  السلطات  وتوزيع  الدولّية  العالقات  مستقبل  تقّيم  كف   *
أخرى: هل سيعيش العامل تجربة السالم العاملي أم ستقع حرب عاملية ثالثة؟ وما هو دور 

الغرب يف هذا الشأن؟

- أرى أّن رؤية الشورى الوطنية للمعلومات ـ وهي مؤّسسة معلوماتيّة أمريكية ـ تشتمل 

عىل استنتاج صحيح. وهي أّن العامل يف طريقه نحو التعّدديّة القطبيّة، وأّن مكانة الغرب يف 

طور األفول، ويف املقابل هناك ارتقاء وصعود يف مكانة الرشق. وأّن مكانة العامل اإلسالمي 

ميكن أن ترتفع رشيطة أن يعمل املسلمون عىل تطوير بلدانهم وأن يتغلّبوا عىل العقبات 

ال  ثالثة؟  عامليّة  حرب  نشوب  سنشهد  هل  القائل:  بالسؤال  يتعلّق  وفيام  أمامهم.  املاثلة 

ميكنني أن أقّدم جوابًا قاطًعا يف هذا الشأن. ولكن فيام يتعلّق بالعالقات الدوليّة ال يُستبعد 

أن تتّجه مكانة قّوة عظمى يف مرحلة ما نحو األفول، وتظهر يف املقابل دولة أخرى لتحّل 

والقّوة  القدمية  العظمى  القّوة  بني  حرب  لذلك  وتندلع  مكانتها،  عىل  وتستحوذ  محلّها 

العظمى الجديدة. وهذا ما تحّقق فعليًّا عىل مدى التاريخ املنرصم. ولكن هل يعني ذلك 

أّن حربًا سوف تندلع بني الصني والواليات املتحدة األمريكيّة حتاًم؟ هذا ما ال أستطيع أن 
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العامل  ألّن  وذلك  التاريخية،  التجربة  تلك  تتكّرر  ال  أن  يجب  القواعد  وبحسب  به.  أجزم 

قد تغرّي وأصبحنا نعيش يف عامل مختلف، وهو عامل ميلء بالقنابل الذريّة. ومن هنا تدرك 

كلتا القّوتني الُعظميني أنّهام إن دخال يف حرب فإّن ذلك سوف يعني اللّجوء بالرضورة إىل 

استخدام القنابل النوويّة، وهذا يعني زوال كال البلدين. يف األزمنة السابقة مل يكن بقدور 

ال  هنا  ومن  قامئة.  اإلمكانيّة  هذه  أضحت  فقد  اليوم  أّما  بعضها،  تفني  أن  اإلمرباطوريات 

ميكن أن نتوقّع نشوب حرب واسعة النطاق؛ ألّن هذا يعني فناء الجميع. ومن ناحية أخرى: 

إنّنا حيث نؤمن ـ بفضل تعاليمنا الدينية/ الشيعيّة ـ بوجود اإلمام املهدي، منتلك اتّجاًها 

يتمحور حول املهدويّة. بعنى أنّنا نؤمن بأّن العامل يتّجه نحو قيام الدولة املهدويّة، وإّن من 

واجب الشيعة أن يعملوا عىل متهيد األرضيّة لظهور اإلمام املنتظر. ومن هنا فقد تقّدم 

القيام  العامل. وإّن  التشيّع يف  إنّنا بحاجة إىل مركز أبحاث يختّص بدراسة موقع  أن قلت: 

بالبحث والتحقيق يف حقل املهدويّة ال يقترص عىل تدوين مجموع األحاديث والروايات 

املهدويّة يف كتاب فقط. فهذا أمر مستحسن، ولكن يجب باإلضافة إىل ذلك تنظيم نشاط 

. بعنى أنّه يجب  تحقيقي يف هذا الشأن أيًضا، ويجب أن يتّم ذلك بشكٍل عميلٍّ وتطبيقيٍّ

أّن  وأرى  رفعها.  سبل  يف  والبحث   ،املنتظر اإلمام  ظهور  موانع  تشخيص  عىل  العمل 

من  الكثري  أصبح مجيء  إذ  تضاعفت.  قد  إيران  العاملة خارج  الشيعيّة  املؤّسسات  مكانة 

املفكرين واألساتذة إىل إيران عىل يشء من الصعوبة والتعقيد بفعل املواجهة القامئة بني 

العراق أن تشّكل  لبلدان أخرى مثل  الغربية. ويف املقابل ميكن  البلدان  إيران والكثري من 

حاضنة مناسبة يف إطار الوصول إىل األهداف التي ننشدها يف دائرة التشيّع. كام أّن بيئة مثل 

العراق أكرث عامليّة؛ وإّن تجربة مسرية األربعني خري شاهد عىل ذلك.
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عن نظرّية الفوضى الخاّلقة

حوار مع الباحث اللبن�اين يف الفكر السيايس رياض عيد

السيايس،  التفكري  مناهج  تحّوالت كربى يف  والعرشين طرأت  الحادي  القرن  بداية  مع 

وعاد املنهج الجيوبولتييك ليأخذ مكانته يف تحليل التعقيدات التي يعيشها النظام العاملي 

وال سّيام ما يتعلّق بالّنظام الحاكم يف العالقات الدولّية الراهنة.

يف هذا الحوار مع الباحث يف العالقات الدولّية والباحث يف علم الجيوبولتيك رياض 

عيد نتناول أبرز القضايا يف هذا الشأن.

ويف ما ييل نص الحوار

»املحّرر»

الجيوبولتيك  مجال  يف  بحوثكم  من  إنطالقاً  معكم  حوارنا  نستهّل  أن  نريد   *
املوقعّية  أثر  هو  وما  اليوم،  العاملي  النظام  صورة  لكم  تبدو  كيف  والجيوسرتاتيجيا.. 

وعدم  بالفوىض  ممتلئ  عامل  تشكيل  إعادة  يف  واإلسالمي  العريب  للعامل  الجيوسرتاتيجّية 

اليقني؟

- يتحّكم الجيوبوليتيك واالقتصاد يف حركة الرصاع الكوين منذ القدم، وقد عرّب ماكندر 

وبريجنسيك وغريهام من الجيوبوليتيكيني العامليني عن هذا الرّصاع، واآلن يتصّدر ألكسندر 

دوغني التعبري عن هذا الرّصاع بني األوراسيتني األمريكية والروسية يف رصاع قوى الرّب مع 

قوى البحر. وكان لهذا الرصاع الجيوبوليتييك أثره عىل الّنظام العاملي )بعد انهيار االتحاد 
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العوملة  سامته  القطب  أحادّي  بنظام  أمريكا  تقوده  واحد  برأس  أصبح  الذي  السوفيايت( 

بعد فشل  العامل  قيادة  أمريكا فشلت يف  الكون. لكن  اقتصاديٍّ يحكم  والنيوليرباليّة كنظاٍم 

القرن.  هذا  من  األّول  الربع  يف  اقتصاديتني  بانتكاستني  أصيب  الذي  النيوليربايل،  الّنظام 

االنتكاسة األوىل أزمة فقاعة العقارات عام 200٨ التي أورثت العامل أزمة اقتصاديًّة خانقًة 

كان نصيب أمريكا خسائر تزيد عن 60 تريليون دوالر. وأزمة فقاعة األسهم عام 2020 التي 

أكملت اإلطباق عىل االقتصاد األمرييك واالقتصاد العاملي الذي بات يرزح تحت مديونيّة 

تزيد عن 300 تريليون دوالر. باإلضافة إىل جائحة كورونا التي رضبت االقتصاد العاملي 

عرب توقّف سالسل اإلنتاج والتوريد يف العديد من الدول الصناعية، التي ثبت فشل أمريكا 

والغرب يف التصدي لها، ما ترك أثرًا كبريًا عىل دورهام يف قيادة العامل. وكان من تداعياته 

األقطاب، تصارع  متعّدد  لنظاٍم  قطبيّة كمقّدمٍة  الال  نظام  الواحد، وبروز  القطب  نظام  فشل 

االقتصادي  الثقل  مركز  انتقال  بعد  خاّصة  فيه،  مواقعهم  حجز  يف  وروسيا  والهند  الصني 

الرصاع  يف  موقعها  حجز  إلعادة  بوتني  بقيادة  روسيا  تعايف  وبعد  الرشق،  إىل  الغرب  من 

الجيوسيايس يف العامل.

كانت منطقة غرب أسيا والعامل العريب هي الساحة التي خيضت عليها وفيها هذه املعارك، 

بعد ما يسمى بالربيع العريب ، نظرًا ألهميّة موقع هذه املنطقة الجيوبوليتييك كقلب العامل ، 

وكنقطة عبور ألنابيب الطاقة إىل أوروبا والعامل، وكبوابة لطريق الحرير والحزام االقتصادي 

الصيني عىل املتوّسط؛ حيث خاضت أمريكا والغرب حروبها الناعمة وحروبها بالوكالة علينا 

عرب القوى التكفرييّة؛ إلعادة تشكيل الرّشق األوسط وتقسيمه إثنيًا وعرقيًا با يخدم مصلحة 

الطاقة إىل  الغاز وخطوط  موارد  الغربية عىل  والسيطرة  والغرب،  الغاصب ارسائيل  الكيان 

أوروبا، ولعرقلة مرشوع الحزام والطريق الصيني. وإرباك روسيا اقتصاديًا يف مزاحمتها يف 

تصدير الغاز إىل أوروبا، وتصدير القوى التكفريية إليها من منطقتنا إلرباكها أمنيًا. ومنطقتنا 

متثّل بالنسبة لروسيا جيوبوليتيكيا املنطقة، الوسط من حافة اليابسة التى كانت وال تزال يف 

الجيوبوليتيك الرويس هي خط الدفاع األّول عنها.
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تشكّل  إىل  تشري  التي  الكربى  التحوالّت  ظّل  اآلن، يف  الغرب  مركزيّة  أصبحت  أين   *
عامٍل متعّدد األقطاب، وهل مثة إمكانّية واقعّية لقيام مثل هذا النظام املتكافئ يف العالقات 

الدولية؟

الصناعيّة  الثورة  بسبب  الرشق؛  إىل  الغرب  من  االقتصادي  الثقل  مركز  انتقال  بعد   -

االقتصاديّة التى أقامتها الصني ومشاريعها القارية، الحزام والطريق الذي يُعترب أهم مرشوع 

أقيم يف الكون، وبعد التقّدم الكبري للصني يف التكنولوجيا والجيل الخامس من االتّصاالت 

والذكاء الصناعي، الذي قال عنه صندوق النقد إنّه سيزيد اإلنتاج العاملي 30% وستكون 

حصة الصني 1٨% من هذه الزيادة. وبعد التحالف االسرتاتيجي الصيني الرويس اإليراين 

مع العديد من دول أسيا يف مرشوع منظّمة شنغهاي لألمن والتعاون، ومرشوع أوراسيا، وبعد 

التحتيّة املتوقّع أن يضّخ ألف ومثامنئة مليار دوالر؛  للبنى  البنك اآلسيوي  إطالق الصني 

لتحديث البنى التّحتيّة للدول التي ميّر بها الحزام والطريق، وبعد االكتتاب من العديد من 

الدول األوروبية يف هذا البنك. وبعد إطالق الصني اليوان الذهبي؛ ليكون عملة تسعري التبادل 

الطاقوي بني دول أوراسيا ، وإطالق الجيل الخامس يف االتصاالت )G5(؛ حيث باتت قارة 

آسيا هي قارة القرن الجديد اقتصاديًا وبالتايل سياسيًا. باتت مركزية الغرب يف الدرجة الثانية 

بعد الصني وحلفائها الذين سيشكلون النظام العاملي الجديد املتعّدد األقطاب. نعم نظام 

التعّدديّة القطبيّة بدأ يتبلور، وسامته التعاون املتكافئ بني الدول، وإطالق مشاريع التنمية 

دّمر  الذي  الغريب  األمرييك  الّنهب  ملرشوع  كنقيض  املشرتكة،  املنفعة  لتأمني  الدول  بني 

خريات العامل ونهبها.

تحوالٍَّت  الجاري  القرن  من  األوَّالن  والعقدان  العرشين  القرن  من  األخري  الربع  * شهد 
جذريًّة يف املفاهيم التي انبنى عليها الفكر السيايس، ال سّيام لجهة تحكُّم الليربالّية الجديدة 

مبصري العامل املعارص وتحّوالته. ما هي برأيكم اآلثار التي ترتّبت عىل اتجاهات التفكري يف 

إدارة الّنزاعات الدولّية، وخصوًصا ما يتعلّق منها مبسارات الحرب والسالم؟

- شهد الربع األخري من القرن العرشين والعقدان األّوالن من هذا القرن تحّوالٍت جذريًّة 

يف كّل املفاهيم. منها سقوط االتّحاد السوفيايت يف تسعينيات القرن املايض، وبروز نظام 
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ياما  التاريخ من قبل فوكو  نهاية  الواليات املتحدة األمريكية، وطرح  بقيادة  الواحد  القطب 

عرص  وظهور  بامتياز،  أمريكيًا  قرنًا  املقبل  القرن  يكون  أن  ورضورة  الجدد،  واملحافظني 

بدأت  وباملقابل  للكون.  اقتصادٍي حاكٍم  كنظاٍم  النيوليربالية  وبروز  والعوملة،  املعلوماتيّة 

يف بداية هذا القرن بروز الصني كقّوٍة اقتصاديٍّة مزاحمة ألمريكا، وتعايف روسيا بعد استالم 

بوتني الحكم يف روسيا بداية هذا القرن. وحدثت أحداث 11 سبتمرب واحتالل أمريكا للعراق 

وافغانستان وتعميم الفوىض الهّدامة؛ إلعادة تشكيل املنطقة العربيّة. لكن حساب الحقل 

مل يكن كحساب البيدر.  فالعوملة التي أطلقتها أمريكا )التي كانت مصنع العامل( لسيطرة 

للقارات  العابرة  الرشكات  انتقال  الصني  استغلت  حيث  فشلت؛  الكون  عىل  النيوليرباليّة 

أمريكا.  ال  العامل  مصنع  هي  وباتت  وطّورتها  الغربية  التقنية  أخذت  بأنّها  إليها  ومصانعها 

وبرزت املقاومات ضّد الوجود األمرييك يف املنطقة، مام أربك حسابات أمريكا وأفقدها 

وفق قول ترامب 7 تريليون $. ويف الوقت الذي كانت فيه أمريكا تغوص يف مستنقع الرّشق 

الكونيّة. ثم أتت  التجارة  اقتصادها وتزاحم أمريكا عىل عرش  تبني  األوسط، كانت الصني 

أمام  والغرب  أمريكا  ووضعت  العام،  هذا  األسهم  وفقاعة   200٨ عام  االقتصاديّة  الكارثة 

تحدياٍت اقتصاديٍّة صعبٍة. لذلك طرح ترامب مرشوعه “أمريكا أّواًل” ونظام الحامئيّة كبديٍل 

للعوملة والنيوليربالية، وعمل لتجفيف مستنقع العوملة يف بلده، وخرج من كّل االتّفاقات 

التجارية مع العامل، وخرج من اتفاقيّة املناخ، واتفاقيات سباق التسلّح، وأطلق حربًا تجاريّة 

وعقوبات ضّد الصني وأوروبا وأمريكا الالتينية وروسيا وإيران، وأطلق الحروب االستباقيّة 

خارج القانون الدويل، وهّمش األمم املتحدة ومجلس األمن. وفشل يف مكافحة جائحة 

كورونا، وأقفل حدوده مع أوروبا والعامل. هذا يدّل عىل فشل كّل املفاهيم والّنظام العاملي 

الغريب الذي حكم العامل بعد الحرب العامليّة الثانية والحرب الباردة. وهذا يرتّب اتّجاهات 

الدولية وقرارات  بروح وستفاليا وباملواثيق  االلتزام  العامل عرب  الّنزاعات يف  جديدة إلدارة 

األمم املتحدة. ومنع تقويض الدول من الداخل عرب التدخل يف شؤونها الداخلية. وبالنسبة 

وتقويض  النيوليربالية  خدمة  يف  بارزًا  دوًرا  الدويل  والبنك  الّنقد  صندوق  لعب  لالقتصاد 

بنك  أمام  دوره  تراجع  اآلن  ونالحظ  الغرب،  قبل  من  عليها  للسيطرة  الدول؛  اقتصاديات 

االستثامر اآلسيوي. نحن بحاجة إىل نظاٍم اقتصاديٍّ جديٍد -بعد فشل النيوليربالية- يؤنسن 
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االقتصاد ويخّفف جموحه املدّمر، ويُعيد االعتبار لالقتصاد كخادم لإلنسان ال اإلنسان يف 

لقد تخلّت  الرعاية االجتامعيّة.  نظام  خدمة االقتصاد كمستهلك فقط، ويُعيد االعتبار إىل 

القومي ودور جديد للدولة  أّواًل، ونشهد بروز االقتصاد  العوملة بطرحها أمريكا  أمريكا عن 

الرعائية يف دعم االقتصاد وترشيده، سرنى عوملًة جديدًة تسود العامل لكن بنكهٍة صينيٍّة.

* نال العامل العريب واإلسالمي قسطه األعظم من النتائج الكارثّية املرتتّبة عىل الفوىض 
الخاّلقَّة خالل العقدين املنرصمني. كيف تقوِّمون ما ُعرف بثورات الربيع العريب وما أفضت 

إليه من تداعيات إىل اآلن؟ 

طرح  بعد  الناعمة  والحروب  بالوكالة  الحروب  من  كبرياً  قسطاً  العريب  العامل  شهد   -

الفوىض الهّدامة، التي مارستها واشنطن وحلفاؤها عىل منطقتنا، عرب ما سّمي بالربيع العريب، 

الذي ثبت أنّه منّسق وُمدار من أمريكا وارسائيل وتركيا والغرب وحلفائهم يف املنطقة. نتج 

عن هذه الفوىض تدمري الجيوش، ورضب بنية املجتمع بتأجيج الحروب املذهبيّة عرب قوى 

ومارست  املجتمع  وحدة  رضبت  التي  التكفريية،  القوى  من  وأخواته  الّداعيش  اإلرهاب 

وهو  املنطقة،  يف  الصهيوامرييك  املرشوع  مطالب  لتنفيذ  املذهبيّة؛  والتصفية  التهجري 

االستسالم إلرادة العدو عرب ما ُسّمي بصفقة القرن. لقد رّشع ما سمي بالربيع العريب أبواب 

الدول العربية للتدخالت الخارجية، ولعبت الجامعة العربية دور حصان طروادة يف رشعنة 

هذا التدخل واستباحة الدول العربية أمام التدخالت الغربية. مل تكن تلك الثورات العربية 

يف نتائجها ربيًعا عربيًا بل خريف ماحق.

* أخذت نظريّة ما بعد االستعامر وال تزال، جدالً عميًقا بني الّنخب يف الغرب والرشق 
معاً.. وقد ظهرت هذه الّنظريّة يف حقبة ما بعد الحداثة لتؤّسس لفكر سيايّس يُعيد تأسيس 

العلوم اإلنسانية. وميكن أن نشري يف  الهيمنة بأدوات ومناهج كثرية، وخصوصاً يف حقول 

هذا الصدد إىل ما سّمي باالستعامر األكادميي واملعريف، الذي يُعيد إنتاج نفسه من خالل 

هذه  إىل  تنظرون  كيف  واإلسالمّية..  العربية  مجتمعاتنا  يف  والفكريّة  الثقافّية  البنية  اخرتاق 

النظريّة يف ميدان التطبيق، وما هي األسس التي تقرتحونها ملواجهة اآلثار الناتجة عنها؟ 
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- تعّد نظريّة »ما بعد االستعامر« من أهّم الّنظريات األدبية والّنقديّة التي رافقت مرحلة »ما 

بعد الحداثة«، وال سياّم أّن هذه النظرية قد ظهرت بعد سيطرة البنيويّة عىل الحقل الثقايف 

العلم  مصدر  الغرب  وأصبح  العاملي،  الفكر  عىل  الغرب  ثقافة  هيمنت  أن  وبعد  الغريب، 

الغرب هو املركز.  العلميّة. وبالتايل بات  النظريات واملناهج  واملعرفة واإلبداع، وموطن 

االستعامر«  بعد  »ما  نظريّة  للغرب.  التابع  الدول املستعمرة املحيط  تشّكل  املقابل،  ويف 

أسسها  ونسف  املركزية،  مقوالتها  وتقويض  الغربية،  اإليديولوجيات  فضح  عىل  تعمل 

امليتافيزيقية والبنيوية. ويتّضح من منظور عامل »ما بعد االستعامر« أّن أعامل الفكر الكربى 

يف غرب أوروبا والثقافة األمريكية قد هيمنت عىل الفلسفة والنظرية النقدية، وكذلك عىل 

أعامل األدب يف جزء واسع من أنحاء العامل، وال سياّم تلك املناطق التي كانت سابًقا تحت 

الحكم االستعامري.

»ما  مصطلح  أّن  تعاريفها  أهم  ومن  عّدة،  تعريفات  االستعامر  بعد  ما  نظريّة  أعطيت 

لحظة  من  اإلمربيالية  بالعملية  تأثرت  التي  الثقافات  كل  ليغطي  يُستخدم  استعامري«  بعد 

االستعامر حتى يومنا الحايل، وتهدف إىل تحليل كّل ما أنتجته الثقافة الغربية باعتبارها خطابًا 

هادفًا، يحمل يف طياته توجهاٍت استعامريًة إزاء الشعوب التي تقع خارج املنظومة الغربية. 

هذا  يتطلّب  لذا،  القديم.  االستعامر  يخالف  استعامر جديد  بوجود  يوحي املصطلح  كام 

االستعامر التعامل معه من خالل رؤية جديدة، تكون رؤيًة موضوعيًة وعلميًة مضادة، تركز 

البحث يف مالمح مرحلة ما بعد االستعامر. وتَُعدُّ »نظرية ما بعد االستعامر«، يف الحقيقة، 

قراءًة للفكر الغريب يف تعامله مع الرشق، من خالل مقاربٍة نقديٍة بأبعادها الثقافية والسياسية 

مكوناته  جميع  يف  االستعامري،  الخطاب  الّنظرية  هذه  تحلّل  آخر،  وبتعبري  والتاريخية. 

األنساق  استكشاف  بغية  والتقويض؛  والرتكيب  بالتفكيك  واملقصدية،  واملنهجية  الذهنية 

الثقافية املؤّسساتيّة املضمرة التي تتحكم يف هذا الخطاب املركزي. ومن املفيد التذكري 

املرتكزات  من  مجموعة  عىل  تستند  االستعامر«  بعد  »ما  نظرية  بأّن  وضوًحا  أكرث  بصورة 

الفكريّة واملنهجيّة، وميكن حرصها ومواجهتها با ييل:

1ـ فهم ثنائيّة الرشق والغرب فهاًم حقيقيًا، برصد العالقات التفاعليّة التي توجد بينهام، 
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عىل  مبنية  أم  والتعايش  والتفاهم  التسامح  عىل  مبنيّة  إيجابية  العالقات  تلك  أكانت  سواء 

العدوان والرصاع الجديل والصدام الحضاري. 

التغريب  سياسة  محاربة  االستعامر«  بعد  »ما  نظرية  استهدفت  التغريب:  مواجهة  2ـ 

بعلم  باالستعانة  الرشق،  مع  التعامل  يف  الغرب  ينهجها  كان  التي  واالستعالء  والتدجني 

واملعتقدية  والذهنية  الفكرية  تصوراته  وتعرية  الغرب  فهم  عىل  يْنصّب  الذي  االستغراب 

واإليديولوجية. ذلك لفضح الهيمنة الغربية، وتعرية مرتكزاتها السياسية واإليديولوجية، مع 

تبيان نواياها االستعامرية القريبة والبعيدة، والتشديد عىل جشعها املادي الستنزاف خريات 

الشعوب املقابلة األخرى.

وتفكيك  الغريب،  االستعامري  الخطاب  فضح  أي  االستعامري:  الخطاب  تفكيك   -3

والطبقي،  والعرقي  اللوين  واالصطفاء  والهيمنة  الغطرسة  عن  تعرّب  التي  املركزية  مقوالته 

االختالف،  لغة  إلعالن  منهجيّة  آلية  عرب  والتعرية.  والفضح  التشتيت  منهجيّة  باستعامل 

وتقويض املسلَّامت الغربية، والطعن يف مقوالتها ذات الطابع الحلمي األسطوري.

4- الدفاع عن الهوية الوطنيّة والقوميّة: أي رفض  االندماج يف الحضارة الغربية، وسياسة 

اإلقصاء والتهميش والهيمنة املركزية، ورفض االستالب والتدجني. ويف املقابل، الدعوة 

إىل ثقافة وطنية أصيلة، والتشبث بالهوية الوطنية والقوميّة الجامعة. وتسخري كّل ما لدينا من 

آليات ثقافيّة وعلميّة ملواجهة التغريب، ومحاربة املستعمر بلغته، وتقويض حضارته بالنقد 

والفضح والتعرية.

5- الدعوة إىل علم االستغراب: إذا كان املفكرون الغربيون يتعاملون مع الرشق يف ضوء 

علم االسترشاق باعتباره خطابًا استعامريًا وكولونياليًا من أجل إخضاعه حضاريًا، والهيمنة 

عليه سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا واجتامعيًا، فعىل املثقفني الذين ينتمون إىل نظرية »ما بعد 

بغية تفكيك  أيًضا بعلم االستغراب؛  أو ما يسّمى  الدعوة إىل استرشاق مضاد،  االستعامر« 

تشتيتًا وتأجياًل، وفضح مقصدية  التمركز  الغربية ترشيًحا وتركيبًا، وتقويض خطاب  الثقافة 

الهيمنة عىل أسس علميّة موضوعيّة.
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يجب  بل  الغريب،  االسترشاقي  الخطاب  قراءة  يكفي  والثقافية: ال  املادية  املقاومة   -6

مقاومة املستعمر بكل الوسائل املتاحة، إّما عن طريق املقاومة السلمية أو املسلحة، وإّما 

عن طريق االسترشاق املضاد، وإّما بنرش الكتابات التقويضية لتفكيك املفكرين املتمركزين: 

األوروبينّي واألمريكينّي، وفضحهم بشتى السبل والطرائق.

عملية  يف  القيم  هذه  دور  عىل  والتأكيد  وبصالتها  لألمة،  الحضارية  بالقيم  االلتزام   -7

التحديث. ال تستطيع أّي أّمة من األمم أن تنهض أو تحّقق قفزًة حضاريًة مطلوبة بدون االعتزاز 

بالذات الحضارية، والعمل عىل تجسيد قيمها ومبادئها يف مسرية املجتمع الحارضة. فرشط 

النهوض الرجوع إىل الذات، وأية عملية نهضويّة ال تستند عىل الجذور الحضارية لألمة يف 

خريطة عملها ومبادئ مسريتها هي أقرب إىل االبتذال منها إىل األصالة. 

العرص والتعاطي املوضوعي مع ومتطلباته؛ ألّن االنغالق واالنطواء  االنفتاح عىل   -٨

عن منجزات الحضارة اإلنسانيّة الحديثة هو بالدرجة األوىل، إفقار للوجود الذايت، بحيث 

تضحى هذه األمة املنطوية واملنغلقة وكأنّها تعيش يف القرون السالفة بعيدًة كّل البُعد عن 

إنجازات اإلنسان املعارص، وآثار العلم ومنجزاته. 

تأسيس خطاب حضاري منبثق من قيمنا وأصالتنا ينسجم ويتفاعل مع اآلخر الحضاري، 

فالحضارة اإلنسانيّة هي نتاج تفاعل الحضارات عرب التاريخ. إًذا، التفاعل هو فعل إيجايب 

الحديثة،  بالحضارة  تربطنا  التي  املقرتحة  الوصل  فهمزة  أّمته.  لصالح  اإلنسان  ميارسه 

خيارنا  هو  وهذا  املعارصة.  الحضارية  املنظومة  يف  والذوبان  االنسحاق  ال  التفاعل  هي 

املستقبيل إذا أردنا أن نحافظ عىل هويتنا الذاتيّة ونعيش يف العرص الحديث.

للمواجهة  معرفّية  اسرتاتيجيات  صوغ  مجتمعاتنا  يف  الّنخب  تستطيع  مدى  أّي  إىل   *
الحضارية مع الغرب، يف إطار مرشوع التأسيس لعلم االستغراب؟

- يف دراستنا للتحّوالت الكونيّة التي حدثت يف الربع األّول من هذا القرن نستنتج أّن الغرب 

يتخبّط يف أزماته االقتصادية والسياسية والثقافية، وال أغايل إن قلت إّن الحلم الغريب والحضارة 

الغربية باتت غاربة وعاجزة عن مقاربة تحديات العرص، أمام حضارة رشقية بازغة تطرح حلول 

املركزيّة  أثقال  من  يتحّرر  بدأ  العاملي  والّنظام  تغرّي،  العامل  العامل.  تواجه  التي  للتحديات 
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األوروبية حتى املعرفيّة، تستطيع نخبنا أن تطرح اسرتاتيجيّة مواجهة جديدة مع الغرب يف 

هذه اللحظة التاريخية التي متّر بها أّمتنا والعامل، وهي التوّجه رشقًا. فاسرتاتيجية التّوّجه رشقًا 

خيار اسرتاتيجي يتضّمن ما هو أبعد من السياسة واالقتصاد واألزمات الحياتية الراهنة، التي 

نعيشها يف بالدنا. هي خيار اسرتاتيجي خلفه إدراك عميق للتاريخ الحقيقي للعامل الحديث 

والتحّوالت الكونيّة التي حدثت، وللنظام العاملي التّعّددي اآليت ال محالة، ورؤية تسترشف 

املستقبل وتراه متحّررًا من افرتاضات وطغيان االستثنائيّة األوروبية ومسلاّمتها التي تهيمن عىل 

التفكري باملايض والحارض واملستقبل يف األكادمييا، كام يف السياسة واالقتصاد واالجتامع. 

التوّجه رشقًا قراءة اسرتاتيجية أساسها استنتاج عميق بأنّنا ال نعيش فقط مرحلة أفول الهيمنة 

الغربية، بل نشاهد أّن العامل عىل أبواب انقالب تاريخي سينتج منه عامل جديد له منظومته 

املفاهيميّة املختلفة، التي ستعيد تشكيل رؤيتنا للعامل وللتاريخ، وتُغرّي طريقة العيش، وتؤّسس 

حتى لصوغ اجتامٍع إنسايّن جديد. فكرة التوّجه رشقاً دعوة للتفكري با بعد هزمية املرشوع 

الصهيوأمرييك عن أمتنا، كجزء من اسرتاتيجية شاملة تتضّمن التسلّح بقّدرات هزمية وإزالة 

تبعات االستعامر، ويف مقّدمتها رؤية عميقة حول مسارات النظام العاملي املحتملة وموقعنا 

فيها. لذا يتوّجب علينا أن نحّدد، اآلن، خياراتنا كشعوب، وكأّمة، وقوى مقاومة، إْن كّنا حريصني 

فعالً عىل مستقبل شعوبنا. فمن ال يعرف التاريخ ال يستطيع التخطيط للمستقبل، ولن يستطيع 

حتى مجرّد أن يتخيّل احتامالت املستقبل املتعّددة املمكنة، والتي سيكون دورنا وإمكانياتنا 

للتأثري بساراتها املحتملة مرشوطاً إىل حّد كبري بقدر استثامرنا يف املقاومة ضد املرشوع 

الصهيوين وضّد اإلمربيالية الغربية.

العامل يعيش لحظة أفول الغرب وصعود الرشق، بوصلة مستقبل العامل ال تؤرش إاّل رشقاً، 

متتلك الصني قدراٍت هائلَة من خالل تحّكمها بدورة السلع غريِ املعسَكرة، أي السلع التي 

املشرتكة خالفاً ملرشوع  املنفعة  لتأمني  الدول  تنمية  وتطرح  البرشيَّة خرياً،  الحياَة  تُجدي 

للمواجهة  معرفيّة  اسرتاتيجية  ميثّل  اآلن  رشقاً  فالتّوّجه  لهذا،  األمريكيّة.  والسيطرة  النهب 

الحضارية مع الغرب، ويعني ببساطة أن تقّرر االنتساب إىل املستقبل وحضارة املستقبل. 

يعني أن نكون نحن، وأاّل يكون الكيان الصهيوين ومن خلفه االستعامر. فهل نقدم؟
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حوار مع الشيخ الدكتور عبد احلسني خسرو بن�اه]]]

وإشكالّية  املعنويّة،  ودالالتها  اإلصطالحّية  ماهّيتها  يف  الثقافة  حول  الحوار  هذا  يدور 

العالقة املضطربة بني ثقافات املركز الغريب اإلمربيايل وثقافة املجتمعات اإلسالمّية. ولقد 

سعينا مع الدكتور عبد الحسني خرسوبناه األستاذ املعارص يف الحوزة العلمّية ورئيس مؤّسسة 

الحكمة والفلسفة يف إيران إىل مقاربة القضّية الثقافّية وإشكالياتها من جوانب مختلفة.

لفلسفة  النقدي  البحث  يف  واملقاالت  الكتب  من  العديد  خرسوبناه  للربوفسور  صدر 

من  اإلنسان  يتوّقعه  )ما  بينها:  ومن  ذلك،  وغري  الغربية  والثقافة  الجديد،  والكالم  الدين، 

الديني  البحث  و)آفات  الديني(،  املجتمع  و)آفات  والسياسّية(  الّدينّية  و)التعّدديّة  الدين(، 

)الكالم  و  واملستنريون(،  )التنوير  و  للثقافات(،  املناهضة  التيارات  و)معرفة  املعارص(، 

الحصص  من  الكثري  أقام  وقد  األخرى.  األعامل  من  ذلك  إىل  وما  الجديد(،  اإلسالمي 

الدراسّية والدورات التعليمّية حول االستغراب واملعضالت الثقافّية. 

ويف ما ييل وقائع الحوار:

»املحّرر»

* ماذا تعني الّثقافة بالنسبة إليكم، وما هي مبانيها املعرفّية عىل نحو مجمل؟

الثّقافة  تعاريف  إّن  البعض  قال  حتى  التعاريف،  بختلف  الثّقافة  تعريف  تّم  لقد 

أسٍس  إىل  يستند  التعاريف  هذه  بعض  كان  ورّبا  تعريًفا،  وخمسني  املئتني  تجاوزت  قد 

خاّصٍة. ويبدو أنّنا إذا اعتربنا الثّقافة طبقة من األدوات املرنة للمعطيات البرشيّة ـ يف قبال 

من  الثقافة مجموعة  اعتبار  الحالة  مثل هذه  لنا يف  ـ ميكن  طبقًة صلبًة  بوصفها  الحضارة 

]1]ـ تعريب: حسن عيل مطر الهاشمي.
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اآلراء واألفعال والسلوكيات البرشيّة. واآلراء هنا تشمل الساحة املعرفيّة كام تشمل مساحة 

املعتقدات أيًضا. إّن الرؤية هــي زاوية الّنظـر التي ميتلكهـا الّناس ويقومـون عىل أساسها 

بتفسري الكثري من الظواهر. وأّما السلوك فهو عبارة عن مجموعة من الخلقيات أو الفضائل 

التي تصدر عن اإلنسان أو  التي ميتلكها اإلنسان، واألفعال عبارة عن الترصفات  والرذائل 

السلوكيات الفرديّة أو االجتامعية. ومن هنا فإّن منط حياة البرش يرتبط بساحة األفعال ـ ويف 

الغالب ترتبط دائرة األفعال االجتامعيّة بنمط حياة اإلنسان ـ ثم تتحّقق بعد ذلك األدوات 

الصلبة، من قبيل: الصناعات والفنون العينيّة والخارجيّة عىل أساس الترصّفات والسلوكيات 

الفرديّة واالجتامعيّة. من ذلك يتحّقق العمران ـ عىل سبيل املثال ـ وتُعّد جملة هذه املوارد 

بثابة النامذج الحضارية. إّن النامذج الحضارية وليدة األفعال والترصّفات، وهذه األفعال 

والترصفات نفسها وليدة اآلراء واألفكار واملتبنيات؛ وعليه ميكن تعريف الحضارة بوصفها 

مثرًة ونتيجًة من نتائج الثّقافة.

* نعلم أّن هناك الكثري من االختالفات الثقافّية بني السكان يف الواليات املتحدة األمريكية 
وسائر البلدان األوروبّية، كام نشاهد هذه االختالفات بني سكان البلدان األوروبّية الرشقّية 

وما هي  الغربية،  بالثقافة  عنه  نعرّب  الذي  اليشء  ذلك  ما هو  أيًضا؛ وعليه  بوضوح  والغربّية 

عنارصه ومقّوماته؟

- التعريف الذي قّدمته للثقافة يشمل جميع الثقافات. واالختالف بني الثقافات يكمن 

يف نوعيّة محتوياتها؛ فإّن ثقافة املجتمع تتبلور من خالل نوع املحتوى املوجود يف اآلراء 

تحتوي عىل  ثقافة  هناك  أّن  يكمن يف  الثقافات ال  اختالف  أّن  واألفعال؛ بعنى  واألفكار 

رؤية وثقافة أخرى تفتقر إىل هذه الرؤية، أو أّن هناك ثقافة فاعلة والثقافة األخرى تفتقر إىل 

الفاعليّة، أو أّن هذه الثقافة متتلك توّجها تفتقر له الثقافة األخرى، بل إّن االختالف يكمن يف 

املحتوى املوجود يف كل ثقافة. من ذلك أّن الغربينيـ  عىل سبيل املثالـ  كانوا يف العصور 

القرنني  أّن  بيد  ثقافات وأمناط حياة مختلفة.  النهضة، ميتلكون  الوسطى وحتى يف عرص 

سبيل  عىل  ـ  الحجاب  أّن  ذلك  من  ا،  خاصًّ تحّوالً  شهدا  للميالد  والعرشين  عرش  التاسع 

املثال ـ كان ميثّل ظاهرًة ثقافيًّة يف العامل الغريب، بيد أّن هذه الثقافة شهدت تغرّيًا تدريجيًّا. 

ملاذا تتغرّي هذه الثقافة؟ إّن تلك الرؤية التي تغرّيت وذلك املبنى الذي تحّول إىل إنسويّة، 

بني  الوثيق  االرتباط  أساس  إّن   . موضوعيٍّ مبًنى  إىل  تحّول  الذي  الّشيئي  املبنى  هو  إمّنا 
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الدين ومختلف األبعاد االجتامعيّة حيث تحّول إىل العلامنية، كان هذا التغيري واالختالف 

قد تحّقق يف املباين أي االختالف يف الرؤية. وعندما تتغرّي الرؤية، سوف ينعكس ذلك ال 

بتأثريه  فإّن ذلك سيرتك  الرؤية،  تتغرّي زاوية  أيًضا. وعندما  الّنظر  محالة عىل تغرّي يف زاوية 

السلوك  تأثريه عىل  لذلك يرتك  وتبًعا  أيًضا،  اإلنسان وفضائله  الخلقيات وعىل رذائل  عىل 

وعىل أساليب وأمناط الحياة أيًضا. من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أّن الفلم الذي يتّم إنتاجه 

ولكن  األخالقي،  التحلّل  أو  الشهوة  أو  العنف  لثقافة  الرتويج  يعمل عىل  قد  هوليوود  يف 

هذا ال يعّد يف الوقت نفسه مذموًما؛ ألنّه قد تبلور عىل أساس رؤيٍة معيّنٍة. لقد ظهرت يف 

املرحلة األخرية رؤية نسبيّة يف ما بعد الحداثة منذ عام 1950م فصاعًدا، وإن هذه النسبية 

تعمل عىل إنتاج فلم »التلقني«، الذي هو من األفالم الهوليووديّة الهاّمة. ومن زاوية أخرى، 

عندما يتغرّي منط الحياة، تفقد الكثري من املعاين الجوهريّة مفهومها؛ فمن ذلك مثالً، إذا 

كان من املمكن بناء األرسة من خالل الزواج يف الكنيسة، أخذت هذه القيود تفقد قيمتها 

يف املرحلة الراهنة. وعىل كّل حال فإّن الثقافة تتبلور من خالل األفعال القامئة عىل اآلراء 

واألفكار بشكل كامل. فإذا تّم اآلن طرح السؤال القائل: ما هي الثقافة الغربية؟ سوف أقول 

بعد  ما  إىل  تتّجه  اليوم  أخذت  لذلك  وتبًعا  بالحداثة،  آمنت  التي  الثقافة  إنّها  الجواب:  يف 

الحداثة. إّن تقبّل الغرب للحداثة يعني أّن تقبّل املباين واألسس الثالثة املتمثّلة باإلنسويّة 

الفاعل  أصالة  تعني  اإلنسان  أصالة  إّن  اإلنسان.  أصالة  يعني  وهذا  والعلامنيّة،  والذاتانيّة 

املعريف وأصالة العامل اإلنساين. إّن هذه األصالة ال تعني إنكار الله بالرضورة؛ إال أّن الله 

القراءة  القراءة سوف تكون مختلفة عن  بالكامل يف دائرة أصالة اإلنسان، وهذه  يُفهم  إمنا 

الدينية. ال يكون لله ـ طبًقا لهذه الرؤية والقراءة ـ حضوٌر يف حقل السياسة والحياة واألرسة، 

وسوف يكون مؤيًّدا للعلمنة. ويف الحقيقة، إّن هذا املبنى هو الذي يُوجد الرؤية، وتكون 

الرؤية اإلنسويّة والعلامنيّة حاكمة فيها، ومن الطبيعي أن تؤثّر هذه الرؤية يف الخلقيات أيًضا.

* ما هي نسبة التبادل الثقايف إىل الغزو الثقايف؟ وما هو املقياس واملعيار الذي ميكن 
عىل أساسه تحديد مصاديق كّل واحد من هذين األمرين؟

- بااللتفات إىل ما ذُكر من التوضيحات فإّن مباين الثقافات ليست عىل وترية واحدة. ويف 

الحقيقة هناك اختالف يف املحتوى واملضمون بني الثقافات. يقوم أساس الثقافة اإلسالمية 

عىل محوريّة الله واآلخرة، والدنيا تراد لآلخرة؛ فال الّنزعة الدنيويّة تقتيض الغفلة عن اآلخرة، 
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الرهبانيّة.  الدنيا كام هو الحال يف  الّنزعة األخرويّة يجب أن تُنيس اإلنسان نصيبه من  وال 

وبطبيعة الحال يتّم يف محوريّة الله االهتامم بالكرامة اإلنسانية، وإىل جوار الفاعل املعريف 

يتّم االلتفات إىل الوحي أيًضا. وعىل هذا األساس فإّن هذه املباين النظرية تستوجب إيجاد 

الرؤية التوحيديّة إىل العامل واإلنسان. وإّن هذه الرؤية التوحيدية تقودنا نحو فضائل خاصة. 

وهي فضائل ورذائل يقوم كّل منها عىل ُحسن العدالة وقبح الظلم، كام أّن ُحسن العدل وقبح 

الظلم نفسيهام من األمور العقالنيّة أيًضا. بالفكر الذي يتبّناه الشيعة واملاتريدية واملعتزلة 

ـ ولألشاعرة هنا بطبيعة الحال رأي مختلف ـ يجب أن تقوم األفعال عىل أساس من ذلك 

طبًعا. من ذلك عىل سبيل املثال يجب أن تكون السلوكيات الفردية واالجتامعية يف مسلكنا 

مقرونة بالحياء والغرية والعفاف والعدالة وسالمة النفس. من هنا وعىل أساس عنارص الثقافة 

اإلسالمية ومبانيها يجب التعرّف عىل آراء وأفعال وأفكار وسلوكيات الثقافة الغربية، ونعمل 

عىل املقارنة بينها وبني الثقافة اإلسالمية. إّن من لوازم هذا األمر أن نتعرّف عىل ثقافة الغرب، 

ولكن ال بّد من االلتفات إىل أّن الثقافات الغربية وإن كانت تشرتك فيام بينها يف اإلنسويّة 

والعلامنيّة، إال أنّها تختلف فيام بينها يف األفعال والترصّفات إىل حّد كبري. من ذلك عىل 

سبيل املثال أّن األفعال الوليدة عن الوضعيّة تختلف عن األفعال الوليدة عن الوجوديّة. ومن 

هنا فإّن النظريّة الوجوديّة فيام يتعلّق بهنة رعاية املرىض تختلف عن النظرية الوضعية، وإن 

كانتا تشتمالن عىل مباين مشرتكة يف هذا الشأن. هناك يف الثقافة الغربية من يذهب إىل أصالة 

الفرد، وهناك من يذهب إىل أصالة املجتمع، وهناك من يذهب إىل أصالة العدالة، وهناك 

من يذهب إىل أصالة الحرية. ويف هذه الحاضنة تتمّخض األيديولوجيات الليربالية والقومية 

املختلفة  املذاهب  قامت هذه  لقد  ذلك.  إىل  وما  والفاشية  والنازية  والنسوية  واملاركسية 

عىل أساس واحد. ولذلك علينا االلتفات إىل أنّنا يف الغرب نواجه ثقافات متفاوتة ومتنّوعة. 

الثقافيني،  الغزو  أو  التعاطي  عن  الحديث  لنا  ميكن  ال  دقيق،  استغراب  لدينا  يكن  مل  إذا 

والعمل بعد ذلك عىل إجراء مقارنة بني الثقافات. ثم إّن هناك وجوًدا لبعض التقنيات والبنى 

اإلنسانيتني. إّن بعض هذه التقنيات يهدي إىل الوجدان العميل، من ذلك أنّها ـ عىل سبيل 

الوقت املحّدد.  أماكن عملهم يف  ـ توّجه املوظفني وتشّجعهم عىل الحضور يف  املثال 

وأن يكون لديهم نظم وانضباط وضمري عميل. إّن هذه الخصائص اإليجابية موجودة حتى 

يف الثقافة اإلسالميّة أيًضا. من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أّن أمري املؤمنني يأمر بالنظم 

واالنضباط. وهنا ال نتحّدث عن التعاطي الثقايف، بل علينا أن نرى ما الذي فعله الغرب حتى 
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متّكن من إيجاد هذا الّنظم واالنضباط العمليني. لقد أحدث هذا النهج بنيًة ثقافيًّة تعّد بنزلة 

النموذج. ويجب علينا أن نستفيد من هذا النموذج. ويف املقابل قد تكون هناك يف بعض 

األحيان سلوكيات أو أفعال وآراء ال تنسجم مع املباين اإلسالمية، كأن تكون ـ عىل سبيل 

املثالـ  رؤية دنيوية بالكامل وكأنّها ال تلتفت إىل اآلخرين. من ذلك ما تشاهدونهـ  مثالًـ  يف 

حقل االستعامر السيايس، حيث إّن كّل ما يشغل بال القوى الغربية يتلّخص يف املزيد من 

املصالح واألرباح، ويف الكثري من الحاالت تتّم التضحية باإلنسانيّة من أجل تحقيق هذه 

املصالح. هذا هو مقتىض االحتيال والخداع يف حقل السياسة والتلّون والنفاق يف العامل 

الحديث، ويعّد من الغزو الثقايف؛ إذ مل يقترص األمر عىل مجرّد أنّها مل تكن لتنسجم مع 

مباين الثقافة اإلسالمية، بل إنّك تشاهد يف ترصفاتهم وسلوكياتهم صبغًة وحشيًّة وهمجيًّة 

ال ميكن أن تصدر إال من شخص مستذئب. ومن الواضح أّن الذئب حيواٌن عدواينٌّ، وعليه 

يجب علينا أن نتقبّل يف املجموع التعاطي الثقايف والغزو الثقايف مع الغرب أيًضا. واملعيار 

يف هذا التوّجه أّوالً هو التعرّف عىل مباين ثقافة الغرب وجزئياتها وكلياتها، ثّم العمل عىل 

مقارنتها بالثقافة اإلسالمية األصيلة؛ يك نستفيد من املوارد اإليجابية كلّها، ونكون عىل حذر 

من املوارد الخاطئة والسلبيّة.

* كيف تبدو لكم آليات الغزو الثقايف، وما الذي ترونه حيال طرق املواجهة مع اإلمربيالية 
الثقافية؟

أداة  إّن  الثقايف؟ وبعبارة أخرى:  الغزو  الوسائل اإلعالمية حاليًّا من أهم أساليب  - تعّد 

الغزو الثقايف هي »الوسيلة اإلعالميّة«. ويتّم تنفيذ هذا االتّجاه من خالل مختلف الوسائل 

املوسيقى  طريق  من  السبعة  والفنون  والسينامئيّة،  الفنيّة،  الوسائل  قبيل:  من  اإلعالميّة، 

تأثري يف هذا  لها  أن يكون  التي ميكن  الطرق  والرواية واألدب والقصة والشعر وبختلف 

الحيّس  الطريق  مثل  عقلية،  غري  قنوات  عرب  يتم  الثقايف  الغزو  فإّن  الحقيقة  ويف  الشأن. 

فإّن  األساس  هذا  وعىل  اإلنسانية؛  واالستثارات  الخياالت  تغيري  هي  والغاية  والخيايل. 

الجواب الدقيق عن السؤال هو أّن أسلوب الغزو الثقايف يقوم عىل إحداث التغيري يف الخيال 

اإلنساين من طريق الحواس الظاهرية، والعمل يف نهاية املطاف عىل تعمية العقل وتجريده 

من آليّته االستدالليّة. وأداة هذه الوسيلة هي الوسائل اإلعالمية والفنون الخمسة، فاملوسيقى 

مثالً ـ التي يجب أن تعمل عىل تلطيف روح اإلنسان ـ تتحّول إىل سالح يف خدمة الغزو 
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يليه  الفكري،  الغزو  هو  الثقايف،  الغزو  أنواع  من  نوع  أهّم  فإّن  نظري  ومن وجهة  الثقايف. 

الغزو الّرؤيوي، ثم الغزو السلويك، وبالتايل ويف نهاية املطاف يأيت الغزو الفعيل. وذلك 

خالفًا للرأي القائل بأّن الغزو الثقايف يبدأ بالغزو الفعيل. ويف الحقيقة فإّن أّول ساحة للغزو 

والهجوم ترتك أثرها عىل األفعال والترصّفات هي ساحة الغزو الفكري؛ وذلك ألّن الهجوم 

يحدث بتغيري التفكري. وإّن الكثري من املسائل املطروحة يف الكالم الجديد تقوم بدورها 

تغيري رؤية اإلنسان إىل اآلراء التوحيديّة. ويف نهاية املطاف تتغرّي السلوكيات واألخالقيات 

وكذلك ردود أفعال الفرد أيًضا. والنقطة الهاّمة هي أّن أسلوب التقابل مع الغزو اإلعالمي 

يجب أن يكون من جنس الفن واإلعالم، ولكن يجب الرتكيز عىل مسألة الرؤية. بعنى أن 

والفعلية  السلوكية  الشبهات  رفع  ذلك عىل  بعد  لنعمل  الفكرية،  الشبهات  رفع  نعمل عىل 

والرؤيويّة. وبطبيعة الحال هناك تعامل ثنايئ بني النظر والعمل. يقول الله تبارك وتعاىل يف 

محكم كتابه الكريم: ۀ  ہ           ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  

ۓ  ۓِ ]الروم – 10[، بعنى أّن ارتكاب املعايص واقرتاف الذنوب يؤّدي إىل 
التكذيب باآليات اإللهيّة. وبعبارة أخرى: إّن العمل الخاطئ والسيّئ يرتك يف بعض األحيان 

للتفكري  أّن  بيد  وذات طرفني،  ثنائيّة  العالقة  هذه  فإّن  هنا  ومن  اإلنسان.  تفكري  تأثريه عىل 

األولويّة األوىل يف هذا السياق.

* ما هي نسبة املساحة الجغرافّية لثقافة ما إىل قّوة تلك الثقافة؟ وبالتايل ما الذي تعنيه 
القّوة الثقافية يف سياق اإلحياء الحضاري؟

ا. رّبا ذهب الكثري إىل الظّن بأّن التوّسع الثقايف يف املجتمعات  - هذا سؤال هام جدًّ

البلدان واألقطار،  يفتح  أن  استطاع  إذا  اإلنسان  وأّن  والجغرايف،  العسكري  للتوّسع  معلول 

سيغدو بإمكانه فتح الثقافات أيًضا. وهذا الظّن ليس صحيًحا أبًدا. كام أّن التاريخ ال يؤيّد هذا 

التصّور. فقد كان للغربني يف األزمنة املاضية حضوٌر يف بعض البلدان، وامتّد حضورهم فيها 

عىل مدى سنوات، دون أن يرتكوا أّي تأثري يف ثقافة تلك البلدان. كام متّكنت اإلمرباطورية 

العثامنية بدورها من االستيالء عىل الكثري من البلدان الغربيّة، ولكّنها مل تنجح يف االستيالء 

عليها ثقافيًّا. إّن الزم االستيالء الثقايف هو امتالك قّوة ثقافيّة. ونعني بالقّوة الثقافيّة أن تكون 

العنارص الثقافيّة واملدعيات الثقافية يف بلد ما من القّوة والحيويّة والقدرة عىل االنعطاف 

واالستدارة بحيث تتمّكن من استقطاب واجتذاب املجتمع. وأحيانًا تكون العنارص الثقافيّة 
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قويّة من الناحية املنطقية والعقالنية، ولكّنها ال تكون يف بعض األحيان األخرى عقالنيّة، 

من  الكثري  عىل  االنتقادات  من  الكثري  توجيه  حاليًّا  ونشاهد  إعالميّة.  بقّوة  تتمتّع  ولكّنها 

السواء، ولكّنها حيث متتلك  الغربيني واملسلمني عىل  قبل  الحديثة من  الثقافية  األبحاث 

الكثري من  الثقافيتني بشكل جّذاب. هناك  أبعادها وعنارصها  الكبرية تظهر  القّوة اإلعالمية 

الذين يفهمون الغرب من خالل الوجه السيناميئ، ومن هنا فإنّهم عندما يذهبون إىل الغرب 

يواجهون شكالً آخر للغرب، وهو الوجه الذي يعرّب عن الغرب الحقيقي والواقعي. وعىل 

الرغم من ذلك كلّه فإّن الذي يكون منشأ للخلود والبقاء هو القّوة املنطقية للثقافة. من ذلك 

مثالً أّن أجزاًء من إيران قد تّم االستيالء عليها يف الحرب مع الخليفة الثاين. بيد أّن اعتناق 

اإليرانيني لإلسالم مل يكن بسبب اإلكراه واإلجبار، بل إنّهم إمّنا اعتنقوا اإلسالم بعد الوقوف 

اعتنقوا  إمّنا  أنّهم  وامللفت  الثقافية،  بسابقتهم  ذلك  ومقارنة  وتوحيده  اإلسالم  منطق  عىل 

يف الغالب إسالم أهل البيت. ومن هنا فإّن التصّوف القائم عىل أساس املحبّة ألهل 

البيت، إمّنا تبلور أّول األمر يف إيران، ثم انتقل إىل املناطق األخرى لينترش فيها الحًقا. وكان 

هذا بسبب اعتناق إسالم أهل البيت واإلسالم الواليئ ـ وليس اإلسالم املتحّجر واإلسالم 

الجاف الذي كان يقّدمه بعض الخلفاء يف تلك املرحلة ـ من قبل اإليرانيني. والغاية هي 

أّن هناك عنرصين هاّمني أسهام يف نرش الثقافة، وهام أّوالً: القّوة املنطقية للثقافة، واآلخر: 

القّوة اإلعالمية للثقافة. وبحسب الظاهر يبدو أّن قّوة اإلعالم يف غاية األهمية، ولكن القّوة 

يف  الثقافة  تعزيز  إىل  تؤّدي  ألنّها  وذلك  والواقع؛  الحقيقة  يف  أهميّة  األكرث  هي  املنطقية 

املجتمعات بشكل أكرب. 

الثقافة  انترشت عنارص  الثقافة؟ وكيف  انتشار  الرموز يف  لنا دور  تقّيموا  أن  لكم  * هل 
الغربية عرب الفن املريئ وال سّيام منه السينام؟

- هذا السؤال سؤال يدخل يف حقل علم االجتامع. وهناك اليوم يف بعض املؤّسسات 

املرموقة حقل بعنوان علم اجتامع الرموز. لقد أثبت التاريخ والتجارب أّن أّي تفكري مهام 

كان عميًقا وكان يحظى بدعامة فلسفية، إال أنّه إذا كان مفتقرًا إىل الرموز، سوف يرتك تأثريًا 

منخفًضا عىل جامهري الناس. رّبا استقطب بعض النخب، وتعمل النخب بدورها يف التأثري 

عىل جمهور الناس، إال أّن التأثري الحقيقي عىل الثقافات واستمرارها إمّنا يكون من خالل 

الرموز. إّن الرموز هي من أهّم مصاديق الوسائل اإلعالمية. وكام سبق أن ذكرنا فإن الوسائل 
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اإلعالمية وقّوة هذه الوسائل متثّل أحد أهم عنارص انتشار الثقافة، والرموز من بني املصاديق 

البارزة لوسائل اإلعالم. من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أّن بني أمية وبني العباس بذلوا كّل ما 

بوسعهم من أجل طمس معامل كربالء وأحداث عاشوراء؛ إال أّن تأكيد أهل البيت عىل 

رضورة البكاء عىل اإلمام الحسني، وما كان من اإلمام السجاد إذ يبيك عند ذكره 

 لهذه الواقعة الفجيعة يف مختلف املناسبات، وما كان من اإلمام الباقر واإلمام الصادق

من توجيه الناس إىل إقامة مجالس العزاء عىل اإلمام الحسني واستذكار مصيبته، كل 

الناس. ثم  بأجمعه ميثل رموزًا لإلبقاء عىل حادثة كربالء وعاشوراء حية يف ضامئر  ذلك 

ظهرت يف املراحل الالحقة من قبيل الصفويّة والقاجاريّة أعالم وكتل كثرية كانت قد بدأت 

من عرص البويهيني؛ ألّن مسار اتّساع ثقافة عزاء عاشوراء من آل بويه، ومن هنا يكرثون من 

اإلشكال عىل البويهيني والقاجاريني بأنّهم قد تسبّبوا بإحداث الكثري من الِبَدع، يف حني أّن 

هذه مل تكن من الِبَدع، وإمّنا هي رموز متنّوعة. وبطبيعة الحال قد تكون بعض الرموز بنزلة 

الوهن يف اإلسالم والتشيّع. بيد أّن األصالة إمّنا تكون لرسالة ثورة عاشوراء، وإّن الرموز تدّل 

عىل الحقيقة؛ وعىل هذا األساس فإّن دور الرموز هام ومحوري. والثقافة الخالدة يف البني 

هي تلك التي تعمل عىل إيجاد رموز متنّوعة. والرمز يتم إيجاده بواسطة الفن؛ بعنى أّن 

الطريق إىل إنتاج الرموز يتّم عرب الفن واإلبداع الفني. وميكن لهذا اإلبداع الفني أن يتّم من 

الراهنة  الفنون  أنواع  التشكيلية. ومن بني  الفنون  أو من طريق  أو املوسيقى  السينام  خالل 

الغرب  الشأن. وحاليًّا يعمل  ا يف هذا  ومصاديقها تلعب األفالم والسينام دوًرا محوريًّا جدًّ

السينامئية  هوليوود  مؤّسسة  تعّد  واليوم  هوليوود.  بواسطة  العامل  يف  لثقافته  الرتويج  عىل 

مرّوجة للسينام الدينيّة. ومن هنا فإّن السينام الدينيّة تتبلور ضمن العمل عىل تحريف الدين، 

أو تسلّل الثقافة الغربية يف بوليوود الهندية، التي هي من بني املسائل الهاّمة األخرى. وال 

نزال عندما نذهب إىل الهند نجد الكثري من أبناء الشعب الهندي يرتدون الثياب الهندية، وال 

يزال منط حياتهم محافظًا عىل التقاليد الهندية. ويف البداية كان الهاجس الرئيس لبولييود 

أو  األوروبية  األصول  ذوي  من  الهنود  املمثلني  ولكن  الهندية،  للثقافة  الرتويج  يكمن يف 

األمريكية عملوا بالتدريج عىل الرتويج للثقافة الغربية.

للمعتقدات  السلبي  التأثري  مواجهة  خاللها  من  ينبغي  التي  الكيفّية  إىل  ترون  كيف   *
الثقافية التي تنترش من خالل الفن؟
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- إّن طريقة املواجهة مع االبتذال الثقايف ـ الذي تم إيجاده من خالل الفن ـ تكمن يف 

الفّن نفسه. إّن املعنى الدقيق للفّن يعرّب عن الفن القديس والحكيم. إّن الفن يعني العمل 

املنجز إىل حّد الكامل، والكامل يساوق الوجود. إّن الحكمة تعني األنطولوجيا املقرونة 

بعرفة الكامل يف الحكمة النظرية والحكمة العملية، بعنى الوجود والعدم الذي يصف 

الكامل، أو الواجبات واملحظورات التي تؤّدي إىل الكامل. إّن الفّن يف األدب الفاريس 

إىل  تؤّدي  بالفن،  تقرتن  التي  الحكمة  إّن  والكامل.  والفضيلة  والشجاعة  الحكمة  يعني 

رفع الفن إىل مستوى الحكمة والقداسة. وقد يعمل بعض األشخاص أحيانًا عىل توظيف 

من  االبتذال.  من  حاالت  خلق  أجل  من  والخادع  الزائف  الجامل  وأنواع  الفنية  الظواهر 

والحكمة.  للفضائل  والرتويج  الفضائل  تحقيق  أجل  من  توظيفه  يجب  الفن  أّن  الطبيعي 

ومن هنا يجب أن نأخذ السينام والفن بجميع أقسامهام يف الرتويج إىل الفضائل واألخالق 

اإلسالمية بشكل جاد.

التي  الجوهرية  إّن املشكلة  الهامة.  والحكمية  الثقافية  ندرك ظرفياتنا  أن  علينا  وبالتايل 

يعاين منها املسلمون عموًما هي أنّهم ميتلكون معلومات مبتورة وناقصة عن ثقافة الغرب 

وعن الثقافة اإلسالمية. نحن منتلك معلومات قليلة عن الفكر والسلوك واألعامل اإلسالمية 

وكبار املفكرين املسلمني من أمثال: ابن الهيثم، وابن سينا، ومحمد بن زكريا الرازي، والشيخ 

البهايئ وأرضابهم. ما هو مقدار معرفتنا باملفكرين املسلمني؟ إىل أّي حّد ميكن التعرّف 

يجب  والفضائل؟  بالحكمة  الزاخر  والعريب  الفاريس  وأدبنا  لثقافتنا  العظيمة  الظرفية  عىل 

علينا أن نخرج من حالة االغرتاب عن الذات. هناك شخص ال ميتلك أدىن معرفة بالفلسفة 

اإلسالمية، ولكّنه يكرث عىل الدوام من التبّجح بالفلسفة الغربية. علينا أن نتعرّف بشكل جيّد 

عىل الهوية الفلسفية ملجتمعنا. أذكر أنّنا يف املؤمترات الحوارية التي كانت لنا مع املفكرين 

الغربيني واملسيحيني، حيث كان البعض من املستنريين يف الداخل يتحّدثون عن إميانويل 

الغربيون  كانط وفريدريش هيغل ومارتن هايدغر، ويستعرضون فلسفاتهم، كان املفكرون 

يف نهاية الحوار يقول: إّن كانط هذا الذي تتحّدثون عنه نحن ال نعرفه. فليس هذا هو كانط 

الذي نعرفه يف أملانيا. ويف الحقيقة فإّن كانط الذي نعرفه ليس هو كانط الذي تعرفونه. وإّن 

هيغل الذي تتحّدثون عنه ليس هو هيغل الذي نعرفه. أو إّن هايدغر الذي تعرّفون عنه ليس 

هو هايدغر الذي نعرفه. ملاذا يقولون ذلك؟ إنّهم يف الحقيقة كانوا يريدون أن يقولوا لنا: ال 

تعرّفونا بفّكرينا وتبيعونا بضاعتنا، وإمّنا عليكم التعريف بفكريكم. ما الذي يقوله أمئتكم 
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وقادتكم الدينيني يف حقل العدالة والعقالنية والفضيلة والحكمة؟ أمتلك تجربة يف الحوار 

بني األديان والحوار مع املفكرين من البلدان اإلسالمية وغري اإلسالمية متتّد ملا يقرب من 

اإلسالمية واملعارف  الحكمة  إىل  باالستامع  الدوام شغًفا  منهم عىل  ورأيت  عرشين سنة، 

األبحاث  عىل  التعرّف  عدم  وجوب  بذلك  أعني  ولست   .البيت أهل  وتعاليم  القرآنية 

الفكرية والتفكري الغريب. وإمّنا أعتقد أنّا مسلمون بالدرجة األوىل ونعيش ضمن هذا النسيج 

الثقايف. فلامذا ال نعرف ثقافتنا األصيلة بشكل صحيح، وال نعمل عىل تصديرها ونقلها إىل 

اآلخرين بشكل صحيح. أرى أنّنا إذا تعرّفنا عىل ثقافتنا عندها ميكن القول بتحّقق التعاطي 

الثقايف الصحيح بيننا وبني الغرب.

* نرجو أن تجيبونا بصورٍة إجامليٍة عاّم ينبغي اعتامده كاسرتاتيجية عمل من أجل الحفاظ 
عىل حيويّة الّثقافة اإلسالمّية يف مواجهة الثقافات املناوئة؟

اإلسالم.  ثقافة  وماهوية عن  تاريخية  معرفة  لدينا  تكون  أن  األوىل يجب  الخطوة  - يف 

ويف الخطوة الثانية يتعنّي علينا العمل من أجل إحياء تراث أسالفنا. ويف الحقيقة فإّن إحياء 

الرتاث مسألة يف غاية األهميّة. هناك من يتصّور أّن إحياء الرتاث يعني العودة إىل املايض، 

متثّل  املايض  تجارب  من  االستفادة  أّن  حني  يف  إيجايب.  غري  أمر  املايض  إىل  والعودة 

رضورة ملّحة لالرتقاء باملستقبل. هل كنتم تعلمون أّن أهّم مخطوطات الحضارة اإلسالمية 

موجودة يف إرسائيل. أجل، إنّهم يحتفظون بأهّم مخطوطاتنا اإلسالمية يف إرسائيل! إّن أكرب 

مركز خاص بدراسة التشيّع يوجد حاليًّا يف إرسائيل، يف حني أنّنا ال نعري أّي أهميّة إلحياء 

الرتاث، ونبدي تساهالً يف هذا املجال. الخطوة الثالثة أن نعمل عىل ترجمة الثقافة الكامنة 

يف هذا الرتاث إىل لغة معارصة. لغة يفهمها اإلنسان املسلم املعارص، والعمل يف الخطوة 

الالحقة ـ من خالل االستعانة بهذا الرتاث املرتجم إىل اللغة املعارصة ـ عىل اإلجابة عن 

األسئلة الراهنة. وهي أسئلة ربا وصل بعضها إلينا حتى من الثقافات الغريبة واألجنبية. ال 

ميكن اإلبقاء عىل هذه األسئلة دون جواب، ومن هنا تواصل الثقافة تقّدمها الثابت والراسخ 

بكّل حيويّة ونقاء وأصالة، وال تقع يف خطر االلتقاطية والتحريف والتصحيف أبًدا.
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حوار مع الباحث املغريب حميد األشهب

بني  االنفصام  الغريب، حالة  السيايس  االجتامع  بعلم  تعصف  التي  املشكالت  أهّم  من 

التنوير« والتطبيقات التي أجراها  التأسيسّية التي رافقت بدايات ما سّمي بـ »عرص  تنظرياته 

يف سياق بناء الدولة املركزيّة، ابتداًء من القرن الثامن عرش. ولعّل نشوء الظاهرة االستعامريّة 

الالتينية،  وأمريكا  وأفريقيا  آسيا  املجتمعات يف  واستتباع  والسيطرة  االيديولوجّية  واسترشاء 

كانت شاهداً ال جدال فيه عىل شيزوفرينيا العقل السيايس الغريب.

يف هذا الحوار مع الباحث املغريب حميد األشهب متاخمة لهذه املعضلة وما تركته من 

راهنٍة  تداعياٍت  إليه من  العامل، وما سوف تفيض  القيم يف  نظام  آثاٍر عميقٍة عىل تحّوالت 

ومستقبلّيٍة عىل مرتكزات األمن العاملي يف السياسة واالقتصاد واالجتامع.

»املحرر«

* إذا كان مثّة من مشكالٍت بنيويٍّة يف االجتامع السيايس الغريب، فإّن أكرث ما تتمظهر فيه 
تلك املشكالت تعود إىل ذهنّية التفكري التي توّجه املجتمع والسلطة، والتي دفعتها أنانيتها 

املفرطة إىل نزعٍة استعامريٍّة عابرٍة للحدود، هل لكم أن تضعونا- ولو عىل نحو مجمل – يف 

أبرز معامل هذه املشكالت؟

- يف عّز نرجسيّته العميقة، ال يفقه الغريّب أنانيّته أو يراها مشكاًل، متاًما كام أنّه ال يعترب 

االستعامر رذيلًة أخالقيًّة، بل الحّل السحرّي الذي ساعده للخروج من مشاكله واالستغناء 

عىل حساب أمٍم أخرى. ما نراه نحن كمشكٍل يف الثّقافة السوسيولوجيّة والسياسيّة الغربيّة 

ال تفهمه األغلبيّة الساحقة من املفّكرين الغربيني كذلك، بل تدافع بوسائلها املتاحة عىل 
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كّل اآلليات واألدوات والخلفيات الفكريّة والثقافيّة، التي أّسست االستعامر وساعدته يف 

كّل مناحيه: العسكريّة، واالقتصاديّة، والسياسيّة، والثّقافيّة،... إلخ. فإذا كّنا يف القرن الواحد 

والعرشين امليالدي ما زلنا نرى »باحثني« غربيني يدافعون عىل إرثهم العنرصي ومركزيتهم، 

بالتّفرقة  ويُطالب  العنرصيّة،  ميّجد  من  هناك  بل  غريبٍّ،  غري  هو  ما  لكّل  واملحتقر  النابذ 

اإلثنيّة، ويشتغل عىل أطروحات تزيّك العجرفة الغربيّة، فإّن اإلنسانيّة مل تتجاوز يف الحقيقة 

يف تطّورها الطويل املرحلة البدائيّة.

املشكل الحقيقي يف الغرب حاليًا هو تقزيم فعل املفّكر املُدافع عىل حقوق الشعوب 

األخرى، وإبعاده قدر املستطاع عن مركز القرار واالحتفاظ به كموظٍف بسيٍط يعيش عىل 

ماهيّة تضمن له قوته اليومي. أفل نجم املفّكر امللتزم يف الغرب بصورٍة مذهلٍة، ومل نعد 

يف  قدًما  امليض  وتشجيعه عىل  الغرب  تقوية شوكة  هو  األساس  هّمهم  مفكرين  إاّل  نرى 

وأطروحات متّهد  نظريّات  تُفرخ  التوّجه  هذا  من  رفاهيّته وسيطرته.  أجل  من  العامل  تدمري 

لشّن الحروب الّناعمة عىل كّل من ال يرضخ لإلرادة الغربيّة، وبالخصوص األمريكيّة منها. 

بل أصبحت الكثري من معاهد ومراكز البحث موظَّفة من طرف الليرباليّة اإلمربياليّة؛ لتقديم 

خالصات دراسات تُساهم مبارشة السيايس التّخاذ قرارات لطحن أّي بلٍد يريده بأقّل تكلفة 

ودون أن يتدّخل مبارشة يف البلد املعني باألمر.

الباحثني.  الشتغال  والعقالين  الدقيق  اإلبستيمولوجي  للّنقد  تاّم  شبه  غياب  إًذا،  هناك 

تُستغّل مناهج البحث العلمي ونتائجه ليس لتطوير هذا العلم أو ذاك، بل لتقوية املركزيّة 

الّشعوب  قهر  يف  العاّمة  الغربيّة  السياسة  إمتام  من  القرار  لصاحب  تسمح  التي  الغربيّة، 

للليرباليّة املتوّحشة،  التطّورات األخرية  الطّرف عن  الغياب إىل غّض  األخرى. وأّدى هذا 

التي مل تعد تشّكل أّي مشكٍل بالّنسبة للمفّكر الغريب، بقدر ما تحاول األغلبيّة منهم تربيرها 

واعتبارها أفضل نظام حكم ممكن.

* مل يكن العقد االجتامعي الذي تأّسست عليه الحداثة سوى حاصل رضورٍة تاريخّيٍة 
من  قرون  بعد  اليوم  العقد  هذا  أصبح  أين  املدين.  واملجتمع  الدولة  بناء  عملّية  افرتضتها 

الذي  الخواء  ميأل  جديٍد  اجتامعيٍّ  عقٍد  إىل  تحتاج  الغرب  حضارة  باتت  وهل  التجربة، 

يجتاحها عىل غري صعيد؟
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- مل يكن العقد االجتامعّي عقًدا بعنى الرّتايض بني طرفني، بل كان تنظريًا من طرف 

مجموعٍة من املفّكرين يف أزمنٍة مختلفٍة بعد الثورات الكربى يف أوروبا الغربية نهاية القرن 

الّسلطة  للحكم:  نظامني  مفرتق طرق  كانت يف  أوروبا  ألّن  فيها؛  املرء  فّكر  الثامن عرش. 

كان  وإن  كبديل. وحتى  نفسه  يطرح  كان  الذي  الثّورة  بالكنيسة وفكر  املدعومة  اإلقطاعيّة 

أيًضا  أنتج  فإنّه  أنذاك،  الساعة أفضل ما حصل يف أوروبا  يُعترب إىل حّد  العقد االجتامعي 

بها، وطُرق  التي جاء  املبادئ  األوروبية؛ ألّن  املستعمرات  اجتامعيًا« يف مختلف  »حقًدا 

التي استمرّت يف  تُطبّق خارج أوروبا،  السلطات واملواطن مل  تنظيم الحكم والعالقة بني 

فرض نظاٍم عبوديٍّ سلطويٍّ جائٍر يف كّل مستعمراتها.

مل يصمد هذا العقد أيًضا يف وجه الّنزعة التّدمرييّة للكثري من الّدول األوروبيّة، ذلك أّن 

الحروب التي دارت رحاها عىل األرض األوروبيّة انتهى بها املطاف إىل حربني عامليّتني 

كبريتني، ساهمت يف صقل موهبة الغريب للتفّنن يف فرض سيادته عىل باقي العامل بالقّوة. 

ومنذ نهاية الحرب العامليّة الثانية، أصبح العقد االجتامعي يضعف باستمرار؛ ألّن الغرب 

بصفة  والخارجيّة  القطريّة  الكيل بكيالني يف سياسته  الطويل  الّسلطوّي  تاريخه  تعلّم يف 

قهٍر  أداة  إىل  وتطّورها  للليرباليّة  املُخيف  التّفّوق  إىل  باألساس  راجع  هذا  ولعّل  عاّمة. 

الكّل  عىل  بل  للناس«،  أخرج  ما  »خري  بأنّها  تتوهم  بعينها،  لفئٍة  خدمًة  وبطٍش،  وعنرصيٍّة 

خدمتها واالعتناء بها. ولعّل التّطّورات األخرية يف السياسة األمريكيّة عىل عهد ترامب تؤكّد 

با فيه الكفاية هذا الطرح.

وصلت التجربة السياسيّة الغربيّة إىل إقطاعيٍّة جديدٍة ممثّلًة يف الليرباليّة املتوّحشة، التي 

ال تعرتف بأّي عقٍد، سواء أكان سياسيًا أم اقتصاديًا أم أخالقيًا. تعقد العقود كام يحلو لها 

وتفسخها وتلغيها كام تريد، وبهذا فقد رجعت إىل عهد اإلقطاع بحذافره. يعني اكتملت دورة 

الّنظام السيايس الغريب، وعاد إىل أصله، ومل يعد له أّي بديل يعمل به ويقرتحه. وال نرى يف 

األفق أّي مبادراٍت فكريٍّة لخروج الغرب من عنق الزّجاجة السيايس الذي يوجد فيه، بقدر ما 

هناك محاوالت إصالح وترقيع النظام القائم.

تبدَّالت جوهريّة عىل جملٍة من املفاهيم  الثالثة املنرصمة، طرأت  العقود  * يف خالل 
األساسّية التي كانت تشكّل ثوابت يف الفكر السيايس الغريب ونظريّاته. نذكر يف هذا املجال، 

الثورات  باندالع  تتحكّم  أخذت  التي  والذاتّية  املوضوعّية  العوامل  الخصوص،  وجه  وعىل 
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الوطنّية ضّد االحتالل، وبالثورات الشعبّية داخل املجتمعات، وكذلك بالّثوابت املتعلّقة ببناء 

الّدول ودميومتها.. كيف تقرأون باختصار أهّم التبّدالت الحاصلة عىل هذا الصعيد؟

، قوامه العدل والحّق  - يكون املرء مخطئًا إن ظّن بأّن الغرب السيايس يشتغل بنطٍق أخالقيٍّ

بالخصوص عىل سياسته  وينطبق هذا  الضعيف.  والقانون ومنارصة املظلوم واسرتجاع حّق 

الخارجيّة اتّجاه الشعوب واألمم األخرى. فإذا مل يكن الغرب يؤمن باملبادئ التي حاول فرضها 

عىل كّل العامل، ومنها بالخصوص حّق تقرير املصري للشعوب واستقاللها السيايس واإلقتصادي، 

فإّن عدم اإلميان هذا قاده إىل لغٍة مزدوجٍة منذ قرون: ينادي بالفضيلة وينرش الرذيلة يف عموم بقاع 

العامل عن طريق إشعال فتيل الفنت والّنزاعات يف البلد الواحد أو بني الدول.

بعدما شبع الغرب الرأساميل الليربايل فتًكا بالشعوب، قبل وبعد الحرب العاملية الثانية، 

وبالخصوص يف املنطقة العربية، فإنّه لجأ يف العقود األخرية إىل ما اصطلح عليه هو نفسه 

»الحرب الناعمة«، البنت الرشعيّة للتوربو ليربالية، التي تحاول كسب أكرث ما ميكنها كسبه 

بأقّل جهٍد ممكٍن.

التّغرّيات التي حصلت إثر هذه السياسية هو نرش الفوىض العارمة يف العامل،  من أهّم 

الوطنيّة  للّدولة  التاّم  واإلنهيار  مستوى،  من  أكرث  عىل  مستدامة  ورصاع  توتّر  بؤر  وخلق 

وبالخصوص يف العامل العريب، وفرض منطق الخضوع املطلق للسيد الليربايل من طرف 

الخليج، وفرض عالوات عىل  العربّية يف  أنظمٍة كثريٍة، وبالخصوص املاملك واإلمارات 

»حامية« الدول، بل ابتزازها لدفع هذه العالوات وتقوية شوكة اليد الطويلة للغرب يف منطقة 

الرشق األوسط وفرض التطبيع معها... إلخ.

هناك بالفعل رغبٌة ملحٌة إلعادة ترسيم الحدود يف الرّشق األوسط بالخصوص، لتتامىش 

تعد  مل  القديم  االستعامر  رسمها  التي  الحدود  ألّن  املسيطر؛  الغرب  وحاجيات  ورغبات 

مجدية لخدمة املصالح الغربيّة، وال ندري لحّد الّساعة إىل أين تفيض هذه السياسية، ما 

أصبح واضح املعامل هو اشتغال اإلمربياليّة الحاليّة عىل محاولة مسح الفلسطينيني بالكامل 

وإخراجهم من وطنهم األصيل.

* قد يكون من أبرز ما شهده الفكر السيايس الغريب املعارص هو سيطرة الّنزعة النفعّية 
هذه  أثر  برأيكم  هو  ما  والسياسّية.  األخالقية  القيم  منظومات  عىل  املفرطة  واملاكيافلّية 
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السيطرة يف انعكاسها عىل العالقات التي تحكم النظام العاملي الراهن.. وهل مثّة إمكانّية 

واقعّية لقيام مثل هذا الّنظام املتكافئ يف العالقات الدولّية؟

- بدأت السياسة الربغامتيّة للغرب اتّجاه الّشعوب األخرى بعد القضاء عىل آخر معاقل 

املسلمني يف شبه الجزيرة اإليبريية. فام يُسّمى باالكتشافات الجغرافيّة الكربى مل تكن شيئًا 

آخر من غري البحث املنهجي واملستدام عىل السيطرة بالقّوة عىل خريات بلدان أخرى. واتّضح 

هذا جليًا مع بداية الحركات االستعامرية والسطو عىل أراض وخريات خارج القارة األوروبية. 

بل كان نظام العبودية الذي أعاد املرء تشكيله من جديد وعىل أسٍس قانونيٍة محضٍة الربهان 

الحقيقي عىل السياسة النفعيّة لألوروبيني. فكّل السياسة االستعامريّة كانت نفعيّة ليس إال.

عىل  وفرضت  الليرباليّة  تقّوت  »ناعم«،  استعامر  إىل  املبارش  االستعامر  تحّول  بعدما 

العامل منذ انهيار املعسكر الرّشقي نظامها الخاص، الذي ال يعني شيئًا آخر من غري الحرص 

الّنظام.  لهذا  منافسٍة  أّي مكان وإمكانيّة أليٍّ كان؛ من أجل تشكيل  ترك  عىل سياسة عدم 

وبالّنظر إىل التّفاوت يف القّوة، مل تستطع أيّة دولٍة إىل حّد الّساعة الوقوف يف وجه الجربوت 

األمرييك بالخصوص، ومل تستطع أوروبا املتحدة، الحليف التقليدي ألمريكا، من إقناع هذه 

األخرية للحّد من اإلفراط يف استعامل قّوتها ضّد الّدول األخرى، بل يف كثري من األحيان 

ويف الكثري من امليادين تعاين أوروبا نفسها من الحيف األمرييك.

القوى  يف  توازٍن  فرض  لبداية  مرّشٌح  الصيني  التنني  بأّن  املحلّلني  من  العديد  يتوقّع 

العامليّة، فكّل املؤرّشات تؤكد بأّن الصني يف طريقها إىل هذا؛ ألنّها استطاعت يف السنني 

األخرية بناء اقتصاٍد عرصيٍّ تنافيسٍّ وقادر عىل تغيري معطيات الهيمنة األمريكية. ومن أهّم 

الذي  التكنولوجيا،  وتطوير  الرقمي  العامل  هو  الصني  قّوة  فيها  املرء  يلمس  التي  امليادين 

يُرعب أمريكا بالخصوص، ويدفعها كلاّم ظهرت طفرة تفّوق صينيٍّ إىل إعالن حرٍب تجاريٍة 

عىل الصني ومحاولة محارصتها؛ ليك تبقى يف حضرية الدول التابعة.

عىل الّرغم من أّن روسيا ال تتوفّر عىل اإلمكانيات املوضوعيّة؛ لتكون بحّق قادرة عىل 

النوويّة  ترسانتها  فإّن  خاّصة،  وأمريكا  عاّمة  الغرب  وبني  بينها  القديم  التوازن  إحياء  إعادة 

تفرض عىل الغرب التعامل معها بحذر وعدم ابتزازها إىل أقىص حّد والوصول إىل حرب 

معها. كام أّن محور املقاومة يف العامل العريب اإلسالمي، وعىل الرغم من سياسة الحصار 
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لبيادقه يف  األخري  هذا  باستعامل  أو  الغرب،  من  مبارشًة  لها  يتعرّض  التي  والخنق  والشنق 

العامل العريب، وبالخصوص الدول النفطيّة، قد أصبح ميثّل معادلة مل يعد الغرب قادًرا عىل 

تجاهلها، كام أنّه يصعب عليه كثريًا القضاء عليها.

الليربالّية هو الذي  الرأساملّية  بإيديولوجّيته  العاملي  اليمني  أّن  الالَّفتة  من املفارقات   *
يقود اآلن حركة التحّوالت منذ نهاية الحرب الباردة أواخر مثانينيات القرن املايض. الحصيلة 

إّما  خصوصاً  العريب  العامل  ويف  الرشقّية  أوروبا  بلدان  من  كثري  يف  أّدت  الظاهرة  هذه  أّن 

للرأساملّية  باملطلق  مواليٍة  تركيب سلطٍة سياسيٍة  إعادة  إىل  أو  مفتوحٍة،  أهليٍة  إىل حروٍب 

املتوّحشة، ما تعليقكم عىل هذه املفارقة؟

- إذا كانت الليرباليّة تعني مبدئيًا عدم التّدّخل يف سريورات املجتمع، أكانت اقتصادية 

أم ثقافيّة، فإّن هذا التعريف يتناقض وكنه الليربالية؛ ألنّها منذ البداية أداة للتدخل والسيطرة 

الدول  شؤون  يف  التدخل  ودون  خارجها.  أو  مجتمعاتها  داخل  سواء  والسيادة،  والتوجيه 

العكر. ويكون  املاء  تعيش يف ومن  العمق  للليرباليّة وجوٌد؛ ألنّها يف  يكون  لن  األخرى، 

الليربالية.  األنظمة  مرّت  حيثام  الفنت  فتيل  وإشعال  الفوىض  أجل خلق  من  دامئًا  التدّخل 

والواقع أّن التّطّور الحايل لهذه األخرية يحتوي عىل عنارص عّدة ألنظمٍة سياسيٍة مختلفٍة: 

فهي إىل جانب نزعتها االستعامريّة الواضحة، ديكتاتوريّة عىل األصعدة كلّها وبالخصوص 

التي كان الهدف  العامليّة وسلوكها يف مختلف املؤّسسات األمميّة،  السياسة  فيام يخّص 

... إلخ. منها التقليل من الرّصاعات بني الدول وحّل مشاكلها بعدٍل وإجامٍع عامليٍّ

يف  األوراق  خلط  هو  الهمجيّة،  الليربالية  تنهجها  التي  التكتيكات  من  هذا  إىل  إضافة 

الدول التي تتحكم فيها كّل مرّة كانت يف حاجة إىل ذلك، إّما لتقوية قبضتها عليها أو لتغيري 

البيادق الذين مل يعودوا نافعني لها، كام يحدث يف الدول العربية. وال تأخذ بعني االعتبار 

يف مثل هذه التدّخالت مصالح الّشعوب وال مصريها، بل فقط مصالحها الخاّصة وأهدافها 

االسرتاتيجية.

النتائج  تُبنّي الوقائع - بالقسط األعظم من  * حظَي العاملان العريب واإلسالمي – كام 
الكارثّية املرتتّبة عىل الفوىض الخالقَّة خالل العقدين املنرصمني. هل ترون من رابٍط بني 

اسرتاتيجيات الفوىض التي يقودها الغرب وما عرف بثورات الربيع العريب وما أفضت إليه 

من تداعيات ونتائج إىل اآلن؟
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- كانت الدول العربية واإلسالمية عىل الدوام، ومازالت، حقل تجارٍب بالّنسبة لإلمربياليّة 

الليرباليّة. ومرّد هذا ليس فقط الوهن العريب وخذالن حكامه لشعوبهم، بل يف املقام األّول 

خوف هؤالء الحكام من شعوبهم وعدم ثقة هؤالء الحكام يف بعضهم البعض. وبهذا نشأت 

ثقافٌة سياسيٌّة عربيٌة مبنيّة عىل الوالء للسيد الغريب؛ ألنّه الّضامن لهذه السياسة، أو عىل األقل 

هذا ما هو مغروس يف الالوعي السيايس العريب إىل حد اآلن.

العريب« ليس منتوًجا محليًا خالًصا، بل هو ورشة عمٍل عمالقة  »الربيع  يُسّمى عبثًا  ما 

العسكري  التدخل  عدم  اسرتاتيجيّة  الخصوص  وجه  وأمريكا عىل  عاّمة  الغرب  فيها  جرّب 

التدخل  أو  »التغيري  العربية وتبديله با اصطلح عليه  السياسة  لتغيري ديكتاتوريي  املبارش؛ 

دائبة  السنني األخرية حركة  العربية يف  للبلدان  الهدم املنظم  فقد سبقت حركات  الناعم«. 

األوضاع  عىل  الساخطني  العرب  الشباب  من  مجموعة  »قنص«  يف  األمريكية  للمخابرات 

لتأهيلهم ملهام التخريب الجامعي ألوطانهم، ضانني بأنّهم ينتقمون من حّكامهم الظاملني، 

يف الوقت الذي كانوا ينتقمون فيه من أنفسهم.

إضافة إىل هذا، عندما ينتبه املرء إىل ما يُصطلح عليه »مراكز البحث« يف العامل العريب، 

فإنّه يُصاب بالدوران، خاصة وأّن العاملني فيه هم من »خرية« أبناء األمة من املثقفني، الذين 

تفتيت  الغبية دراسته؛ بهدف  لـ »دراسة« ما يود رجال املخابرات  الطلبة  فيالق من  يجّندون 

املجتمعات العربيّة. فكم من دورات تكوينيّة ترأّسها اسرتاتيجيون غربيون -أمريكان بالدرجة 

األوىل- متّت علًنا يف الكثري من الفنادق الفاخرة يف الدول العربية تحت مسميات كثرية: »ثقافة 

السالم«، »حوار الشباب«، »حقوق اإلنسان«. بعنى أّن اإلمربيايل مل يعد يف حاجة إلرسال 

متخّصصيه لدراسة مواطن الّضعف قصد تهييئ الرضبات؛ لتخريب األوطان العربية، بل زرع 

يف جسم األّمة املسلمة جراثيم منها، عادة ما درست بني ظهرانيه ورجعت لالشتغال يف أوطانها 

األصلية. والتعريج عىل هذه النقطة مهّم للغاية؛ ألنّه توصيٌف لجانب من جوانب االسرتاتيجيّة 

تنهجها هذه  التي  للطريقة  الخطر  ناقوس  أيًضا لجّر  الليربالية. وهو مهّم  الخبيثة لإلمربيالية 

األخرية لزرع ليس فقط الغضب يف نفوس الشباب العريب، بل مقت أوطانهم وكرهها، تحت 

ذريعة »ديكتاتورية« حّكامها. يعني بأسلوٍب نفيسٍّ معّقٍد، تنرش اإلمربيالية حنق الشباب وعموم 

الّشعب عىل أوطانهم، عوض توجيه هذه الكراهية إىل الحكام مبارشة. ولهذا األمر أيًضا عالقة 
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بتخيّل الّشعوب وشبابها عىل االلتزام يف مجتمعاتها واالنخراط الواعي واملسؤول يف املقاومة 

املنظّمة قصد الخروج من الوضع الحايل املفروض عىل العرب.

تؤكّد النتائج العاّمة لخراب األوطان العربية، الذي نظرت له اإلمربيالية الحالية، استمرار 

التّوّجه العدواين لهذه اإلمربيالية، بل لجوؤها إىل يشٍء جديد كليًا: توظيف أبناء األوطان 

العربية للقيام باملسؤوليّة، وتبقى أيدي الغرب »نظيفة« يف الظاهر. والواقع أّن هذه اإلمربياليّة 

ال يهّمها من هذا التحرّش والتنّمر عىل الشعوب العربية بهذه الطريقة تغيري األوضاع نحو 

السباحة.  لها  يحلو  العكر؛ حيث  للامء  مستنقعات  الفوىض وحفر  زرع  فقط  بل  األفضل، 

التدّخل غري املبارش يف مصري الدول العربية بالخصوص،  إذا كانت هناك من نتيجة لهذا 

فهو فقط خلق مناخ بلبلة وفوىض وتدمري سيدوم ملّدة أطول مام تتوقع الشعوب العربية، 

إن مل تقم بإيقافه بسواعدها ومعاولها يف حركات نضال مشرتك. بل أكرث من هذا نجحت 

الديكتاتورية اإلمربيالية يف تفتيت ما تبقى من األنسجة االجتامعيّة للدول العربية، با فيها 

يُسّمى  العربية با  العائلة  »قنبلت«  للمجتمع.  الحقيقيّة  النواة  يعترب  الذي  النسيج األرسي، 

إيّاها  بائعة  إلخ،  والعنف  الرذيلة  قلبها  إىل  وأدخلت  ومزّقتها  االجتامعي  التواصل  وسائل 

واملُراد  بيتها،  يف  قابع  العربية  األّمة  فعدو  العربية.  للمجتمعات  وتحديث  تقّدم  كعوامل 

من هذا الكالم ليس هو حرمان األجيال العربية من »نعمة« التكنولوجيا والرقمنة، بل نهج 

سياسة ترشيٍد محكمٍة تسمح لهم من ضبط العوامل االفرتاضية والتعامل معها بحذر، قبل أن 

تضبطهم ليصبحوا تابعني لها باملطلق، وهذا ما يحدث حاليًا.

التبعات السلبيّة لحركات التخريب، التي سّميت تعّسًفا بـ »الربيع العريب«، طويلة األمد، 

وإرادة  الجهود  بتظافر  إال  وإصالحها  مواجهتها  ميكن  ال  مستوى،  من  أكرث  عىل  وكارثيّة 

سياسية واضحة، ولن يتأّت ذلك إاّل بقيام ثورة حقيقيٍة يف مجموع الدول العربية؛ الستئصال 

صعبة  املهّمة  هذه  أن  من  الرغم  عىل  الحاليني،  حّكامها  يف  املتمثّل  الحقيقي  الفريوس 

ببادئها  ومقتنعة  واعية  ومقاومة  نضال  ثقافة  تؤّسسها  متعاقبة،  أجيال  تتطلّب  وقد  للغاية، 

األساسية.

* أخذت نظريّة ما بعد االستعامر وال تزال، جدالً عميقاً بني الّنخب يف الغرب والرّشق 
معاً. وقد ظهرت هذه النظرية يف حقبة ما بعد الحداثة لتؤّسس لفكٍر سيايسٍّ يُعيد تأسيس 

العلوم اإلنسانّية. وميكن أن نشري يف  الهيمنة بأدوات ومناهج كثرية، وخصوصاً يف حقول 
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هذا الصدد إىل ما سّمي باالستعامر األكادميي واملعريف، الذي يعيد إنتاج نفسه من خالل 

هذه  إىل  تنظرون  كيف  واإلسالمية..  العربية  مجتمعاتنا  يف  والفكريّة  الثقافّية  البنية  اخرتاق 

النظريّة يف ميدان التطبيق، وما هي األسس التي تقرتحونها ملواجهة اآلثار الناتجة عنها؟

الهيمنة  ألّن  بكان؛  األهميّة  من  وهو  السابق،  بالّسؤال  وطيدٌة  عالقٌة  السؤال  لهذا   -

السياسيّة واالقتصاديّة للغرب كانت مصحوبة دامئًا باستعامر ثقايفٍّ مبارش. وقد ساهم الكثري 

من كبار املفكرين والفالسفة الغربيني يف التأسيس لهذا االستعامر منذ التنوير األورويب، 

مكان  كّل  األخرى يف  والحضارات  الثقافات  قيمة  من  والتقليل  األوروبية  املركزية  بتغذية 

إفريقيا. ولعّل أسامء مثل كانط  أو يف  آسيا وأسرتاليا  أو يف  وصلوه، سواء يف األمريكيتني 

وهيغل وماركس كافية للربهنة عىل املنحنى العنرصي االستعامري للفكر الغريب، دون أن 

ننفي وجود بعض املفّكرين اآلخرين الذي كانوا يرفضون العنرصيّة الفكريّة والثّقافيّة، عىل 

الرغم من عددهم الّضئيل.

الثقايف، ففي  اللّغات األوروبيّة يف املستعمرات األساس املهّم لالستعامر  مثّل فرض 

هذا الفرض عّششت سياسُة محو هويّة الّشعوب املستعمرة وبرت جذور ثقافتهم. وال جدال 

يف كون التبشري املسيحي الذي رافق االستعامر السيايس قد لعب دوًرا مهاًم يف هذا البرت، 

ذلك أّن فرض دين جديد عىل برش كانت لهم دياناتهم ومعتقداتهم الخاصة، يفرتض أيًضا 

فرض ثقافة الرجل األبيض ولغته.

املستعمرات، وأصبحت  التعليمي يف  نظامه  أيًضا عىل فرض  الغريب  االستعامر  عمل 

مناهجه التعليميّة وطرقه البيداغوجيّة أداًة مهّمًة إلفراغ روح املستعمرات من كّل مكّوناتها 

األصليّة ومحاولة ملئها بروح غريبة، أي أّن عمليّة استيالب الّشعوب مّر أيًضا وبالخصوص 

عن طريق املدرسة االستعامريّة.

الذهنيّة  البنيات  عملته يف  عمل  قد  الثّقايف  لالستعامر  الطويل  التاريخ  بأّن  إًذا،  يتّضح 

واإلسالمية  العربية  البلدان  يف  أيًضا  نلمسه  ما  وهذا  املُستعَمر،  لإلنسان  والسيكولوجيّة 

الثّقافيّة قد تعّددت وكرثت وتعّقدت  إىل حد اآلن، بل تعّقد الوضع أكرث؛ ألّن املنتوجات 

التّواصل اإلجتامعي  العربيّة واملسلمة. فالفضائيات ووسائل  بالهويّة  وأصبحت أكرث فتًكا 

الغربية، وتقّدمها كالثّقافة الوحيدة املمكنة والصالحة، وال  للثقافة  ترّوج عىل نطاق واسع 
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لبعض  تُسيّل  قد  بسيطة،  بدائيّة  كفلكلورات  تقدميها  إطار  إال يف  األخرى  بالثّقافات  تهتّم 

الوقت، لكّنها ال ترقى إىل مستوى الثقافة الغربية. لهذه األسباب مجتمعة أضحى من الرضري 

التفكري يف حاضنات متكاملة للتصدي لسريورة االغرتاب الثقايف الساري املفعول عندنا. 

ولن توفّر هذه الحاضنات األنظمة القامئة يف الدول العربية؛ ألنّها من جهة تخدم أجندات 

ثقافيّة استعامريّة ومن جهة أخرى تعي جيًّدا خطر تشجيع ثقافٍة عربيٍة ومسلمٍة واعيٍة بذاتها 

وامللتزمني  املناضلني  املثقفني  من  تبّقى  ملا  أيًضا  ميكن  ال  تواجهها.  التي  وبالتحديات 

نراه  الذي  الحّل  ومقرتح  الفردية.  إمكانياتهم  تتجاوز  ألنّها  املأمورية؛  بهذه  القيام  عندنا 

واقعيًا وقاباًل للتطبيق هو حاضنة عابرة لألوطان يف العامل العريب، تتجاوز النزعات اإلثنية 

والعقائدية والوطنية، لتشمل كّل مثّقف عريبٍّ ومسلٍم يشعر بسؤوليته الثّقافية والحضارية.

با أّن االستعامر الثّقايف، مثله مثل االستعامر السيايس واالقتصادي، قد عّمر طوياًل يف 

املجتمعات العربيّة واإلسالميّة، فإّن اسرتاتيجيات القضاء عليه يجب أن تكون أيًضا طويلة 

األمد، متتّد لقروٍن طويلٍة وتساهم فيها أجيال متعّددة، لذا رضورة انخراط الباحثني الشباب يف 

التنظري وبناء ثقافة مقاومة ونضال ومتريرها لألجيال الالحقة يف تتابعٍ زمنيٍّ تاريخيٍّ محكٍم.

للمواجهة  معرفّية  اسرتاتيجيات  صوغ  مجتمعاتنا  يف  الّنخب  تستطيع  مدى  أّي  إىل   *
الحضاريّة مع الغرب، خاصة ثقافياً وسياسياً يف إطار مرشوع التأسيس لعلم االستغراب؟

- لألسف، إّن عمل نخبنا محصوٌر جًدا يف الغالبيّة العظمى من الدول العربية واملسلمة؛ 

ألّن سيف الرقابة بتّاٌر وال يسمح إال با يستطيع تحّمله. فالرقابة تسمح بالقيام ببحوٍث ال 

عليه.  الرّاهن كام هو  الوضع  اإلبقاء عىل  تساهم يف  التي  بل  تغني من جوع،  تُسمن وال 

ومع ذلك هناك ـ كام أرشنا ـ  الكثري من املراكز التي تشتغل عالنية، مدعومة من مؤّسسات 

ومال غربيني، وتشغل الكثري من الباحثني العرب واملسلمني ـ يف غالب األحيان قصد جمع 

املادة الخام عن موضوع أو ظاهرة يرغب الغرب يف دراستها. مثل هذه املراكز محضونة من 

طرف جهات غربية، ومسموح بها يف الدول العربية واإلسالمية؛ ألّن آليات املراقبة تصدم 

باألمر الواقع وال تتجرّء عىل الفعل.

االشتغال  بإمكانياتها املحدودة  تحاول  التي  الرشيفة،  املراكز  املقابل هناك بعض  يف 

والعمل الجّدي والبناء لتنوير الساحة الثقافيّة العربية واإلسالمية بساعدة ثلّة من املفكرين 
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الرشفاء، الذين يشتغلون عموًما طواعيّة؛ ألنّهم يحملون أيًضا هموم أوطانهم. ومن األمور 

بينها بّد  فيام  تنافٍس سلبيٍّ  التي من املحبّذ االشتغال عليها هي إخراج هذه املراكز من 

التي  املرحلة  إىل  بالّنظر  مهّم  ذلك  ألّن  املشرتك؛  والعمل  الّرؤى  وتوحيد  بينها  الجسور 

مختلف  يف  والعقول  الكفاءات  من  يكفي  ما  لنا  ألّن  العدد؛  هو  ليس  ينقصنا  ما  نعيشها. 

امليادين والتخّصصات املعرفيّة. وتعترب هذه الكفاءات كنزًا عظياًم، يجب التعامل معه ككنٍز 

واالعتناء به والتنسيق بني أفراده والتشجيع عىل االنخراط يف ثقافٍة تؤمن بقضايا األّمة العادلة 

وتدافع عليها. هذه إًذا بعض الرّشوط املوضوعية التي تسبق نظريًا أّي مرشوع حضارّي، با 

يف ذلك التأسيس لعلم االستغراب وتطويره.

كّل  وعى  إذا  إال  تنجح  أن  ميكن  ال  للغاية،  ضخمة  ومسؤوليّته  االستغراب  علم  مهّمة 

الغربية ألوطاننا.  الذي سببه االشترشاق والّدراسات  الحقيقي  باحث عريّب ومسلم الخطر 

وأحاديتها  عنرصيّتها  عىل  والربهنة  االسترشاقيّة  الّدراسات  دحض  مستوى  عىل  بقينا  إذا 

بأنّنا تصّدينا  الّشعور  اللّهّم  يُذكر،  فإنّنا لن نجني شيئا  بلداننا،  للفنت يف  ومركزيّتها وزرعها 

ما  بالضبط  عليها هي  االشتغال  التي يجب  الكربى  الورشة  اعتقادي،  االسترشاق. يف  إىل 

اشتغل عليه أوائل املسترشقني، وأقصد دراسة الغرب من الداخل. ومثل هذه الدراسة ممكنة 

فيالق  ولنا  جًدا،  كثرية  الغرب  يف  املوجودة  االجتامعية  فالظواهر  مستوى،  من  أكرث  عىل 

العلوم  أوروبية ومتخّصصني يف مختلف  لغة  أكرث من  يتقنون  الذين  الشباب  الباحثني  من 

اإلنسانيّة. مثل هؤالء الباحثني مهّمون جًدا، إذا كانت هناك حاضنة توّجههم -كام قلنا- للقيام 

العريب واملسلم وهو يف  الباحث  يشتغل  ما  فغالبًا  الغرب وبأدواته عنه.  ببحوٍث يف قلب 

الغرب عىل مواضيع مرتبطة بوطنه األصل، وبهذا يقّدم للغرب هدايا قيّمة وباملّجان؛ حيث 

إّن البحوث والرسائل الجامعية التي ميكنها أن تفيد الغرب ال تبقى نامئة يف رفوف مكتباته 

الجامعية، بل يستغلّها باحثوه يف دراستهم.

تغيري  الفّعالة واملبارشة يف  املساهمة  باستطاعته  إنساين  أي تخّصص علم  هناك  ليس 

تصّورنا للغرب من غري علم االستغراب. إذا ُوفّرت له الظّروف املناسبة سيجد فيه كّل باحٍث 

عريبٍّ ومسلٍم قاطرته املفّضلة؛ حيث ميكنه االشتغال واإلبداع يف تخّصصه، بُغية الحّد من 

االستالب الثّقايف حيث نعيش حاليًا، فرادى وجامعات، واملرور إىل الفعل عىل مستوى 

الثقافة العامليّة لفرض أنفسنا كباحثني.
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حوار مع الباحث اللبن�اين د. علوان أمني الدين

أين يقع العاملني العريب واإلسالمي وسط التحّوالت الهائلة يف النظام العاملي.. وإىل 

الرّصاع املحتدم عىل  املقبل يف ظّل  النظام  موقًعا يف  له  يجد  أن  لعاملنا  أّي مدى ميكن 

النفوذ بني القوى الكربى..

هذا الحوار مع الباحث يف الفكر السيايس األكادميي اللبناين الدكتور علوان أمني الدين 

التي تحكم هذا االحتدام، وال سّيام عىل منطقتنا بصفٍة  ييضء عىل مجموعة من املعايري 

خاصٍة..

»املحّرر»

* عىل ضوء بحوثكم يف حقل الجيوبولتيك والجيوسرتاتيجيا.. كيف تبدو لكم صورة 
النظام العاملي اليوم؟ وما هو أثر املوقعّية الجيو - سرتاتيجية للعامل العريب واإلسالمي يف 

إعادة تشكيل عامٍل ممتلٍئ بالفوىض وعدم اليقني؟

- عند الّنظر إىل طبيعة النسق الدويل، أو ما يُعرف بالّنظام العاملي، ميكن القول إنّنا نعيش 

، أال وهو الواليات  يف عامل »الال قطبيّة« بشكٍل كبريٍ بعد أن كان العامل محكوًما بقطٍب آحاديٍّ

املتحدة األمريكية عقب تفّكك اإلتحاد السوفيايت أوائل تسعينيات القرن املايض؛ حيث مل 

تعد دولة كربى واحدة قادرة عىل فرض سياساتها بشكٍل كامٍل لكونها ستصطدم بغريها.

يف ذاك الوقت، حدث أمر مهم جًدا غالبًا ما يتناساه العديد من الخرباء، وهو قيام منظّمة 

كّل  مع  جديدًة،  أمريكيًّة  أداًة  شّكلت  التي   ،1995 الثاين  يناير/كانون   1 العامليّة،  التجارة 

من البنك الدويل وصندوق النقد، من أجل فرض نفوذها وهيمنتها االقتصاديّة عىل العامل 

بجانب قّوتها العسكريّة.
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أي  الثانية  الخليج  من حرب  كبريٍ،  بشكٍل  للحروب  العنان  أطلق  األمرييك،  التفرّد  هذا 

أفغانستان،  حريب  إىل  وصوالً  وتقسيمها،  يوغسالفيا  بحرب  مروًرا  الصحراء«،  »عاصفة 

 ، 2001، والعراق، 2003. هذه األحداث وقعت يف ظّل تفّوٍق أمرييكٍّ غريبٍّ وُضعٍف رشقيٍّ

الرئيس  بسبب سياسات  األزمات  العديد من  يعاين  الرويس  االتحاد  كان  مقابل؛ حيث  أو 

الراحل بوريس يلتسن، يف حني كانت الصني تعمل جاهدًة بصمٍت حثيٍث من أجل أن تكون 

عمالقًا اقتصاديًا.

إّن واشنطن مل تستطع أن تحصل  تداعياٌت سلبيٌّة؛ حيث  له  التفّوق األمرييك كان  هذا 

عىل كّل ما تريده من هذه الحروب ماليًا؛ فهي مل تحصل عىل نفط العراق بالشكل الذي 

تريده، ووقعت يف وحول افغانستان، كام حصل مع االتحاد السوفيايت، وغريها من األمور. 

العديد  أصابت  كبريًة  ماليًّة  أزمًة  واشنطن   200٨  –  2007 العامني  يف  رضبت  بالتايل، 

أوراقه يف  يلملم  الرويس«  »الدب  الوقت، كان  والشلل. يف هذا  باإلفالس  القطاعات  من 

الشيشان وجورجيا، ويفرض نفسه العبًا عىل الساحة الّدوليّة بعد اإلصالحات التي أجراها 

يف الداخل، كام أصبحت بكني »مصنع العامل« وأغرقت األسواق بنتجاتها.

بالنسبة للعاملني العريب واإلسالمي، يبدو بأنّه من الصعب جًدا أن يكونا عامالً أساسيًا 

يف تشكيل إّي نظاٍم دويلٍّ جديٍد، خصوًصا يف ظّل التفّكك والترشذم الذي يعيشانه اليوم، مع 

، ال بل  العلم أنّهام ميتلكان قّوة كبرية ميكنها، ليس فقط التأثري عىل أّي نظاٍم عامليٍّ مستقبيلٍّ

املشاركة يف تشكيله وفرض ما يناسبهام عىل قواعده، ال سيام دول العامل اإلسالمي، الذي 

يعّد أكرب من العريب، التي متتّد من جاكرتا، يف أندونيسيا، إيل طنجة، يف املغرب، وربا 

أبعد من ذلك أيًضا. كّل ذلك ينبع من إمتداده الجغرايف وإرشافه عىل العديد من املناطق 

العامل الجيو-بوليتييك يعطيه  الكثري. هذا  الكثري  الحيويّة: مضائق وثروات طبيعيّة وغريها 

أيّة تسويات أو تطّورات  الكافية من أجل أن يكون عنرًصا فاعالً يف  الاّلزمة، ال بل  القدرة 

اللّحمة إىل املنظاّمت اإلسالميّة والعربيّة من خالل وضع  مستقبليّة. بالتايل، يجب إعادة 

مخطّطاٍت مشرتكٍة نهضويٍّة تساهم يف إحياء دورها من جديد. ما املانع من إقامة مرشوع 

توافر  مع  خصوًصا  الصيني،  الحرير«  »طريق  غرار  عىل  تنموي،   – سيايس   – إقتصادي 

اإلمكانات املاليّة والبرشيّة واللوجستيّة؟

هذه الدول اليوم بحاجة إىل قراٍر سيايسٍّ موّحٍد من أجل أن تضمن مستقبالً لها، وإاّل 



151نظريات برنار لويس التفتيتّية وجدت في الربيع العربي حقولها الخصبة

الشطرنج  بيادق رقعة  بيدٍق من  لن تكون سوى  تلو األخرى؛ بحيث  الواحدة  فريسة  ستقع 

الدوليّة، يحرّكها مستخدموها عند الحاجة، وقد يضّحون بها خدمة ملصالحهم.

* يشهد الفكر السيايس املعارص جدالً عميًقا حول ما يُسمى بنظريّة »ما بعد االستعامر«، 
وهذه النظريّة – كام هو معروف- بالقدر الذي تنطوي فيه عىل نقٍد للتجربة االستعامريّة، فإنّها 

يف الوقت نفسه تُعيد إنتاج الفكر االستعامري بوسائَل شّتى.. كيف تقاربون هذه الّنظريّة وما 

هي األسس التي تستند إليها؟

- من املعروف جليًّا أّن السياسة تقوم عىل املصالح ال عىل املشاعر والعواطف، حتى 

لو تعلّق األمر بتقديم مساعدات إنسانيّة خالل الكوارث أو األزمات. حتى تلك املساعدات 

تبقى رهينة أجنداٍت سياسيٍّة مصلحيٍّة لدى الدول املانحة. برأيي، االستعامر هو االستعامر 

سابًقا والحًقا، لكن أسلوبه وشكله قد يتغرّيان خصوًصا أنّنا نعيش اليوم يف عامٍل محكوٍم 

بـ »الذكاء االصطناعي«، وهو ما نراه من خالل تطّور الفكر البرشي وتوّسع املفاهيم لدى 

الشعوب؛ بحيث إنّها باتت تفّكر أكرث يف الحجج التي تقّدمها دولها أو الدول األخرى من 

أجل شّن الحروب أو العمليات العسكريّة، كام هو الحال يف غزو العراق العام 2003 عىل 

سبيل املثال.

من هنا، بات لالستعامر أدوات دوليّة مهّمتها »إغراق« الدول بالديون من أجل ابتزازها 

األمرييك، جون  الكاتب  بأّن  وليس رسًّا  الدول.  من  الكثري  نراه عمليًّا يف  ما  سياسيًّا، وهو 

بريكنز، قد فضح ذلك ضمن كتاب أصدره بعنوان »اعرتافات قاتل اقتصادي«، دوَّن فيه خربته 

وتجربته يف إفالس العديد من دول أمريكا الالتينيّة، وكيف تم استخدام هذه املؤّسسات كـ 

»سالح مايل« من أجل الضغط عىل الدول والحكومات، ال بل وصل األمر إىل حد اغتيال 

رؤساء دول مثل عمليّة اغتيال عمر توريخوس، الحاكم الفعيل لبنام يف عام 19٨1 بسبب 

ذاك  يف  حيويًّة  مصلحًة  لواشنطن  وأّن  خصوًصا  بالده،  يف  األمريكيّة  للسياسات  معارضته 

البلد، واملتمثّلة يف قناة بنام.

ومن هذه األدوات أيًضا، حكام الكثري من الدول الذين يُوالون الغرب وينّفذون أجندته، 

بشكٍل مبارٍش أم غري مبارش، من خالل سياساتهم التي تتسم بالفساد والهدر املايل، ما يستتبع 

جعل الدولة مدينة لألدوات النقديّة الدوليّة، وهو ما يُسّهل عمليّة ابتزازها وبيع أصولها، ال بل 

حتى تفليسها إذا اقتىض األمر، فتصبح رهينة سياسات الغرب وإمالءاته.
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ويف مثٍل واضح، ال يزال رصاع شامل – جنوب قامئًا حتى اآلن، فالشامل الغني يريد 

استعامر الجنوب الفقري واالستالء عىل موارده وترصيف إنتاجه فيه. هذا األمر نراه بوضوح 

ضمن سياسة أوروبا القدمية – الجديدة تجاه أفريقيا؛ حيث تفربك االنقالبات ويتّم السيطرة 

»القارة  هذه  مواد  إىل  الوصول  هدفه  ذلك  كّل  والدول.  الحكومات  وتهّدد  املوارد  عىل 

العذراء« والتي تكتنز الخريات الكربى.

الدول األوروبية من  التي يعقدها رؤساء  أبرز دليل عىل ما سبق وقلناه هو املؤمترات 

أجل الرشاكة مع دول القارة السمراء. عىل سبيل املثال، بعد تأكيد خروج بريطانيا النهايئ من 

االتحاد األورويب، قام رئيس الوزراء بوريس جونسون بعقد مؤمتر يف لندن حرضه العديد 

من زعامء القارة، وكذلك األمرمع أملانيا وفرنسا وغريها من الدول التي كانت تقتسم دول 

أفريقيا  دول  قّسم  الذي  برلني« 1٨٨4 – 1٨٨5  »مؤمتر  قواعد  ما رسخته  القارة، بحسب 

كمستعمراٍت أوروبيٍّة.

اليوم، نرى صعوًدا صينيًّا الفتًا ومخالًفا ملا تّم التعارف عليه سابًقا من تدّخٍل يف شؤون 

الدول بحّجة االستثامر، خصوًصا ما عرف ببادرة »حزام واحد .. طريق واحد« التي تربط 

الدوليّة.  والتجارة  املواصالت  طرق  تسهيل  أهّمها  كربى  اقتصاديٍّة  شبكٍة  عرب  العامل  دول 

بالنسبة إىل بكني، هي تعتمد عىل أسلوب »التمّدد الرخو«، أي البطيء وغري املزعج؛ حيث 

إنّها تقوم بشاريع تنميٍة يف مقابل استثامراتها عىل قاعدة رابح – رابح، بحسب وجهة نظرها. 

ما تقوله بكني بأّن هذا »الحلم الصيني« هدفه ربط العامل عرب التجارة. لكن يبقى الخوف 

عند العديد من الدول، ال سيام الكربى منها، بأن يكون هذا املرشوع هو مقّدمة للسيطرة 

عليها من باب التعاون واالقتصاد، بالرغم من محاوالت الصني املتكّررة تبديد هذا الهاجس، 

خصوًصا وأّن نزعة السيطرة متجّسدة يف ذاكرة الدول وسلوكياتها، وهي دامئًا ما تسعى إليها 

يف كّل وقت متحيّنة الفرصة املناسبة لذلك. 

تشكّل  إىل  تشري  التي  الكربى  التحّوالت  ظّل  اآلن، يف  الغرب  مركزيّة  أصبحت  أين   *
عامٍل متعّدد األقطاب، وهل مثّة إمكانّية واقعّية لقيام مثل هذا النظام املتكافئ يف العالقات 

الدولّية؟

- بدأت معامل التحّول االسرتاتيجي الغريب، يف أواخر العام 2010، عندما أعلنت وزيرة 
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الخارجية األمريكية السابقة، هيلري كلنتون، بأّن القرن الـ 21 هو »القرن الباسيفييك«. من 

هنا، نرى بأّن الواليات املتحدة قد بدأت بالرتكيز عىل وقف صعود »التنني األصفر« اقتصاديًا 

ما يف سياسات  تحّوالً  يستتبع  قد  ما  العاملي، وهذا  االقتصاد  تربّعه عىل عرش  من  خوفًا 

الدول للحاق بركبه والتخيل رويًدا رويًدا عن تبعيتها لواشنطن.

من هنا، نرى كيف »شيْطَن« الرئيس األمرييك -دونالد ترامب- الصني حيث بدأ الحرب 

الكربى  الدعائيّة  الحملة  عن  ناهيك  البالد،  يف  السلطة  ملقاليد  تولّيه  منذ  عليها  التجاريّة 

عىل خلفيّة موضوع انرتنت »الجيل الخامس – G5«، والتي يرى الكثري من الخرباء يف هذا 

املجال بأنّها ستحّقق نقلًة نوعيًّة للصني عىل الصعيد التكنولوجي.

يف هذا الشأن، يوجد مسألة مهّمة أيًضا، وهي الخروج األمرييك من أفريقيا. وهنا، ال نعني 

الخروج النهايئ بل إعادة التموضع وسحب الكثري من القوات والعنارص املتواجدة هناك 

ونقلها إىل خطوط املواجهة مع الصني. تعلم الواليات املتحدة جيًدا بأّن القارة األفريقيّة 

مهّمة جًدا بالنسبة إىل أوروبا، يف العديد من املسائل. بالتايل، إّن سحب هذه القوات سيزيد 

من الضغط عىل دول االتحاد األورويب، مثل فرنسا من جهة، وسيؤّمن املصالح األمريكية 

بطريقٍة غري مبارشٍة عرب تلك الدول كونها ال تزال تحت مظلّة حلف شامل األطليس – الناتو. 

سنكتفي بهذا القدر؛ ألّن املوضوع يطول.

اإلبقاء عىل  يعني  ما  الصيني،  الصعود  تقويض  ما سبق، تسعى واشنطن إىل  بناء عىل 

نظم اآلحاديّة القطبيّة، وسيطرة الواليات املتحدة عىل مفاصل السياسة الدوليّة. عىل سبيل 

املثال، إّن االستثامرات الصينيّة املرتافقة مع نوٍع من التنمية سيجعل الحكومات والدول 

تطالب بإدخال الرشكات الصينيّة إىل األسواق املحليّة خصوًصا وأّن بكني هي عنرص مقبول 

يف أغلب دول العامل، با فيها تلك املوالية لواشنطن.

الدول  عىل  والضغط  التأثري  يف  املتّحدة  الواليات  قدرة  عىل  سينعكس  الدخول،  هذا 

وحدها  فيه  تتمتع  الذي  الدويل  كالبنك  العامليّة،  املاليّة  املؤّسسات  سالح  ذلك  يف  با 

بحق النقض. فلقد أنشأت الصني البنك اآلسيوي لالشتثامر يف البنى التحتيّة – AIIB حيث 

مارستها  التي  القويّة  الضغوط  من  الرغم  تأسيسه عىل  أوروبا يف  دول  من  العديد  شاركت 

الواليات املتّحدة عليها، ال سيام تلك عىل بريطانيا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا. برأيي، ليس 
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لهذا البنك تأثري كبري عىل الساحة الدوليّة اآلن، لكن ليس هناك ما مينع من أن يكون أداًة 

ماليًّة مستقبليًّة بوجه املؤّسسات التي تُسيطر عليها واشنطن، هذا إذا ما أضفنا معه بنك دول 

الربيكس التي حاولت الواليات املتحدة، ونجحت، يف تجميد دور برازيليا يف هذه الرابطة 

االقتصادية العاملية، عقب انتخاب »ترامب الربازيل«، جايرو بولسونارو، رئيًسا لها.

ويف موضوٍع مرتابٍط، ميكن وضع االضطرابات التي رضبت فنزويال ومحاوالت اغتيال 

الرئيس نيكوالس مادورو واالعرتاف برئيس الربملان خوان غوايدو كلّها يف سلّة اإلمساك 

بالنظام العاملي. برأيي، إّن سبب تغرّي الحالة األمريكية مع كاراكاس من االحتواء إىل االنقالب 

سببه الرئيس هو وصول القاذفات االسرتاتيجية الروسيّة إليها، وذلك ضمن مناوراٍت مشرتكٍة، 

مطلع العام 2019. هذا األمر، شّكل رسالًة واضحًة لواشنطن بأّن »حديقتها الخلفيّة« باتت 

قابلة لالخرتاق، ومن الناحية العسكرية بالتحديد، وهو ما يهّدد أمنها القومي يف الصميم، 

استعادتها من  تريد  والتي ال  العام 1962،  الكوبيّة،  الصواريخ  بأزمة  أيًضا  يُذكّرها  ما  وهو 

جديد.

بالبنزين إىل كاراكاس يف تحدٍّ كبريٍ  أضف إىل ذلك مسألة إرسال إيران لسفٍن محّملٍة 

الرّّد عليه  أيًّا كان، لسفنها سيتّم  استهداف،  إّي  بأّن  لإلدارة األمريكيّة، حيث هّددت طهران 

وبشكٍل قاٍس. نقول كّل ذلك لنصل إىل خالصٍة بسيطٍة ُمفادها بأّن الّنظام العاملي الجديد 

بدأت مالمحه البسيطة بالتّشّكل، ولكن من الّصعب جًدا أن يتحّول برسعة، كام يظّن البعض؛ 

إذ ال تزال لدى الواليات املتحدة أوراق قّوة كبرية ال يُستهان بها، وخصوًصا داتا املعلومات 

قّوتها  عن  ناهيك  يدها،  يف  األسلحة  أهّم  أحد  تعّد  والتي  التواصل،  وبرامج  شبكات  عرب 

التكنولوجيّة العسكريّة، والدوالر، وتحّكمه بفاصل التجارة العامليّة، والتي تستطيع عربه 

واشنطن فرض العقوبات وشّل أو تعطيل االقتصادات املنافسة.

إّن نظاًما متعّدد األقطاب ال شّك بأن يكون عامالً مهامًّ لتوازن العالقات الدوليّة؛ بحيث 

أمورها  تسرّي  أن  إذ ميكنها  اآلحادية؛  القّوة  والضعيفة من سيف  الوسطى  الدول  لن تخاف 

كانت  ولو  به،  تهّدد  قوّي  سالح  لديها  يكون  بأن  أي  لألقطاب،  السيايس  االبتزاز«  عرب« 

قدراتها ضعيفة، وهو االنتقال من محور إىل آخر؛ بالتايل، ستجرب الراعي الدويل لها بتحقيق 

متطلّباتها؛ يك تبقى تدور يف فلكه السيايس. 
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تحّوالٍت  الجاري  القرن  من  األّوالن  والعقدان  العرشين  القرن  من  األخري  الربع  * شهد 
جذريًّة يف املفاهيم التي انبنى عليها الفكر السيايس، ال سّيام لجهة تحكّم الليربالّية الجديدة 

مبصري العامل املعارص وتحّوالته. ما هي برأيكم اآلثار التي ترتّبت عىل اتّجاهات التفكري يف 

إدارة الّنزاعات الدولّية، وخصوًصا ما يتعلّق منها مبسارات الحرب والسالم؟

سيّام  ال  الدول،  سياسات  تحديد  عىل  الكبري  األثر  االقتصادية  لألنظمة  بأّن  شّك  ال   -

لها  يُحّقق  الذي  النظام  هو  االقتصادي  النظام  هذا  بأّن  ترى  فهي  منها.  والكربى  العظمى 

مصالحها، فتبدأ بتنفيذه ولو وصل األمر إىل استخدام القّوة العسكريّة.

الليرباليّة  الّنزعة  عليه  تسيطر  اقتصادي«  »آحادي  واقع  يف  نعيش  بدأنا  اليوم،  عامل  يف 

الجديدة، والتي يعتربها الكثري من املراقبني واملتخّصصني بأنّها »أكرث وحشيّة« من النسخ 

ربط  ناهيك عن  العاملي،  االقتصاد  الدوالر عىل  فيه  يُسيطر  وقٍت  ذلك يف  يأيت  السابقة. 

العامل بالّنظام املرصيف األمرييك؛ حيث تستطيع واشنطن مراقبة حركة أي دوالر يف العامل 

عرب وول سرتيت. هذا لوحده، يعطيها قّوًة فوقيًّة عىل بقيّة دول العامل.

يشّكل  كونه  العامل،  نزاعاٍت حاليٍّة ومستقبليٍّة يف  الدوالر هو سبب  يكون  قد  هنا،  من 

سالًحا مسلّطًا عىل رقاب الدول، ال سيام وأّن القيمة السعريّة ألّي سلعٍة يتّم تحديدها عربه، 

الربيكس«،  »بنك  إنشاء  فكرة  كانت  النفط.  أو  كالغاز  الطاقة،  موارد  وأبرزها عىل اإلطالق 

تقوم  أن  املفرتض  من  إذ  ؛  عامليٍّ بُعٍد  ذا  وطنيًّا  بنًكا  ليكون  سبق؛  ما  يف  إليه  أرشنا  الذي 

الدول بتنفيذ التبادل التجاري املشرتك عرب عمالتها الوطنيّة. أبرز مثال عىل ذلك ما ذكرته 

املعلومات من قيام الصني بتسديد قيمة الغاز، الذي سيصل إليها من روسيا عرب خط »قوة 

قيمة  عىل  بالطبع  كبرية  آثار  له  سيكون  األمر،  هذا  اليوان.  أي  الوطنيّة،  بالعملة  سيبرييا«، 

الدوالر وقّوته التي ستنقص إىل حد ما. يف املقابل، لهذا األمر الكثري من املحاذير وأبرزها 

أن بكني ال تريد أن تضعف قّوة الدوالر خصوًصا وأنّها الدائن األّول للواليات املتحدة، وأّي 

تغيري يف العملة سيُؤثّر عىل ديونها، وأيًضا احتياطاتها من العملة الخرضاء. لذلك قلنا بأّن 

للواليات املتحدة أسلحًة كثريًة يف جعبتها مل تستخدمها كلّها بعد.

بأّن كثريًا ما يُسيطر  النزاعات الدولية، فإنّني أرى  أّما فيام يخّص ما سبق وتأثرياته عىل 

القانون والقواعد واألعراف  بعيًدا عن  النزاعات، وأحيانًا كثريًة  األقوى عىل مجريات تلك 
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الدوليّة. وأبرز مثال عىل ذلك، ما حدث من تفرّد واشنطن يف اتّخاذ ما يُناسبها من قراراٍت، 

إىل حّد الّضغط وابتزاز األمم املتّحدة عرب التوقّف عن دفع اشرتاكاتها، التي تعترب العصب 

املايل الرئيس لهذه الهيئة الدوليّة.

من  العامل  إدارة  كيفيّة  حتميًا  ظهر  أمريكا،  قيادة  الجدد  املحافظون  استلم  عندما  مثالً، 

منطلق القّوة ال القانون. عىل سبيل الذكر، قال جون بولتون، أحد صقور املحافظني ومستشار 

األمن القومي األمرييك السابق، يف أوائل القرن الـ 21 عن األمم املتحدة با معناه »إّن إزالة 

عرشة طوابق من مبناها يف نيويورك، لن يغرّي من األمر شيئًا، وال من دورها يف العامل، قليالً 

أو كثريًا!.« هذه العبارة كفيلة لرنى كيف أّن القّوة هي أداة الفصل.

أما بالنسبة إىل الدول التي ال ترتقي إىل هذه املنزلة من القّوة بعد، فهي دامئًا ما تتمّسك 

بالرشعيّة الّدوليّة، املتمثّلة يف املؤّسسات الدوليّة، من أجل اإلبقاء عىل حقوقها. ولكن يف 

حال استعادتها للقّوة فإنّها، وبحسب اعتقادي، ستجنح إىل مصالحها عىل حساب الرشعيّة 

السياسيّة  للعقليّة  جيني«  »موروث  هي  السيطرة  نزعة  إّن  بها.  تتطالب  كانت  التي  الدوليّة 

للدول، بحيث تسعى إىل الهيمنة وتحقيق مصالحها عىل حساب بقية الدول والشعوب سواء 

تطابق ذلك مع القانون الدويل أو مل يتطابق.

من هنا، إّن وجود نظاٍم عامليٍّ متعّدد األقطاب، وليس ثنايئ القطبيّة كام كان حاصالً ما 

بني العامني 1945 - 1991، سيكون أكرث أمانًا من غريه من الّنظم العامليّة يف تحقيق نوع 

من االستقرار؛ حيث قد يقف عدد من األقطاب يف وجه قطب آخر، وطبًعا بسبب اختالف 

املصالح، من تحقيق يشء ما وهذا يعني تجّنب أزمة أو شبه أزمة. لكن املشكلة الكربى 

تقع يف حال توافقت هذه األقطاب عىل املصالح نفسها. بالتايل، إّن النتيجة ستكون كارثيًّة 

بالتأكيد وقد تفوق ما ميكن أن يحدث يف عامل آحادي أو متعّدد األقطاب.

عىل  املرتتّبة  الكارثّية  النتائج  من  األعظم  قسطهام  واإلسالمي  العريب  العاملان  نال   *
الفوىض الخالّقة خالل العقدين املنرصمني. كيف تُقّومون ما عرف بثورات »الربيع العريب« 

وما أفضت إليه من تداعيات إىل اآلن؟

- بعد مرور أكرث من 9 سنوات عىل ما سّمي بـ »الربيع العريب«، وانكشاف املخططات 

من برنارد لويس ورالف بيرت، ودور التنظيامت اإلرهابيّة وتبعيتها وأجندتها، ميكن القول بأّن 
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تلك األحداث هي جزء من مخطّط غريبٍّ كبريٍ؛ لرضب العديد من القوى يف املنطقة، ال 

سيام عند الّنظر إىل تفاصيل ما حدث من تونس إىل مرص وليبيا وسوريا وغريها من الدول. 

إّن هذا »الربيع« مل يأِت إاّل عىل ما تبّقى من عصب القّوة يف تلك الدول. فتلك التي مل 

مصالح  من  تنطلق  التي  وسياساته  يحميها  ملن  رهينًة  وأصبحت  قدراتها  تضاءلت  تنهار، 

قوميّة.

أيًضا، حمل هذا املرشوع معه موضوع قيام الدول القوميّة، وهنا نقصد القوميّة الدينيّة، 

الشخصيات  من  العديد  عملت  حيث  إلرسائيل؛  املجاورة  املرشق  منطقة  يف  خصوًصا 

والقوى املحليّة، بشكٍل مبارش أو غري مبارش، عىل هذا األمر؛ من أجل تحقيق حلم قديم 

بـ  تنادي  التي  إرسائيل  لصالح  املرشق  هذا  ستفتّت  الفكرة  هذه  بأّن  يعلم  وكلنا  – جديد. 

إلعالنها  متهيًدا  القدس  إىل  سفاراتها  بنقل  الدول  بدعوة  ذلك  مكرّسًة  الدولة«،  »يهودية 

وبالطبع  دينيّة،  بدول  محاطة  تصبح  فعندما  دينيٍّة.  كعاصمٍة  تكريسها  بعد  سياسيًّة  عاصمًة 

ومقبوٍل،  طبيعيٍّ  بشكٍل  الدينيّة  الدولة  هويّة  عن  اإلعالن  يف  الحّجة  لها  سيكون  ضعيفة، 

وتستطيع من خالله تخيري، إْن مل يكن طرد، السّكان األصليني بني االلتحاق بـ »دولهم« أو 

البقاء كـ »خدم« ضمنها.

يف هذا الشأن، تبيّنت العديد من املواضيع عرب تلك األحداث التي عصفت باملنطقة منذ 

العام 2011، وباتت واضحة للكثريين، بحيث يستطيعون معرفة خلفيات هذا املرشوع من 

دون الغوص كثريًا يف التحليالت.

للمواجهة  معرفّية  اسرتاتيجيات  صوغ  مجتمعاتنا  يف  الّنخب  تستطيع  مدى  أّي  إىل   *
الحضارية مع الغرب يف إطار مرشوع التأسيس لعلم اإلستغراب؟

- تزخر مجتمعاتنا بالكثري من األدمغة والّنخب التي تستطيع سوغ اسرتاتيجيات كربى، 

ر من مدينة ُجبيل – لبنان إىل العامل  والتاريخ خري شاهد عىل األمر؛ حيث إّن الحرف ُصدِّ

أجمع، والسومريون علّموا الناس الحرث والزراعة، وعلامء الكيمياء والطب ال يزالون حتى 

اليوم محّل تقدير واهتامم، وغريهم الكثري الكثري.

من هنا، نحن ال ينقصنا يشء سوى االهتامم بهذه العقول وتوفري اإلمكانات كافّة لها، 

توفّرت  فلو  األدمغة«.  »هجرة  بـ  يُعرف  مام  واملعاناة  الخارج  إىل  مغادرتها  عدم  يعني  ما 
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اإلمكانات لدى الباحث يف بالدنا، ملّا اضطّر إىل املغادرة والعمل يف الغرب تحديًدا، الذي 

يؤمن له الكثري من وسائل الراحة املاليّة واملعيشيّة والبحثيّة.

إّن اإلمكانات موجودة، ولكّنها ممنوعة يف الوقت نفسه، وهي سياسة ممنهجة  برأيي، 

عن وعي وإرادة. إّن ارتباط الغالبيّة العظمى من سياسيي ومسؤويل دولنا مع الغرب هو ما 

يُغّذي سياسة الهجرة تلك، والتي تؤّدي إىل استنزاف دولنا؛ بحيث يستفيد الغرب من عقولنا، 

طريقتهم  عىل  ولكن  رابح«   – »رابح  معادلة  أي  الحكم،  يف  البقاء  من  سياسيونا  ويستفيد 

بالتأكيد.



حوارات يف 
االستغراب النقدي واالستشراق

الفصل الثاين





سايكولوجّية علم االستغراب 

تستلزم اإلحاطة بمباني علم الّنفس نفسه

حوار مع الدكتور مسعود آذربيجاين]]]

يرتكّز هذا الحوار مع الدكتور الشيخ الدكتور مسعود آذربيجاين حول السجال املفتوح 

الذي يشغل حلقات التفكري يف إيران بصدد علم االستغراب. 

نشري إىل أّن الربوفسور آذربيجاين متخّصص يف فلسفة الدين، ويقوم بتدريسها يف جامعة 

قم. ويشتغل حالًيا يف مركز تحقيقات الحوزة العلمّية والجامعة بالتحقيق والتأليف والتدريس. 

وقد صدرت له أعامل متنّوعة يف حقل الّدراسات الّنقدية يف علم الّنفس الديني من وجهة 

اإلسالمي،  النفس  علم  حول  أفكار  وله  وغريهم،  وجيمس  ويونغ،  فرويد،  سيغموند  نظر 

النفس االجتامعي من زاوية املصادر  الديني(، )علم  النفس  من أعامله: )مدخل إىل علم 

اإلسالمية(، )معيار مقارنة التدين استناًدا إىل اإلسالم(، )علم النفس يف نهج البالغة(، وشارك 

يف الندوات العلمّية والدولّية. وإن أغلب موضوعات دراساته تدور حول علم النفس، وفلسفة 

الدين، وفلسفة العلم. 

ويف ما ييل نص الحوار:

»املحّرر»

* يستهل حوارنا معكم بسؤاٍل بديهيٍّ لكّنه عميق الداللة: ما املراد من االستغراب؟

إّن هناك ثالثة معاٍن لالستغراب، وهي:

1- االستغراب بعنى التعريف باألفكار واملنتوجات واآلراء واملعطيات الخاّصة بتلك 

البلدان الواقعة من الناحية الجغرافيّة يف الغرب، وبذلك فإنّها تشمل أجزاء واسعة من البلدان 

األوروبيّة وأمريكا. 

]1]-  تعريب: حسن مطر.
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2- أّما املعنى الثاين فهو أوسع من املعنى األّول شيئًا ما؛ حيث يُراد منه املعسكر الغريب 

يف قبال املعسكر الرويس والصيني وغريهام. إّن املعسكر الغريب يشمل البلدان التي آمنت 

اآلسيوية والرشق  البلدان  اليابان وبعض  مثل  دواًل  فإّن  هنا  أيًضا. ومن  الغربية  بالسياسات 

بينام املعنى  بُعد جغرايّف،  إّن املعنى األّول له  األوسط متثّل جزًءا من املعسكر الغريب. 

الثاين يدخل يف بُعد التفكري السيايس.

يف  االستغراب  يكون  وبذلك  والثقافة.  الفكر  حقل  يف  فيدخل  الثالث  املعنى  أّما   -3

التفكري الغريب  بالتفكري الغريب. من الواضح أّن جزءاً من  التعريف  الثالث يعني  املستوى 

يتّم إنتاجه يف البلدان األمريكيّة، والبلدان األوروبيّة، وال سياّم يف أملانيا وإنجلرتا وفرنسا، 

الرّشق األقىص مثل  ينتمي إىل  البلدان، وإمّنا  وإّن جزًءا منها قد ال يكون صادًرا من هذه 

اليابان، وحتى بعض األفكار واآلراء قد تنتمي إىل روسيا. وبعبارة أخرى: إّن املعنى الثالث 

لالستغراب يشمل البلدان غري اإلسالميّة واألفكار الال إسالميّة. ولرّبا يتّم إنتاج هذا التفكري 

الاّل إسالمي حتى يف لبنان، ولكن يعود يف جوهره إىل األفكار الغربية. وعىل كّل حال لدينا 

من املفكرين الذين هم مستغربني بالكامل. وعليه فإّن املراد من االستغراب هو االلتفات 

االسترشاق  قبال  يف  ال  االستغراب  وضع  ميكن  الثالث  املعنى  ويف  الثالث.  املعنى  إىل 

الجغرايف أو السيايس، بل يف قبال اإلسالم بوصفه حضارة فكريّة ميتلك منظومة من املباين 

واآلراء واألفكار املميّزة.

*  هل مثّة تصّور لديكم لجهة تطوير ما اصطلح تسميته بـ »االستغراب االنتقادي«؟

الّنفس-  بالّنسبة إىل االستغراب االنتقادي -بالّنظر إىل تخّصيص املتمثّل بحقل علم   -

تعّد  التي  الفلسفيّة  األفكار  دراسة  األّول:  الحقل  حقول:  ثالثة  دراسة  الرضوري  من  أرى 

بثابة الجذور لعلم الّنفس، من ذلك مثاًل أنّنا ما مل ندرس أفكار إميانويل كانط، ال ميكن لنا 

إدراك علم الّنفس املعريف أو العلوم املعرفيّة، ولن نتمّكن من التّعرّف عىل بحث اإلحساس 

الثاين هو  واإلدراك ونظريات جان بياجيه، وآرون يت بيك، وهال أديس وغريهم. والحقل 

النفس، بعنى أن نعمل عىل دراسة اآلراء والنظريات واملدارس  العلم وهيكل علم  ذات 

واألفكار املتداولة يف علم النفس. ويف الحقيقة ما مل نقم بالتعرّف عىل الهيكل الخارجي 

لعلم الّنفس، ال ميكن لنا أن نّدعي معرفة االستغراب الّناظر إىل حقل علم النفس. الحقل 

الثالث عبارة عن رؤيٍة انتقاديٍّة. أرى أنّه ما مل نفهم هذه األفكار بشكٍل جيّد، وما مل نعمل 
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أمكن  إذا  االنتقادي.  االستغراب  معرفة  نّدعي  أن  نستطيع  ال  صحيح،  بشكل  بيانها  عىل 

املتمثّلة  الثالثة  الدخول إىل املرحلة  لنا  الثانية بشكل جيد، ميكن  العبور من املرحلة  لنا 

دراسة  أّواًل:  وهام  اآلراء،  من  طائفتان  هناك  االنتقادية  الدراسة  ويف  االنتقاديّة.  بالّدراسة 

األبحاث االنتقادية التي قام بها الغربيون؛ إذ إّن للمدارس -يف العادة- آراًء انتقاديًّة جادًة تجاه 

بعضها بعضاً. من ذلك مثالً هناك للمدرسة السلوكيّة الكثري من االنتقادات الجادة تجاه علم 

النفس التحلييل، أو هناك انتقاد للمدرسة األنرثوبولوجية تجاه علم الّنفس التحلييل، كام أّن 

للمدرسة املعرفيّة انتقاًدا تجاه جميع هذه املدارس. وإّن الّدراسة يف هذا الشأن ميكن لها أن 

تعّزز رؤيتنا االنتقاديّة وتقّويها. والطائفة الثانية الرؤية االنتقادية تجاه املدارس الّنفسيّة عىل 

أساس مبانينا الفلسفيّة والكالميّة واإللهيّة. وأن تعمل عىل تحليل اآلراء املوافقة واملخالفة 

ونقدها عىل أساس هذه املباين.

النفسّية  املعرفّية/  التحديات  ظهور  إىل  املتعارفة  الّنفس  علم  آليات  تؤّدي  هل   *
للمسلمني، وبالتايل تفاقم التبعات الثقافّية املتناقضة؟

- بشكٍل تقليديٍّ هناك اليوم ثالثة اتّجاهات أو مذاهب عاّمة يف علم الّنفس. املذهب 

وكارل غوستاف  فرويد،  أمثال: سيغموند  من  علامء  بريادة  الّنفيس  التحليل  مذهب  األّول 

أمثال:  إىل  وصواًل  النفس،  علم  يف  وأفكارهم  هورين  وكارين  أريكسون،  وإريك  يونغ، 

إريك فروم وغريه. إّن لدى هؤالء العلامء خصائص متفاوتة لست اآلن بصدد الدخول فيها. 

وقد شاعت هذه املدرسة وانترشت يف الغالب يف أوروبا يف بلدان مثل: النمسا وسويرسا 

وفرنسا وأملانيا، ولكن كان حضورها األكرب يتمثل يف غرب أوروبا. وأما املذهب الثاين فهو 

ثورندايك،  وإدوارد  الرويس،  بافلوف  إيفان  أمثال:  من  مفكرين  بزعامة  السلويك  املذهب 

وفريدريك سكيرن، وألربت باندورا وغريهم. وإّن الكثري من علامء الّنفس يف بحث التعلّم 

يندرجون ضمن مجموعة هؤالء العلامء أيضاً. وقد شاعت هذه املدرسة غالباً يف الواليات 

املتّحدة األمريكيّة. واملذهب الثالث هو املذهب األنرثوبولوجي، بقيادة مفكرين من أمثال: 

هذه  تؤكّد  وغريهم.  ألبورت  وغوردون  فرانكل،  وفيكتور  ماسلو،  وإبراهام  روجرز،  كارل 

أوروبا وال سياّم يف  قلب  الرئيس يف  الخاّصة، ومركزها  اإلنسان  املدرسة عىل خصائص 

أملانيا. إّن هذه املدارس الثالثة تشّكل األجزاء الرئيسة لعلم الّنفس يف الغرب؛ رغم وجود 

املذاهب األخرى مثل القّوة الرابعة أو الرؤية املعنويّة إىل اإلنسان أيًضا. ال سياّم يف العالج 
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الرشقيّة  التعاليم  إىل  جوانبه-  بعض  -يف  بجذوره  يعود  والذي  الروحي،  النفيس  والطب 

ومن املذاهب البوذية والتاوية. والقّوة الرابعة أخذت تطرح يف أبحاث علم النفس، قبل ما 

يقرب من عقدين من الزمن، ولكّنها ال متلك من التأثري والنفوذ ما متلكه املدارس الثالثة 

املتقدمة. وبطبيعة الحال فإّن علم النفس اإليجايب ميثل مدرسة أخرى، يعود تأسيسها إىل 

اإلنسان وال سيّام  قدرة  مارتن سليجامن. وتؤكد هذه املدرسة عىل  يد  عام 199٨م عىل 

يف الجوانب األخالقيّة، خالفًا للمدارس األخرى التي تؤكد عىل االختالالت والسلبيّات. 

وعىل هذا األساس فهذه خمس مدارس موجودة يف علم النفس املعارص. وبطبيعة الحال 

فإّن فروع علم النفس كثرية وواسعة. حتى إنّه يوجد حالياً يف مركز علم الّنفس يف الواليات 

املتحدة األمريكية وحده ما يقرب من 56 فرًعا من فروع علم النفس. وهي فروع من قبيل: 

النفس  االجتامعي، وعلم  النفس  التنموي، وعلم  النفس  الفسيولوجي، وعلم  النفس  علم 

وبحث  الديني،  النفس  وعلم  األخالقي،  النفس  وعلم  الريايض،  النفس  وعلم  السيايس، 

التعلم، والشخصية، واآلفات النفسية، والتحفيزية، واالستثارية، والتفكري، والذاكرة وما إىل 

ذلك. ولكن هل تفرض آليات علم النفس عىل املسلمني تحديات معرفيّة/ نفسيّة؟ يجب 

اإلمكانات  بعض  النفس  لعلم  أن  هي  الهامة  النقطة  يحدث.  أن  لهذا  ميكن  نعم،  القول: 

إذا  بعض  نظر  وجهة  فمن  للمسلمني؛  تحدياً  تجلب  املسألة  وهذه  املجدية،  والقدرات 

كان علم النفس من شأنه أن يعالج سلبيايت الّنفسيّة وكآبتي واضطرايب، فهو كالم صائب، 

ا. ال سيّام يف املوارد التي تختلف أو  ويجب القبول به بالكامل. وهذا ميثل تحديًا معرفيًّا هامًّ

تتعارض مع آرائنا املعرفيّة أو متبنياتنا الفلسفيّة. وعىل هذه األساس فإّن هذه األمور تجلب 

معها تحّدياٍت معرفيًّة جاّدة.

*  يبدو أّن أهّم تحدٍّ معريفٍّ يُواجهنا يف الّتعاطي مع هذه املدارس، هو أّن كّل واحدة منها 
حيث يشتمل عىل سلسلٍة من العقائد الّنظريّة والوصايا العملّية، وعليه فإّن التأثري اإليجايب 

لتلك الوصايا يُؤّدي إىل هذا التصّور القائل بأّن املعتقدات الّنظريّة بدورها صحيحة ومتطابقة 

الدين. السؤال ما هي  التي ميكن لها أن تتعارض مع  الّنظريّة  الواقع. وهي املعتقدات  مع 

الطريقة التي يجب أن نتخذها يف مواجهة هذا التحّدي املعريف يف تفكري بعض املسلمني؟

 - لقد تّم طرح هذا البحث منذ حوايل عرشة إىل خمسة عرش عاًما بشكٍل جاٍد يف علم 

رعاية  بوجوب  يقول  رأي  الواقع  وهناك يف  الثقايف.  بني  ما  الّنفس  علم  أو  الثّقايف  الّنفس 
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األبعاد الثّقافيّة يف األبحاث العمليّة أو املقارنة. من ذلك عىل سبيل املثال أّن عامل الّنفس 

الفلسطيني مروان الدويري قد عمل يف هذا الحقل ملا يقرب من عرشين سنة، وشاهد بأّم 

عينه أّن هناك اختالفاٍت ثقافيًّة كبريًة يف االستشارة والعالج يف تعاطيه مع املسلمني. ومن 

كامٍل.  بشكٍل  املسلمني  عىل  الغريب  النفس  علم  يف  املناسبة  األطر  تطبيق  ميكن  ال  هنا 

اتّخذ  قد  فإنّه  الحقيقة  املسلمني. ويف  مع  للتشاور  آراء جديدة  اتّخاذ  إىل  ذلك  أّدى  وقد 

علم  إىل  االلتفات  أهميّة  فإّن  حال  كّل  املسلمني. وعىل  مع  التّشاور  أساليب جديدة يف 

النفس املختلف رضوري والزم بالّنظر إىل االختالف يف معايري وقيَم املسلمني.

*  كيف ترون إىل أساليب نقد املسلمني ألفكار علم الّنفس الغريب، وكيف ميكن العمل 
عىل بلورة منظومٍة نقديٍّة يف هذا امليدان؟

- طبًقا ملا أعرفه عن نقد علم الّنفس الغريب، هناك أسلوبان؛ األسلوب األّول: نقد املباين 

الفلسفيّة لعلم النفس الغريب. وبطبيعة الحال فإّن هذا األسلوب ال يقترص عىل املسلمني، 

وإمّنا هو موجود بني الغربيني أيًضا؛ كام نجد توظيًفا له من قبل جون ماك كواري يف كتابه 

)الفكر الديني يف القرن العرشين(؛ حيث تعرّض يف هذا الكتاب إىل أفكار علامء النفس 

تعارضاتهم  وانتقد  وغريهام،  يونغ  غوستاف  وكارل  فرويد،  سيغموند  أمثال:  من  الغربيني 

الدينية من زاوية فلسفية. ميكن لنا أن نقف عىل مناذج من هذا األسلوب يف كتاب »مدارس 

علم النفس ونقدها«، الذي صدر عن مركز أبحاث الحوزة العلمية والجامعة، أو يف كتاب 

»فلسفة علم النفس ونقدها«. أما األسلوب الثاين فهو نقد األفكار املوجودة يف صلب علم 

االجتامعي.  النفس  األفكار املوجودة يف علم  نقد  املثال-  النفس. من ذلك -عىل سبيل 

املفكرين  الصادرة عن  األعامل  بعض  نشري إىل  أن  لنا  األسلوب ميكن  بهذا  يتعلق  وفيام 

الغربيني واملسلمني. من قبيل كتاب »علم النفس االجتامعي يف ضوء املصادر اإلسالمية« 

در  و»خانواده  النفس«،  و»علم  اإلسالم«،  نظر  وجهة  من  و»األرسة  السطور،  كاتب  بقلم 

ميكن  كيف  القائل:  بالسؤال  يتعلّق  فيام  وأما  األخرى.  الكتب  من  ذلك  إىل  وما  اسالم«، 

إذا  الحقيقة  آخر. ويف  فهو بحث  الكيفي؟  االنتقادات عىل املستوى  العمل عىل تحسني 

أمكن لنا أن نعضد تحقيقاتنا النقدية باألبحاث امليدانية، ونعمل عىل دعمها وتأييدها بهذه 

ذلك  خالل  من  انتقاداتنا  إّن  أخرى:  وبعبارة  الكيفي.  بتحسينها  االعرتاف  ميكن  الطريقة، 
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التجريبيّة يف  سوف تكون أكرث تأثريًا. كام يجب علينا العمل عىل نرش أبحاثنا وتحقيقاتنا 

العاملية؛ حيث ميكن لهذا األسلوب أن يساعد عىل تحسني موقعنا  الصحف واملجالت 

ومكانتنا العلمية إىل حّد كبري.

مواجهة  ألجل  اعتامدها؛  اإلسالمي  العامل  نخب  عىل  يجب  التي  الحلول  هي  ما   *
تحديات علم النفس الغريب؟

اإلشكاالت  من  العديد  عىل  ينطويان  منهام  حالن  حلول.  ثالثة  املجموع  يف  هناك   -

هو  األّول  الحّل  فإّن  األساس  هذا  وعىل  مقبول.  حّل  فهو  الثالث  الحّل  وأّما  األساسيّة، 

االنبهار؛ بعنى أن نأخذ الفكر الغريب -با يف ذلك علم النفس يف الغرب- بالكامل دون 

الغربية تعارض األسس  أّن بعض األفكار  استثناء. واإلشكال الذي يرِد عىل هذا الحّل هو 

اإلنسان  روح  ينفي  املثال-  سبيل  -عىل  التحلييل  الّنفس  علم  أّن  ذلك  من  لدينا.  الفكرية 

مثل سائر  ماديًّا  كائًنا  اإلنسان  تعترب  السلوكيّة  الّنزعة  أّن  علًنا. كام  الله  ينكر  أنّه  أو  رصاحة 

إذا  وعليه  جوهريّة.  إشكاالت  عىل  ينطويان  الحلنّي  هذين  فإّن  وعليه  متاماً.  الحيوانات 

توّجهنا إىل االستغراب بانبهار تام أو تقليد وترجمة آثار الغرب بشكل أعمى، فإّن هذا سيرتك 

تحديات فكريّة وماهويّة ونظريّة للمسلمني. الرأي الثاين هو النفي التام لعلم الّنفس والتفكري 

الرأي بدوره غري مقبول  إاّل ألنّه وليد الغرب وقائم عىل أفكارهم. وهذه  الغريب؛ ال ليشٍء 

لسببني؛ السبب األّول: إّن هذه األنظمة الفكرية هي حصيلة النشاط الذهني اإلنساين، وإذا 

غفلنا عنها، وأغلقنا الباب بوجهها، فإنّها سوف تدخل من الشباك. وعليه يجب العمل عىل 

كتب  من  أنّها  بذريعة  نبذها  باإلمكان  اليوم  يعد  ومل  عليها.  والتعرّف  األفكار  هذه  دراسة 

يضاف  االجتامعي.  التواصل  شبكات  عرب  علينا  نفسها  فرضت  قد  ألنّها  وذلك  الضالل؛ 

إىل ذلك وهو األهم أن هذه األنظمة الفكرية تنطوي عىل كلامت جيدة، فلامذا نحرم أنفسنا 

وما  والكمبيوتر  والطائرات  السيارات  الغربية من  التقنية  من  اليوم  نستفيد  أنّنا  منها؟! فكام 

إىل ذلك من األجهزة واملعدات األخرى، هناك لديهم يف العلوم اإلنسانيّة، ومن بينها علم 

النفس الغريب أمور ميكن االستفادة منها أيًضا؛ ال سيّام وأنّنا مكلّفون باالستفادة من العلوم 

اإليجابيّة والكالم الحسن؛ قال تعاىل يف محكم كتابه الكريم: ہ  ہہ  ھ  

]الزمر – 1[. وجاء يف الحديث الرشيف: »خذ الحكمة أىن   ھ  ھ  ھ
إىل  فتسكن  تخرج  حتى  صدره  يف  فتتخلج  املنافق  صدر  يف  تكون  الحكمة  فإن  كانت؛ 
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صواحبها يف صدر املؤمن«، أو »خذ الحكمة ولو من أفواه املجانني«. وعليه فإّن الحّل 

األمثل هو القراءة واالنتقاء الصحيح. بعنى أن نعمل عىل دراسة أفكار الغرب؛ فنقبل منها 

ما يوافق متبنياتنا، ونذر ما يخالفها. إن هذا االتجاه الثالث القائم عىل القراءة النقدية، ميثل 

االستفادة من  يستلزم  االتجاه  إن هذا  للعامل اإلسالمي.  املناسب  والحل  املقبول  االتجاه 

اإلمكانات والظرفيات اإليجابيّة يف علم النفس الغريب، وهو يف الوقت نفسه ال ميثّل انبهاًرا 

بتلك األفكار؛ إذ تنطوي هذه القراءة عىل انتقادات جادة لتلك األفكار أيًضا.

الغرب  حيال  املسلمین  العلامء  جانب  من  املعتمدة  االنتقائية  املواجهة  هل  لکن   *
والتداعيات  العقائد  بني  والفصل  التفكيك  خالل  من  نعمل  أن  مبعنى  وممكنة؟  صحيحة 

واملعطيات الغربية يف حقل "الحسن" و"القبيح«؟

التّعاطي  هذا  أّن  هنالك  ما  غاية  االنتقايئ.  بالتعاطي  أنصح  وأنا  صحيح.  هذا  أجل،   -

االنتقايئ يجب أاّل يكون بشكل سطحي وساذج، بل يجب أن يكون عميقًا وثاقبًا. وعىل 

لنا أن  التي ال ميكن  الغربية بعض املفاهيم واألشياء  الظواهر واألمور  كل حال هناك بني 

نقبلها بحال من األحوال، من قبيل: اليانصيب، والقامر، واملالهي، وحانات الخمور وما إىل 

ذلك. ونحن نرى أن هذه األمور ال تتناسب مع متبنياتنا؛ ومن هنا يتعني علينا أن نجتنبها. ويف 

املقابل هناك أمور مقبولة ومستحسنة، من قبيل: النظم واحرتام القانون والضوابط والتقدم 

واحرتام  واملواعيد  الوقت  احرتام  إن  األمور.  هذه  يف  بالغرب  التأيس  وميكن  الصناعي، 

حقوق اآلخرين والسلوك االجتامعي من األمور الجديرة باملدح والثناء. ويف الحقيقة فإنّهم 

متقدمون علينا من هذه الناحية. ومن هنا أذهب إىل القول بأّن تعاطينا مع األبحاث الفكريّة 

لدى الغرب يجب أن يقوم عىل هذا األساس. وفيام يتعلّق باألبحاث الفكريّة يجب أن نعمل 

االتّجاه يحتاج إىل عمليٍّة  أّن هذا  بيد  الجيدة؛  باألمور  الفكرية، ونقبل  عىل طبق منظومتنا 

القرشية والسطحية. واملهم  االقتصار عىل مجرد املواجهة  اجتهاديٍّة مكثّفٍة وقويٍّة، وعدم 

يف هذا الشأن يف الدرجة األوىل هو االعتامد عىل النفس، ويف الدرجة الثانية اغتنام الفرص 

وكتابة األطروحات عىل مستوى املاجستري والدكتوراه، وإنتاج األفكار اإلسالمية الجديدة. 

بل ستكون مواجهة  انفعالية،  الغربية مواجهة  لن تكون مواجهتنا لألفكار  الحالة  ويف هذه 

إيجابية، وسوف نضطر املفكرين الغربيني -يف الوقت نفسه- إىل دراسة أفكارنا وآرائنا يف 

هذا الشأن أيضاً.
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*   من هم برأيكم أبرز نّقاد علم النفس الغريب من بین الغربيني والعرب؟

- ميكن لنا أن نذكر جون ماك كواري يف كتابه )الفكر الديني يف القرن العرشين(؛ حيث 

قام  النفس  الغربيني. ومن بني علامء  النفس  أفكار علامء  نقد  الكتاب إىل  تعرّض يف هذا 

الذي  والكتاب  النفس.  علم  أفكار  انتقد  من  شولتز  يوهانس  أمثال  من  املفكرين  بعض 

ترجمته مؤخراً تحت عنوان "علم النفس الديني والروحي" ملؤلفه جيمس نيلسون، يحتوي 

بدوره عىل نقد بعض آراء علامء النفس أيضاً. هذه مناذج من أعامل املفكرين الغربيني. وأما 

املفّكرون العرب الذين تناولوا األفكار الغربية بالنقد فال أعرف الكثري عنهم.



المشكلة الكبرى هي إنحصار علم االستغراب 

اإلسالمي في  الميدان السياسي

حوار مع الشيخ الدكتور مرتىض روحاين 

أن  ينبغي  التي  والّتأصيالت  االستغراب  لفكر علم  التنظري  الحوار يف سياق  هذا  يدخل 

يجري تفعيلها بني الّنخب الرّشقّية واإلسالمّية. ولقد أجاب الباحث اإليراين الشيخ الدكتور 

تفكيكها  عىل  العمل  يجري  التي  املعرفّية  املشكالت  من  مجموعٍة  عن  روحاين  مرتىض 

وتعميقها يف األوساط الفكريّة واألكادميّية يف إيران. 

نشري إىل أّن الدكتور روحاين حائٌز عىل شهادة الدكتوراه يف فلسفة الدين من جامعة طهران. 

العلوم  مركز  يف  )االستغراب(  مجموعة  وإدارة  العلمّية  الهيئة  عضو  منصب  يشغل  وحالياً 

والثقافة اإلسالمّية لألبحاث. صدرت له بعض الكتب واملقاالت، منها: )اإلنرثوبولوجيا يف 

العلوم اإلنسانية اإلسالمية(، )ما الذي  املنظومة الفكرية لكانط(، )الرتجمة؛ رشط الزم يف 

تقدمه التكنولوجيا وما الذي تأخذه؟(، )اللغة النقطة املركزية يف ما بعد الحداثة(، وغري ذلك.

ويف ما ييل نص الحوار:

»املحّرر»

)االستغراب( يف مركز  الناظرة إىل حقل  التحقيقّية  الجهود  لنا  توّضحوا  أن  لكم  هل   *
أبحاث العلوم والثقافة اإلسالمّية؟

هذا  قبل  من  تأسيسها  تّم  قد  إيران  يف  االستغراب  من  األوىل  املجموعة  أّن  أعتقد   -

املركز. وكان األعضاء األوائل يف هذا املركز هم كّل من السادة: الدكتور داوري، والدكتور 

خامتي، والدكتور ريخته گران، والدكتور رجبي، وغريهم من أصحاب السامحة والفضيلة. 

هذه  نشاط  وكان  الغرب.  نقد  محورة  عىل  اإلخوة  من  املجموعة  هذه  رؤية  تبلورت  وقد 

املرحلة يقوم عىل أساس دراسة املسائل الفلسفيّة وبيانها. وتبًعا لذلك جاء أشخاص آخرون 
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موضوع  إّن  وحيث  طهران،  جامعة  من  منوتشهري  والدكتور  املوسوي  الدكتور  أمثال  من 

السادة  واحد من هؤالء  كّل  قّدم  فقد  التطويع،  من  الكثري  ويتحّمل  عام  عنوان  االستغراب 

توجهات جديدة إىل املجموعة، وعملوا عىل توجيه دفتها إىل اتّجاهات خاّصة. من ذلك أن 

املجموعة يف فرتة فضيلة الدكتور منوتشهري ـ عىل سبيل املثال ـ اتّجهت املجموعة نحو 

نقد الواليات املتحدة األمريكية، والفصل العنرصي واملسائل القائلة بأّن العامل متّجه نحو 

األمركة. وعىل هذا األساس تّم تأليف بعض املؤلفات يف هذا االتّجاه. ويف فرتة الدكتور 

املوسوي تّم العمل عىل سلسلة ـ مل يكتب لها الطبع حتى اآلن، ونأمل أن تصدر قريبًا ـ 

يف نقد اآلثار الغربية الكالسيكية. ويف الحقيقة من بني الكتب الحديثة تم تزويد كّل واحد 

من األساتذة بكتاب؛ ليعمل عىل نقده برؤية تحليليّة. ثم تّم اإلعداد لسلسة من املقاالت 

يف ثالثة مجلّدات ضّمت نقد األعامل الكالسيكيّة األدبيّة والفلسفيّة واألعامل النظريّة يف 

حقل علم االجتامع، عىل أمل أن تصدر هذه السلسلة يف نهاية هذا العام. يف فرتة حضوري 

التي كانت متّجهة يف  ـ  اتّجاه مجموعة االستغراب  تنزع إىل أن يكون  إرادة املركز  كانت 

الفرتات السابقة نحو املسائل السياسية والعالقات الدوليّةـ  نحو املسائل الفلسفيّة. ومن هنا 

فقد سعيت إىل إعادة هذه الدائرة إىل املسار الفلسفي واألبحاث النظريّة. يتّم تشبيه الغرب 

يف هذا املركز ـ بشكل عام ـ بالشجرة، وأن مثار هذه الشجرة عبارة عن معطيات من قبيل 

التكنولوجيا، وعىل هذا األساس يتّم توضيح وبيان الجذور والسوق والجذع أيًضا. ونسعى 

حاليًّا إىل إصالح هذا التفسري؛ إذ ليس هناك اتّجاه فلسفّي دقيق ناظر إىل االستغراب، وال 

ميكن الفصل بسهولة بني فروعه. وهذا املرشوع هو األمر القديم الذي بقي حبيس أدراج 

املركز، وسعينا إىل إنجازه. وكان الغرض األسايس هو تحويل مفهوم االستغراب إىل حقل 

بل هو مفهوم  اإليرانية؛  الجامعات  ا يف  عامًّ نظاًما  ليس  االستغراب  تخّصيّص؛ وذلك ألّن 

فرعي وناظر إىل علوم الفسلفة، والعلوم االجتامعية، والعلوم السياسية والتاريخ وغريه. ويف 

الحقيقة ليس هناك ما بإزاء معنّي ومحّدد لالستغراب. ومن هنا نسعى يك نبنّي بشكل واضح 

عن أّي مسألة نتكلم، عندما نتحّدث عن الغرب.

* ماذا يعني االستغراب وما هي الرضورات التحقيقّية والبحثّية املوجودة يف هذا الشأن؟

- إّن االستغراب ميثّل النقطة املقابلة لالسترشاق، وهو مفهوم محّصل ومألوف. وعىل 

الرغم من أّن مرحلة االسترشاق يف العامل بعد نقد إدوارد سعيد وتالميذه قد بلغت نهايتها 
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تقريبًا؛ ولكّننا يف املجموع عندما نتحّدث عن االسترشاق، يكون املوضوع الذي نتحّدث 

عنه واضًحا. ويف املقابل يكون فهمنا للغرب ذهنيًّا للغاية. ومن بني رضوراتنا البحثيّة أن 

والتاريخية.  االجتامعية  الدراسات  بلحاظ  االستغراب  يف  املفهومي  التدقيق  عىل  نعمل 

ويف الحقيقة فإّن كّل واحد من املفكرين املعارصين اإليرانيني، من أمثال: أحمد فرديد، 

وداوري، والشهيد مرتىض املطهري، وداريوش شايغان، وجالل آل أحمد، يحمل تصّوًرا 

ـ قد  الشيخ مرتىض املطهري ـ عىل سبيل املثال  الشهيد  أّن  الغرب. من ذلك  منبثًقا عن 

ذهب إىل مواجهة الغرب مسلًّحا باالتّجاه الفلسفي والكالمي، وأّما الراحل أحمد فرديد فقد 

كان مسلًّحا باالتّجاه امليتافيزيقي، وكان الدكتور داريوش شايغان قد أخذ فكرة الهويّة بنظر 

االعتبار. ونحن نسعى ـ من خالل التدقيق يف مفهوم الغرب من وجهة نظر هؤالء املفكرين 

بعضهم  نظر  الغرب من وجهة  أذهانهم؛ وذلك ألّن  وبيانها يف  الغرب  كيفيّة  إيضاح  ـ إىل 

الدراسات  أساس هذه  ـ عىل  تعارض. ونسعى حاليًّا  بل وحتى يف حالة  تقابل،  يف حالة 

واألعامل املتأّخرة القامئة عىل أفكار هؤالء ـ إىل تحصيل مفهوم االستغراب. ليس لدينا 

يف تعريف االستغراب عىل املستوى الجامعي كتاب خاّص باللّغة الفارسية. وإمّنا غاية ما 

هنالك ترجمة فصلني من كتاب )ماذا يعني علم االستغراب؟( الذي هو من تأليف الدكتور 

حسن حنفي. ومن بني املشاريع الرضوريّة التي نحن بصدد القيام بها أيًضا، هي أّن الكثري 

من املسائل املوجودة عندنا يف إيران هي مسائل نشرتك فيها مع العامل العريب. إّن من بني 

ويف  االستغراب؛  حول  العريب  العامل  يف  املفكرون  كتبه  الذي  ما  نعلم  أن  هي  هواجسنا 

الوقت الراهن مل يرتجم إىل اللغة الفارسية سوى كتاب الدكتور حسن حنفي يف هذا الشأن، 

هذا  العمل يف  تّم  فإن  املوضوع.  هذا  متعّددة يف  وكتابات  تفصيليّة  مقاالت  هناك  ولكن 

الحقل سوف يكون لدينا تظاهر وتعاضد فكري بني العامل العريب والفضاء الفكري اإليراين. 

ـ رغم كل اإلشكاالت  والتجديد  بالرتاث  التفكري املختزل  كليشة  أردنا االستعانة من  وإذا 

الواردة عليها ـ أمكن لنا االستفادة من الكثري من األبحاث املنجزة يف العامل العريب. ويف 

معنى أوسع مل تكن لدينا مواجهة نظريّة مع الغرب، وإن الغرب مل يعمل عىل إظهار نفسه 

لنا من خالل كتبه. لقد متّت ترجمة كتاب )مناهج ديكارت(، وقام فضيلة األستاذ مدرس 

زنوزي براجعته، وخرج بنتيجة مفادها أّن هذا الكتاب مل يأِت بجديد، وأنّه ميثّل اجرتاًرا ملا 

قاله متكلّمونا أيًضا. وكأّن جرس كالم ديكارت مل يطرق مسامع املسلمني. وحتى ما قبل 

حرب إيران وروسيا، كانت مواجهتنا مع الغرب تاريخيّة، وهي مواجهة ناتجة عن السلطة، 
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وقد تجلّت يف الحرب. لقد رأينا أّن الغرب ميتلك أشياًء ال منتلكها، ومن هنا بدأت رحالتنا 

إىل الغرب، وبتأثري من ذلك اتّجه الطّب عندنا إىل تأسيس دار الفنون. إّن جميع هذه األمور 

إمّنا تُفهم يف إطار عدم توازن القوى، وكانت حتى اليوم تعيد إنتاج نفسها ضمن مفهوم ثنائيّة 

البلدان النامية والبلدان غري النامية. إّن هذا الوجه من الهيمنة الغربية هو الذي يرتك تأثريه 

البلدان اإلسالمية وغري اإلسالمية. ولذلك فإّن الغرب بالنسبة لنا ال موضوعيّة له من  عىل 

حيث هو آخر حيادي؛ إّن االستغراب كمفهوم هو مثرة من مثار الهيمنة. ولذلك مل يكن لدينا 

أبًدا شعور باالفتقار إىل معرفة الهند عىل سبيل املثال.

* هل متّثل مواجهتنا مع الغرب نوًعا من املواجهة األخالقّية والقَيمّية؟ ويف رؤية عاّمة 
ومثالّية، كيف يجب تصوير مواجهة املسلمني للغرب وإدارتها؟

- إنّها مواجهة قيَميّة، وقيَميّة غري متوازنة أيًضا؛ من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ إّن الغرب 

مع  أو  الهند  مع  املشكلة  هذه  مثل  أبًدا  لدينا  تكن  للدول. مل  الداخيل  النظام  يتدّخل يف 

معرفة  أو  الالتينيّة  أمريكا  معرفة  إىل  بالحاجة  أبًدا  نشعر  مل  فإنّنا  هنا  ومن  الالتينيّة؛  أمريكا 

لنا، ولكّنها مل  بالنسبة  أنّها كانت متثّل اآلخر  البلدان رغم  إّن هذه  الهند أو معرفة الصني. 

تكن يف يوم ما هي اآلخر املتدّخل يف شؤوننا. إّن الغرب اآلخر هو آخر متدّخل. ميكن لنا 

أن نستخرج من هذا الكالم تفسريات فلسفيّة حول الذهن والخارج، وهذا من وجهة نظري 

صحيح إىل حّد ما، ولكّني أرى أّن اإلنسان إذا أراد أن يخوض يف هذه التفسريات أكرث من 

الحد املطلوب، فقد يؤّدي به األمر إىل نسيان الواقعيّة االنضامميّة من القضيّة. وعىل هذا 

األساس فإّن الفرضيّة تقول إّن الغرب إمّنا أصبح غربًا بسبب تدّخله، فقد كّنا منارس حياتنا 

، وأصبحت مسألة النفط معّقدة. وإمّنا شّكل  العادية، وإذا بنا نجد شامل بلدنا وجنوبه محتالًّ

العامل اإلسالمي،  نفسه يف  البحث  بالنسبة إىل املسلمني عندما طرح هذا  الغرب مشكلة 

الغرب  بأّن  والشعور  التوازن،  بعدم  الشعور  إّن  املسلمون؟  تخلّف  ملاذا  نتساءل:  وأخذنا 

قد تطّور، بينام املسلمون قد تخلّفوا، أّدى إىل خضوع الغرب إىل االختبار يف حقل توازن 

القوى. ويف الحقيقة فقد أدرك املسلمون أّن الجيوش الغربيّة أقوى، وأنّه متفّوق عليهم من 

الناحية العلميّة، وهو أقوى منهم يف حقل الطب أيًضا، كام هو متقّدم عليهم يف الكثري من 

تصوير  حقل  يف  وأّما  الغريب،  النموذج  من  النوع  هذا  تجىّل  وبذلك  األخرى.  املجاالت 

املواجهة املثاليّة مع الغرب؛ فيجب القول: إنّنا ال نريد بالرضورة ويف الخطوة األوىل أن 
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لقد كانت مواجهة املفكرين املسلمني عىل أشكال  الغرب.  نخوض مواجهة موّحدة مع 

مختلفة عّدة. من ذلك بالنسبة إىل املفكرين اإليرانيني ـ عىل سبيل املثال ـ كانت املواجهة 

التي خاضها الشهيد املطهري مواجهة إلهيّة/ كالميّة، وكانت املواجهة التي خاضها الراحل 

أحمد فرديد مواجهة مغرقة يف امليتافيزيقيّة وما بعد الطبيعية، وكانت املواجهة التي خاضها 

للغاية، وكانت مواجهة جالل آل أحمد خليط من  الدكتور داريوش شايغان مواجهة هويّة 

أنواع املواجهات املتنّوعة. إّن جالل آل أحمد يستمّد مفهوم االستغراب من األستاذ أحمد 

فرديد ويعمل عىل عرض هذا املفهوم، ثم يربز األستاذ أحمد فرديد ليرّصح قائالً: إنّه مل يتّم 

فهم مراده، وإّن اللّفظ قد استعمل يف معنى آخر. ومع ذلك فإّن فهم جالل آل أحمد فهم 

تنويرّي، بعنى أنّه ميتلك عيًنا وأذنًا واعيتني ملا يحدث. إنّه ينظر إىل األحداث بشكل عميق؛ 

من ذلك أنه ـ عىل سبيل املثال ـ يشكو من املامرسات التي كانت تطال اآلبار. وبطبيعة 

الحال كان يقال له يف تلك املرحلة التاريخية: إّن نتيجة هذه املامرسات ستؤّدي إىل بناء 

السدود ومّد األنابيب إىل البيوت، وسوف تكون االستفادة من الرثوة املائيّة أفضل ماّم هي 

عليه اآلن بعرشات املرّات. واليوم بعد الخوض يف دراسات التنمية الثابتة والتنمية الوطنية، 

تّم التوّصل إىل حقيقة مفادها أّن املياه عندما يتّم إبقاؤها فوق سطح األرض سوف يتبّخر 

منها مثانية أضعاف ما يتّم هدره لو ترّسبت املياه يف جوف األرض. ربا مل يقدم جالل آل 

أحمد تحليالً جيًّدا، ولكّنه ميتلك عيًنا ثاقبة وذكيّة. حيث كان يلتفت إىل حدوث املتغرّيات 

والتحّوالت، ويدرك أّن هذه املتغرّيات والتحّوالت ليست هيّنة، وكان يشعر بأّن هذا التغيري 

والتحّول سوف يطال املنظومة الطبيعية برّمتها، وبذلك سوف تتعرّض نواة الباراديم التقليدية 

إىل تغرّي وتحّول جذريني.

* عرب أّي مناذج وأساليب ميكن الوصول إىل معرفة الرضورات وتحديد األولويات يف 
املشاريع البحثّية عىل هامش )االستغراب النقدي(؟

- سوف أتحّدث قليالً عن حيثيتني؛ فأنا تارة أتحّدث عن نفيس، وتارة أخرى أتحّدث من 

حيث الناحية الحقوقيّة التي أمتلكها. أرى أن إمكان التدّخل ال يكون إاّل من خالل املشاركة. 

إّن سعينا إىل النكوص والرتاجع إىل الخلف مخافة تلّوث أذيالنا، واالكتفاء بالنقد من بعيد، 

غري ممكن من الناحية العمليّة. إّن الفالسفة املسلمني مل يشعروا يوًما أّن أرسطو قد ظهر، 

ويجب املبادرة إىل الرّد عليه رسيًعا، وإمّنا شاركوا يف الفلسفة اليونانية، وبذلوا جهوًدا كبرية 
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يف الخطوة األوىل من أجل التعرّف عىل أرسطو. لقد كان فهمهم ألرسطو فهاًم أصيالً للغاية، 

بحيث إّن الغربيني عندما أرادوا إعادة قراءة الرتاث اإلغريقي واليوناين يف العصور الوسطى، 

استعانوا يف ذلك بأعامل املسلمني ورشوحهم. لقد كان الشارحون املسلمون يف عرض 

الشارحني يف البقاع األخرى، حيث كان الرتاث الغريب قامئًا، كام يف املدرسة اإلسكندرية. 

بعنى أّن كال املدرستني كانت أصيلة يف فهم الفلسفة اليونانيّة. إّن الفالسفة املسلمني قد 

فهموا الفلسفة اليونانيّة وعملوا عليها، وأدخلوا عليها بعض التعديالت، وأضافوا إليها بعض 

املسائل، وأضفوا عليها نظاًم جديًدا. وكانت نتيجة ذلك يشء ربا أمكن القول إنّه من أفضل 

الفلسفة  عنوان  عليه  نطلق  الذي  الديني،  التفكري  منظومة  لبيان  الفكرية  والنامذج  الوسائل 

اإلسالمية مسامحة. وعىل هذا األساس ال نستطيع سحب أذيالنا، وال بّد من املشاركة. وعىل 

قبل  النقد  مبارشة  املشاركة. ال ميكن  األوىل يف  الخطوة  ميثّل  )الفهم(  فإّن  األساس  هذا 

الوصول إىل الفهم. إّن النقد من الناحية املنطقيّة والتاريخيّة يأيت بعد الفهم. ال ميكن القول 

بعدم امتالكنا لخبري بكانط، ولكّننا مع ذلك قد أجبنا عن كانط. من الواضح أّن هذا الكالم 

سوف يكون مضحًكا. فمن املضحك القول إّن فالنًا قد عمد إىل نقد كانط إرضاًء لنفسه. إّن 

هذا الكالم يشبه قولنا: إّن فالنًا قرأ كتاب )الحكامء املسلمون الثالثة( للسيد حسني نرص، 

وقام بعد ذلك بنقد كانط. من الواضح أنّنا سوف نضحك من هذا الكالم وقائله، وال شّك يف 

أنّنا سنقول له: هل أنت قادر عىل قراءة النص األصيل لكتاب صدر املتألهني؟ وهذه الرؤية 

نفسها تأيت يف نقد الغرب أيًضا. علينا أن نقول ملن يّدعي االضطالع بنقد الغرب: هل تتقن 

اللّغة األملانية أو الفرنسية أو اإلنجليزية؟ وهل ميكن لك أن تقرأ فلسفة هؤالء بلغاتهم وأن 

تدرك دقائق لغتهم كام يدركونها. إّن هذه نقطة البداية، ومع ذلك ال نزال بعيدين عنها جًدا. 

ويعود جانب من ذلك إىل املسافة التي تفصل بني الرتجمة وأصل الفكرة. لقد قام أبو نرص 

الفارايبـ  وهو يف طليعة حكامء اإلسالمـ  بتأليف كتاب باسم الحروف، وعمد فيه إىل تعريب 

املصطلحات اليونانية. إنّه يعرث عىل مفردة عربيّة لكّل واحدة من املفردات اليونانية، ويضيف 

لها توضيًحا وافيًا. وإّن عمله هذا من اإلتقان بحيث ال يجد الفالسفة الذين جاؤوا بعده إمكانيّة 

ومؤّسس  واضع  الحقيقة  يف  الفارايب  يكون  وبذلك  املفردات.  تلك  يف  والنقاش  البحث 

مصطلحات الفلسفة اإلسالميّة. وبعد ذلك ينتقل إىل بيان عالقات اللغة والدين والشعب، 

ويضع اليد عىل أهمية التأثري والتأثّر فيام بينها. إّن هذا الكتاب يعّد من الكتب الذهبية والقيّمة 

يف الحكمة اإلسالمية؛ يف حني أنّه مل يتم االهتامم به إال قليالً. كام أنّنا نعاين من هذا الخلل 

يف املرحلة الحديثة أيًضا؛ وذلك ألنّنا مل نستطع أن نشارك يف األبحاث الجديدة. فقد أخفقنا 

إنّنا مل نصل إىل املنظومة  حتى يف إيجاد ترجامت مناسبة لأللفاظ يف املرحلة الحديثة. 
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الفكرية واملنظومة التصورية/ املفهومية أو املبادئ التصوريّة بشكل جيّد. من ذلك ـ عىل 

 ،)Object( والـ )Subject( سبيل املثال ـ أنّنا ال نزال نعيش حالة من العجز تجاه ترجمة الـ

مع أنّهام يشّكالن يف واقع األمر أسس الفلسفة الجديدة ودعامئها، حتى تخلّينا عن ترجمتهام 

يف نهاية املطاف، وأبقينا عىل استخدامهام كام هام. فال نلجأ إىل أّي معادل لهام من قبيل: 

اآلفاقي واألنفيس، أو العيني والذهني، أو الذهني والخارجي، وإمّنا نبقي عليهام كام هام 

بصيغة الـ )Subject( والـ )Object(. وعليه ال يخفى عىل أحد أّن هذا أمر خاطئ، وبالتايل 

فإّن ذلك يفرغ لغتنا من ثرائها وغناها الفلسفي، ومن هنا فإنّنا عندما منارس الفلسفة، نكون 

كمن يتفلسف بلغة اآلخر. إّن اإلنجاز الهام الذي حّققه الفارايب هو أنّه أعاد صياغة مجمل 

املنظومة املفهوميّة، ومل تعد معه حاجة لدى املتعلمني إىل التفكري باليونانية. إّن املشاركة 

تعني الفهم، واملشاركة الفعالة تعني النقد، واملشاركة الفعالة هي ما يقوم به الغربيون تجاه 

أفكار أسالفهم.

* كيف يتّم تأليف الوثيقة االسرتاتيجية يف حقل االستغراب االنتقادي من أجل فهم رضورة 
وطريقة تنفيذ بعض املشاريع البحثّية والتحقيقّية الناظرة إىل الرضورات التي ذكرمتوها؟

- أرى أنّه يجب امليّض بهذا البحث قدًما من خالل التأيّس برتاثنا اإلسالمي. من ذلك 

مثالً أّن كتاب اإلشارات والتنبيهات نّص موجز؛ إّن هذا الكتاب ال ميكن فهمه إال يف ضوء 

الرازي.  الفخر  وإشكاالت  الرازي  الدين  قطب  عىل  الطويس  الدين  نصري  الخواجة  رشح 

فلوال هذه الكتب ملا أمكن لكتاب اإلشارات أن يظهر قّوته الذاتيّة. ثم إّن روايتنا للمسألة هي 

التي تصنع النقد، ونحن نفتقر إىل هذه الرواية. إّن املسألة الرئيسة هي أنّنا ال منتلك رواية عن 

الفلسفة الغربيّة. وال شّك يف أّن الخوض يف االستغراب سوف ينطوي عىل بعض الخسائر 

قطًعا. إّن هذا األمر سوف يكون شبيًها بامليش عىل حافّة الهاوية. إّن من لوازم املواجهة 

االسرتاتيجية مع الغرب هي أن تكون لدينا ـ بغض النظر عن التعلقات األيديولوجية ـ قاعدة 

نظريّة. نحن قبل كّل يشء بحاجة إىل فهم دقيق لالستغراب ومشاركة فيه، وما مل يتم القيام 

اآلن  وحيث  منطقيًّا.  أمرًا  التوثيق  عن  الحديث  يكون  ال  املناسب،  بالشكل  املسألة  بهذه 

أجلس هنا ال أمتلك فهاًم آخر.

* إىل أّي مدى ميكن للقيام مبجموعة من الحوارات مع أهل الفن يف إطار فهم رضورة 
تنفيذ بعض املشاريع أن يؤدي إىل النتائج املطلوبة؟ وما هي اإليجابيات والسلبيات التي 

ترتتب عىل هذا املنهج؟
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- إّن هذا ال يؤّدي إىل نتيجة مطلوبة. إّن تعّدد اآلراء من الكرثة عادة بحيث ميكن للمدير 

أن يقوم بكّل ما يحلو له، ويسند نشاطه إىل إحدى الحوارات. كام ميكن للمدير أن ال يريد 

القيام بهذا الفعل؛ وذلك ألّن الجمع يبدو غري ممكن. إّن األزمة األصليّة هنا تكمن يف أّن 

اآلراء غري  بني  والجمع  لذلك.  مريد  أو غري  اآلراء  بني  للجمع  مريًدا  يكون  أن  إّما  املدير 

ممكن. وإذا مل يُرد الجمع، فإنّه سوف يجري مقارنة لتحديد أّي الخيارات أقرب إىل رغبته، 

أو أّي الخيارات هي األقرب إىل متناول يده، أو أيّها األرسع يف تحقيق مراده، أو أيّها األكرث 

فإّن  الدميقراطية،  الجمع مع  يقبل  الفكري ال  النشاط  إّن  العام.  الفضاء  تناسبًا وتناغاًم مع 

الدميقراطية ليست للنشاط الفكري. وإمّنا يجب عىل الفيلسوف أن يقوم بهذا الدور.

الجزئّية  املراحل  إىل  االستغراب(  )نقد  مرشوع  تقسيم  يف  االنطالق  ميكن  كيف   *
نظام  تدوين  بشأن  تقرتحونه  الذي  املسار  هو  ما  املثال:  سبيل  عىل  ذلك  من  والفرعّية؟ 

املوضوعات يف هذا الشأن؟ وهل متتلكون رؤية عن تجارب اآلخرين يف هذا الشأن؟

- لقد سبق أن ذكرت ما هي املقّدمات الرّضوريّة التي يحتاج إليها نقد الغرب، وأّن الّنقد 

الذي  الشخص  هو  من  انظروا  اليوميّة.  املسائل  من  يبدأ  التفكري  إّن  له.  قيمة  ال  املترّسع 

تواجهونه، وابدأوا املسألة من هذه الزاوية. إيّن دامئًا ما أقول لألصدقاء: إنّهم يدرّسونكم 

فلسفة أفالطون بشكل معكوس. إّن املسألة التي تناولها أفالطون ليست هي مسألة املُثل. 

الذين قتلوا  الناس هم  إّن  إّن مسألة أفالطون كانت هي موت سقراط. كان أفالطون يقول 

إّن  أفالطون:  قال  أفالطون.  فكر  الذي شغل  األمر  هو  الصالحني  موت  فأضحى  سقراط؛ 

الّناس مل يتم تأديبهم بشكل صحيح؛ ومن هنا أخذ يبحث أسباب هذه املسألة. وعمد إىل 

الحق  التمييز بني  القدرة عىل  بأّن املريب يجب أن ميتلك  عرض خصائص املريّب، وقال 

والباطل. أين الصواب؟ إنّه يف املُثل. إن املُثل هي املنزل األخري الذي يصل إليه أفالطون. 

يف حني أنّهم اآلن يستعرضون املسألة بشكل معكوس. فأي فائدة تنطوي عىل هذا الكالم. 

إنّكم إذا نظرتم يف الـ)paideia(، سوف تدركون أّن مشكلة اإلغريق كانت تكمن يف الرتبية 

والتعليم. فام هي مشكلتنا يف العرص الراهن؟ إّن كّل واحد مّنا يف مشكلة مع جانب من 

جوانب الحياة اليوميّة، فهناك من يعاين من الحيثيّة التكنولوجيّة، وهناك من يعاين من حيثيّة 

منط الحياة، وهناك من يعاين من التديّن يف عرص الحداثة، إاّل أّن املسألة الرئيسة هي الحياة 

اإلميانية يف الحياة الحديثة. إّن األشخاص دامئًا ما يصدرون وصفات جديدة؛ حيث ينصح 

البعض بالتنوير الديني، وجامعة يقرتحون التعّدديّة، ويرى بعض محوريّة األخالق بدالً من 

الرشيعة، ويذهب آخرون إىل أمور أخرى. وهذا يعني السعي إىل العثور عىل طريق للحياة 
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ـ  الحديث  العامل  الناس يف  يبحث  السعي، حيث  التيّار ميثّل جانبًا من  إّن هذا  اإلميانيّة. 

العلامنيّة  الرؤية  العلامنيّة هنا هي  للكلمة، واملراد من  التام  باملعنى  العلامنيّة  يعني  الذي 

يجب  أنّه  وأرى  املسألة.  لّب  هو  هذا  الديني.  للتنفس  مجال  ـ عن  السياسيّة  العلامنيّة  ال 

بذل الجهود يف هذا املجال. وإّن من بني األمور الرضوريّة من وجهة نظري هي املفاهيم 

املعنى  نعرف  ال  فإنّنا  الجوهريّة.  املفاهيم  عىل  خاص  بشكل  العمل  فيجب  الجوهريّة. 

الدقيق للعلامنيّة. هناك من يتصّور أّن العلامنيّة تعني فصل املؤّسسة الدينيّة عن املؤّسسة 

السياسيّة. دعيت إىل إلقاء كلمة يف محفل؛ فقال يل أحد الحارضين هناك: لقد كان الشيخ 

املفيد علامنيًّا. فسألته: ما الذي تعنيه بالعلامنيّة؟ إّن ما تقولونه من أّن الشيخ املفيد كان 

علامنيًّا يحمل يف طيّاته نربة، بحيث ال ميكن معه نسبة العلامنية إىل الشيخ املفيد بسهولة. 

ثم تعرّضت إىل توضيح العلامنيّة وأّن العلامنيّة مناسبة يف العامل، وأنّها ارتباط بني العقل 

والنقل؛ يقوم عىل األبستيمولوجيا وامليتافيزيقا. وحتى هيغل وكانط يفرّسان العلامنية عىل 

عن  الدينيّة  املؤّسسة  انفصال  تعني  العلامنيّة  إّن  نقول  نحن  أخرى:  وبعبارة  ديني.  أساس 

املؤّسسة السياسيّة، يف حني أّن هذه املسألة من توابع العلامنيّة وليست العلامنيّة نفسها. 

إّن العلامنيّة تعني املرجعيّة التاّمة للعقل، والعقل هنا ليس هو العقل املتّصل بالعقل الفّعال 

والذي يحصل عىل العلم منه، وإمّنا هو العقل التنويري. قال يل ذلك الشخص: إيّن ال أفهم 

ما تقول، والذي أعلمه هو أّن الشيخ املفيد مل يكن له شأن مع الحكومة. لقد تحّدث كانط 

يف املقّدمة األوىل من كتاب )الدين يف دائرة العقل املجرد( عن اإلميان، وبدأ بالرش الذايت 

للبرش، وهو مفهوم الهويتّ بالكامل. وبعد سلسلة من التحليالت يعمد إىل استعراض فكرة 

الدولة ويقول: إنّنا ال نحتاج إىل إثبات صفات الله التي هي من قبيل: الال متناهي والعلم 

املطلق؛ فهذه تندرج ضمن حقل الالهوت، وال ربط ملعرفتها أو عدم معرفتها بتديّننا. وكّل 

ما نحتاجه من صفات الله ثالثة فقط، وهي: القداسة، والخري، والعدل. والعدل ميثّل السلطة 

الحقيقة  الترشيعيّة. ويف  السلطة  التنفيذيّة، والقداسة متثّل  السلطة  القضائيّة، والخري ميثّل 

فإّن هذا هو مالك الفصل بني السلطات، وأنّه يُتّخذ من هذه الصفات الثالثة للباري تعاىل. 

إّن كانط بدالً من رفع اإلنسان إىل السامء، يعمل عىل استنزال السامء إىل األرض. وطبًقا 

ملا يقوله كانط: إّن إطاعة أوامر الدولة إطاعة ألمر الله. وبذلك تبلور مفهوم املواطنة. وهذا 

يعني أنّك عندما تستمع إىل قوانني الدولة، تكون يف خدمة الله. وعندما تطيع أوامر الدولة، 

إمّنا تطيع األمر القديس؛ وعىل هذا األساس يجب البدء من املسائل الضمنيّة، ثم الدخول 

تتمثّل يف  فهي  املسلم  لإلنسان  والجوهريّة  الضمنيّة  املسألة  أّما  الجوهرية.  املفاهيم  يف 

الحياة اإلميانيّة يف العامل العلامين. ويف الحقيقة فإّن هذه هي مشكلة جميع املسلمني يف 
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البلدان اإلسالمية. وهذه مسألة جاّدة يف جميع أنحاء العامل. وهذا ما تثبته التجربة التاريخية 

هذه  نفهم  يك  ذلك؛  عىل  القدرة  لدينا  تكون  أن  يجب  ما.  حّد  إىل  التاريخ  قراءة  وإعادة 

تنقيح املناهج، وأن  العمل عىل  الرئيس يكمن يف  املسألة يف أعمق تضاعيفها. والطريق 

النزاعات  العمل عىل تقليل  الهاّمة رضورة  الهواجس  نفهم عن ماذا نتحدث. وإن من بني 

اللفظية. إّن املهّمة التي نتحّدث عنها تختلف عن املهّمة التي يتحّدث عنها كانط بالكامل. 

فإّن مصدر مرشوعيّة املهّمة بالنسبة لنا يكمن يف موضع ما يف الخارج، يف حني أّن هذا 

املصدر بالنسبة إىل كانط عبارة عن أمر داخيل. إّن هذا االشرتاك اللفظي أّدى بنا إىل تصّور 

أنّنا وكانط نقف يف موقف أخالقي واحد؛ يف حني أنّنا مل نقف أبًدا يف موقف واحد، ولن 

إّن كانط ال يحمل هاجس اإلميان  نبّي اإللحاد.  إّن كانط هو  نقف معه يف موقف واحد. 

أبًدا. كنت أراسل وود لفرتة من الزمن، وكان وود يقول باستمرار إّن كانط كان يحمل هاجس 

اإلميان. فقلت له: ال بأس، أنا ال مشكلة لدي مع هاجس إميانه. ولكّنه هل ميكن لك أن 

تبنّي يل ما هو األثر الذي تركه فيام خلّفه لنا من أعامل عىل اإلميان؟ لقد ترك كانط لنا تراثًا 

هو بأجمعه ـ وبكّل ما تعنيه الكلمة ـ مغايرًا لالهوت ومناهًضا للدين.

ما هي  اإلسالمي،  والعامل  العلمي إليران  املناخ  والتجارب ومعرفة  للدراسات  طبًقا   *
املشاريع التي تقع عىل سلّم األولويّة يف إطار نقد االستغراب؟

- قلت إّن ماهيّة االستغراب غري معلومٍة بشكٍل دقيٍق، وإّن املشكلة الرئيسة تكمن يف أنّنا 

عندما نتحّدث عن االستغراب، ال يكون من الواضح لنا ما هو اليشء الذي نتحّدث عنه. يف 

حني أّن هذه املشكلة ال وجود لها بالنسبة إىل االسترشاق. إّن ذهنيّة الفضاء األكادميي تجاه 

الغرب  ما، ويريدون أن يرضبوا  أّن بعض املتدينني قد اجتمعوا يف مكان  االستغراب هي 

ليتحّول  إّن االستغراب بحاجة إىل تدقيق شديد؛  أقوله هو  بأنّنا أفضل منه. والذي  والقول 

. وعندها حيث نأيت عىل ذلك االستغراب سيكون واضًحا ما هو العلم  إىل حقٍل تخّصيصٍّ

الذي نعنيه. وهذا ما سعى الدكتور حسن حنفي إىل القيام به يف كتابه. وقد قال يف ذلك 

إّن االسترشاق يهدف إىل الهيمنة، وأّما االستغراب فهو يهدف إىل التحّرر من هذه الهيمنة. 

االسترشاق(.  )أي  له  املقابلة  النقطة  من خالل  االستغراب  إصالح  إىل  فقد سعى  وبذلك 

ومن وجهة نظري ليس هناك بأس يف هذا املسعى. إّن هذه املساعي تساعد عىل إثراء لغة 

لغة االستغراب؛ بعنى أن  إثراء  العمل عىل  يتعنّي علينا فعله هو  ما  أّول  االستغراب. وإّن 

نعمل عىل وضع كّل ما منتلكه عىل الطاولة، ثم نعمل بعد ذلك عىل تنظيمها وترتيبها. إّن 

أدبياتنا الداخليّة هي كّل ما منتلكه. ولننظر اآلن إىل ما قاله املفكرون العرب يف هذا الشأن، 
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نظر  قبيل: االستغراب من وجهة  تعريف املرشوع، من  ونعمل عىل ترجمته، ونعمل عىل 

حنفي عىل سبيل املثال وما إىل ذلك. وقد عمدنا إىل تأليف كتاب )املفكرون التنويريون 

قبل  من  تأليفه  تم  الذي  الوحيد  الكتاب  هو  وهذا  الغاية.  لهذه  ونرشه  العريب(  العامل  يف 

مؤّسسة )ترجامن(.

خالل  من  نعمل  أن  مبعنى  وممكنة؟  صحيحة  الغرب  مع  االنتقائّية  املواجهة  هل   *
التفكيك والفصل بني العقائد والتداعيات واملعطيات الغربية يف حقل )الحسن( و)القبيح(، 

عىل أخذ كل ما هو من الغرب )الحسن(، وتجّنب كّل ما هو من الغرب )القبيح(.

- إّن من بني أهّم أزمات املسلمني يف مواجهة الغرب، هي أّن جّل هذه املواجهة قد 

حدثت عىل املستوى السيايس. ويف الحقيقة فإنّنا قد تعرّفنا عىل الغرب من زوايته السياسيّة 

أّن هناك لدينا  ـ  الفكريّة، من ذلك ـ عىل سبيل املثال  الزاوية  واإلمربالية فقط، وليس من 

الفارسية  اللغة  الفلسفي الغريب الذي مل يرتجم إىل  الهاّمة بشأن الرتاث  الكثري من الكتب 

بعد، يف حني هناك لكتاب )املجتمع املنفتح وأعداؤه( وحده ثالث ترجامت. ملاذا؟ ألّن 

املعسكر  معركة  نشاهد  أن  لنا  وأداة سياسيتني. ميكن  البعض وسيلة  إىل  بالنسبة  الرتجمة 

الرشقي والغريب بني اآلثار واألعامل املرتجمة؛ فهناك مجموعة تعمل عىل ترجمة األدب 

كّل  وتعمل  واألمرييك.  اإلنجليزي  األدب  ترجمة  عىل  تعمل  أخرى  ومجموعة  الرويس، 

مجموعة دامئًا عىل استقطاب األنصار، وحيازتهم إىل صّفها من خالل األدب والفلسفة. إّن 

لدينا مواجهة سياسيّة مع الغرب؛ ولهذا السبب فإنّنا ال نعرف الكثري من هؤالء املفكرين. 

ماذا يعني االنتقاء؟ أن يأيت شخص إىل جامعة بهشتي ـ عىل سبيل املثال ـ ويختار شخًصا 

باسم هربرت هارت، ويعمل عىل ترجمة كتاب له بعنوان )مفهوم القانون( وبعض الكتب 

فلسفة  يدرس  إنّه  الحقوق.  فلسفة  مادة  تدريس  يتوىّل  وبذلك  نفسه،  للمؤلف  األخرى 

الحقوق، وكأّن فلسفة الحقوق كلّها تتلخص يف آراء هربرت هارت، الذي هو مفكر حقوقي 

إبراز  نفسه  الوقت  ننتقي، ولكن علينا يف  أن  أرى من الرضوري  الوضعية.  بالفلسفة  يؤمن 

التعّدد أيًضا، ويجب عرض أدبيات العلم واملعرفة بشكل كامل. وقد قمنا يف هذا السياق 

برتجمة كتاب )املدارس الفلسفية للحقوق املعارصة(. ويف الفصل الخاص منه باملدارس 

الوضعيّة  أن مدرسة  إثبات  الكتاب ميكن  التعريف بسبع عرشة مدرسة. من خالل هذا  تّم 

الحقوقيّة واحدة من هذه املدارس، وهناك ست عرشة مدرسة أخرى غريها أيًضا. لقد قلت 

لإلخوة: عندما تُظهرون وجود النظريات الست عرشة، عندها ميكن للنظريّة السابعة عرشة 
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أن تكون مدرسة إسالميّة. ينبغي أن ال تكون األجواء العلميّة بحيث يبدو منها أنّه ال يوجد 

هناك سوى مدرسة واحدة. إّن هذا الخطأ يقع فيه حتى املستنريون أيًضا، من ذلك أنّهم ـ 

مثالً ـ كانوا قد خلقوا مناًخا بحيث مل يكن ألحد أن يتجّرأ عىل نقد كارل بوبر؛ وكان الذي 

ينكر شيئًا صادًرا عنه، كأنّه يُشّكك يف بديهيّة من البديهيات. علينا أن نرى ما الذي يقال يف 

األدب العاملي، ويجب أن نضع ما يقال كلّه فوق الطاولة. إذا مل نحصل عىل جميع ما يقال، 

ال نستطيع أن نكّون معرفة بهذه الجغرافيا، وحيث ال تكون لدينا مثل هذه الجغرافيا املعرفيّة، 

ال ميكن أن تكون لدينا مشاركة فكريّة صحيحة وجاّدة. من ذلك أنّكم ـ عىل سبيل املثال 

أدبيات  ترجمة  نعمل عىل  أن  علينا  اليسار، يجب  بيد  ما  األدبيات يف موضوع  رأيتم  إذا  ـ 

اليمني. وإذا كانت األدبيات بيد اليمني، تعنّي علينا العمل عىل ترجمة أدبيات اليسار. فعلينا 

أن نضيف إىل الطاولة ما نفتقده. ليس لدينا يف مؤّسسة ترجامن تعّهد تجاه أحد سواء أكان 

من اليمني أم اليسار، بعنى أنّنا نعمل عىل وضع جميع إمكانياتنا عىل الطاولة، ونسعى إىل 

الحصول عىل ما نفتقر إليه. عندما تروم قراءة عمل لصدر املتألهني، يجب عليك قراءة رشح 

الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي بوصفه ناقًدا لصدر املتألهني؛ حيث إنّه قد قرأ عمل صدر 

املتألهني من زاوية مّشائيّة، كام يجب يف املقابل قراءة رشح الشيخ حسن زاده اآلميل؛ حيث 

يرشح العرفان النظري لصدر املتألهني، ويجب أيًضا قراءة الشيخ املازندراين الذي يعترب من 

املنتقدين لصدر املتألهني. ال ميكن لنا أن نعترب كالم صدر املتألهني فصل الخطاب، قبل 

أن نستمع إىل ما يقوله الناقدون له. ال ميكن لنا أن نحرم أنفسنا من قراءة الرشوح املختلفة 

لكتاب اإلشارات، ثم نقول إّن كتاب اإلشارات من أفضل الكتب. يجب العمل عىل مقارنة 

كتاب اإلشارات بيشء آخر؛ يك ميكن القول بأنّه أفضل منه. علينا يف الخطوة األوىل أن 

نقبل بتعّدد اآلراء. وبطبيعة الحال فإّن القول بالتعّدديّة ال يعني القول بالنسبيّة؛ بل بعنى أن 

نعلم بأّن هناك يف العامل أقوااًل مختلفة حول موضوع واحد. يجب االعرتاف بهذا االتّجاه 

بوصفه كالًما علميًّا، والتحاور يف هذا الشأن، أو االنتصار إلحدى النظريّات املوجودة أو 

اإلتيان بنظريّة جديدة؛ إذ ال ميكن تجاهل هذه النظريات. وإال ففي غري هذه الحالة، سنكون 

نحن أّول الضحايا.



الحدث األهم في القرون الوسطى 
هو سعي الكنيسة إلى الّسلطة السياسّية

حوار مع الدكتور أحمد رضا مفتاح

يندرج هذا الحوار الّتخّصيص يف نطاق إعادة تأصيل املكّونات املعرفّية لحقبة العصور 

الوسطى. وقد تضّمنت اإلجابات أبرز اإلشكاليات املتعلّقة بعالقة الكنيسة املسيحّية بالدولة 

والجدل حول املجتمع املدين وتنظيم الحياة طبقاً لنظام العلمنة وفصل الدين عن الدولة.

حوارنا هنا مع الباحث يف الفلسفة وعلم األديان يف جامعة تربية مدّرس يف قم املقّدسة 

الاّلهوت  تاريخ  دراسة  يف  املتنّوعة  واملقاالت  الكتب  من  الكثري  له  صدرت  وقد  بإيران. 

املسيحي، )املسيحية يف العامل املعارص(، )تعاليم الكنيسة الكاثوليكية(، )عيىس النارصي(، 

)الغفران بواسطة اإلميان يف الديانة املسيحية(، )مفهوم اإلميان الكاثولييك يف ضوء آراء 

أوغسطني وتوما األكويني(، وما إىل ذلك من الكتب األخرى. وقد قّدم يف هذا الشأن سلسلة 

من املحارضات يف الجامعات األوروبّية واآلسيويّة. 

 ويف ما ييل وقائع الحوار:

»املحّرر»

لناحية  خصوصاً  الوسطى،  العصور  يف  الكنيسة  تحّوالت  تاريخ  تقرأون  كيف  بداية   *
الكيفية التي تبلور فيها مرشوع تقديس أو حجية السلطة الالَّهوتية؟

القرنني  نعترب  أن  أردنا  إذا  ـ  الوسطى  العصور  مرحلة  الذي شهدته  األهم  الحدث  إّن   -

روما  من  اإلمرباطورية  انتقال  هو  ـ  العصور  هذه  انطالق  نقطة  للميالد  والخامس  الرابع 

اإلمرباطورية.  من  الغريب  الجانب  يف  السلطة  يف  خلل  حدث  حيث  القسطنطينية،  إىل 

كذلك  تسعى  كانت  والدينية،  الروحية  مرجعيتها  إىل  باإلضافة  الكنيسة  فإّن  الحقيقة  ويف 

القرن  حوايل  ويف  عليها.  سلطتها  وبسط  واالجتامعية  السياسية  املسائل  يف  التدّخل  إىل 
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الخامس للميالد فام بعد، زعمت الكنيسة أّن السيد املسيح استخلف بطرس، وحيث كان 

بطرس يعيش يف روما، وكان هو خليفة عيىس، فإّن خليفة بطرس بدوره سوف يُعترب خليفة 

للسيد املسيح عيىس أيًضا. إّن اّدعاء الكنيسة الروميّة يريد القول بأّن السيد املسيح حيث 

استخلف بطرس، فهذا مينح السلطة والتفّوق للكنيسة الرومية عىل جميع الكنائس األخرى، 

وأّن عىل جميع الكنائس األخرى أن ترضخ ملرجعية الكنيسة الرومية. وبطبيعة الحال فإّن 

الكنائس األخرى مل تقبل بهذا االّدعاء رغم احرتامها لكنيسة روما لكونها مقرًّا لإلمرباطورية، 

التمهيد  الرومية إىل  الكنيسة  اتّجه سعي  الحادث  االّدعاء. وبعد هذا  بهذا  تقبل  ولكّنها مل 

لالستحواذ عىل السلطة، وهذا ما حصل مع مرور الوقت. وكانت نقطة بداية سلطة الكنيسة 

يف الغرب قد تحققت يف عام ٨00 للميالد، ففي الوقت الذي قامت معه إمرباطورية بيزنطة، 

البابا،  يد  اإلمرباطور شارملاين عىل  تتويج  تم  اإلمرباطورية،  لهذه  بأجمعه  الغرب  وخضع 

وتّم التعريف به بوصفه إمرباطور الجانب الغريب، وكان ذلك إعالنًا لسلطة الكنيسة الرومية 

تبلور  كيف  القائل:  السؤال  من  الثاين  بالجزء  يتعلّق  فيام  وأّما  فصاعًدا.  اللحظة  تلك  من 

فيجب  األرض؟  الله يف  لخالفة  واّدعائها  مرجعيتها  أو  الكنيسة  أو حجية  تقديس  مرشوع 

القول: إّن هذه املسألة تعود إىل االّدعاء ذاته القائل بأّن بطرس هو خليفة السيد املسيح، 

وعليه فإّن األسقف الذي يرأس الكنيسة الرومية يكون خليفة لبطرس. ويف الحقيقة فإنّهم 

يّدعون أّن الرتاث الرسويل يتواصل يف الكنيسة الرومية. إّن النقطة الهاّمة التي يتّم الحديث 

عنها يف الكنيسة الرومية، هي أّن الرتاث الرسويل وتبًعا له ما يحدث يف الكنيسة، ينطوي 

إذا مل يرد يشء  أنّه  الكتاب املقّدس وحجيّته، بعنى  اعتبار وحجيّة مساوية العتبار  عىل 

فإنّه سوف  الكنيسة وصادقت عليه يف معتقداتها املدّونة،  الكتاب املقّدس، وارتضته  يف 

يكتسب االعتبار والحجية، وحيث يُعّد استمراًرا للرتاث الرسويل، فإنّه يكون يف حكم خليفة 

الله يف األرض، وواسطة بني الله والناس، وأّن اليشء الذي يحظى بتأييد الكنيسة، سوف 

الزمنيّة من تاريخ العصور الوسطى،  يغدو عقيدة، وإّن الشعار الذي رفع يف هذه املرحلة 

هو أّن ما يحدث خارج الكنيسة الكاثوليكية لن يكون مشموالً للنجاة والفالح. بعنى أنّها 

مل تقترص يف عدم اعتبار الفالح والنجاة عىل غري املسيحيني فقط، بل شملوا بذلك حتى 

املسيحيني الذين ال يدينون بقرار الكنيسة الكاثوليكية أيًضا، وبطبيعة الحال فقد أعيد النظر 

يف هذه املسألة يف اجتامع الفاتيكان الثاين سنة 1963 م.
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مرجعّية  يؤيّد  الذي  األخرى،  الكنائس  سائر  عىل  الرومية  الكنيسة  أفضلية  اّدعاء  إّن   *
هذه  تجلّت  كيف  األخرى.  الكنائس  سائر  قبل  من  اعرتاًضا  واجه  قد  الرومية،  الكنيسة 

االعرتاضات؟ وما هو موقف سائر الكنائس حالًيا من هذا االّدعاء؟

وكنيسة  أورشليم،  كنيسة  وهي:  أولية،  كنائس  خمس  هناك  كانت  األمر  بداية  يف   -

أنطاكية، وكنيسة اإلسكندرية، وكنيسة القسطنطينية، وكنيسة روما. كان االعتقاد السائد لدى 

املسيحيني يقوم عىل أّن كّل واحدة من هذه الكنائس قد تأّسست عىل يد أحد الحواريني 

أو أحد الرسل، وكان اّدعاء اآلخرين يقول بأّن جميع الكنائس تحظى باعتبار مامثل. إال أّن 

الكنيسة الروميّة حيث اّدعت التفّوق منذ القرن الخامس للميالد فالحًقا، كانت تروم إخضاع 

سائر الكنائس األخرى لسيطرتها، بيد أّن الكنائس األخرى مل تستجب لها، رغم أنّها كانت 

تنظر إليها بعني االحرتام والتقدير. إّن كنيسة القسطنطينية التي كانت مقّر اإلمرباطور الذي 

لنفسها  تدعي  كنيسة  كانت  بدعمه،  تحظى  نفسه  الوقت  وكانت يف  إرشافها،  تحت  يعمل 

القوة والسلطة، وبالتايل فقد حظيت بجزء من السلطة هناك. ثم إّن انتقال اإلمرباطوريّة أعّد 

األرضية إىل أن تكون الكنيسة الغربية ومقرّها روما، والكنيسة الرشقية ومقرها يف القسطنطينية؛ 

املسيحية  مسّمى  تحت  الحًقا  الرشقية  الكنيسة  انفصلت  وإن  متوازيتني،  كنيستني  لتكونا 

أّن الخالف ظّل قامئًا، فال األورثودوكس قبلوا بهذا  األورثودوكسية سنة 1054 م. بعنى 

االّدعاء، وال حتى الربوتستانت. نعلم أّن الربوتستانتيني يعتربون جزًءا من الكنيسة الغربية، 

ا بالنسبة  وقد انفصلوا عن الكنيسة الكاثوليكية يف القرن السادس عرش للميالد. مل يكن هامًّ

للربوتستانت أن يكون بطرس خليفة للسيد املسيح أم ال، إمّنا هم مل يقبلوا بأصل االّدعاء؛ 

إذ هم يقولون: حتى لو افرتضنا أّن السيد املسيح ـ استناًدا إىل بعض العبارات املوجودة 

َعرَضا  إمّنا حدث  أّن هذا االستخالف  له، إال  ـ قد نّصب بطرس خليفة  الجديد  العهد  يف 

بحسب املورد، بعنى أّن شخص بطرس قد أصبح خليفة، وأّما االّدعاء الثاين للكنيسة فال 

يقبلونه أصالً، وهو االّدعاء القائل بأّن هذا املسار ـ باعتبار الخالفة ـ يتواصل يف الكنيسة 

الكاثوليكية. وعىل كل حال فإّن هذا االّدعاء من قبل الكنيسة الكاثوليكية مرفوض حتى من 

قبل الكنيسة الربوتستانتية.

* ما هي املعتقدات والقرارات الجدلّية للكنيسة يف العصور الوسطى؟

- كام سبق أن ذكرنا فإّن اليشء األهم الذي ميكن اإلشارة له هو ادعاء التفّوق واألفضلية 
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اّدعاء  هو  اآلخر  واألمر  اآلخرين،  عىل  لنفسها  الكاثوليكيّة  الكنيسة  تّدعيه  كانت  الذي 

ومنزلة خالفة  وهو شأن  لنفسها،  الكاثوليكية  الكنيسة  تنسبها  كانت  التي  والسلطة  الحجيّة 

الله عىل األرض. وذلك ألّن هذه املسألة خلقت تحديات أخرى. وذلك ألّن اّدعاء الكنيسة 

الكاثوليكية يقوم عىل أنّها متتلك حق التعليم، بعنى أّن الكنيسة الكاثوليكية هي التي تحّدد 

ما هو املعتقد الصحيح، وما هو املعتقد الخاطئ، وإّن الكنيسة الكاثوليكية هي التي تحّدد 

ما هي النسخة التي يجب قراءتها من الكتاب املقّدس، وما هو التفسري الذي يجب نرشه 

عن الكتاب املقّدس، وما هي املناسك والشعائر الكنسية، وإّن تعيني تلك الشعائر يعود 

إىل الكنيسة؛ فحتى تعيني الشعائر يعود إىل الكنيسة. ويأيت التحّدي هنا من أنّه يؤّدي إىل 

حدوث رشخ طبقي بني رجال الدين وعامة الناس، بعنى أّن الكنيسة يكون لها جملة من 

الصالحيات، ويكون لهذه الصالحيات صبغة تعليمية وتطبيق للمناسك، وأّما جمهور الناس 

من غري رجال الدين فليس لهم سوى الحّد األدىن من األدوار، وإّن هذا الدور يف الغالب 

ويف  التحديات.  تثري  التي  األمور  جملة  من  املسألة  هذه  أّن  يبدو  حرًصا.  للكنيسة  يكون 

الحقيقة فإّن هذه االّدعاءات من قبل الكنيسة تؤّدي إىل االقتدار والسلطة، ومتّهد األرضية 

للحروب الصليبية، كام تؤّدي إىل محاكم التفتيش أيًضا.

العصور  يف  الزمنّية  املراحل  مختلف  يف  والدولة  الكنيسة  بني  العالقة  كانت  كيف   *
تحلّلون  وكيف  والدولة؟  الكنيسة  بني  العالقة  لهذه  املتبادلة  التأثريات  هي  وما  الوسطى، 

العالقة املتبادلة بني الكنيسة والدولة يف اضمحالل هذه املرحلة؟

- سبق يل أن أرشت إىل أّن شارملاين قد تّم تتويجه ملًكا عىل يد البابا سنة ٨00 للميالد، 

وقد شكل هذا األمر بداية للعالقة بني الكنيسة والدولة. وال يخفى بطبيعة الحال أنّه يف الجزء 

السلطة  هو  اإلمرباطور  أصبح  القسطنطينية،  إىل  اإلمرباطورية  مقّر  انتقل  وعندما  الرشقي، 

اإلمرباطورية. ويف  من  بأمر  تشكيله  تّم  إمّنا  العاملي  نيقية  مؤمتر  منازع. وحتى  بال  العليا 

الجزء الرشقي تحّققت هذه العالقة عىل نحو أرسع. وأّما يف الجزء الغريب من اإلمرباطورية 

بداية  ذلك  شّكل  فقد  جديدة،  إمرباطوريّة  تشّكلت  حيث  للميالد،   ٨00 عام  منذ  الروميّة 

أنّنا  إىل  االلتفات  من  بّد  واإلمرباطور. وال  الغربية  الكنيسة  بني  العالقة  منعطف جديد يف 

من  املرشقيني  نعني  ال  ـ  الحال  بطبيعة  ـ  فإنّنا  الوسطى،  العصور  عن  هنا  نتحّدث  عندما 

املسيحيني؛ فإّن أغلب األحداث التي شهدتها حقبة العصور الوسطى ويتم الحديث عنها 
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بوصفها منتمية إىل العصور املظلمة، واملظامل واملفاسد التي ارتكبتها الكنيسة، إمّنا تنتمي 

إىل الكنيسة الغربية. ومن هنا فإنّنا يف بحث العصور الوسطى ال شأن لنا بالكنيسة الرشقية 

العصور  نقد  يف  يقال  ما  كّل  إذ  الحًقا؛  ظهرت  التي  الربوتستانتية  الكنيسة  وهكذا  تقريبًا، 

الوسطى إمّنا صدر عن الربوتستانت؛ حيث سعوا إىل بيان مظامل تلك املرحلة، بغية تحسني 

صورتهم وإظهارها بشكل أفضل. لقد بدأت هذه العالقة بعد عام ٨00 م، والنقطة الهاّمة 

نوًعا من  للكنيسة  فإّن هذا مينح  البابا؛  يد  تتويج اإلمرباطور عىل  يتم  أنّه عندما  تكمن يف 

كان  ـ  البابا  أو  اإلمرباطور  إىل شخصية  بالنظر  ـ  التاريخ  الدولة. وعىل طول  التفّوق عىل 

هذان املنصبان ونوع العالقة بينهام يشهدان صعوًدا وهبوطًا يف تفّوق أحدهام عىل اآلخر، 

ومن هنا كان هناك نزاع متواصل يف هذا الشأن بني اإلمرباطور والبابا. فحيث يكون الناس 

الدولة،  سلطة  من  أقوى  الكنيسة  سلطة  تكون  الكنيسة،  كالم  إىل  ويستمعون  تديًّنا،  أكرث 

ولكن كلاّم اقرتبنا من نهايات العصور الوسطى، كانت النزعة التعبديّة ومستوى التديّن لدى 

الناس ينخفض، ويقل استامعهم لكالم الكنيسة، وبذلك كانت سلطة الدولة والحكم تطغى 

عىل سلطة الكنيسة. مع مرور الزمن تجد الكنيسة من يستمع إىل كالمها، وتبًعا لذلك نجد 

كنيسة إنجلرتا تعلن عن استقاللها، ثم يعمل مارتن لوثر عىل تشكيل تيّاره اإلصالحي يف 

أملانيا، وبذلك أخذ هذا الرشخ يزداد يوًما بعد يوم. منذ القرن التاسع للميالد فصاعًدا، كان 

هناك تواصل بني الكنيسة والحكومات، وكان مختلف امللوك يسعون بختلف الطرق إىل 

املحافظة عىل حريم الكنيسة، وكانت الكنيسة بدورها تستعرض عضالتها وتصدر األحكام، 

القرن  ذروتها يف  العالقة  بلغت هذه  وقد  للكنائس.  والرضائب  األرباح  تقديم  يتم  كان  بل 

التاسع واستمرّت إىل القرن الرابع عرش والخامس عرش للميالد تقريبًا، وكانت نتيجة ذلك 

نوًعا من سلطة الكنيسة يف الغرب.

* هل تحّقق االرتباط املتبادل بني الكنيسة والدولة يف مرحلة خاصة من التاريخ بشكل 
وثيق، بحيث ميكن أن نطلق عليها مصداق الدولة الدينية؟ وهل كان االرتباط الثنايئ املتبادل 

بني الكنيسة والدولة تجربة ناجحة؟

مل  الدولة،  يف  املطلق  الحاكم  هو  البابا  يكون  أن  تعني  التي  الدينية  الحكومة  إّن   -

البابا والحاكم كانا يف بعض األزمنة يتواصالن  أّن  الرغم من  أبًدا. عىل  التحّقق  يكتب لها 

ويتعامالن فيام بينهام. وأّما أن تعمد الكنيسة بنفسها إىل تشكيل سلطة دينيّة مستقلة متثّلها 
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بشكل خالص، فهذا ما مل يحدث يف التاريخ أبًدا. رغم أنّها كانت تقيم عالقات وثيقة مع 

الحكومة وتقف إىل جانبها. ويف هذا الشأن كانت الكنيسة يف املقابل تحصل عىل امتيازات 

وصالحيات كبرية. من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أنّها كانت متتلك سلطة عىل املدارس 

والجامعات، أو املؤّسسات التي تعرف حاليًا بدائرة النفوس، حيث كانت تعود إىل بحث 

التعميم وتسجيل الوالدات والوفيات وما إىل ذلك. ويف الحقيقة ميكن القول إّن هناك نوًعا 

من العقد الضمني غري املكتوب يقيض بتوزيع املهام واملسؤوليات بني الكنيسة والدولة، 

دوًرا  تلعب  كانت  الكنيسة  أّن  بيد  الدولة،  بيد  فكانت  الرسمية  السلطة  بعنى  الحكم  أّما 

كبريًا يف بعض مفاصل الدولة، وأما تحت مسّمى الحكومة الدينية املستقلة قد ال نستطيع 

فقد عمد  الحال  الكنيسة. وبطبيعة  تدّخل كبري من  التعبري، ولكن كان هناك  استعامل هذا 

كالون خالل نهضة اإلصالح الديني إىل إقامة حكومة دينية يف جنيف. ولكّني أرى أنّه قد 

ال نستطيع القول بأّن الكنيسة نفسها تبّنت إقامة حكومة دينية، نعم كان للكنيسة دور مؤثّر 

يف تأسيس بعض الحكومات. ورّبا أمكن القول أّن الكنيسة يف تدّخلها مل تكن أقل من 

إّن العالقة الوثيقة بني  الدينية؛ ألنّها كانت تتدّخل يف مختلف املجاالت.  مرتبة الحكومة 

الكنيسة والدولة يف العصور الوسطى مل تكن تجربة ناجحة، ورّبا عاد سبب هذا الفشل 

إىل ادعاء الكنيسة الكاثوليكية بالسلطة املطلقة، وكانت تسمح لنفسها بالتدخل يف مختلف 

املجاالت، وال تعطي فسحة من املشاركة إىل اآلخرين، األمر الذي ضيّق الخناق عليها، 

وفقدت اعتبارها مع مرور الوقت. ويف الحقيقة فإّن الثّقة التي كانت متنح من قبل الناس 

إىل الكنيسة، أخذت تفقد بريقها شيئًا فشيئًا، ويعود ذلك بطبيعة الحال إىل أسباب مختلفة، 

ومن بني أهّمها هي املسائل واألبحاث الالهوتية والفلسفية، وأبحاث من قبيل: تبلور النزعة 

اإلنسوية قبل القرن الرابع عرش والخامس عرش للميالد. وهي األمور التي تؤّدي إىل كرس 

هيبة الكنيسة، وفقدان عنرص الثقة، وتزعزع يف تديّن الناس.

* ما هي املناشئ واألسباب التي أّدت إىل اندالع الحروب الصليبية؟ وما هي التداعيات 
والتبعات التي تركتها هذه الحروب عىل املسلمني واملسيحيني عىل السواء؟

كانت  تعلمون  وكام  الكنيسة.  لدى  السلطوية  النزعة  إىل  تعود  الصليبية  الحروب  إّن   -

ـ  أّن شخًصا  ذريعة  الكنيسة تحت  قامت  هاّمة تحت سيطرة املسلمني. وقد  مناطق  هناك 

عىل ما يبدو ـ كان ينوي زيارة بيت املقدس أو أورشليم، وكانت تحدث بعض النزاعات 
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واملناوشات أو مينع املسيحيون من الزيارة، أو يتم التضييق عليهم يف هذا الشأن. فكانت 

هذه ذريعة لنشوب الحرب الصليبية. وبذلك قامت الكنيسة باستثارة عواطف الّناس من أجل 

استعادة بيت املقدس من املسلمني؛ وذلك ألّن أورشليم تعترب مسقط رأس السيد املسيح، 

وحتى املفهوم الصليبي يحظى بقداسة خاّصة لدى املسيحيني. وعليه فقد اندلعت الحرب 

الصليبية تحت هذه الذريعة، وإال فإّن الدافع الحقيقي إىل هذه الحروب يعود ـ يف األصل ـ 

إىل تلك األحقاد والعداوة التي كانت تحملها الكنيسة تجاه املسلمني، ونزوعها إىل املزيد 

من السيطرة، وكان من بني أفضل املناطق خصبًا والتي تتمتّع بكانة من الناحية االقتصادية 

وانطالق  اإلسالم  ظهور  منذ  الدوام  عىل  قامئًا  الدفني  الحقد  هذا  كان  وقد  فلسطني.  هي 

فإّن أورشليم  الحقيقة  إّن بعض تلك املدن كانت محورية، ويف  الفتوحات اإلسالمية. ثم 

أو فلسطني كانت متثّل الكنيسة األم ومهد ظهور اليهودية واملسيحية. إّن هذه البقاع بعد أن 

فتحت عىل يد املسلمني، واعتنق أغلب الناس اإلسالم لسهولة فهم تعاليمه، كان وقع ذلك 

عىل الكنيسة شديًدا. وعليه فإّن بداية هذا النزاع كانت تعود إىل سقوط أجزاء واسعة وهاّمة 

من مناطق األساقفة ومهد املسيحية بيد املسلمني. وقد أّدى ذلك إىل اعتبار اإلسالم منافًسا 

بقاعهم  استعادة  أجل  من  املسيحيني  عزائم  تستثري  املسيحية  وأخذت  للمسيحية،  وعدًوا 

الصلبان عىل  املسيح، ورسموا  السيد  باسم  املقّدسة  الحرب  املقدسة، وخطّطوا ملسألة 

ترتّب  الزمن. وقد  يقرب من قرنني من  الحروب ملا  الجنود وثيابهم. واستمرّت هذه  ألوية 

عىل الحروب الصليبية بعض التداعيات الثقافية / الدينية. من ذلك مثالً أّن الكنيسة فقدت 

شيئًا من رصيدها ومكانتها، فالكنيسة التي كانت ترسم هالة حول نفسها، عندما انهزمت عىل 

أّدى  املتدينني املسيحيني، وهذا  معنويات  انهيار يف  أّدى ذلك إىل  العسكري،  املستوى 

بدوره إىل سقوط تلك املنزلة والهالة والسلطة التي كانت الكنيسة تحيط بها نفسها. بيد أّن 

أكرث التداعيات كانت ذات طابع ثقايف، وذلك ألّن الحروب أّدت إىل تعرّف املسيحيني عىل 

ما كان يختزنه العامل اإلسالمي من الحضارة والفن والثقافة وحتى األبحاث الفلسفية. وإثر 

تعرّف املسيحيني عىل العامل اإلسالمي بفعل تلك الحروب، حدث لديهم نوع من التحّول 

العميق عىل املستويني العلمي والثقايف.

العصور  يف  الديني«  »اإلميان  لـ  الكنيسة  تعريف  شهدها  التي  املنعطفات  هي  ما   *
الوسطى؟ وبعبارة أخرى: ما هي التحوالت التي شهدتها هذه املرحلة فيام يرتبط بالعالقة 

بني العقل واإلميان؟
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- إّن الجواب عن هذا السؤال متشّعب. فكام نعلم فإّن آباء الكنيسة واملتكلمني املسيحيني 

يف العصور الوسطى كانوا حتى ما قبل القرن الثالث عرش للميالد، من األفالطونيني بأجمعهم، 

إىل أن حّل القرن الثالث عرش للميالد حيث انتقل ألربت الكبري وتوما األكويني ـ بتأثري من 

الفلسفي  التيار العقالين الذي كان سائًدا يف اإلسالم ـ إىل أورسطو. وبالنظر إىل املنهج 

العقل واإلميان. تساءل  العالقة بني  الكنائس، تختلف  آباء  إليه كل واحد من  ينتمي  الذي 

جيلسون يف كتاب له بعنوان »العقل والوحي يف العصور الوسطى«، قائالً: هل هناك من 

حاجة إىل العقل أو الفلسفة؟ هناك من يعارض توظيف الفلسفة يف بيان املفاهيم اإلميانية، 

وقد أطلق جيلسون عىل هذه الجامعة تسمية التريتوليون؛ وذلك ألّن تريتوليان هو الشخص 

الذي أشار إىل بعض كلامت بولس، قائالً: »ما هي العالقة بني أثينا وأورشليم؟!«. والذي 

يعنيه بذلك هو أنّنا ال نحتاج إىل الفلسفة؛ فالفلسفة هي نتاج تفكري برشي، ونحن نستطيع 

املخالفني.  من  عدد  هناك  وعليه  الوحي.  إىل  يستند  الذي  املقّدس  الكتاب  إىل  الرجوع 

هم  منهم  األوىل  واملجموعة  مختلفة،  تصنيفهم ضمن مجموعات  فيمكن  املوافقون  أما 

الذين تأثّروا باألفكار الغنوصية من آباء الكنيسة، من أمثال: كلمنت اإلسكندراين وأورغون 

ويوستريون، من الذين يعتربون الدين والفلسفة شيئًا واحًدا؛ ألّن الفلسفة من وجهة نظرهم 

تقوم عىل العقل اإلرشاقي. وعىل هذا األساس يكون منشأهام واحًدا. بعنى أنّهم يعتربون 

العقل اإلرشاقي والوحي شيئًا واحًدا، ويقولون إّن الفلسفة والدين يشء واحد. إّن أشخاًصا 

من أمثال: أوغسطني وآنسلم وتوما األكويني، يذهبون إىل االعتقاد بإمكانية االستفادة من 

العقل والفلسفة يف بيان األمور اإلميانية، رغم اختالفهم يف املناهج الفكرية. فإّن أوغسطني 

وآنسلم وبيناونرتا أفالطونيون، وإّن توما األكويني أرسطي. وهنا فيام يتعلّق بالعقل واإلميان 

نجد أّن السؤال األهم يقول: هل للعقل اعتبار مستقل؟ إّن أوغسطني وآنسلم والقس بناونرتا 

ـ  أنّهم  يبدو  ولكن  اإللهيات،  خدمة  يف  أداة  بوصفة  بالعقل  االعرتاف  إىل  ذهابهم  رغم 

بااللتفات إىل تأكيدهم عىل مسألة الفيض ـ ال مينحون العقل اعتباًرا مستقالً. ويف الحقيقة 

بأّن اإلميان فوق  القائلة  الرؤية  العقل يقع عىل هامش اإلميان، ويف هذا الشأن تسود  فإّن 

يقبل  يكن  إذ مل  املنهج األرسطي؛  األكويني إىل سلوك  توما  يذهب  املقابل  العقل. ويف 

لغة  ذلك  نستعمل يف  أن  علينا  يجب  باإلله،  اآلخرين  تعريف  أردنا  إذا  ويقول  بالفطريات 

يفهمها الجميع، وال ميكن لنا أن نعترب شيئًا بوصفه أمرًا فطريًّا. إنّه يقول إّن العقل معترب يف 

حّد ذاته، وميكن للعقل أن يكون مستقالً. ومن هنا فإنّه يقول: إّن لدينا طريقان إىل املعرفة، 
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أحدهام: طريق العقل، واآلخر: طريق الوحي. إّن اختالف توما األكويني عن اآلخرين يكمن 

يف أّن االخرين كانوا يؤمنون بالعقل عىل هامش اإلميان، وكانوا يلجأون يف بعض األحيان 

إىل التفسري العقالين، مثل آنسلم؛ إذ يسعى إىل توجيه مسألة التجسيم. وقد ذهب يف كتابه 

»ملاذا أصبح اإلله إنسانًا؟« إىل االعتقاد بأّن علينا أن نسوق األدلّة بحيث ال تتعرّض التعاليم 

إىل اإلشكال، بعنى أنّنا إذا أردنا أن نستدّل، دون أن نتمّكن من اإلتيان بدليل متقن أو كامل، 

فإّن التعليم اإلمياين سوف يتعرّض إىل اإلشكال. وعىل هذا األساس نقول: هناك طريقان 

إىل املعرفة، وميكن إثبات بعض األشياء بواسطة العقل، ولكن ليس كّل األشياء. من ذلك 

مثالً: إنّه ميكن إثبات أصل وجود الله بالعقل، ولكن ال ميكن إثبات الثالوث بالعقل. هذا 

تبويب كيل ميكن لنا أن نقوله بشأن العالقة بني العقل واإلميان. ومن الجدير ذكره ـ بطبيعة 

الحال ـ أّن توما األكويني عندما يتحّدث بوصفه فيلسوفًا، يكون مختلًفا عنه عندما يتحّدث 

بوصفه متكلاًم، بعنى أنّه عندما يروم استفادة يشء عىل املستوى الفلسفي يقول قّررت. 

إّن  ولكن عندما يريد قول يشء بوصفه متكلاًّم، فإنّه يكون عىل شاكلة أوغسطني ويقول: 

اإلميان هبة إلهية.

* كيف تحلّلون مسار تبلور قوانني الكنيسة؟ وبالتايل هل أّدت هذه القوانني إىل ترسيخ 
التديّن؟

النقطة،  هذه  إىل  اإلشارة  الرضوري  من  أرى  الكنيسة  قوانني  بحث  يف  الدخول  قبل   -

وهي أّن الدين اليهودي يتمحور ـ مثل اإلسالم ـ حول الرشيعة، بعنى أّن لألحكام الفقهية 

الرشيعة  بدأت  املسيحية،  إىل  األمر  وعندما وصل  اليهودية.  الرشيعة  حضوًرا صارًخا يف 

منذ عرص بولس فصاعًدا باالنحسار، حيث تم التخيّل عن جميع تلك األحكام التفصيلية 

والحالل  واألطعمة  والصوم  الصالة  أبواب  يف  اليهودية،  الرشيعة  يف  موجودة  كانت  التي 

والحرام واألعياد وما إىل ذلك، وتم تظهري الفيض بوصفه هو الذي ينجي اإلنسان وليس 

أعامله. إذن فالرشيعة ـ بذلك املعنى الذي كان موجوًدا يف اليهودية ـ قد تم التخيّل عنها 

يف املسيحية، فام الذي يفعله املسيحيون؟ إّن هؤالء برور الزمن يشعرون بالحاجة إىل 

سلسلة من اآلداب والتعاليم التي ميكن لهم إظهار تديّنهم من خاللها، ومن هنا تبلورت تلك 

الشعائر السبعة يف العصور الوسطى. بعنى أّن الدين الذي تخىّل عن الرشيعة، يضطّر إىل 

وضع مجموعة من الترشيعات األخرى، يك يتمّكن املسيحيون من إظهار تديّنهم بواسطتها. 
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فتّم لذلك وضع الترشيعات العامة اآلتية: التعميد، والتأييد، والدرجات املقّدسة، والتطهري، 

واالعرتاف، والزواج، واألهم من ذلك كلّه هو العشاء الرباين. وبعض هذه الترشيعات يتم 

بالديانة  الترشّف  عىل  عالمة  هو  الذي  التعميد  قبيل:  من  العمر،  يف  واحدة  مرّة  بها  القيام 

املسيحية، والتأييد املرتبط بسن البلوغ. فالذين يتّم تعميدهم يف الصغر والطفولة، يقومون 

بإجراء التأييد عندما يصلون إىل سّن البلوغ. وهناك موردان يف الديانة املسيحية عىل درجة 

بالغة من األهمية، وهام العشاء الرباين كتذكار للعشاء األخري وهو يف حكم الصالة، واألمر 

اآلخر الذي اكتسب أهمية بالغة بالنسبة إىل املسيحيني يف العصور الوسطى هو االعرتاف، 

ففي العصور الوسطى كان الهاجس األهم لدى الناس هو أنّهم إذا ارتكبوا معصية، وجب 

عليهم التوجه إىل القس قطًعا، واالعرتاف أمامه بتلك املعصية؛ ليقوم القس بطلب املغفرة 

لهم، يك يتأكّدوا بعد ذلك أنّه مل يعد عليهم ذنب، وكان هذا من أهم مظاهر تديّنهم. ولكن 

عندما تّم وضع هذه الترشيعات، ظهرت هناك حاجة إىل وجود أحكام وتعاليم تضمن تطبيق 

هذه الترشيعات، ومن هنا فقد ظهرت مجموعة من القوانني يف الكنيسة بالتدريج من أجل 

من  مجموعة  وضع  تّم  التي  والشعائر  املناسك  إىل  وباإلضافة  املناسك،  تطبيق  ضامن 

بعد علامين  لها  يكون  قد  التي  ـ  األمور  بعض  الكنيسة يف  قامت  لها،  والقوانني  األحكام 

بحسب املصطلح ـ بوضع بعض القوانني أيًضا. من ذلك مثالً أّن الطفل الذي يولد ـ كام 

يتم تسجيله حاليًا يف دائرة النفوس واألحوال املدنية ـ كان يتم تسجيله يف مكتب الكنيسة، 

ويتّم تعميده. ويتم عند تسجيله بيان بعض األمور من قبيل كيفية تسجيله، ومن هو والده 

ووالدته، ومن هو الشاهد وما إىل ذلك، ويتم وضع سلسلة من اإلرشادات. طوال العصور 

الوسطى كانت هناك مجموعة من القوانني املبعرثة، والتي تّم تجميعها الحًقا. وعليه فإّن 

القوانني الكنسية إمّنا كانت يف الغالب من أجل إظهار تدخل الكنيسة بزيد من الوضوح، 

بعنى أّن الكنيسة هي التي تقّرر كيفيّة تطبيق هذه الترشيعات، وما هي الضوابط التي يجب 

أّن كيفيّة تطبيق كّل واحد من هذه  القوانني. من ذلك عىل سبيل املثال  اتّباعها يف تطبيق 

بالترشيعات والضوابط، سوف يصدق  الفرد  يتقيّد  لها ضوابط خاّصة، وإذا مل  الترشيعات 

عليه وضع آخر. من ذلك مثالً أّن الكنيسة تحرّم الطالق؛ فإذا عمد شخص إىل طالق زوجته، 

وتزّوج من امرأة أخرى، يكون زواجه الثاين باطالً ويدخل يف الزنا. ترى قوانني الكنسية أّن 

الذي يرتكب بعض الذنوب يجب محاكمته ومعاقبته، ويف بعض األحيان يتم تعيني الحكم 

لو  الثاين، ويقولون:  والزواج  الطالق  تقّدم يف حالة  ما  قبيل  من دون محاكمة مسبًقا، من 
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أن شخًصا ارتكب هذا الذنب ميكن له التكفري عنه ومسامحته. وحيث قام الفرض عىل أّن 

الكنيسة هي مرفأ النجاة، وإّن كّل من تنبذه الكنيسة لن يكون مشموالً للنجاة. إّن هذه األمور 

تحتاج إىل سلسلة من القوانني والضوابط التي تظهر سلطة الكنيسة واقتدارها. ورّبا كان 

بعض هذه القوانني ينطوي عىل تبعات، كام نرى ذلك اليوم إذ تحّول ذلك بنفسه ليشّكل 

تحّديًا. من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ هل ميكن ملن طلّق زوجته وتزّوج من امرأة أخرى أن 

يشارك يف مراسم العشاء الرباين؟ بحسب القوانني الكنسيّة ال يجوز له املشاركة يف العشاء 

الكنيسة ال تريد أن تفقد هؤالء األشخاص، ومن هنا أخذوا  الرباين. وأما يف املقابل فإّن 

يبحثون يف مرحلة الحقة عن كيفية التعامل مع هذا الّنوع من األشخاص؟ هناك من أمثال 

نس كوب من يعتقد برضورة رفع قانون الطالق، وهناك من يرّص عىل وجوب رعاية القوانني 

الكنسية. وهناك من أمثال كاسرب من سلك طريًقا وسطًا؛ فقال بعدم جواز الطالق، ولكن لو 

حدث أن اقرتف شخص موبقة الطالق املحرّم، ال يجري عليه الحكم الالحق الذي فرضته 

الكنيسة من عدم حضوره يف الكنيسة وعدم تناوله للعشاء الرباين. وكذلك فإّن هذا اإلفراط 

والتفريط يؤّدي ببعض القساوسة أو بعض األساقفة إىل ارتكاب املعايص، وهو ما نسمعه 

عرب وسائل اإلعالم من حني آلخر تحت مسمى التحرّش الجنيس باألطفال وما إىل ذلك. 

وهذا إمنا هو نتيجة لذلك اإلفراط والتفريط يف القوانني الكنسية.

* هل وضعت الكنيسة طوال العصور الوسطى قوانني اضطرّت بعد قرون إىل إلغائها، أو 
وضعت قانونًا مخالًفا للقانون األّول؟ ثم هل وضعت الكنيسة قانونًا مل تقبل به سائر الكنائس 

األخرى؟

- فيام يتعلّق با إذا كانت الكنيسة قد صادقت عىل ما يخالف قوانينها السابقة؛ يجب 

القول: إّن بناء الكنيسة يقوم عىل عدم فعل ذلك أبًدا، ولكن علينا ـ بطبيعة الحال ـ أن نفرّق 

بني »العقيدة« ، وبني »املبدأ« ، فالعقائد عبارة عن تلك النظريات التي تتّم املصادقة عليها 

يف املجالس العاملية، ويتّم اإلعالن عنها رسميًّا من قبل البابا. والعقيدة تعني ذلك األمر 

املوجود  املوروث  مع  التعامل  يتم  معه كام  التعامل  ويتم  نقضه،  الذي ال ميكن  املسلّم 

يف الكتاب املقدس، فكام أنّه ال ميكن تغيري ما قاله السيد املسيح، كذلك ال ميكن 

نقض ما يُصادق عليه من قبل هذه املجالس. وأما املورد الخاليف الواضح بني الكنائس 

فهو يتجىّل يف مسألة التامثيل؛ حيث قيل يف أحد املجالس بحرمة وجودها وأنّه ال بّد من 
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القضاء عليها، وقيل يف مجلس آخر: ال إشكال يف وجودها. هذا من املوارد الواضحة جًدا 

واملتناقضة طوال تاريخ الكنيسة. وأّما يف بقية املوارد فلم يحدث هناك تغيري، وإنّهم يرّصون 

التفريط،  أو  اإلفراط  أنّهم وقعوا يف  بشّدة. ولو شعروا يف بعض املوارد  التغيري  عىل عدم 

واألسلوب.  املنهج  يف  التغيري  خالل  من  الوضع  تغيري  عىل  ما  حّد  إىل  سيعملون  فإنّهم 

ولكّنهم ال يرفعون اليد عن ظاهر ما متّت املصادقة عليه سابًقا. من ذلك ـ عىل سبيل املثال 

ـ أنّهم يف االجتامع االستشاري األّول للفاتيكان صادقوا عىل عصمة البابا، وقالوا بأّن البابا 

يقف عىل رأس مجلس األساقفة، وأّن البابا وحده ميلك سلطة، ويف االجتامع االستشاري 

الثاين للفاتيكان، دون سعيهم إىل نقض العصمة املمنوحة للبابا، يذعنون بأّن للبابا مرجعيّة 

عىل رأس مجمع األساقفة. بعنى أنّه ميثّل الساعد الهام يف العملية االستشارية. وهذا يعني 

يعرّب عن تغيري طرأ عىل ما متّت  إليه مجمع األساقفة، وهذا  يتوّصل  ما  ينّفذ  إمّنا  البابا  أّن 

املصادقة عليه سابًقا، ولكّنهم ال يسّمون ذلك تغيريًا يف املنهج. وفيام يتعلّق بالجزء الثاين 

من سؤالكم، يجب القول: إّن الكنيسة الكاثوليكية تتّبع نظاًما تراتبيًّا متسلسالً مثل الدرجات 

والرتب العسكرية، وال ميكن أن يكون هناك مترّد من املراتب الدنيا عىل األحكام الكنسية 

الصادرة عن املراتب العليا. ويف األساس فإنّنا قلاّم نشاهد تفرّقًا واختالفًا يف الكنائس التابعة 

للمسيحية الكاثوليكية واألورثودوكسية. وأّما يف الكنيسة الربوتستانتية فيمكن لكّل شخص 

الخمسمئة  يزيد عىل  ما  الكنيسة  لهذه  فإّن  ولذلك  به.  الخاّصة  ورؤيته  قراءته  له  تكون  أن 

فرقة أو طائفة. وبطبيعة الحال ميكن طرح السؤال بالصيغة اآلتية: هل يستمع الكاثوليكيون 

إىل  يستمعون  كانوا  األمر  واقع  يف  أنّهم  هو  ذلك  عن  والجواب  الكنيسة؟  إىل  بأجمعهم 

النهضة  بعد عرص  ولكّنهم  بالتعبّد،  يتّصفون  وكانوا  الوسطى،  العصور  مرحلة  الكنيسة يف 

لو  األساس  التعبّدية. وعىل هذا  الصفة  تلك  تخلّوا عن  التنوير،  الديني وعرص  واإلصالح 

تساءلتم عن هذا املعنى وقلتم: هل يعمل الكاثوليكيون حاليًا عىل مراعاة القوانني الكنسية؟ 

يُعّد أمرًا  جوابه: إّن الكثري منهم مل يعد يراعي القوانني الكنسية. من ذلك مثالً أّن الطالق 

الطالق عىل  يلجأون إىل  الكثري من املسيحيني  النظر املسيحية، ولكن  محرًّما من وجهة 

أساس القوانني املدنية السائدة يف بلدانهم، ويتزّوجون ثانية وما إىل ذلك. وطبًقا للقوانني 

الكنسية يجب أن تتم مراسيم الزواج يف الكنيسة وعىل يد القس، ولكن الكثري من املسيحيني 

يتزّوجون عىل أساس القوانني املدنية.
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* ما هي املواقف الهاّمة التي قامت بها الكنيسة يف العصور املظلمة، وما هي التداعيات 
التي ترتّبت عىل تلك املواقف يف نهاية املطاف؟

- رّبا أمكن القول بأّن املوقف األهّم الذي اتّخذته الكنيسة يف مرحلة العصور الوسطى، 

السلطة قد  الكنيسة وراء  إّن سعي  السلطة.  له تداعيات غري حميدة، هو سعيها وراء  وكان 

أن  يُخفون  ال  أنفسهم  الكاثوليكيني  إن  إذ  البابوية.  املفاسد  من  الكثري  حدوث  إىل  أّدى 

بعض البابوات كانوا فاسدين. ويف بحث عصمة البابا ال يّدعون أن هذه العصمة تحول دون 

اقرتاف البابا للذنوب، بل إنّهم يف هذا ال يقحمون الذنوب الشخصية؛ لعلمهم بأّن بعض 

البابوات قد اقرتفوا حتى الكبائر. بل إن املراد هو أنهم عندما يُصدرون اإلعالنات العقائدية 

بها  السلطة دفع  الكنيسة وراء  أّن سعي  نعنيه هو  الذي  فإّن  واألخالقية ال يخطئون. وعليه 

نحو مستنقع الفساد، وميكن لهذا الفساد أن يتعلّق بالفساد األخالقي أو الفساد يف املسائل 

االجتامعية واالقتصادية وما إىل ذلك من املفاسد األخرى. أو أنّهم يف بعض املوارد التي 

اّدعوا فيها السلطة املطلقة، تورّطوا يف تجاهل اآلخرين. وبعبارة أخرى: إّن سعي الكنيسة 

الكاثوليكية يف العصور الوسطى وراء السلطة فرض عليها الكثري من التحديات عىل مختلف 

األصعدة. إّن نزوع الكنيسة إىل السلطة قد اتّخذ يف بعض األحيان نزعة عسكريّة؛ األمر الذي 

الكاثوليكية  بالكنيسة  املطلقة  السلطة  اّدعاء  أّدى  وقد  الصليبية.  الحروب  اندالع  إىل  أّدى 

إىل اعتبار اآلخرين خارج دائرة النجاة، ومل تكن تسمح لآلخر بحق إبداء الرأي، ومل يكن 

الدينية، وكان من  التعاليم  الرأي يف مورد  إبداء  ألّي أحد حّق تفسري الكتاب املقّدس، أو 

نتائج ذلك أن التيّارات التي تنفصل عن املسيحية، يُنظر إليها بوصفها تيّارات مبتدعة، ولن 

تكون املرجعية لغري الكنيسة. يبدو أّن السعي وراء السلطة واالقتدار املطلق ميثّل التحّدي 

األكرب الذي واجهته الكنيسة، وكانت النتيجة أن شاعت يف بعض املوارد أعامل عنف تفوق 

الوصف. كام حدث يف ما ُعرف الحًقا بحاكم التفتيش. ومن هنا فإنّنا إذا أردنا تسمية أهم 

مواقف الكنيسة يف العصور الوسطى والتي أّدت إىل تبعات مريرة وقاسية، ميكن لنا تسمية 

املواقف التي أّدت إىل اندالع الحروب الصليبية، وكذلك املامرسات التي أّسست ملحاكم 

التفتيش. ففي إطار محاكم التفتيش مل يكن يحّق ألحد أن يُبدي عقيدة أو رؤية عىل خالف 

التعاليم الرسمية للكنيسة، ومل يكن يحّق ألحد أن ميارس عمالً ال يعترب مقبوالً من وجهة 

نظر الكنيسة. بل كان التشّدد يبلغ مرحلة بحيث قد تطال حتى الذي ميتنع عن أكل لحم 

الخنزير اتّباًعا للرشيعة اليهودية؛ بعنى أنّهم إذا أدركوا أّن أرسة مسيحيّة متتنع عن أكل لحم 
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الخنزير، فإّن ذلك سيعّد ـ من وجهة نظر الكنيسة ـ جرمية تقرتفها هذه األرسة. وذلك خوفًا 

من أن تكون هذه األرسة هي من تلك األرس اليهودية التي تظاهرت باعتناق املسيحية ولكّنها 

تحافظ عىل يهوديّتها رسًّا. وهذا يشري إىل مبلغ التدّخل الذي سمحت الكنيسة به لنفسها، 

الرهبان  مهام  بني  من  إّن  دواخلهم.  يختلج يف  وما  الناس  تفتش حتى عن ضامئر  بحيث 

الدومينيكان أثناء االستامع إىل االعرتاف، ما كان يتمثّل يف نوع من التجّسس، يف حني أّن 

أصل تعاليم االعرتاف كانت تقيض باقتصار الشخص املسيحي املؤمن عىل االعرتاف بذنبه 

فقط، ولكن هؤالء الرهبان كانوا يطالبونه بأكرث من ذلك ويحثّونه عىل إفشاء أرسار اآلخرين 

أيًضا. وعىل كّل حال يبدو أّن هذه املوارد هي من التداعيات املريرة التي حدثت يف كنائس 

العصور الوسطى، وفرضت ضغوطًا كبرية عىل املتديّنني، وكانت نتيجة ذلك ـ بعد عرص 

النهضة واإلصالح الديني ـ أن تنّكر الكثري من الناس لذلك الدين الذي تقّدمه الكنيسة لهم.



االستغراب الّنقدي علٌم ضروريٌّ 

لفهم الغرب ونقد معارفه

حوار مع الربوفسور الدكتور أبو الفضل ساجدي]]]

بيًِّنا يف إطار مفهوم  التاريخّية ونقده منفسًحا  تأخذ قضّية فهم الغرب كام هو يف نشأته 

االستغراب النقدي. وهذا الحوار الذي أجريناه مع الباحث واألكادميي اإليراين الدكتور أبو 

الفضل ساجدي ينطلق من هذه القضّية املعرفّية؛ ليطّل عىل جملٍة من املشكالت املفصلة 

ساجدي  الربوفسور  أّن  واملعروف  املعارصة.  الغربية  الحداثة  تشهدها  التي  بالتحّوالت 

حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف فلسفة الدين من جامعة كونكورديا الكندية. وحالياً ميارس 

نشاطه يف حقل التحقيق والتأليف والتدريس يف مؤّسسة اإلمام الخميني للتعليم والتحقيق. 

وقد صدر له مختلف الكتب واملقاالت يف دراسة فلسفة الدين ونقدها من وجهة نظر غادامري 

وفيتغنشتاين وشالير ماخر وغريهم، كام له تأمالت يف حقل أسلمة العلوم اإلنسانية أيضاً. 

ويف الحقيقة فإّن أغلب مؤلّفاته تأيت يف إطار النظر إىل املعتقدات الغربية، وقد أقام الكثري 

هذا  يف  نسعى  األساس  هذا  وعىل  االستغراب.  حول  التعليمية  والدورات  الحصص  من 

الحوار إىل البحث بشأن بعض املسائل العاّمة يف موضوع االستغراب.

»املحّرر»

* نرجو منكم يف مستهّل هذا الحوار أن تبيِّنوا لنا املعنى املقصود من مفهوم االستغراب 
النقدي؟ 

ـ نحن نعيش يف مجتمع يحتّم علينا العمل عىل نقد األفكار الغربية وتحليلها ودراستها 

بشكل مبارش، مع الفرز بني نقاطه اإليجابيّة والسلبيّة. يف البُعد النظري ويف مواجهة الغرب، 

متّس الرضورة والحاجة إىل نوعني من الّنشاط، وهام أّوالً: أْن نتعرّف عىل الغرب، بعنى 

أن نُخضع الغرب إىل البحث والدراسة الدقيقة. هناك اتّجاهات مختلفة يف العامل اإلسالمي 

]1]- تعريب: حسن عيل مطر الهاشمي.
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تجاه االستغراب؛ بعنى أّن البعض متأثّر بالغرب، وبعض يلتزم الحياد تجاه الغرب، والبعض 

مع  التعاطـي  االنتقائية يف  الرؤية  تفضيل  إىل  فأميل  أنا  وأّما  الغرب.  مواجهة  يختار  اآلخر 

الغرب، بعنى أن نأخـذ من الغرب الجانب اإليجايب، ونرتك الجانب السلبي منه. وثانياً: 

التعاطي النظري املبارش واإلجابة عن التحديات التي تم إيجادها يف البلدان اإلسالمية من 

قبل السلطة الواعية والالَّواعية للثقافة الغربية. إّن أسئلة من قبيل: ما هي التحديات املاثلة 

املجتمعات  يف  الدين  عزل  إىل  أدت  التي  األسباب  هي  وما  الغرب؟  مواجهة  يف  أمامنا 

. الغربية؟ هي من بني األسئلة العامة التي يجب التعاطي معها بشكٍل نظريٍّ

* كيف تبدو لكم األسباب التي دعت الغرب إىل اإلعراض عن األمر الديني وخصوًصا 
يف املرحلة املعارصة؟

ـ لو نظرنا إىل الغرب ـ وال سيّام ما قبل أواخر القرن العرشين ـ سوف نرى تبلور رؤية 

سلبية بالكامل تجاه الدين. بحيث إنّك لو سألت طالباً غربياً يف الجامعة عن ماهية الدين؛ 

فإنّه سوف يجيب عن هذا السؤال من زاوية تاريخية وسلبية. فهو يرى أّن الدين مقولة منتهية 

الصالحية، وأنّه مل يجلب للبرشية سوى الرضر. إّن هذه الرؤية السلبية إىل الدين يف الغرب 

األدلة  من  الكثري  هناك  الرؤية  هذه  أصل  معرفة  مقام  ويف  ومؤّسساتية.  متوّسعة  رؤية  هي 

إىل  وعاطفية  قلبية  نزعة  هناك  ـ  ومتسامحة  مثالية  برؤية  ـ  القول  ميكن  والعملية.  النظرية 

اإلميان بالله يف العامل الغريب، ولكّنها نزعة مفتقرة إىل أّي تأثري عىل واقع الحياة. وعىل كّل 

حال حيث يكون هناك ارتباط فطري متجّذر بني الناس وبني الله سبحانه وتعاىل، ويكون 

الفطرة  لهذه  محاربة  أي جهة  يكون بقدور  لن  لخالقه،  اإلنسان  بحب  ذايت  هناك شعور 

اإللهية أن تستأصل وتجتّث جذور الله من الفطرة بالكامل. إال أّن االعتقاد بالله عىل هذا 

املستوى يعترب بوصفه مجرّد افرتاض؛ ألّن املعتقدات اإلميانية ليس لها أّي تأثري يف حياة 

اإلنسان الغريب. بعنى أّن الدين ليس له أي أثر عىل الحياة االجتامعية يف العامل الغريب. 

هذه  عىل  األمر  وكان  بالتدريج.  اإلسالمية  البلدان  إىل  والثقافة  السلطة  هذه  تسلّلت  وقد 

الشاكلة ـ بطبيعة الحال ـ حتى أواخر القرن العرشين للميالد تقريباً. وأما يف الغرب نفسه 

منذ أواخر القرن العرشين، فقد أّدت بعض األسباب النظرية والعملية إىل إعادة إنتاج اآلراء 

تجاه الدين واملعنويات بشكل وآخر. وقد كان لهذا اليشء بدوره أسباباً نظرية وعملية أيضاً. 

ويف الحقيقة إذا أردنا بيان هذه الحقيقة باختصار، أمكن القول: إّن األسباب النظرية لهيمنة 

عن:  عبارة  للميالد،  العرشين  القرن  أواخر  حتى  الغرب  يف  الثقافة  من  النوع  هذا  وسيادة 

النظري  والضعف  الحياة،  وفلسفة  الدين  باب  للدفاع يف  وقابلة  متناغمة  رؤية  عدم وجود 
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العملية  األسباب  وأما  األفكار.  الدفاع عن هذه  الغربيني عن  املفكرين  للمسيحية، وعجز 

فهي عبارة عن: الضعف العميل يف املؤّسسة الكنسية ورجال الدين والقساوسة، وكذلك 

بينها  فيام  تظافرت  قد  الضعف،  من  األنواع  هذه  جانب  إىل  التكنولوجية  املسارات  تطّور 

الفلسفات اإللحادية يف  اتّساع رقعة  فإّن  الدين الحاكم. وكذلك  السلبية إىل  النظرة  لتعزيز 

اتجاه متناغم  انتشار  العرشين للميالد إىل  القرن  أّدى حتى منتصف  الغريب، بحيث  العامل 

الكثري من  أقّر  لقد  من اإللحاد يف املساحات اإلنطولوجية واألبستيمولوجية واملفهومية. 

املفكرين الغربيني بأنّهم مل ميتلكوا الجرأة عىل الترصيح باسم الله والدين يف االجتامعات 

العلمية؛ هناك أربعة أسباب أّدت إىل هيمنة وسيادة مثل هذه الثقافة يف العامل الغريب، وهي 

أّوالً: الضعف الّنظري للدفاع عن الرؤية الدينيّة واألنرثوبولوجيّة والرتبويّة املتناغمة. وثانياً: 

ضعف الكتاب املقّدس. وثالثاً: الضعف العميل للمؤّسسة التي تّدعي متثيل الدين. ورابعاً: 

الّنهضة إىل  تقّدم عرص  وكلاّم  الدين.  التخيل عن  أعقب  الذي  الكبري  التكنولوجي  التقدم 

االقرتان  هذا  أّدى  وقد  التكنولوجيا.  ثم  والعلامنيّة  العقالنيّة  إليه  أضيفت  بالتدريج،  األمام 

بالغربيني إىل أن يتصّوروا أّن هذا التّطّور قد تحّقق بفعل إنكار الدين. وقد تسلّل هذا التصّور 

أّدت  التي  األسباب  بعض  هناك  كانت  فقد  الحال،  وبطبيعة  أيضاً.  اإلسالميّة  البلدان  إىل 

إىل حدوث استدارة يف املجتمع الغريب تجاه الدين واملعنويات؛ وذلك ألّن الغربيني قد 

واجهوا تحديات جاّدة وعميقة عىل مستوى األبعاد النظريّة.

* ماذا يعني إليكم مصطلح »الثقافة الغربية«، وما هي مقّوماته وأركانه ومقاصده؟

العقائد والقيَم واملعايري واآلداب والتقاليد االجتامعيّة،  الثّقافة عبارة عن مجموع  إّن  ـ 

واألدوات املادية املستعملة يف مرسح الحياة. ويف الحقيقة فإّن الثقافة تتألّف من طبقتني، 

وهام أّوالً: الطبقة الفكريّة والّنظريّة، والثانية: الطبقة الخارجية واملادية. أّما الطبقة األوىل 

الظاهرية  وطبقتها  واملعايري.  والقيَم  املعتقدات  عىل  تشتمل  فهي  الثقافة،  من  )الّنظريّة( 

وكيفية  والصناعة  التكنولوجيا  قبيل:  من  وأدوات  والتقاليد،  اآلداب  عىل  فتشتمل  واملادية 

امللبس واملسكن وما إىل ذلك. ومن الواضح أّن هناك ارتباطاً بني الطبقة النظرية للثقافة 

والطبقة العملية منها. بحيث يتّخذ اإلنسان العاقل واللبيب من الطبقة الّنظريّة للثقافة مبنى 

وأساساً للطبقات العملية. ومن هنا متثّل املعتقدات والقيَم واملعايري أساساً نظرياً وفكرياً 

بيد أّن األساس الفكري للغرب هو أساس خاص بالكامل. بعنى أّن املعتقدات  للثقافة. 

والقيَم واملعايري التي ميكن الحديث عنها بوصفها أسساً نظرية للثقافة، تكون مختلفة يف 

الحداثة،  ومرحلة  الوسطى،  والعصور  اإلغريقية،  اليونانية  من  املتنّوعة  املراحل  هامش 
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ومرحلة ما بعد الحداثة. وعليه فإّن الثقافة بهذا التعريف الذي أسلفناه، قابلة للتحليل ضمن 

هذه املراحل األربعة. ففي العصور الوسطى كانت تهيمن معتقدات فّذة وفريدة من نوعها. 

وقد شّكل ضعف هذه املعتقدات من الناحية النظرية والعملية مقدمة إىل حدوث االستدارة 

ونهضة اإلصالح الديني، ووالدة الربوتستانتية من رحم الكنيسة. إّن الربوتستانتية مشتقة من 

كلمة )protest( بعنى االعرتاض؛ وعىل هذا األساس فإّن تحليل هذه املعتقدات الجوهرية 

إىل  بالنسبة  األهميّة  غاية  يف  االستغراب  إّن  االستغراب.  إىل  بالنسبة  كبرية  بأهميّة  يحظى 

الثقافية، ويعمل بذلك عىل نقل معتقداته  الهيمنة  العامل اإلسالمي، وذلك ملا للغرب من 

وقيَمه ومعايريه إىل البلدان اإلسالمية. إّن املتأثرين بالغرب قد قبلوا بالطبقات النظرية من 

الثقافة الغربية من أعامق أنفسهم، ومن هنا فإنّهم يدافعون من تلقائهم عن هذه الطبقات يف 

صلب البلدان اإلسالمية. إًذا، حيث كان للثقافة الغربية سيطرة عىل البلدان اإلسالمية، وكان 

بعض املفكرين يف الغرب بصدد فرض سلطة العامل الغريب عىل اإلسالم، فإّن االستغراب 

يُعترب يف غاية األهميّة بالنسبة إىل املجتمعات اإلسالمية. ثم إنّنا عندما نطالع فكر املنظرين 

يف العامل الغريب ندرك أنّهم كانوا يسعون إىل السيطرة عىل العامل ثقافياً. ومن خالل قراءة 

تافلر،  وألفني  ماكلوهان،  ومارشال  فوكوياما،  يوشيهريو  أمثال:  من  أشخاص  دراسات 

وصاموئيل هنتنجتون من الذين طرحوا نظريّة رصاع الحضارات، وقالوا برضورة سيطرة القيَم 

الليربالية / الدميقراطية، ندرك أّن هذه األفكار إمّنا كانت تقوم عىل برنامج معّد مسبقاً بهدف 

السيطرة الثقافية عىل العامل. لقد عمد الغربيون إىل نقل تكنولوجياتهم إىل مختلف البلدان 

يف ُرزَم ثقافية. ومن هنا فإنّه من األهميّة بكان أن نتعرّف إىل الغرب بشكل دقيق، وأن ندرك 

الطبقات الجوهرية لنظريتهم، لرنى كيف ميكن لنا يف الوقت الراهن أن نواجه الغرب بشكٍل 

منطقيٍّ وصحيح.

* يف مقام االستغراب الّنقدي يعّد االهتامم بالتحديات التي يواجهها الغربيون من جملة 
العامل  أمام  الفرص املاثلة  باختصار ما هي  لنا  االتجاهات األساسية. هل لكم أن ترشحوا 

اإلسالمي بالنظر إىل هذه التحديات؟

ـ أجل، لقد كان العامل الغريب يواجه بعض التحديات، وإّن االهتامم بهذه التحديات يعّد 

أمراً هاماً ورضورياً بالنسبة إىل البلدان الرشقية. وهذه التحديات أعم من التحديات النظرية 

والتحديات العملية. وبطبيعة الحال كان للبلدان اإلسالمية بدورها آفات كثرية أيضاً، ومن 

تعمل عىل  أنّها مل  تفهم اإلسالم بشكل صحيح، كام  البلدان مل  أّن هذه  اآلفات  أهم  بني 

تطبيقه بشكل صائب، وإمّنا اكتفت بجرّد حمل عنوان اإلسالم ال أكرث؛ إذ ال أسلوب الحياة 
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فيها إسالمياً، وال ثقافتها إسالمية، وال منط تفكريها وال تعاملها االجتامعي إسالمياً. ويف 

الحقيقة فقد ابتلينا باإلسالم الورايث. منذ أعوام ظهرت الصحوة اإلسالميّة يف بعض البلدان. 

ولكن الحقيقة هي أّن هذه البلدان اإلسالميّة مل تكن شديدة التمّسك باإلسالم، وهذا كان 

هو السبب يف تشويه صورة اإلسالم؛ ألّن هذا اإلسالم القائم يف املجتمع هو الذي يخضع 

للدراسة يف علم االجتامع الديني. واآلن بالنظر إىل سؤالكم، ومع افرتاض تحديات العامل 

الغريب، فإّن الذي يبدو مهامً هو قدرة اإلسالم عىل تقديم صورة الحضارة الصحيحة وعرض 

األفكار اإلسالمية املتناغمة عىل العامل؛ إذ إنّهم أخذوا ـ بسبب فشل الغرب عىل املستوى 

كنت  قبل عرشين سنة حيث  أذكر  ومقبولة.  بدائل جديدة  يبحثون عن  ـ  والعميل  الّنظري 

مشغوالً بكتابة أطروحتي عىل مستوى الدكتوراه يف جامعة كونكورديا، كان األستاذ املرشف 

عىل رسالتي ـ والذي مل يكن مسلامً بطبيعة الحال ـ يرّص عىل أن يكون موضوع رسالتي هو 

البحث املقارن بني اإلسالم والغرب. وكان يرى أيّن ـ يف مثل هذه الحالة ـ سوف أمتّكن 

اهتامم  حالياً  هناك  يوجد  إذ  وذلك  الغربية.  البلدان  الحصول عىل عمل يف جامعات  من 

كبري بهذا النوع من الباحثني واملحّققني الذين يتمّكنون من املقارنة بني هذين املفهومني، 

ويبيّنوا ما الذي يجب فعله يف هذه املقارنة. يقول صاموئيل هنتنجتون يف نظريته حول رصاع 

الحضارات: إّن التحدي املاثل يف العامل املعارص يتمثّل باملواجهة الثقافية والحضارية بني 

العامل اإلسالمي والعامل الغريب. وبطبيعة الحال فإّن لهذه الرؤية بعداً فكرياً وثقافياً، بعنى 

أنّه بدالً من الهيمنة والسيطرة العسكرية يجب أن نفكر يف إطفاء جذوة الحضارة اإلسالمية؛ 

وذلك ألّن بقاء هذه الجذوة مشتعلة يعني نهاية عرص السيطرة الغربية عىل البلدان اإلسالمية. 

لو كان لنا حضور يف البلدان الغربية، وكان لنا تأمالت يف واقع الغرب عن كثب، فسوف 

الخيار  هذا  يكون  لن  نظري  وجهة  ومن  األفضل،  والخيار  البديل  عن  يبحثون  أنّهم  ندرك 

األفضل شيئاً آخر غري العرض النظري للحضارة اإلسالمية، وتقديم الفكر اإلسالمي الجامع، 

وبيان النامذج اإلسالمية العملية الناجحة إليهم. واآلن علينا أن نسعى إىل العمل عىل هذا 

األمر الهام؛ إذ إّن نجاح الحضارة رهن بتأسيس هذا األمر عىل املستوى النظري والعميل. 

كام أّن للنظريّة املتناغمة واملنطقية والقابلة للدفاع وذات األبعاد، تحتاج إىل ضامنة تنفيذية 

من الناحية العملية. إّن مثل هذه النظرية سوف تثبت آلياتها اإليجابية، وإّن مثل هذه الرؤية 

هي التي سيكتب لها الخلود، وأّما يف غري هذه الصورة، فلن يكون مصريها سوى الفشل، 

تطبيق  إىل  عمدوا  فقد  السابق.  السوفيتي  االتحاد  يف  املاركيس  للنظام  ذلك  حصل  كام 

الفكرة، ولكنهم واجهوا تحديات عىل املستويني النظري والعميل. كام أّن النظام الليربايل / 

الدميقراطي الغريب ـ الذي يعد أهّم بديل للامركسية ـ سوف يتعرّض إىل ذات الفشل الذي 
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منيت به املاركسية يف االتحاد السوفيتي أيضاً. وقد واجه الغربيون أنفسهم هذا التحدي، 

ولذلك فإنّهم يبحثون حالياً عن البديل. إّن البديل سيكون هو ذلك اليشء الذي يخلو عىل 

املستوى النظري من نواقص الليربالية / الدميقراطية، ويكون يف الوقت نفسه قابالً للدفاع، 

ويكون كذلك ناجحاً عىل مستوى التطبيق والعمل. وعليه يجب علينا أن نسعى إىل البحث 

عن هذا اليشء، وإذا أمكن لنا عرض ذلك عىل العامل، فإّن العامل سيقبل ذلك منا.

* هل املواجهة االنتقائّية مع الغرب صحيحة وممكنة؟ مبعنى أنّه من خالل الفصل بني 
القول  الغربية وتقسيمها إىل »حسن« و»قبيح«، تذهب إىل  اآلراء والتداعيات واملنتوجات 

بأخذ كل ما هو حسن يف الغرب، واجتناب كل ما هو قبيح يف هذا الغرب؟

ـ إّن هذه املسألة ال ميكن قبولها باملطلق، وال ميكن رفضها باملطلق. من ذلك ـ عىل 

سبيل املثال ـ أن املنتوجات الثقافية تنقسم إىل قسمني، وهام: منتوجات العلوم اإلنسانية، 

ومنتوجات العلوم التجريبية. أما منتوجات العلوم اإلنسانية للغرب ـ األعم من املنتوجات 

النظرية والتطبيقية والعملية ـ فيجب أن يعاد النظر فيها. حيث ميكن القبول ببعضها، وأّما 

التجريبية  القبول به. وأّما يف مورد املنتوجات  البعض اآلخر منها ـ وهو كثري ـ فال ميكن 

االنتقاء. ومن  يتعنّي علينا املصري إىل خيار  هنا  بها بشكل مطلق. ومن  القبول  فال ميكن 

ناحية أخرى فإنّنا يف االستفادة ذاتها من املنتوجات املادية للغرب نحتاج إىل تأّمل دقيق 

فيها أيضاً. بعنى أن نعمل عىل دراستها برؤيٍة إسالميٍة وتقييم إمكانية إنتاج خيارات وبدائل 

أفضل منها بالنظر إىل الثقافة اإلسالمية؟ يف األمور املادية هناك جامعتان. جامعة تذهب 

إىل االعتقاد بعدم وجود أّي صلة بني األفكار النظرية والدينية وبني املنتوجات التجريبية. 

بينام تذهب الجامعة األخرى إىل القول بوجود مثل هذه الصلة بشكٍل كامٍل وعىل النحو 

املطلوب. وأّما أنا فأذهب إىل رضورة سلوك الطريق الوسط بني هاتني الجامعتني. وبعبارة 

أفضل: إّن قولنا بإمكانيّة االستفادة من الكثري من املنتوجات الغربية يف العلوم التجريبية، 

ال يستلزم عجزنا عن القيام بإجراء التغيري والتحّول يف هذه املنتوجات عىل أساس األفكار 

واملستصلح؛  املنتقى  الغرب  بخيار  القول  إىل  نذهب  فإنّنا  هنا  ومن  اإلسالمية.  والثقافة 

ثانياً يف العلوم  التجريبية، والقول  بعنى القول أوالً بالفصل بني العلوم اإلنسانية والعلوم 

التجريبية بالعمل ـ يف الحّد األقىص ـ عىل تدخل العنارص الثقافية يف املنتوجات املادية.



ال مناص من وضع ضوابط منهجّية 
ه نحو الغرب دقيقة للخطاب اإلسالمي الُموجَّ

حوار مع الباحث املغريب الدكتور إدريس الكنبوري

جملٌة من اإلشكاليات املعرفّية تضّمنها الحوار مع الباحث واألكادميي املغريب الدكتور 

إدريس الكنبوري. فقد تناولنا معه جملًة من األسئلة دارت حول األركان التأسيسّية لالسترشاق 

هذه  يف  وردت  التي  األطروحات  أبرز  من  ولعّل  اإلسالمّية.  املجتمعات  حيال  األورويب 

للخطاب  ومعرفّيٍة  وأخالقّيٍة  منهجّيٍة  ضوابَط  وضع  وجوب  إىل  الباحث  دعوة  املحاورة، 

اإلسالمي الذي ينبغي توجيهه إىل الغرب. وهو ما يدخل يف سياق اسرتاتيجيات املواجهة 

مع االسترشاق املستحدث وخصوًصا ظاهرة اإلسالموفوبيا واآلثار التضليلّية املرتتّبة عليها.

ويف ما ييل نص الحوار

»املحّرر»

* يف املستهل نريد أن تتكرّموا باإلجابة عىل سؤال يتداول اآلن بقّوة، وهو: هل انتهى 
االسترشاق فعالً أم هو يف سريورة من التجّدد واالستمرار؟

ــ إذا كان االسترشاق هو الخطاب الغريب املنتَج عن عامل الرشق، ونقصد هنا بالرّشق 

تحديًدا عامل اإلسالم واملسلمني دون العامل اآلسيوي، فإّن هذا الخطاب ال يزال قامئًا وقادًرا 

عىل تجديد نفسه باستمرار، وبأشكاٍل متعّددٍة ومختلفٍة وأكرث تطّوًرا. لقد ظهر االسترشاق 

الذي  الجديد،  العاملي  القوة  ميزان  إطار  بالخصوص يف  الثامن عرش  القرن  األورويب يف 

أي  الرّشقي،  اإلسالمي  والعامل  املسيحي  الغريب  العامل  بني  حينذاك  يتشّكل  بدأ  قد  كان 

يف إطار نظاٍم من الغلبة والسيطرة، وكان االسترشاق بثابة اآللة الثّقافيّة التي تتحرّك يف يد 

اآللة العسكريّة والسياسيّة، ولنقل إنّه ظهر يف ظّل نظاٍم عامليٍّ جديٍد نقل املركز من العامل 

اإلسالمي إىل العامل الغريب املسيحي، وهو النظام العاملي الذي ظهرت بوادره األوىل يف 

أعقاب حدثني هامني مرتابطني: سقوط غرناطة و»اكتشاف« أمريكا، وكالهام حصال يف عام 



حوارات تأسيسّية في علم االستغراب )رؤى وآراء نقدّية في العلوم اإلنسانّية الغربّية( 202

1492، التي يُجمُع غالبيّة املؤرّخني األوروبيني عىل أنّها كانت بداية االنتقال من العصور 

الوسطى يف أوروبا إىل الحداثة. وإذا تفّحصنا جيًّدا هاذين الحدثني سوف نرى يف العمق 

أّن ما يُوّحد بينهام هو التغريب من الناحية الثّقافيّة، وبسط هيمنة املسيحيّة من جهٍة ثانيٍة، 

يعني  كان  أمريكا  وغزو  األندلس،  إىل  املسيحيّة  أوروبا  توّسع  يعني  كان  غرناطة  فسقوط 

ثقافاتهم وأديانهم املحليّة، وكال  الهنود الحمر والقضاء عىل  الديانة املسيحية وسط  نرش 

الغزوتني قامت بهام إسبانيا الكاثوليكية بعونة الكنيسة، وبعنى آخر، وإن شئنا الّدقّة، قلنا 

إّن االنتقال من العصور الوسطى إىل الحداثة كان باالعتامد عىل سلطة الكنيسة الكاثوليكيّة.

بل  قامئاً،  يزال  ما  اإلسالمي  والعامل  األورويب  العامل  بني  املختل  امليزان  هذا  اليوم، 

ازداد اختالالً، واملنتوج االسترشاقي الذي كان قبل قرنني خاًصا بفئة العلامء املتخّصصني 

أكرث  اليوم  أصبح  والعسكريني،  الديبلوماسيني  واملسؤولني  الضيّقة  األكادمييّة  والدوائر 

الضبط  الخطاب االسترشاقي من  أنزلت  التي  انتشاًرا بفضل وسائل اإلعالم  عموميًّة وأكرث 

اإلسالمي  العامل  يف  اليوم  يحصل  ما  أّن  أرى  إنّني  بل  املفاهيم.  فوىض  إىل  املفاهيمي 

ذلكمثالً  من  االسترشاق،  ملعطيات  حقيقي  استثامر  نتاج  هو  واملسلمني  اإلسالم  وتجاه 

اإلسالموفوبيا التي تنترش يف أوروبا بشكل واسع وتعيد إنتاج خطاب االسترشاق الحديث 

السني  افتعال الرصاع  إزاء اإلسالم واملسلمني، وكذا  القديم  الكاثوليكية  الكنيسة  وخطاب 

الفاريس عىل الصعيد الجنيس، وتطّور خطاب  ـ  الديني، والعريب  الشيعي عىل الصعيد  ـ 

املنظامت الغربية تجاه قضايا املرأة واألرسة يف العامل اإلسالمي، وغري ذلك من الظواهر، 

كل هذا هو نتاج الفكر االسترشاقي الذي ال يزال حارًضا بيننا. 

* بناًء عىل ما ذكرتم، نريد أن نسأل عن الذي بقي وما زال حيًّا من الرتاث االسترشاقي؟

ـ ما بقي حيًّا هو ما كان موجوداً، فالخطاب االسترشاقي مل ميت لكّنه غرّي فقط جلده. 

ال زال الغرب إىل حد اليوم يعتمد عىل ما وضعه املسترشقون السابقون أمثال برنارد لويس 

ومونتغومري واط وجاك بريك وغريهم، ويعيد إنتاج املفاهيم التي صكوها وصاغوها لقراءة 

الرشق أنرثوبولوجيًا وسياسيًا ودينيًا، وبعد حوايل مئة عام تقريبًا نرى اليوم أّن تلك األفكار 

مل تتعرّض للّنقد العلمي، أو لنقل باألحرى إّن هناك محاوالٍت لتغطية وحجب أّي نقٍد لها، 

حتى تبقى هي السيارة. ولنذكر عىل سبيل املثال ال الحرص املنتوج االسترشاقي حول القرآن 

الكريم، فحتى اليوم ال زال ما كتبه مونتغومري واط وثيودور نولدكه هو املسيطر عىل الدوائر 
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البحثيّة األكادميية يف الغرب، فقط يعاد إنتاجه وتجديده ليك يكون أكرث مسايرة للعرص، بل 

إّن تلك اإلنتاجات حول القرآن الكريم انتقلت إىل الساحة الفكرية واألكادميية يف العامل 

اإلسالمي، وأصبح املسلمون هم الذين يستهلكونها بوصفها إنتاًجا علميًا، ويعيدون صياغته 

من جديد والبحث له عن أدلّة وبراهني من داخل النص الديني اإلسالمي. وهذا يعني بالنسبة 

إلينا أّن االسترشاق ليس حيًّا يرزق فحسب اليوم، بل هو حّي بيننا نحن املسلمني. 

* يف ما يتجاوز ما قّدمه إدوار سعيد من تحليٍل ونقٍد لالسترشاق، هل ترون أّن مثّة فسحة 
تاريخّية لرشٍق مستقلٍّ متحّرٍر من صناعات الغرب وهيمنته؟

ـ إنّه سؤاٌل مهمٌّ ومعّقٌد بعض اليّشء، ويتطلّب نوًعا من الحرص يف الّنقاش. إنّني أقول 

بأّن فرصة إنتاج رشق رشقي، أو رشق غري مرشقن بعبارة إدوارد سعيد، قد أتيحت منذ بضعة 

عقود يف العامل اإلسالمي، فهناك عدد كبري من اإلنتاجات التي ظهرت يف العامل العريب ويف 

أنتج  إيران ترّد عىل مطاعن االسترشاق وتعيد تسوية الكريس ليك يقف عىل قوامئه، وقد 

الفكر الشيعي املتقّدم يف هذه الناحية الكثري من األطروحات العلميّة املفيدة التي تتجاوز 

بكثري منهجيّة املسترشقني، ولكن اإلشكاليّة عندنا ليست يف اإلنتاج وإمّنا يف التسويق، ويف 

الهجوم عىل االسترشاق بلغته نفسها يف الغرب. إّن الحقيقة هي أّن السلطة املعرفيّة ليست 

هي تلك التي تنتجها املعرفة يف ذاتها، من خالل قدرتها عىل اإلقناع ومنهجيتها الصارمة، 

بل هي تلك التي توافق عليها الّسلطة األكادميية بوصفها السلطة السياسية التي تسند السلطة 

املعرفية وتعطي ألّي معرفة تريد الرشعيّة النافذة. ويف الدوائر األكادميية الغربية اليوم هنالك 

سيطرة شبه مطلقة للخطاب الذي ينافح عىل االسترشاق التقليدي، االسترشاق الذي يخدم 

الطموحات السياسية للغرب، بحيث يتم إلزام الباحث بالبقاء ضمن املنظومة الفكريّة نفسها 

إذا أراد االعرتاف به، وهذا يتحّقق من خالل اسرتاتيجيٍّة مدروسٍة، حيث يُفرض عىل الباحث 

مثاًل أن يعتمد مصادر ومراجع محّددة يف إنتاج أطروحته، وأن يعتمد حتى مفردات معيّنة، 

 )Jihadisme( ففي فرنسامثالً ال يتّم االعرتاف بأّي باحٍث يف التّطرّف الّديني يستعمل عبارة

بدون حرف دال، بل ال بّد أن يستخدم العبارة )Djihadisme(، األمر نفسه يف إسبانيا، حيث 

عليك أن تستعمل عبارة )Yihadismo(، بدل )Jihadismo(، فهناك سلطة أكادمييّة دورها 

تطويع الفكر العلمي وخلق التطبيع بينه وبني الفكر السائد. 

الداخل،  من  الغريب  االسترشاق  بنية  بتقويض  بالبدء  تلزمنا  الرضورة  أّن  أرى  ولذلك 
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وتفكيك املفهومات التي يستعملها بوصفها مفهوماٍت علميًّة ال يطالها الشّك، ونقل هذه 

اإلنتاجات التي ننتجها إىل اللغات األوروبية بحيث تكون قريبًة من جمهرة الباحثني والطلبة. 

ومن جانب آخر ال بّد من االعتامد عىل األساليب الجديدة يف تنزيل الخطاب، أي التقنيات 

الحديثة ووسائل التواصل؛ ألنّنا ال يجب علينا أن ننطلق من نقد االسترشاق فقط من الرّّد 

من  بّد  ال  بل  عرش،  التّاسع  القرن  يف  معهم  نعيش  زلنا  ال  وكأنّنا  املسترشقني،  نتاج  عىل 

استحضار املرحلة، بحيث علينا نتقويض

النتشار  التّصّدي  ثم  علميّة،  مهّمة  وهذه  التقليدي،  االسترشاقي  الفكر  هذا  تقويض 

مخلّفاته يف العقليات الغربية اليوم، وهذه مهّمة علميّة وإعالميّة مًعا. 

* كيف تتصّورون علاًم لالستغراب يكون الغرب موضوعه يف مقابل االسترشاق؟ وما هو 
تصّوركم ملنهج املقاربة يف هذا العلم الجديد؟

العنوان  يحمل  الذي  كتابه،  الدكتور حسن حنفي يف  وّجهها  التي  الّدعوة  كانت  لقد  ـ 

نفسه، مدفوعًة بهاجس الرّّد عىل االسترشاق من خالل اعتامد اسرتاتيجيٍّة مشابهٍة له، وهي 

إنتاج خطاب حول  إن االسترشاق هو  ما  الغرب بثل  إنتاج خطاب حول  أي  االستغراب، 

الرّشق. ويف ظني هذه األطروحة غري سليمٍة وغري منتجٍة لثالثة أسباب هاّمة:

وإنتاج  واالستعامر،  التّوّسع  للرغبة يف  نتيًجة  األورويب ظهرت  االسترشاق  أّواًل: حركة 

معرفة عن الرشق ليس لفهمه ودراسته بهدف الحوار أو الفهم، بل بهدف الّسيطرة والتّحّكم، 

من هنا فهي كانت حركة يف خدمة املرشوع االستعامري الحضاري الغريب املسيحي بشكل 

عام. وعندما ننادي باالستغراب فإنّنا نكرّس يف عقول الغربيني بأنّنا نريد أن ننتقم من الّنزعة 

االسترشاقيّة ومن الغرب بإنتاج معرفة مضادة، مع أنّنا ال نسعى إىل احتالل الغرب، حتى لو 

استطعنا؛ ألّن املرشوع الحضاري اإلسالمي ال يتأّسس عىل منطق القّوة والغزو والسيطرة، 

بل عىل منطق الحوار والجدل والتعايش. فإًذا نحن يف منطق مختلف عن منطق االسترشاق.

ثانًيا: العرص اليوم تغرّي بشكٍل جذريٍّ عاّم كان عليه الوضع يف بدايات االسترشاق، حيث 

كان التعليم محدوًدا جًدا يف أوروبا، وكانت الجامعات األوروبية يف بدايتها، واألمية منترشة، 

اليوم هناك طفرة معرفيّة كبرية جًدا والكتاب يرّوج  العامل اإلسالمي، لكن  واألمر نفسه يف 

بشكٍل يُضاعف ما كان عليه الحال يف تلك املرحلة بعرشات املرات. واملطلوب اليوم أن 
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يكون هناك خطاب علمّي واٍع موّجه من الرّشق إىل الغرب من أجل فتح صفحة جديدة مع 

العقالء فيه بعيًدا عن صخب السياسة والّنزعة االستعامريّة. 

ثالًثا: اإلنتاج االسترشاقي الغريب كان موّجًها باألساس إىل فئتني، الفئة األوىل هي فئة 

الرّشقيّة  املجتمعات  مفاصل  معرفة  من  لتمكينهم  واإلداريني،  والديبلوماسيني  السياسيني 

التي سيديرونها، لذلك كانت اإلدارات االستعامريّة توظّف املسترشقني معها ليك يكونوا 

بثابة املستشارين الثقافيني، باعتبار أّن القرار السيايس أو اإلداري الذي يصدره االحتالل 

يتحرّك يف إطار بيئٍة ثقافيٍّة ودينيٍّة، وال بّد من معرفة تلك البيئة قبل ذلك، وتلك املعرفة ال 

يوفّرها سوى مسترشق. وقد حصل هذا مع االحتالل الفرنيس للمغرب مثال؛ حيث وظّفت 

اإلدارة الفرنسيّة، أو اإلقامة العاّمة، اثنني من كبار املسترشقني، هام جاك بريك وميشو بيلري، 

وهام املسترشقان اللذان أنتجا أكرث املعلومات حول القبائل والزوايا الصوفية املغربية يف 

تلك الحقبة. 

لذلك أعتقد أنّه يجب تجاوز هذا املنطق كليًّا -منطق املسترشقني- واملرور إىل معرفٍة 

علميٍّة تنطلق من اإلسالم نحو الغرب، وتأخذ بعني االعتبار مجموعة معطيات، من ضمنها، 

أّواًل أّن الحداثة الغربية اليوم تعيش مأزقًا فلسفيًا وعمليًا مًعا، خالفًا للمرحلة التي ظهر فيها 

االسترشاق؛ حيث كانت الحداثة ذات ملعان وبريق، واملطلوب مّنا اليوم تفكيك الحداثة 

الغربية مع تقديم البديل لها املنطلق من الرؤية الفلسفيّة اإلسالميّة. وثانيًا، أّن اإلسالم اليوم 

مل يعد يوجد خارج أوروبا، أي داخل الرشق، كام كان عليه األمر قبل قرن ونيّف، بل أصبح 

اإلسالم اليوم جزًءا من البنية الدميغرافيّة والثّقافيّة ألوروبا، أي أّن الرّشق مل يعد بعيًدا عن 

الغرب، بل صار يوجد يف قلبه اليوم، خالفًا للاميض. وثالثًا، أّن ما يجب أن نطرحه اليوم 

ضمن هذه الرؤية الجديدة هو القابلية للحوار ولالقرتاح، وأن نخاطب العقل الغريب املعارص 

إنتاج معرفة عدوانيّة، عىل مقاس االسترشاق الغريب، بل  أّن دورنا ليس  بنهجيٍّة ترشح له 

إنتاج معرفة بانية، معرفة تتيح للمواطن الغريب تفهم حضارته الغربية نفسها من زاوية مغايرة، 

واالنفتاح عىل البعد اإلنساين يف الثقافة الذي ميثله اإلسالم.

* اشتهرت املدارس االسترشاقّية باالهتامم بلغات الرّشق؟ واهتّم التغريب بنرش لغات 
الغرب عندنا، ولكن األمر مل يؤّد إىل خطاب رشقيٍّ للغرب بلغته، ملاذا؟ وما هي العوائق؟ 

وماذا تقرتحون؟
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ـ مُيكننا رّد أسباب ذلك إىل ظهور موجٍة من التقليد للغرب والحداثة الغربيّة يف وقٍت 

مبكٍر من القرن املايض، ما ساهم بشكٍل كبريٍ يف إجهاض الخربات التي تحّققت مع رّواد 

اإلصالح األوائل من املسلمني، الذين كانوا يريدون إنجاز قراءة مزدوجة للرتاث العريب ـ 

اإلسالمي وللوافد األورويب، ضمن ما ُسّمي بالتوفيقيّة، ولو أنّنا ال نتّفق مع هذا االصطالح 

إليه الرعيل األّول  الذي يحّط يف الحقيقة من قيمة املرشوع اإلصالحي الذي كان يسعى 

من العلامء واملفكرين يف املدرستني السنيّة والشيعيّة؛ حيث إّن الذين روجوه إّما أنّهم مل 

توفيًقا وال  ليس  واالجتهاد  اإلسالم،  االجتهاد يف  والعلميّة ملبدأ  الفكريّة  الدينامية  يفهموا 

تركيبًا بني ما ال ميكن تركيبه، بل إبداع فكري لواقع جديد، أو أنّهم أرادوا إبراز أهميّة الغرب 

يعرف  الذي  الجديد،  التيّار  هذا  فإّن  حال  كّل  وعىل  التوفيق.  كلمة  خالل  من  للمسلمني 

التغريبي، سعى إىل إحالل كّل ما هو غريّب يف الرشق، ثقافة ولغة وطريقة تفكري،  بالتيّار 

بل حتى طريقة طرح السؤال؛ ألّن السؤال نفسه له قيمة حضاريّة والسؤال املغلوط يؤّدي 

بالرضورة إىل أصداء فكرية وثقافيّة مغلوطة، وهو ما عشناه خالل القرن املايض وما زلنا 

الناس هذا. لقد طّور الغرب منهجيّات دراسة لغات الرشق، الرشق  نسحبه خلفنا إىل يوم 

اإلسالمي والرشق اآلسيوي، وأنشأ مؤسسات ومراكز وشعبًا جامعية لهذا الغرض، فأصبح 

االسترشاق يرتكز عىل املعرفة املحايثة والعاملة بثقافات الرشق انطالقًا من لغاته، التي هي 

الوعاء الذي يجد فيه الثقافة مصبوبة صبًّا، بينام رحنا نحن نقلّد الغرب بلغته، وبدل أن يُصبح 

إىل  الرشقية  الثقافات  لنقل  أقنية  الغرب  يف  يعيشون  الذين  العرب  واألكادمييون  الباحثون 

الغرب باستثامر لغاته، صاروا يؤدون مهّمة حضارية مقلوبة، وهي نقل ثقافات الغرب إىل 

الرشق بلغة الغرب نفسه، والنتيجة هي أنّنا أصبحنا أمام »استرشاق محيل«، نابع من باحثني 

وأكادمييني عرب يعيدون كتابة االسترشاق الغريب من جديد، لذلك فنحن اآلن نعيش بني 

تيارين، تيار الترشيق يف الخارج، وتيّار التغريب يف الداخل. 

قراءة  اإلسالمي  الحضاري  إحياء املرشوع  إعادة  هو  اليوم  املطلوب  أّن  نعتقد  ولذلك 

استئنافية، نعيد فيها تجديد الوصال مع املرشوع الّنهضوي الذي أرشنا إليه، قراءة مزدوجة، 

ليك  نفسه  الغرب  بلغات  االسترشاقي  املنتوج  قراءة  إعادة  األوىل  وظيفتني:  عىل  ترتكز 

نخاطب الغربيني أنفسهم ال العرب؛ ألنّنا نعتقد أّن الكتابة بالعربيّة عن االسترشاق قد تكون 

مفيدة، لكّنها تتوّجه إىل ملتق محّدد هو املتلّقي العريب أو املسلم، فبالتايل يكون دورها 

الوظيفة  أّما  للوظيفة األوىل.  بالنسبة  مًعا، ال دوًرا سجاليًا. هذا  أو هام  أو وعظيًا،  تعليميًا 
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الثانية، فهي إعادة تقديم الرّشق إىل الغرب من خالل قراءٍة جديدٍة بلغة الغرب نفسه. 

الرؤية  استبدال  غلرن  أرنست  أمثال  الغربيني  االجتامع  علامء  من  اقرتح  من  مثّة   *
األنرثوبولوجّية للرشق بدل الرؤية االسترشاقّية.. كيف تنظرون إىل ذلك؟ األنرثوبولوجيا بدل 

االسترشاق؟ 

ـ إذا كان االسترشاق، يف التعريف املدريس له، هو املعرفة التي يتم إنتاجها عن الرشق 

وثقافاته ومكوناته البرشيّة والثقافيّة والدينيّة، فإّن األنرثوبولوجيا نفسها ميكن اعتبارها نوًعا 

السائد لالسترشاق،  التعريف  نتوقّف عند هذا  أن  فرًعا عنه. لكن علينا  أو  من االسترشاق، 

قائم  علم  االسترشاق  أّن  عىل  يدّل  ال  الرشق«  عن  معرفة  »إنتاج  هو  االسترشاق  إّن  فقولنا 

جميع  يشمل  مجال  هو  بل  األخرى،  الحقول  عن  متييزه  ميكن  أكادميي  حقل  أو  بذاته، 

الحقول املعرفيّة، وبتعبري إدوارد سعيد أيًضا فإّن االسترشاق عبارة عن »مؤّسسة«، مستعريًا 

ذلك من ميشيل فوكو الذي يتحدث عن أركيولوجيا املعرفة، وهذه املؤّسسة تشمل مختلف 

واألنرثوبولوجيا  والسوسيولوجيا  والرحلة  والشعر  الفّن  تشمل  هي  لذلك  التخّصصات، 

واملذكرات وعلم اللغة وعلم املخطوط وغريها من األجناس الكتابية والعلمية، سواء يف 

األدب أو يف العلوم اإلنسانيّة؛ من ثّم فإّن األنرثوبولوجيا عندما تنصب عىل عامل الرّشق، 

نفسها خاضعة  إفريقيا، تصبح هي  اهتاّم بشامل  أو غريهام ممن  أو غريتز  كام فعل غيلرن 

للتعريف نفسه الذي عرّفنا به االسترشاق، أي »إنتاج معرفة عن الرشق«، فتكون استرشاقًا، من 

شأنه أن يقّدم معطيات وينتج معرفة عن الرشق تفيد الغرب يف سيطرته عىل الرّشق. 

طبًعا غيلرن يقصد بوضع األنرثوبولوجيا مقابل االسترشاق أّن األوىل علٌم دقيٌق يعكس 

، بينام االسترشاق إنتاج معرفة مشّوهة عن  الواقع كام هو ويظل وفيًا ملوضوعه كمنهٍج علميٍّ

الرّشق، وبالتايل يعتمد منهًجا خائًنا ملوضوعه، لكن هذا التمييز ليس سوى متييز أكادميي، 

التي  اآللية  نفسها  هي  االسترشاقي  العمل  نتاج  استثامر  آليّة  فإّن  السياسية  الناحية  من  أما 

بالتوظيف  تتعلّق  شديد  برتكيز  هنا  فالقضيّة  األنرثوبولوجي،  العمل  نتاج  استثامر  ميكنها 

اإليديولوجي للمعرفة، أيّا كانت هذه املعرفة. من هنا يلزمنا التمييز بني مستويني، مستوى 

للتوظيف  تخضع  لكّنها  صحيحٍة،  معرفٍة  إنتاج  ومستوى  قصد،  عن  مشّوهة  معرفة  إنتاج 

السيايس.   
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عن  االسترشاقّية  الّنمطّية  الرؤى  تعميم  يف  املعلوماتّية  الثورة  أثّرت  مدى  أّي  إىل   *
املسلمني.. وما هي برأيكم االسرتاتيجيات املعرفّية املطلوبة ملواجهة ذلك؟

ـــ الثورة املعلوماتيّة ساهمت بالتأكيد يف نرش وتعميم الّصور الّنمطيّة لالسترشاق عن 

اإلسالم واملسلمني، وهذا طبيعي متاًما يف مضامر التّقّدم الحضاري، الذي يتيح إمكانيات 

يف  املطبعة  وصناعة  الطباعة  اكتشاف  كان  فإذا  إليها.  يُسبق  مل  الجديد  للجيل  جديدة 

القرن السادس عرش امليالدي قد ساهام بشكٍل واضٍح يف تعميم وترويج الخطاب الديني 

األورويب، بل ومكنا من إنجاح اإلصالح الديني يف الغرب ونرش الربوتستانتية التي مل يكن 

من املمكن أن تنجح من دون املطبعة، فعلينا أن نتصّور اليوم الدور الذي يُؤّديه االنفجار 

اإلعالمي وتقنيات التواصل الهائلة يف تعميم األفكار والصور، بحيث يتجاوز األمر اكتشاف 

الطباعة أضعافًا مضاعفًة. لذلك علينا تصّور الجهد الذي ال بّد من بذله للرّّد عىل ما يكتب 

واملجالت  والفضائيات  العنكبوتيّة  الشبكة  يف  يوم  كل  واملسلمني  اإلسالم  عن  ويقال 

والصحف، وهو إنتاج ضخم ينوء حمله بالعصبة أويل القّوة. 

عىل أّي حال هناك دامئًا فرص، لكن ذلك يتوقّف عىل منهجيّة االشتغال وعىل تحديد 

ما هو  أّوال معرفة  منها  يتطلّب  األمر  إّن هذا  األسئلة املوجودة.  طبيعة املشكالت ونوعيّة 

الغرب يف املرحلة الراهنة، وأين تكمن أزمة الثقافة الغربية وأزمة الحضارة األوروبية التي مل 

تعد باللمعان نفسه. وطاملا نحن نتحّدث عن االسترشاق وعن »االستغراب« فإّن املتعنّي هو 

معرفة هذا الغرب أّواًل؛ ليك ندرك ما يعانيه الرّشق جرّاء أصنام الحداثة أو الحداثة الصنميّة. 

الذي  النموذج  هذا  الغريب،  الحضاري  للنموذج  بالنسبة  العمر  خريف  نعيش  اليوم  فنحن 

العلمية  األوساط  داخل  رشاسًة  وأشّدها  االنتقادات  ألقوى  يخضع  وبدأ  أغراضه  استنفذ 

واألكادميية الغربية، من املطالبني بإعادة النظر فيه أو تجاوزه، بل إّن من يتابع اإلنتاجات 

للحداثة  املضاد  الغريب  الفكر  بني  يحصل  تقاربًا  هناك  أن  يلحظ  سوف  الغربيّة  الفكريّة 

تعطينا رؤيًة عن حاجة  منه، وهذه خطوة مهّمة؛ ألنّها  الرشقي، خصوًصا اآلسيوي  والفكر 

الغربيني اليوم إىل بديل. وهذه القضيّة باملناسبة ليست جديدة يف الفكر الغريب، بل ترجع 

إىل سنوات الستينيات والسبعينيات، وكان ميثّلها مفكرون أوروبيون تفرّقت ببعضهم السبل، 

منهم من اختار واحدة من العقائد اآلسيوية، ومنهم من اختار اإلسالم، أمثال املفّكر الفرنيس 

البديل، يف  السبعينيات عن تحدث عن  بداية  الراحل روجيه غارودي. وكان غارودي يف 
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البدايات األوىل لنقده ألسس الحداثة الغربية واملاركسية، ورد عليه العالمة املغريب عالل 

الفايس يف مقالة مطولة نرشت بعد ذلك يف كتيب صغري حمل العنوان نفسه، أي »البديل«. 

* كيف تتصّورون ضوابط الكتابة عن إسالم عاملي موّجه إىل املجتمعات الغربية؟

ـ إنّني أعترب هذا الّسؤال محوًرا فكريًّا قامئًا بذاته يف املرشوع الحضاري الذي نريده، 

منها  نعاين  التي  العويصة  اإلشكاليات  من  اإلسالم  عن  للغربيني  الكتابة  إشكاليّة  أّن  ذلك 

اليوم؛ إذ نالحظ أّن هناك فوىض عارمة. فنحن نالحظ أّن كّل من يأنس يف نفسه الكتابة عن 

اإلسالم يعتقد يف نفسه القدرة عىل التّوّجه إىل الغربيني، فيكتب بطريقٍة توحي بأنّه يتحّدث 

إىل املسلمني فقط؛ ألنّه ال يدرك أّن الخطاب له محّل مخصوص، وأّن لكّل مقام مقااًل، 

التّلّقي قد تكون أحيانًا أكرث أهميًّة وخطورًة من قضيّة إنتاج الخطاب. كام نجد  وأّن قضيّة 

أشخاًصا ال حّظ لهم من اللغات األجنبية، والثقافات األجنبية، وال يعرفون شيئًا عن اآلداب 

يتصّدون  الغربية، لكّنهم  والتاريخ األورويب، والديانات املوجودة يف أوروبا، والفلسفات 

إىل  يؤّدي  أن  الصنيع  هذا  شأن  ومن  للغربيني.  اإلسالم  عن  الكتابة  مهّمة  املهّمة،  لهذه 

مخاطر كربى تنعكس عىل عالقاتنا بالغرب، من هذه املخاطر عىل سبل املثال ال الحرص 

أّن اإلنسان املسلم الذي يعيش يف الغرب يتأثر بتلك الكتابات املكتوبة بروح رشقيّة محليّة، 

فيحاول تنزيلها يف واقع مختلف هو الواقع الغريب، مام يخلق لديه حالة فصام نكد ما بني 

بّد من مراعاة ضوابط علميّة ومنهجيّة وأخالقيّة  فإًذا، ال  اليوميّة.  الحياتيّة  التدين والتجربة 

محّددة يف الكتابة عن اإلسالم للغربيني، من خالل محاولة مناقشة قضايا اإلسالم العقديّة 

والفكريّة والفلسفيّة من داخل الغرب، أو لنقل تقديم اإلسالم إىل الغربيني باعتباره ديًنا محليًا 

يف الغرب نفسه، ال يف الرّشق. 

* ما هي فرص االستفادة من نقد الغرب للغرب هل من أرض مشرتكة ميكن اإلنطالق منها؟ 

ـ الّنقد الذي ينتجه الغربيون عن الحضارة الغربية هو بالنسبة لنا نحن يف العامل اإلسالمي 

كحليف  إليه  ننظر  أن  يجب  النقد  فهذا  الغريب،  والفكر  الغرب  مع  الحوار  روافد  من  رافد 

موضوعي لقضيتنا نحن يف توجهنا إىل الغرب ملحاولة فهمه وتفهيمه. وأنتهز هذه الفرصة 

ليك أشري إىل مسألة أساسيّة تشّكل عنرص إزعاج لنا اليوم، وهي هذه الحركة الواسعة من 

الرتجمة التي انخرطت فيها بعض املراكز البحثيّة العربيّة يف السنوات األخرية. فهذه الحركة 
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وفهم  النقدي  التفكر  مبادئ  املسلم  القارئ  لدى  تعّزز  التي  الحضارية  الرتجمة  متثّل  ال 

الغرب بشكل جيد، بقدر ما هي ترجمة يسيطر عليها الهاجس التبشريي، إذا صح التعبري، 

بعنى النزعة التعليمية التلقينية التي تريد أن ترسم للقارئ املسلم الطريق التي يتعنّي عليه 

أن يسلكها ليك يقلّد الغرب، فهي ترجمة تطيل عمر الحداثة الصنمية، كام ورد يف السؤال 

الّنقدية  الّنزعة  أعاله. ونحن نعتقد أّن مهّمة الرتجمة اليوم يجب أن تتّجه إىل رفع منسوب 

مساجلتهام  عىل  قدرًة  أكرث  يصبح  بحيث  املسلم،  القارئ  لدى  الغربيني  والفلسفة  للفكر 

الستينيات والسبعينيات  التابع املنبهر، كام كان أسالفه يف  من موقع الخبري، ال من موقع 

إنّه يجب عىل  الثقافة يف مرص«  »مستقبل  عندما كتب طه حسني يف  القرن املايض،  من 

املسلمني أن يقلدوا أوروبا يف خريها ورشّها ويف عجرها وبجرها. 



التبشير الكنسي بات أكثر فعالّية  بسبب 

الظاهرة التكفيرّية في المجتمعات اإلسالمية

حوار مع الدكتور  محمد مسجد جامعي

ظلّت  العلامنّية،  والدولة  الكنيسة  بني  الحداثة  الذي شهدته عصور  الكبري  االحتدام  إثر 

الّسجاالت عىل دميومتها حول اآلثار املرتتّبة عىل هذا االحتدام. 

تحليل  عند  بإسهاب  نتوّقف  الدكتور محمد مسجد جامعي سوف  مع  الحوار  هذا  يف 

من  الكربى  االنتقال  عملّية  عنه  أسفرت  ماّم  انطالًقا  واستقرائها،  للحداثة  املؤّسسة  البنى 

القرون الوسطى إىل ما سمي بعرصي الّنهضة والتنوير.

نشري إىل أّن الدكتور مسجد جامعي حائز عىل شهادة دكتوراه جيوسياسية من جامعة بيزا 

اإليطالية. وهو حالًيا عضو يف الهيئة العلمّية لكلية العالقات الدولّية لوزارة الخارجّية. من أبرز 

تحقيقاته يف مجايل دراسة العامل العريب واملسيحّية نذكر »من شامل إفريقيا إىل الفاتيكان«، 

و»املسيحية املعارصة: االتجاهات، األهداف«، و»اإلسالم واملسيحّية والحضارة الحديثة«، 

و»املسيحيون يف العامل املعارص«، و»اإلسالم وحوار األديان«، و»االنحراف األخالقي يف 

الكنيسة«، و»اإلسالم وحوار األديان«، و... مضاًفا إىل عقده لدورات وصفوف تعليمية كثرية 

فإنّنا  هنا،  الزمن. ومن  من  لفرتة  الفاتيكان  إيران يف  ممثالً عن  كان  املسيحية؛ حيث  حول 

نسعى يف هذا الحوار إىل التعرّض لعدد من القضايا املهّمة حول الكنيسة واملسيحّية يف 

العرص الحديث.

»املحّرر»

* بداية نرجو أن نتوقف معكم حول أنواع الفرق واملذاهب املسيحّية يف العرص الحديث، 
واألسباب التي أّدت إىل ظهورها؟

من  وتضّم مجموعة  الكاثوليكيّة،  الكنيسة  وبنحٍو مخترٍص،  الحارض،  الوقت  توجد يف 
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الكاثوليكيّة،  واألرمنيّة  الكاثوليكيّة،  الكلدانيّة  والكنائس  الكاثوليكيّة،  الروميّة  الكنائس 

والقبطيّة الكاثوليكيّة. وهذه كنائس رشقيّة قد أصبحت بنوع ما كاثوليكية، ولكّنها حافظت 

الفاتيكان  أو رومية كاثوليكية مركزها يف  عىل خصوصيّة رشقيّتها. وهذه كنائس كاثوليكية 

وبزعامة البابا. ويف املقابل توجد كنيسة رشقيّة قد أصبحت خالل القرون الثالثة أو األربعة 

األخرية كاثوليكية باعتبار ما، ولكّنها مل تصبح روميّة كاثوليكية. وإمّنا هم أناس لهم كنيستهم 

الخاّصة، ولكّنهم بالنهاية قبلوا زعامة البابا ومرجعيته، ولكن ضمن تغيريات جزئيّة أخرى. 

وعىل كّل حال، فهناك الكنيسة الكاثوليكية وهي متثّل القسم األعظم بالحظة هذه الفروع 

فإّن  ما  وباعتباٍر  واسع،  تفصييل  بحث  إىل  تحتاج  وهي  األرثوذكسية  الكنيسة  وهناك  لها، 

لها جذرين، فهناك جذر بيزنطي مثل الكنيسة الروسية، وكنيسة اليونان، ورصبيا، وبلغاريا، 

ورومانيا، وهناك مجموعة أيًضا هي أرثوذكسية وهي باعتبار ما رشقية مثل الكنيسة األثيوبية، 

والكنيسة اآلشورية، والكنيسة األرمنية، والغريغورية، و... فهذه جميعها أرثوذكسية، وتشبه 

الكنيسة  وهناك  زمانًا.  وأقدم  بيزنطية  جذور  لها  حال  كّل  عىل  ولكّنها  كبري،  بنحو  بعضها 

الرسيانية التي لها باعتبار ما جذور رشقيّة غري بيزنطيّة. وهناك الكنيسة الربوتستانتية األوروبية 

أيًضا وأهّمها الكنيسة اللوثرية، وامليتودية، واإلصالحية، وكنائس متعّددة يف أوروبا وخاّصة 

يف شامل أوروبا؛ حيث تبدأ من أملانيا وصوالً إىل دول شامل أوروبا. وطبًعا فإّن الطابع 

األمرييك منها يختلف عن الطابع األورويب. وهناك أيًضا الكنيسة الربيطانية املرتبطة بإنكلرتا، 

بعد  توّسعت  ولكّنها  كانرتبري،  كنيسة  باسم  بإنكلرتا  ابتداًء  ترتبط  كانت  الكنيسة  أّن  ورغم 

التبشريي. وتتواجد الكنيسة الربيطانية يف أماكن عديدة وذلك بسبب  ذلك بسبب نشاطها 

سعة نفوذها، فهي متواجدة يف مناطق مثل أفريقيا وأسرتاليا ونيوزلندا و... ولذا فقد كانت 

مهّمة  الكنائس أصبحت  بعد ذلك مجموعة من  وتأّسست  اإلنجليكانية.  بالكنيسة  معروفة 

جًدا يف الوقت الحايل مثل الكنائس املتواجدة يف أمريكا، أي تأّسست الكنائس الربوتستانتية 

األمريكيّة، والتي ترجع جذورها عموًما إىل الربوتستانتيني الذين كانوا يعيشون يف أوروبا وقد 

والتحوالت  التغرّيات  من  مجموعة  عليهم  طرأت  فقد  عّدة  وألسباب  ولكّنه  منها.  هاجروا 

داخل أمريكا واملجتمع األمرييك، وتبّدلوا إىل كنائس بروتستانتية إنجيلية عموًما، وهذه لها 

فروع كثرية تابعة لها مثل املعمدانية، واملشيخية، وشهود يهوه، و... ويف الواقع فإّن هذه 

كنائس بروتستانتية أمريكية ونشأت يف أمريكا. ولكّنها حاليًا ذات نشاط تبشريي قوي، ولها 

فعاليّة كبرية يف كثري من الدول ومنها الدول اإلسالمية.



213التبشير الكنسي بات أكثر فعالّية بسبب الظاهرة التكفيرّية في المجتمعات اإلسالمية

* برأيكم، هل يُعترب حصول انشقاقات وفرق مسيحية جديدة مثل املورمونية وشهود يهوه 
وسواها، مبثابة مخالفة للقراءة الرسمية للكنيسة؟

- للصدفة فإّن هذين املثالني أو الثالثة الذين ذكرتهم فإّن الكنيسة ال تعتربهم جامعات 

فهم  يهوه  وأّما شهود  مطلًقا،  كذلك  يعتربونهم  فال  املورمونيون  أّما  بنحو جدي.  مسيحية 

املقّومات  لتلك  يفتقدون  ألنّهم  الفرق؛  جملة  من  ما  نوًعا  يعتربونهم  بل  تقريبًا.  كذلك 

الجامعتني  كال  فإّن  ولذا  مسيحيني،  أشخاًصا  كونهم  عىل  تدّل  التي  والدينية  االعتقادية 

وخاّصة املورمونيني منهم يُعتربوا فرقة من الفرق وليسوا طائفة متفّرعة عن املسيحية.

أّما كونهم متأثّرين من املسيحيّة، فهذا ليس أمرًا قريبًا من الواقع. يف حني أّن تأثّرهم باألديان 

اآلسيوية أو أديان الهنود الحمر الغربيني ليس قليالً. ومن املمكن أن يقوموا باإلرجاع إىل 

الكتاب املقّدس، ولكن بلحاظ املاهية الفكرية واالعتقادية فإّن تأثّرهم باملرياث املعنوي 

بالّدقّة  يرتبط  الروحانية اإلفريقية ليس قليالً. وطبًعا فهذا  أو  الالتيني  اآلسيوي أو األمرييك 

بحسب الجامعات املعنويّة التي نلحظها. فاملورمونيون وشهود يهوه ال يعتربون أنفسهم 

جزًءا من الجامعات املعنويّة باملعنى الجديد، بل يعتربون أنفسهم نوًعا من الدين. وطبًعا 

تقع  العالِم(  )املسيح  قبيل جامعة  أنواع أخرى من  الشيطان وحتى  عبَّاد  نوع  فرقًا من  فإّن 

موضوًعا لهذا السؤال، وتصدق يف حّقهم هذه املسألة أيًضا. فإنّهم ال يقعون بشكٍل جدي 

تحت تأثري الكتاب املقّدس. وقد كانت مثل هذه الجامعات توضع سابًقا يف خانة التكفري، 

كام أنّه كانت هناك أيًضا محاكم التفتيش. ويف الواقع فإّن التكفري كان موجوًدا إىل ما قبل 

قرنني أو ثالثة أعّم مام إذا كان الشخص الذي تم تكفريه يتم قتله أم ال. وكان لوثر من جملة 

أنّه كافر يف األصول العمليّة أو االعتقاديّة  األشخاص الذين تم تكفريهم. فالتكفري بعنى 

كان موجوًدا يف السابق. وأما بعد ذلك، وباألخص يف القرنني األخريين، فال أذكر أنّهم كانوا 

يكفرون الكنائس األخرى حتى الكنيسة الربوتستانتية. لقد كانت الكنيسة اإلنجليكانية تحرق 

حتى القساوسة األمريكيني. وهناك شارع يف مدينة أكسفورد قد تم فيه إحراق اإلنجليكانيني 

اللباس، ويحصل ذلك  وكذلك الكاثوليكيني. وطبًعا فقد كان هناك اصطالح بعنوان خلع 

بوف،  ليوناردو  اسمه  برازييل معروف  هناك قسيس  كان  فمثالً  الحارض.  الوقت  أحيانًا يف 

السابق  البابا  ِقبل  من  لباسه  خلع  تّم  قد  التحرير  لالهوت  املهّمة  الشخصيات  من  وكان 

جوزيف راتسينغر الذي استقال، وطبًعا حصل هذا قبل وصوله ملقام البابويّة وذلك عندما 
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يف  لنيكاراغوا  األوىل  الحكومة  يف  إيندرسكو  فإّن  وكذلك  اإلميان،  مجمع  مسؤول  كان 

حكومة السانديني يف عام 19٨0 وألنّه استلم منصبًا حكوميًا وأصبح وزيرًا للرتبية والتعليم 

فقد تّم خلع لباسه؛ ألّن القس ال يصّح أن يكون له منصب رسمي. وهناك موارد عّدة أخرى 

قد تّم فيها خلع اللباس لبعض األشخاص. وعىل كّل حال، فهناك موارد قليلة يتم فيها خلع 

اللباس لألشخاص.

* ما هي العنارص األساسّية يف نهضة اإلصالح الديني؟ وكيف تقّيمون هذه النهضة حالًيا 
بلحاظ تلك العنارص وبعد مرور قرون عّدة من تاريخ الكنيسة؟

نهضة  املفّكرين اإلسالميني ال ميلكون تصّوًرا صحيًحا عن  الكثري من  فإّن  الواقع  يف 

السياسية  للعوامل  كان  بل  فقط،  دينيًّا  بُعًدا  الحادثة  لتلك  يكن  فلم  الديني.  اإلصالح 

واالجتامعية والسلطة حتى االقتصادية منها دخالة فيها. بعنى أنّه كان يف زمان لوثر، ولفرتة 

من بعده أيًضا، كان األشخاص الذين يصبحون بروتستانيني لوثريني ليس بدليل أنّهم قد قبلوا 

هذه الكنيسة، وإمّنا ألّن حكام تلك املنطقة قد قبلوا لوثر، وعملوا عىل تقبّل الناس لحاكمية 

اللوثرية. وعىل كل حال، فإّن أصل املوضوع الذي أّدى إىل اعرتاض لوثر وإعالميّة الـ 95 

التاريخ املعارص ألوروبا. ويف  بنحٍو ما يف تكون  أدلّة كثرية جًدا، وقد كان مؤثّرًا  له  مادة 

الواقع فإّن هذا االعرتاض له تأثري كبري عىل حركتي النهضة واإلصالح الديني. وكانت هاتان 

الحركتان مؤثّرتني جًدا يف تكّون أوروبا من جهة حضارية وعلمية واقتصادية. وهذا بحث 

فنّي دقيق. واألفضل أن ال نقف عنده، ونكتفي بهذا املقدار؛ ألنّه ال ميكن التعرّض له بنحٍو 

مخترص وناقص. وأّما أنّه ما هو موقف الكنيسة من اإلصالحات يف الوقت الحارض؟ فال بّد 

أّوالً من االلتفات إىل أن اإلصالح أعم من كونه إصالًحا للعقيدة أو إصالًحا لألمور املذهبية 

ناجحة  تكون  إمّنا  فإنّها  الدينية،  لألمور  املتكّفلة  للمؤّسسات  إصالًحا  حتى  أو  الدينية   _

فيام إذا كان الدين الذي يُراد نسبة اإلصالحات إليه ميتلك خصائص دالّة عىل قبوله لتلك 

الربوتستانتيني  فإن دعوى  وللمثال،  اإلصالحات. وإال فال معنى لإلصالحات يف مجاله. 

كانت أنّنا نرجع إىل الكتاب املقدس، وأّما سنة آباء الكنيسة فال قيمة لها عندنا. والحال أّن 

سّنة آباء الكنيسة كيفام كان فإّن لها مكانة بلحاظ الكتاب املقدس نفسه. ولكن طبيعة ماهية 

املسيحية تسمح نوًعا ما بهذا، بعنى أن يكون املاِلك للكون مسيحيًّا هو االعتقاد با جاء 

يف الكتاب املقدس، وليس االعتقاد با وضعه آباء الكنيسة من السنن. فهذان األمران ميكن 
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التفكيك بينهام. وعىل هذا يجد اإلصالح معناه هنا. وليس املهم أن تتم املخالفة أم ال، بل 

املهّم أّن منت ذلك الدين هل ميتلك خاصيّة قبول هذا النوع من اإلصالح أم ال؟ واملسيحية 

البابا.  مرجعيّة  يقبل  ال  ولكّنه  مسيحيًا  يكون  أن  يستطيع  فالشخص  الخاصيّة؛  هذه  متتلك 

وميكنه أن يكون مسيحيًا وال يقبل سّنة آباء الكنيسة.

التحوالت  لجهة  سيام  وال  الكاثوليكية  للكنيسة  الجديدة  التحديات  إىل  تنظر  كيف   *
املعرفية واالجتامعية الحاصلة يف العرص الحارض؟

إّن مشاكل الكنيسة الكاثوليكية يف الوقت الحارض مختلفة بحسب مناطق آسيا وإفريقيا. 

ففي الوقت الحارض قد تحّولت عمليًّا مسألة إيذاء األطفال إىل أهم تحدٍّ للكنيسة الكاثوليكية 

عند الرأي العام ووسائل اإلعالم واملجتمع يف أوروبا وأمريكا. ملاذا أصبح األمر هكذا اآلن 

ومل يكن كذلك سابًقا؟ رغم أّن هذه املسألة ليست جديدة ولها تاريخها. لقد أخذت اآلن 

هذا الطابع من الجديّة والشّدة والحساسيّة، وطغت بنحٍو ما عىل الجو املذهبي الكاثولييك 

وهناك  نفسها.  األطفال  إيذاء  بشكلة  ترتبط  ال  أخرى  ألسباب  وذلك  وأمريكا،  أوروبا  يف 

أشخاص كثريون لهم حّصة يف هذا املوضوع، وذلك مام يحتاج إىل بحث فنّي تفصييل. 

يف  الكاثوليكية  الكنيسة  إّن  حاّدة.  مشكلة  تواجه  فال  إفريقيا  يف  الكاثوليكية  الكنيسة  وأّما 

لحفظ  تسعى  فهي  السابق.  يف  كانت  كام  والتبذير  التبشري  بوقع  ليست  الحارض  الوقت 

أبنائها، وتسعى لزيادة الكيفية الكاثوليكية باللحظات املختلفة، وهذا ضمن السعي لكون 

الكاثوليكيني يف كّل منطقة هم مواطنو تلك املنطقة؛ أي مواطن صالح، متوقف فيه. وعىل 

هذا، فال توجد تحديات كثرية يف إفريقيا، وبسبب النشاطات التكفريية لجامعة بوكو حرام 

والشباب يف الصومال واملناطق األخرى فقد أصبح لها عمليًّا مكانة أفضل. وطبًعا فهناك 

القارات  إىل  بالقياس  مسيحي  مقدار  أقّل  فيها  يوجد  فإنّه  آسيا  ويف  أيًضا.  أخرى  أسباب 

األخرى. والتجّمعات املسيحيّة يف آسيا يف الرشق األقىص أي كوريا والصني تتمتّع بكانة 

جيّدة جًدا رغم املشاكل املعّقدة املوجودة يف الكنيسة الكاثوليكية. ولها يف فيتنام مكانة 

جيّدة، وكذلك لها مستقبل جيد. ولها أيًضا مكانة جيّدة جًدا يف دول آسيا البعيدة. وميكن 

القول بأنّه من بني القارات املختلفة فإّن املكانة الجيّدة تحتلّها قارة آسيا بلحاظ املستقبل 

وباألخص يف مناطق آسيا البعيدة. وتحّسن مكانة الكاثوليكية يف هذه املناطق ال يرجع إىل 

الزيادة الكمية، وإمّنا بلحاظ الكيفية، بعنى أنّه أّوالً فإّن املتفّوقني من الطبقات املتعلّمة، 
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قد أصبحوا مسيحيني.  الصني؛  االقتصادية، وباألخص يف  الناحية  ثراًء من  وكذلك األكرث 

ولذا، فإن الكاثوليكيني مثالً خالل السنوات العرش القادمة يف الصني وفيتنام وكوريا _ رغم 

أنّه رّبا لن يكون عددهم كبريًا بلحاظ عدد سكان الصني _ ولكّنهم سوف يكون لهم نفوذ 

كبري. وأّما يف دول أوروبا وأمريكا فإّن العلامنية يشتّد عودها يف الكنيسة الكاثوليكية وهي 

تعترب تحديًا كبريًا فيها. فافرضوا أنّكم يف فرنسا وهي التي كانت دامئًا مدافعة عن الكنيسة 

الكاثوليكية فإنّكم ال تستطيعون يف املدارس الحكومية أن تعلّقوا الصليب أو العالمات التي 

لها دالالت دينية يف غرفة إدارة املدرسة. وميكن القول بأّن حفظ العلامنية يف املجتمع هو 

التحّدي الكبري الذي يواجه الكنيسة يف أمريكا وأوروبا.

الدول  يف  املسيحيني  للمبرشين  الجديدة  والطرق  األساليب  عىل  تعلّقون  كيف   *
اإلسالمية؟ وبالتايل، هل مثة مقرتحات للمواجهة يف هذا امليدان؟ 

يف الوقت الحايل فإّن ما عدا الكنيسة الربوتستانتية األمريكيّة من سائر الكنائس أعم من 

الكاثوليكية والربوتستانتية واألنغليكانية واألرثوذكسية فإنّها ال تقوم بالتبشري وليس لها ميل 

للتبشري. وطبًعا فهذا معاكس للسابق. فجميع هذه الكنائس التي ذكرتها كانت لها يف السابق 

ميول للتبشري وكذلك كانت تقوم بهذا التبشري املسيحي. ولكّنها اآلن قد تغرّيت يف أسلوبها. 

وهي  واسع.  نشاط  ولها  كبري،  مسيحي  تبشريي  تبليغ  لها  كان  األنجليكية  الكنيسة  ولكن 

بلحاظ تصنيفي تشبه املاركسيني خالل العقد 50 و 60. فلها إيديولوجيّة متحرّكة، متحّفزة، 

مضحية، ذات عاطفة قويّة، فهم يستطيعون إيجاد تغيري يف املجتمعات التي يرتبطون بها، 

وقد أحدثوا فيها التغيري. وعىل هذا، فالكنيسة األنجليكية هي التي لها هذه الخصوصيات. 

وال شّك أّن األرضيّة االجتامعية كانت مناسبة يف الدول التي قبلتها. وماّم يؤسف له فإّن 

العوامل االجتامعية يف الدول اإلسالمية قد أصبحت مناسبة ومهيّأة لهم. ومن املمكن أن 

تغدو هناك رشيحة كبرية من الناس تشعر بالنفور بسبب الجامعات التكفريية، ولكن القسم 

املهم من األشخاص الذين يقعون تحت تأثري هذه الدعايات التبشرييّة لهم أسباب أخرى 

الجامعات  نشاط  بسبب  أنفسهم  دين  من  نفورهم  هو  املهّمة  األسباب  أحد  ولكن  أيًضا. 

التكفريية، وكذلك بسبب االنتقادات التي يطلقها اآلخرون حول اإلسالم بسبب النشاطات 

التبشريية. وال شّك أّن هناك عوامل كثرية ولكّنه بالنتيجة فماّم يؤسف له أّن هناك نوًعا من 

القبول لكالم األنجليكيني يف الدول اإلسالمية.
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العقد  خالل  األنجليكية  الكنيسة  تعتمدها  التي  الحديثة  األساليب  عىل  تعليقكم  ما   *
األخري من أجل جذب األتباع إليها؟

التي يسكنها املسلمون  إّن األساليب ترتبط باملنطقة، فاالنزجار املوجود يف املناطق 

كامنًة  طاقًة  باعتباره  للجذب  أرضية  أفضل  يُعترب  والداعشيني  التكفرييني  املسلمني  تجاه 

سلبيًة تجاه اإلسالم. والكاثوليكيون والربوتستانتيون األوروبيون يف املناطق األخرى مثل 

آسيا البعيدة وأفريقيا يتم جذبهم من ِقبل هذه املجموعات. كام أّن سبب جذب الناس يف 

أمريكا الالتينية يختلف عنه يف أفريقيا. فالكنيسة الكاثوليكية املوجودة يف أمريكا الالتينية 

هي كنيسة قدمية قد أصابها الهرم والخمول، بينام نجد أّن الكنيسة األنجليكية نشيطة وتتمتع 

بعاطفة قوية، وبعيدة عن الترشيفات الرسمية وتأخذ طابع الشبكية، أي أن الشخص فيها تتم 

إحاطته بشبكة من األصدقاء والزمالء وأهل تلك املنطقة وتلك املحلة، ويكون عىل ارتباط 

يقع ضمن مجموعة شبكية  عمليًّا  فإنّه  الكنيسة  بهذه  يرتبط شخص  فعندما  معهم.  مستمر 

امليل  وبدافع  باختياره  بذلك  يقوم  أيًضا  هو  أنّه  العمل، كام  منه  ويطلبون  الصداقات،  من 

والرغبة. إنّهم يتمتّعون بطاقة وعاطفة كبريتني، ويتواصلون فيام بينهم باستمرار، ويتعاونون 

كذلك فيام بينهم، وحتى أنّهم يقّدمون الخدمات للكنيسة، فينظّفون حتى مغاسل الكنيسة، 

ويوزّعون املناشري، ويقومون بالتبليغ لصالح الكنيسة.

* يف هذا اإلطار كيف تنظر إىل السياسة التي تعتمدها الكنيسة الرسمّية الستعادة نفوذها 
يف املجتمع الغريب؟ 

الفعيل.  البابا  انتخاب  الكاثوليكيّة  الكنيسة  حظوظ  أفضل  ولعّل  بالكنيسة.  يرتبط  هذا 

البابا السابق راتسينغر أصابت الكنيسة مشاكل كبرية جًدا. وطبًعا فلم تكن تلك  ففي عهد 

املشاكل ناشئًة من تقصريه هو، وإمّنا يرجع قسم منها إليه. وأّما أّن زعامته كيف كانت، فهذا 

يحتاج إىل بحث واسع. فمشاكل زعامته كانت تتمثّل يف السنوات األخرية بأنّه عمليًّا كان 

قد أصبح كبريًا وهرًما وضعيًفا لدرجة أن الكاثوليكيني أنفسهم كانوا ينادون باستقالته وتنحيه 

جانبًا، رغم أنّه ال وجود للتنّحي واالستقالة يف عرف الكنيسة، ولكّنه باعتبار ضعفه الشديد 

بلحاظ جسمه، ورغم أنّه كان ميتلك شخصيّة نافذة قويّة، وحتى أنّه ميكن القول بأنّه كان 

يسلك منهًجا استبداديًّا بنحٍو ما، ولكن األمور يف هذه السنوات األخرية كانت تخرج بشكٍل 

ما عن إرادته وقدرته. وأّما أنّه من الذي كان يسيطر عىل األمور، فهذا موضوع آخر ليس هنا 
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محلّه. وعىل كل حال، ففي املحّصلة كان وضع الكنيسة الكاثوليكية يف آخر عهد راتسينغر 

صعبًا. ويف املقابل فإّن البابا الجديد أي فرانسيس كان موهبة كبرية للكنيسة الكاثوليكية. 

وأّما أنّه كيف كان ذلك؟ فهذا أيًضا له محّل آخر؛ ألّن فيه كالًما كثريًا. وأّما أنّه ما هو مستقبل 

آسيا  جيًّدا يف  لها مستقبالً  أّن  ذكرنا سابًقا  وقد  معنّي.  التنبّؤ بقدار  فإنّه ميكن  الكنيسة؟. 

البعيدة. وكذلك يف أفريقيا _ أفريقيا السوداء _ فإّن لها مستقبالً جيًّدا. وأّما يف أمريكا الالتينية 

فإّن مستقبلها يواجه صعوبات؛ ألنّها تواجه تحّديات كبرية مع األنجليكانيني. ويظهر هذا 

التحّدي بشكله الحاد يف الربازيل وغواتيامال. ولذا فالكنيسة الكاثوليكية تواجه تحديًا كبريًا 

البابا الفعيل مل يكن أرجنتينيًا ومن أمريكا الالتينية لكانت هذه  أّن  يف أمريكا الالتينية، ولو 

املشكلة أكرب من ذلك. وعىل كل حال، فإنّها تواجه تحديات كثرية. وأّما يف أوروبا ويف 

القسم الذي يسكنه الكاثوليكيون فإنّه ميكن القول بأنّها تواجه تحديات داخلية. والتحديات 

الداخلية بعنى قلّة األشخاص الذين يريدون أن يصبحوا قساوسة أو راهبات، فهم قلّة قليلة، 

ويواجهون نوًعا من العلامنية املتزايدة، ونوًعا من عدم االهتامم بالدين والتدين، وباألخص 

يتمتّعون  الذين  األوروبيني  من  قساًم  أّن  باعتبار  الكاثوليكية.  الكنيسة  املوجود يف  التدين 

بثقافة جيّدة ومستوى علمي جيّد لديهم ميول دينية وسوف تبقى لديهم هذه امليول، ولكّنهم 

نوع  القسيس. ولكن  الدينية »فردية« وليست تحت إرشاف  أن تكون هذه امليول  يفّضلون 

خصوصيات الكنيسة الكاثوليكية ال تنسجم مع األشخاص ذوي امليول املذهبية يف أوروبا. 

وطبًعا فإّن عدم امليل هذا املوجود يف أمريكا يختلف نوًعا ما عنه يف أوروبا.
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حوار مع الباحث املغريب الدكتور ميلود حميدات

أخذت السجاالت حول ماهّية االسترشاق ووظيفته مساحًة واسعًة عىل مدى قروٍن خلت، 

الّثقافّية  تبًعا لالستخدامات  أّن أمناطه ووقائعه واستهدافاته اختلفت بني حقبٍة وأخرى  غري 

والسياسّية من جانب الغرب.

يف هذا الحوار مع الباحث الجزائري من جامعة األغواط الدكتور ميلود حميدات إطاللٌة 

تحليلّيٌة نقديٌّة عىل طبيعة الّسلوك االسترشاقي يف مراحله املختلفة.

»املحّرر»

* بداية، من املفيد إيضاح الكالم امللتبس حول نهاية االسترشاق يف مقابل الحديث عن 
استمراره بأشكاٍل أخرى؟

وأّول من  له جدوى،  يعد  انتهى ومل  أّن االسترشاق  الجميع  إيهام  البعض  لقد حاول   -

فكرة  وهي   ،1973 سنة  يف  فرنسا  يف  انعقد  الذي  املسترشقني  مؤمتر  الفكرة  هذه  تبّنى 

مشبوهة قد تكون وراءها دوائر صهيونيّة، كام يرى املفكر عبد الرحامن بدوي، الذي حرض 

بها  وأقنع  لويس  برنارد  املشهور  اليهودي  املسترشق  تبّناها  التي  الفكرة  وعارض  املؤمتر 

أعضاء املؤمتر، مرّبرين ذلك بأّن كلمة االسترشاق واملسترشق أصبحت منبوذة يف العامل 

مكانها  واستخدام  واملسلمني،  اإلسالم  عىل  والتجني  باالستعامر  الرتباطها  اإلسالمي؛ 

الدراسات الرشقيّة، أو دراسات الرشق وشامل افريقيا، أو دراسات الهند، أو الرشق األوسط 

وغريها. واملالحظ يدرك أّن التغيري مّس االسم ومل ميس املوضوع، كأنّها حيّة تبدل جلدها، 

دون أن تتغري طبيعتها، وبقي االسترشاق موجوًدا؛ ألنّه مل تنته مرّبراته وأسباب وجوده، بل 

أصبحت الدول الغربية وأمريكا، تنافسها يف ذلك قوى أخرى كروسيا والصني بحاجٍة ماّسٍة 

لالسترشاق الحديث للمصالح السياسية واالقتصادية الكبرية يف العامل اإلسالمي.   
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من شكله  تطّور  بل  اإلسالمي،  العامل  يتناول  وكمنهٍج  كفعٍل  االسترشاق  ينتِه  لذلك مل 

التقليدي إىل شكله الجديد، مع التّطّور التكنولوجي يف االتّصاالت واملعلوماتيّة، وأصبح 

العامل متاًحا للجميع باستخدام نواتج اإلعالم اآليل، ووسائل التّواصل الفائقة الرسعة، ومع 

ظهور مفاهيم جديدة كالحداثة، والعوملة واإلرهاب والتّطرّف السيايس والديني والفكري، 

ومل يعد االسترشاق مقترًصا عىل أوروبا، وإمّنا ظهر االسترشاق األمرييك والرويس، ولكن 

تختلف املصالح والتوجهات واألهداف والغايات بني القوتني، ولذلك ترسم املخطّطات 

لالسترشاق حسب سياسة كّل دولة.

وعليه، نعتقد أّن االسترشاق توّسع وتغرّيت مناهجه وأدواته، وإن خّفت سطوة االسترشاق 

الكالسييك، فإّن االسترشاق الحديث ما زال قويًا وقد أصبح جزًءا من الدبلوماسية الغربية؛ 

االسترشاق  دور  أحٍد  عىل  يخفى  ال  كام  عليه،  والسيطرة  واإلسالمي  العريب  العامل  لفهم 

السيايس الذي ال تخلو منه املؤّسسات األمنيّة الغربية، بل ما زال فّعااًل باستقطاب أبناء العامل 

اإلسالمي أنفسهم ودمجهم يف هذه املؤّسسات؛ لتقديم التقارير والّدراسات عن بلدانهم، 

ويتم تربير ذلك بجابهة التطرّف الديني، واألنظمة الدكتاتورية يف العامل اإلسالمي، ويف 

الغرب  يتدخل  ما  وكثريًا  الغرب،  مصالح  تخدم  ال  التي  الوطنية  األنظمة  مواجهة  الحقيقة 

إذ مل  العامل اإلسالمي؛  الفوىض يف  األنظمة وخلق  التقارير املضلّلة؛ إلسقاط  تلك  وفق 

نشهد أّي تدخل غريب يف العامل اإلسالمي نتجت عنه تنمية أو إصالح لألوضاع السياسية 

وإدخالها يف حروب وفوىض  الدول  تقسيم  إىل  الغربية  التدخالت  أّدت  بل  واالقتصادية، 

العريب  العامل  يف  يحدث  وما  دليل،  خري  والليبي  والصومايل  األفغاين  واملثل  اجتامعية، 

والتأثري يف سياسات  والعسكرية،  السياسية  الغرب  تدخالت  أّن  واإلسالمي صار جليًا يف 

مختلفة  نشاطات  من  واإلسالمي  العريب  العامل  يف  الغربية  السفارات  به  تقوم  با  الدول 

تستند إىل التقارير التي يقّدمها مسترشقون توظفهم تلك الدول للتحكم يف توجيه وخدمة 

املصالح الغربية يف العامل العريب واإلسالمي املغلوب عىل أمره، نتيجة التخلف والتبعية 

للغرب. األمر الذي يفرّس لنا تغيري االسترشاق لوجهه التقليدي وتبنيه ألشكال وأدوار جديدة 

صار يلعبها للتحكم يف الرشق، وخدمة االستعامر الغريب الجديد الذي يتحكم يف النخب 

السياسية. ويكفي أن نشري إىل دور الغرب يف زرع الكيان الصهيوين يف الرشق اإلسالمي، 

عىل  والعمل  باإلرهاب،  مقاومتهم  ووصم  املرشوعة،  حقوقهم  من  الفلسطينيني  وحرمان 

إىل  العربية  الدول  ودفع  بإرسائيل،  االعرتاف  لفرض  املمكنة  الضغط  وسائل  بكّل  التأثري 

التطبيع معها، بدون اعرتافها بأّي حقوق للعرب يف املقابل.
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* يف مطلق األحوال ما الذي بقي حًيا من تراث املسترشقني؟

واسترشاق  استرشاق سلبي،  إىل  نقّسمه  أن  أنّه ميكن  االسترشاق  داريس  أغلب  يتّفق   -

كانت  الذين  املسترشقني  من  بون  واملتعصِّ ون  املبرشِّ يشكِّله  األول  إيجايب،  موضوعي 

فيه، وكانت  الرد عىل اإلسالم ومهاجمته والطعن  البداية مسبقة، وتهدف إىل  أهدافهم من 

تحركهم أسباب تبشريية دينية وأهداف استعامرية، وأغراض سيئة امتدت من عصور الحروب 

الصليبية، إىل فرتات االستعامر الغريب؛ إذ كان املسترشق جزًءا من املخطط االستعامري 

الغريب للسيطرة عىل العامل اإلسالمي. أما االسترشاق املوضوعي فيتشّكل عادة من الذين 

اهتموا بالعامل اإلسالمي وتراثه ألسباب علميّة معرفيّة، وملّا تعرّفوا عىل ذلك الرتاث واحتكوا 

باملسلمني تأثر الكثري منهم، ففيهم من دخل إىل اإلسالم، وكتب بوضوعيّة وتجرّد وأنصف 

واألهواء،  املسبقة  األفكار  من  وتحّرروا  العلمي،  املنهج  التزموا  من  وهناك  كتاباته،  يف 

وتجّنبوا الذاتية فكانت أعاملهم موضوعية حتى وإن مل يسلموا، وهؤالء يشكلون االستثناء 

ال القاعدة، وأصواتهم غري مسموعة يف دوائر القرار الغربية، كام أّن املؤّسسات االسترشاقيّة 

املاليّة ال تساعدهم، وال متولهم لخروجهم عن األهداف التي تحرك تلك املؤّسسات.

ومع ذلك فإّن تطّور تكنولوجيا املعلومات، وانتشار النرش العلمي والردود العلميّة التي قّدمها 

علامء مسلمون ضّد افرتاءات املسترشقني املتعّصبني من رجال الدين اليهود أو املسيحيني، 

والتي مل تعد تقنع إذا وضعت عىل محك املنهج العلمي الرزين، فإّن هذه الّشبهات الكالسيكيّة 

التبشرييّة قد تّم تجاوزها، ومل تعد تلقى الرواج حتى يف األوساط الغربية، كالتشكيك يف الّنبّوة 

والوحي، والطعن يف القرآن والسنة، واعتبار اإلسالم نسخًة مشّوهًة من اليهوديّة أو املسيحيّة، 

وغريها من الرتهات.. ولذلك حّول املسترشقون املتعّصبون موضوعاتهم إىل قضايا معارصة 

أصبحت أكرث تأثريًا وهي مشاكل املجتمعات اإلسالمية املعارصة، مثل وضع املرأة ونظام 

االقتصادي  والفساد  واملعتقد،  الرأي  وحرية  والدميقراطية  السياسية،  واألنظمة  األرسة، 

والسيايس، وغريها من املعضالت التي تعانيها حتى املجتمعات غري املسلمة، يف إفريقيا 

وأسيا وأمريكا الالتينية، وإذا سلّمنا جداًل بأّن هذه املشكالت موجودة يف الدول اإلسالمية، 

ومن الطبيعي أن نناضل يف مجتمعاتنا لحلّها، والعمل من أجل سيادة قيم العدل واملساواة 

يتّم ربط  تعّسًفا وتجّنيًا حني  الدين يحث عىل ذلك، وعليه يصبح  الراشد، وحتى  والحكم 

املسترشقني لتلك املشاكل باإلسالم، والدين منها براء. 
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دراسة  يف  املسترشقون  به  قام  الذي  والعمل  اإلسالمي،  بالرتاث  االهتامم  أّن  شّك  ال 

ذلك الرتاث قد أفضت إىل كّم هائٍل من الّدراسات التي حرّكت دون شّك املفّكرين العرب 

واملسلمني وحّفزتهم إىل االهتامم برتاثهم، كام تتلمذ البعض عىل كبار املسترشقني إلحياء 

الرتاث اإلسالمي، وتحقيق املخطوطات املوجودة يف دول الغرب، وبالتايل الكشف عن 

كنوز من املؤلفات التي لوال عمل املسترشقني ما كانت لتعرف أبًدا، وقد تنافس املسترشقون 

الغربيون يف كشف املخطوطات النادرة وتحقيقها، وشّجعوا بعض الباحثني العرب عىل ولوج 

املكتبات الغربية وإبراز الرتاث اإلسالمي، وتأليف الرسائل األكادميية وتقدميها، ما أحدث 

يقظًة فكريًة مهّمًة استغلتها بعض الدول اإلسالمية والعربية التي أرسلت أبناءها يف بعثاٍت 

علميٍة إىل الدول الغربية؛ لتحقيق املخطوطات وتحضري الدراسات واألطروحات العلمية يف 

مختلف املجاالت، كمرص مع محمد عيل وبعثاته إىل فرنسا، وأيضاً أبناء املهاجرين العرب 

من شامل أفريقيا، الذين درسوا يف الجامعات الغربية  والفرنسية بالخصوص، وقد تكّونت 

نخبة من املفكرين العرب املهتّمة بدراسة الرّتاث اإلسالمي متأثّرين يف ذلك باملسترشقني، 

وفيهم من بقي تحت تأثري الرؤية االسترشاقيّة، ومنهم من تخلّص من التبعيّة ونادى بالتأصيل 

وإحياء الرّتاث بعيًدا عن املركزيّة األوروبيّة، وال شّك أنّهم استفادوا من املناهج والدراسات 

االسترشاقية يف هذا املجال. وياُلحظ املتأّمل ملراكز البحث الغربية وجود مخابر عريقة 

إذ تضّم هذه املخابر مفكرين من  العريب؛  الفكري واللغوي والفلسفي  الرتاث  تبحث يف 

دول غربية، وباحثني من العامل العريب واإلسالمي، مام يبنّي االهتامم املتواصل إىل اليوم 

أو  الفالسفة  أحد  لسنوات طويلٍة يف دراسة  باحثني غربيني  بالرتاث اإلسالمي، وتخّصص 

العلامء املسلمني، كالغزايل وابن سينا، وابن خلدون، وابن الهيثم وغريهم، مام يثبت وجود 

مراكز بحث ومخابر علمية ما زالت تبحث يف الرّتاث اإلسالمي، وهي تقاليٌد معرفيٌّة درجت 

عليها هذه املؤّسسات، ما يؤكّد أّن للرشق وعلومه سحرًا يأرس كّل من يقرتب منه. كذلك 

يجد الباحثون يف هذه املوضوعات الرّشقيّة ما ال يوجد يف الثقافة الغربية، التي تفتقد إىل 

الجانب الروحي، فهي معرفٌة مغرقة يف املادية، وتحّول اإلنسان إىل سلعٍة، ما يُفقده كثريًا من 

قيمه األخالقيّة والروحيّة، يف مجتمع استهاليك يباع ويشرتى فيه كّل يشء. 

* يف ضوء نقد إدوارد سعيد وأطروحاته االسترشاقّية، هل مثّة فرصة لقيام رشٍق من صنع 
الرّشق يف مقابل الرّشق الذي صنعه الغرب.. وبالتايل من أين نبدأ وكيف؟
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التي ساهمت يف تطّور االسترشاق الرّصاع الحضاري بني حضارتنا  - من بني الظروف 

ثم  اإلسالمي،  للعامل  الغريب  لالستعامر  الطويلة  املراحل  تأثري  وبالتايل  الغرب،  وحضارة 

بينها  من  وسائل  مستخدًما  اإلسالمية،  العربية  الحضارة  لتحطيم  املتواصل  الغرب  عمل 

املسلمني  إىل رجوع  يهدف  أّي مرشوع حضاري  تعطيل  إىل  يهدف  الذي  الفكري  الغزو 

انقسام  الغريب  التدخل  عن  ونتج  الحضاري.  مجدهم  الستعادة  ومبادئه  اإلسالم  قيم  إىل 

)التبعية  أو  الحضارية(  )العزلة  الرتّدد بني  العامل اإلسالمي بني مرشوعني، وأّدى ذلك إىل 

الحضارية( وغاب النموذج الحضاري العقالين األصيل؛ إذ إّن هذا الرتّدد بني االنغالق عىل 

الذات أو تبعيّة الغري ولّده دامئًا التعامل مع الغرب.

لقد اتّخذ االسترشاق الكالسييك كام ورد يف كتاب ادوارد سعيد موقفاً معادياً للرشق، 

واعترب نفسه قد امتلك هذا الرشق ودّجنه، وكأّن الرّشق ُوجد من أجل الغرب فحسب؛ حيث 

تقريرات  بإصدار  الرشق،  مع  للتعامل  مؤّسسة مشرتكة  »عبارة عن  اليوم  االسترشاق  أصبح 

وامتالك  صياغته(  إعادة  )أي  واستبنائه  الرشق،  عىل  للسيطرة  غريب  أسلوب  وهو  حوله، 

السيادة عليه«. وهذا ما يؤكّده تأّمل االسترشاق الذي أصبح ميثّل مؤّسسات ثقافيّة مركزيّة 

قويّة، تدعمها املؤّسسات الرسمية يف الدول الغربية، بل يشّكل قطاًعا اسرتاتيجيًّا يف وكاالت 

ملجاالت  والشاملة  يقّدمها  التي  التقارير  ألهميّة  الغربية  التجّسس  ومراكز  االستخبارات، 

فكريّة واقتصاديّة وسياسيّة، ما جعل االسترشاق ينتج كامًّ هائاًل من املؤلفات، « فقد قّدر 

أّن حوايل 60.000 كتاباً، تتعلق بالرشق األدىن قد كتبت بني 1٨00 و 1950 يف الغرب، 

وليس مثة ما يقارب هذا العدد أي مقربة من الكتب الرشقية عن الغرب،  فاالسترشاق من 

حيث هو جهاز ثقايف، هو عدوانيّة، ونشاط، ومحاكمة... فالرّشق ُوجد من أجل الغرب، أو 

هكذا بدا لعدد ال يحىص من املسترشقني«.

وحديثًا ظهر استرشاق الرشق للرشق، أو ما نطلق عليه االسترشاق االقتصادي اإليجايب 

العامل عموًما،  اقتصاديّة مهّمة يف  اقتصادية هائلة لها مصالح  ممثاًّل يف بروز الصني كقّوة 

ويف العامل اإلسالمي خصوًصا، رغم أّن الصني تحسب عىل الرشق، ومع ذلك فقد نسجت 

عالقات سياسيّة واقتصاديّة وثقافيّة مع دول عربية وإسالميّة مهّمة كمرص والعراق والجزائر 

وايران واندونيسيا وغريها، وأصبح لها مصالح كربى مع هذه الدول وغريها، وتوجه املارد 

العربية  تعلّم  إىل  الصينيون  واتّجه  واإلسالمية،  العربية  بالثقافات  االهتامم  إىل  األصفر 
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ولغات العامل اإلسالمي، وإنشاء مراكز للثقافة العربية، وذلك لخدمة مصالحه االقتصاديّة، 

أتوقّع أن يحدث هذا قريبًا، ورّبا  ومل تظهر إىل األن دراسات لالسترشاق الصيني ولكن 

العامل  ما كتب عن  باالطالع عىل  الصينية، ربا مل تسمح  اللّغة  الذي عطّل ذلك صعوبة 

اإلسالمي يف الصني، وقد اتخذت الصني خطوات ثقافيّة مهّمة مستفيدة من التجربة الروسية 

يف ذلك، كاستقطاب أبناء العامل اإلسالمي يف الجامعات الصينية، وأصبح الطالب العرب 

يتعلّمون يف الصني، وفتحت مراكز صينية يف العامل اإلسالمي، وأتقن الصينيون لغات العامل 

اإلسالمي مام سمح لهم بالتوسع االقتصادي والتجاري، والعمل عىل إنشاء وتشييد مشاريع 

هائلة كالسدود والطرق والجسور واملصانع والسكن، وتبع ذلك وجود جاليات معتربة من 

الصينيني يف دول العامل اإلسالمي.

علينا أن نعتمد مقاربًة جديدًة وهي العمل عىل استقالل الرشق عن الغرب، والعمل عىل 

تحقيق تجّمع لدول الرشق، تكون نواته الدول اإلسالمية، ويكمن الهدف منه تحقيق تعاون 

اقتصادي وثقايف، والتأكيد عىل قيم التعاون والتسامح والتكامل، عىل غرار كومنويلث وهي 

فكرة طرحها املفكر )مالك بن نبي(؛ ألنّه بدون تجّمع وتعاون لكّل هذه الدول الرشقية، ال 

الرشق  يوّحد  أن  يتطلّب  الحداثة  فولوج عامل  والتغريب،  والتبعية  للعوملة  التصدي  ميكن 

االستقالل  ذلك  بعد  عنه  ينتج  الذي  االقتصادي،  االكتفاء  أّواًل  ليحّقق  الرشق جهوده،  كل 

فّعال  تأثري  الحضاري، بحيث يصبح للرشق  الثقايف، واإلقالع  التميز  ينتج  السيايس، ومنه 

)الرثوات  خاصة  االقتصادي  العامل  وهي  متوفرة  النجاح  وعوامل  اإلنسانيّة،  الحضارة  يف 

الكفاءات  الشباب،  من  العاملة  )اليد  يف  متمثاًّل  البرشي  والعامل  والجغرافيا..(  الطبيعية، 

العلمية( العامل الثقايف يف )تنوع الثقافات وثرائها، الرصيد الحضاري الكبري(. 

مقابل  يف  موضوعه  الغرب  يكون  لالستغراب  علاًم  نؤّسس  أن  يجب  أنّنا  ترى  هل   *
االسترشاق؟ وما هو تصّوركم ملنهج املقاربة يف هذا العلم الجديد نسبًيا؟

، بغّض الّنظر  - إّن دراسة الغرب ووضعه تحت مجهر الرصد ومنهج الّنقد أمٌر رضوريٌّ

عن املسميات أكانت استغرابًا أم غري ذلك، وقد حدث ذلك من مفكرين عرب عاشوا يف 

الغرب، ودرسوا يف جامعاته، وترّشبوا من ثقافته، ومنهم من تتلمذوا عىل أساتذة غربيني يف 

بلدانهم العربية، وقد ألّفوا يف تحليل الحضارة والثقافة الغربية ونقدها، ومنهم من تصّدى 

لنقد االسترشاق يف ذاته، وفيهم من تأثر بالثقافة الغربية وتبّنى طروحاتها، وفيهم من رفض 
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هيمنتها وانترص لثقافته العربية، وهناك من التزم مناهجها، باعتبارها أدوات مبتكرة وجديدة، 

النتائج  ورفض  الغربية،  اإلسقاطات  لتصحيح  وذلك  مفيدة،  والبحث  العلم  وملجال 

التونيس، مالك  الدين  الطهطاوي، خري  املفربكة، وهم كرث نذكر منهم عىل سبيل املثال: 

أركون، وهشام جعيط، وعبد  بدوي، ومحمد  الرحامن  نبي، زيك نجيب محمود، عبد  بن 

الله العروي، محمد عابد الجابري، وغريهم كثري. ولعّل أشهر من تناول االسترشاق بالنقد 

يف  سعيد  إدوارد  حديثًا  أمريكا،  وخاصة  الغربية  األكادمية  املؤّسسة  داخل  من  والتحليل، 

مؤلّفه الضخم )االسترشاق( الذي ظهر يف 197٨، وكان عمله متميّزًا تناول بالنقد والتحليل 

مركزية املنظومة االسترشاقية، فاضًحا ارتباطها باالستعامر والتبشري، وأخريًا وائل حالق يف 

العلم الحدايث( الصادر يف 201٨ والذي  كتابه املتميّز )قصور االسترشاق منهج يف نقد 

االسترشاقية  املنظومة  بتعرية  وقام  والسلطة،  والقّوة  بالحداثة،  االسترشاق  فيه عالقة  تناول 

واملركزية الغربية، مدافًعا يف الوقت نفسه عن اإلسالم، مفّنًدا الشبهات التي طالت العقيدة 

اإلسالمية )القرآن والسنة(، باعتباره ضليًعا يف اللغة العربية وعلم األصول، زيادة عىل اتقانه 

للغة والثقافة الغربية األمريكية، ماّم مّكنه من التأثري الفّعال؛ ألنّه يواجه االسترشاق من داخل 

أقوى مراكزه املعادية للمسلمني، الواليات املتحدة، ناقًدا يف الوقت نفسه، ومتجاوزًا الطرح 

هذه  مثل  أعامل  إىل  بحاجٍة  ألنّنا  املشاريع  نثّمن هذه  ولذلك  الكالسييك الدوارد سعيد. 

االسترشاق  مواجهة  والعمل عىل  الرؤية،  لتصحيح  الغربية وجامعاتها  املنظومة  داخل  من 

بأدواته، ويف عقر داره؛ ألّن ذلك يساعد يف كسب بعض املسترشقني أنفسهم وزيادة عدد 

املنصفني واملعتدلني واملوضوعيني، وذلك كفيل بتشكيل أصوات منصفة ومسموعة من 

املنظومة االسترشاقية ذاتها. 

لقد اعتمدت الحضارة الغربية عىل الجانب املادي حتى يف بناء اإلنسان الغريب، وتكوينه 

الفكري، وأصبح األورويب يعيش هذا الواقع الحضاري، ونتيجة لذلك »فالضمري األورويب 

يرزح تحت ثقل مسؤولياته...إذ إّن مركب القوة موجود يف أصول املرض األورويب، فمن 

الالزم إًذا مساعدة أوروبا عىل التغلّب عىل هذا املركب«. 

أّما الحضارة العربيّة اإلسالميّة فتحمل معطيات التّحّدي والقّوة والتجّدد، وإنّها ال ميكن 

أن متوت، بل تحتاج إىل إحياء ما فيها من عنارص القوة والتجديد لتعود إىل سابق عهدها 

مبدعة مجّددة، وتقّدم بذلك حلولها ملشاكله، بل حلول ملشاكل اإلنسان املعارص الذي 
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يعاين أمراًضا، ومشاكل الحضارة املادية الغربية الحديثة التي رغم قّوتها وسيطرتها املادية، 

فإّن إخفاقاتها كثرية يف املجال الروحي واألخالقي.

حيث تعيش أوروبا اليوم ضياًعا روحيًا، فاإلنسان الغريب بحاجة إىل االستقرار النفيس، 

الثانية،  العاملية  الحرب  حدثت  إن  وما  املادية.  النزعة  من  املتحّررة  اإلنسانية  والعالقات 

لها  أوروبا بصدمٍة عنيفٍة كان  الواحدة، تغرّيت املعطيات، وأصيبت  الحضارة  أبناء  وتقاتل 

املستعَمرة  الشعوب  وبدأت  األخالقية.  الناحية  من  األورويب  ونفيس عىل  اجتامعي  تأثري 

تثور مطالبة بحّريتها وتقرير مصريها، وتحّول مفهوم االستعامر التحضريي إىل أكذوبة، وتم 

تجاوز النظرة املحتقرة للشعوب، والتصنيفات العرقية، وأصبحت هذه املفاهيم ممقوتة حتى 

عند األورويب نفسه، وخاصة أنّه عاش ويالت الحروب وتأثريها، »وقد نجد أثر هذه األزمة 

حتى يف األدب الغريب...أي األدب الوجودي، فهو يف الواقع تدارك لفقدان املرّبرات«. وقد 

ظهرت فلسفات جديدة يف املجتمعات الغربية كالوجودية، أو الفلسفات الروحية، والتي 

تعرب عن حالة انفجار ملكبوتات اجتامعية، واقتصادية وأخالقية يف املجتمع الغريب، وحالة 

قلق وحرية يف العقل والضمري األورويب، »ولقد صّدق تاريخ عرصنا هذا الحكم، فأوروبا 

)فتيال( يحرق  اتّخذت من مشاعل الحضارة  التي كان عليها أن تهدي سعي اإلنسانية، قد 

بدل أن ييضء، ويف ضوء ما أشعلت من نار أشاعت وهجها يف املستعمرات، حتى جارت 

عىل أرضها هي، أوروبا هذه رأينا الفوىض تنترش فيها، الفوىض نفسها التي أشاعتها يف بقية 

أجزاء األرض«. إىل ذلك فإّن األزمة االقتصاديّة التي عرفتها أوروبا يف سنوات الثالثينيات، 

عىل  والرصاع  والتضخم،  والبطالة،  االقتصادي  الركود  مثل  اليوم،  تعرفها  التي  واألزمات 

األسواق، قد أظهرت بدون مبالغة فشل الحضارة الغربية ومناقضتها للمبادئ التي نادت بها 

كحضارة عاملية تهدف إىل ترقية اإلنسان، وتنادي بالعدالة والحرية واإلنسانية، ومن الغريب 

أن تكون زيادة اإلنتاج سببًا يف األزمة، بينام متوت شعوب أخرى من املجاعة واألوبئة؛ ألّن 

الغرب أفقرها واستنزف خرياتها. إّن سيطرة عقليّة التفوق واالستعامر هي التي أوقعت الغرب 

يف تلك الفوىض، واليوم تظهر جليًا أنانية الغرب ومحاوالته املتواصلة لجعل غريه تابًعا له، 

والحقيقة أنّه يغرّي األقنعة دون أن يتخلّص من عقدة االستعامر؛ ألنّه كثريًا ما يُخفي الوجه 

كام   ، رضوريٌّ أمٌر  موضوعيٍّ  لنقٍد  الذات  إخضاع  إّن  بائسة.  أخرى  وجوًها  للغرب  الباهر 

يجب أن ننظر إىل اآلخر نظرًة موضوعيًّة نقديًّة، فنحّدد أبعاده ومعطياته التاريخية والحضارية 

وفق معيار حقيقي؛ ألّن وضع الغرب يف حجمه الطبيعي كفيل بحّل التناقض الحاصل بني 
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الحقيقة ورؤيتنا لها. ومام سبق، فإّن الدعوة إىل استخدام الطريق نفسه الذي سلكته أوروبا، 

فيه نوع من املغالطة، ألن متثّل كل خطوات الحضارة الغربية يدّل عىل عدم إدراك متيّز كل 

حضارة، فحتى اقتصاديًا ليس من الرضوري أن يعطي نظام اقتصادي النتائج نفسها إذا طبقناه 

عىل مجموعٍة إنسانيٍّة من حضارة مختلفة منافسة أو منازعة لتلك الحضارة كام يف حضارتنا.

ولكن هذا ال مينع من القول بأّن هناك نقاطًا مشرتكة، وخاّصة املتعلقة بالجانب املادي 

أو التكنولوجي؛ ألّن العقول تتفق عىل مبادئ العلم وال تختلف يف حقائقه، كام أّن لحضارتنا 

دوًرا أساسيًا يف الوصول إىل هذه النتائج العلميّة. وألّن الحضارة التكنولوجية هي حصيلة 

جهد اإلنسانية أي الحضارات املختلفة، وقد أسهم املسلمون إسهاماٍت واسعًة وأساسيًة، 

العربية  الحضارة  دور  أهمل  مقصودة  غري  أو  مقصودة  تكون  قد  واضحٍة،  غري  وألسباٍب 

والرياضية  والحيوية  الطبيعية  العلوم  تاريخ  كتب  معظم  يف  علميٍّ  غري  إهاماًل  اإلسالمية 

املعارصة التي كتبها األوروبيون، كام أغفلت رياداتهم للبحوث التطبيقية.

* اشتهرت املدارس االسترشاقّية باالهتامم بلغات الرّشق؟ واهتّم التغريب بنرش لغات 
الغرب عندنا ولكن األمر مل يؤّد إىل خطاٍب رشقّي للغرب بلغته ما السبب برأيكم؟

الّنخب  يف  وتحّكمه  سيطرته  لفرض  املستعمرة؛  البلدان  يف  لغاته  نرش  الغرب  حاول 

السياسيّة املشبعة بالثقافة الغربية. إّن نرش الثقافة األوروبية يف الدول املستعمرة ارتبط أساًسا 

بنرش اللغة، ولنمثّل لذلك بحاوالت االستعامر الفرنيس يف بلدان املغرب العريب، خاّصة 

وفضاًء  ثقافيًا،  مجااًل  تاريخية-  -لظروف  العريب  املغرب  شّكل  الذي  الفرنسية  اللغة  نرش 

سياسيًا تابًعا للثقافة والوجود الفرنيس، سواء يف فرتات االستعامر أو بعد االستقالل. ولذلك 

مل يكن نرش اللّغة الفرنسية معزواًل عن أبعادها الثقافية، وطبيعتها اإلحاللية الناسخة للغة األم 

التي هي العربية، وتعويض ذلك بنمط ثقايف وحضاري أورويب.

معها  تحدث  اللّغة  أّن  يبني  العريب  املغرب  يف  الفرنسيّة  اللغة  نرش  طريقة  تحليل  إّن 

آثاًرا عىل مستويات مختلفة. عىل مستوى األفكار، ال لغة بدون فكر، كام أّن الفكر يرتبط 

باأليديولوجيا واالعتقادات. وعىل مستوى اآلداب، فاللغة وعاء للمعاين واألدب والفنون، 

مستوى  وعىل  والسينام.  واملرسح  والقصة  الراوية  الفنية  واملدارس  واملوسيقى  كالشعر 

السلوك، أي طريقة التفكري والترصف والتعامل مع عامل األفكار أو عامل األشخاص. نستنتج 
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بعد املالحظات السابقة أّن اللغة ال ميكن أن تُنقَل بدون أن تنقل معها مظاهر ثقافيّة بكّل 

ما تحمله كلمة ثقافية من أبعاد. وتجنباً لاللتباس نؤكّد أّن املقصود ليس رفض وإنكار تعلّم 

اللّغات عىل اختالفها، وإمّنا الخطر يف ظاهرة اإلحالل أو النسخ التي تقوم به لغة مهيمنة 

العريب سواء يف فرتة االستعامر ومحاولة  لغة أخرى، أي ما حدث يف دول املغرب  عىل 

التي  والصعوبات  االستقالل  بعد  حتى  أو  محلّها،  الفرنسية  وإحالل  العربية  عىل  القضاء 

بالفرنسية فحسب،  النخبة املتشعبة ليس  التأصيل والتعريب من طرف  تعرّضت لها عملية 

وإمّنا با تحمله الفرنسية من ثقافة أوروبيّة، وجهل هذه النخبة للغتها وثقافتها العربية.

وتجدر اإلشارة إىل أّن نقل الفرنسية وتثبيتها لدى املثقف العريب يف املغرب العريب يف 

فرتة االستعامر، كانت محدودة ومركزة عىل فئٍة معيّنٍة، ويعود ذلك إىل مجموعة من العوامل 

منها:

ثقافتها  القضاء عىل  الشعوب املغربية مع  أّواًل: سياسة االستعامر املتمثّلة يف تجهيل 

األصلية؛ ليحافظ بذلك عىل عالقة الغالب باملغلوب، واعتبار سكان املغرب العريب من 

املسلمني يف درجة دنيا، وإطالق اسم »األهايل« )Indigènes( عليهم، مع ما تحمله هذه 

املغالطة  املقابل  يف  لتربز  والبدائيّة(؛  والتخلّف  الحضاري  )التأّخر  دالالت  من  الكلمة 

التي تُصّور االستعامر كمرادف للحضارة واملدنية التي تحتاجها شعوب املغرب العريب. 

وتُصبح بالتايل الثورة عىل االستعامر ومخطّطاته عماًل همجيًّا يقوم به بعض أعداء الحضارة 

واملدنية، وهكذا يتم الرتويج لهذه األفكار وفرضها لتطبيع االستعامر وأعامله سواء يف عقل 

اإلنسان األورويب، أو حتى عند النخبة التي أصبحت أسرية الثقافة االستعامرية. 

ثانًيا: اعتقاد املستعمر ببقائه يف املغرب العريب، ولهذا ركز عىل فئٍة محدودٍة من األهايل 

عىل حّد تعبريه لتكون همزة وصل بني اإلدارة االستعامريّة وشعوب املغرب العريب، ليضمن 

بذلك قدرة أكرب عىل فرض أساليبه ومشاريعه عن طريق هذه النخبة.

ثالًثا: املقاومة التي جوبه بها االستعامر ومخطّطاته منذ األيام األوىل لالحتالل، والتي 

بقت متواصلة حتى تحّقق االستقالل. هذه املقاومة مل تكن ماديًة فحسب، بل كانت معنويّة 

الفرنسة  ورفض  وهويّتها،  متيّزها  عىل  العريب  املغرب  شعوب  محافظة  يف  متثّلت  أيًضا، 

الرشاسة  األقل  عىل  لنا  يفرس  ما  وهذا  االستعامر.  بها  يقوم  كان  التي  والتنصري  والتغريب 
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التي استخدمها االستعامر مع املدارس الحرّة التي كانت تُعلّم اللغة العربية والقرآن الكريم 

وعلوم الدين، ولذلك كانت قوانينه صارمة جًدا يف هذا املجال.

إّن ما حّققته اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية أليًا يف املغرب العريب بعد االستقالل أكرب 

مام حّققته أثناء االستعامر، ويعود ذلك إىل عوامل وهي:

- استطاعت الّنخبة املثّقفة ثقافًة فرنسيًة الوصول إىل السلطة السياسية بشكل مبارش أو 

غري مبارش بحكم سيطرتها عىل اإلدارة ومؤّسساتها التي تركها االستعامر.

- حصول اللّغة الفرنسية عىل الرشعيّة يف مجتمعات املغرب العريب، فبعد أن كان يُنظر 

إليها كلغة املستعمر املفروضة، أصبحت اللغة الرسمية التي تتعامل بها السلطة السياسية 

سواء يف اإلدارة أو االقتصاد أو اإلعالم والرتبية، وحتى إن خالفت الدساتري ذلك فالواقع هو 

املقياس.

يف  وتعادي  وثقافة،  لغة  الفرنسية  تبني  برضورة  تجاهر  وثقافية  سياسية  نخب  ظهور   -

الهوية  التأصيل بصورة أعم، أي استعادة  أو  التعريب  الوقت نفسه ما ميكن أن نطلق عليه 

والشخصية الوطنية.

عىل  مسيطرة  الفرنسية  الثقافة  بقاء  مع  مصالحها  لتشابك  للفرانكوفونية  كبري  انتشار   -

اإلعالم واإلدارة، وبالتايل سهل األمر أمام الرموز واألمناط الثقافية األوروبيّة لالنتشار أكرث 

يف بلدان املغرب العريب.

- السياسة الثقافية الفرنسية والتي تعمل إلدخال دول املغرب العريب يف إطار إسرتاتيجية 

الفرانكوفونية التي تهدف إىل تحقيق نفوذ الثقافة الفرنسية عىل حساب الثقافة العربية.

الفرانكوفونية  »إّن   )Roger Gans كانس  )روجيه  الفرنيس  الكاتب  لسان  فقد جاء عىل 

»إّن الذين يتكلمون الفرنسية ميثلون الفرق  التعريب باملغرب العريب«. وأيضاً  تقاوم جيًدا 

العسكرية«؛ ألنّهم ينرشون لغة وثقافة فرنسا، أي االستعامر الثقايف، ويقول أيًضا مربزًا انتشار 

الفرنسية يف الجزائر بعد االستقالل: »إّن تعليم الفرنسية بالجزائر قد ازداد بشكل ملحوظ منذ 

الجزائرية ثالثة ماليني  باملدارس  الذين يدرسون يف )1979(  بلغ عدد  االستقالل، حيث 

الفرنسية  اللغة  انتشار  عىل  ترتّب  كام   .»1962 يف  ألف  خمسمئة  مقابل  املليون  ونصف 
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من جهة أخرى، تأثري آخر له أبعاد نفسية واجتامعية وميّس حتى الرشائح االجتامعية غري 

)الفرانكو  يطلق عليه  ما  أو  بالفرنسية(  العربية  اللغة  )أي مزج  اللغوي  املثقفة، وهو املزج 

أراب(.

اللغة األصل من كلامتها  وهذا ما أّدى إىل ظهور لهجٍة عاميٍة مشّوهة األلفاظ، أفقرت 

ومصادرها، وعوضتها بكلامت غريبة عن قواعدها.

الدول  يف  موجودة  غري  العريب  املغرب  يف  املنترشة  الظاهرة  هذه  أّن  واملالحظ 

أو  السويدية  مع  اإلنجليزية  متزج  ال  حيث  مختلفة؛  لغات  وجود  رغم  اإلسكندنافيةمثالً 

الدمناركية أو الرنويجية.

 )Acculturation( الثقايف  اإلحالل  ظاهرة  أّن  االنرتوبولوجية  الدراسات  أثبتت  وقد 

الدونية  موقع  يف  هو  الذي  الطرف  أّن  »يبدو  إذ  ولغتني؛  ثقافتني  توازن  عدم  حالة  يف  تتم 

الثقافية  العنارص  أو السامح بترسب  التقبل،  الذي مييل إىل  العام، هو  والهامشية، بعناها 

من الطرف املهيمن وليس العكس. أّما إذا كان الجانبان شبه متساويني فإّن الدراسات تدل 

عىل أن تبادل العنارص الثقافية بينهام أمر غري وارد عىل العموم«. وهذا ما يفرس إىل حدٍّ ما 

املزج اللغوي يف املغرب العريب، وغياب الظاهرة يف الدول اإلسكندنافية حيث ال متزج 

اإلنجليزية مع السويدية أو الدمناركية أو الرنويجية.

لقد نجح التغريب يف نرش لغاته يف العامل العريب، وصار البعض سجناء اللغات الغربية، 

يفكرون بها ويكتبون بها، وأصبح الكثري منهم سفراء للثقافة الغربية، وكثريا ما يتأثّر هؤالء 

املفكرون بالفلسفات الغربية ويتبنون طروحاتها؛ حيث تأثّر عىل سبيل املثال زيك نجيب 

محمود بالوضعيّة املنطقية وهاجم الرتاث اإلسالمي، ولكّنه عاد يف أخر عمره إىل الرتاث 

اإلسالمي، يف كتابه املعقول والالَّمعقول يف تراثنا، واعرتف بأنّه كان يجهله وأعجب بالرتاث 

اإلسالمي ودافع عنه بعد أن درسه، وحدث األمر نفسه لطه حسني الذي تأثر بأساتذته من 

املسترشقني وكتب يف الشعر الجاهيل، وتراجع أيًضا يف إسالميّاته، وحاول محمد أركون يف 

نقده للعقل اإلسالمي التأكيد عىل أّن املسترشقني هم وحدهم الذين ميلكون منهًجا علميًا، 

مؤكًّدا  التارخانية  العروي يف  كتب  اإلسالمية، كام  الجامعات  منعدم يف  املنهج  هذا  وإّن 

الجابري  التأصيل، وقّدم  منتقًدا دعاة  العريب،  العامل  لتجاوز تخلّف  الحّل املاركيس  عىل 
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مرشوعه يف نقد العقل العريب وفق ثالثيّة الربهان والبيان والعرفان، والحظ غياب العقالنيّة 

بإبراز  وانشغل  الوجوديّة  بدوي  تبنى  كام  االسترشاق،  مركزيّة  نقد  وقد  العربية،  الثقافة  يف 

تأثري الفلسفة اليونانيّة عىل الفلسفة اإلسالمية، ومل يوظف متكنه من لغات غربية كثرية يف 

 نقد الحضارة الغربية، واكتشف يف أواخر عمره تجّني املسترشقني عىل اإلسالم والنبي

فكتب دفاًعا عن النبي، هذه مناذج فقط ملن متّكنوا من لغات الغرب ولكّنهم مل يتناولوا 

بالنقد الحضارة الغربية، بل كانوا مهمومني بأزمة الثقافة العربية أكرث، وقّدموا مشاريعهم يف 

نقد املنظومة الفكرية العربية. أّما الذين تناولوا الحضارة الغربية بالنقد بلغاتها، فقد كانت 

أعاملهم جزئية، وتناولت قضايا محّددة، استهلكت ردودهم عىل االسترشاق كّل مجهودهم، 

ادوارد  من  كل  سابًقا  ذكرنا  الغربية،  للحضارة  وشاملة  مكتملة  مشاريع  أعاملهم  تكن  ومل 

نبي،  بن  مالك  أعامل  إىل  أيًضا  نشري  أن  ميكن  االسترشاق،  نقد  يف  حالق،  ووائل  سعيد 

ومحاولة هشام جعيط يف أوروبا واإلسالم، ومحاولة محمد إقبال لتجديد التفكري الديني، 

ومع قلّة هذه األعامل إال أّن تأثريها فّعال؛ ألنّها كتبت بلغات الغرب، من مفكرين متكنوا 

من الثقافة الغربية زيادة عىل متكنهم من الثقافة اإلسالمية، ولذلك ندعو إىل تشجيع هذه 

املحاوالت يف الجامعات العربية، لتحقيق التوازن املفقود بني ما يكتبه املسترشقون، وما 

ينتجه يف املقابل املفكرون العرب. 

الّنمطّية  الصور  لجهة توظيفها نرش  الثورة املعلوماتّية وخصوصاً  برأيكم  أثّرت  * كيف 
االسترشاقية عن املسلمني؟ وكيف يكون الرد؟

والّسمعيّة،  املرئيّة  التأثري  ووسائل  االتّصال،  تكنولوجيا  تطّور  الغرب  استغّل  لقد   -

كالقنوات التلفزيّة، وصناعة السينام، والجرائد واإلذاعات، وتبّنت هذه املؤّسسات سياسة 

معادية للمجتمعات اإلسالميّة، وأصبحت هناك نظرة مسبقة سيئة عن املسلمني، أّدت إىل 

إحداث قطيعة، بني العامل العريب والغرب، وقد زاد يف تأكيد القطيعة الوجود الصهيوين يف 

فلسطني، فإرسائيل ما فتئت تعمل بكّل الوسائل عىل كسب تأييد الغرب، معتربًة نفسها حامية 

ملصالحه يف املرشق العريب. وقد ساهمت الدوائر اإلرسائيلية -التي تسيطر عىل كثري من 

الوسائل اإلعالمية- يف تحديد الرأي العام الغريب وتوجيهه، بإعطائه صورًة مظلمًة وظاملًة 

عن العامل العريب اإلسالمي.
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الغرب  يف  الثّقايف  االنتشار  بقّوة  متتاز  التي  الصهيونيّة،  التدخالت  تلك  جّسدت  لقد 

كثريًا من األوصاف واالتهامات، من بينها أّن اإلنسان العريب املسلم إرهايب، متخلّف، غري 

عقاليّن، وأّن هذه الصفات ترتبط بالحضارة اإلسالميّة، التي هي حضارة غيبيّة، جربيّة، غري 

لتكوين رأي عام  لها بشكل جديد،  الرتويج  يُعاد  تبشرييّة  اتّهامات استرشاقيّة  عقليّة، وهي 

غريب معاٍد لكّل ما هو عريّب إسالمّي. وبطبيعة الحال، فإّن الرتويج لهذا أمٌر مقصوٌد، ويهدف 

إىل تحقيق أهداف سياسية، وما يدّل عىل فساد ذلك القول إّن الحضارة الغربية قّدمت نفسها 

موقًفا  مفكريها  كثري من  وتبّنى  رومانيٌّة مسيحيٌة،  يونانيٌّة  لها جذوٌر  أنّها حضارٌة  دامئًا عىل 

معاديًا للسامية. بينام نجد أّن موقف اإلسالم يؤكّد عىل احرتام األنبياء، والديانات الساموية، 

ويؤكّد عىل وحدة أصل البرشية. وغنّي عن الذكر أنّه يف ظّل هذه املواقف، واالعتداءات 

املتكّررة التي يقوم بها الغرب عىل العامل اإلسالمي، فإّن العالقة بني الحضارتني تبقى عالقة 

تأثريٍ أحادي، وتعاٍل واعتداٍء عسكريٍّ وثقايفٍّ مستمّر عىل أّمتنا. وعليه فإنّنا مطالبون فكريًا 

وعلميًا وسياسيًا بتصحيح هذه العالقة، وإبراز معامل الحضارة اإلسالميّة من خالل الوسائل 

املختلفة؛ لتصحيح النظرة املجحفة يف حّق حضارتنا.

الدعوة  ورجال  والكتّاب،  واملفكرون  العلامء  املسؤوليّة  من  كبريًا  جزًءا  ويتحّمل   

الصحيحة عن  واألفكار  املبادئ  املغالطات، ونرش  األمة يف كشف  أمل  واإلعالم؛ ألنّهم 

التكنولوجية، من  الوسائل  تطّور  اإلسالم وحضارته، لدى املسلم وغريه. وخاّصة يف ظّل 

أمام  وعزٍم  بحزٍم  نقف  وأن  صغريًة.  قريًة  العامل  من  جعلت  والتي  واتّصال،  إعالم  أدوات 

التيارات املتطرّفة، ونشجب بشّدٍة اإلرهاب األعمى الذي ييسء إىل سامحة اإلسالم ويشّوه 

قضايانا  مع  األخرى  األمم  من  تعاطف  أّي  ويُبعد  الواحدة،  األّمة  أبناء  بني  ويفرّق  مبادئه، 

العادلة يف املحافل الدوليّة.

وليس ذلك ببعيٍد إذا أخلصت النوايا، وبذلت املجهودات، وطّورت وسائل الدعوة إىل 

اإلسالم، من خالل توفري األموال لذلك، كتكثيف البحوث والّدراسات عن تراث اإلسالم 

الثقايف  اإلنتاج  وتنويع  العامليّة،  الثّقافيّة  املحافل  كّل  يف  ونرشها  املختلفة،  باللغات 

الدعوي، واملساهمة يف فتح قنوات إذاعيّة وتلفزيّة فضائيّة بلغات مختلفة لهذا الغرض، إذا 

علمنا التأثري الكبري الذي تحدثه وسائل اإلعالم واألفالم يف الرأي العام العاملي.  
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* هل من فرصٍة إلقناع الغربيني بعاملّية اإلسالم والرشق غارق يف أصنام الحداثة؟

- اإلسالم دين اإلنسانيّة: فهو رسالة عامليّة تهدف إىل هداية اإلنسان. وأّما اهتامم اإلسالم 

بقيمة اإلنسان وكرامته، فقد أكّدته الّنصوص الرّشعيّة؛ حيث خلق يف أحسن تقويم خليفة الله 

يف األرض، كُرّم بالتّميّز عن سائر الكائنات، وأعطي العلم والعقل وُسّخرت له الطبيعة وما 

فيها، وكُلّف ليكون حرًّا مسؤواًل عىل أفعاله. 

ثم جاءت بعد ذلك بقرون الدساتري الغربية لتقّر بكثري مام جاء يف اإلسالم من مبادئ، 

ومن ذلك يدرك كل متأّمل منصف أسبقيّة اإلسالم وأصالته يف معالجة حقوق اإلنسان.

ـ إّن املطالبة بوضوعيّة أكرب لدراسة الرتاث اإلسالمي وإنجازات العقل العريب اإلسالمي، 

تصبح أكرث إلحاًحا يف عرص يتغّنى فيه أصحابه بالحريّة الفكريّة، واملنهج العلمي، وتجّنب 

للتأسيس  الصليبية، وذلك  والحروب  الرصاع  ولّدتها عصور  التي  املسبقة  الذاتيّة  األحكام 

لعامٍل عادٍل ومنصٍف، يُعرتف فيه لكّل الشعوب واألمم بإسهاماتها يف الحضارة اإلنسانية، 

أسهم  مثلام  الجميع،  والعلميّة  املاديّة  مثاره  من  يستفيد  إنسانيًا  تراثًا  تبقى  أن  يجب  التي 

الجميع باألمس، واليوم يف الوصول إىل هذه الحضارة.

كام نبدي تقديرنا لإلقبال يف الغرب عىل دراسة الحضارة العربية اإلسالمية، من جمهور 

بل  تبشرييّة،  أو  استعامريّة  دواٍع  تحرّكهم  تعد  فقط، ومل  املتخّصصني  من  يعد  واسع، مل 

أسباب ذاتيّة ومعرفيّة، مام نتج عنه أعامل موضوعيّة. وعليه، ننّوه بتلك البحوث املنصفة 

لحضارتنا، رغم أنّها ال تشّكل إاّل جزًءا ضئياًل ومحتشاًم، يف وسط تراكم -يف فرتات سابقة- 

كّم هائل معاد يف أغلب األحيان لحضارتنا، ومع األسف هو الذي يشّكل الرأي العام الغريب، 

ويوّجه صانع القرار الغريب، ولذلك يتطلّب األمر تشجيع البحوث العلميّة املتوازنة لتصحيح 

الرؤية، وإعطاء الفكر العريب اإلسالمي وجهه الحضاري الصحيح.

 لنساهم جميًعا يف بناء الحضارة اإلنسانيّة التي تتحّقق بالتّعاون واإلخاء بني جميع فروعها، 

وليس بالتّطرف واإللغاء بني أبنائها، وخاّصة أنّنا أمة يؤمن أبناؤها بتعارف الحضارات وتواصلها، 

ويرفضون الرأي القائل بتنافر الحضارات وصدامها؛ ألّن الحضارة تراكٌم ثقايفٌّ معريفٌّ علميٌّ 

ساهمت فيه اإلنسانيّة بأكملها. وعلينا أن ندرك جيًّدا أنّه يجب أاّل نسقط يف التربيريّة والرّّد 

العاطفي عىل مواقف االسترشاق بنفي مميّزات الرشق وانتحال صفات الغرب لريىض عنا، 
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فننفي عن الرشق روحانيّته، وننغمس يف التهليل للامدية والحداثة معتقدين أّن ذلك يجعل 

مّنا أفضل، فأصبحنا مستهلكني ألمناط الحداثة الغربية يف كّل يشء، يف أكلنا ولبسنا وثقافتنا 

وحتى تفكرينا بوعي أو بدون وعي، ونسينا يف خضم ذلك خصوصياتنا الرشقيّة. فالحقيقة أّن 

جامليّة الرشق يف توفيقه بني الروح واملادة، والتوازن بني الفرد والجامعة، وأن تراعي الدولة 

إنسانيّة اإلنسان وتحميه من نفسه أّواًل، ومن تجّنيه عىل أخيه يف اإلنسانية ثانيًا، وتلزمه احرتام 

الغربية املادية جلبت املآيس عىل اإلنسانيّة؛ حيث  الحداثة  فيها؛ ألّن  التي يعيش  للطبيعة 

تسببت يف الحروب واالستعامر، وتدمري الطبيعة، والاّل عدالة بني الدول، واملجاعة، واألوبئة؛ 

ألّن الحضارة الغربية فرضت قوانينها عىل العامل فجرّدته من قيمه وإنسانيّته.  

الدونيّة،  عقدة  يف  وسقط  بالغرب،  االنبهار  من  اليوم  يعاين  اإلسالمي  العامل  أّن  رغم 

وصارت لديه قابليّة لالنقياد والتبعيّة، وبصطلح )بن نبي( القابلية لالستعامر؛ إذ فقد ثقته 

يف ذاته، وسلّم أمره للغرب، وتأثّرت نخبته العلمية بالحضارة الغربية، واعتقدت أنّه ال نهضة 

وال تقّدم إاّل باعتامد النموذج الغريب، ومل تقتنع أّن لكّل أمة خصوصياتها ومقّوماتها، وأّن 

التقليد ال يصنع تنمية وتطّور، ولكن سقطت هذه الّنخب رصعى صدمة الحداثة، ومل تقتنع 

أّن الشمس ترُشق من الرّشق، ولذلك نجح الغزو الفكري الغريب يف تغريب الّنخب العربيّة 

التي أصبحت تتبّنى الحداثة الغربية كحلٍّ ملشاكل املجتمعات العربيّة، ومام يزيد الطني بلّة 

أنّه يف املقابل هناك مجموعات انغلقت عىل نفسها واعتربت الحضارة الغربية بكّل منتجاتها 

وانجازاتها كفر، وتبّنت حلواًل ال عقالنيّة بإنكار العلوم واإلنجازات العلميّة للعقل البرشي، 

وأصبحت تدعو إىل الرجوع إىل ما كان عليه سلف األمة حتى يف حياتهم املادية، وهو طرح 

يجايف املنطق ومتطلبات العقل، وتتبنى هذه التيّارات اإلرهاب والتطرّف لتحقيق أهدافها، 

وهو األمر الذي أساء إىل الدين، وأعطى املرّبر للغرب التّهام املسلمني دون متييز، ولكن 

املالحظ أّن أغلبيّة الشعوب اإلسالمية تتميّز باالعتدال والتوّسط، وتنبذ اإلرهاب والتطرّف، 

قيم  التسامح واإلنسانية، وتتطلع إىل إحياء ما يف اإلسالم من  قيم  دينها من  وتدرك ما يف 

يليق بجتمعاتنا، دون  الذي  النهضة والتّقّدم، وإّن ذلك كفيل بإحداث اإلقالع الحضاري 

ونجحت  تحّدت  بل  الغريب،  األسلوب  تستورد  مل  مناذج  هناك  ألّن  اآلخرين؛  محاكاة 

النمو  تحقيق  يف  ونجحت  الثقايف،  متيّزها  عىل  املحافظة  مع  والتقّدم  التنمية  تحقيق  يف 

املعجزة  إىل  اإلشارة  يكفي  والفكري،  السيايس  استقاللها  يف  تفرّط  أن  دون  االقتصادي، 

اليابانيّة، واملارد الصيني، والنمور األسيويّة.
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* ما هي ضوابط الكتابة عن إسالم عاملي للغربيني؟

- بالعلم انترص اإلسالم وبالعلم سيعود، فلنعتمد عىل هذه القاعدة؛ إذ ما الذي يعجب 

انتشار  التي أّدت إىل  القيم األخالقية األصيلة  أّواًل:  إنّها  الغربيني يف الحضارة اإلسالمية؟ 

وأخالقهم  األوائل  املسلمني  التجار  أمانة  كانت  فقد  العامل،  من  كثرية  بقع  يف  اإلسالم 

الصوفية  الطرق  نجحت  وحديثًا  قدميًا،  كثرية  بلدان  يف  للمسلمني  سفري  خري  وتعاملهم 

التّّجار  عليه  كان  كثرية؛ ملا  افريقية  بلدان  إىل  اإلسالم وصوفيّته  روحانيّة  نقل  األصيلة يف 

التكالب  وعدم  للرذائل  وتجنب  بالفضائل  وتحيل  وأخالق،  تربية  من  املتصّوفني  والّدعاة 

الغربيني؛  من  أسلموا  الذين  بعض  عند  حتى  حدث  ما  وهذا  والشهوات،  املاديات  عىل 

حيث تأثّروا بقيم اإلسالم وسامحته وعامليّته وإنسانيّته. وثانيًا: ما أنتجه املسلمون من علوم 

الفالسفة  أعامل  فإّن  الغربية،  الّنخب  عند  القبول  تجد  التي  عامٍة،  بصورٍة  ومعرفة  وفلسفة 

العلمية  األوساط  يف  والتقدير  اإلعجاب  وتلقى  كبري،  تأثري  لها  كان  املسلمني  والعلامء 

اّدعوا غري ذلك، خاّصة الرتاث العلمي والفلسفي للحضارة اإلسالمية،  الغربية، حتى وإن 

كالفلسفة والطب وعلم الفلك والرياضيات وأيًضا التّصّوف. لقد ترك املسترشقون أعاماًل 

مشهورًة وناتجة عن عمل لسنوات طويلة يف هذه املوضوعات، ويصبح من الواجب عىل 

العلامء والباحثني املسلمني االنطالق من هذه األرضيّة -أي إحياء العلم والرتاث الفلسفي 

اإلسالمي الذي يقدم اإلسالم كدين للعلم والحضارة- إلبراز تسامح اإلسالم الذي سمح لهذه 

العلوم أن تتطّور وتُنترش يف كنف العامل اإلسالمي بأعراقه املختلفة من عرب وفرس وأتراك 

وأكراد وأمازيغ وغريهم، وتسامحه مع جامعات من عقائد أخرى كاليهود واملسيحيني الذين 

عاشوا مكرّمني يف املجتمع اإلسالمي، وكان منهم األطباء والكتّاب والفالسفة واملرتجمني 

وبخاصة يف العرص الذهبي للعباسيني. كام احتضن العامل اإلسالمي طوائف كثرية وديانات 

أيقظ  الذي  الحديث،  الغريب  االستعامر  يظهر  أن  قبل  والتسامح،  السلم  كنف  مختلفة يف 

النعرات، وطبق سياسة فرّق تسد ليسيطر عىل الجميع. 

، جاء لهداية اإلنسانية، فهو ليس حكرًا عىل جنس  وعلينا أن ندرك أّن اإلسالم ديٌن عامليٌّ

أو عرق دون غريه، فيجب أاّل نحتكر الحقيقة، وال منتلك الوصاية عىل هذا الدين العظيم، 

إمكانياٍت  من  ونسهم با منتلكه  الدين،  هذا  اإلسهام يف خدمة  الجميع عىل  نشجع  إمّنا 
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ماديٍة وبرشيٍة كدول عربية، يف إبراز كنوز الحضارة اإلسالمية العلمية واألخالقية والثقافية، 

وال بأس أن نتعاون مع املنصفني من املسترشقني، ومناقشة أعاملهم املوضوعيّة، والتزام 

املنهج املوضوعي يدعونا إىل رضورة استثامرها، بحيث ال يحّولنا العداء للغرب إىل أدواٍت 

تحرّكها عوامُل الحقد، بل ننظر إىل اآلخر نظرًة تحليليًة ونقديًة، فنصلح من أحوالنا ومواقفنا، 

فنظرة الغرب ليست كلّها خاطئة. ورغم الخصوصيّة األوروبيّة التي ينطلق منها االسترشاق، 

فإنّه ميكن اكتشاف ذاتنا من خالل اآلخر، وعلينا أن نعرتف بنقائصنا وعيوبنا، وعلينا بفتح 

حوار حضاريٍّ بني حضارتنا وحضارة الغرب؛ ألنّنا ال نعيش يف العامل وحدنا، ونحن بحاجة 

إىل إبراز قيمنا وحضارتنا يف مجال عامليٍّ يسمح بيقظٍة حقيقيٍّة لحضارتنا.

* ما هي فرص االستفادة من نقد الغرب للغرب؟ وهل من أرض مشرتكة ميكن االنطالق 
منها؟ 

- إّن الّدعوة إىل استخدام الطريق نفسه الذي سلكته أوروبا، فيه نوع من املغالطة؛ ألّن 

متثّل كل خطوات الحضارة الغربية يدّل عىل عدم إدراك متيّز كّل حضارة، فحتى اقتصاديًا 

ليس من الرضوري أن يعطي نظام اقتصادي النتائج نفسها إذا طبقناه عىل مجموعة إنسانيّة 

من حضارة مختلفة منافسة أو منازعة لتلك الحضارة كام يف حضارتنا.

ولكن هذا ال مينع من القول بأّن هناك نقاطًا مشرتكة، وخاّصة املتعلقة بالجانب املادي أو 

التكنولوجي؛ ألّن العقول تتفق عىل مبادئ العلم، وال تختلف يف حقائقه، كام أّن لحضارتنا 

دوراً أساسياً يف الوصول إىل هذه النتائج العلمية.

لذا ميكن أن ننطلق مام تقوله أوروبا عىل نفسها، قبل أن نأخذ موقًفا من ذلك؛ إذ يعاين 

وحالة  اإلنسان  اغرتاب  إىل  أّدت  التي  األزمة  »هذه  لإلنسان،  وضياع  قيم  أزمة  من  الغرب 

الضمري  داخل  تعتمل  التي  والتمزق  القلق  ومشاعر  الغربية،  الثقافة  يف  تظهر  التي  التفتّت 

وما  اإلقليميّة،  الحضارات  إىل  األوروبية  الّدول  عودة  نالحظ  السياق  هذا  يف  األورويب«. 

الطوائف،  تكاثر  االقتصادي،  املجال  يف  خاصة  األوروبيّة  الدول  بني  رصاع  من  نشهده 

ثقافات هامشيّة وكثرية، صعود الال إنساين والال عقالين ويربز ذلك جليًا يف عامل الغرب 

)فوكو(  تحليالت  كانت  ولذا  والثقافية،  السياسية  التناقضات  ووجود  والثقايف،  السيايس 
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»تعرّب عن اكتامل الثقافة األوروبية، فإنّها تعرّب يف الحقيقة عن عودة إىل الذات، إىل األصول 

األوروبية، وهذا دليل عىل الشّك واالضطراب التي تعانيه الثقافة األوروبية«. هذه االزدواجية 

بني الثقافة والحضارة الغربية، التي يحاول )شبنغلر( أن يفرّق بني الثقافة الغربية والحضارة 

الغربية؛ إلنقاذ ما ميكن إنقاذه، خاّصة الجانب اإلنساين يف الثقافة الغربية، »فتصّور الثقافة 

ليس هو الحضارة اإلمربيالية، الصناعة، واملعارصة«.

إّن الغرب مدين بدون شّك يف وجوده الحضاري إىل الحضارات التي قبله، هذا يعني أّن 

الجانب العاملي من هذه الحضارة، هو جانب إنسايّن؛ ألنّه ميثّل العقل العامل املشرتك بني 

الجميع، ويعني ذلك أيًضا أّن أوروبا ما كان ميكن أن تولد إاّل عىل يد اإلسالم. 

هذا هو الغرب وهذه أزمته، غرب يفرض نفسه بقّوته التكنولوجيّة، سيطر وما زال يسيطر 

كذلك عىل العامل، إنّه التقّدم التكنولوجي الذي دفع الغرب إىل األمام، وفرض عىل األمم 

فيه سيكون  املتأّخر  أوروبا،  أوصل  الذي  السباق  هذا  ولكن   » والتأّخر،  التخلّف  األخرى 

مطحونًا فال مجال لألخالق هنا، إنّه سباٌق بدون أيّة مساعدة، إّن الحكم فيه للميدان، والنفس 

واملوضوعي«.

فوصول أوروبا أو الغرب دفعها إىل اعتبار أنّها ممثلة الحضارات ومحّصلة لها، ووارثة 

لكّل الحضارات السابقة، لذا فإّن الدعوة إىل العاملية هي يف الحقيقة دعوة إىل االستكانة 

والخضوع، وهي نوع من الهيمنة والتغريب لكّل العامل املواجه للغرب، «حتى املاركسية 

التي قدمت نفسها نقيًضا ألور,با اإلمربياليّة مل تفلت من أهدافها التغريبية لكّل ما هو رشقي، 

بل وصفت العامل الرشقي بالرببرية«.

إنّنا ندعو إىل مقاربٍة جديدٍة للتعامل مع املسترشقني، وهي العمل عىل كسبهم واحتوائهم، 

وذلك بدعوتهم إىل نقاش وحوار منصف مع مفكرينا، وتوفري اإلمكانيات املادية؛ إلجراء 

العربية؛ لتصحيح االختالالت واملواقف املسبقة، ويكون  البالد  الدراسات والبحوث يف 

مراكز  وإنشاء  موضوعيّة.  دراسات  قّدموا  والذين  املنصفني،  املسترشقني  بتشجيع  ذلك 

منصفون من املسترشقني،  لها علامء  يختار  اإلنسانيّة  الدراسات  علميّة يف  بحث ومخابر 

وتعتمد لغات مختلفة لتقوم بنرش أعاملها يف العامل اإلسالمي والعامل الغريب، وميكن أن 
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تكون لبنة تتوّسع وتكرب شيئًا فشيئًا؛ ألّن هناك فئة منصفة من املسترشقني يف الغرب صوتها 

مبحوح، ولكن إذا أتيحت لها الفرص ووفّرت لها اإلمكانيات من العامل العريب، ميكن أن 

يصبح صوتها مسموًعا وتأثريها فّعااًل، بحيث تتغرّي الّنظرة الّنمطيّة التي ترّسخت يف الوجدان 

الغريب عن العامل اإلسالمي.
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حوار مع األكادييم التونيس محمد البشري الرازيق  

ال يزال الكالم عىل االسترشاق ساريًا يف أوساط األنتلجنسيا العربّية واإلسالمّية، ما يعني 

تاريخّية  آن، مل تكن مجرّد حقبٍة  تاريخي ومعريف يف  أّن هذه األطروحة، ومبا هي حدث 

واملامرسة  الّسلوك  يف  مستمرّة  سريورة  هي  وإمّنا  املاضيني.  القرنني  يف  ذروتها  بلغت 

الكولونيالّية إىل يومنا هذا.

كيف ينظر الباحثون إىل هذه األطروحة وما هي تداعياتها وأشكالها الراهنة؟

هذا الحوار مع األكادميي والباحث التونيس محمد البشري الرازقي يتناول أبرز اإلشكاليات 

املعرفّية لالسترشاق بصيغتيه القدمية واملستحدثة.

»املحّرر»

* هل انتهى االسترشاق فعالً؟ أم إنّه ال يزال مستمرًّا بأشكال وتالوين أخرى.. ثم ما الذي 
بقي من تراث املسترشقني؟

- يتميّز الزّمن االسترشاقي بالقدرة عىل البقاء؛ بسبب ارتكازه عىل مؤّسسات أكادمييّة عريقة 

وسياسات دول متنّفذة وقويّة. يرُبز لنا األستاذ حسام محيي الّدين األلويس أساليب وتقنيات 

»تبّدل االسترشاق«، فهو أكادميي تارة، وذو رهاناٍت سياسيٍّة تارة أخرى، بل غطّى االسترشاق 

ُمجمل ميادين البحث العلمي، وقد أصبحنا نجد من أهل »الرّشق يُصّنف كُمسترشٍق أي ما 

يُسّمى االسترشاق املعكوس«. ويُبنّي لنا وائل حالّق من ناحية أخرى، أّن مؤّسسة االسترشاق 

هي مؤّسسٌة صلبٌة ومتينٌة ولكّنها تُعاين من معضلة وجوديّة وهي تهميش املُعطى األخالقي. 

بداية  الحداثة  مؤّسسة  من  أساًسا  متح  فقد  بامتياز،  ُمنتًجا حداثيًّا  كونه  بحكم  فاالسترشاق 

من القرن 16 با هي مؤّسسة دولة حديثة قوميّة وذات سيادة من ناحية، ومن ناحية أخرى 
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البداية مع وعي الحداثة بإجباريّة  إًذا منذ  ذات أبعاٍد رأسامليٍّة توسعيٍّة. تشابك االسترشاق 

توّسعها اقتصاديًّا عىل حساب »املستعمرات« للمحافظة عىل الدفق االقتصادي/اإلنتاجي/

الرأساميل، وبالتايل تكريس أركان الدولة القوميّة يف أوروبا عىل حساب بقيّة العامل »غري 

املتحرّض« ميكن إخضاعه لـ»اللحظة اإلباديّة«؛ حيث يُعّد »التحّجر« و»الجمود« و»الثبات« 

و»التقوقع« من »األمور الكثرية التي يلوم الغربيّون الحضارات الرشقيّة عليها«.

من هنا نصل إىل إشكاليّة إمكانيّة استمرار االسترشاق كمؤّسسٍة علميٍّة منتجة. يُقّدم وائل 

حالّق الرتياق، ولكن يطرح هذا الحّل يف إطاٍر إشكايلٍّ وتشكييكٍّ. فال ميكن لالسترشاق 

ُمعطى  تركيز  بدون  واإلسالمي  العريب  العامل  مع  ووجوديًّا  حضاريًّا  ويتشابك  يستمّر  أن 

»األخالق« كمبدأ أسايّس ووجودّي. تشكيك وائل حالق يف إمكانيّة املساهمة األخالقيّة 

وتأسيسيًّا  تاريخيًّا  الحداثة  كانت  فقد  نفسها،  الحداثة  طبيعة  من  نابٌع  االسترشاق  ملؤّسسة 

أن  لالسترشاق  ميكن  ال  حيث  وشيّأته،  الوجود  سلّعت  حيث  واإلنسان؛  لألخالق  نافية 

للنطاقات  الخطابيّة  التشّكالت  داخل  حرصيٍّة  بصورٍة  أو  الليربايل  الرتاث  »بواسطة  يستمّر 

املركزيّة، فزرع »املعرفة يف إطار أخالقي« يعني »االلتزام األخالقي تجاه الّنفس واآلخر«، 

»دراسة  إّن  حيث  االسترشاق؛  ضمنها  من  عّدة  ومؤّسسات  الغرب  أساًسا  يفتقده  ما  وهذا 

التاريخ واالسترشاق والفلسفة والعلم وأّي مجال آخر من مجاالت البحث الفكري هي يف 

هذه هي  أخالقيّة.  الذات  لجعل  تقنيّة  أي  األخالقي،  الذايت  التكوين  تدريب يف  جوهرها 

الغاية الوحيدة التي ميكن تربيرها عىل أسٍس أخالقيٍة«.

وقد أكمل وائل حالّق تفكيكه ملنظومة الحداثة واالسترشاق من زاوية نظر األخالق يف 

آخر كتبه. فالحداثة تُعاين عطبًا ُمزمًنا وهو نفيها لألخالق من متثاّلت الفاعلني االجتامعيّني 

نقطة  هي  وهذه  واملرجعيّات.  واملثل  للغيبيّات  نفٍي  من  ذلك  يستتبع  وما  ومامرساتهم 

»العلامنيّة  فالحداثة  االسترشاق.  مؤّسسة  استمرار  إمكانيّة  تعرتض  التي  األساسيّة  الضعف 

بحكم تعريفها مناهضة للتعّدديّة«، كام أّن »إفالس الحداثة الحايل يُسبّبه تحديًدا قطع الرابطة 

النموذجيّة بني اإلنسان والقّوة األعىل التي أعطته مرّبر وجوده«. إًذا، أمام االسترشاق عائقان 

ُمعجزان: فهو ابن مؤّسسة نافية لألخالق، ونافية للغيبيّات، خاّصة وأّن وجودنا اليوم »يتطلّب 

املرتبطة  األخالقية  املسؤوليّة  عبء  حمل  إذن،  العلم،  يف  واالستمراريّة  التّواصل  مفهوم 

باستخالف اإلنسان عىل األرض واستئامنه عليها«.
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* يف ضوء نقد إدوارد سعيد لالسترشاق هل من فرصٍة لرشٍق من صنع الرّشق، يف مقابل 
رشٍق صنعه الغرب؟ 

- يعترب فكر ادوارد سعيد من أهّم املنتجات الثقافيّة واملعرفيّة يف القرن العرشين. أصالة 

هذا املنتوج املعريف أثارت جدالً واسًعا حول منابعه وأصوله وسياقاته الحضاريّة التي نشأ 

فيها. فنجد ربطًا كثيًفا بني سعيد وميشال فوكو وجمباتيستا فيكو وغراميش وماركس.

بأّن  يرى  سعيد  إّن  نقول  أن  ميكن  ناحية  من  والتنّوع.  بالرّثاء  سعيد  إدوارد  فكر  يتميّز 

الغرب صنع رشقًا يصعب الفكاك من إسار صوره النمطيّة )Stereotypes( وأشكال وصمه 

)Stigmatisation( املتعّددة، وهذا ما يربز من خالل تشاؤمه املفرط فيه أحيانًا يف مذكّراته 

خارج املكان. من ناحيٍة أخرى، ترُبز لنا أعاماًل أخرى لسعيد إمكانيّة تشكيل رشق من قبل 

الرّشق نفسه أو عىل األقّل والدة رشق متصالح مع نفسه غري معاٍد للغرب، وهذا ما نستشّفه 

يف كتابه »القضيّة الفلسطينيّة واملجتمع األمرييك« أو كتاب »األنسنة والنقد الدميقراطي«. 

سنة  الكتابة  وبدأ  الدم.  برسطان  مصاٌب  أنّه  عرف  أن  بعد  مذكراته  سعيد  ادوارد  كتب 

1994 »خالل فرتة نقاهة عىل إثر ثالثة وجبات أّوليّة من العالج الكيميايئ ملرض رسطان 

الدم«. وقد استغرقت الكتابة خمسة سنوات. وأّما الدافع الرئييس لكتابة هذه املذكّرات فهي 

»حاجتي إىل أن أجرس املسافة يف الزمان واملكان بني حيايت اليوم وحيايت باألمس«. يعرّف 

سعيد مذكراته بأنّها »سجل لعامل مفقود أو منيس«. وأشار إىل أهميّة تدوين أحداث املايض 

لتخليد الحدث، ولقد »أدركت مجّدًدا مدى هشاشة وقيمة وزواليّة التاريخ والظروف التي 

متيض من غري رجعٍة وال تجد من يستعيدها ويدّونها«، »فوجدتني أروي قّصة حيايت عىل 

خلفيّة الحرب العامليّة الثانية وضياع فلسطني وقيام دولة إرسائيل وسقوط امللكيّة يف مرص 

واتفاقيّة  اللبنانيّة  األهليّة  والحرب  الفلسطينية  املقاومة  وانطالق حركة  النارصيّة  والسنوات 

أوسلو. كّل هذه األحداث موجودة ضمًنا يف مذكرايت، وميكن أن تبنّي حضورها العريض 

هنا وهناك«. 

نالحظ أّن مذكّرات سعيد تُحيل خفية إىل عالقة الرّشق بالغرب، وهي عالقة ُمغالبة ال 

فهو  والغرب.  الرّشق  مثل  أحيانًا  متناقضتان  بل  مختلفتني،  بهويّتني  يتمتّع  فهو  ُمصالحة. 

الذي نشأ عنده من استعامل لغتني، فلم أحَظ بلحظة راحة واحدة من  التوتّر  يتحّدث عن 
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ماهيّتي عىل  بني  التناغم  من  بشعور  مرّة  نعمت  اللغتني عيلَّ وال  هاتني  من  واحدة  ضغط 

صعيٍد أّول وصريوريت عىل صعيد آخر. وهكذا فالكتابة عندي فعل استذكار، وهي إىل ذلك 

فعل نسيان، أو هي عمليّة استبدال لغة قدمية بلغة جديدة«. وثنائيّة اللغة يحيل سعيد إىل 

مفهوم الهويّة، ويشري إىل »ارتباك الهويّة« الذي يتخلّل الكتاب. كام عاىن سعيد من اسمه 

تبًعا  سعيد  عىل  وأؤكّد  ادوارد  أتجاوز  و»كنت  مختلفتني،  ثقافتني  إىل  املحيل  املتناقض 

للظروف، وأحيانًا أفعل العكس، أو كنت أعمد إىل لفظ االسمني مًعا برسعة فائقة، بحيث 

يختلط األمر عىل السامع«. طرق سعيد هنا حقاًل بحثيًّا مثريًا للجدل خصوًصا يف الّدراسات 

املا بعد كولونياليّة، وهي عالقة اللغة بالهويّة، واللغة الهجينة. من هنا نتحّصل عىل شخصيّة 

أكن  الذي مل  »الوحيد  فاليشء  االستعامريّة،  للتجربة  تعرّض  الذي  للفرد  مضطربة هويّاتيًّا 

أطيقه، مع اضطراري لتحّمله هو ردود الفعل املتشّككة واملدّمرة التي كنت أتلّقاها: ادوارد؟ 

سعيد؟« وإىل جانب هاجس اللغة عايش سعيد منذ الطفولة اآلثار املدّمرة للحروب، ففي 

»عامل طفولتي، تلك الطفولة التي دمرتها أحداث العام 194٨ والثورة املرصيّة واالضطرابات 

الحضارة  عالقة  هنا  علينا  يخفى  أن  ميكن  وال   .»195٨ عام  بدأت  التي  اللبنانيّة  األهليّة 

الغربيّة بالحروب والنكسات التي عايشها املجتمع العريب ومن ضمنهم إدوارد سعيد. ولهذا 

والجاميل  السيايس  والرثي،  املتني  األكادميي  تكوينه  أّن  إىل  سعيد  إدوارد  يُشري  أن  بعد 

والنرثي والفني، »قد غذت هذه املذكرات بروافد خفية«، يتحّدث عن فلسطني: فام »كان 

شبكة من البلدان والقرى عاش فيها أبناء عائلتي املوسعة ذات يوم...أضحت اآلن مطارح 

إرسائيليّة تعيش فيها األقليّة الفلسطينيّة تحت السيادة الفلسطينية«. ميكن القول أيًضا إّن قلق 

العالقة وتوتّرها بني الغرب والرشق يربز لنا بوضوح يف شخصيّة سعيد نفسه؛ حيث يُركّز عىل 

الجانب الكوزموبوليتاين من شخصيّته، فقد »امتلكني هذا الشعور املقلق بتعّدد الهويّات 

يربز  الكوزموبوليتاين يف شخصيّة سعيد  الجانب  ومعظمها متضارب طول حيايت«. وهذا 

أيًضا من خالل تعّدد املدن التي سكنها واملدارس والجامعات التي تلقى تكوينه فيها، من 

فلسطني إىل القاهرة إىل أمريكا، وخاّصة نيويورك الرمز العاملي للكوزموبوليتانيّة. كام عاىن 

سعيد منذ صغره من رغبة الغرب والغريب يف الهيمنة وتشكيل الرّشق حسب إرادته باعتبار 

مع  االبتدائيّة  املرحلة  منذ  عّدًة  صعوباٍت  سعيد  عايش  فقد  األبيض«.  الرجل  »عبئ  ذلك 

معلميه الذكور اإلنجليز، فاملدرسة »زودتني بأّول اتّصال مديد مع السلطة الكولونياليّة من 

خالل اإلنكليزيّة القّحة ألساتذتها«. فقد تعرّض يف أحد األيّام إىل »فلقة« من أحد األساتذة 
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اإلنجليز، أيًضا عايش »مواجهة كولونياليّة أشّد حّدة وسفوًرا«؛ حيث زار سعيد وهو تلميذ 

»نادي الجزيرة« بالقاهرة فاعرتضه رجل إنكليزي ليك مينعه من التواجد يف ذلك املكان، 

آنذاك  مبارشة  املكان...أدركت  هذا  ارتياد  العرب  عىل  املكان...ممنوع  »غادر  له  وقال 

بقيّة حياته  لدى سعيد يف  نجد  هنا  مفقد لألهلية حًقا«. من  العريب(  )أي  النعت  معنى  أّن 

األكادمييّة احرتاز من كّل سلطٍة أبويٍّة. فطفولة سعيد تفرّقت بني عامل »القاهرة الكولونيالية« 

األسياد«.  يحكمها هؤالء  التي  البرشيّة  وسواد  األسياد  كولونياليّة متثّل  بريطانيّة  و»مواقف 

والتشّوه...فالذي  والضياع  والتغايرات  االنزياحات  من  كم  كتابايت  عىل  »طغى  فقد  ولهذا 

عشته صبيًا يف البيت مع شقيقايت وأهيل مثاًل اختلف كلًيا عاّم قرأته وتعلّمته يف املدرسة. 

تلك االنزالقات واالنزياحات هي قوام هذا الكتاب، وهي السبب الذي يحدوين إىل القول 

إّن هويتي ذاتها تتكون من تيّارات وحركات ال من عنارص ثابتة جامدة«. 

مقابل  يف  موضوعه  الغرب  يكون  لالستغراب  علاًم  نؤّسس  أن  يجب  أنّنا  ترى  هل   *
االسترشاق؟ وما هو تصوّركم ملنهج املقاربة يف هذا العلم الجديد نسبيًّا؟

- من املهّم أن يتّم إنشاء وتأسيس علاًم لالستغراب يحاول أن يُعّدل الكّفة مع مؤّسسة 

االسترشاق، وهذا األمر كان محور تفكري األستاذ حسن حنفي يف كتابه املهّم »مقّدمة يف 

علم االستغراب«، وهو األمر نفسه مع مجلّة »االستغراب«، وهي فصليّة من إصدار املركز 

اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيّة.

يُبنّي حسن حنفي أّن أهميّة تأسيس مرشوع لالستغراب تكمن يف كونه ميكن أن مُيثّل 

مرشوٌع  وهو  الغرب،  قبل  من  املعرفة  إنتاج  احتكار  وخاّصة  »التغريب«،  ملواجهة  وسيلًة 

القضاء  هو  االستغراب  علم  »مهّمة  إّن  حيث  األوروبيّة؛  املركزيّة  لتفنيد  أسايسٌّ  حضاريٌّ 

عىل املركزيّة األوروبية Eurocentricity«. ولهذا فإّن مهّمة االستغراب األساسيّة هي »إعادة 

التوازن للثقافة اإلنسانيّة بدل هذه الكّفة الراجحة للوعي األورويب والكّفة املرجوحة للوعي 

الاّل أورويب«، وتجّنب »الظلم التاريخي«، والتحيّز والعنرصيّة والتحقري، الذي طاملا تعرّض 

له العامل غري األورويب من طرف مؤّسسة الغرب العاملة وأهّمها االسترشاق.

فهل ميكن أن نقول إّن نشأة االستغراب كان نتيجة لظلٍم تاريخيٍّ للغرب تجاه بقيّة العامل؟

يرُبز لنا أشيل مبيمبي )Achille Mbembe( التاريخ العرقي القايس الذي مارسته أوروبا 
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تجاه إفريقيا من خالل االستعباد الجسدي، وتجاهل التواريخ املحليّة، والتزوير الحضاري، 

واإلفقار املادي، واإلذالل؛ حيث ساهم االستعامر األورويب للقارّة االفريقيّة يف إنتاج أشكال 

 )Stereotype( وابتكار أنواع عديدة من الّصور النمطيّة )Stigmatisation( متعّددة للوصم

من قَبيل: »إفريقيا الشهوانيّة«، واالفريقي صاحب »الرّذيلة، والتكاسل، والفسق والكذب«، 

فاإلفريقي باختصار »يكاد ال يستحّق اسم إنسان«. فمنطق الرأسامليّة املنزوع من األخالقي 

واملدّعم واملرتكّز عىل مؤّسسة استرشاق نشيطة تتعطّش دامئًا لرثوات املستعمرات، فقد 

»ساد الغرب نظام تأويل للعامل والتاريخ يجعل من هذا األخري رصاًعا حتّى املوت من أجل 

الوجود«.

الّصعود   )Amiya Kumar Bagchi( باغتيش  كومار  أميا  لنا  يُبنّي  أخرى،  ناحيٍة  من 

التاريخي املتوّحش للرأسامليّة يف الغرب عىل حساب بقيّة العامل؛ حيث كانت الرأسامليّة 

خارج  اإلنتاج  إعادة  آليّات  و»تستخدم  الطبيعيّة،  الرثوات  عىل  وتستحوذ  العاّمل،  تستورد 

أحد  خالل  من  فالحداثة  العاملة«.  القّوة  من  املعروض  لزيادة  الرئيس  عمليّاتها  مرسح 

زعمتها  الكونيّة...التي  »اّدعاءات  بنفسها  كّذبت  االستعامرية  الهجمة  وهي  تجليّاتها  أبرز 

أيديولوجيات الرأسامليّة األساسيّة«، من خالل تكريس السياسات االستغالليّة عىل أساس 

»الطبقة والجنوسة والعرق«. 

شهد القرن 19 تحّوالٍت عديدًة اقتصاديّة واجتامعيّة وثقافيّة؛ حيث كان عرص تغرّيات 

بامتياز. فقد نشأت الثورة الصناعيّة متشابكة مع ترّسخ الدولة القوميّة خاّصة بعد نهاية الحروب 

النابليونيّة. طبيعة الدولة ذات السيادة املُدّعمة باحتياجات ثورة صناعيّة )يف بريطانيا وفرنسا 

أّوليّة ومجال حيوّي لتصدير  أنتج منطًقا رأسامليًّا يحتاج لرتسيخ وجوده إىل مواّد  خاّصة( 

البضائع. وضمن هذا السياقات ميكن لنا أن نفهم تأسيس املستعمرات األوروبيّة يف أجزاٍء 

القّوة  عىل  اإلمربيايل  العرص  استند  وقد  االفريقيّة.  القارّة  يف  وخاّصة  العامل  من  واسعٍة 

العسكريّة والتقنية واالقتصاديّة، وخاّصة قّوة الرّسد. وهنا حظر املُسترشق كفاعٍل اجتامعيٍّ 

النمطيّة. وقد احتاجت الدول االستعامرية لالسترشاق من  ُمنتٍج للمعرفة والوصم والصور 

أجل معرفة اآلخر املجهول، وخاّصة لرشعنة اللحظة االستعامرية وتربيرها يف سبيل »املهّمة 

 William( كافانو ويليام  لنا  يُبنّي  أخرى  ناحيٍة  األبيض«. ومن  الرّجل  الحضاريّة« و»عبء 

ومن  اإليديولوجية،  واملامرسات  للسياسات  واملنفعيّة  املصلحيّة  األسس   )Cavanaugh
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ضمنها السياسات العرقيّة ومامرسات العنف، فهذه السياسات »تقوم برشعنة ترتيباٍت معيّنٍة 

للسلطة يف الغرب الحديث« و»تحديد اآلخر والعدّو، داخليًّا وخارجيًّا، الذي يهّدد النظام 

إًذا،  منه«.  بحاميتنا  القوميّة  الدولة  لتقوم  املطلوب  الرّشير  دور  يؤّدي  والذي  االجتامعي 

تشكيل  اعتمدت سريورة  وقد  والربح.  املصلحة  هو  العرقيّة  السياسات  فإّن هدف رشعنة 

املركزيّة الغربيّة عىل تقنياٍت عديدٍة، مثل: العوامل االقتصاديّة والجغرافيّة والدينيّة، وتبقى 

أهّم هذه السياسات هي السياسات العرقيّة، أي »إيديولوجيا التفاوت واختزال اآلخر«؛ حيث 

الذي  البدنيّة ومميّزات أعضائه، كام درس املناخ  رُشّح اإلنسان جسديًّا ملعرفة خصائصه 

نشأت فيه األجساد، كام ُحلّلت أمناط العمل وعالقتنا بالقّوة والقدرة الجسديّة عىل إنجاز 

أشغال معيّنة، بل ُوزّعت هذه األشغال إىل أعامٍل ذهنيٍّة وأخرى جسديّة. ولهذا فقد »اقرتنت 

والدة الغرب الحديث بظاهرة التأصيل العرقي، أي القول بوجود طبائع محّددة وخاّصة تقف 

سببًا وراء الحضارة الغربية الحديثة«. فقد نشأت مناطق طرفيّة مقابل أوروبا »املركز«؛ حيث 

كام  االستعامري«،  الغزو  ظّل  الوقت يف  ذلك  املعارصة يف  بصورتها  األطراف  »تشّكلت 

برزت ظاهرة »التخّصص الدويل«؛ حيث أصبحت املناطق املُستعمرة تُنتج الغذاء واملواد 

األوليّة لصالح أوروبا الصناعيّة. كام يُبنّي لنا فيكتور كرينان )Victor Kiernan( التقنيات التي 

وظّفتها السلطات االستعامريّة إلنجاح مشاريعها، فمثاًل »عىل مدى قرن من الزّمان ترصّف 

اإلنكليزي يف الهند مثل نصف إله...وأّي إضعاف لهذه الثّقة يف أذهان اإلنكليز أو الهنود 

مقارنة  التخيّل عن سلطته  اإلله  سيكون خطرًا«، ولهذا »سيكون من األصعب عىل نصف 

حتّى بالدكتاتور«. واملُثري يف سريورة استعامر القارّة االفريقيّة أّن فعل االستعباد تشابك مع 

تطّور التقنيات والنظريّات العلميّة والرغبة يف االستكشاف، فقد »أّدت مطاردة النّخاسني يف 

شتّى أنحاء إفريقيّة إىل زيادة املعرفة بالقارّة«.

* كيف أثّرت الثورة املعلوماتّية يف نرش الّصور الّنمطية االسترشاقّية عن املسلمني؟ وما 
هي التصّورات التي تقرتحونها يف مواجهة الغزو االسترشاقي املستحدث؟

أنتجته  الذي  والوصم  النمطيّة  الصور  ونرش  تكريس  يف  املعلوماتيّة  الثورة  ساهمت   -

تأسيس  يف  ساهم   19 القرن  منذ  التقني  فالتطّور  طويلة.  سنوات  من  االسترشاق  مؤّسسة 

منّصات عديدة إلنتاج الخرب واملعلومة والّصور، بداية من الراديو مروًرا بالتلفزيون وصواًل 

إىل مواقع التواصل االجتامعي. وليك نفهم هذه الرهانات حاولنا أن نُحلّل عملني منوذجيّني 
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حاوال تفكيك الصور النمطيّة املُنتجة بواسطة تكنولوجيا اإلعالم يف الغرب تجاه الرشق. 

العمل األّول هو كتاب إدوارد سعيد »تغطية اإلسالم«، والعمل الثاين مقال ليىل أبو لغد »هل 

تحتاج املرأة املسلمة إىل انقاذ: تأّمالت ثقافيّة يف النسبيّة الثقافيّة وحواشيها«.

العامل  نظرة  حول  يتمحور   19٨1 سنة  سعيد صدر  كتاب إلدوارد  اإلسالم هو  تغطية 

الثالث  الجزء  بأنّه  سعيد  إدوارد  اإلعالم،  ووصفه  وسائل  خالل  من  الغريب لإلسالم 

لكتابه االسترشاق والقضيّة الفلسطينيّة، والذي يحاول من خاللهم رصد العالقة بني العامل 

الغريب والعامل العريب، فهو الكتاب »الثالث واألخري من سلسلة ثالثيّة حاولُت فيها معالجة 

العالقة الحديثة القامئة بني عوامل اإلسالم والعرب والرشق من جهة، وبني الغرب وفرنسا 

وبريطانيا، وال سيام الواليات املتحدة، من الجهة األخرى«. ويتعامل الكتاب مع قضايا عّدة، 

خالل وبعد أزمة رهائن الّسفارة اإليرانيّة، وكيف زيّفت وسائل اإلعالم األمريكية الحقائق عن 

الحياة اإلسالمية ليناقش العالقة بني السلطة واملعرفة ووسائل اإلعالم الغربية.

أنّه ليس مثّة روابط مبارشة وحقيقيّة بني كلمة »اإلسالم« املستخدمة اآلن  ويُبنّي سعيد 

التنّوع واالختالف املعاشة ضمن عامل اإلسالم والعرشات  الحياة شديدة  الغرب وبني  يف 

من مجتمعاته ودوله وتواريخه وجغرافياته وثقافاته. فاإلسالم يُعّد اليوم شيئًا مزعًجا بالنسبة 

إىل الغرب، خاّصة يف غضون السنوات القليلة املاضية ال سيام منذ أن لفتت أحداث إيران 

انتباه األوروبيني واألمريكيني بقّوة. فقد قامت وسائل اإلعالم الغربية، بناًء عىل ذلك، بتغطية 

اإلسالم، أي تشكيله بطريقٍة خاّصٍة ومنوذجيٍّة استناًدا إىل صور منطيّة عديدة ُمعظمها ُمستمّد 

من تاريخ عريق من الرّصاع بني الغرب والرّشق. حيث أعملت وسائل اإلعالم، تجاه اإلسالم، 

صت مناهج رسيعة لتدريسه ودرسه وبالنتيجة.  وسائلها وصًفا وترشيًحا وتحليالً، كام خصَّ

لكن أي تغطية يقصد سعيد هنا؟ هل هي تغطيته إعالميًّا وهو املعنى القريب للكلمة؟ أم 

تغطيته أي إخفاء حقيقته عن املواطن الغريب وتقديم صورة بديلة مغلوطة ال متّت إىل حقيقة 

اإلسالم بصلة، بل متّت إىل حقيقة بعض من يتحدثون باسم اإلسالم؟

التي  والتمثاّلت  واملسلمني  اإلسالم  لقضايا  الربيطاين  اإلعالم  تغطية  الكتاب  حلّل 

)يظهرهم( بها ومدى إنصاف أو إجحاف موضوعيّة أو ال موضوعيّة هذا اإلعالم إزاء تلك 

بالصورة  الربيطاين  اإلعالم  يف  املسلمني  متثيل  أسباب  يف  الكتاب  بحث  كام  القضايا. 

األدبيات  بعض  من خالل  بريطانيا  املحليّة يف  القضايا  بعض  تحديًدا يف  وينظر  الحالية، 
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املتعلّقة باملسلمني، والتي عّززت من صورة املسلمني السلبية. والفكرة املحوريّة للكتاب 

فهم  الغربية،  الثقافة  لنمط  أساسيّون  ُمهّددون  أنّهم  عىل  املسلمني  إىل  الّنظر  أسباب  هي 

هذا  املسلم،  والربيطاين  الربيطاين  هوية  يف  التعارض  يربز  ولهذا  أصالً،  عنها  يختلفون 

التّعارض يف الثقافة يؤّدي إىل وصمهم باالنعزاليّة الطوعيّة وعدم الوالء للدولة.

ومن ناحيٍة أخرى، تحاول ليىل أبو لغد يف مقالها »هل تحتاج املرأة املسلمة إىل إنقاذ: 

الثقافيّة وحواشيها«، أن تبنّي أّن »خطاب اإلنقاذ« الذي تشّكلت  النسبيّة  تأّمالت ثقافيّة يف 

»شعور  إىل  يستند  واقتصاديّة  وعسكريّة  سياسيّة  مصالح  إىل  استناًدا  األساسيّة  رسديّته 

بحكم  الثقافية،  النسبيّة  نظريّة  محدوديّة  لغد عىل  أبو  ركّزت  كام  الغربينّي«.  لدى  بالتفّوق 

مهّمة  وترُشعن ملجموعة  القوميّة«  عرب  »النسويّة  مسألة  فعاليّة  من  تقلّص  النظرية  هذه  أّن 

من املامرسات التي ترّض باملرأة، والتذكري دامئًا بهذه النسبية حسب أبو لغد يُكرّس مسألة 

»التواطئ اإلنايس يف عمليّة شخصنة االختالف الثقايف«.  كام حرصت أبو لغد عىل التذكري 

بـ»تجّنب الوقوع يف فّخ القطبيّة التي تحرص النسويّة داخل الحيّز الغريب«. كام أبرزت الكاتبة 

الّنشاط النسوي املهّم يف عدد من البلدان غري الغربيّة مثل إيران أو »النسويّات العربيّات«. 

وقد أشارت إىل كرثة الصور النمطيّة التي يتّم إنتاجها دامئًا يف الغرب حول املرأة العربيّة 

املسلمة خاّصة من خالل عالقتها بالحجاب، وعالقة العلوم اإلنسانيّة واالجتامعيّة بإعادة 

التي  أبو لغد عند كتابتها ملقالها عىل الرسديّات  الّنمطيّة. وقد اعتمدت  الّصور  إنتاج هذه 

أنتجتها وسائل اإلعالم الغربيّة بعد أحداث 11 سبتمرب 2001، مثل »برنامج أخبار الساعة 

عىل قناة PBS، ومقاالت من صحيفة الغارديان، أو الخطاب اإلذاعي للورا بوش »املوّجه 

إىل األمة« بعد أحداث 11 سبتمرب.

ومن أهّم التيامت التي ركّزت عليها أبو لغد يف عملها هي رسديّة »إنقاذ« املرأة األفغانيّة 

للمرأة  األنثويّة«  »الرموز  توظيف  خالل  من  رسديّته  اإلعالم  أنشأ  حيث  الغرب؛  طرف  من 

األفغانيّة مثل الربقع والحجاب يف حروبها بعد 11 سبتمرب. كام حملت الخطابات اإلعالميّة 

شحنات قدمية تقسيميّة بني متحرّضة ومتوّحشة ذكّرتنا بقولة »عبء الرّجل األبيض« التي 

ارتكزت عليها العمليّة االستعامريّة خالل القرن التاسع عرش. إًذا، فالخطاب اإلعالمي قُبيل 

حرب أفغانستان ركّز عىل عمليّة إنقاذ للمرأة من محيطها واالضطهادات اليوميّة التي تعيشها، 

ويف هذا اإلطار »وظّفت مسألة املرأة لتربير القصف والتدّخل األمرييك يف أفغانستان من 
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أجل افتعال قضيّة تخدم تلك الحرب«، وبعد الحرب عىل أفغانستان »مل تعد النساء سجينات 

منازلهن«. وأشارت أبو لغد أّن توظيف مسألة املرأة دامئًا ما يكون مسكونًا »بأطياف قدمية«، 

فمثاًل خالل االستعامر الربيطاين لجنوب آسيا استُِغلَّت مجموعة من املامرسات والطقوس 

الذكورية املنتهكة للمرأة مثل »طقس السنتي« وغريه لتربير االستعامر، وهذا ما فعله أيًضا 

االستعامر الفرنيس يف الجزائر، أو »عقليّات املبرّشات املسيحيّات اللوايت كرّسنت حياتهّن 

حسب  »اإلنقاذ«  مهّمة  أو  األبيض«  الرجل  »عبء  ولكّن  املسلامت«،  شقيقاتهّن  إلنقاذ 

الكاتبة تحتاج لنامذج مثل الحجاب أو الربقع.

الخطاب  ثنائيّة  بتقابل  متيّز  أفغانستان  حرب  يف  األمريكيّة  السياسية  خطاب  أّن  كام 

األفغانيّة،  مثاًل عىل »تحرير« املرأة  فالخطاب ركّز   ،)Practice( )Discourse( واملامرسة 

ولكن الطائرات األمريكيّة مل تفرّق بني تنظيم القاعدة واملدنيّني. ورغم حرص أبو لغد تجّنب 

اإلعالم  أنتجها  التي  للرسديّات  تحليلها  عند  أنّها  إالّ  رأيها  حسب  السطحيّة«  »التفسريات 

الغريب حول املرأة يف أفغانستان أهملت عالقة تجلّيات العنف الرمزي الذي واكب إنتاج 

املعرفة من خالل ثنائيّة األنا واآلخر يف هذا الخطاب اإلعالمي، ومل ترُبز عالقة الخطاب 

بالقّوة، خاّصة من خالل استخدام مصطلحات موّجهة لألفغانيّني مثل مصطلح »بربريّة«، بل 

مل ترُش بتاتًا إىل العنف الرمزي الذي أنتجه جورج بوش نفسه من خالل قوله يف أحد خطبه إّن 

الله أتاه يف املنام وأمره بالسيطرة عىل أفغانستان، بل بوش نفسه استخدم مصطلح »حروب 

صليبيّة«. كّل هذه الرسديّات إىل جانب رسديّة »إنقاذ املرأة األفغانيّة« لغزو أفغانستان.

وبعد هذا التحليل ميكن لنا اإلجابة عىل الجزء الثاين من السؤال: كيف يكون الرّد عىل 

توظيف االسترشاق للثورة املعلوماتيّة من أجل ترسيخ صوره النمطيّة تجاه الرشق؟

يتمثّل الحّل حسب رأينا يف نقطتني أساسيّتني: النقطة األوىل هو تشابك أهل الرّشق يف 

التدافع.  مفهوم  يُطبّق  هنا  عنها، ومن  الّنفس  تجاهلها وعزل  املعلوماتيّة وعدم  الثورة  هذه 

والنقطة الثانية هي نقطة أكادمييّة، فال ميكن لنا فهم رهانات االسترشاق واسرتاتيجيّاته بدون 

إخضاعه للدرس والترشيح والنظرة العلميّة الفاحصة والدقيقة واملحايدة. 

أرٍض مشرتكٍة ميكن  من  أعني هل  للغرب..  الغرب  نقد  من  االستفادة  ما هي فرص   *
االنطالق منها؟ 
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- نالحظ يف ثنايا التاريخ األورويب، أنّه بدأت تربز بداية من النصف الثاين من القرن 19 

هذا  يف  ورأينا  نفسها.  األوروبيّة  الحضارة  ينقدون  أوروبيّني  مفّكرين  من  مهّمة  أطروحات 

السؤال  نفسه. وسوف ندرس يف هذا  للغرب  الغرب  نقد  نستفيد من  أنّه من املهّم  اإلطار 

نقطتني مهّمتني أثارتا نقًدا عميًقا بني الغربيّني أنفسهم: النقطة األوىل هي »منط اإلنتاج«، 

والنقطة الثانية هي »االغرتاب«.

نشأة  بسبب  االقتصاديّة  النظريّات  بهيمنة   19 القرن  خالل  األورويب  التاريخ  يتميّز 

الثورة الصناعيّة. ومن هنا برزت نظريّات عديدة تدرس متظهرات أمناط اإلنتاج املختلفة. 

ونالحظ من خالل تعّدد األدبيّات والدراسات التي تعاملت مع مفهوم »منط اإلنتاج« أنّه أخذ 

تعريفات عّدة. فأمناط اإلنتاج ميكن أن تكون أسسها فالحية أو صناعية. وميكن أن تجمع 

بينهام. أيًضا يوجد منط إنتاج يعتمد عىل العملة كشكٍل أسايٍس من أشكال التبادل أو عىل 

املقايضة. من دون إغفال عامل مهم وهو أّن الفالحة ضلّت ملّدة طويلة الّنشاط اإلنساين 

األبرز. ويف تعريفنا لنمط اإلنتاج يجب أن ننتبه إىل لّب الرّحى يف هذه العمليّة، أال وهي 

الرثوات الطبيعيّة. )مثل الفحم ودوره يف الثورة الصناعية، املنتوجات الفالحيّة، املياه )نهر 

إنتاٍج صلبٍة وراسخٍة، ونجد من أرىس  النيل أو دجلة والفرات( ودورها يف تأسيس أمناط 

أطروحة كاملة حول الحضارات النهريّة أال وهي فكرة االستبداد الرشقي(. ال نستطيع فهم 

منط إنتاج معنّي بدون تبنّي مركزة الرثوات الطبيعيّة التي متيّز الحضارة أو الفرتة التاريخيّة 

املدروسة.

نستطيعمثالً  فال  واملناخي،  الجغرايف  إطاره  يف  أيًضا  وضعه  يجب  هذا  اإلنتاج  ومنط 

الحديث عن منط إنتاج يعتمد عىل الريع الفالحي يف سيبرييا مثال. هنا الجغرافيا كام بنّي 

أرنولد توينبي يف كتابه »دراسة يف التاريخ« من خالل نظريّته عن »التحّدي واالستجابة« أنّها 

حضارات جامدة وعاجزة عن تحقيق الرتاكم التاريخي والحضاري.

عن  وخارجيّة  داخليّة  وظرفيّات  عامليّة  لتوازناٍت  اإلنتاج  منط  فإّن  أخرى،  جهٍة  من 

الدولة تساهم يف إنشاء منٍط إنتاجيٍّ معنّي. نجدمثالً ظرفيّة القرن السادس عرش. ففي القرن 

القارة  اكتشاف  تم   )1492( نفسها  السنة  ويف  إسبانيا  من  املسلمون  طرد  عرش  الخامس 

األمريكية. وما أنتجه ذلك من تراكم ثروات كبري خاّصة عىل مستوى الذهب والفّضة، ونجد 

أيًضا اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. هذه األحداث أرضّت بالرضورة بكّونات البحر 
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األبيض املتوّسط وخاصة جنوبه، وساعد الغرب األورويب عىل تحصيل الرتاكم املايل ثم 

الرتاكم الصناعي.

الطبقات.  رصاع  جدليّة  لفهم  ماركس  لدى  أسايّس  مفهوم  هو  اإلنتاج«  »منط  مفهوم 

وماركس يرى أن ضمن منط اإلنتاج نجد عالقة عضويّة بني البعد االقتصادي )رأس املال، 

عمليّات التبادل، العاّمل...( والبعد االجتامعي. وماركس أشار ألمناط إنتاجية مختلفة مثل 

منط اإلنتاج الذي ميّز اإلغريقيّة الرومانيّة، وهو منط اإلنتاج العبودي أو العتيق. من هنا ال 

نستطيع إفراغ كّل منط إنتاج من بعده التاريخي وظرفياته وسياقاته التاريخيّة.

نجد أيًضا منط اإلنتاج القروسطي أو الفيودايل الذي يرتكز عىل العالقة بني السيّد والقّن. 

منط اإلنتاج اآلسيوي الذي يرتكز وجوده عىل وجود سلطة مركزيّة تستطيع فرض أوامرها 

خاّصة يف مسألة تسيري عمليّة توزيع املياه.

كام بنّي جوناس سريج فقدان التمثّل املاركيس لنمط اإلنتاج للبعد التاريخي الصارم، 

وقد حاول أن يقّدم مناذج ألمناط اإلنتاج دون إبعادها عن سياقاتها التاريخية:

لنواٍة  مصاحب   )Le mode de production communautaire( جامعي  إنتاج  منط 

مجتمعيٍّة منتجة. مع نواة اجتامعيّة أخرى تقوم براقبة العمليّة اإلنتاجيّة، مع اجتذاب فوائض 

اإلنتاج يف شكل أعطية ومنح )dons(، وهذا الّنمط ساّمه االشرتاكيّة البدائيّة أو اإلدارة الذاتيّة 

..)le communisme primitif ou l’autogestion généralisée( واسعة االنتشار

منط اإلنتاج الفيودايل أو اإلقطاعيّة: عالقة تربط بني القّن والسيّد، السيّد يراقب العمليّة 

اإلنتاحيّة عن طريق وكالء عسكريني، وعمليّة توليد فائض اإلنتاج تتّم عرب السخرة أو الجزية 

أو إيجار األرض.

النمط مرتكز هنا   ،)Le mode de production mercantile( اإلنتاج املركانتي:  منط 

عىل التجارة، والوحدة اإلنتاجية تعتمد عىل األجر. والعمليّة التبادليّة واالقتصادية أساسها 

الاّل تساوي خاّصة بني التّجار والحرفيني، أو بني املركز والهوامش، أو بني املدينة والريف 

أو بني السيّد رئيس العمل وبني العامل.

 )  Le mode de production étatique( الدولة  حول  يتمحور  إنتاج  منط  وأخريًا 
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والعالقات هنا تتحّكم فيها املنظومة البريوقراطيّة والطبقيّة  حيث محور اإلنتاج هو الدولة 

والرقابة تحصل من البريوقراطيني.

اإلنتاج  منط  اىل  يشري   Michel Panoff بانوف  ميشال  الباحث  نجد  أخرى  ناحية  من 

املنزيل le mode de production domestique خاصة من خالل املكانة املركزيّة التي 

الفرد  حياة  يف  طويلة  لفرتة  املأكوالت  لخزن  املعّد   )Greniers( واملخزن  املرأة  تحتلّها 

خاصة يف إطار إقتصاد معايش )Auto-subsistance(. هنا تصبح العائلة هي لّب الرحى يف 

عمليّة اإلنتاج واإلستهالك. هذا النمط اإلنتاجي يعتمد عىل:

توظيف املجموعة )Communauté( ملجموعة من التقتنيات الفالحية التي تتالئم مع 

محيطهم الفالحي لهدف توفري إنتاج فالحي لغذائهم أّواًل ثم إلعادة اإلنتاج.

األرض الفالحية الخصبة تلعب دور مركزي يف هذه املنظومة عكس الحياة القامئة عىل 

الصيد أو القطف.

طاقة العمل اإلنسانية هي الطاقة األساسية يف هذا النمط اإلنتاجي سواء فالحيا أو حرفيا.

فرديّة وتوظُّف يف عمٍل  اإلنتاج تكون عادة  أّن وسائل  اإلنتاجي  الّنمط  الذي مييّز هذا 

. فرديٍّ

نالحظ إذن أّن هذا الّنمط اإلنتاجي يختلف متاًما عىل بقيّة األمناط اإلنتاجيّة، خاّصة التي 

تعمد عىل املجموعة يف العمل أو يف امتالك وسائل اإلنتاج. كام نفهم من خالل متّعننا يف 

تاريخيّة ظاهرة العمليّة اإلنتاجية أّن أمناط اإلنتاج مل تكن أبًدا منطًا صارًما خاضًعا لقواعد 

واضحة. حيث نجد تداخاًل وترابطًا، بل تكامل بني أمناٍط إنتاجيّة عّدة يف مكان واحد وزمان 

واحد. وهذا ما أبرزه بوضوح فرناند برودال يف كتابه الحضارة املادية واالقتصاد والرأساملية 

من القرن الخامس عرش إىل القرن الثامن عرش )الجزء الثاين: التبادل التجاري وعمليّاته(.

الجغرافيّة  الرقع  ويف  املقايضة،  وظاهرة  الّنقدي  االقتصاد  تداخل  نجد  ما  كثريًا  مثاًل، 

نفسها نجد األسواق املركزيّة والتجار املتجّولون. أيًضا نجد تجاور ظاهرة البورصة والتعامل 

واملصنع  الصناعية  الرأساملية  بني  تجاوًرا  أيًضا  نجد  التقليديني.  والصيارفة  بالكمبياالت 

اليدوي »املانوفاكتورة« واملصنع اآليل »الفابريقة« إىل جانب »نظام التشغيل يف البيوت«.
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مسألة أخرى أثارت نقاًشا بني املفّكرين األوروبيّني، وهي مفهوم »االغرتاب«. فقد درس 

كارل ماركس يف عمله »مخطوطات عام 1٨44 االقتصاديّة والفلسفيّة« مجموعة من القضايا 

التي كانت تشغله وتشغل مجتمع النصف األّول من القرن التاسع عرش، ويدرس هذا العمل 

»الذي وصلنا ناقصا...نقد االقتصاد السيايس البورجوازي والنظام االقتصادي البورجوازي«.

وقد اشتمل هذا املخطوط عىل عدد كبري من املوضوعات مثل أنواع امللكية، وعالقة 

امللكيّة بالفاعلني االجتامعيني، أيًضا خّصص حيّزًا من هذه املخطوطات ملناقشة الفلسفة 

خالل  فمن  »نقد«،  ملصطلح  املفرط  ماركس  استخدام  الحظنا  وقد  ونقدها،  الهيغليّة 

صفحات قليلة استخدم هذا املصطلح ثالثون مرّة، وقد وظّفه يف أشكاٍل متعّددة، مثل »النقد 

الّنقدي«. ورغم الحضور املكثّف  »النقد اإليجايب«، »الاّلهويت  النقد«،  النقدي«، »عملية 

االغرتاب  مفهوم  نركّز عىل  فإنّنا سوف  الشاب،  ماركس  كارل  أعامل  النقدي يف  للجانب 

الذي برز بقّوٍة من خالل هذا املخطوط. وقد اخرتنا الرتكيز عىل مفهوم »االغرتاب«؛ ألنّه 

مصطلح مركزي يف هذا العمل.

هيغل  كان  حيث  أعاملهام؛  يف  وفيورباخ  هيغل  وظّفه  فقد  »االغرتاب«  مصطلح  أّما 

التاريخي  »يتحّدث عن انسالب وعي الذات، وفيورباخ عن انسالب اإلنسان املجرّد غري 

نظر  زاوية  من  »االنسالب«  أو  »االغرتاب«  مفهوم  مع  ماركس  تعامل  وقد  الطبقي«.  وغري 

حاول  وقد  العمل«.  »اغرتاب  أي  الرأساميل،  بالنظام  العامل  من خالل عالقة  أي  أخرى، 

ماركس أن يضع ظاهرة االغرتاب يف إطارها التاريخي، وبني الظروف الصعبة التي يعيشها 

العامل يف ظّل النظام الرأساميل، واألسباب التي تجرب العامل للخضوع للمنظومة الرأسامليّة 

مثل تديّن األجر وارتفاع األمثان، هنا يجرب العامل عىل تخصيص مجمل وقته للعمل لريفع 

بعمٍل عبوديٍّ يف خدمة  يقوموا  وأن  بوقتهم.  »أن يضحوا  العامل عىل  أجرب  أي  أجره،  من 

شهوة املال ويخرسون كّل حريتهم متاًما«.

وكرثة العمل وعدم تفّرغ العامل لنفسه وانهامكه الكيل يف مسايرة اآللة الرأسامليّة، هذه 

العوامل تجعل العامل يتدىن »روحيًا و بدنيًا إىل مصاف اآللة«، ويزداد يوًما بعد يوم خضوًعا 

وتبعيًّة لهذا النظام. والعامل يف ظّل النظام الرأساميل يكون ضحيّة لكرثة عدد العامل، وأيًضا 

ضحيّة لتنافس الرأسامليني يف ما بينهم، دون أن نغفل عامل بروز اآللة وتكّفلها بالقيام بدور 

عدد مهم من العامل، وأصبحت تلعب دور املنافس. يف هذه الظروف يتموضع العامل يف 
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وضعيّة الرصاع من أجل البقاء، ويجد عدد كبري من العامل أنفسهم خارج العمل، أو يعملون 

بأجر زهيد، وعىل هذا العامل »الزائد أن ميوت«.

يف هذه الحالة يكون مصطلح »البؤس« مرادفًا للعامل، أما العامل الذين حافظوا عىل 

العمل  وهذا  عملهم،  يواصلوا  فقط؛ ليك  أحياء  البقاء  يساعدهم عىل  أجرهم  فإّن  عملهم 

ميكن للعامل أن يبيع نفسه وشخصيّته اإلنسانيّة، بل يصبح مثله مثل الحصان يتم تغذيته ليك 

يتقن عمله، ويصبح »كحيوان يعمل، أي كوحش يقترص عىل أدىن االحتياجات األساسيّة«. 

الظاهرة من أشّد متظهرات االغرتاب أملًا؛ حيث يغرتب اإلنسان عىل نفسه، ويفقد  وهذه 

شيئًا فشيئًا كينونته اإلنسانيّة.

لقد حاول ماركس أن يقّدم مجموعًة من الحلول ملقاومة ظاهرة االغرتاب، فأشار مثاًل 

الترصّف  يحسن  أن  أيًضا  العامل  وعىل  لجسده،  تبعيّته  من  العامل  ينعتق  أن  إجباريّة  إىل 

ماركس يف املخطوط  أشار  وقد  الروحي.  وللغذاء  اإلبداعيّة  العمليّة  لتوظيفه يف  وقته  يف 

انقلرتا،  له املرأة والطفل خالل عمليات اإلنتاج خاّصة يف  الذي تعرّضت  إىل االستغالل 

البرشيّة وفصلها عن كّل مضامني اإلنسانيّة، هنا  هذا االستغالل يساعد عىل تسليع الحياة 

يصبح اإلنسان عبًدا أو مجرّد قطعة يف آلة، وهذا أبرز تجلٍّ ملفهوم االغرتاب؛ حيث تصبح 

الثورة الصناعيّة مجرّد »الحرب الصناعية« تعتمد عىل جيوش برشيّة -رجااًل، نساًء، وأطفااًل- 

ماركس  عند  االغرتاب  إًذا،  القاسية«.  الجوع  رضورة  من  »اإلفالت  الجيوش  هذه  وهدف 

هو أّن العامل يستنزف جهده يف عمله بدون رابٍط روحيٍّ يربطه بذلك العمل، هذا العمل 

نفسه يبعده عن منزله ومحيطه وخاّصة عن نفسه، فاغرتاب اإلنسان عن نفسه هو أشّد أنواع 

االغرتاب قسوًة.

للفاعلني  النفسيّة  األبعاد  من  كثري  فهم  االغرتاب يف  مفهوم  أهميّة  التأكيد عىل   ميكن 

االجتامعيني وعالقتها بالظروف التي عاشوا فيها، هذا املفهوم الذي وظّفه هيغل، وتأثّر به 

ماركس وجعله محوًرا أساسيًّا يف تحليله للمجتمع الصناعي خالل القرن التاسع عرش، هذا 

العلوم  ميداين  العلمي وتراكمه يف  البحث  بتطّور  له  الباحثني  فهم  تطّور، وتعّمق  املفهوم 

اإلنسانيّة واالجتامعيّة.





حوارات يف التقنّي�ة

الفصل الثالث





معضلة الّثقافة الغربية أّنها  انقلبت من 

مركزّية المعرفة إلى مركزّية الّتقنّية

حوار مع الباحث اجلزائري محمد الشريف الطاهر

إذا كانت املعضلة األصلّية للحداثة هي ربطها بني املعرفة والقّوة القهريّة عىل اآلخر، 

فإّن معضلتها الكربى هي انتهاؤها إىل االنتقال املرّوع من مركزيّة اإلنسان إىل مركزيّة التقنية. 

وبهذا أصبح اإلنسان مجرّد كائن مطيع لوثن اآللة ومل يعد سوى مجرّد رقم من أرقامها.

الدكتور محمد  الجزائري  الباحث  مع  التايل  الحوار  لنا  القضّية وسواها كان  حول هذه 

الرشيف الطاهر يف سياق محاوراتنا يف هذا الكتاب حول التأسيس لعلم االستغراب.

»املحّرر»

* ظهرت التقنّية كفجوٍة تتوّسع يوماً إثر يوٍم يف بنية العقل الغريب الحديث. لعّل أشّدها 
لإلنسان.  الّروحي  الُبعد  مواجهة  يف  والتقنية  اإلميان،  مواجهة  يف  العقل  أصبح  أن  وقعاً 

والنتيجة أّن وقع العقل الحديث يف أحاديّة جائرة ستجرِّده من إمكانات هائلة هي رضورية 

لتجّدده الحضاري..... كيف تُعلّقون عىل هذه األطروحة؟

- الّسؤال جيٌّد العتبار أنّه أشار إىل الفجوة، والتي مُيكن االصطالح عليها باالنفصاالت 

التي أقامتها الرؤية العلامنيّة للعامل. فالعلامنيّة بوصفها جوهَر الحداثة الغربيّة قّدمت رؤيًة 

تفرّس بها نظام الكون وفق عمليّة انفصاالت تاريخيّة كربى، وهي الفصل بني املعرفة والتقنية 

والقيمة األخالقيّة، وحّل محلّها التّسيّد عىل الطبيعة وعىل الكون، والربط والفصل هام من 

شّكال الحداثة الغربيّة، وحتى يكون تحلييل أكرث وضوًحا، سأرضب مثااًل عن عالقة املعرفة 

باألخالق يف الثّقافة اإلسالميّة ثم أرجع إىل الحداثة الغربيّة.

تحتاج  فاملعرفة  التقوى،  يُسّمى  ما  وهو  باألخالق  ترتبط  املعرفة  اإلسالميّة  الثّقافة  يف 

إىل التقوى لتحقيق الّنزاهة العلميّة، وكذلك غاية العلم تحصيل التّقوى، فينبني عن مامرسة 
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بالسيطرة والهيمنة،  ارتبطت  الحداثيّة فقد  الغربية  الثّقافة  أّما يف  املعرفة أن تكون أخالقيًّة، 

وهو عينه ما أحدثه ديكارت من خالل الكوجيتو » أنا أفكر إًذا أنا موجود«؛ حيث جعل كّل 

ما هو خارج األنا املفّكر موضوًعا للسيطرة، وذلك أّن املعرفة لديه تساوي القّوة والسيطرة 

عىل الطبيعة ناهيك عن ترصيحه بأنّنا نحن أسياد العامل، من هنا نشأ يف الثّقافة الغربيّة ارتباط 

القّوة واملعرفة وليس األخالق. وما زاد تأكيد هذا االرتباط هو جعل الرياضيات قوام  بني 

املعرفة، حيث أصبح كّل يشء قاباًل ألن يتحّول إىل رقم أّي تكميم كّل يشء ومن ثم تشيُّؤه. 

واألمر نفسه مع فرنسيس بيكون حيث جعل العلم مدخالً إىل التّسيّد عىل الطبيعة، متسلًّحا 

بالتجربة والتي هي أكرث من إجراء للبحث بقدر ماهي رؤية، تتمثّل يف تلك الرغبة الجامحة 

يف التّحّكم والسيطرة والهيمنة عىل العامل، خاصة وأّن بيكون كان يرى أّن جّنة آدم املوعودة 

يف الكتب املقّدسة سيحّققها العلم ذاته بالسيطرة عىل الطبيعة. ثم مع كانط حصل االنفصال 

الحقيقي بني األخالق واملعرفة، وذلك من خالل كتابيه »نقد العقل املحض« و»نقد العقل 

العميل«؛ حيث وّسع الهّوة بني املعرفة التي هي من شأن العقل املحض، واألخالق التي 

من شأن  وهو  يكون  أن  ينبغي  ما  بني  االنفصال  وهنا حصل  العميل،  العقل  من شأن  هي 

األخالق وما هو كائن وهو من شأن العلم واملعرفة.

بالقّوة،  الغربيّة قد فّصلت بني املعرفة واألخالق، وارتبطت املعرفة  هنا كانت الحداثة 

فنتج عن ذلك ارتباط التقنية كوسيلٍة للمعرفة املرتبطة بالسيطرة والهيمنة الاّل مرشوطة بالقيم 

خارج  واإلنسان  الطبيعة  عىل  السيطرة  إىل  سعت  إمربياليّة  أنتج  مام  واإلنسانيّة  األخالقيّة 

انتقال  إليه مدرسة فرنكفورت حول  انتبهت  الغرب، وهو ما  العاّمليّة داخل  الغرب والطبقة 

الهيمنة من ساحة الطبيعة إىل ساحة اإلنسان، وذلك من خالل العلوم اإلنسانيّة والتقنية التي 

جعلت مساحة اإلمربيالية، ليس فقط الطبيعة أو املكان والزمان واملجتمع بل حتى الّنفس 

هي مجال للهيمنة.

أّما ما بعد الحداثة فلم يحصل االنفصال فقط، بل القلب من مركزيّة املعرفة إىل مركزيّة 

مصدر  وأنّه  األوروبيني،  مخلّص  بأنّه  العلم  يف  ثقة  سادت  الحداثة  عرص  ففي  التقنية، 

سعادتهم، فكانت التقنيّة تابعة للمامرسة العلميّة، أما وانهيار اليقني العلمي مع بداية القرن 

تطوير  إىل  تسعى  مثاًل  فالبيولوجيا  التقنيّة،  مركزيّة  صوب  الوضع  انقلب  فقد  العرشين، 

نفسه  التقنية، واألمر  بتطّور  متأّخٌر مقارنة  العلم  أّن  عمليات االستنساخ وتقنياتها، يف حني 
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وهي  جديدة،  إمربياليّة  أنتجت  والتي  التقنية،  من  غريها  ومع  النانو،  تكنولوجيا  إنتاج  مع 

إمربياليّة الرشكات الكربى، والتي أصبحت تُهّدد الّدولة الحديثة باالنهيار، واألدهى واألمّر 

هو تهديدها للطبيعة التي تريد تغيريها وإحداث خلل يف الكون.

ما  املعرفة،  عن  األخالقيّة  القيم  انفصال  نتيجة  حصلت  الفجوة  أّن  التحليل  وملّخص 

اإلنسان  إنسانية  تلغي  إمربيالية  فتولّدت  والسيطرة،  الهيمنة  إىل  تسعى  وتقنيًة  معرفًة  أنتج 

كقيمٍة أخالقيٍّة ُعليا لتحّل محلّها رغبٌة جامحة يف السيطرة، وتوّسعت الفجوة أكرث مع ما بعد 

التقنية سيّدة عىل املعرفة ذاتها، ما كرّس منطق السيطرة وزاد من  الحداثة عندما أصبحت 

االنفصال عن القيم األخالقيّة والّروحيّة واإلميانيّة.

* كثري من املفكرين الغربيني رأوا أّن التقنية عىل سبيل املثال يجري التعامل معها وكأنها 
معارف  الرأي؟  هذا  مثل  لكم  يعني  ماذا  املعارصة،  الحضارة  لرتميم  املتاحة  الحلول  آخر 

الغرب يف مطلع القرن الحادي والعرشين؟

الحضارة  ضمن  سيسيولوجيًّا  املعرفة  تنظيم  بنية  عن  الحديث  إىل  يقودنا  سؤالكم   -

الغربية، وهنا وجب التمييز بني إنتاج املعرفة العلميّة ثّم تأويلها فلسفيًا وقيم تطبيقها وأخريا 

وسائل تبليغها، وأمام هذه املستويات األربعة تتّخذ التقنية موقًعا مركزيًا، وهذا ما ميكن أن 

نلّخصه فيام ييل:

أّوالً: عىل مستوى إنتاج املعرفة: يف القرن العرشين بدأ تقّدم التقنية عىل حساب تطّور 

املعرفة العلميّة، فتقنية االستنساخ آخذة يف التّطّور عىل الرغم من عدم استكامل متام املعرفة 

بجسم اإلنسان، وطموح هذه التقنية ليس الزيادة يف معرفة جسم اإلنسان، بل إنتاج إنسان 

الّسيطرة  بل  املعرفة  خدمة  إىل  تهدف  ال  التكنولوجيا  أضحت  وعليه  األمراض،  من  خال 

والتّحّكم والتّسيّد.

ثانياً: عىل مستوى تأويل املعرفة العلميّة: هنا ال تظهر التقنية العتبار أنّها مهّمة الفلسفة 

األخرية وضعت تأوياًل للمعرفة حلوليًا، أي أنّها رتّبت بيت الوجود وفق األنطولوجيا اليونانيّة 

التقليديّة، والتي تجعل من مبدأ الوجود أي واجب الوجود يف ذاته حاالًّ يف الوجود، وهو 

ما يعني تحّول الّنسبي إىل مطلق، وقد جعلت موضع الحلول يف مواضع عّدة. ففي عرص 

مع  الوطنية  الدولة  ثم  املطلق،  ذلك  إىل  اإلنسان  تحّول  اإلنسانوية،  الحركة  مع  النهضة، 
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العرص الحديث والتي انتهت إىل أكرب تجيل لها مع النازية، وكذلك العلم كان هو موضع 

الحلول، واآلن يف العرص املعارص تحّولت التقنية، لهذا فالفلسفة الغربية بأنطولوجيتها مل 

تستطع الخروج من هذه األزمة، بل هي جزء منها؛ ألنّها هي التربير املنطقي لتحّول التقنية 

من مجرّد وسيلة إىل إله متغّول يتحّكم ويتسيّد عىل الوجود اإلنساين.

بإرادة  املعرفة  ارتباط  وهو  سابًقا،  إليه  أرشت  ما  وهو  تطبيقها:  قيم  مستوى  عىل  ثالثاً: 

القّوة، فالتقنية هي التجيّل األكرب لهذا االرتباط، فهي ال ترتبط بقيٍم إنسانيٍّة، بل بقيٍم ماديٍّة؛ 

واملادي،  املريئ  للبُعد  املتعدية  وأبعاده  تركيبيته،  عنه  نافيًة  البرشي  الوجود  شيّأت  حيث 

لهذا ميكن أن يتسلّع ويتحّول إىل مادة استعامليّة، وهنا تظهر التقنية بوصفها نزعة تجعل من 

تشييء اإلنسان حقيقة موضوعية، فتّم تشييء مشاعره ووجدانه وخياله، لهذا فتطبيق املعرفة 

أصبح رهيًنا للّنزعة التقنيّة بوصفها نزعًة تسيديًّة.

رابعاً: عىل مستوى تبليغها: فالتقنية ليست مجرّد وسيلة بل رؤية للعامل، تنظر إىل اإلنسان 

والوجود ككل، فهي التي تحّقق التّحكم يف الكون والّسيطرة عليه والتّسيّد عليه، بل وإعادة 

صياغته، وميتّد أفق السيطرة عىل اإلنسان الذي ميكن التحكم فيه والسيطرة عليه من خالل 

التقنية  التقنية فيتم إيقاف الجرمية وإزالة الرشور واألمراض وكل اآلالم، من هنا يتم تبليغ 

عىل أنّها رؤيٌة للعامل وليست وسيلة، مستخدمني السينام واإلعالم وغريها من أنواع الدعاية 

املبارشة وغري املبارشة.

من هنا يتّضح أّن التّقنيّة ليست أداة معرفيّة أو وسيلة اجتامعيّة، وإمّنا أنطولوجيا تحّدد 

للتقنية  امتالكه  بدى  تحّدد  اإلنسان  فقيمة  ومآالته.  ووجهته  الوجود،  يف  موقعه  لإلنسان 

والقّوة والهيمنة والسيطرة، وعليه يتّم تصنيف املجتمع والفرد ليس وفق خرييّته أو أخالقه، 

تصنع  من  وهي  الوجود،  يف  مكانك  تحّدد  من  هي  وعليه،  تقنية.  من  ميلكه  ما  وفق  بل 

سوبرمان إنسان أعىل وسوبان إنسان أدىن، وهذا التحديد لسلّم الكائنات هو ما سيحّول 

التقنيّة إىل غاية، فالغاية امتالك التقنية ال خدمة اإلنسان، لهذا نجد أّن الغريّب يعمل أقىص 

طاقاته العقليّة ليك ينتج آلة ستقتله، وهو قّمة االنقالب؛ حيث انقلبت الوسائل إىل غايات 

والغايات إىل وسائل.

* إىل أّي مدى استطاعت التقنّية يف خالل هيمنتها عىل بنية الحياة يف الغرب، من التأثري 
عىل إنتاج املعرفة وخصوًصا اإلنتاج الفلسفي؟
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- يندرج سؤال التقنية ضمن سؤال الهيمنة والّسيطرة، وهنا سأعتمد مصطلح التّسيّد الذي 

طرحه طه عبد الرحامن ومن بعده وائل حالق، والذي يعني التّسلّط املطلق، الذي ال يحكمه 

ال قانون وال قيم أخالقيّة.

فمسار الحضارة الغربيّة الحديثة واملعارصة كان ينشد تجاوز كّل أشكال التّسيّد، وذلك 

بالتّحّكم يف الطبيعة، ووضعها تحت سيادة اإلنسان األورويب، لكن التّسيّد أّدى إىل مجموعة 

تغّول  ثم  وغريه،  هوبز  توماس  لها  نظر  كام  القوميّة  الدولة  بتغّول  بدأت  التّغّوالت،  من 

الرأسامليّة، وأخريًا تغّول التقنية، وهو مفارقة العقل الغريب؛ حيث أبدع التقنية لتحّرره لكّنها 

أرسته؟ فبداًل من أن تزيد من مساحة حّريته زادت من خضوعه للرشكات الرأسامليّة الكربى 

املنتجة للطغيان التقني؟ فأصبحت كّل حركة وسكون تحت رحمة التقنية؟ وأصبحت هي 

من تحّدد حاجاته وتفرض عليه مخياله وطريقة إدراكه للعامل، بل حتى مشاعره ومعتقداته.

هنا انقسم الفالسفة الغربيون عىل ثالثة أقسام، كّل منهم فرّس املفارقة بطريقته، وهم:

أ- طريق اإلصالحيني: وهم الفالسفة الذين رأوا أّن باإلمكان إصالح الحضارة الغربيّة، 

وبالتايل ميكن إخراج التقنية من وضع الهيمنة إىل وضع الحرية، أي من كونها أداة للسيطرة 

عىل اإلنسان إىل حّريته، وهنا نجد كارل ماركس، والذي كان يرى يف مشاعية وسائل اإلنتاج 

مخرًجا من األزمة، ومن بعده مدرسة فرنكفورت والتي استطاعت بفضل عبقريّة الجيل األّول 

أن تتجاوز نقائص املاركسية، لكّنها أخفقت يف تقديم الحلول، فأدرنو رأى رضورة الرجوع 

إىل الفّن وهوركهامير رجع إىل الدين كمخرج، وسعى كل من إيريك فروم وهاربرت ماركوز 

إىل الجمع بني ماركس وفرويد، ويضاف إليهم املدرسة الوجودية، إاّل أّن اإلصالحيني مل 

يعوا جيًدا أّن األزمة أعمق، وهي طبيعة الرؤية الحلوليّة التي وسمت الحضارة الغربيّة منذ 

نشأتها ال مع األسطورة اليونانيّة.

ب- طريق التشاؤميني: وهم الفالسفة الذين رأوا الظلمة أصلية وال ميكن الفرار منها، بل 

ال بّد من تكريسها، وهم نيتشه الذي نظر إىل الوجود بوصفه إرادة قّوة، ثم تبعه فرويد والذي 

الغريب،  اإلنسان  أساسيًة يف ال شعور  نزعًة  بوصفه  املوت(  )نزعة  الثيناتويس  البعد  أصل 

وكذلك اوزفلد شبنجلر الذي رأى أّن الحضارة الغربية ال بّد أن تنتهي عىل االنهيار.

الفرار إىل األمام بداًل من مجابهة  آثروا  الفالسفة  فئة من  ج- طريق املستسلمني: وهم 
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الحداثة،  بعد  ما  دريدا وفالسفة  فوكو وجاك  ميشال  التسيدية، وهم  التقنية  هيمنة وظالميّة 

وكذلك فالسفة نهاية التاريخ كفوكوياما وصموئيل هنتنغتون.

أراد  فمنهم من  التقنية.  متغرّي من مفارقة  الغربيني هو موقف  الفالسفة  أّن موقف  يظهر 

الحداثة،  مرشوع  واستمرار  الهيمنة  عملية  من  الخروج  ميكن  أنّه  منه  ظّنا  الوضع  إصالح 

رأى  الثالث  الطرف  وأما  تاريخية،  حتمية  واعتربوها  املدمرة  ملآالته  استسلموا  وآخرون 

وجوب االستسالم لها. لهذا جاء تنظيم املعارف يف الحضارة الغربية عىل مستوى التطبيق 

تتحّكم  التّسيّد  نزعة  زالت  تتغرّي، فام  العلم مل  قيمة  أّن  العلم  العلم، مع  التقنية عىل  يقدم 

يف سياسات املعرفة لديهم؛ حيث أضحت التكنولوجيا أداًة لضبط املجتمع من الداخل، 

وللتحكم يف الشعوب املستضعفة من الخارج واالستيالء عىل مقّدراتها الطبيعيّة، وأّما عقل 

الفلسفة عاجزة عن الخروج من هذه األزمة عىل الرغم من محاولة  الهيمنة لديهم ال تزال 

اعتقادي  ويف  الداخل  من  املحاوالت  فهذه  تايلر.  وتشارلز  هونيث  وأكسل  موران  إدغار 

املتواضع هو أّن التغيري يحتاج إىل تغيري املنظومة الغربيّة ككل.

الّتواصل االجتامعي باتت تشكّل سلطًة معرفّيًة تستطيع أن  * هل هذا يعني أّن تقنيات 
تُهيمن عىل الوعي وتعيد تشكيله من جديد؟

التّواصل  وسائل  هيمنة  وأّما  الّسلطة،  عىل  تسيّد  مصطلح  أفضل  إنّني  تعلم  كام   -

االجتامعي عىل الوعي فهذا أمر واضح، لكن يحتاج إىل تفصيل، وذلك أّن عمليّة التّسيّد 

تنطلق من البُعد الّنفيس عىل البُعد االجتامعي، لذلك تجدها فّعالة جًدا، فمساحة التّسيّد 

مل تعد كام يف السابق هي االستيالء عىل األرض، بل عىل الّنفوس، وعليه فهي سياسة بناء 

الذوات البرشية بناًء محّدًدا. 

تشكيل  الغايات،  تحديد  الذات،  تعريف  وهي:  عّدة  عنارص  عىل  يعتمد  البناء  هذا 

املجتمع، وهذه العنارص الثالثة تساهم يف بناء أّي مجتمع أو كيان حضاري، فكّل مجتمع 

تبدأ  أفراده إىل ذواتهم، والتي هي فرع من رؤيتهم للكون، فالحضارة  يتحّدد بطريقة نظرة 

عندما يحّدد اإلنسان موقعه يف نظام الكون، ومن ثم يحّدد تعريًفا لذاته، عىل أساس هذا 

التعريف تتحّدد غايات األفراد ونسيجهم االجتامعي.

ويف حالة شبكة التواصل االجتامعي فإّن تعريف الذات فيه أمر غريب، وهو أنّنا نعيش 
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مرحلة ما بعد الحداثة أو الحداثة السائلة، والتعبري األخري هو للفيلسوف البولندي زيغمونت 

ال  فهي  هنا  ومن  الثبات،  تعرف  ال  التغرّي  دامئة  السائلة  الحداثة  أن  يعني  والذي  باومان، 

التّواصل  فمواقع  الخطورة،  معايري محّددة، وهنا مكمن  مركزيات وال مطلقات وال  متلك 

االجتامعي هي كيانات افرتاضيّة وخطابها ليس بني كيانات حقيقية، من هنا سيتحّول العامل 

بالباطل واملقّدس مع املدنّس، وال توجد  الحّق  الحالة سيختلط  افرتاضيًا، ويف هذه  كلّه 

معايري محّددة باستثناء انتشار ثقافة االستهالك الاّلنهايئ، وهنا تظهر ذوات ال متلك تعريًفا 

ومن ثم خالية من املعنى ومن ثم ستصبح ذوات خاضعة للهيمنة وغري قادرة عىل تكوين 

شخصيّة مستقلّة وثوريّة ميكنها أن تثور عىل الظلم، بل وميكن تنميطها بسهولة وفق منوذج 

استهاليك.

وفقدان املعيار هو حقيقة فقدان الوجهة والهدف، من هنا تصبح أهداف األفراد تحددها 

التواصل االجتامعي، حيث  بفعل وسائل  الذي يحصل  التنميط  امربيالية، من خالل  قوى 

يتم إنتاج فرد استهاليك يرى كّل يشء سلعة ويسعى وراء السلعة لتلبية لّذٍة ال ميكن تلبيتها، 

من هنا تحّقق الرشكات الكربى أرباحها، وهنا ننتقل إىل مركزيّة الّربح والسلعة واالستهالك 

ويتحّول اإلنسان إىل هامش.

اإلنسانيّة  للقيم  الحال  هي  وأنّها  خاصة  تتفّكك،  األرسة  أخذت  الهدف  فقدان  وأمام 

أن يكون شخصيًّة مستقلًّة متلك معايري وفقها تحّدد  فيها  والتي ميكن لإلنسان  التقليديّة، 

الجزئيّة  الوحدات  وبالتايل هو عامل  زائل،  افرتايض مؤقّت  أهدافها وخياراتها، فكّل يشء 

الصغرية، وعليه سيصبح الفرد يف عزلة عن أرسته، ويتحّول للزّوج عامله الخاص وللزوجة 

ولألبناء، من هنا يتّم عزل الفرد عن محيطه األرسي ليتّم إعادة صياغته وفق عامل افرتايض، 

فتتفّكك األرسة، وعمليّة تفّككها هو واحدة من أهم آليات االمربيالية يف عرص االستهالك، 

لكونها تعتمد يف نظامها املايل عىل االدخار، مام يعني أنها متارس نوع من الكبت اإليجايب 

الذي يسمح لألفراد أن ميارسوا نشاطاتهم كام أنها تحمي أفرادها، واألخري تقتيض منظومة 

يبقى  الفرد عن محيطه األرسي حتى  التواصل االجتامعي لعزل  قيمية، لهذا عملت شبكة 

عاريًا دون حامية، ويصبح كالشاة القاصية يسهل للذئب أن يفرتسها.

وبانعدام املعايري التي فّككتها افرتاضيّة عامل شبكات التّواصل االجتامعي، يصبح الفرد 

عاجزًا عن االختيار، وهنا سيسهل عليها صياغة قناعاته وأهدافه ورؤاه، وهو يف اآلن نفسه 
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عاجز لعدم امتالكه الشخصيّة املستقلة، وهنا تتسيّد هذه التقنيات عىل اإلنسان وتصبح تقّرر 

مكانه وتحلّل مكانه بل وتفكر مكانه، وما عليه سوى الطاعة.

متموه وكأّن التقنّية الغربّية تسري إىل غايتها الكارثّية بخطى رسيعة؛ حيث  * يبدو مام قدَّ
تحاول تصنيع اإلنسان ليكون عىل شاكلتها، أو يف ما يّدعى يف الغرب باإلنسان التقني؟

- سؤال جيّد، لكن املسألة أكرث تعقيًدا، فالتقنية هي وجه آخر لإلمربيالية، والتي ميكن أن 

نقّسمها إىل األقسام التالية، إمربيالية عىل الطبيعة وذلك بقهرها وإخضاعها لإلنسان الغريب. 

ما أّدى إىل اختفاء الكثري من الكائنات الحية وانقراضها من حيوان ونبات، وكلّها ذات نفع 

لإلنسان فمنها ما فيه شفاء ومنها ما هو طعام لكائن حي آخر، وامتّدت اإلبادة حتى بلغت 

الحيوان الذي انقرضت منه كائنات كثرية، وناهيك عن التلّوث البيئي الذي دّمر كّل يشء، ثم 

تأيت اإلمربياليّة االستيطانيّة التي استوىل فيها الغريب عىل غريه من البرش، وأباد يف الجزائر 

شعوبًا ويف افريقيا واألمريكيتني وغريها من الشعوب، واالمربيالية االقتصادية والتي يحتكر 

ويعمل  العلميّة  املعرفة  فيها  يحتكر  والتي  العقل،  وإمربيالية  العامل،  مقدرات  الغرب  فيها 

فيها عىل إقصاء كّل أمناط التفكري البرشي لإلبقاء فقط عىل منطه فقط، وآخرها االمربيالية 

وال  مكبوتاتهم  يف  حتى  التحّكم  بل  البرش،  وجدانيات  صياغة  عىل  تعمل  التي  النفسية، 

شعورهم وصنع حاجاتهم وخياراتهم يف الحياة.

كل اإلمربياليات لعبت فيها التقنية دوًرا حاساًم بوصفها األداة األوىل يف عملية الهيمنة، 

لكن يف عرص ما بعد الحداثة وعرص الثقافة االستهالكية، مل تعد التقنية أداة فقط بل غاية، 

ودليل ذلك السباق نحو التسلّح الذي كان خفيًا ثم بعد الحرب الكونيّة عىل سورية تحول 

علنيًا ومخيًفا، وأخطر من ذلك تغّول التقنية عىل صعيدين: األّول وهو إنتاج اإلنسان اآللة، 

وتغيري الطبيعة، وقد طرحت املسألة نفسها عىل مستوى البيوتيقا، وهو إنتاج اإلنسان األعىل، 

االستنساخ  تقنيات  من  كّل  لذلك  تصّدت  وقد  ميرض،  ال  والذي  األمراض  من  الخايل 

النانو التي تريد أن تصنع إنسان آلة ال ميوت ويخضع لربمجيات دقيقة، وهنا  وتكنولوجيا 

إنسان،  ليس  الذي هو  األعىل  اإلنسان  ليحّل محلّه  اإلنسان،  أطروحة موت  تتحّقق  بدأت 

وهنا طموحاتها القضاء عىل اإلنسان الحايل، وتغيري خلق الله. واألمر نفسه عىل مستوى 

الطبيعة، فقد بدأت تقنيات الزراعة بالتّطّور، وتوّصلت إىل زيادة اإلنتاج الزراعي، فظهرت 

إلنتاج  كسعي  التقنية  تطّورت  بل  هنا،  األمر  يتوقّف  فلم  مرسطنة،  زراعيّة  منتوجات  معها 
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املناخ وتغيريه، لهذا مل تعد هذه التقنية تتهّدد الطبيعة بقدر ما تريد أن تصنع طبيعة جديدة ال 

نعرف محتواه، سوى أنها طبيعة تقنية.

التّسلّح، وإخضاع العامل  التقنية تلوث الطبيعة بشكل خطري. وزيادة  نتائج »تأليه«  ومن 

ملكّب  ومجال  للرصاع  مساحات  إىل  املستضعفة  الشعوب  أرايض  وتحويل  إلرادتها، 

النفايات الصناعية وحقل للتجارب.

التقليدية،  األخالقيات  القيم  انهيار  به  أقصد  ما  وهو  األخالقي،  التلّوث  وهو  واألخطر 

األرسة، وساهمت يف خلق  مؤّسسة  اإلمربيالية، وحافظت عىل  من  اإلنسان  والتي حمت 

من  كان  وانهيارها  اإلنسانية،  الحضارة  رصح  تشييد  يف  األساس  وكان   ، وثريٍّ متنوٍع  عامل 

خالل الثقافة االستهالكية، التي تحّولت فيها التقنيّة هي غاية كّل يشء واملطلق الذي يعبد 

من دون الله، وتحّولت اللّذة الاّلنهائيّة هي مقّوم كّل سلوك بل مقّوم الذات، فانهارت أخالق 

ضغط  كأداة  الهجرة  واستغالل  بالبرش،  واملتاجرة  واإلجهاض  املثليّة  فظهرت  الواجب. 

سيايس، وغريها من املشكالت الراهنة، والتّلّوث األخالقي هو سعي ملسخ اإلنسان عن 

إنسانيّته.

* بإزاء هذه الوضعّية االستثنائّية نجد أنفسنا يف العامل اإلسالمي. أمام تحديات تاريخّية 
ما  مجتمعاتنا...  يجتاح  الذي  القيمي  التغريب  مواجهة  كيفية  أبرزها:  مفصلّية،  وحضاريّة 

الذي ترونه حيال هذه التحديات؟

- سؤال جيّد، لقد ظهرت العديد من املشاريع الفلسفيّة التي أّسست للمواجهة، ولكن 

ما نأسف له هو عدم اهتامم األّمة اإلسالميّة به بالقدر الكايف، منها مرشوع محمد أبو القاسم 

حاج حمد، وعبد الوهاب املسريي وطه عبد الرحامن، ومالك بن نبي، وغريهم، وقد يطول 

الحديث عن كّل مرشوع عىل حدا، لهذا سأكتفي بوجهة نظر يف املواجهة، عىل أمل أن 

يكون موضوع املواجهة يف حوار خاص.

 ليك نواجه يجب أن نعرف عدّونا جيًدا، فنحن اليوم نعيش ضمن الثّقافة االستهالكيّة 

التي فّصل فيها كثريًا الفيلسوف »جيل لبوفتسيك«، هذه الثقافة جعلت من اللّذة الاّلنهائيّة 

غاية الفرد ومرادها، فانهارت بفعلها كّل أخالقيات الواجب، وأضحى حلم الشباب تحصيل 

هشة،  متكرّبة  شخصيّة  ذلك  من  فنتجت  محدودة،  ال  األخرية  اللّّذة،  من  ممكن  قدر  أكرب 
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فهي شخصية تتعاىل عىل اآلخرين بقدر تحصيلها عىل أكرب قدر ممكن من اللذات والتي 

الحياة؛ ألّنها  قد تسميها حقوق، ويف اآلن نفسه هّشة؛ ألنّها غري قادرة عىل تحّمل مشاق 

تبحث دامئًا عن اللّذة الّسهلة املنال والتي سعت التقنية عىل توفريها، ونتج عن ذلك اتّساع 

رقعة قطاع الخدمات عىل حساب قطاع الفالحة والصناعة، وانتشار الشخصيات الشهوانية 

كاملثليني واإلباحيّة، وتفّككت األرسة بوصفها حاملًة لقيم الواجب وأخالقياته.

اإلسالميّة  األخالقيّة  للمنظومات  تؤّسس  كانت  التي  الكربى  األخالقيّة  املبادئ  أهم 

األخالقية،  القيم  من  للكثري  يؤّسس  والذي  للتكرب،  كضّد  التواضع،  خلق  هي:  الكربى 

منها الزهد، خدمة الناس، اإلصالح يف األرض، اإليثار، الحلم، األناة، العفو، وغريها من 

مع عامل  اإلنسان  ترابطًا ومتاسًكا، ويف عالقة  أكرث  التي تجعل من املجتمع  األخالقيات 

الطبيعة أكرث إصالًحا؛ ألنّه يتعامل معها وفق حدود حاجات محّددة، وبنطق التدوير الذي 

يجعل من السلعة لها إمكانات التجّدد ال أن تبّدد، وهو عكس عامل الثقافة االستهالكية الذي 

يتعامل مع الطبيعة بنطق التبديد والذي ينتهي بها إىل الدمار. وكذلك انهيار خلق الحياء، 

وهو خلق يستحرض األخالقي ضّد الال أخالقي، وفيه العديد من القيم محبة اآلخرين، الورع 

عن اإلتيان بالفواحش، السرت، احرتام الجار الكبري وتوقري الصغري، املروءة واحرتام الذات، 

الخذالن،  من  وتستحي  الحياة،  وبتحّدي صعاب  بالواجب  تؤمن  قويّة  لشخصيّة  وتؤّسس 

من  اإلنسان  تعري  التي  االستهالكية  الثقافة  عكس  وهي  واجبها،  وتؤّدي  بالوعد،  وتويف 

إنسانيته وتنرش الرذيلة واإلباحية والشذوذ وغريها.

وهذه الثقافة هي واحدة من أهم أدوات الهيمنة األمريكية عىل العامل، والتي بدأت بانهيار 

القوى اإلمربيالية الكربى ممثلة يف فرنسا وإنجلرتا، خاصة مع الحرب الغربية الثانية، والتي 

سعت الواليات املتحدة األمريكية الهيمنة عىل العامل، لكن االتحاد السوفيايت آخر مرشوعها 

بواسطة  وذلك  االستهالكية،  الثقافة  بنرش  أمريكا  بدأت  هنا   ،1990 سنة  انهياره  غاية  إىل 

تفكيك  عىل  وسعت  الثقافة،  هذه  لنرش  وفكرية  إعالمية  ترسانة  لذلك  وجهزت  العوملة، 

الحدود الثقافية والدول القومية قصد السامح بالسلع لالنتشار، وبدأ إنتاج مفهوم جديد وهو 

دولة الرفاه، الذي يف حقيقته هو دولة ثقافة االستهالكية التي تكرس هيمنة القيم األمريكية.

باملقاومة  عليه  أصطلح  أن  ميكن  ما  وهو  أخالقية،  أساساً  تكون  أن  يجب  واملواجهة 

األخالقية، وأقصد بها تلك املقاومة التي تستعيد القيم األخالقية ملواجهة التلّوث األخالقي 
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الذي أحدثته الثّقافة االستهالكيّة، وهي تحمل عنوان أسايس الحرية األخالقية، وهو مفهوم 

هو  منه  واملقصود  فيه،  يفصل  مل  لكّنه  النهضة«  رشوط  »كتابه  يف  نبي  بن  مالك  طرحه 

استعادت حريّة األخالق وااللتزام بها، بعدما حارصتها الثّقافة االستهالكيّة وضيّقت عليها، 

إلحالل محلّها قيم اللّذة الالمتناهية، وقد كرّس لها الغرب العديد من الفلسفات منها نبتشه 

فوكو ديريدا جاك الكان فرنسوا ليوطار وغريهم كثري.

واملقاومة األخالقيّة لها تاريخها، فقد ظهرت مع سقراط؛ حيث واجه الثقافة االستهالكية 

التي سادت يف أثينا والتي أّدت إىل انهيار األخالق وتزّعمت السفسطائيّة املشهد الثقايف، 

فكان من سقراط أن سعى إىل تجديد األخالق من خالل املعرفة، واألخرية هي خري والجهل 

واملواجهة  الغربية،  الثقافة  داخل  نوعها  من  فريدة  لفتة  وهي  أخالق  املعرفة  فجعل  رش، 

الثانية هي لسيدنا املسيح عليه السالم، الذي واجه الثقافة االستهالكية التي سادت يف روما 

وتصدت لها الفلسفة األبيقورية املتأخرة، والتي تعيل من شأن اللّذة الحسيّة عىل حساب 

اللّذة الّروحية، فكانت املواجهة بأخالق املحبة.

أما يف عرصنا هذا، فإّن أخالق التّواضع هي األساس، ولنا يف خطبة أمري املؤمنني عيل 

عليه السالم املسامة بالقاصعة معاين جليلة ميكن أن تتوّسع لتصبح فلسفة أخالقيّة مقاومة، 

حجمها،  صغر  وهي عىل  العطش،  املاء  يقصع  كام  التكرّب  تقصع  ألنّها  كذلك؛  وسّميت 

للتكرب  الذي هو ضّد  التواضع،  مبدأ  وفق  تؤّسس لألخالق ككل  كبرية يف محتواه، حيث 

واالستكبار، وتعرفنا الخطبة عىل منظومة التكرب والتي تحكم الثقافة االستهالكية، والفاصل 

بني األساسني األخالقيني هو الصالح فأخالق التواضع تؤّدي إىل صالح األرض والبرش، 

والتّكرّب فيه فساد األرض واملجتمع واإلنسان.

وأما سلّم القيم األخالقية املتأّسسة عىل مبدأ التواضع أسمى تجلٍّ لها وأعىل رتبة فيه 

هو الحياء، وهو عكس اإلباحيّة، فالحياء هو معيار املعايري، فكلاّم اقرتب منه اإلنسان ازداد 

تخلًقا، وكلاّم ابتعد عنه ازداد تلّوثًا، وهو ما يقف ضًدا للثقافة االستهالكية ودمارها لألخالق، 

متكرّبة  شخصيّة  تبني  التي  الالمتناهية  اللّذة  فانكرست  الحياء،  شاع  التّواضع  شاع  فكلاّم 

إباحيّة.

وأّما عمل تحقيق هذه املنظومة نحتاج عىل العمل التزكوي، والذي يحّقق تقوى الّنفس 
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وهو ضّد لفجورها، فالتزكية تطّهر الّنفس ما يحمل اتّقاءها الوقوع يف الفساد، ويحجب عنها 

الفجور الذي هو فساد يف األرض وقتل للنفس، فالتقوى هي عمل تحرير األخالق وتحويلها 

من الوجود بالقّوة إىل الوجود بالفعل، ما يعني بناء مجتمع مقاوم للثقافة االستهالكية وقيمها 

التدمريية.

النصف  منذ  اجتامع  وعلامء  فالسفة  جانب  من  الّنقد  إىل  التقنّية  الحضارة  تعرّضت   *
األّول من القرن املايض، ثم تضاعفت وتائرها خالل العقود املاضية.. هل تعترب مثل هذا 

النقد إشارة تاريخية جدية عىل اندالع ثورة ثقافية تعيد االعتبار للقيم يف املجتمعات الغربية؟

الفلسفي،  الدرس  الغربية، ومراجعتها واضح ملتتبع  نقد الحضارة  أّن هنالك  - صحيح 

والدليل عىل ذلك ما طّوره فالسفة الغرب من مفاهيم نقديّة، ولعّل أبرزها مفهوم االغرتاب 

وهو إحساس اإلنسان بغربته عن ذاته، وقد ظهر مع فيورباخ وماركس وفالسفة الوجودية، 

ومفهوم االستالب الذي يعني سلب اإلنسان قيمة عمله أو سلب إمكاناته، وكذلك مصطلح 

التشيّؤ، وهو تشييء الوجود البرشي، ومصطلح العدميّة وفقدان املعنى يف الحياة، اإلنسان 

ذو البعد الواحد لهاربرت ماركوز، والعقل األدايت ملدرسة فرنكفورت، وغريها من املفاهيم 

التي ابتكرها العقل الغريب ليعرّب بها عن مامرسته النقدية.

لكن يبقى الّسؤال هل بإمكانها إخراج اإلنسان الغريب من أزمته الحضاريّة؟ يف تصّوري 

املتواضع غري ممكن، واملشكلة متجّذرة يف عمق الرؤية الحضاريّة الغربيّة للعامل، والتي 

تؤطّر حتى هذه املامرسات النقدية، لهذا ال بّد للنقد أن يكون من خارج الحضارة الغربية 

حتى ال يكون منبعثًا من رؤيتها، وإال فإنّه سيبقى رهيًنا لها، وهذا ال يعني إهامل كّل هذه 

املامرسات الّنقديّة وإمّنا هو زيادة يف قوة النقد.

وما أذهب إليه أّن مشكلة الحضارة اإلنسانيّة عرب تاريخها هو مشكلة األلوهية، وذلك أّن 

كّل حضارة تحّدد موقع اإلنسان يف نظام الكون من منطلق نظرتها إىل اإلله، فيجد اإلنسان 

نظاًما  يولّد  مام  بنفسه،  وعالقته  بالطبيعة  وعالقته  باإلله  عالقته  عالقات،  ثالث  أمام  نفسه 

حضاريًا تتحّدد فيه مواقع الحياة االجتامعية من سياسة وتربية واقتصاد وثقافة، وهذا الّنظام 

يقمع  نفسه  اآلن  ويف  عجائبها،  فتربز  اإلنسان  من  ممكنة  طاقات  يفعل  بدوره  الحضاري 

ويكبت طاقات أخرى ال تستسيغها رؤيته الكونية، فيكون دمار تلك الحضارة وفناؤها مكنون 
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يف بذور نشأتها وهو تحديد عالقتها باإلله ومن ثم موقع اإلنسان وفعاليته.

إلغائه، ومع  أو  اإلله  بتهميش  إّما  الّنهضة  قامت يف عرص  املعارصة  الغربية  فالحضارة 

الدولة  سلطة  أهّمها  أخرى  سلط  محلّها  ليحّل  تنتهي  اإلله  سلطة  بدأت  الحديث  العرص 

القوميّة ثم سلطة التقنية، أي استبدلوا إله بإله آخر، وذلك أّن تصور األلوهيّة يف الغرب ال 

يزال حلوليًا أي حااًل يف يشٍء ما، وميزة الحلوليّة أنّها استيالبيّة، فعندما يحّل اإلله يف يشء 

ما إما أن يختفي اإلله لصالح ذلك اليشء وهو ما سيحدث، وإّما أّن اليشء يتألّه وهو عينه 

ما سيحدث، أي أّن الحلوليّة تؤّدي إىل الطغيان، فحلول اإلله يف الدولة الحديثة ألغى اإلله، 

ولكن منح صفاته للدولة الوطنية أو للتقنية أو الجنس أو االستهالك.

ونجد يف قوله تعاىل تفسريًا مهاًم ملا حدث يف الغرب وهو قوله تعاىل: ڦ  ڄ  

 ]الحرش اآلية 19[ فالحضارة  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ     چ  چَ
انتبه إىل ذلك الفيلسوف املرصي عبد الوهاب املسريي، قد نسيت اإلله مع  الغربية كام 

نيتشه الذي قال بوت اإلله، فأّدى ذلك إىل موت اإلنسان مع ميشال فوكو، علاًم أّن األخري 

التي أماتت اإلله تنتهي بالرضورة بوت اإلنسان مع مفهومه  بنيتشه، ففلسفة األخري  متأثّر 

للسوبرمان، لذلك فمسار الحضارة الغربية بدأ بوت اإلله وانتهى بوت اإلنسان.

وأّما عن الثورة فال أظّن أنّها ستكون من الغرب من داخله، بل من رؤيٍة بديلٍة للعالقة مع 

اإلله، وهنا أعتقد أّن الرؤية التوحيديّة هي القادرة عىل أن تحمل بذور الثّورة، لكونها متنع 

الحلول، وبالتايل تسمح لوجود الحيز اإلنساين، وهو مساحة حريته، ولكّنها تضع حدوده 

حتى ال يطغى، فاإلنسان مستخلف عن الله وليس سيًّدا، ولهذا ستسعى هذه الرؤية ملحاربة 

أن عنوان  التقنية، وخاصة  الغربية با يف ذلك  الحضارة  أنتجتها  التي  الطغيان  كّل أشكال 

الرؤية التوحيدية هو ال إله إال الله، ومعناه كرس كّل أشكال الطغيان عىل اإلنسان وهو شّق ال 

إله، والشّق الثاين نفي الطغيان عن اإلنسان وذلك بتسليم األمر إىل الله، وتسليم  الوجه لله 

ال يعني إلغاء اإلله لإلنسان؛ ألّن الله ال يحّل يف مخلوقاته، وإمّنا هو تحديد مساحة اإلنسان 

حتى ال يطغى فيفسد يف األرض ويقتل النفس. 

تكنولوجّية  أوثاناً  أنجبت  الحديثة  الحضارة  إّن  الغربيني،  النّقاد  من  كثريين  حسب   *
قاسية تدفع البرش نحو الرببرية. فالتقنيات التي أنتجها اإلنسان، مثلها يف ذلك مثل األفكار، 
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ترتّد ضّده، وتنفلت من عقالها لتلتهم اإلنسانية املنتجة لها«... إىل أّي مدى تعترب مثل هذا 

التوصيف كشفاً لحقيقة الحضارة الغربية املعارصة؟ 

- هنالك كتاب مهم للفيلسوف الفرنيس إدغار موران عنوانه » ثقافة أوروبا وبربريتها«، 

الحضارة  ننفي عن  أن  فيه  املبالغ  لذلك من  ثقافتها وبربريتها،  لكّل حضارة  أّن  تكلّم  وقد 

الغربية الكثري من اإليجابيات، كام لها الكثري من السلبيات، لهذا وجب أن منتلك معادلة 

لتقييم السلبيات واإليجابيات، وهنا نجد أن عبد الوهاب املسريي قد وضع لنا معادلة مهّمة، 

وهي تقّدم غريب وتخلّف كوين، وذلك أّن الحضارة الغربية هي الوحيدة التي استفادت من 

تقّدمها التقني والعلمي، يف حني أّن هذا التّقّدم أذاق الويالت لشعوب العامل اآلخر من قتل 

وإبادات وكذلك احتكار، وحتى الطبيعة عرفت ترّضًرا كبريًا، واألمر نفسه لإلنسان الغريب، 

حيث ظهرت طبقيّة أّدت إىل إنتاج طبقٍة مهمشٍة وأخرى مالكة، طبقة تعيش البذخ وأخرى 

تحت خط الفقر، ما أّدى إىل تخلّف كوينٍّ مّس حتى اإلنسان الغريب.

فالتقّدم التقني كانت له مساهمة إيجابيّة ال ميكن إنكارها، فكانت له ثقافته التي خدمت 

بربريّة كونيّة مدّمرة، وال  إنتاج  أّدى إىل  أنّه  الغريب، يف حني  اإلنسان لكن خاصة اإلنسان 

أدّل عىل ذلك من إنتاج أسلحة الدمار الشامل، واألسلحة الكياموية، وغريها من األسلحة 

الفتاكة، وهو ما يثري الدهشة واالستغراب كيف لحضارة تنشد حقوق اإلنسان، تنتج أسلحة 

تقتله.

لهذا فسؤالكم نسبي، فالتقنية حّققت تقّدًما أوروبيًا ولكن تخلفاً كونياً وقيمياً وإنسانياً، 

وهي لحّد الّساعة مل تخرج من مفارقتها، وهي أّن األصل فيها تحقيق سعادة اإلنسان، إاّل 

أنّها تحّولت إىل آلة بربريّة تدّمر اإلنسان، ناهيك أنّها يف راهننا تحّولت إىل إله فهي الّنارص 

والحافظ والرازق واللطيف والخبري والعليم و... أي أنّها نازعت الله يف أسامئه الحسنى، 

لذلك ال بّد أن تتحّول إىل طغيان مدّمر للوجود، ألنّها نازعت اإلله مكانه وهي ليست إله.

. األمر الذي حدا بالالَّهويت  * كان العقل األورويب الصناعي مهووساً مبصنوعه حدَّ التطريُّ
اإلنجييل ديرتيش بونهوفر الذي قىض ضحية النازية عام 1945، إىل القول: لقد صار سيد 

املفصلة،  إىل رعب  انتهت  الجامهري  لإلنسان، وحرية  اآللة عدواً  وأمست  لها،  عبداً  اآللة 

والتحرير املطلق لإلنسان سيختم مساره بالدمار الذايت«...
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- تحّول اآللة إىل التّسيّد املطلق هو نتيجة للرؤيا الكونيّة الغربية، التي سبق وأن ذكرتها، 

قوله  يف  وذلك  »اقرأ»  سورة  يف  ومساراتها،  األمم  سنن  لنا  ليقّدم  بالقرآن  سنستهدي  لكن 

تعاىل: »كال إن اإلنسان ليطغى)6( أن رآه استغنى)7(« ]سورة العلق اآلية 6-7[ فقد انتبه كّل 

من محمد أبو القاسم حاج حمد وطه عبد الرحامن إىل أهمية املعادلة، وهي أنّه كلاّم زاد 

استغناء اإلنسان عن اإلله زاد طغيانه، وميكن أن نضيف إىل املعادلة عامالً آخر، وهو كلام 

زاد الطغيان زاد الفساد، واألخري كلام تحّقق الفساد بلغ درجته العليا وهو قتل الّنفس.

الغريب يشعر  فالتقنيّة جعلت اإلنسان  التقنية عىل اإلنسان،  تقييم طغيان  من هنا ميكن 

باالستغناء عن الله يف البداية، فأّدى إىل طغيانه عىل العامل بحركة امربياليّة مدّمرة، إاّل أّن 

الهيمنة آخذة يف التحّول نحو اإلنسان الغريب، وأصبح طغيانها يزداد بازدياد استغناء التقنية 

عن اإلله، وهذا الطغيان ازداد أكرث فأكرث بظهور الفساد يف األرض، من خالل التلّوث البيئي 

انقراض الحيوان والنبات، وقد بلغ أوجه يف قتل الّنفس، والذي ظهر مع بداية تطّور التقنية 

من خالل إبادة شعوب األمريكيتني، واألفارقة، القتل الهمجي الذي متارسه إرسائيل عىل 

الفلسطينيني الحربني الغربيتني املدّمرتني، حادثتا هريوشيام وناكازايك، وغريها كثري.

لهذا فالتقنية -أو قل الّنزعة التقنيّة حتى منيّزها عن التقنية بوصفها وسيلة- قد جعلت من 

نفسها إلًها مستغنيًا عن الله، فأّدى ذلك إىل طغيانها، ونتج بذلك فساد يف األرض انتهى إىل 

قتل الّنفس املحرّمة. 

* يف ظّل هذا املناخ املعّقد، يجري الكالم اآلن عىل التأسيس لعلم االستغراب، وهو 
العلم الذي يُقصد يف وجه من وجوهه إنشاء منهج يقوم عىل فهم الغرب كأطروحٍة حضاريٍة، 

وعىل نقده يف الوقت نفسه ... والسؤال: هل ترون أّن نقد عرص التقنية يدخل كمحور من 

محاور التأسيس لهذا العلم؟

، من زاوية أّن الغرب فرض نفسه عىل العامل بنطق القّوة والقهر  - علم االستغراب علٌم مهمٌّ

وآن لنا أن نؤّسس لعلم نفهم به الغرب ليك نتحّرر منه، وليك نستفيد – كذلك- من تجربته 

الحضارية، إاّل أّن أقَوَم املناهج يف فهم الحضارة الغربية هو منهج النامذج املعرفيّة املركّبة، 

والتي تسعى إىل فهم الحضارة الغربية بطريقٍة مركّبٍة أي يف تعقيدها ال تبسيطها واختزالها، وهنا 

ميكن استغالل منهج كارل سميث فيام يسّميه بالبؤرة املركزيّة أو النطاق املركزي.
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فالحضارة الغربيّة يف تطّورها نقلت مركز الّنشاط الحضاري من مجال إىل مجال آخر، 

للقيم  يخضع  املجتمع ال  وأصبح  واالقتصاد،  السياسة  إىل  الدين  من  الّسلطة  نقلت  فهي 

الدينيّة بل للقيم االقتصادية، وعليه فإن البؤرة املركزيّة هي قيمتي الربح والخسارة، ولتعزيز 

القيم االقتصادية طّور الغرب التقنية التي تحّولت إىل بؤرٍة مركزيٍّة ثانية، وذلك أنّها انتقلت 

من مثل الدين وهو تحقيق خالص اإلنسان إىل الهيمنة عىل العامل، من هنا تظهر قيمة التقنية 

كواحدٍة من أهّم العنارص الّدالّة عىل الحضارة الغربية. بل وال ميكن فهم الحضارة الغربية 

وال تفسريها إال بحضور النزعة التقنية بوصفها نزعًة امربياليًة، تسعى للهيمنة عىل العامل من 

خالل التقنية، وهي واحدة من مقومات الظاهرة الغربية، فاألخرية أقامت وجودها وفق املبدأ 

النيتشوي إرادة الهيمنة، لهذا ستتحّول التقنية إىل أحسن معرّب عن هذه اإلرادة، لكونها ليست 

مجرّد أداة بل غاية يف حّد ذاتها، لهذا تتصارع الدول الغربية وحتى غري الغربية املندمجة 

يف منوذجها الحضاري عىل تحصيل أفضل التقنيات والتكنولوجيات، ولهذا مل يعد الهدف 

هو اإلنسان وسعادته، بل الهدف هو تحصيل التقنية لزيادة السيادة والسلطة. ومن هنا ميكن 

التقنية  مركزية  خالل  من  ويفرّسها،  ويستوعبها  الغربية  الظاهرة  يرصد  أن  االستغراب  لعلم 

داخل الحضارة الغربية.



تقنّية األلعاب الكومبيوترّية 

ة على روح الجيل الجديد ذات مخاطر جمَّ

حوار مع الدكتور بهروز مين�ايئ]]]

بهروز  الدكتور  الكومبيوتر  تقنيات  يف  املتخّصص  الباحث  مع  الحوار  هذا  مدار 

املتلّقني يف  والثقافّية املرتتّبة عىل جمهور  السيكولوجّية واالجتامعّية  اآلثار  مينايئ، حول 

وعلوم  الهندسة  يف  الدكتوراه  شهادة  عىل  حائز  مينايئ،  والدكتور  املعارصة.  املجتمعات 

الحاسبات من جامعة والية ميشيغان األمريكّية. وهو يشغل حالًيا عضويّة اللجنة العلمّية يف 

كلّية الهندسة الكمبيوتريّة يف جامعة علم وصنعت يف طهران. ومن بني تحقيقاته: )اللعب 

الجاد: لعب يفوق التسلية(، و)النظام الوطني لتصنيف الفئات السنية لأللعاب الكمبيوترية: 

املناسبة  العنارص  تحديد  و)إطار   ،)1404 أفق  يف  الكمبيوترية  األلعاب  و)آفاق  إرساء(، 

لأللعاب الكمبيوترية لتعليم املوضوعات املعرفية(، و)العنارص املكّونة للشعور بالحضور 

وتداعيات ذلك عىل هوية املستخدمني لأللعاب الكمبيوترية(، وما إىل ذلك من الدراسات 

األخرى. وقد كان له حضور فاعل يف املؤمترات الوطنية والدولية، بحيث قّدم ما يزيد عىل 

املئة مقالة يف املؤمترات الداخلية والخارجية.

املتعلقة  الخاّصة  العامة  املسائل  الخوض يف بعض  إىل  الحوار  وإياه يف هذا  نسعى   

باأللعاب الكمبيوترية.

»املحّرر»

* كيف ميكن تحليل األلعاب الكمبيوترية إنطالًقا من تنّوعها؟ ثم ما هي فلسفة األلعاب 
الكمبيوترية وماهيتها؟

الكمبيوترية بشكلها الصناعي واإلعالمي متثّل مصدًرا ربحيًّا للكثري من الرشكات  - األلعاب 

]1]- تعريب: حسن عيل مطر الهاشمي.
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املنتجة. إّن هذا الّنوع من األلعاب يحتوي عىل ماهية خامسية األوجه؛ فهي من جهة متثّل موضوًعا 

للتسلية، واإلثارة، كام هي وسيلة مللء أوقات الفراغ، ورّبا ذهب التصّور من قبل الكثري من الناس 

إىل أّن هذا ميثّل الوظيفة األصليّة لهذه األلعاب. إال أّن هذه األلعاب من ناحية أخرى تحمـل خطابًا 

لهذه األلعاب، ومن شأنها  األنواع املختلفة  الكثيــر مـن  الرسالــة موجودة يف  ورسالة، وهذه 

أن تنقل هذه الرسالة إىل املخاطب بشكٍل ال شعوري، وإىل جانب هذا البُعد الثالث من 

اللعبة، هناك لعبة باسم التعليم؛ أي أّن التسلية واإلعالم ميتزجان فيام بينهام بشّدة، وينتجان 

محصوالً قادًرا عىل نقل الكثري من الرسائل إىل املخاطب دون أن يشعر بذلك، بل ميكن 

حتى ألكرث األفالم واملقاطع واملوضوعات السينامئية أن ترتك تأثريها يف الالشعور. وذلك 

ألّن هذه الوسيلة اإلعالمية هي وسيلة خطابية أحادية االتّجاه، حيث ال يكون لك أّي دور 

يف التعاطي مع هذه األلعاب والوسائل اإلعالمية وتكون مجرّد متلقي ومتفّرج. ولذلك فإّن 

ارتباط املخاطب  يستمّر  قد  هنا  ذاته، ومن  الفرد  اللعبة تحال إىل  الكثري من مشاهد  إدارة 

مع اللّعبة يف بعض األحيان إىل سنوات عديدة، وليس مجرّد ساعات طويلة؛ فقد يستغرق 

الشخص يف لعبة ما يف بعض املوارد عمرًا ميتّد ألكرث من أربعة عرش عاًما. والبعد الرابع 

من اللّعب هو الفن. بعنى أنّه رّبا إذا مل يتم دمج هذا البُعد يف اللعبة، وال يتّم إدخال الفن 

يف اللعبة، قد ال يكون لها ذلك التأثري املناسب، وال يتمكن مجرّد بُعد اإلثارة والتسلية من 

دميومة اللعبة واستحواذها عىل أذهان الناس. وعليه فإّن الفّن يهّب إىل إسعاف هذه األبعاد؛ 

ليتمّكن عىل الدوام أن يستعري من السينام والرسم والتصوير وجميع الفنون السابقة، بوصفها 

فنًّا ثامًنا يحتوي عىل جميع ما كان موجوًدا يف السينام والفنون األخرى، لريفع من مستوى 

اإلثارة والتأثري. وإذا ما تجاوزنا هذه األبعاد األربعة، نجد أّن البعد الثقيل الكامن خلف هذا 

قامئًا يف هذا املسار، ورّبا  الذي كان  والربحي واالقتصادي  الصناعي  البُعد  الواقع، هو 

م   2007 عام  ومنذ  املوسيقى،  إعالم  وبعده  األفالم  إعالم  كان  للميالد   2006 عام  حتى 

فصاعًدا أصبحت األلعاب الكمبيوترية تدّر أرباًحا أكرث من جميع الوسائل اإلعالمية، با يف 

ذلك رشكة هوليوود العمالقة، وكان استثامر البلدان الغربية يف هذا املجال أكرث من غريها، 

ينتجوا  أن  قبل  األلعاب،  إنتاج  عىل  العمل  إىل  هوليوود  يف  املخرجني  من  الكثري  واتّجه 

األفالم استنساًخا من تلك األلعاب. وميثّل )Max payne( واحًدا من النامذج الجيّدة لهذه 

املشاهد، حيث عمدوا إىل الكثري من األلعاب التي أنتجوها، ثم استنسخوا منها أفالًما، من 

 )Batman( فإنّها أعمق وأكرث تأثريًا من فلم ،)Batman( أو مثل لعبة ،)Max payne( قبيل
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نفسه. وخلف األغلبية الساحقة لهذه األفالم واأللعاب ـ وال سيّام األعالم التي يتم إنتاجها 

القدم،  كرة  موضوع  يف  هي  التي   )Football PES a( أو   )Fifa( مثل:  لعبة  حتى  ـ  حاليًا 

الدول  الواليات املتحدة األمريكيّة والكثري من  الفلسفة يف  قويّة، وإّن مجمع  فلسفة  هناك 

الغربية تعمل حاليًا عىل توجيه نشاطها يف إطار التوّصل إىل رفع مستوى التأثري والجاذبية 

الناس  تعمل يف ُصلب حياة  فلسفة  الحقيقة  فلسفتهم هي يف  فإّن  العنارص. وبذلك  لهذه 

وطريقة حصولهم عىل األرباح واملوارد املالية. حيث يؤّسسون لغرف فكريّة يخطّطون فيها 

صلب  يف  التطبيقية  الفلسفية  من  نوع  أنّها  بعنى  العنارص.  هذه  إدارة  كيفيّة  إىل  للتوّصل 

الحياة بالكامل، ورّبا ليك تتحّقق لعبة عاملية، إمّنا ينفقون ماليني الدوالرات عىل مؤثّراتها 

الصوتيّة فقط. من ذلك عىل سبيل املثال )Medal of Honor( التي هي لعبة يف موضوع 

الحرب العاملية، أو فلم )الجندي رايان(، حيث صيغت عىل غرارههام ألعاب كان تأثريها 

أكرث من األفالم نفسها بئات األضعاف.

األلعاب  خصائص  أهم  بني  من  هو  التامهي  إّن  القول  ميكن  هل  ذكرتم،  ملا  طبًقا   *
الكمبيوترية، باملقارنة إىل سائر الوسائل اإلعالمية األخرى؟

- إنّك تلعب دوًرا يف هذا الّنوع من األلعاب؛ حيث تأخذ مكانك خلف األسلحة، وعينك 

مصّوبة متاًما إىل االتّجاه حيث متارس القتل ومتيض إىل األمام قُُدًما دون توقّف. وقد بلغوا 

باألهداف يف بعض األلعاب إىل أربعني أو مئة محطّة أو غاية، إال أّن الكثري من األلعاب 

األخرى مفتوحة األهداف وليس لها نهاية. بعنى )real open world games( حيث إنّك 

تنجز يف لعبة )GTA( ـ عىل سبيل املثال ـ مئتي مهّمة ال يقوم بها إال رؤساء العصابات، 

حيث تحصل بذلك عىل سلسلة من االمتيازات واملراحل النهائيّة من اللّعبة، ورّبا يستغرق 

منك تحقيق ذلك من أربع ساعات إىل سبع ساعات أو مثانية، إال أّن التنّوع فيها من الكرثة 

بحيث إّن الالعب ال يكتفي بلعبة واحدة. إذ ما أن يتخطّى مرحلة حتى تنفتح أمامه مشاهد 

جديدة يدفعه الفضول إىل اكتشافها. حيث تتنّوع الخيارات وتختلف من حالة إىل أخرى، 

ففي مرة يقتل ويتقّدم، ويف حالة أخرى يتقّدم من دون قتل، ولكّل واحدة من هذه الحاالت 

تأثريًا مختلًفا. وأكرث األلعاب إثارة هي األلعاب ذات األثر املحوري، حيث تتّضح قوانني 

اللّعب )role playing( فيها عند بلوغ اللّعبة نهايتها؛ إذ يتّضح يف املرحلة الثالثة والثالثني 
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من اللّعبة التأثري الذي سوف يرتتّب عىل القرار الذي اتّخذته يف املرحلة الثالثة من اللعبة 

عىل سبيل املثال. فلو أنّك مل تتفوه هناك بتلك الكذبة، أو مل تحطّم تلك املزهرية، لكنت 

 .)role playing( اآلن قد حصلت عىل غرفة أخرى، حيث تشاهد إثارة كبرية للغاية يف ألعاب

 )Zula( فال تحتاج إىل حكاية خاّصة. إّن لعبة )first person shooter( :أما ألعاب من قبيل

و)Counter Strike( أو فتح بلد أو حتى )Call of Duty( نداء الواجب، تخّول لك القيام 

تقع يف األرس،  بغداد  بغداد، ويف  إىل  ذلك  بعد  تنتقل  ثم  اليمن،  إىل  تذهب  كأن  بهّمة. 

وحيث أنت يف هذه األلعاب مواطن أمرييك، واألبطال يف هذه األلعاب هم من األمريكيني 

عادة، إذ يجب عليهم القيام بهّمة القضاء عىل اإلرهابيني، وأكرث هؤالء اإلرهابيني هم من 

املسلمني أو من شعوب البلدان اإلفريقية واآلسيوية، حيث يصّورونهم عىل شكل زومبي. 

وليس هناك من طريق سوى القضاء عىل الزومبي واستئصال رشّه بالقتل. إّن فلم 24 ليس 

شيئًا سوى اختالق املرّبرات والذرائع للتعذيب الذي ميارسه األمريكيون بحّق األشخاص 

الذين يخضعون لهيمنتهم أو يقبعون يف سجونهم. إّن التعذيب فعل قبيح، ولكّنهم يظهرون 

اإلبادات  وارتكاب  القتل  عىل  ومجربون  التعذيب،  مامرسة  عىل  مجربون  وكأنّهم  األمر 

ذلك  وراء  من  يسعون  أنّهم  واملقّدسة. بعنى  األسمى  األهداف  إىل  للوصول  الجامعية، 

الرسالة  إّن  غريب.  وأبو  غوانتانامو  معتقل  يف  ارتكبوها  التي  الشنيعة  الجرائم  رشعنة  إىل 

التي يحملها الكثري من هذه األلعاب هي أّن هؤالء لو كان يُرجى صالحهم لكّنا قد عملنا 

نرجو  إنّنا ال  منها، وحيث  ومأيوس  مستعصية  عبارة عن حاالت  ولكّنهم  عىل إصالحهم، 

وآمالهم ال  الالعبني  أمنية  تتّجه  وبذلك  قتلهم.  أمامنا من خيار سوى  يبقى  فال  صالحهم، 

أّن اإلسالم واملسلمني وجميع شعوب  القضاء عليهم، ويكمن يف ال وعيهم  شعوريًّا إىل 

العامل الرشقي، عبارة عن أناس أرشار وغري صالحني ويجب القضاء عليهم. إال أّن مصادر 

ثروتهم يشء نافع، إنّهم مثل األفاعي املحيطة بالرثوات النفطية، وتحول دون انتفاع الناس 

الصالحني بهذه الرثوة. فعلينا أن نحّرر آبار النفط من خالل القضاء عىل هذه األفاعي، وبسط 

بها  قاموا  التي  الهجامت  تلك  األمر وتحسني  تصوير  سيطرتنا عىل هذه املصادر. بعنى 

ضّد البلدان اإلسالمية. ويف الحقيقة تأيت صناعة هذه األلعاب يف سياق الهجوم اإلعالمي 

والحرب الثقافية واألهداف االقتصادية والهيمنة الغربية واألمريكيّة عىل العامل.
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* هل لك أن تسمي لنا أهم األلعاب الكمبيوترية وتحلّلها، وأيّها أكرث جذبًا واستقطابًا 
للمخاطبني؟

من عرشين  أكرث  بعضها  بلغ  ورّبا  كثرية،  الكمبيوترية  لأللعاب  املختلفة  األنواع  إّن  ـ 

البلدان.  من  الكثري  يف  جًدا  معروفة   )first person shooter( الـ  ألعاب  أّن  إال  نوًعا. 

أن يكون  تُلعب عادة بشكل جمعي، حيث يجب  التي  القدم  الرياضية مثل كرة  واأللعاب 

هناك يف الحد األدىن شخصني أو أربعة أو خمسة أو ستة أشخاص يلعبون مع مجموعة من 

الالعبني، أو أن تلعبوا ضّد فريق ميثّله الكامبيوتر. واأللعاب الفكرية من قبيل: لعبة الشطرنج 

أو ألعاب الـ )boarding game( أو ألعاب من هذا القبيل، أو األلعاب الفكريّة األخرى من 

قبيل: )mensch( و)tetris( و)lacs(، التي يطلق عليها اسم األلعاب االسرتاتيجية. يف هذا 

أو  مدينة  تقيم  أن  النجاح. بعنى  للفوز وتحقيق  تعتمد خطّة  أن  األلعاب يجب  الّنوع من 

حضارة، ثم يؤّدي بك األمر لتجد نفسك تخوض حرب حضارات. بعنى يشء من قبيل 

بناء املجّسامت أو الـ )simulation( حيث له أنواع وأمناط مختلفة، ومن بني أجزائها البناء 

وكسب األرباح من حيث تقومون بأعامل البناء. وحتى أن تقيموا مزرعة، وهذه املزرعة تدّر 

األرباح عىل الدوام، وعليكم أن تحصلوا عىل تلك األرباح. ليست هناك مشكلة يف ألعاب 

الـ )simulation(، إال أّن هناك أنواًعا مختلفة لأللعاب االسرتاتيجية. رّبا هناك قسامن من 

االسرتاتيجية  األلعاب  أحدهام:  من غريهام.  أكرث  ورسالة  خطاب  يشتمالن عىل  األلعاب 

األلعاب  اآلخر:  والقسم  طويلة،  مّدة  استغراق  بعد  املشهد  صلب  إىل  تدخلون  حيث 

القرارات  وأن  مختلفة،  أنواع  ولها  قرارات  وعىل  خاص  دور  عىل  تشتمل  التي  املحوريّة 

تضمن نتائج مختلفة يف اللعبة. إنّك تخطّط لعنرص يف اللعبة أو تقّرر أن يكون هذا العنرص 

بطالً يف اللعبة، ويتعنّي عىل هذا البطل أن يجتاز عدًدا من املراحل، ليصل إىل نتيجة يف 

 )action adventure( املراحل املتعّددة. وإّن مغامرة األكشن التي يطلق عليها مصطلح الـ

ميكن أن تحمل يف طيّاتها خطابًا ورسالة أيًضا، بعنى أّن حمل الرسالة والخطاب يف هذا 

 first( الـ  ألعاب  من  أكرث  اللعبة،  تحكم  التي  املغامرة  إىل  بااللتفات  األلعاب،  من  الّنوع 

 .)VR(و )AR( الـ person shooter(. وهناك طيف جديد من األلعاب يقوم عىل أساس 

 )reality( أو )virtual augmented reality(و )augmented reality( :وإّن ألعابًا من قبيل

تعمل عىل تحديد موقعك الجغرايف عرب تقنية الـ )GPS(، وإذا توّجهت إىل موقع ومكان 

 ،)Pokémon Go( خاص، يتم تفعيل خصوصيّة خاصة من اللعبة. ومصداق هذه اللعبة هو
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أو  عرش  سبعة  بني  ما  حاليًا  وهناك  مرّة.  مليون   300 من  أكرث  وتحميلها  تنزيلها  تم  حيث 

مثانية عرش مليون شخص ميارس هذه اللعبة بالفعل؛ حيث ميكن استخدام هذه اللعبة عىل 

الهاتف املحمول من )AR( و)Google Earth(. وإّن منط األلعاب الراهنة بأجمعه من النوع 

املجاين )Free to paly(. ولكن ما أن يُدمن عدد من األشخاص عىل هذه األلعاب حتى 

يتعنّي عليهم رشاء مجموعة من املعدات، وإن لعبة الـ )Clash of Clans( من املصاديق 

الواضحة عىل هذا النوع من األلعاب.من ذلك عىل سبيل املثال، يجب رشاء بعض الدروع 

الثياب والتحصينات الخاصة أو املوديالت وترسيحات الشعر الخاصة وما إىل ذلك.  أو 

فإذا قام ما نسبته 1% من 1٨ إىل 20 مليون نسمة برشاء هذه املعدات، وأنفق كل واحد من 

هؤالء دوالًرا واحًدا فقط، فسوف تحصل الرشكات املنتجة لهذه األلعاب عىل أرباح يوميّة 

طائلة. ولذلك فإنكم يف ألعاب الهاتف املحمول )Free to paly( التي تعتمد عىل تقنيات 

حديثة، من قبيل الـ )AR( أو )VR( بعنى )virtual reality( تحتاج إىل كامريات خاّصة، 

حيث متّكنكم من مشاهدة أجواء ثالثية األبعاد؛ إذ تكون اإلثارة هناك أكرب، ومن بني مناذج 

ليس من  أنّه  بالحركة واإلمياء؛ بعنى  املقرونة   )Kinect( الـ  ألعاب  يتضّمن  ما   )AR( الـ 

الرضوري أن تجلس خلف شاشة الكامبيوتر، وإمّنا يكفيك أن تلّوح بيدك لتستشعر كامريا 

)Kinect( ذات البؤرتني والعمق والرسعة بهذه الحركة. وعندما تتمكنوا من حساب الطول 

والعرض والعمق باإلضافة إىل الرسعة ميكن  لكم أن تلعبوا جميع أنواع وأقسام األلعاب 

يدوي  أن يكون هناك متاس  اللّعبة دون  والتحاور مع  التكلّم  الرياضية، ومن هنا ميكنكم 

معها. ميكن لشخصني أن ميارسا لعبة املالكمة، ويقومان بكّل ما يقوم به املحرتفون يف 

هذه الرياضة. حيث أنتم متارسون الرياضة بوصفها أكرث من مجرّد لعبة. ومنذ عام 2020 

سوف تدخل هذه األلعاب يف صلب حياة الناس، وسوف تكون هذه األلعاب هي الشغل 

تتمحور حو  فهي   )Running( الـ  للعبة  األخرى  األنواع  وأما  اليومية.  الشاغل يف حياتهم 

املنطلق، ولعبة الـ )Super Mario( لعبة تتضّمن الحنني إىل املستقبل؛ حيث يتعنّي عىل 

الالعب أن يسلك مساًرا مليئًا بالسبائك الذهبية عىل الدوام، وعىل الالعب أن يصطاد هذه 

السبائك أبًدا؛ حيث هناك موانع وعقبات يجب اجتيازها، وليس لهذه العبة بدورها أّي نهاية. 

النقطة )score( التي يتمّكن  اللعبة باصطياد السبائك الذهبية، وإّن  وتكمن اإلثارة يف هذه 

الالعب من تحقيقها تحتوي بدورها عىل طيف من ألعاب الـ )edutainment(، وهي تعّد 

البُعد  عىل  تعتمد  األلعاب  هذه  إّن   .)edutainment(و  )entertainment( الـ  من  مزيًجا 
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التعليمي، ومن هنا فقد أطلق عليها مصطلح األلعاب الجادة )serious games( التي تفوق 

الـ )edutainment(، وهي ألعاب تشتمل عىل غايات وأهداف تعليمية يف إطار رفع مستوى 

املهارة وعلم النفس والدعاية بعيًدا عن مجرّد بحث التسلية فقط. إّن هذا الّنوع من األلعاب 

إطار  يف  النامذج  هذه  إّن  بدايتها.  من  ساعتني  أو  ساعة  بعد  املخاطب  إىل  النتيجة  يقّدم 

ألعاب الـ )game fiction( تساعد الكثري من رشكات الدعاية يف تنشيط عملية البيع. وعىل 

الرغم من أنّها يف األساس ال تعّد مجرّد لعبة، إال أنّها تعمل عىل توظيف العنارص املمتعة يف 

اللعبة مثل الـ )boarding( أو رصد الجوائز واملكافآت. ويف األساس ميكن لنا أن نتساءل 

ونقول: ما هي اللعبة؟ إنّها باختصار أن تدخل يف قطعة أو عنارص مثرية ليك تحّقق الفوز 

واالنتصار، وتشبع بذلك غريزة التفّوق لديك. ويعمل هؤالء عىل توظيف هذه الغريزة يف 

مقطع آخر غري اللعبة. من ذلك أنّها ليك تحصل عىل بيئة نظيفة ـ عىل سبيل املثال ـ ويتم 

فيها تصنيف وفصل النفايات، تعمل عىل توظيف فن الـ )game fiction(. حيث يتّم إفهام 

الالعب أنّه إذا وضع هذا النوع من النفايات يف هذا السطل، فسوف يحصل عىل مكافأة، 

وأخذ هذه الجائزة )score( أو ارتقاء السالمل يعّد امتيازًا يحّققه الالعب. وأّما إذا استعملتم 

عتلة الرافعة أو املصعد الكهربايئ، فلن تتمّكنوا من الحصول عىل هذا االمتياز. بعنى أنّها 

وضعت اإلثارة يف ما ميكن الوصول إىل الهدف من خالله. وإن الكثري من األلعاب النفسية 

هي اآلن من هذا القبيل. وإّن األلعاب العامليّة نسبيًّا والتي تحتوي عىل أرباح طائلة، تعمل 

منه  سياّم  وال  والتعليم  العالج  لها يف  والدعاية  الرتويج  ويتم  اإلنسان،  تفكري  طريقة  عىل 

تعليم فن التسويق والدعاية. وإّن بعض األلعاب تهدف إىل تعليم مهارة محّددة، ونطلق عىل 

هذا الّنوع من األلعاب تسمية األلعاب الجاّدة أو مصطلح الـ )serious games(، وهي من 

األلعاب املعرفيّة، وقد أنفقت عليها الكثري من البلدان أمواالً طائلة. من ذلك أن فرنساـ  عىل 

سبيل املثال ـ قد أنفقت قبل أربع سنوات ما يقرب من ملياري يورو للمساعدة عىل األلعاب 

الجادة، والكثري من الدول تقّدم مساعدات مجزية يف سياق بعض األهداف والغايات التي 

تنشدها. وقد عمدت القوات املسلحة األمريكيّة إىل تعليم لعبة باسم )US Army(، بهدف 

مامثلة   )Flight simulator( الـ  تقنية  أو  ميتلكونها.  كانوا  خاصة  أسلحة  عىل  التدريب 

يف  الطيارين  لتدريب  ميكروسوفت  برنامج  أصدرها  حيث  ـ  املثال  سبيل  عىل  ـ  الطريان 

الجيش األمرييك، ولكّنها رسعان ما تحّولت إىل لعبة مشاعة للجميع. إّن كّل ما هو موجود 

يف طائرات الفانتوم أو يف طائرات الـ )F5(، يجب عليكم أن متتلكوه يف عامل األلعاب، 
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قبل أن تحّققوه يف العامل الواقعي، وإّن الكثري من املؤّسسات يف العامل تعمل حاليًا عىل 

الـ  ألعاب  إّن  األلعاب.  هذه  من  االستفادة  خالل  من  كوادرها  تعليم  عىل  اإلنفاق  خفض 

)game fiction( عامل كبري للغاية.

* كيف ميكن لأللعاب الكمبيوترية أن متّثل خطًرا يتهّدد نسيجنا الثقايف واملجتمعي

- عىل الرغم من أّن عامل األلعاب ميثّل تهديًدا، ولكّنه قبل أن يكون كذلك ميكن أن يُنظر 

الدعائية واإلعالمية قبل كّل يشء  الوسيلة  نتعرّف عىل هذه  أن  إليه بوصفه فرصة، رشيطة 

آخر. وأن ندرك قابلياتها، وكيف ميكن لها أن تعمل عىل تغيري املخاطب )Mood( أو نقله 

إىل عامل أسمى من العامل العاّدي. وهو ما نطلق عليه يف الفلسفة مصطلح عامل املثال؛ 

الفرد أفكاًرا  الفرد أفكاًرا شيطانية، وبدالً من ذلك مُيكننا أن نعطي  حيث ميكن فيه إعطاء 

إلهية. ومن هنا فإّن األلعاب الكمبيوترية وسيلة إعالمية قويّة جًدا، وميكن القول إنّها أقوى 

حتى من األفالم والصور املتحرّكة، وأرى أّن علينا نحن املسلمني أن نتسلّح بهذه التقنيات 

أمنيايت  بني  من  إّن  ومسائلها.  محركاتها  آحاد  للتعرّف عىل  طريًقا  نفتح  وأن  نتعلمها،  وأن 

القدمية هي أن نتمّكن  من عرض هذا الحّب والشغف والهدف الكامن يف زيارة األربعني، 

والذي يدفع املاليني من البرش إىل أحضان هذا العشق الحسيني، ونقله إىل غري املسلمني 

عرب لعبة جادة ويف فضاء الـ )gamefa(. ميكن من خالل لعبة قوية للغاية ومثالية ـ حتى 

دون أن نذكر عنوان أهل البيت بشكل مبارشـ  أن نعمل عىل التعريف بأهداف وغايات اإلمام 

الحسني)ع(. كام ميكن لنا يف الكثري من املوارد أن نصّور عامل الربزخ ونتائج األعامل يف 

إطار لعبة كامبيوترية. إّن الذي يقّوي من إثارة أكرث هذه األلعاب حاليًا، هو احتواؤها عىل 

مشاهد العنف، وأكرث منها مشاهد التعّري واالستثارة الجنسية التي أصبحت محور الجاذبية 

 wolf of( واالستقطاب يف هذا النوع من األلعاب. إّن األلعاب االسرتاتيجية طويلة األمد مثل

wall cap vao(، التي يرتاوح عدد الذين يلعبونها حاليًا ما بني 13 إىل 14 مليون شخص، قد 

تستغرق من حياة الفرد سنوات طويلة، وهي بذلك تشبه ملوك الحلقات يف العامل املختلف. 

إنّه عامل الـ )oger(، وعامل البرش، وعامل األشجار، وكل واحد منها يريد فتح العامل والتغلّب 

عىل األشخاص اآلخرين، وقد تّم فيها توظيف اإلثارات الجنسية بشكل مفرط، باإلضافة إىل 

ذاك التامهي واالستغراق ـ الذي يحصل بني الالعب وبطل اللعبة أو ذلك الكلب أو تلك 

البهيمة املوجودة داخل اللعبة ـ قد يبلغ حًدا تصبح معه حياة الفرد مشابهة ملا يحدث يف 
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األلعاب األخرى ال تحتوي عىل عنف،  أبعاد حياته. وبعض  اللعبة وتستحوذ عىل جميع 

وقد تّم تصميمها خصيًصا للفتيات، من قبيل لعبة )Sims(، وهي لعبة تحايك الحياة، حيث 

إنّها تعمل يف الحقيقة عىل الرتويج للحياة العلامنية؛ إذ تسعى هذه اللعبة إىل تلقني الالعب 

إىل  الذهاب  تستطيع  كيف  تعاىل.  والباري  للخالق  فيه  وجود  ال  عامل  يف  التعايش  كيفيّة 

الجامعة، أو تعيش وحيًدا مع حيوان أليف، أو أن تعيش حياة مثلية، بعنى أنّها تنتهج مسار 

االستهالك. إّن هذه اللعبة تعلّم الفرد أنّه ال يستطيع أن يُقيم صداقة مع فتاة دون مقدمات؛ 

وإمّنا يجب إعداد املقّدمات لذلك. بعنى أنّه يجب أن متتلك النقود، وأن تحصل عىل 

وظيفة، ولكن ما هو الهدف والغاية من وراء ذلك؟ إنّها التسلية واملتعة التي يحصل عليها 

الفرد بعد نهاية كل أسبوع. حيث يجني األرباح طوال األسبوع؛ ليذهب يف نهاية األسبوع 

إىل امللهى وينفق هناك ما جناه من األموال، ليبدأ أسبوعه التايل عىل الشاكلة ذاتها، وهكذا 

دواليك؛ لتحصل بذلك عىل حياة غربية ال وجود للدين فيها.

* كيف ميكن التمييز بني األلعاب الكمبيوترية الجيِّدة، واألخرى؟

- إّن الُحسن والسوء يف األلعاب الكمبيوترية يعود إىل منظومة منح االمتيازات والفوز 

واالرتقاء إىل املراحل العليا يف اللعبة. بعنى ما الذي يتعنّي عليكم فعله ضمن تلك اللعبة 

ليك تتمكنوا من بلوغ املراحل التالية؟ إذا قمتم بتلك األمور، ميكن لكم أن تحّققوا الفوز 

له  خطّط  الذي   )level( الـ  أو  املستوى  يف  يكمن  والقبح  الُحسن  فإن  ولذلك  والنجاح. 

كاتب أو مصمم تلك اللعبة. إّن إله تلك اللّعبة هو الذي خطّط لها، وهو الذي صّور لكم 

أستطيع  الحقيقة ال  واقع املسألة بحيث إين يف  أّن  )Virtual(. بعنى  الـ  أو  العامل  ذلك 

القول بأّن القيَم ميكن أن تسلك مساًرا إلهيًّا بحتًا. وبشكل دقيق فإنّه ما مل يحدث يف الكثري 

الرّش  أّن  إال  اللعبة.  شكل  يتبلور  أن  ميكن  ال  والرش  الخري  بني  وقتال  رصاع  األلعاب  من 

األلعاب.  جميع  عىل  واحد  حكم  إصدار  ميكن  وال  اللعبة،  خصائص  اختالف  إىل  يعود 

اللعبة  فإن كانت  اللعبة بشكل مستقل.  كّل واحد من خصائص  الحكم عىل  وعليه يجب 

لها شكل آخر.  لها شكل، وإذا كانت رياضة كان  أو سباق، سيكون   )Racing( عبارة عن 

واألكرث من أّي يشء آخر يجب الرتكيز عىل األلعاب االسرتاتيجية و)role playing(؛ وذلك 

لزيادة طرح بحث الوسائل اإلعالمية يف هذا الشأن. وأّما األلعاب األخرى من قبيل األلعاب 

نظري يجب  بشأنها حكاًم واحًدا ومبّسطًا. ومن وجهة  أن نصدر  لنا  التاريخية، فال ميكن 
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حاملة  تكون  أن  ميكنها  اإلعالمية  والوسيلة  إعالمية؛  كوسيلة  الكمبيوترية  األلعاب  اعتبار 

لكل يشء، وإّن الوسيلة اإلعالمية تعمل عىل إيجاد إمكانية تتضّمن يف صلبها خلق ما هو 

حسن، كام ميكنها أن تخلق ما هو سيّئ وقبيح. وعليه ميكن لنا تزويدها بالعنارص الحسنة 

والجيّدة. فاألمر رهن بنيّة الشخص وقصده الذي يعمل عىل تصنيعها، حيث يتّم فيها رسم 

الحسن والقبيح وإيجادهام. وهذا ميثّل مصداقًا للحديث املأثور عن اإلمام أيب جعفر)ع(، 

حيث قال: )من أصغى إىل ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق يؤّدي عن الله ـ عّز وجل ـ فقد 

عبد الله. وإن كان الناطق يؤّدي عن الشيطان، فقد عبد الشيطان(. فإن اخرتت لعبة قصد 

العلامنية.  مسار  قد سلكت  بدورك  تكون  املطاف،  نهاية  العلامنية يف  تحقيق  كاتبها  منها 

إىل  تدخل   )the line( لعبة  نظرك. ويف  وجهة  من  األخيار  هم  العلامنيون  يكون  وبالتايل 

أمريكيًّا. وقد استوىل اإلرهابيون عىل كامل مدينة ديب، حيث سيطرت  ديب بوصفك بطالً 

يعملون عىل  وأخذوا  األمراء،  بجميع  وأطاحوا  املدينة  هذه  عىل  املسلمني  من  مجموعة 

 نرش الفايروسات لتحقيق أهدافهم. ويتعنّي عليك يف هذه اللعبة أن تقيض عليهم. أو لعبة

ولعبة  الثانية.  العاملية  والحرب  األوىل  العاملية  الحرب  تخّص  التي   )2  ,1  Battlefield(  

)Battlefield3( التي تصّور الهجوم عىل طهران، وتّدعي أّن الجرنال قاسم سليامين ـ الذي 

يُسّمى يف هذه اللعبة بـ )سلمون( ـ قد حصل من االتّحاد السوفيتي عىل ثالث قنابل ذرية، 

وأما  ألف شخص.  يقرب من تسعني  ما  باريس، وذهب ضحيّتها  منها عىل  وأطلق واحدة 

القنبلة الثانية فيذهب الجنود املقيمون يف البرصة والسليامنية من العراق إىل إيران، حيث 

يتمّكنون من فتح طهران والعثور عىل القنبلة الثانية مخبّأة تحت األرض يف برج ميالد. وأّما 

بشأن القنبلة الثالثة واألخرية؛ فيتعنّي عليك البحث عن سلمون املتواجد حاليًا يف نيويورك، 

األمم  مبنى  تفجري  من  يتمّكن  أن  قبل  قتله  عىل  تعمل  وأن  غايته  تحقيق  دون  تحول  وأن 

املتحدة. ما يعني أّن هذه اللّعبة تصّور الفريق قاسم سليامين بوصفه اإلرهايب األخطر الذي 

يسعى بختلف األشكال إىل القضاء العامل بدعم من روسيا.

* كيف ترون إىل مخاطر الغزو الثقايف الغريب يف إطار الرتويج لأللعاب الكمبيوترية؟

ليك تغدو اللّعبة أكرث تأثريًا، وتستقطب العدد األكرب من املخاطبني، عمل الغربيون عىل 

إنفاق الكثري من    األموال واستثمروا مبالغ طائلة عىل تلك اللعبة. فقد أنفق عىل النسخة 

الرابعة من الـ )GT( 260 مليون دوالر. إن الـ )GTA( متثّل إنجازًا حقيقيًّا، وعىل حد تعبري 
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ا؛ حيث  الغربيني إنّها متثّل )Masterpiece( فيام يتعلّق بجذب املخاطب. وهي كذلك حقًّ

وإّن  املّدة،  هذه  يخطّطون طوال  إنّهم  املعكوس.  االتّجاه  ولكن يف  املخاطب،  تجتذب 

عبارة عن   )Battlefield( كانت  وقد  تحقيق هدف خاص.  إىل  يرمي  بحيث  التخطيط  هذا 

رشكة سويديّة ثم قامت رشكة أمريكية برشائها. واآلن تبلغ نسبة الصهاينة 95% من مجموع 

املاسونية والصهيونية. حيث  األهداف  لتسويق  فيها  التخطيط  ويتم  اللعبة،  لهذه  النارشين 

العامل،  يف  واملاسونية  األمريكيّة  والهيمية  السيطرة  وبسط  نرش  كيفية  بيان  عىل  العمل  يتم 

فيعمل اإلرسائيليون  الغاية.  تحقيق هذه  إطار  األلعاب يف  ويعملون عىل تصميم مختلف 

عىل تصميم األلعاب لألطفال يف عمر ثالث سنوات وحتى ملن هم يف عامهم األّول، أّما 

األلعاب االحرتافية فيصنعها األمريكان. وإّن غايتهم من وراء ذلك هي بناء جيل يتطابق مع 

أفكارهم؛ ليصنعوا منهم أناًسا يفّكرون لهم ويقّدسونهم وينشطون من أجلهم، وكل ذلك من 

خالل توظيف لعبة؛ ألّن اللعبة مؤثّرة حًقا. وإذا أردت مقارنة حجم اختالف وسائل اإلعالم، 

فسوف أقول: إّن نسبة تأثري الكتاب ال تتعّدى الـ 20%، وتأثري الفلم والرسوم املتحرّكة ال 

يتعّدى الـ 30%، يف حني أّن تأثري الفلم بااللتفات إىل متوسط العنارص املوجودة قد تصل 

نسبته إىل 70 وحتى ٨0%، بعنى أّن تأثري األلعاب يزيد عليها بأضعاف. إنّك قد تتامهى 

مع رواية تقرأها؛ بحيث ال تستطيع االنفصال عنها أبًدا. إال أّن نسبة تأثري لعبٍة ما يف ذهن 

املخاطب رّبا بلغت عرشات بل مئات أضعاف تأثري الوسائل اإلعالمية األخرى من قبيل: 

لها ما للكتاب ذاته  الـ )Game( أن يكون  أو  للعبة  الوعظ والخطابة وما إىل ذلك. ميكن 

من القداسة. ميكن للكتاب أن يكون من أسوأ كتب الضالل، كام ميكن أن يكون من أروع 

كتب الهداية وأسامها. وكام تختلف الكتب فيام بينها بني ما هو من كتب الضالل وما هو 

الهداية، كذلك األلعاب تختلف بدورها عىل مستوى الضاللة والهداية. ويجب  من كتب 

أن تكون لدينا القدرة عىل معرفة هذه األمور والتمييز بني ألعاب الهداية وألعاب الضاللة. 

وبطبيعة الحال فإّن األعداء قد أدركوا هذه القدرة بشكل مبكر، وأخذوا منذ سنوات يعملون 

عىل توظيف هذه الوسائل اإلعالمية. وهاهي الواليات املتحدة األمريكيّة تعمل عىل توظيف 

اإلعالم منذ ما يقرب من خمسني سنة. وأّما نحن فلم نلتفت إىل أهميّة هذه األمور إال مؤّخرًا؛ 

تغيري  أطفالنا ومتّكنت من  نفسها عىل  الهّدامة  األلعاب  أن فرضت  بعد  أدركنا ذلك  حيث 

أفكارهم، واآلن بدأنا ندرك أّن علينا أن نفعل شيئًا حيال ذلك. وأنا أرى أن أسوأ أنواع الغزو 

الثقايف وأخطرها تأيت حاليًا من نافذة هذه األلعاب.
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التبعات  وما  الحاميس،  الذكاء  عىل  الكمبيوتريّة  األلعاب  ترتكه  الذي  التأثري  هو  ما   *
واآلثار اإليجابية والسلبية التي يرتكها هذا التأثري؟

- بااللتفات إىل أبحاث التامهي واملطابقة، ميكن لأللعاب الكمبيوترية أن تسيطر متاًما 

عىل  حركات األطفال وسكناتهم يف حياتهم العادية. إّن الذي يلعب الـ )GTA( إذا كان كبريًا 

يف السّن، قد يكون تأثري اللّعبة عليه قليالً، ولكّنه إذا كان صغريًا ويف املرحلة االبتدائية من 

الدراسة، فمن املستحيل أن ال يراوده التفكري يف إثارة الفوىض يف املجتمع. فقد سمعت 

ابن أخي ـ الذي كان قد مارس هذه اللعبة ـ وهو يقول لوالده: ال تقف أبًدا عندما تصل إىل 

اإلشارة الحمراء. بعنى أّن هذه اللّعبة قد تركت يف ذهنه مثل هذا الفهم والتصّور الخاطئني. 

لو أعطي هذا الطيف من األلعاب إىل هذه الفئة من األشخاص، فإنّها سوف تعمل عىل تغيري 

منط حياتهم. وإّن الفتيات الاليت يقمن بألعاب فيها حضور للدمية باريب، يرغنب يف جعل 

أشكالهن تبدو مثلها. وباختصار فإّن الذي أريد قوله هو أّن تأثري هذا الّنوع من األلعاب عىل 

أذهان األطفال كبري للغاية، ولكن با يتناسب وأعامرهم. بعنى أنّهم جعلوا نظاًما يحّدد 

األعامر التي تتناسب مع هذه األلعاب، وهذه املخاطر قامئة حتى بالنسبة إىل املجتمعات 

الغربية أيًضا، وإنّها قد تهّدد أطفالهم، وإّن القتل يف بعض األلعاب يف حدود ال ينصح بها 

ملن هم دون السادسة عرش عاًما. بعنى أنّه يحظر عىل البائع أن يبيع هذه األلعاب ملن هم 

دون هذا السن. وإّن أنظمة التبويب املعمول بها يف العامل ـ من قبيل: نظام الـ )sero( يف 

اليابان، ونظام الـ )Peggy( يف أوروبا، ونظام الـ )ESRB( يف الواليات املتحدة األمريكيّة، 

ونظام )إرساء( يف الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ـ هي أنظمة تراعي مطابقة األلعاب للثقافة 

السائدة يف هذه البلدان، حيث يتم تبويب سلسلة من العنارص الثقافية التي تحكم مجتمعات 

ال  أنّه  بعنى  عمري،  تصنيف  يوجد  ال  األنظمة  هذه  بعض  ويف  وشعوبها.  املناطق  هذه 

توجد قيود تحظر اللّعبة عىل أحد، ومن هنا ليس هناك يف نظام التصنيف للواليات املتحدة 

األمريكيّة يشء ممنوع، وكذلك األمر بالنسبة إىل الربازيل؛ فليس هناك ممنوع يف الربازيل 

حتى عىل مسألة اإلدمان أو الزنا باملحارم والعياذ بالله. ولكن هناك مثل هذا التبويب يف 

أو  الطفل  بإيذاء  يتسبّب  ما  كّل  مينعون  فإنّهم  الحقيقة  ويف  األخرى.  البلدان  من  الكثري 

االنتهاكات الجنسية با ال يتناسب مع سّنه. وعىل هذا األساس ميكن السيطرة عىل تأثري 

من  بّد  ال  ولكن   .)rating( التصنيف  أنظمة  إىل  بالنظر  تأثريها  من  والحّد  األلعاب  بعض 

االلتفات إىل أّن األلعاب ميكن أن ترتك تأثريًا إيجابيًّا عىل الذكاء الحاميس أيًضا. ليس هناك 
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لعبة حتى ما كان من قبيل الـ )GTA( أو الـ )FIFA(، إال وتعلّم الفرد بشكل خفّي وضمني 

طُرَق الرتكيز، واالستفادة من الوقت، وأساليب العمل الجمعي وما إىل ذلك. ويف هذا التعلّم 

ناحية إيجابيّة وأخرى سلبية. وقد تغلب السلبيات عىل اإليجابيات، ولكن اإليجابيات تبقى 

موجودة عىل كل حال، وال ميكن إنكارها. ففي الكثري من املوارد يتّم تعزيز األبعاد املعرفية 

لدى الفرد؛ ألّن هذه األلعاب تحتوي عموًما عىل نوع من التدريب. فإذا دخلت يف سباق 

لكرة القدم متمرّنًا ـ عىل سبيل املثال ـ سوف ميكنك تحقيق الفوز، فهذه األمور تحتوي 

بشكل دقيق عىل نوع من التمرين يف الحياة، والقيام ببعض األمور بشكل صحيح، والوصول 

إىل غاية يف وقت خاص.

* ما هي الحاجة واألولويّة األخالقّية التي تقوم عىل أساسها صناعة األلعاب الكمبيوترية 
لألطفال؟ فإذا مل تكن اللّعبة مصنوعة عىل أساس هذه األولويات، فام هي الغاية املنشودة 

من ورائها؟

الربح والحصول  يقوم عىل أساس تحقيق  الغربيون ألنفسهم  اختطّه  الذي  العامل  إّن   -

عىل الرثوة، ويف سياق تحقيق هذه الغاية يعملون يف الوقت نفسه عىل نرش أهدافهم الثقافية 

أيًضا. ولكن هناك بني الكرثة الكاثرة من األلعاب ميكن العثور عىل ألعاب من إنتاج البلدان 

اإلسالمية، كام ميكن العثور عىل ألعاب صالحة وجيّدة وتصّب يف إطار تحقيق األهداف 

عليها  والحكم  واحدة  بعني  األلعاب  إىل هذه  النظر  هنا ال ميكن  والبّناءة. ومن  اإليجابية 

بالسلب أو اإليجاب عىل نحو مطلق. ليست قليلة تلك األلعاب الجاّدة التي تّم تصميمها 

هناك  األخالقية.  وأولوياته  الطفل  احتياجات  أساس  عىل  العامل  يف  لألطفال  وإنتاجها 

مع  التعليمي  الكالم  وهناك ضحالة يف  املسألة،  بهذه  البلدان  من  الكثري  قليل يف  اهتامم 

األطفال، ولكن حيث يتّم االهتامم بهذا الجانب، فقد ملسوا تأثريًا كبريًا من هذه الناحية. من 

 ،)PBS KIDS( األمريكيّة ـ عىل سبيل املثال ـ متتلك قساًم باسم )PBS( ذلك أّن قناة الـ

حيث يعرض هذا القسم رسوًما متحرّكة خاّصة باألطفال. ومن ذلك مثالً )CAILLOU( أو 

)GEORGE(، حيث تّم عىل أساسها تصميم الكثري من األلعاب، ويف كّل واحد منها يتّم 

الرتويج إىل مساعدة األمهات بوصفها قيمة أخالقية. وفيها يتّم تعليم األطفال قيمة املحافظة 

عىل املزهريات، ويقال لهم فيها: إّن األزهار تحتاج إىل سقيها باملاء، وإال فإنّها سوف تذبل 

ومتوت. وتهدف هذه األلعاب إىل تقوية القدرة لدى الطفل عىل الرتكيز، وتساعد عىل تقوية 
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ذاكرته. ويف الواقع فإّن املنظور يف هذه األلعاب هو بيان أساليب تعزيز ذاكرة الطفل. وعىل 

هذا األساس يتّم توظيف هذه األلعاب يف البُعد اإليجايب بشكل كامل، وليس علينا سوى 

التعرّف عليها. ولكن عىل املقلب اآلخر نجد النشاط الجامعي الذي يتّم بذله يف ميناء حيفا 

يف فلسطني املحتلة حول هذه األلعاب، قوي جًدا وتُنفق عليه أموال طائلة. وعىل الرغم 

من ذلك قلاّم نجد اهتامًما أو قلًقا من قبل البلدان اإلسالمية تجاه هذه األلعاب املرصودة 

لألطفال.

* ما هي أبعاد وخصائص العنف والجنس يف األلعاب الكمبيوترية؟

-هناك نسبة ترتاوح ما بني 60 إىل 70% من األلعاب التي تعمل عىل توظيف العنف، 

بوصفه عنرًصا لرفع مستوى اإلثارة يف اللعبة، فإذا أضفنا إىل ذلك عنرص الرعب، فسوف 

بـ  يُسّمى عندهم  ما  أو  بالجنس  الرعب والخوف والعنف واقرتان ذلك كلّه  ألعاب  تشّكل 

)sexuality( مثلثًا ملا ترتاوح نسبته ما بني 70 إىل ٨0% من أربعني لعبة تحتّل مرتبة األلعاب 

األكرث مبيًعا يف العامل. ويف بعض هذه األلعاب يتّم اإلفراط يف تقوية هذه األبعاد الثالثة، 

وال سيّام منها تلك التي تعمل عىل ترويج مفاهيم من قبيل: عبادة الشيطان أو األلعاب التي 

تسعى إىل جّر الناس ودفعهم إىل الوقوع يف نوع من اليأس والقلق وانعدام األمل، والنظر 

إىل العامل بوصفه شيئًا عدميًّا، هي ألعاب كثرية تعمل عىل ترويج األهداف الشيطانية بشكل 

دقيق. وعىل هذا األساس فإّن العنف يشّكل عنرًصا يتّم توظيفه يف الكثري من هذه األلعاب، 

من قبيل لعبة الـ )Fear(، حيث ال يقترص األمر عىل مجرّد القتل، وإمّنا يتعّداه إىل التمثيل 

بالجثث، وتقطيع أوصالها، وامتصاص دماء القتىل، بوصف ذلك امتيازًا يحّققه الاّلعب. ويف 

بعض األلعاب يكون سفك الدماء، ولون الدم، وتلك الحمرة القانية وما إىل ذلك من األمور 

امتيازًا ال يناله إال من كان عىل مستوى الـ )adult only(. وهذه املوارد من األلعاب مشمولة 

باملنع والحظر يف بعض البلدان. ويف أملانيا مينع تصوير الدم ملن ترتاوح أعامرهم ما بني 

12 إىل 17 عاًما، باللّون األحمر، وإمّنا يتم تصويره لهم باللّون األخرض أو أي لون آخر. بيد 

أّن الكالم يدور حول تلك األلعاب التي تدخل إىل البلدان اإلسالمية لألسف الشديد، وتعمل 

عىل تلقني العنف لألطفال. وإّن لعبة الـ )Manhunt( تعلّم األطفال مختلف أنواع القتل، 

وكيف ميكن لشخص أن يقتل بختلف األدوات واملعدات، حيث يتّم تعليم الطفل حتى 

كيفية خنق الضحيّة بقطعة من البالستيك، أو لعبة املنشار التي تعلّم األطفال كيفيّة مامرسة 
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أنواع التعذيب عىل الضحايا. وإّن لعبة الـ )DOOM( من أوائل ألعاب العنف يف الواليات 

األمريكيّة املتحدة والتي أثارت ضّجة كبرية، وأّدت اآلثار السلبية التي ترتكها عىل األطفال إىل 

تأسيس نظام تصنيف األلعاب عىل أساس األعامر منذ عام 1994 م. ومن ناحية أخرى فإّن 

بعض األلعاب يعمل عىل الرتويج للمثليّة. وهي األلعاب التي تظهر هذه األفعال بوصفها 

فضيلة أو مسموح بها. وهكذا األمر بالنسبة إىل لعبة الـ )Sims( أو نظريها )singles( أو أنواع 

األلعاب األخرى التي تعكس جاذبية التعّري بالنسبة إىل النساء بشكل صارخ. وقد تّم وضع 

أنظمة الـ )reyting( للسيطرة عىل جميع املوارد. وإّن أغلب هذه األنظمة يقوم عىل أساس 

الفئات الّسنيّة، وإن كان هناك منها ما يالحظ األعراق والقوميات والثقافات املوجودة يف 

بلد أو منطقة رشقية أو غربية ويأخذ ذلك بنظر االعتبار أيًضا. واملهم يف البني هو أن نعمل 

عىل تأسيس نظام )reyting(، يك تتمّكن األرس من االستفادة من هذا النظام، وتتعرّف عىل 

معايري األلعاب املناسبة، ويتّم أخذ أبحاث الجنس والثقافة يف األلعاب بنظر االعتبار، وأن 

يعمل الشخص عىل تحديد محتوياتها، ويعمل من يريد االستفادة منها عىل اقتنائها، بعنى 

والطبقات،  والفئات  الصفوف  وأنظمة  والخطابات  الرسائل  تلك  يعمل عىل تخصيص  أنّه 

واختيار ما كان صالًحا منها لفتياته أو فتيانه أو أرسته؛ إذ حتى بعض األلعاب اإليجابية إمّنا 

تكون إيجابية بالنسبة إىل بعض األعامر الخاّصة، وال تناسب األعامر األخرى إطالقًا. ثم إنّه 

 media( من الالزم تعليم األطفال نوًعا من ثقافة مزاولة بعض األلعاب. وبشكل عام تأيت الـ

literacy( التي تقف عىل قّمة التصنيفات، حيث يجب التأسيس لثقافة بشأنها؛ ليتم التعرّف 

عىل الوسيلة اإلعالمية املناسبة واالتّجاه املالئم لكّل شخص دون غريه.





القيمة الرقمّية هي الحاكمة اليوم 

على الحضارة اإلنسانّية

حوار مع الدكتور  غسان مراد

مل تبدأ التقنّية وتأخذ سلطانها عىل العامل، والعامل الغريب بخاصة، يف املرحلة املتأّخرة 

من تطّورات الحداثة. بل متتّد جذورها إىل بدايات العرص امليكانييك يف القرن الخامس 

عرش. غري أّن تطّور الحضارة الغربّية سيمّر بسلسلٍة من املراحل انتهت اليوم إىل هيمنة التقنّية 

عىل الحضارة املعارصة، وما يرتتّب عىل ذلك من تداعياٍت مدّمرٍة ألنظمة القيم.

يأيت هذا الحوار مع الباحث اللبناين وأستاذ لغة الكمبيوتر يف الجامعة اللبنانية الدكتور 

غسان مراد، لييضء عىل هذه القضّية.

ويف ما ييل وقائع الحوار:

»املحّرر»

يروي املؤرّخون أّن التاريخ البرشي مرَّ بأربع مراحل يف حقل تكنولوجيا املعلومات:

األوىل: املرحلة ما قبل امليكانيكية )بني 3000ق.م. وحتى العام 1450 بعد امليالد(.

الثانية: املرحلة امليكانيكية )1840-1450م(.

الثالثة: املرحلة اإللكرتوميكانيكية أو ما ُسِمي بـ »األمتتة« )1940-1840م(.

الرابعة: املرحلة التكنو-إلكرتونية )1940- وحتى هذه اللحظة(.

* هل قدر البرشية املحتوم املرور بهذه املراحل، مبا يعني أّن الغرب الذي ورث كّل 
هذه املراحل أخذ باألسباب التي ستمكّنه اليوم من السيطرة عىل عامل املعلوماتية والتحكّم 

به؟
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- هذه املراحل التي مّر بها التاريخ البرشي يف ما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات، أّدت 

إىل ثورات معرفيٍّة، وال ميكن فصلها عن التطّورات التي حصلت يف أدوات متثيل املعرفة 

اإلنسانيّة. 

هذه التغرّيات يف أساليب حياة البرش أّدت إىل تغرياٍت ذهنيٍّة يف سلوكيّة األفراد، ثم يف 

»سلوكيات املجتمعات«، إذا جاز التعبري. مّر العامل بأربع مراحل أّدت إىل 4 ثورات معرفيّة: 

الثورة األوىل كانت بناء اللّغة، أي عندما بدأ االنسان بوضع معاٍن لألصوات املختلفة، ما 

أّدى إىل وضع أوىل معايري التواصل بني البرش، والتي أّسست لبناء قواعد ملامرسة التخاطب 

يدّون  اإلنسان  بدأ  عندما  الكتابة،  ثورة  فهي  الثانية،  املعرفية  الثورة  أما  حينه.  يف  البرشي 

املسامرية  املختلفة،  الكتابات  أو  األحجار  املنحوتات عىل  أو  الصور  من خالل  أفكاره 

والهريوغليفية، وبعدها الكتابات األلفبائية. 

هذا التدوين كان له تأثري يف وضع معايري الستخدام اللغة كتابياً، وليس للتواصل فحسب، 

ثم وضع معايري لتقعيد اللغة. ويف النهاية، بدأ اإلنسان باستخدام الذاكرة )الخارجية( لتدوين 

الفكر البرشي بعد أن كان فكراً يُتناقل شفهياً. 

الكتابة ال ميكن أن تستثمر إال بوضع  الكتابة بطبيعتها معياريّة، وهذه املعياريّة يف  إّن 

قواعد تُساعد عىل القراءة والفهم والتفسري وتبادل املعلومات والنصوص، وهو ما أّدى إىل 

بروز الفلسفة كعلٍم له مدارسه الفكريّة املختلفة وله دارسوه. وال شّك يف أّن الفلسفة التي 

بُنيت يف حينه كان للكتابة دور فيها، من خالل استخدام العالقات والروابط البالغية التي 

أّدت إىل بروز منطق القضايا، التي أّدت دوراً الحقاً يف بناء القواعد املنطقيّة لرتابط أجزاء 

من  والنصوص  املعلومات  تعالج  التي  الخوارزميات  يف  الحقاً  استخدمت  والتي  النص، 

خالل املعلوماتية والحاسوب. 

أّما الثورة املعرفية الثالثة، فكانت ثورة الطباعة التي غرّيت أساليب الكتابة، أي أساليب 

متثيل املعرفة اإلنسانية، فقد تحّول العديد من النّساخني إىل العمل يف الطباعة، وتقلص 

بذلك دورهم الذي كانوا مُيارسونه، نظراً إىل تواجد قلّة ممن يجيدون القراءة والكتابة، ما 

أعطاهم سلطة يف حينه. كام أّن إمكانية انتشار املطبوع أّدت إىل نوع من دميقراطية املعرفة، 

أّدى إىل  ما  أكرث، وهو  أن تكون معيارية  الكتابة إىل  ما دفع  بالقراءة،  وازداد عدد امللمني 
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وضع معايري ثابتة لعالمات الرتقيم والتنقيط؛ ألّن القراءة مل تعد مقترصة عىل بعض القرّاء، 

يف  يساعد  ما  النصوص،  أجزاء  تحديد  يف  تساعد  العالمات  هذه  بكرثة.  منترشة  باتت  بل 

إىل  الجهورية  القراءة  من  القراءة  انتقلت  والحفظ. وكذلك  والتفسري  والفهم  القراءة  عملية 

القراءة الصامتة، وبات لهذه العالمات معاٍن موجودة، ولكنها مضمرة ومسكوت عنها. يف 

إىل  ونقلها  أنواعها  عىل  العلوم  إرساء  يف  الكبري  الفضل  للعرب  كان  املتعددة،  الحقبات 

العامل وترجمتها. والدور الكبري يف عامل تقنيات املعلومات وتطورها كان للعامل أبو موىس 

الخوارزمي، الذي أنشأ علم الخوارزميات، والذي أسس لكل ما هو حاصل حالياً يف عامل 

الربمجيات، كام أّن الذاكرة اإلنسانية للمعرفة باتت منترشة من خالل سهولة الطبع والتوزيع 

للنصوص نفسها باملعايري واألشكال نفسها.

حالياً، نحن يف مرحلة الثورة الرابعة من الثورة املعرفية؛ ثورة التطور يف اإللكرتونيات 

وصناعة الرتانزيستور الذي أّدى إىل صناعة الدوائر اإللكرتونية املستخدمة يف الحواسب 

كافة. وهذا التطّور يف الفيزياء، ويف عامل اإللكرتون، ويف القواعد يف الرياضيات التي بنيت 

الثورات  الرقمنة. وكام  ثورة  إىل  الطباعة  ثورة  من  االنتقال  الخوارزميات، ساعد يف  عليها 

القراءة  أّن  فبام  املعرفيّة،  التغرّيات  يف  األكرب  الدور  للقراءة  كان  للكتابة،  السابقة  الثالث 

والكتابة وسهولة انتشارها تغرّيت، كان ال بّد من تغيري أساليب اكتساب املعرفة ومتثيلها. 

رشائح  وعىل  الوسائط  متعّددة  أصبحت  فقد  األساس،  هي  املطبوعة  الذاكرة  تعد  مل 

إلكرتونية، وصارت سهلة التعديل والتغيري والنرش. هذا أّوالً، ثم جاءت الثورة داخل الثورة، 

النصوص  وترابط  التشعبية  العالقات  خالل  من  بينها  ما  يف  متشابكة  املعلومات  وباتت 

والوثائق، فبعد أن كانت الشبكة عالقة بني الحاسوب باتت ترابطاً بني املعلومات والنصوص، 

فاإلنرتنت ليس شبكة حواسيب بقدر ما هو شبكة معلومات. وبذلك، باتت الذاكرة اإلنسانية 

متحركة وغري ثابتة، وبات النص ديناميكياً بعد أن كان استاتيكياً، وباتت القراءة انتقائية بعد 

أن كانت خطية. وهذه التغريات وغريها أّدت إىل أننا أصبحنا يف مرحلة تتطلب إعادة الّنظر 

والسلطة  االجتامعية،  والسلطة  السياسية،  والسلطة  الرتبوية،  السلطة  كافة؛  السلطات  يف 

االقتصادية. 

كل هذا التطّور الذي حصل خالل املراحل املتعّددة، استطاع الغرب بعد الحرب العاملية 

الثانية أن يستثمره، وخصوصاً أنّه كان يستعمر العديد من الدول التي متلك املعرفة، ولكّنها 
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الجنسيات،  متعّددة  اقتصاديّة  مستعمرات  بناء  فاستطاع  منها،  االستفادة  أدوات  متلك  ال 

استغالل  أعطاها سلطة جراء  ما  العامل،  إىل  وتسّوقها  العامليّة  املعرفيّة  اإلنتاجات  تستغّل 

تراه مناسباً، من  البرش كام  سلطة املعرفة؛ سلطة تحاول أن تستثمرها أكرث يف تسيري حياة 

بنرش املعلومات بحسب ما تراه مناسباً،  التي تتحكم حالياً  خالل الخوارزميات املختلفة 

وليس بحسب ما يناسب املستخدم. 

* مع نهاية القرن العرشين، طرأ تحّول كبري عىل نظام القيم العاملي بسبب السبرينيطيقا 
وتقنيات التواصل، هل لكم يف مستهل حديثنا أن تضعونا يف املعامل اإلجاملية لصورة هذا 

التحول؟

-بعد أن باتت شبكة املعلومات )اإلنرتنت( عاّمة مستخدمة من الجميع، وليست حكراً 

الشبكات  ترابط  من  انتقلنا  أن  وبعد  الجامعات،  األمريكية وعىل  العسكرية  املؤّسسة  عىل 

املعلوماتية الخاصة داخل املؤّسسات التي كان لها معايريها الخاّصة إىل الشبكات العامليّة 

مام  واالنتقال  اإلنرتنت  عامل  الذي حصل يف  التحّول  وبعد  موحداً،  معياراً  تستخدم  التي 

نسميه الويب 1 إىل الويب 2، الذي ال يسمح بالتواصل من شخص إىل مجموعة وتلقي 

املعلومات فحسب، بل بات املستخدم مشاركاً يف املعلومات أيضاً، وأصبحت الّنصوص 

متاحة للجميع، وأصبح كّل فرد مشاركاً يف القراءة ويف الكتابة، ما أّدى إىل سهولة يف التعبري، 

مهام كان النص وجودته معنى وتركيباً. 

القيم  منظومة  تغرّياٍت يف  إىل  أّدى  ما  املختلفة،  الثقافات  االطاّلع عىل  ازداد  وبذلك، 

العامليّة، فكام نعلم إن التقنيات الرقميّة هي صنيعة مؤّسسات غربية يف مجملها، وموجودة 

تحت سلطة رقابية غربية أيضاً، توّجهها طوعاً حيناً، ومجربًة أحياناً؛ لنرش األفكار التي تناسب 

الغرب. 

هذا الّنرش الكثيف الذي يتعرّض له األفراد عىل مدار الساعات واأليام والسنوات، يؤّدي 

حتامً إىل تغرّيات يف سلوكيتهم، وبالتايل إىل تغرّيات يف تبني سلوكيات ليست بالرضورة 

مناسبة للقيم األخالقية السائدة يف مجتمع معني، فام يُصنع للغرب ليس بالرضورة مناسباً 

للرشق. 

هذا التّحّول يف التقنيات يؤّدي، كام ذكرنا، إىل البحث عن أدواٍت معرفيٍة تتناسب معه، 
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رشط أن يكون مناسباً للسياق االجتامعي، وإال تضيع بوصلة األفراد، فالتحّول يف الوثاثق، 

االصطناعي  الذكاء  تقنيات  تطور  ويف  التواصل،  آليات  ويف  االجتامعية،  الشبكات  ويف 

تبعات عىل مستوى املجتمعات واألفراد، ال تكون بالرضورة مناسبة ملعايري  لها  وغريها، 

أسئلة  ويطرح  التقنيات،  رفض  إىل  األحيان  أغلب  يف  يؤّدي  ما  وأخالقياتها،  املجتمعات 

حول صورة املجتمعات املسبقبلية التي من املمكن أن تكون مدمرة لهوية الفرد، إذا مل نكن 

محرتسني يف التعامل مع الحاسوب والشبكة. 

العامل اليوم بات رقمياً عندما تخطى حاالت عّدة: »فك« املعلومة عن حامل املعلومة، 

وإدخال التفاعلية الرقمية كعنرص من عنارص التواصل، وبناء مفاهيم رقمية جديدة، وأخرياً 

إعطاء القوة والرسعة لتنفيذ التطبيقات من خالل قوة الخوارزميات وفاعليتها. 

يبقى أّن التوجس الحاصل من الرقمنة يكمن يف املجاالت الثقافية، ويف تهديد امللكية 

رؤى  يعكس  اإلنرتنت  عام،  وبشكل  االجتامعية.  املامرسات  فهم  يف  والتخبط  الفكرية، 

جديدة،  ومعامالت  جديدة،  وإدارات  جديدة،  وعالقات  جديدة،  وخدمات  عّدة،  فلسفيّة 

وتربية جديدة... هذا التجديد بحاجة إىل طرح تساؤالت حول السلطات بشكل عام، كام 

ذكرنا، والرؤية الفلسفية للسلطات كافة.

* إىل أي مدى كان للغة الحاسوب اإللكرتوين دوٌر يف إحداث هذا االنقالب القيمي 
واملعريف يف مجتمعاتنا العربية واإلسالمية؟

املحتوى  يأيت   ،W3techs.com موقع  حسب   ،2019 )أغسطس(  آب  شهر  حتى   -

الرقمي العريب باملرتبة 17 بني اللغات الحارضة عىل شبكة االنرتنت بنسبة 0،6 عاملياً، بعد 

أن كان يأيت يف املرتبة 9 بني اللغات إي بنسبة 1.6 يف جانفي 2011. 

العامل،  يف  مستخدم  بليون   4.75 يقارب  ما   2020 )أغسطس(  آب  آخر  حتى  يوجد 

يقارب  ما  الفيسبوك  مستخدمي  الشبكة 1795000000، وعدد  املواقع عىل  ويبلغ عدد 

 175000000 بلغ  االنرتنت  مستخدمي  فإّن  العريب  العامل  يف  اما   ...،24000000

مستخدم، فيهم ما يقارب 17000000 يستخدمون الفيسبوك.

عىل  التقنيات  ثقافة  إىل  فعلياً  انتقلنا  هل  لالستخدام،  العالية  النسبة  من  بالرغم  ولكن 
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مستوى املجتمعات العربية؟ الجواب ال. ما زلنا مستهلكني للتقنيات كام نستهلك »الفاست 

فوود«. مل تستوطن حتى اآلن التقنيات يف مجتمعاتنا كام يفرتض بها، وهو ما يتعلق بأسباب 

الخطابات  الرغم من كل  الحاكمة، عىل  السلطات  اإلرادة عىل مستوى  عّدة: عدم وجود 

والدعوات لذلك، فالخطابات ما زالت دمياغوجية، والكلامت ليست إال كلامت... فالتحّول 

الرّقمي بحاجة إىل بنيٍة تحتيٍّة برشيٍّة وتقنيٍّة؛ ليك يصبح واقعاً من املمكن الركون إليه. 

التحّول  التي متلك اإلمكانيات املادية استطاعت أن تضع  العريب  الخليج  بعض دول 

الرقمي عىل السّكة الصحيحة عىل مستوى املعامالت اإلدارية، وهو أمر جيد، ولكن من 

املفرتض، ليك يتم االنتقال بشكله الصحيح، العمل عىل بناء الفرد املحرتس يف استخدام 

التقنيات، وهو ما ال ميكن أن يتم إال بتمكني الفرد تربوياً أوالً وأخرياً. وعندما أقول تربوياً، 

فمعناه من قبل اإلدارات واألهل واملدارس.

* هل هذا يعني أن تقنيات التواصل االجتامعي باتت تشكّل سلطًة معرفّيًة تستطيع أن 
تهيمن عىل الوعي وتعيد تشكيله من جديد؟

الّسلطة  يشّكل سلطة.  التقنيات  استخدام  االستفادة من  ليست سلطة، ولكن  -التقنيات 

يتعلق  وهذا  فقط،  استخدامها  كيفية  من  وليس  التقنيات،  استثامر  كيفيّة  من  تأيت  املعرفيّة 

بالسؤال السابق. 

علينا بناء مهارات عند األفراد واملجتمعات وتأمني ما يلزمنا من متطلبات؛ يك نعرب إىل 

اإلنسانيّة الرقميّة بشكٍل ال لبس فيه، وإال يبقى الغرب مسيطراً تقنياً، وبالتايل معرفياً، ما يؤّدي 

إىل االستغالل، وإىل سهولة يف مامرسة سلطته عىل مجتمعاتنا، ومامرسة الرقابة عىل األفراد 

وعىل املجتمعات العربية. ولإلشارة، فإّن بناء حضارة جديدة تعتمد عىل الرمز املعلومايت، 

وتضعنا يف بيئٍة رقميٍة تؤدي إىل تغرّيٍ يف املبادئ، وتغرّيٍ يف القواعد، وتغرّيٍ يف العادات، 

وهي إذ مل تؤخذ عىل محمل الجّد ستؤدي إىل تحّكم اآلالت بحياة األفراد. 

متموه وكأّن التقنّية الغربية تسري إىل غايتها الكارثّية بخطى رسيعة، وهي  * يبدو مام قدَّ
تصنع إنساناً عىل شاكلتها، أو ما ندعوه اإلنسان التقني؟

فإنّه  استخدم،  وإذا  مستخدم.  غري  املصطلح  هذا  التقنيات.  مصنعي  لدى  إنسانيّة  -ال 
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يكون بشكٍل دمياغوجي. عندما نتطلّع إىل ما يحصل يف البلدان األوروبية، نرى أّن الفجوة 

املعرفيّة موجودة فيها بشكٍل أفقيٍّ بني رشائح املجتمع؛ بني الفقراء واألغنياء، بني من ميلك 

أدوات املعرفة الرقميّة ومن ال يستطيع أن يحصل عليها أّوالً، ثم جراء الكانتونات املتعّددة 

املهّمشة يف أغلبها، وفيها تكرث الرسقات واملشاكل االجتامعية وغريها... كام توجد عدم 

املساواة يف االستخدام. 

أدوات،  تحتيّة،  بنية  دامئاً:  نذكرها  التي  املؤرّشات  يقترص عىل  الرقمي ال  التفاوت  إّن 

يظهر  فهو  ذلك،  من  أكرث  معقد  الرقمي  التفاوت  والتشبيك...  التواصل  إمكانيّة  أجهزة، 

ويتبني من خالل كيفية االستخدامات الناتجة من التفاوت االجتامعي أو من عدم املساواة 

االجتامعية، وعدم االستخدام من جهة، أو من خالل االستخدام »الفقري« الذي يقترص فقط 

عىل تصفح الويب واستهالل املعلومات واستخدام األدوات للتواصل، وكأّن اإلنرتنت بديل 

من الهاتف. 

التفاوت املعريف متعلّق باالستبعاد الرقمي، الذي يعّد شكالً من أشكال التفاوت الرقمي، 

وهو يأيت أيضاً من الهيكلية املالكة للتقنيات، ومن االستخدام املفروض داخل املؤّسسات. 

هذا التفاوت يعترب حالة من حاالت التفاوت االجتامعي، ومن أساليب الحياة والتعليم. 

مثة فرق بني من يعترب اإلنرتنت وسيلة للمعرفة ومن يعتربها وسيلة كمهارات للتقدم يف 

العمل. يأيت استخدام اإلنرتنت كتعويض عن نقص يف مامرسة األمور الثقافية والعالقات 

فاستهالك  خاصة...  مساحة  ولفتح  الواقع  من  للهروب  التقنيات  كاستخدام  لوجه،  وجهاً 

التفاوت  نفسها عند من هم متعلمون ومن هم غري متعلمني.  بالطريقة  اإلنرتنت ال يجري 

اإلدراكية،  النواحي  من  التفاوت  هذا  يعمق  وهو  الرقمي،  التفاوت  أساس  هو  االجتامعي 

واملادية، واالجتامعية، والتجهيزية، واملعلوماتية، واالسرتاتيجية. 

* بإزاء هذه الوضعّية االستثنائّية، نجد أنفسنا يف العامل اإلسالمي أمام تحدياٍت تاريخّيٍة 
وحضاريٍّة مفصلّية، أبرزها كيفّية مواجهة التغريب القيمي الذي يجتاح مجتمعاتنا. ما الذي 

ترونه حيال هذه التحديات؟

- التقنيات موجودة، وعلينا التعامل معها عىل أساس أنّها موجودة، فرفضها ال يساعدنا، 

وعدم فهمها ال يساعدنا أيضاً. لذلك، نحن بحاجة إىل البحث عن رموز تعبريية واجتامعية 
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وثقافية تتناسب مع هذا التغري. من هنا، يتحتم علينا إدخال التقنيات إىل املجاالت كافة، 

وخصوصاً اللغة، التي تعد الوسيلة األوىل للتعبري. هل اللغة العربية قابلة لذلك؟ هل هي 

قابلة لتكون داعمة للثقافة العربية؟

 بالطبع نعم، فهي نظام مؤلف من رموز صوتية وكتابية، ومجموعة من القواعد التي تحدد 

كيفية الرتكيب واالستخدام الصحيح للرتكيب اللغوي والنيص يف السياقات كافة، وهي أداة 

لتمثيل املعرفة الناتجة من حركة الفكر. 

وعندما يعرب الناس يف ما بينهم، يقوم العقل بتمثيل املعرفة من خالل هذه الرموز. هذا 

متلك  العربية  فاللغة  االصطناعي،  للذكاء  مواكبتها  إىل  بالنسبة  أما  اإلنسان.  إىل  بالنسبة 

كل ما هو مطلوب، ومن املمكن من خالل ذلك بناء تطبيقات تحايك هذه اآللية املعتربة 

بشكل  العربية  باللغة  املعلومات  مع  التعامل  يف  اإلنسان  تساعد  تطبيقات  بناء  يف  ذكية 

عرصي، كالبحث عن املعلومات، والرتجمة اآللية منها وإليها، ورقمنة النصوص ونرشها 

باللغات كافة...

باقي  تلقي  نطاق  ضمن  تبقى  وال  العربية...  الثقافة  انتشار  عىل  تساعد  اآلليات  هذه   

لكونها  بالتقنيات،  تبدأ  التي  مفاهيمها  وبالتايل  مصطلحاتها،  علينا  تفرض  التي  اللغات 

ونتبناها،  الثقافية  إىل املصطلحات  ننتقل  ثم  األجهزة،  فهم  إىل  بحاجٍة  املستخدمة؛ ألنّنا 

ونتبنى بالتايل املفاهيم الخارجة عن سياق مجتمعاتنا؛ ألّن هذه التقنيات ولدت يف سياقات 

اجتامعيّة مختلفة. 

مكتسباٍت  من  وننتج  ما منلك  وكّل  والدين  والقيم  الرّتاث  الحفاظ عىل  مُيكن  كام ال 

الحفاظ عىل  العربيّة. ال ميكن  اللغة  استخدام  دون  من  املنرصمة  العقود  حضاريٍّة خالل 

العكس،  بل  اللغات األجنبية،  إتقان  يعني عدم  الغري، وهذا ال  بلغة  الثقافة والقيم والهوية 

فعلينا تعلم اللغات كافة وتعليمها، ولكن أن نتعلمها من أجل فهم لغتنا وهويتنا، وليس من 

أجل تقليد اآلخر وتبني ثقافة اآلخر خارج هذا السياق. إّن اللغات األجنبية تفيد الباحث الفرد 

وبعض املجموعات، ولكنها ال تفيد عىل مستوى األمة. 

اللغة  أقول تطور  اللغة. وعندما  النقد خارج نطاق تطور  آليات  تتطور  كام ال ميكن أن 

باالعتامد  آلياً  برمجيات ملعالجتها  بناء  جراء  تقنياً  الرقمية،  للتغريات  مواكبتها  يعني  فذلك 
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عىل حوسبة اللغة، ثم من خالل تطوير األدوات التي تسمح بإغناء املحتوى الرقمي العريب. 

تتناسب مع تعلم  اللسانيات  البحث عن نظريات جديدة يف  لهذا، ولفهم اآلخر، علينا 

فالتغيري يف  العربية،  للغة  تعليمية  منصات  وبناء  بها،  الناطقني  لغري  وتعليمها  العربية  اللغة 

وأّدى إىل مالحظة  للنصوص،  نظرة جديدة  أعطى  القراءة،  والتغيري يف طرق  الكتابة  طرق 

ظواهر لغويّة جديدة مل تكن مأخوذة باالعتبار سابقاً، فرقمنة اإلنتاج العريب القديم والحديث 

بحاجة إىل برمجيات تتعامل مع هذا الّنوع من التساؤالت. 

نحن يف مرحلة حساب كّل يشء، با فيها اإلنسان، فالتقنيات حّولت اإلنسان إىل رقم 

كباقي األرقام. كل ما يدور حوله وكل ما يقوم به يتعلق باإلحصاء. هذا االنتقال مرتبط بكوننا 

انتقلنا من متثيل املعرفة من خالل الرموز واإلشارات التناظرية إىل متثيل املعرفة بإشاراٍت 

رقميٍّة. 

استطراداً، إّن فهم اآلخر ال ميكن أن يتّم إال إذا كّنا مواكبني ملا يحصل، ليس عن طريق 

التنمية  البالغة والخطاب، بل عن طريق االنتقال إىل االبتكار يف العلوم والرقمنة، فأسس 

ترتبط بثالثة أمور أساسية: التعليم والتعلّم، اللغة األم واللغات األجنبية، والتعريب. 

إّن توفّر املعلومات باللّغة األم يسهل التّعامل معها، كام أّن فهم ما يحصل يحتّم علينا 

كافّة،  العربية يف املجاالت  اللّغة  التعريب، وترجمة املصطلحات واملفاهيم، واستخدام 

والخروج من مقولة أّن املصطلحات وترجمتها أو تعربيها مشكلة، فال مشكلة يف التعريب 

أو يف اللغة العربية، بل املشكلة يف من يستخدم اللغة العربية ويتكلم بها. كام يجب تعليم 

اللغة العربية، كام من املفرتض أن تكون بناء عىل عرصنة اللغة... واالرتكاز عىل األبحاث 

العلمية وترجمتها.

* يف ظّل هذا املناخ املعّقد، يجري الكالم اآلن عىل التأسيس لعلم االستغراب، وهو 
العلم الذي يُقصد يف وجٍه من وجوهه إنشاء منهج يقوم عىل فهم الغرب كأطروحٍة حضاريٍّة، 

محاور  من  كمحور  التقنية  عرص  نقد  يدخل  هل  والسؤال:  نفسه،  الوقت  يف  نقده  وعىل 

التأسيس لهذا العلم؟

- إذا اعتربنا وسلّمنا أنّنا يف مرحلة الحتميّة التقنيّة، أي أّن التقنيات هي املسبّب األّول 
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للتغيري، وأنّنا يف مرحلة اإلنسانيّة الرقميّة. إذاً، ال ميكن فهم الغرب ونقده من دون فهم أدواته 

املعرفيّة، فاإلنسانيّة الرقميّة ليست موجهة إىل فئة أو مجتمع معنّي، بل هي عاّمة، وتتعلّق 

بكّل مجتمع، وبدى فهمه لها.

 لهذا أقول إّن دور التقنيات أسايس، وال تطّور خارج التقنيات. ومن املفرتض العودة إىل 

العلوم اإلنسانية، ولكن ليس كام هي عليه اآلن، بل إىل اإلنسانيات الرقميّة، الّتي هي تطور 

يف العلوم اإلنسانية. 

علينا  اإلنسانية، هل  العلوم  أين نحن من  نفهم  أن  علينا  الغرب،  فيه  العامل، با  ولفهم 

التاريخ  لكتابة  التاريخية من جديد،  الوقائع  بناء عىل تحليل  التاريخ بشكل مختلف  كتابة 

أن  لتبيان  منظمة  القيام بحمالت  مثالً، هل علينا  التقنيات؟  الغرب من خالل  الّذي شّوهه 

الخارطة الفلسطينية ما قبل االحتالل هي كل األرض، وليس فقط ما يربزه لنا »غوغل ماب«؟ 

كيف سنكتب الجغرافيا؟ هل سرنتكز فقط عىل ما يرسمه لنا الغرب، بل علينا أيضاً أن نبنّي 

أين الخطأ يف املكان، وأين الصواب، من خالل الحمالت الفعلية املؤّسساتية، وليس من 

خالل الجمعيات التي يستمد أكرثها أمواله من الغرب! 

كيف سنؤّسس لعلم اجتامع عريب لدراسة املجتمعات العربية بناء عىل نظريات عربية 

ترتكز عىل مراقبة املجتمعات العربية، وليس بناًء عىل إسقاطات لنظريات غربية، عىل الرغم 

من علميتها، وعىل الرغم من عمومية العلوم وموضوعيتها، فإّن الدراسات األجنبية –الغربية 

جرى وضعها بحسب مالحظة املجتمعات الغربية التي بنيت عليها؟

كيف سندرس نفسيّة األفراد يف مجتمعاتنا بناء عىل مراقبة األفراد يف مجتمعاتنا، وليس 

كيف  وضعها؟  يف  أثٌر  الغربية  للثقافة  كان  النفس  علم  يف  غربية  نظريات  إسقاط  بحسب 

خالل  من  فقط  وليس  العربية،  املدونات  مراقبة  عىل  بناًء  العربية  اللسانيات  علوم  سنبني 

إسقاطات نظريات لسانية غربية كان للعرب أساس يف وضعها سابقاً، لو عرفنا كيف »نبحث 

عنها« يف أمهات الكتب يف علم الرتاكيب وعلوم الداللة والفقة اللغوي؟

كيف سنبني نصوصاً أدبيًّة باللّغة العربية تتناسب مع الرقمنة شكالً وإخراجاً ومضموناً، 

من خالل استخدام األدوات والتطبيقات التي تسمح بذلك؟
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الدافعة  القوى  طّوعنا  إذا  يأيت  التّطّور  هذا  وتطويرها.  الذات  فهم  علينا  الغرب،  لفهم 

القتصاد املعرفة ملصلحة االقتصاد املحيل. وبذلك تساهم هذه القوى يف التغيري، فاألسواق 

الرقمية... أكرث  البيانات  ترتكز اآلن عىل هذه  الجنسيات  املفتوحة واملؤّسسات املتعّددة 

الحاجات  تلبي  الشبكات  وهذه  باملعلومات،  تعمل  حالياً  العاملة  القوى  من   %70 من 

االقتصادية، من خالل فتح الحدود. 

وكام  األخرى.  الثقافات  عىل  االنفتاح  إىل  أّدى  العام  واالنفتاح  للحدود  التاليش  هذا 

الناحية  من  أيضاً  املنافسة  علينا  االقتصادي،  التأثري  قوة  من خالل  اقتصاديّة،  املنافسة  أّن 

االقتصادية، من خالل زيادة الكفاءات الرقميّة عند الشباب وعند القوى العاملة، وهو ما يتعلّق 

فهمها،  كيفيّة  ومعرفة  الطبيعية،  الظوهر  فهم  من خالل  األسباب  معرفة  املعرفة؛  باكتساب 

يستطيعون  التي  املجاالت  يف  الخرباء  ومعرفة  التنفيذ،  يف  الخربة  ثقافة  إرساء  خالل  من 

القيام بالعمل فيها، واملعرفة التعليميّة، واملعرفة التطبيقيّة، فاقتصاد املعرفة يعتمد عىل نرش 

مواكبة  للمعرفة ستتأخر عن  التشبيك  تواكب  التي ال  وتوليدها، واملجتمعات  املعلومات 

االقتصاد. 

إّن مجاالت املعرفة  باختصار،  نحن يف مرحلة اإلبداع والتجديد يف املجاالت كافّة. 

استثامرها.  ثم نرشها، وأخرياً  وتوطينها،  املعرفة  نقل  ثم  للمعرفة،  توليد  أّوالً  املنتجة هي 

اللولبيّة القتصاد املعرفة، فصناعة املعرفة تكون األفكار منتجاتها،  الدورة  وبذلك، تجري 

والبيانات مواردها األوليّة، والعقل البرشي أداتها. 

هذا ال يعني بتاتاً عدم قراءة العلوم الغربية وفهمها وتفسريها، بل علينا فهمها وتفسريها، 

ولكن أن توضع يف سياقها الخاص، وأاّل نقع، كام يقع الكثري منا، يف تقليد الغرب وتقليد 

مفاهيمه وترجمتها، إىل درجة أنّها تفقد مصداقيتها، وتفقد بالتايل معناها األصيل، وتصبح 

غريبًة عن الواقع الذي من املفرتض بها أن متثّله من أجل فهمه بشكٍل يسمح لنا بنقده. 

والّنقد ال يعني الرفض، بل يعني الفهم والتفسري. ال انقطاع يف العلوم، ولكن ال ثبات أيضاً 

يف العلوم، فهي قابلة للتغيري بحسب الزمان واملكان. ولهذا، يأخذ النص معاين جديدة، 

كلاّم جرت قراءته يف سياقات مختلفة، فالسياق النيص، كام نعلم، ال عالقة له باللّغة وبا 

تعنيه الكلامت فقط، بل بالسياق الخارجي أيضاً، أي براغامتيته. 
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* تعرّضت الحضارة التقنية لنقد من جانب فالسفة وعلامء اجتامع منذ الّنصف األّول من 
القرن املايض، ثم تضاعفت وتائرها خالل العقود املاضية.. هل تعترب مثل هذا النقد إشارة 

تاريخّية جديّة عىل اندالع ثورة ثقافّية تعيد االعتبار للقيم يف املجتمعات الغربية؟

- كلمة ثورة كبرية جداً. توجد أصواٌت تُطالب بالرجوع إىل الجذور، ولكن بالحفاظ عىل 

عد، ليك تؤّدي إىل  املكتسبات العلميّة الرقميّة. عىل الثورة أن تكون جامعة عىل كّل الصُّ

ثورٍة ثقافيٍّة. 

الثورة الثّقافيّة ال ميكن أن تندلع خارج نطاق التغرّيات يف وسائل اإلنتاج. الغرب، كام 

الرشق، يف مرحلة انتقالية بني ثقافتني؛ ثقافة املطبوع والثقافة الرقميّة. هذا التخبّط الحاصل 

يتعلّق بعدم فهمنا الجيد ملا يحصل وملا سيحصل الحقاً يف عامل التقنيات، لكونه  حالياً 

رسيع التغري. 

ما  متابعة  سلوكياً  لألفراد  ميكن  ال  القيمي.  املحظور  يف  الغرب  أوقعت  الرّسعة  هذه 

يحصل رقمياً والتأقلم معه بحسب تطّوره، فالعامل الرقمي يف مسار رسيع، والناس يف مسار 

بطيء. التغيري يف السلوكيات ال ميكن أن يكون فورياً. لهذا، نرى أّن العامل الغريب يحاول 

أن يعّدل كيفيّة تعامله مع الرقمنة، وتربز أصوات عديدة تحذر من تطّور الذكاء االصطناعي 

وأثره يف األفراد ويف أخالقهم. 

إمكانيات  متلك  وال  ضعيفة،  زالت  ما  بذلك  تطالب  التي  األصوات  الشديد،  لألسف 

التغيري الفعيل، كام يوجد تباعد معريف بني من يُطالب بالتغيري وبإعادة القيم إىل املجتمعات 

الغربية ومن ميلك سلطة التغيري. 

تجربة الّسلطات يف التّسلّط، ويف كيفيّة التحكم باألفراد، ويف كيفيّة تسيريهم حتى اآلن، 

مهّمة. وقد باتت متتلك األدوات التي ال تسمح بالتغيري يف املنظور القريب. ال ميكن إال 

لثورٍة معرفيٍّة قادمٍة أن تساعد يف التغيري، وهذا يتعلق بتطّور الفيزياء. عندها، سنستطيع يف 

يوم ما بناء حواسيب ترتكز يف بنيتها الفيزيائيّة عىل طاقة غري الكهرباء. وهنا يكمن السؤال. 

الحكم والحكام، األزمة االجتامعية،  أزمة  متعّددة:  أزمات  تعاين هذه املجتمعات من 

األزمة االقتصادية، األزمة األخالقية التي تتبلور من خالل التعبري عن الكراهية والعنرصية. 
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تكنولوجّيًة  أوثاناً  أنجبت  الحديثة  الحضارة  إّن  الغربيني،  الّنقاد  من  كثريين  بحسب   *
قاسيًة تدفع البرش نحو الرببرية، فالتقنيات التي أنتجها اإلنسان، مثلها يف ذلك مثل األفكار، 

ترتّد ضّده، وتنفلت من عقالها لتلتهم اإلنسانية املنتجة لها... إىل أي مدى تعترب مثل هذا 

التوصيف كشفاً لحقيقة الحضارة الغربية املعارصة؟

-األفكار والتقنيات تشبه البيضة والدجاجة. ال أفكار من دون تقنيات، وال تقنيات من دون 

أفكار. الحضارة الغربية بعيدة حالياً عن اإلنسانيّة بفهومها اإلنساين. لعّل ما حصل جرّاء 

كورونا يكون دافعاً لفهم ما كان يحصل يف املجتمعات الغربية والرشقية أيضاً، فالخطابات 

التي تتغّنى بالدميقراطية تبنّي أنّها جوفاء، والخطابات التي كانت تعرّب عن حقوق اإلنسان 

تبنّي أنّها جوفاء، والخطابات عن الطبابة والصحة للجميع تبنّي أنّها جوفاء أيضاً، واجرتاح 

اإلنسان وحقوق اإلنسان تبنّي أنّه كان فقط بالغة يف الخطابة، فعندما يطرح البعض جهاراً، 

والبعض اآلخر ضمناً، أّن البقاء لألفضل وللشباب ولألصحاء وأصحاب املناعة، ال يذكرنا 

ذلك إال بنازيّة هتلر، ويذكرنا بأّن الرشكات املتعّددة الجنسيات ال تهتم كثرياً باإلنسان إال إذا 

كان منتجاً ويؤمن الربح للمؤّسسة.

 وتعرف السلطات جيداً كيف تستغل أفرادها من خالل وضعهم يف »فقاعة الحلم« الدائم 

الذي يوهم العامل والطبقات الوسطى بالرخاء... فهو يحلم 5 أشهر ونصف الشهر خالل 

الصيف بعطلة الشتاء، ويحلم خمسة أشهر ونصف الشهر خالل الشتاء بعطلة الصيف.

 هذا الوهم املتواصل مل يسمح حتى اآلن ببناء منظومٍة فكريٍّة مبنيٍّة بشكل علمي تساعد 

عىل التغيري، فاملطالبات املتعّددة للتغيري يف املجتمعات أكرثها اقتصادي، وتُحّل يف أغلب 

األحيان عىل أساس ال غالب وال مغلوب، وهي تسمح بالسلطة بتابعة سلطتها التسلطية، 

فهي ما زالت متلك األدوات الاّلزمة لذلك، وما زالت تتحّكم بسلطة الرتبية وسلطة اإلعالم، 

وهام مكونان أساسيان للتحكم باملجتمعات. 

، األمر الذي حدا بالالهويت  * كان العقل األورويب الصناعي مهووساً مبصنوعه حدَّ التطريُّ
اإلنجييل ديرتيش بونهوفر الذي قىض ضحية النازية يف العام 1945، إىل القول: »لقد صار 

سيد اآللة عبداً لها، وأمست اآللة عدواً لإلنسان، وحرية الجامهري انتهت إىل رعب املفصلة، 

والتحرير املطلق لإلنسان سيختم مساره بالدمار الذايت«...
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- مقولة الربوتستانتي ديرتيش بونهوفر كانت تتعلّق برؤيته إىل ما أّدت إليه الثورة الفرنسية 

يف كتابه »األخالق«، وهو كربوتستانتي-لوتري، بطبيعته، حتى قبل النازية، كان دامئاً معارضاً 

اللوثريون عموًما عىل  تعني املحتجني، ويتفق  الربوتستانت  فإّن كلمة  نعلم  للنظام. وكام 

أهميّة اإلميان بُسلطة الكتاب املقدس فوق كّل الّسلطات با فيها سلطة التقنيات، ولكن 

يعطها سلطة،  ما  التقنيات هو  استخدام  بل  بذاتها،  ليست سلطة  التقنيات  إّن  القول  يجب 

لدرجة تصبح مسيطرة عىل حركة الفكر البرشي... 

انطالقاً من ذلك فإّن هذه املعارضة مل تكن إال بهدف تحرير اإلنسان من كل العبوديات، 

با فيها عبودية اآللة، ولكن يف أي وقت يصبح اإلنسان عبداً لآللة؟ عندما تصبح اآللة هي 

من يسيطر عىل العقل، وليس العكس. وعىل الرغم من أن العقل البرشي هو من صنع اآللة، 

لكنه مل يستطع أن يؤنسنها، كام من املفرتض، بل قام بأمتتة إنسانيته. 

هذه هي املشكلة التي يعاين منها الغرب حالياً، فمعلوماتية األشياء )أي أن تصبح كل 

األدوات املنزلية تحرك عن بعد(، والنظام الرأساميل الذي ال يهتم بالفرد كإنسان، بل كرقم 

)يهتم با ينتجه الفرد(، والرسعة التي باتت تحكم بسلوكيات املجتمعات الغربية، هي التي 

تشكل خطراً عىل اإلنسان. 

كان من املفرتض بالتقنيات أن تساعد اإلنسان عىل أن يُخّفف من فرتات العمل؛ ألّن 

التقنيات تقوم بهام عديدة تريح العاملني، ولكن ما يحصل هو العكس متاماً، فكلاّم أنتجنا 

أدوات ترسع يف وترية العمل، زاد الضغط عىل العاملني ليك ينتجوا... ليس كام كان من 

املفرتض بأن يصبح اإلنسان حراً يف الزمان واملكان، ال عبداً... ليس لآللة فقط، بل للعمل 

الدائم، أي أن يصبح هو اآللة. 

فالخطر الذي يواجه اإلنسان بشكل عام، والغرب بشكل خاص حالياً، أن يصبح اإلنسان 

شبيهاً بالروبوتات، ال أن نصنع روبوتات تشبة اإلنسان، والفرق كبري هنا.

* ظهرت التقنية كفجوة تتسع يوماً إثر يوم يف بنية العقل الغريب الحديث. لعّل أشدها 
لإلنسان.  الروحي  الُبعد  مواجهة  يف  والتقنية  اإلميان،  مواجهة  يف  العقل  أصبح  أن  وقعاً 

والنتيجة أّن وقع العقل الحديث يف أحادية جائرة ستجرِّده من إمكانات هائلة رضوريّة لتجّدده 

الحضاري.. كيف تعلقون عىل هذه األطروحة؟
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- ال عالقة لإلميان باآللة، بل عالقتها بالله. املؤّسسات الرقمية هي املستفيد األّول من 

املحتوى الرقمي، والقضايا األخالقيّة املحيطة بالتقنيات غري مهّمة؛ ألّن التقنيات تتجاوز 

األنظمة السائدة، وهي تغري يف الهيكل االقتصادي والهيكل االجتامعي.

العامل غري مهيّأ لواقع الخوارزميات والذكاء االصطناعي الذي يدفعنا إىل أخذ القرارات 

التي يريدها املربمج.

مفهوم الثورة هو انتقال من منوذج فكري قيايس إرشادي )براديغم( إىل آخر، وهو إعالن 

رصيح لحلول الوعي التاريخي، ويعتمد يف مقاربته املفاهيميّة عىل فلسفة العلوم. 

تساعده  لعلها  العامل،  لوقائع  التجريبية  يستند إىل املالحظات  املعرفة  العلم منط من 

عىل السيطرة عىل بيئته وإحكام تعامله مع عامله. 

هل من منوذج فكري جديد؟ نعم، نحن يف هذه املرحلة التي تتطلّب بناء براديغم جديد 

يتناسب مع التغري. هذه هي اإلنسانيات الرقميّة، وهذه هي متطلبات اإلنسانيّة الرقميّة. وما 

هو األهم يف هذا املصطلح هو اإلنسان أّوالً، ال الرقمنة. عندما تصبح الرقمنة هي األكرث 

أهميًّة، عندئذ يصبح علينا الخوف عىل اإلنسان. 





تقنّية االستنساخ البشري أمام تحديات 

أخالقّية وروحّية على مستقبل اإلنسانّية 

حوار مع الباحث يف العلم اجليين الدكتور أبو الفضل شريازي]]]

البرشي  االستنساخ  تقنية  عىل  شريازي  الفضل  أبو  الربوفسور  مع  الحوار  هذا  يرتكّز 

والتداعيات البيولوجّية واألخالقية الناجمة عنها. والدكتور شريازي هو أستاذ متفّرغ يف جامعة 

طهران ومدير مجموعة األجنة يف مركز تحقيقات ابن سينا التابعة للجهاد الجامعي يف جامعة 

الشهيد بهشتي. وقد شارك يف تأسيس حقل الدكتوراه التخّصصية يف تقنية التناسل يف الطب 

والتقنية  الداجنة،  الحيوانات  يف  لألجنة  املخربي  اإلنتاج  يف  التقني  العلم  ونقل  البيطري، 

الخاصة مبركز تحقيقات ابن سينا، واملشاركة يف التأسيس لحقل التحقيق )بيوفارم( يف مركز 

والثنائية  اللبنية  الساللة  أّول مرصف جنيني من  تأسيس  ابن سينا، كام ساهم يف  تحقيقات 

املهرجانات  من  العديد  يف  والفائز  سينا،  ابن  تحقيقات  مركز  يف  للبقر  واللحمية  الغرض 

الوطنية والعاملية وغري ذلك. 

»املحّرر»

* للدخول يف البحث نرجو منكم يف البداية أن توّضحوا لنا معنى تقنية الخاليا الجذعية، 
وما هو االستنساخ البرشي؟

 الخاليا الجذعيّة هي خاليا قابلة للتكاثر بشكٍل كبريٍ، كام تقبل التاميز عىل أساس مختلف 

املراتب الخليويّة. غاية ما هنالك أّن هذه الخاليا تنقسمـ  تبًعا للظروف البيولوجية والكيميائية 

الـ  فإّن خصيصة  الشأن  هذا  مختلفة. ويف  نسيجيّة  إىل خاليا  ـ  زراعتها  وظروف  الخاّصة 

)pluripotency( أو )totipotency( التي تنسب إىل املراتب الخليوية الخاّصة ـ وال سيّام 

املراتب الخليوية الجنينية ـ تعرّف بالخاليا ذات القابلية عىل االنشطار إىل أنسجة متعّددة أو 

إىل جميع أنواع األنسجة، وميكن لها أن تنقسم إىل مختلف الخاليا النسيجية. يف تقنية الخاليا 

]1]- تعريب: حسن عيل مطر الهاشمي.
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الجذعية، يتم فصل هـذا الّنوع من الخاليا من مختلف األنسجة، ويتم تخليصها وزرعها يف 

البيئات الحاوية عىل مختلف عنارص النمّو ومقّوماته. إّن هذه الخاليا يطلق عليها مصطلح 

الخاليا التي ال متوت؛ بعنى أنّه بفعل التشطري الخليوي املتعاقب ال تفقد خاصيّتها عىل 

النسيجيّة إذا تعرّضت لظروف  أنّها متتلك قابليّة االنقسام إىل مختلف الخاليا  البقاء، كام 

البيئة التي تزرع فيها واملواد الكيميائيّة التي تضاف إليها. وعليه فإّن الخاليا الجذعيّة هي 

ال  التي  الخليوية،  املراتب  مختلف  إىل  واالنشطار  واالنقسام  التاميز  تقبل  التي  الخاليا 

متتاز بفعل االنشطارات الخليوية املتعاقبة، وإمّنا متتاز إذا ألقيناها بحسب املصطلح نحو 

الخاليا النسيجية املنشودة. وفيام يتعلّق باالستنساخ أو ما يصطلح عليه يف اللغة اإلنجليزية 

بـ )cloning(، كان هربرت فيرب ـ وهو عامل فسيولوجي مختّص يف فسلجة النباتات ـ هو 

 ،)clone( أّول من ابتكر هذا املصطلح سنة 1903 م، حيث أخذه من اللفظ اليوناين القديم

إّن  والنمّو من جديد.  للتربّعم  النبات  قابلية  تعني  نباتية  من ظاهرة  فرع  يطلق عىل  والذي 

استعامل مصطلح )cloning( مأخوذ من هذه الظاهرة حيث يبدو من فرع نبايت ال يحمل 

قابلية إنتاج عينه، أن يُنتج نباتًا مشابًها له. وقد أّدى اإلنجاز الهام الذي تحّقق يف عام 1996 

م حيث تّم استنساخ النعجة دويل بواسطة االستفادة من خاليا ممتازة بالكامل، إىل التوّصل 

إىل إمكانيّة أن يقوم علامء حقل األحياء بسلسلة من هذه التجارب العلمية وال سيّام عىل 

االقتصادية عىل  أبعادها  تحتوي  والتي  املمتازة  الجينية  الخصائص  ذات  الحيوانية  األنواع 

أهمية كبرية، حيث ميكن الحصول عىل إنجازات هاّمة يف صناعة الدواجن وكذلك إصالح 

بقدرات كبرية  تتمتّع  أبقار  أيًضا. من ذلك عىل سبيل املثال: استنساخ  األعراق والفصائل 

عىل التخصيب والتناسل )وإنتاج اللنب بكميات كبرية، ورسعة يف النمو، ومقاومة األمراض، 

والبقاء عىل قيد الحياة مدة أطول عىل مستوى القطيع وسائر الخصائص الجينية املمتازة 

األخرى(. وبطبيعة الحال ال شّك يف أّن التوّصل إىل هذه اإلمكانية ينطوي عىل أهميّة كبرية 

من الناحية االقتصادية وتطوير صناعة الدواجن والزراعة. وأّما بحث استنساخ اإلنسان فقد تّم 

طرحه عام 1969 م من قبل شخص يُدعى هالدن، ثم أجريت بعض التحقيقات والدراسات 

يف هذا الشأن. ويف هذا الخصوص عمدت رشكة )Clonaid( إىل االّدعاء بأنّها قد متّكنت 

سنة 2002 م من استنساخ أّول كائن برشي وأطلقت عليه اسم )Eve( أو »حّواء«، إاّل أّن هذه 

الرشكة مل تقّدم من املستندات والوثائق العلمية ما يثبت صّحة ذلك، وهذا أمر طبيعي بالنظر 

إىل ما يرتتّب عىل ذلك من املسائل األخالقيّة، حيث واجه هذا األمر الكثري من االعرتاضات 
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والشجب واإلدانة. وبااللتفات إىل هذه االعرتاضات املتوّجهة إىل أصل هذه العملية، مل 

يتم طرحها عىل املستوى العاملي با يتيح األرضية لتناول سائر أبعادها العلمية. ويف عام 

2004 م عاد االّدعاء من قبل بعض الجهات حول متّكنها من استنساخ أعداد أخرى من 

النامذج البرشية، ولكن هذه الجهات بدورها مل تقدم مستندات علمية عىل هذه املدعيات. 

األّول:  الشكل  االستنساخ؛  بعملية  القيام  رئيسة يف  أشكال  ثالثة  هناك  العلمية  الناحية  من 

هو الشكل املتّبع يف املختربات عىل نحو شائع تحت عنوان )gene cloning(، ومل يكن 

هذا الشكل مثار جدل من الناحية األخالقية؛ ألنّه كان يتّم يف املراكز العلمية واملختربات 

الخليوية بشكل روتيني. والشكل الثاين هو بحث )reproductive cloning( ويعني استنساخ 

كائن حي بشكل كامل، حيث يدور بحثنا اليوم يف الغالب حول هذا املحور. والشكل اآلخر 

هذا  هو  حاليًا  العامل  يف  عنه  الحديث  يتم  والذي  عالجيّة،  وتوظيفات  تطبيقات  له  الذي 

العالجي  االستنساخ  أو   )Therapeutic cloning( الـ  االستنساخ، وهو موضوع  من  الّنوع 

واالستشفايئ. وبعبارة أخرى: إّن الذي يتّم تداوله حاليًا فيام يتعلّق باالستنساخ يف اإلنسان، 

ليس هو بحث االستنساخ البرشي الكامل عىل طريقة التناسل، وإمّنا هو التوظيف العالجي 

واالستشفايئ لالستنساخ. ويف هذه الطريقة يتم أخذ خاليا جنينية )stem cell( من الجنني 

يف مراحل تكوينه األوىل، ثم تُلقى الخاليا املفصولة إىل مختلف األنسجة املنشودة والتي 

متّس الحاجة إليها، ليك تتّم االستفادة منها يف هندسة النسيج أو األنسجة التالفة واملترّضرة 

أو التي تعاين من الضعف والضمور. وهناك ـ بطبيعة الحال ـ أبحاث ودراسات تخّصصيّة 

أخرى حول االستنساخ ال يتّسع املجال هنا إىل تناولها بالبحث والنقاش.

هذا  إليها  يرمي  التي  الغايات  هي  وما  البرشي،  االستنساخ  مرشوع  وصل  أين  إىل   *
املرشوع؟ ثم كيف تقّيمون موقف بلدان العامل ـ وال سّيام الواليات املتحدة األمريكّية ـ من 

العمل عىل استنساخ اإلنسان؟

-إّن مرشوع االستنساخ البرشي بوجب )reproductive cloning( عىل أساس االتّفاق 

املنعقد بني أكرث من سبعني دولة، تم اعتباره رسميًا عمالً غري مرشوع وال قانوين ومخالف 

للمعايري واملوازين األخالقيّة، وتم حظر القيام به. وفيام يتعلّق بالواليات املتحدة األمريكيّة، 

يف  األمريكيّة  الواليات  من  الكثري  ذهبت  الدراسات  من  واسع  طيف  بعد  إنّه  القول  يجب 

الناحية  قانوين من  األمر غري  اعتبار هذا  منها إىل  وبالتحديد مثاين واليات  م  عام 2014 

يف  استثامر  أو  متويل  بأّي  القيام  حظر  إىل  أخرى  واليات  أربع  ذهبت  حني  يف  العملية، 
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التعامل  يتّم  مل  والتمويل  االستثامر  هذا  منع  إّن  والتناسيل.  البرشي  االستنساخ  خصوص 

معه بوصفه نوًعا من االعرتاض الجاد عىل االستنساخ البرشي، وإمّنا تّم التعاطي معه عىل 

أنّه مجرّد حظر مايل لهذا النوع من املشاريع ال أكرث. وعليه لو أمكن ملؤّسسة تحقيقيّة أن 

نفقتها  أو عىل  ذاتيّة  أو  مالية خاّصة  اعتامًدا عىل مصادر  تعمل عىل متويل هذا املرشوع 

الخاصة، لن يتّم ردعها أو إيقافها عن مواصلة هذا املرشوع وامليّض به إىل نهايته. وفيام 

يتعلّق بعرش واليات أخرى اعترب القيام بـ )reproductive cloning( غري ممنوع برشط أن 

يتّم القضاء عىل الجنني املتخلّق من هذه العملية يف مراحل تكوينه األوىل وعدم نقله إىل 

الغايات  أجل  من  الواليات  هذه  ُعّد يف  البرشي  باالستنساخ  القيام  إّن  آخر.  رحم شخص 

بهذه  القيام  اعترب  فقد  أخريني  إىل واليتني  بالنسبة  ولكن  الحد،  هذا  إىل  مقبوالً  التحقيقيّة 

العملية غري ممنوع، وكان الدليل عىل عدم حظره ومنعه يف هاتني الواليتني هو التقّدم الذي 

يجب تحقيقه يف إطار األهداف العالجيّة والطبيّة وما إىل ذلك من األمور األخرى. ولكن 

بغض الّنظر عن مسألة االستنساخ البرشي، واّدعاء رشكة )Clonaid( القائل بوالدة طفلة يف 

البرشية يف عام  البلدان األخرى باالستنساخات  سنة 2002 م، وكذلك دعوى قيام بعض 

2003 م، فقد تّم بالفعل إجراء استنساخ عىل القرود، حيث نجحت تجربة استنساخ القرد 

ماكاك )macaques(. والسبب الذي يدعونا إىل تناول بحث استنساخ القرود يعود إىل الشبه 

أّي  القائل: إىل  السؤال  باإلجابة عن  يتعلق  فيام  البرشي. وأّما  بينه وبني االستنساخ  الكبري 

مرحلة وصل مرشوع االستنتساخ البرشي؟ وما هي الغايات املنشودة من هذا املرشوع؟ فإّن 

الجواب هو بطبيعة الحال أّن من أهّم األهداف التي يُراد تحقيقها من وراء االستنساخ البرشي 

هي الفوائد العالجية منها إىل االستنساخ البرشي الكامل. كام أّن توظيف هذا املرشوع يف 

الكثري من األمراض التي تحتاج إىل استبدال نسيج أو عضو أو جزء منه، يعّد من التطبيقات 

إذا  ما  البحث حول  الكامل يدور  البرشي  التقنية. ويف خصوص االستنساخ  األخرى لهذه 

كان بقدورنا إعادة بعض األشخاص العباقرة والذين يتمتّعون بكفاءات ذهنيّة وعقول جبّارة 

إىل الحياة ثانية واالستفادة من قدراتهم وطاقاتهم العلمية والعقلية؟ فهل ميكن لنا ـ عىل 

سبيل املثالـ  أن نستعيد استنساخ ألربت أنشتاين أو ليوناردو دافنتيش وأرضابهام؟ كام متّت 

القائل: إىل أي حّد سيكون الشخص املستنسخ شبيًها بنسخته األوىل؟  البحث  إثارة هذا 

فهل سيكون بني النسختني مجرّد تشابه ظاهري فقط؟ وما هو الشأن من ناحية أداء مختلف 

األنظمة الجسدية با يف ذلك السلسلة العصبية واألعصاب املركزية والذكاء والدراية التي 

ميكن توقّعها من الشخص املستنسخ؟ كل هذه األمور جديرة بالبحث، وسوف نتحّدث عن 
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ذلك يف مجاله املناسب إن شاء الله. كام يُعّد التوظيف العالجي لالستنساخ البرشي يف 

 medicine( حقل الطب الرتميمي وإمكان استبدال النسيج أو األعضاء يف الطب الشخيص

personalized( ـ حيث يتّم بحث ودراسة بروتوكول كّل شخص بشكل مستقل ـ أمرًا بالغ 

األهمية. من ذلك عىل سبيل املثال إذا كان الشخص مصابًا بعجز كلوي أو يعاين من مرض 

مزمن يف الكبد، فإنّه وإن أمكن زرع كلية أو كبد له من شخص آخر متربّع، بيد أّن عدم القرابة 

الجينية املضادة وإمكان طرد الجسم للعضو الجديد يبقى أمرًا مطروًحا، وهذا ميثّل مشكلة 

ماثلة، وهنا يأيت دور الحديث عن الطب املتمحور حول الشخص والفرد. ويف هذه الحالة 

التكّون،  داخل جنني يف حالة  املصاب  للشخص  الجذعية  الخاليا  نزرع  أن  لنا  أمكن  إذا 

 inner cell( املزروعة سوف تلتحم مع الكتلة الخليوية الداخلية )stem cell( فإّن الخاليا

الخاليا يف مراحل  التكوين والتخلّق، وتتوزّع هذه  الذي هو يف طور  الجنني  لهذا   )mass

ليك  ـ  املثال  سبيل  عىل  ـ  ذلك  من  البدن.  أنسجة  مختلف  يف  الجنيني  والتكوين  النمّو 

نستبدل كبد الشخص الذي يعاين من تليّف يف الكبد، نعمل يف البداية عىل تعديل الجينات 

الدخيلة يف توليد الكبد يف جنني الخنزير، بحيث نعمل عىل إبطال نشاط مجموع الجينات 

التي ميكنها تشكيل الكبد يف جسم الخنزير. وعليه سوف يكون الجنني الذي هو يف طور 

التكّون فاقًدا للكبد من الناحية العملية وسوف ميوت. ويف ظّل هذه الظروف سوف نعمل 

عىل تزريق الخاليا الجذعية للشخص املذكور يف جوف جنني الخنزير، وإّن هذه الخاليا 

بعد اتّصالها بكتلة الخلية الداخلية سوف تكون الحًقا هي البديل للخاليا الجذعية املكّونة 

لخاليا الكبد. وعىل هذا األساس فإّن الخنزير أو الحيوان املنشود بدالً من امتالكه لكبده 

أّي  أو  كبًدا برشيًّا  به، سوف ميتلك يف جوفه  الخاص  الطحال  أو  البنكرياس  أو  الخاص 

عضو برشي آخر. وعىل هذا األساس فإّن كبده سوف يكون من الناحية الفعلية كبد ناشئ من 

خاليا برشية، وحيث إنّه يف املرحلة الجنينية مل تتميز خالياه الدفاعية الطاردة التي ميكنها 

دفع النسيج املنشود، فإّن جسم الجنني سوف يعترب الخاليا املودعة فيه من خالياه الذاتية. 

ويف هذه الحالة لن يحدث طرد نسيجي، وميكن إخراج النسيج املنشود من جسم الحيوان، 

وزرعه داخل جسم اإلنسان.

* ما هي املحاسن واملعطيات اإليجابية املرتتّبة عىل مرشوع االستنساخ البرشي بالنظر 
إىل التطّورات واآلفاق واألهداف التي يشتمل عليها؟

-لقد تقّدم جزء كبري من الجواب عن هذا السؤال يف معرض اإلجابة عن السؤال السابق. 
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العالجي  االستنساخ  بحث  هو  أكرب،  بشكل  البرشي  االستنساخ  ببحث  يرتبط  الذي  إّن 

)Therapeutic cloning(، والذي يتّم توظيفه من أجل رفع األمراض أو الحيلولة دون ظهور 

نقص  أو  عاهات جسديّة  إىل  تعرّضوا  الذين  األشخاص  مساعدة  أو  األمراض  من   الكثري 

عضو أو عجز يف وظائف بعض األعضاء، وال سيّام يف الطب املتمحور حول الفرد، حيث 

السليم،  بالعضو  العضو املترّضر واستبداله  التي ميكن معها استخراج  القابلية  توجد هذه 

األداء،  يف  نقص  من  يعاين  الذي  الجني  من  جزء  تعديل  عىل  مطلوب  بشكل  العمل  أو 

وبعد تعديله جينيًّا وتلفيقه بطريقة االستنساخ، يتّم العمل عىل رفع ذلك النقص. وعىل هذا 

مثل:  أعضاء  استبدال  بغية  العالجي،  االستنساخ  األكرب من  االستفادة  كانت  رّبا  األساس 

ماّم  الخرف،  أو  املزمنة  باألمراض  يتعلّق  فيام  وما إىل ذلك، وحتى  والقلب  والرئة  الكىل 

يُرجى اليوم عالجه من خالل االستفادة من الخاليا الجذعيّة الجنينية. وهكذا عالج أمراض 

النقص الجيني والورايث بواسطة االستفادة من تلفيق العالج الجيني واالستنساخ، وال سيّام 

يتمتعون  الذين  األفراد  لدى  أخرى  ناحية  ومن  الجذعية.  الجنينية  الخاليا  من  االستفادة 

 )5CCR( شوهد حدوث نشاط يف جني الـ ،)HIV( بقاومة تجاه بعض األمراض مثل الـ

بحيث يعطيهم مناعة تجاه هذا الفايروس. وعىل هذا األساس فإّن معرفتنا بالوضع الجيني 

لدى هذا الفرد، وإمكان التعديل الجيني والورايث يف األجيال القادمة بواسطة االستفادة من 

األساليب الخليوية تطرح أساليب لعالج هؤالء األشخاص. وعىل نطاق أوسع فإّن االستفادة 

من هذه املجموعة من التقنيات تذلّل إمكانية الحيلولة دون ظهور هذا الّنوع من  األمراض 

الوراثية يف األجيال القادمة. من قبيل رفع مستوى املقاومة لدى األفراد يف إفريقيا، ورفع 

مستوى املناعة لديهم تجاه اإلصابة بفايروس اإليبوال، من خالل التعرّف عىل الجينات لدى 

األشخاص الذين قاوموا هذا املرض. هذه من جملة اآلفاق املاثلة أمامنا والتي ميكن بيانها 

يف إطار تطبيقات االستنساخ البرشي.

* ما هي االنتقادات الدينّية الواردة عىل مرشوع االستنساخ البرشي؟ وبعبارة أخرى: ما 
هو موقف الدين من هذه املسألة؟

املسائل  عن  النظر  بغض  ـ  الشبه  متام  آخر  بشخص  شبيه  شخص  إيجاد  أمكن  لو   -
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األخالقية والدينية ـ هل سيكون الروح التي ينفخ يف جسمه هو الروح نفسه لصاحب الخليّة 

أّن  يبدو  هنا ال  الشأن. ومن  لدى املختّصني يف هذا  االعتقاد  مثل هذا  يوجد  األوىل؟ ال 

الدينية. وعليه فإّن بحثنا يف حقل االستنساخ  االستنساخ البرشي متعارض مع املعتقدات 

البرشي ال يعني أّن اإلنسان قادر عىل نفخ الروح فيه. ومن ناحية أخرى مل يرد نهي أو ردع 

من الله عن إمكانيّة إيجاد بعض األشياء. ال عىل ذلك الشكل الذي يجعلنا قادرين عىل خلق 

أشياء من العدم. ففي االستنساخ البرشي نحن منتلك بويضة مل نقم نحن بخلقها. لدينا مانح 

الخلية النووية، وهي األخرى مل نقم نحن بخلقها. وعىل كل حال نحن منتلك يف البني مواد 

 ،)DAN( لسنا نحن من خلق شيئًا منها. وحتى لو قلنا بأّن اإلنسان سوف يتمّكن من صنع الـ

من   )DAN( الـ  تشكيل  تعمل عىل  دقيقة  يتكّون من جزيئات  بدوره   )DAN( الـ  هذا  فإّن 

أنّنا  أوجدها وخلقها. بعنى  لسنا نحن من  الجزيئات  بعضها، وهذه  خالل االنضامم إىل 

ال نستطيع أن نقّدم أنفسنا أبًدا بوصفنا خالقني يف عرض الله سبحانه وتعاىل؛ ألّن مثل هذا 

االّدعاء سيكون اّدعاًء جزافيًّا واعتباطيًّا. وعىل هذا األساس فإّن الخلق بهذا املعنى ال موضع 

له من اإلعراب يف مورد اإلنسان. أجل، ميكن لنا أن نكون مبدعني ألثر ما، إال أّن الخالق 

األصيل حتى يف مثل هذه الحالة سيكون هو الذي أوجد هذه املواد األولية وخلقها، وهو 

غرينا بال شك. وعىل هذا األساس فإيّن من هذه الناحية أرى أّن الكثري من العلامء يف حقول 

املعارف الدينية ـ سواء يف اإلسالم أو سائر األديان واملذاهب األخرى ـ يُجمعون عىل هذه 

املسألة، وال يرون إشكاالً يف القيام بها. ومن الناحية العمليّة يف األبحاث واملسائل الدينيّة 

ما دام اإلنسان ال يّدعي مثل هذه االّدعاءات التي تجعل منه نًدا لله، ال ميكن ألحد أن يُشكل 

إنتاج وتكثري أصناف حيوانية تساعد عىل  إطار  تريد االستفادة من علمك يف  فأنت  عليه. 

تعزيز املستوى االقتصادي، رشيطة أن ال تلحق األذى بالبهيمة، يبدو أنّه ليس هناك ما يدعو 

إىل املنع من ذلك. وهو ما قمنا به يف مخترباتنا بشكل وآخر. وهو األمر الذي قامت به أكرث 

البلدان األخرى قبلنا أيًضا. وأّما يف مورد اإلنسان فهناك ـ بااللتفات إىل املسائل األخالقية 

ـ الكثري من األقوال والكلامت التي سوف نشري إليها بشكل مخترص.

* ما هي االنتقادات والتحديات »األخالقية« الواردة عىل االستنساخ البرشي؟

- رّبا الذي ميكن تناوله بالبحث أكرث من غريه يف هذا الشأن هو الجانب األخالقي من 

املوضوع. إّن الذي يتم التأكيد عليه بشكل أكرب، هو البحث عن الهويّة الشخصيّة لألفراد؛ فلو 
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أوجدنا أشخاًصا مثل شخص واحد، ألن يؤثّر ذلك يف هويّة الشخص األّول، أو األشخاص 

أّن  بيد  للجدل،  املثري  آراء مختلفة حول هذا املوضوع  هناك  بعد ذلك؟  الذين سيولدون 

أغلب هؤالء األشخاص يذهبون إىل القول بأّن هذا األمر من شأنه أن يكون مثريًا للمشاكل. 

وذلك ألّن كل واحد منا ميتلك شخصيّة تخّصه، وكّل واحد مّنا يحّب أن يحافظ عىل هذه 

االستنساخ  اآلخر هو: هل مرشوع  البحث  دون غريه.  وتعنيه  تخّصه  التي  الفّذة  الشخصيّة 

وذلك  بالكامل.  مأمونًا  مساًرا  ليس  أنّه  نعلم  أنّنا  حني  يف  بالكامل؟  مأمون  مسار  البرشي 

ألنّنا نعلم أّن الخليّة التي تستقّر داخل البويضة الفاقدة للنواة، قد تحمل يف ذاتها درجات 

من الـ )mutation(، وهذه املقولة بعد تكّون الجنني، قد تخلق بعض املشاكل فيام بعد 

الوالدة ويف املراحل التالية من النمّو. ومن ناحية أخرى فإّن جدوائيّة ونسبة كامل االستنساخ 

متدنية جًدا، وإّن الكثري من األجّنة التي توجد بهذه الطريقة تفقد حياتها، وهناك الكثري من 

بويضات  أخذ  لنا  يجوز  اآلخر: هل  والسؤال  واإلخفاق.  الفشل  واجهت  التي  االنعقادات 

الـ )reproductive cloning(؟ يرى املحّققون عدم  األشخاص واالستفادة منها من أجل 

وحتى  األخالقية.  الناحية  من  البويضات  إلنتاج  مصانع  بوصفهم  األشخاص  اعتبار  جواز 

الـ )IVF( يف اإلنسان حيث ال يرد بحث االستنساخ البرشي تقوم بعض النساء  يف مقولة 

والتربّع   )donation egg( الـ  خصوص  ويف  املادية.  احتياجاتهن  بسبب  بويضاتهن  ببيع 

متدنّية   )efficiency( الطاقة  فاعلية  تكون  البرشي، حيث  االستنساخ  مسار  بالبويضات يف 

للغاية، حيث يخضع األشخاص لتأثري الرتكيبات الهرمونية يف مراكز العالج بغية الحصول 

عىل املزيد من البويضات، هل يسوغ لنا الرتويج ملثل هذا األمر عىل املستوى العميل؟ 

إّن القيام بهذا األمر رغم الربح الذي يجنيه الشخص املتربّع بالبويضة، ولكّنه يرّض بصّحته 

وسالمته قطًعا. ومن هنا فقد كانت هذه القضية عىل الدوام مثار انتقاد من الناحية األخالقية، 

ثم إّن الخاليا املانحة للنويّة التي يتم أرشفتها قبل ذلك، وميكن أن تحدث يف هذه األرشفة 

سلسلة من الطفرات املختلفة؛ أفال يؤّدي هذا األمر إىل ظهور أمراض وسلبيات جديدة يف 

الجنني املولود حديثًا؟ ومن ناحية أخرى فإّن الخلية التي يتّم وضعها يف البويضة يجب أن 

تعاد برمجتها )reprogram( مجّدًدا، لتحصل عىل خاصية الـ )totipotency(. من ذلك ـ 

عىل سبيل املثال ـ أّن الخلية التي كانت قبل ذلك تؤّدي دور الجلد، يتعنّي عليها اآلن أن 

الـ  تغيري عنرص  مندوحة من  هنا ال  )totipotent(. ومن  بوصفها خليّة جنينيّة  متثّل دورها 

)epigenetic( يف هذه الخلية. وعىل هذا األساس يجب من الناحية العملية إسكات سلسلة 
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التي  األخرى  الجينات  من  واستدعاء سلسلة  السابق،  ناشطة يف  كانت  التي  الجينات  من 

تشّكل الجزء األكرب من الجينات، والعمل عىل دعوتها مجّدًدا لتلعب دورها بوصفها نواة 

الخلية  نواة  الـ )remodeling( و)reprogramming( يف  إّن مقولة  الجنني األوىل.  لخلية 

الكثري  السياق ميوت  هذا  كبري. ويف  حّد  إىل  البرشي  االستنساخ  فاعلية  تخفض  املانحة 

من األجّنة يف املراحل األوىل من التكّون، بل وإّن الكثري منهم يسقطون حتى يف مرحلة 

االنعقاد والحمل بسبب هذه التغيريات العارضة أو بفعل متغرّي الـ )epigenetic(، وحتى إذا 

بلغوا مرحلة الوالدة، هناك احتامل كبري أن ميوتوا بعد الوالدة أو خالل السنتني أو السنوات 

الثالثة األوىل من مجيئهم إىل هذه الحياة. وبطبيعة الحال فإّن كّل سقط ينطوي عىل مخاطر 

تتعرّض لها األم. ومن هذه الناحية هناك جدل أخالقي محتدم بشأن والدة كّل هذه األجنة، 

وأّن الكثري منهم ميوتون يف هذا املسار؛ لنحصل يف نهاية املطاف عىل جنني يصل إىل 

النشاط  مرحلة الوالدة، وال نعلم هل سيكون له بعد الوالدة ويف املستقبل فرصة مامرسة 

من  جنسيتني  خليتني  بني  للتالقح  نتيجة  الحاصل  الكائن  إىل  بالنسبة  املتاح  ذاته  الجيني 

البويضة والحيمن أم ال؟ وعىل هذا األساس هناك عىل الدوام مخاطر تكمن يف عدم متّكن 

هذه الخاليا من أداء دورها بشكل فاعل، وسوف يرتك هذا األمر الحًقا مشاكل واضطرابات 

متنّوعة يف كروموزومات الشخص الذي يولد وما إىل ذلك من املعضالت واآلفات الظاهرية 

األخرى. ومن ناحية أخرى فإّن مرشوع االستنساخ البرشي ينطوي عىل مسار مكلف، ونحن 

من الناحية العمليّة نعمل يف هذا املرشوع عىل توفري خدمة لألغنياء فقط يك يتمّكنوا من 

االستفادة من هذه التقنية؛ حيث إّن من بني تطبيقات االستنساخ البرشي هي االستعانة بها 

التلقيح  بعملية  الوفاء  يستطيعون  وال  الُعقم  من  يعانون  الذين  األشخاص  مشكلة  حّل  يف 

إّن  إذ  العملية؛  الناحية  من  الجيني  التنّوع  مستوى  ينخفض  سوف  وبذلك  طبيعي.  بشكل 

من بني املفردات الجاملية واملدهشة يف عامل الخلق هو التنّوع الذي نراه يف املوجودات 

هذه  يف  املوجود  التنّوع  من  يقلّل  سوف  االستنساخ  فإّن  األساس  هذا  وعىل  والكائنات، 

الذين  هل  اآلخر:  األمر  األخالقية.  الناحية  من  مثار جدل  يعترب  بدوره  األمر  وهذا  الحياة، 

يولدون من طريق االستنساخ البرشي سوف يتمتّعون بعدل أعامر مثل تلك التي يتمتّع بها 

أولئك الذين يولدون بشكل اعتيادي؟ هناك يف نهاية الـ )DNA( كروموزومات متوالية من الـ 

)nucleotide( تحت عنوان الـ )telomere(، حيث يتناقص طولها تباًعا بواساطة تقسيامت 

خليوية متعاقبة يف طول العمر، حتى ال يعود للخلية قابلية التكاثر، وتفقد خصوصيّة بقائها 
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عىل قيد الحياة. بعد مالحظة ما تقّدم، أال يؤّدي مسار االستنساخ البرشي الذي يتّم فيه أخذ 

خلية من املتربّع بالنواة إذا كان هذا املتربّع شخًصا كبريًا يبلغ من العمر ثالثني أو أربعني 

الجنني  ذلك عىل  يؤثّر  أال  أخرى:  بعبارة  العملية،  من هذه  املولود  الجنني  تأثّر  إىل  سنة، 

املولود من تلفيق الخاليا الجنسية من حيث قرص الـ )telomere(، فيؤّدي ذلك إىل تقصري 

عمر الجنني املولود حديثًا؟ وعىل الرغم من أّن الدراسات التي أجريت يف هذا الشأن قد 

أثبتت أّن الـ )telomere( يعمل عىل إعادة صياغة نفسه يف مسار انتقال النواة، ولكن تبقى 

الهواجس عىل الدوام باقية؛ إذ رّبا واجه هؤالء األشخاص مشكلة من ناحية طول العمر إىل 

حّد ما، يُضاف إىل ذلك مختلف أنواع اآلفات، من قبيل: زيادة األنسولني يف الدم، وانخفاض 

منسوب السكر يف الدم، واألمراض التنفسيّة والعصبية، وضعف املنظومة الدفاعية وجهاز 

املناعة يف الجسم، وما إىل ذلك، من بني الهواجس املاثلة يف مسار االستنساخ البرشي. 

 )stem cell( أّن لخاليا الـ )therapeutic cloning( ومن التحديات األخرى يف بحث الـ

 )stem cell( خصوصيًّة تشبه خصوصيّة الخاليا الرسطانية. ومن ناحية أخرى فإّن خاليا الـ

خالل األرشفات املتعّددة والتقسيامت الخليوية، تتوفّر لها إمكانيّة تراكم املوتاسيون بشكل 

كبري، األمر الذي يخلق أرضية لظهور الرسطان والتحديات األخالقية املرتتبة عىل ذلك.

* ما هي التحديات »الحقوقية« واالنتقادات الواردة عىل االستنساخ البرشي؟

-إّن األبحاث واملسائل الحقوقيّة ال تدخل يف مجال اختصايص، بيد أّن الذي تعلّمته 

األساس  يف  لنا  يجوز  هل  هو:  الشأن  هذا  يف  واألصدقاء  اإلخوة  مع  التحاور  خالل  من 

اإلرث واألبحاث  قبيل  إثارة مسائل من  إىل  أم ال؟ ألّن ذلك سيؤّدي  نستنسخ شخًصا  أن 

الفرديّة والشخصيّة للشخص املستنسخ. وهل ميتلك  الخاّصة بحقوق اإلنسان والحقوق 

هذا الشخص املستنسخ من الناحية القانونية مثل حقوق الشخص األّول الذي تكّون منه؟ 

الشخص  هل  اآلخر:  والسؤال  محتدم.  جدل  موضع  تزال  وال  كانت  وإثارات  أسئلة  هذه 

املستنسخ هو الشخص األّول عينه الذي تكّون من خليّته؟ يف الحقيقة ال يوجد هناك ما 

الخلية األوىل من  الشخص املستنسخ صورة متطابقة متاًما مع صاحب  أن يكون  يضمن 

حيث الخصائص السلوكية واألخالقية؛ وذلك ألّن الخصائص الفردية والشخصية هي مزيج 

من التفاعالت الجينية والبيئية والعلمية والرتبوية التي تخضع للظروف املحيطة بالشخص 

وما إىل ذلك من العوامل والعنارص األخرى. وعليه فإنّه من الناحية الحقوقية باإلضافة إىل 
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انتهاكنا لفردية الفرد وهويّته الشخصيّة، سوف تكون األبحاث املحيطة بهذه املسألة مثار 

جدل ولغط، وهي أمور من قبيل ما إذا كان هناك إرث ومرياث، وكيف ميكن تقسيم الرتكة ـ 

إذا كان هناك من تركة ـ بني هذين الشخصني، وما إىل ذلك من املسائل األخرى.

* ما هي التحّديات العاطفّية والشخصّية املرتتّبة عىل االستنساخ البرشي؟ ويف األساس 
كيف ميكن لهذه املسألة أن تُدخل أزمة الهويّة يف املستقبل؟

-لقد أرشنا يف طيّات ما تقّدم إىل هذه الناحية بشكل وآخر؛ وهي أيّن ـ عىل سبيل املثال 

ـ إذا اتّخذت قراًرا بأن يكون يل ولد مستنسخ مني، إّن هذا الولد سوف يغدو بعد عرشين 

سنة ـ أو بعد ثالثني أو أربعني أو خمسني سنة ـ شخًصا يشبهني متاًما، وسوف يبقى السؤال 

الشخص  أنا هو  فهل  أكون؟!  »تُرى من  قائالً:  نفسه  يسأل  الدوام؛ حيث  أمامه عىل  ماثالً 

أنا أخوه؟«. ويف األساس من  أم  الخلية؟  الذي أخذت منه  املستنسخ عن ذلك الشخص 

هو والد هذا الشخص؟ وبعبارة أخرى: إّن هذا الشخص املستنسخ سوف يقول لنفسه عىل 

الدوام: مل يكن يل أب أو أم ليأتيا يب إىل هذا العامل، وعىل هذا األساس لن يشعر بأّن له 

ا مثل األشخاص الطبيعيني؛ ومن هنا فإنّه ال يعلم ما إذا كان أًخا أو نجالً لصاحب  أبًا وأمًّ

الخلية. ومن هنا فإنّه سوف تكون هناك عىل الدوام تحّديات خاّصة من هذا الّنوع تحتدم 

يف ذهن الشخص املستنسخ من الناحية الروحيّة والذهنيّة، وإّن هذا األمر سوف يطغى يف 

األساس عىل العالقات والروابط األرسية. فأنا بالتايل من أكون يا ترى؟ فهل أنا أعّد يف نهاية 

املطاف ابًنا لهذه األرسة أم أنا شقيقها؟ ومن ناحية أخرى عندما ينظر الشخص املستنسخ 

إىل الشخص املتربّع بالخلية ـ ال سيّام إذا كان الشبه بينهام بالًغا حّد التطابق ـ ميكن أن 

يحمل ذلك تحديات ذهنيّة مستفحلة من الناحية الروحية والنفسية. وعليه فإنّه باإلضافة إىل 

التحديات املاثلة أمام العالقات األرسية، هناك تحديات يف حقل الهويّة أيًضا. وهي أنّني 

من أكون يف نهاية املطاف؟ نجل من؟ شقيق من؟ وهل أنا بنت أو أم؟

التبعات والتداعيات التي سوف  * كيف تقّيمون مستقبل االستنساخ البرشي؟ وما هي 
ترتتّب عىل هذا املستقبل؟ وما هي املزايا والعيوب التي ترتتب عىل ذلك؟

-إّن الكثري من األمور التي كانت ممنوعة يف السابق، تّم رفع الحظر عنها الحًقا، وأصبح 

من املمكن تداولها واالستفادة منها. وعليه ال ميكن الحديث يف هذا الشأن بشكل واضح 
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ورصيح أو إصدار أحكام محسومة وقاطعة يف هذا األمر. وأّما اإلجابة عن السؤال القائل: 

عنه خالل هذا  اإلجابة  إىل  فقد أرشنا  ترتتّب عىل ذلك؟«؛  التي  والعيوب  املزايا  »ما هي 

البحث والحوار بشكل نسبي. وربا كانت املزيّة األكرب يف االستنساخ البرشي تكمن يف 

لغرض  مزمنة،  أمراض  أو  اختالالت  من  يعانون  الذين  لألشخاص  وأعضاء  أنسجة  إنتاج 

بالنسبة  سيّام  والجسدي. وال  النفيس  املستوى  آالمهم عىل  وإزالة  معاناتهم  القضاء عىل 

إىل األمراض التي يصعب عالجها؛ حيث تكتسب هذه املسألة أهميّة أكرب؛ من قبيل العضو 

الذي ال يرجى عالجه أو األمراض القلبية وأمراض العروق والرشايني أو األمراض الوراثية 

والجينية، حيث ال تجدي العقاقري املتوفّرة حاليًا يف عالجها. وأما عيوب االستنساخ البرشي 

ـ كام سبق أن ذكرنا ـ فهي أنّها باإلضافة إىل املسائل األخالقية، تعاين من جدوائية متدنية 

يف مسار االستنساخ البرشي؛ حيث إمكانية واحتامل ظهور التداعيات والتبعات العالجية 

غري املقصودة، مام ال يزال يشكل هاجًسا يف هذا املجال. وعليه فإّن اإلجابة عن السؤال 

القائل: »كيف تقيّمون مستقبل االستنساخ البرشي؟« ـ بعزل عن التطبيقات العالجيّة له ـ 

سوف تكون رهًنا بهذه التداعيات والهواجس وسائر التحّديات املاثلة أمامنا.
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حوار مع الدكتور عادل عوض 

إنطالقاً من منهج نظر فلسفة العلوم، يرى الدكتور عادل عوض الباحث املرصي وأستاذ 

كهف  يف  االنطواء  إىل  آلت  الغربّية  العقالنّية  الحضارة  أّن  املنصورة،  جامعة  يف  الفلسفة 

التقنّية، ومل تعد تقدر عىل إنتاج معارف وعلوم إنسانّية خارج هذا الكهف.

يف هذا الحوار تيضء أجوبة الربوفسور عوض عىل مجموعة من اإلشكاليات املفصلّية 

التي تعربها الحضارة الغربية املعارصة، ويف مقّدمها معضلة التشّيؤ يف حركة الفكر وسيادة 

تقنية االستهالك عىل حساب القيم.

»املحّرر»

* مستهّل أسئلتنا يتعلّق با طرأ عىل فلسفة العلوم من تحّوالت، وخصوصاً يف جانبها 
التّقنى الذي صار أشبه بالوعاء الذي يختزل كّل نظرياتها. إىل أّي مدى كان للثورة التقنية 

العلميّة  مناهجها  تأثريها عىل  لناحية  سيّام  وال  العلم  لفلسفة  املعريف  البناء  آثار عىل  من 

واألخالقيّة؟

- ال شّك أّن هناك العديد من التطّورات الراهنة التي لحقت بفلسفة العلوم وال سيّام يف 

جانبها التّقني، فمع بدايات القرن العرشين أصبح التقّدم التكنولوجى يسري برسعٍة فائقٍة – 

وحسب وجهة نظر فؤاد مريس – أّن ذلك كان نتيجة لدخول تكنولوجيا االتّصاالت ومعالجة 

تكنولوجيا  »ثورة  اسم  عليها  أطلق  ما  وهي  اإللكرتونية،  الحاسبات  طريق  عن  البيانات 

املعلومات« التي تتعلّق بجمع وتوصيل وتخزين واستعادة ومعالجة وتحليل املعلومات، 

وتقوم عىل الّربط بني التكنولوجيا املبنيّة عىل اإللكرتونيات الدقيقة وصناعة املعلومات، 

وتتصف بسامت أهّمها أنّها ذات كثافة علميٍّة شديدٍة، كام تتميّز بشّدة كثافة رأس املال فيها 
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األيديولوجيا  أصبحا هام  والتكنولوجيا  العلم  أّن  آخرون  العاملي. كام رّصح  النطاق  عىل 

الجديدة، وأبرزهم هايدغر وفالسفة مدرسة فرانكفورت وهابرماس وعامل االجتامع والسياسة 

بالدور  يقومان  أصبحا  والتكنولوجيا  العلم  أّن  إىل  هؤالء  يذهب  إذ  إيلول؛  جاك  الفرنىس 

الهيمنة  صور  كافّة  عىل  الرشعيّة  وإضفاء  القائم،  الوضع  تربير  يف  لأليديولوجيا  التقليدى 

السياسية واالقتصادية، واستبدال العقالنية األداتيّة، وهي عقالنيّة الوسائل، بعقالنيّة األهداف 

بشكٍل  للّنظر  الفت  وهو  العلم،  فلسفة  يف  الحق  تطّور  هناك  أّن  كام  املوضوعية.  والقيم 

واضٍح، وخاصة مع االرتباط األعظم بفلسفة التكنولوجيا، وهو ما أسامه »دون إد« األسلوب 

علم  وحتى  للعلم،  الجديدة  الفلسفة  يف  كون  أتباع  الواقعيون،  للعلم.  الذرائعى  الواقعى 

كان  التجريبى  االختبار  أساسية.  نظرية  كمبادرة  العلم  عىل  ركّزوا  العلميّة  املعرفة  اجتامع 

عام  بشكل  كان  االختبار  لكن منوذج  العلمية،  للمعرفة  الواقعي  املذهب  لتعريف  محّدًدا 

مالحظة شعوريّة مبارشة.

البُعد  بني  يجمع  بامتياز،  فلسفياً  سؤاالً  الراهن  عرصنا  يف  التكنولوجيا  أصبحت  فقد 

من  يجعل  يكاد  بل  واألخالقي؛  والقيمي  واالجتامعي  الذايت  والوجود  واملعريف  املادي 

البُعد األخالقى بوجٍه خاصٍّ بُعداً إشكالياً أساسياً يف هذا السؤال الفلسفي املعارص دون 

فيام   – يكون  أن  االبستمولوجى  املعريف  البُعد  لعّل  بل  األخرى،  أبعاده  قيمة  من  اإلقالل 

يتعلق بقولة العقل والعقالنية – من العوامل األوىل التي فجرت هذا السؤال الفلسفي حول 

التكنولوجيا. وقد ركّزت تكنولوجيا العلم عىل استخدام اآلالت أو األجهزة، ولكّنها ليست 

العلم يف أي عدد من  التكنولوجيا بالرضورة إىل وراء فلسفة  محدودة بذلك. متتّد فلسفة 

االتّجاهات بعناها املعارص، إاّل أنّها ال تستطيع أن تتجّنب التداخل مع فلسفة العلم وهو 

التداخل املقرتح هنا. وحقيقة األمر أّن تاريخي الخاص ىب ودوافعي – دون إد – اتّخذت هذا 

االتّجاه يف منتصف السبعينيات وتستمّر من داخل الحدود املعرتف بها لفلسفة التكنولوجيا. 

ال توجد –إًذا- معرفة بدون تقنيٍة معيّنة للمعرفة؛ فالتقنية التي هي يف األساس وسيلة من 

النظريّة  التكيّف مع املحيط تصبح بشكٍل من األشكال وسيلًة من وسائل املعرفة  وسائل 

والعمليّة. فلكّل عرص علومه املرتبطة بجموعة التقنيات املادية والفكرية الخاّصة به. ومن 

زاوية املعرفة وعالقتها بالعرص.

استطاع اإلنسان – كام تناوله محمود جمول – أن يُسيطر عىل الطبيعة بواسطة اآللة، وأن 
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يُحّولها ويتحّكم بها لصالحه. وبذلك أصبح سيد الكون. فالعلم من ناحية والعمل من ناحية 

صورة  الخارجيّة  للطبيعة  أعطت  قد  ولالكتشاف...إلخ.  لالخرتاع  املستمر  والتطبيق  ثانية 

اإلنسان الفاعل فيها بكّل قواه الجسديّة واالجتامعيّة والعقليّة. اآللة جّسدت انتصار اإلنسان 

عىل الطبيعة، فالرافعة والدوالب واملحرّك والسيّارة، واألدوية، وغريها. هي أمثلة قاطعة عىل 

صّحة هذا االنتصار وعىل إخضاع العامل الخارجى لإلنسان يف تجارب التكيّف مع املحيط.

وما لبث أن توّصل اإلنسان يف العقود القليلة املاضية إىل مجاالت تكنولوجيّة أحدث 

تتعلق بثورة املعلومات واالتصاالت والثورة البيولوجية.

وقد تجلّت فلسفة التكنولوجيا عند هايدغر كام أكّد دون إد يف كتابه مدخل إىل فلسفة 

التكنولوجيا عن طريق تناوله لظاهرة الوجود، لذلك يؤكّد أّن عالقاتنا األّوليّة بالعامل أو بيئة 

يف  تتمثّل  جسمية،  عالقة  وعمل،  مامرسة  عالقة  بل  تصّوريّة،  عالقة  أّوالً  تكن  مل  الخربة 

القرن  فلسفة  يف  املثرية  الشواهد  أعظم  من  واحداً  أصبح  الذي  واملثال  املعتاد.  الّنشاط 

يلتقط املطرقة  ليصنع حّجته، فاإلسكايف  العرشين، هو استخدام هايدغر »رسم املطرقة« 

داخل سياق عقالين الستخدامات محّددة، تختّص فيها املطرقة بنوع من مجاالت العمل 

الشاق، وهي تُشري إىل إنتاج يشء من صنع اإلنسان، حيث إّن استخدمها الحقيقي يقّدم نوعاً 

خاصاً من املعرفة العمليّة التي ليست تصّوريّة بشكٍل أوىل، بل عينيّة أو جسميّة.

قّسم هايدغر الوجود إىل نوعني »وجود يف العامل« و»وجود يف متناول اليد«، يف الّنوع 

األّول اهتّم بتفسري الّداللة األنطولوجيّة ملعنى الوجود يف العامل، والتي تعني القدرة القبليّة 

عىل امتالك املوجودات التي تنتمي إليها، ونشعر نحوها بالهم، أّما الّنوع الثاين فهو الوجود. 

أّما بالنسبة للوجود يف متناول اليد والذي أطلق عليه هايدغر »الوجود الخاص باألداة« وهو 

يف  وضعها  ميكن  املحيط  العامل  وقائع  ألّن  نفسها؛  عن  األداة  فيه  تكشف  الذي  الوجود 

صورة أدوات.

وعندما سئل هايدغر عن ماهيّة التقنية أشار إىل إجابتني: األوىل، أّن التقنيّة وسيلة من 

الطريقتان  فالتقنية فاعليّة خاصة باإلنسان. وهاتان  الثانية،  أما  الغايات.  أجل تحقيق بعض 

متامسكتان؛ ألّن وضع غايات وتكوين وسائل واستعاملها يُعّد من أفعال اإلنسان، كام أّن 

صنع آالت وأجهزة وأدوات واستعاملها يعّد جزءاً من ماهيّة التقنيّة.
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يرّصح إيلول بأّن الّسري عىل التقنيّة أمر صعب، ومثة إهتامم كبري بالسيطرة التقنية عندما 

تتعارض مع املسائل األخالقية التي تثريها أخالقيات البيولوجيا والتلقيح الصناعي وغريها. 

ال بّد يف هذه املسائل من تشكيل لجان أخالقيّة لتثبيت قواعد مرجعيّة لتلك األمور، إّن تلك 

التقنيات جزء من نظام تقنّي شامٍل. ال تستطيع السيطرة عليه ما مل يتم السيطرة ككل.

التقنيّة هي نتاج العلم الذي يتّسم بالعقالنيّة الخالصة، ومن ثّم فإّن التقنيّة التي نتوّصل 

إليها بطريقٍة عقالنيٍّة، هي ذات طبيعة عقالنيّة، ومن املفرتض أنّه كلاّم تقّدمت التقنية إزداد 

دعمها لتقّدم البرشيّة.

عىل  داخلها  يف  تنطوي  أنّها  بعنى  التكنولوجيا،  حيادية  عدم  عن  إد«  »دون  تحّدث 

إيجابيات وسلبيات بغض الّنظر عن االستخدام. فقد رّصح إن التكنولوجيا ليست محايدة 

يف السياق اإلنساين. إنّها تصنع صور الحياة أو صور العوامل، إاّل أنّه يف اختالف األساليب 

باختالف التكنولوجيات تتحّول الخربة اإلنسانيّة.

يتصّدى هايدغر للتكنولوجيا؛ عىل أساس أنّها عنده ال تقف عند وجود التقنيات اإلجرائيّة 

التي صنعها ويصنعها اإلنسان كأدوات يستخدمها لحاجاته وأغراضه العمليّة، بل يرى يف 

هذا وضعاً مبتذالً للتقنية؛ حقاً، إنّه يعرتف بأّن تعريف التقنية كأداة هو وصف دقيق لها، ولكّنه 

كام يقول ليس الوصف الحقيقي لها يف عرصنا الحديث التي بلغت فيه التقنية مرحلة بالغة 

التطّور والفاعلية، ذلك أنّه يراها استكامالً أخرياً للميتافيزيقا، وهو ال يقصد بهذا أن التقنية 

الحديثة قد تّم بها استكامل امليتافيزيقا وأنّها بهذا قد توقّفت وانقطعت. فامليتافيزيقا ما تزال 

تواصل تجليها بفضل ماهية هذه التقنية. 

لها،  مالزمة  سامت  أهم  ووجد  املتقّدمة،  الصناعية  املجتمعات  واقع  ماركيوز  تأّمل 

والتي تكون دامئاً مرتبطة بالتّطّور التكنولوجي، وهي العقالنيّة التي تحّولت إىل ال عقالنيّة 

عندما سيطرت عىل اإلنسان وقيّدت حريته، فيقول: »إّن مثّة ظاهرتني بارزتني يف قطاعات 

امليل إىل  نفسها يف  العقالنيّة عن  تعرب  أوىل  تقّدماً: فمن جهة  األكرث  الصناعي  املجتمع 

الكامل التقني. ومن جهة ثانية تبذل كّل الجهود املمكنة لحبس هذا امليل يف املؤّسسات 

وهذه  لعقالنيتها.  عقالنيّة  الال  الصفة  الحضارة؛  لهذه  املالزم  التناقض  هو  ذلكم  القامئة. 

الصفة مالصقة لكل منجزاتها«. 



321فلسلفة التقنّية؛ العقل التقني أفرغ الحداثة من أبعادها اإلنسانّية

ملعالجة  األخرية  اآلوانة  يف  نشأ  بينيًّا،  مجاالً  التكنولوجيا  فلسفة  تُعّد  حال،  أية  عىل 

املشكالت التي برزت نتيجة تفاقم املشكالت الطبية والتقنية والبيئية وغريها.

*  ظهرت التقنّية كفجوة تتوّسع يوميًّا أثّرت يف بنية العقل الغريب الحديث. لعّل أشّدها 
لإلنسان.  الروحي  الُبعد  مواجهة  يف  والتقنية  اإلميان،  مواجهة  يف  العقل  أصبح  أن  وقعاً 

والنتيجة أّن وقع العقل الحديث يف أحاديّة جائرة ستجرّده من إمكانات هائلة هي رضورية 

لتجّدده الحضاري. كيف تعلّقون عىل هذه األطروحة؟

واملواقف  والرصاعات  املنجزات  يف  حميميًّا  عضوياً  تداخالً  التكنولوجيا  تداخلت   -

للمصالح  ووظيفياً  عملياً  وتتحزَّب  تتأدلج  بالرضورة  وأخذت  املختلفة،  البرشيّة 

التداخل  التي متثّلها هذه املنجزات والرصاعات واملواقف. وبرغم هذا  واإليديولوجيات 

جانبه  يف  وخاصة  نفسه  التداخل  هذا  وبسبب  والتكنولوجيا،  اإلنسان  بني  العضوي 

اإليديولوجي، ومع تعاظم فاعلية التكنولوجيا تعاظامً خارقاً يف عرصنا الراهن بالقياس إىل 

ذايتّ  ككيان  تربز  التكنولوجيا  أخذت  وعلمياً،  جسدياً  املحدودة  الذاتية  اإلنسان  قدرات 

متميّز له خصوصيّته واستقالله النسبي عن اإلنسان ويف مواجهته، وأخذت تتسع املسافة 

بني التكنولوجيا واإلنسان وتتحول من جديد إىل عالقة ثنائيّة مفارقة، بل عدائيّة بينهام يف 

يكن  وإن   ، إيديولوجيٌّ التاريخ رصاٌع وظيفيٌّ  يحتدم طوال  أخذ  األحيان، وهكذا  من  كثري 

وهو رصاع  التكنولوجيّة،  وكينونته  الحيّة،  اإلنسان  كينونة  بني  ومتفاوتة  مختلفة  بستويات 

املامرسات  مختلف  يف  والتوجيه  والسيطرة  والحسم  الفصل  سلطة  أساساً،  الّسلطة  عىل 

والخالفات والرصاعات البرشية، العملية منها والفكرية والقيمية.

فالعلم  واحدة،  ظاهرة  ميثاّلن  وكأنّهام  بالعلم،  الحديث  العرص  يف  التكنولوجيا  تقرتن 

تعكس  بينام  املمكنة،  العوامل  مجال  يف  فعلياً  عاملاً  بوصفه  يبدو  العلم  يجعل  الحديث 

ذلك،  عىل  بناء  تحويليٍّة.  بصورٍة  املمكنات  بهذه  للترصف  تحديداً  الحديثة  التكنولوجيا 

تتصف التكنولوجيا الحديثة بأنّها علم تطبيقّي؛ ألنّها تتعلّق باخرتاع أشياء جديدة ومعالجة 

أو تحسني القديم منها. عىل حني يتعلق العلم املحض باكتشاف الحقيقة.

الهيمنة  أيديولوجيّة  تعّد  الغربيّة  العقالنيّة  الّنزعة  التي تقف وراء  إذا كانت األيديولوجية 

والسيطرة عىل اآلخر؛ فإّن جاك إيلول يف »املجتمع التكنوقراطي« يربهن عىل أّن »الجنس 
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اإلنسان  يفصل بني  نظام  يعيش يف كوٍن غريٍب عنه؛ وذلك يف ظّل  أنّه  يدرك  بدأ  البرشي 

وقد ُسجن  اإلنسان  أّن  ذلك  الطبيعي.  بإطاره  كّل صلته  اإلنسان  فيه  فقد  بحيث  والطبيعة، 

داخل ابتكاراته االصطناعية ال ميكن أن يجد أّي مخرج يستطيع خالله اخرتاق قوقعة التقنية 

ليجد البيئة القدمية التي تكيّف معها مرّة أخرى عىل مدى آالف السنني. 

قيمة لإلنسان – هايدغر: سؤال  أيّة  إعطائها  التكنولوجيا، من حيث عدم  تظهر خطورة 

التقنية –، وبالتايل فهذا األخري ليس إاّل منجم للذهب وثروة مهيّأة لالستخدام؛ وذلك ألّن 

التكنولوجيا الجديدة كام يشري هايدغر ترتكز عىل علم الطبيعة الحديث، لكّننا نعرف اليوم 

بكيفيّة أكرث أّن العكس أيضاً صحيح. إّن الفيزياء الحديثة تتوقف كعلم تجريبّي عىل التّقّدم 

بني  املتبادلة  العالقة  هذه  مالحظة  إّن  واإللكرتونية.  التكنولوجية  األجهزة  يف  الحاصل 

التكنولوجيا والفيزياء سليمة، ولكّنها تظّل مجرّد مالحظة تاريخيّة لوقائع وال تقول شيئاً عاّم 

يؤّسس هذه العالقة.

أّما  مستوى،  أعىل  عىل  إيجابيّة  إنّها  بالرضورة،  طبيّة  التقنية  قضيّة  أّن  يرون  املتفائلون 

املتشامئون فيشريون إىل النتائج السلبيّة. ويؤكّد الطرف األخري عىل أنّه كلاّم ازداد التّقّدم 

واإلنجازات  التقنيّة  جرأة  ازدادت  وكلاّم  كلّها،  املجاالت  وذلك يف  الخطر  تعاظم  التّقني 

أنّنا نعيش يف وسٍط تقنيٍّ ال يسمح لنا بالتّأّمل، وتلك هي  ازدادت األخطار. املشكلة هنا 

عىل  الرتكيز  إمكاننا  وبغري  فيه،  والتفكري  املايض  إىل  الّنظر  مقدورنا  يف  فليس  املأساة، 

يشء معنّي وتأّمله، فعلينا أن نناقش املعرفة الفكريّة والوجدانية. وال بّد أن نجعل منها مادة 

للتجريب وأن نخضعها للتأّمل وندمجها يف خرباتنا الحياتيّة.

الراهنة، هو  الفلسفيّة  التكنولوجيا، وخاّصة يف صورته  النقدي من  أو  العدايئ  املوقف 

الوجودية  الخربة  يف  اليوم  حتى  واملستمرّة  القلقة  القدمية  التقليديّة  للثنائيّة  متفاقم  امتداد 

اإلنسانيّة بني الّنفس والجسد، بني الروح واملادة، بني املطلق والنسبي، بني املكان الثابت 

الصويف  استقطابها  الدينية –وخاّصة يف  الرؤية  بني  الحياة واملوت،  املتغرّي، بني  والزمان 

النفعي املصلحي؛  أو  العميل  الحدايث  استقاطبها  العلميّة يف  الدنيويّة  والرؤية  التطهري– 

بني  والطبيعة،  اإلنسان  بني  واملوضوع،  الذات  بني  املعرفيّة  الثنائيات  عن  فضالً  هذا 

الحدس والعقل، بني الفكر والواقع، بني املثالية واملادية، بني الشك واليقني، بني الحرية 

الال  بني  واملامرسة،  العلم  بني  والحقيقة.  الحلم  بني  والحتميّة،  الفوىض  بني  والرضورة، 
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معقول واملعقول، بني اآلنا واآلخر؛ وكذلك األمر يف الثنائيات القيمية واألخالقية بني الخري 

والرش، بني القيمة والفعل، بني اليوتوبيا )أو الحلم( والكابوس إىل غري ذلك من الثنائيات 

املختلفة؟ أال متثّل العالقة الثنائية بني اإلنسان والتكنولوجيا يف عرصنا الراهن الرمز الكيّل 

يف  إشكاليتها  تكمن  التي  جميعاً  الثنائيات  هذه  بني  العالقة  إلشكاليّة  األعىل  النموذج  أو 

كونها عالقة مرتاوحة بني التضاد أو التوافق أو التفاعل الجديل وأنّها ليست ثنائيّات معلّقة 

يف فراغ مجرّد.

والحقيقة أنّه ال ينبغي علينا املبالغة يف تصّوراتنا املتشامئة وآرائنا اليائسة، فليست كّل 

التقنيّة أدوات للسيطرة عىل الطبيعة أو املجتمع، فالعلم – وكذلك التكنولوجيا – قد جاءا 

يف األصل لتحقيق رفاهيّة اإلنسان وأمنه وسعادته، إاّل أّن التطبيق الخاطئ جعلنا نستخدمها 

يف أحياٍن كثريٍة كأدوات للسيطرة واالستغالل؛ إذ ميكن أن يكون للعلم الدور األعظم يف 

إيجاد الحلول للعديد من املشكالت التي يزخر بها عاملنا املعارص: مثل مشكلة االنفجار 

السكاين، ومشكلة نقص الغذاء يف العامل.

* كثري من املفكرين الغربيني رأوا أّن التقنية عىل سبيل املثال يجري الّتعامل معها وكأنّها 
معارف  الرأي؟  هذا  مثل  لكم  يعني  ماذا  املعارصة،  الحضارة  لرتميم  املتاحة  الحلول  آخر 

الغرب يف مطلع القرن الحادي والعرشين؟ 

- يرى ماكس فيرب أّن الغرب وحده هو املكان الوحيد الذي ظهر فيه العلم وتطّور يف 

سياق عقاليّن منظّم، وأّما بقيّة الحضارات األخرى فرغم أّن لديها معارف، إاّل أنّها تفتقر إىل 

العقالنيّة ومنهجيّتها. 

التقنيّة،  اإلمكانات  بتطّور  تحّدد  قد  الغربيّة  للرأسامليّة  الحديث  الّشكل  أّن  رّصح  كام 

يعني  ما  أهميًّة.  التقنيّة األكرث  العوامل  تقدير  بإمكانيّة  اليوم بشكٍل أسايسٍّ  وترتبط عقالنيّة 

أنّها ترتبط بالّسامت الخاّصة بالعلم الحديث. يشري ماكس فيرب إىل أّن التّقّدم التقني قد أفرز 

نوعاً من العقالنيّة العلميّة التي لها منهجها ووسائلها، لكن التقّدم العلمي غري مسؤول عن 

تطبيقاته، ومن ثّم فإّن العقالنيّة غري مسؤولة عن الغايات التي أصبحت ال عقالنية فيام بعد. 

يرى ساملون أّن التقنية عمليّة اجتامعيّة؛ ألّن مثّة اتّفاق بني العامل التقني واالجتامعي، 

وإّن اإلبداع التقني صناعة برشيّة ليس بعيداً عن السيطرة البرشيّة إال بقدر.
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التّقّدم التكنولوجي، سواًء أكان يف ميدان الحرب أم الفنون أم الزراعة أم الصناعة، يعتمد 

اتّجاه  يتحّدد  هذا،  وعىل  املجتمع.  يقّدمها  التي  والحوافز  املكافآت  عىل  خاصٍّ  بشكٍل 

التّقّدم التكنولوجي وفقاً للسياسات االجتامعيّة.

اتّخذت شكالً أكرث معقوليًّة ومنطقيًّة،  الحضارة املعارصة  العقالنيّة يف  أّن  أدورنو  يرى 

فبدت عالقات العمل التي يشوبها القمع والسيطرة مقبولة. فبداًل من أن تعمل الحضارة عىل 

إعادة توزيع النتاج االجتامعي بحسب الحاجات الفرديّة، أصبحت تضفي طابعاً عقلياً عىل 

القمع والسيطرة مدعيًة أنّها تحّقق تقّدم املجموع. ولذلك فإّن اختالف صور السيطرة بني 

سيطرة الطبيعة وسيطرة اإلنسان تؤدي إىل اختالف صور الواقع.

التقنيّة والعلميّة  للعقالنيّة  لحاكم مستبّد أصبح خاضعاً  يوماً  الفرد خاضعاً  فمثلام كان 

والفلسفيّة –األداتية– التي تسيطر عىل الطبيعة واإلنسان املعارص، وفقاً لقبليّة تكنولوجيّة 

وعلمية استبداديّة. والعقل األدايت أو العقالنية التقنية لدى فالسفة فرانكفورت هو أسلوب 

وتكنولوجيّة  علميّة  آليات  تشّكله  والذي  املتقّدم،  الصناعي  املجتمع  يف  السائد  التفكري 

متوافق  عقل  هو  املجتمع.  ذلك  يف  املسيطرة  القوى  تحّركها  معيّنة،  وثقافيّة  وفلسفيّة 

ومنسجم مع القوى الكليّة االستبدادية، يرفض التناقض والنقد، ويقبل الواقع كام هو. هو 

بالتبعيّة؛ ألنّه يحّقق من خاللها ذاته املستلبة دون أن يدري.  عقل يقبل السيطرة ويرىض 

ويطلقون عىل ذلك العقل أيضاً العقل الذايت والشكيل والتقني، ويصفه هربرت ماركيوز 

بالتفكري ذو البعد الواحد.

لقد كان واضحاً –عند سهري عبد السالم – ارتباط العقالنية املعارصة بالتكنولوجية لدى 

فالسفة مدرسة فرانكفورت، فالتكنولوجيا أداة من أدوات السيطرة العقالنية عىل املجتمع 

واإلنسان، لذا نجد أدورنو وهوكهيمر يف كتابهام »جدل التنوير« قد ربطا بينهام ووّجها لهام 

النقد املشرتك، وحّملهام معاً مسؤوليّة ما آل إليه اإلنسان املعارص من تشيّؤ واغرتاب، ويرى 

واستقالله  نشاطه  وقّل  اإلنسان،  تفكري  تقلّص  التكنولوجية  املعرفة  منت  كلاّم  أنّه  أدورنو 

الذايت، وقدرته عىل التخيّل والحكم املستقل.

أحد أكرث التساؤالت أهميّة لفالسفة التكنولوجيا هو: كيف نرى التكنولوجيا بوصفها تقنية 

واجتامعية يف آن معاً؟ وماذا يعني هذا بالنسبة للتصميم، وبالنسبة لالستخدام واملامرسة؟ 
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مثة معنى اجتامعي للتكنولوجيا يتعلّق باالستخدام والسياق، ولها أيضاً الخصائص التقنيّة 

غري السياقيّة، فالسيارة، ولنأخذها كمثال مميّز، ميكن أن تكون رمزاً للمكانة أو املركز )يف 

التغيري يف  يفهم  أن  اجتامعي(. ويجب  ميكانيكية )يف أي سياق  وآلة  ما(  اجتامعي  سياق 

تصميم السيارة عىل أنّه انعكاس لكّل من حاجات اجتامعيّة )األمان والتسويق والتكلفة(، 

وحاجات تقنيّة )املواد املتاحة والرشوط املادية الفيزيائية(.

العلميّة ونتائجها  أّن االكتشافات  فسبب عدم االستقرار الواضح يف موقف العلامء هو 

لرقابة  يبقى خاضعاً  العلامء. فالبحث يجب أن  البعض يف رأي معظم  تنفصل عن بعضها 

نتائج  تخضع  قد  واضحٍة  وقانونيٍّة  اقتصاديٍّة  ألسباٍب  ولكن  العلامء.  لغري  وليس  العلامء 

يفعله  ما  بأّن  التوكيد  إىل  العلامء  ببعض  األمر  وبلغ  االجتامعية،  الرقابة  إىل  األبحاث 

االكتشاف  بني  التمييز  أّن  بيد  العلامء يف يشء،  يعني  ال  العلميّة  باكتشافاتهم  العسكريون 

والتطبيق قد ال يكون عملياً، حتى لو رفضنا االستنتاجات التي يتقّدم بها بعض الفالسفة بأّن 

املعرفة، كّل املعرفة، سوف ينتفع بها أخرياً.

أّن  حقيقة   – بدر  عزيزة  دراسة  حسب   – التكنولوجيّة  الحتميّة  مفهوم  ينسينا  أاّل  يجب 

وال  املجتمعات  بعض  لدى  توجد  سمة  فهو  األساس،  يف  اجتامعي  اإلبداعي  الّنشاط 

التقّدم  العرب، عىل سبيل املثال، درجة رفيعة من  بلغ  توجد يف مجتمعات أخرى؛ حيث 

التكنولوجي يف املايض، ومنذ ذلك الحني وهم يعانون الذبول.

تعني التكنولوجيا استخدام نظام سوسيوتقني، نظام يقوم بزج األدوات املادية والبرش 

وذلك  النظام،  هذا  معاونة  دون  إنجازها  لإلنسان  ميكن  ال  مهام  لتحقيق  أخرى  وعنارص 

لتوسيع القدرات البرشيّة. حيث توسيع القدرات البرشية باستخدام أنظمة السوسيوتقني يتّم 

، وبدون استخدام نظام سوسيوتقنّي لن يكون مثة هدف لصناعة األدوات  بشكٍل كميٍّ وكيفيٍّ

للمصنع تشّكل األسس املاديّة لكّل مجتمع يف املايض  السوسيوتقنيّة  املاديّة، فاألنظمة 

والحارض. عىل سبيل املثال، استخدام القطارات أسهم يف أن نتحرّك عىل األرض برسعٍة 

أكرب مام كنا نستطيع دون معاونة أنظمة النقل. سخرت األنظمة السوسيوتقنية أيضاً الطائرات 

وصار يف مقدورنا أن نطري، ولوال هذا النظام ما كان بوسعنا القيام بذلك.

وكذا  ونقهر،  نقتل  أن  عىل  القدرة  توسيع  يف  املتنّوعة  األسلحة  استخدام  أسهم  حيث 
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توسيع قدرات الذاكرة البرشيّة يف معالجة املعطيات بواسطة أنظمة الكمبيوتر.

وتحقيق  نجاح  دعمها  عند  يقف  التكنولوجيا  مفهوم  هل  نفسه:  يطرح  سؤال  مثّة  وهنا 

اإلنجازات التي يريديها اإلنسان؟ يف الحقيقة ال. هذا املعنى أو هذا املفهوم للتكنولوجيا 

قد انتهى، فالتكنولوجيا اآلن تبدع منطاً من اإلمكانية أو القدرة املجرّدة، ومل يعد مثة سؤال 

بشأن ماذا »يريد« اإلنسان أن يفعل بالوسائل، هذا الفهم ينطبق من حيث املبدأ ودامئاً عىل 

زيادة طاقة اإلنتاج.

ىف الحقيقة، روح التكنولوجيا مل تعد مرتبطة عىل اإلطالق بجموعة أهداف، فالرغبة يف 

التحّكم والتدّخل يف الطبيعة من أجل التقّدم، أصبحت هي البيان الرسمي لإلبداع.

يكتشف  العلم  حقيقة  فهل  العلم،  يكتشفه  ما  تطبّق  والتكنولوجيا  يكتشف،  العلم  إّن 

والتكنولوجيا تطبّق؟ يجمع الكثريون عىل أّن التكنولوجيا تبدع وأّن اإلبداع التكنولوجي استمّر 

والتكنولوجيا  يكتشف،  العلم  أّن  السائدة قدمياً  الرؤية  التاريخ. حيث كانت  يحدث طوال 

تطبّق ما يكتشفه العلم. وتلك الرؤية مل تعد مقبولة؛ العلم والتكنولوجيا التأما معاً، فالعلامء 

تكنولوجيون، والتكنولوجيون علامء. ومن ثم، الرؤية القدمية التي ترى العلوم بوصفها هي 

التي تنتج املعرفة ثم تقوم التكنولوجيا بتطبيقها لن تسهم يف فهم التكنولوجيا. الفصل بني 

العلم والتكنولوجيا ليس مجرد فصل بني املعرفة املجردة واملامرسة، بل باألحرى هو فصل 

اجتامعّي.

وقد حدث تحّول كبري يف الرؤية الخاصة بالعالقة بني العلم والتكنولوجيا. فكال منهام 

يستثمر جزءاً من ثقافة اآلخر؛ حيث يتشابكان ويتداخالن يف عالقة تكافليّة.

* يبدو مام قّدمتموه وكأّن التقنّية الغربية تسري إىل غايتها الكارثّية بخطى رسيعة؛ حيث 
تحاول تصنيع اإلنسان ليكون عىل شاكلتها، أو يف ما يُدعى يف الغرب باإلنسان التقني؟

- أكّد فيكتور فركس عىل أّن الثورة الوجوديّة تستهدف تغيري مكان اإلنسان يف الطبيعة.. 

الجواب عنه عىل مقدار تغلغل  يتوقّف  أم حقيقة؟ هذا سؤال  التقني أسطورة  هل اإلنسان 

الثورة البورجوازية يف املجتمع اإلنساين، وعىل رأي اإلنسان يف نفسه. حتى لو استغلق عليه 

فهم ما يحدث له، فإّن املايض وإنسان املايض قد وليا إىل غري رجعة. ولكن، ماذا يخلف 
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الجشع اإلنساين  فيه  يسيطر  مظلامً جديداً  الجديدة عرصاً  الحضارة  املايض؟ وهل تكون 

والغرائز الحيوانيّة عىل الوسائل املؤذية املدّمرة التي جهلت العصور البائدة كّل يشء عنها. 

رغم أّن موقف جاك إيلول الذي يغلب عليه التحذير عىل الرتحيب، مقتنع بوجود األخطار 

متام  مستقلّة  قّوة  التقنية  وتصبح  تقنياً،  يشء  كّل  فيها  يصبح  حقبة  يف  باإلنسان  املرتبّصة 

االستقالل، ويصبح هو فيها أداة يف يد عدّوته هذه، وبتضخيمه للوضع يخلق شعوراً باليأس 

عميقاً ال تجدي معه أّي مقاومة. والكثريون الذين يتقبّلون وجهة نظر »أيلول« مقتنعون بأّن 

اليشء الوحيد الباقي هو انتظار النهاية. لكن »أيلول« يعرتف بأّن هناك شيئاً ميكن فعله. إاّل 

أّن األمل قليل والحّل ما زال مبهامً.

بعضهم  واآللة.  اإلنسان  بني  العالقة  دراسة  والباحثني حاولوا  العلامء  من  أّن غريه  كام 

يعتقد أّن اإلنسان واآللة سيندمجان يف العرص الحايل إىل درجة يتعّذر معها التمييز بينهام. 

املبّسط  القديم  العلم  الكثري من صّحته؛ ألّن  فقد  واآللة  اإلنسان  بني  التقليدي  التمييز  إّن 

الكثري من صّحته وفعاليته. اإلنسان واآللة يعمالن بأسلوب  للميكانيك واملادية فقد أيضاً 

التعاقب. فزرع القلوب، ونقل األعضاء االصطناعية، والثورة الفكرية الراهنة، كّل هذا يشري 

إىل العالقة الجديدة. ولكن، هل يصبح هذا أمراً مفروغاً منه، وهل يسيطر اإلنسان أخرياً أم 

اآللة؟ هذان سؤاالن ليس لهام جواب يف الوقت الحارض.

مثة عنرص أسايس يف الفلسفة الجديدة ميكن أن يسمى »املذهب الطبيعي الجديد«، 

الطبيعة  أّن  أيضاً عىل  منفصالً عنها. ويؤكّد  الطبيعة وليس شيئاً  اإلنسان جزء من  أّن  يؤكّد 

ليست تلك اآللة الصارمة الغبية. 

اإلنسان التقني، وقد أقنعه العلم والخربة املتواصلة بأّن هذا هو العلم، سوف يكتشف 

األساليب ويضع املبادئ ملعالجة القضايا التي تثريها الثورة الوجودية لإلنسانيّة. من وجهة 

الّنظر العامليّة هذه، يستطيع أن يستمّد القيم التي ميكن أن تغدو األساس ملبادئ واتجاهات 

تجعل البقاء ممكناً.

ما املقاييس التي تستطيع أن تقود اإلنسان التقني يف مهّمته؟ ليست كلّها مستمّدة مبارشة من 

فكرته األساسية، ولكّنها رغم ذلك منسجمة معها وناشئة عن حقائق العامل نفسها. أّول مقياس 

هو أّن اإلنسان جزء من الطبيعة، ولذا لن يكون قاهرها، وهو دون ريب يدين لها بيشٍء من الوالء.
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إّن التنسيق الواعي القتصاد اإلنسان وحياته االجتامعيّة رضورة الزمة إن هو أراد البقاء، 

وإّن استغالله للرثوات الطبيعيّة إجراء ينبغي أن تقّرره املصلحة القصوى للّنظام كلّه. ويف 

الوقت نفسه، فإّن قدرة الّنظام عىل التجاوب تتطلّب أقىص حدود الحريّة. وعليه، ففي أمور 

ثقافيّة وشخصيّة خالصة؛ حيث صالت مبارشة بني السلوك والنظام، ال بّد من السامح بالحد 

األقىص من الحرية. ومعنى هذا دمج »التخطيط« االقتصادي والطبيعي بالحرية الثقافية إىل 

أبعد مدى مستطاع.

وعىل اإلنسان أن يحتفظ بالفارق بينه وبني اآللة التي استنبطها – فيكتور فركس – وما 

دام اإلنسان متّفوقاً عىل العامل الطبيعي، فإنّه ملن الجائز أن يكون لهذا التعقيد معًنى نشويئٌّ 

مثل هذا  عالة عىل  دوماً  يجعله  الذي  والتقنيات،  باآلالت  اإلنسان  يتوّجب صيانته. وربط 

النوع املتدين من الحقيقة، هو إجراء مناف للنشوء واالرتقاء. فقّوة اإلنسان العظيمة عىل 

مدى تاريخه النشويئ كانت مرونته الناجمة عن تنّوعه وتركيباته. مل ينترص لكونه ذكياً فحسب 

بل كذلك ألنّه مرن. لقد تجّنب اإلنسان »الخطأ« التطويري من جعل تطوير املستقبل أمراً 

تكاتل  بدخوله يف عالقات  ال  »انفتاحه«  استغالل  باستمراره يف  هو  اإلنسان  قدر  متعّذراً. 

الفورية،  املتزايدة  الطاقة  تقديم  اآللة  تستطيع  وبينام  االصطناعية.  اآللة  مع  عملية  وتساند 

فإنّها تنقص من تطّوره بتقييده بنظام تقّل فيه اإلمكانيات. عىل اإلنسان أن يعيش فوق تقنياته 

عنارص  ترغمه  وقد  للكرس،  قابلة  غري  ولكن  واقية  إىل صدفة  تستحيل  فقد  وإال  الطبيعية، 

تنظيمها إىل أن تجعل من كيانه كياناً ال يختلف عن كيان بعض مجتمعات الحرشات. عىل 

حّد تعبري فيكتور فركس.

*  بإزاء هذا الوضعّية االستثنائّية نجد أنفسنا يف العامل اإلسالمي أمام تحّدياٍت تاريخّيٍة 
ما  مجتمعاتنا...  يجتاح  الذي  القيمي  التغريب  مواجهة  كيفّية  أبرزها:  مفصلّيٍة،  وحضاريٍّة 

الذي ترونه حيال هذه التحّديات؟

- والطريق إىل التفّوق العلمي والتقني يتطلّب ليس مجرّد العلم وتطبيقه، وإمّنا يتطلّب 

فقه العلم واستيعابه أّوالً، ثم املهارة يف استخدامه وتطبيقه ثانياً. وقد فطن أسالفنا من علامء 

الحضارة اإلسالمية إىل هذه القاعدة األساسية لبناء اإلنسان وتنمية املجتمع.

فعرفوا طبيعة العالقة املتبادلة بني الفكر والعمل، أو النظرية والتطبيق، أو العلم والتقنية، 
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وعرفوا يف الوقت نفسه أهميّة اإلتقان واملهارة يف كّل منهم. وكان جابر بن حيّان يرى أّن 

العلم واملعرفة املسبقة من أهّم رشوط نجاح التجربة، ويقول يف كتاب التجريد: »إيّاك أن 

تجرّب أو تعمل حتى تعلم، ويحّق أن تعرف الباب من أّوله إىل آخره بجميع علله، ثم تقصد 

أّوالً  نعلم  أن  ينبغي  »إنّه  العلم«. ويقول يف مؤلف آخر:  التجربة كامل  لتجرّب فيكون يف 

موضوع األوائل والثواين يف العقل، كيف هي حتى ال نشك يف يشء منها، وال نطالب يف 

تستنبط وال  أّن املسلامت والبديهيات ال  بداللته«، أي  منه  الثاين  بدليل ونستويف  األوائل 

إليها. وجابر هنا، مثل غريه  يستند  الرتتيب  بعدها يف  يأيت  أو دليل، وما  برهان  تحتاج إىل 

من علامء الحضارة اإلسالمية، يعرب عن خاصيّة مهّمة من خصائص املنهج اإلسالمي يف 

الجمع بني الفكر والعمل، أو املعرفة واستخدامها دون انشطاريّة تهدم دور العالقة الجامعة 

عىل أساس املهارة واإلتقان. فهو إًذا منهج الّنظر السليم الذي سبقت حضارتنا إىل اتّباعه... 

وتفتقده اآلن حضارة العرص الذي نعيشه، ويصدره أهل االختصاص يف كثري من املجتمعات 

ويعربون عنه بعبارة إنجليزية مفادها أنّه أصبح من غري املقبول أن تتّسم مهارة األداء يف أّي 

مجال من املجاالت بالشكل عىل حساب املضمون املعريف، أو العكس. ومن الخطورة 

بكان أن تقوم الرباعة الفنيّة كنوع من االختصاص الساذج والكفاءة املغيبة دون سند من 

علم أو معرفة.

إّن أّمتنا العربيّة واإلسالميّة الناهضة مطالبًة بأن تحّقق تفوقاً علمياً وتقنياً يف تخّصصات 

حاكمة عىل أساس املهارة واإلتقان.. وهنا ميكن لقيمنا اإلميانيّة الهادية أن تؤّدي دوراً بالغ 

األهميّة يف الحض عىل التفّوق يف طلب العلم وإتقان العمل ونرش العمران، وصوالً إىل 

املستوى املناسب من الجودة والقدرة عىل املنافسة العاملية يف مختلف املجاالت.

تعرتف  ال  البرش  طبيعة  بأّن  باشا  فؤاد  أحمد  أكّد  كام  اإلنساين  التاريخ  استقراء  يشهد 

ال  السكون  وأّن  والتطّور،  التقّدم  نحو  والتسارع  بالحركة  إال  تأيت  وال  والجمود،  بالتوقّف 

يكون إال فرتة اختامر التفاعل، أو تحضري واحتشاٍد لعملية تغيري وانطالق نحو هدف جديد 

وغاية أبعد.. هذه هي طبيعة البرش، أفراًدا وجامعات ودوالً أو أمامً وحضارات، حتى يف 

عصور الظلامت والتأّخر املحض، وىف فرتات الرتاجع والتخلف واالنحسار، ال ميكن أن 

أصول وبذور ومبادئ ومقومات تحّث دامئاً عىل  النهضة من ال يشء، فهناك دامئاً  تنبثق 

الحركة وتدعو إىل اإلفاقة من الغفوة واألخذ بأسباب الصحوة واليقظة. وتتجىّل هذه الحقيقة 
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التاريخيّة عن طبيعة التقّدم والتطّور لدى البرش أكرث ما تتجىّل يف حضارتنا اإلسالمية الرائدة 

والواعدة.

رسم الحديث النبوي للمسلم سلوكه يف كّل مظاهر الحياة، ويؤكّد الحديث ما ورد يف 

القرآن من دور اإلميان يف إيجاد التعاضد والتامسك بني املسلمني، مام يؤهلهم للنرص عىل 

أعدائهم، وال يتم ذلك إال بأمرين: األول: إتخاذ الرسول قدوة بوصفه القائد الروحي لألمة 

اإلسالمية وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ )األحزاب: اآلية 21(.

الثاين طاعة الرسول:  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )النساء: اآلية ٨0(. وليس األمر 

مقصوراً عىل عهد الرسول فحسب؛ بل ما ميكن أن يكون مثالً لجميع العصور. 

من منظور حضارّي أيضاً، فإنّه بعد أن استبعد اإلسالم حياة الرهينة كنموذج للمسلم، فإنّه 

أقام البديل وهو العلم والعمل معاً. قّدمت األحاديث ما فيه حّث عىل العلم، كام قّدمت حثاً 

عىل العمل ونهياً عن البطالة حتى لو كانت من أجل التفّرغ للعبادة، ففي ضوء ذلك وبا 

يؤكّده القرآن بأّن مهّمة اإلنسان يف اإلسالم هي عامرة األرض اتّضحت الّصلة الوثيقة بني 

اإلسالم وازدهار الحضارة.

صبحي  أحمد  يؤكّد  كام   – الفلسفة  طابع  اإلغريقيّة  الحضارة  عىل  غلب  قد  كان  وإذا 

والعمل يف طورها  العلم  طابع  أغلب  بينام  ازدهارها؛  مرحلة  أو  الكالسييك  – يف طورها 

الهيلينستى أو مرحلة تدهورها، فإّن الحضارة اإلسالمية اقرتن فيها طابع العلم والعمل يف 

مرحلة ازدهارها، بل حّث عىل أن يعمل اإلنسان إىل آخر رمق يف حياته: )إن قامت الساعة 

وىف يد أحدكم فسيلة )شتلة( فإن إستطاع أن ال يقوم حتى يغرسها فليغرسها(؛ ذلك أّن أّي 

تراث إمّنا هو مثرة جهد يتوارثه األبناء عن اآلباء.

العربية  البلدان  الرقمية بني  الفجوة  التي تعمل عىل توسيع  العوامل  ومثّة مجموعة من 

وغريها، وهي:

غياب سياسة قوميّة للمعلومات.

ضعف دور منظامت الجامعة العربية.

تدهور الوضع االقتصادي.
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غياب الرغبة الحقيقية يف املشاركة يف موارد املعلومات واالتصاالت.

التضخم يف مزياني�ات التعليم.

باالنهيار  مهّددة  الرقميّة  الثورة  ظّل  يف  والشخصيّة  األخالقيّة  اإلنسان  قيم  أصبحت 

لـ دون إد، وتعرّضت خصوصيّته لالعتداء، وأفكاره للسطحيّة، ويف هذا الصدد تشري  طبقاً 

قيمة  ذات  معلومات  عن  يبحثون  اإلنرتنت  مستخدمي  من  فقط   %6 أّن  إىل  اإلحصائيات 

وفائدة، »أما الغالبيّة العظمى من مستخدمي الهواتف الذكية، فتقوم بتخزين مجموعة كبرية 

من املعلومات عرب أجهزتهم، تتعلّق بالهويّة الّشخصيّة با يف ذلك أرقام بطاقات االئتامن، 

وأرقام الحاسبات املرصفيّة، وأضحى الغرض الرئييس الستخدام الهواتف الذكية هو تصّفح 

اإلنرتنت ومامرسة األعامل التجارية الكرتونياً«. وهذا يدّل عىل شيوع االستخدام السطحي 

والرتفيهي من قبل األفراد لهذه التكنولوجيا. كام شهدت السنوات األخرية. كام يرى نبيل 

عيل ازدياداً ملحوظاً يف تفيش الظواهر غري األخالقية )مثل جرائم العنف وتجارة األطفال( 

عرب اإلنرتنت، وانتهاك الخصوصيّة الفرديّة عن طريق أساليب التجّسس عىل حلقات الدردشة 

عرب هذه الشبكة واستخدامها لالبتزاز، باإلضافة إىل ذلك، انهارت ذاكرة اإلنسان الطبيعية يف 

عرص املعلومات وثم االستغناء عنها لتحّل محلّها وسائل تخزين البيانات اإللكرتونية عن 

طريق ذاكرة اصطناعيّة من رشائح السيلكون.

فام  تعبويّة،  أيديولوجية  ميلك  ال  الثالث  العامل  أّن  طاملا  بهدوء  األمور  تقبّل  بإمكاننا 

حدث من ثورات مضاّدة للتقنية يف هذا البلد أو ذلك مل تكن باألمر الخطري. بيد أّن العامل 

فقد كان لدى اإلسالم كّل  التعبويّة أال وهي اإلسالم.  األيديولوجيا  لديه هذه  اليوم  الثالث 

الفرص التي مّكنته من مجابهة الشيوعيّة التي استوردت من الغرب، وبا أنّها من الغرب، 

فقد فشلت الشيوعية تدريجياً أيضاً يف أمريكا الالتينيّة )باستثناء كوبا ونيكاراجوا( – حسبام 

رأى إيلول، وأيضاً يف الصني التي تعي أّن عليها التخيل عن الشيوعية إن أرادت أن تصبح 

قّوة عظمى. أّما اإلسالم فينتمي إىل العامل الثالث. كام أنّه يكسب أرايض يف أفريقيا السوداء 

برسعٍة مدهشة، ويتنامى يف آسيا... إنّه أيديولوجيا موحدة، تعبوية وقتالية. إنّنا اآلن مشتبكون 

يف حرب حقيقيّة يشّنها العامل املتقّدم ضّد الدول النامية: حرب يُعرّب عنها بتزايد اإلرهاب 

وأيضاً بالغزو السلمي. كام رّصح بذلك جاك إيلول.

الثورات  كّل  من  ومصريه  اإلنسان  عىل  خطورة  وأشّد  أثراً  أبعد  تُعّد  البيولوجية  والثورة 

العلميّة السابقة، فالثورة البيولوجيّة املعارصة ميادينها كثرية تحمل العناوين التالية، تخزين 
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إلنتاج  مصانع  البديلة،  األم  االختبار،  أنابيب  أطفال  الذكري،  واملني  األنثوية  البويضات 

املوت  هل  الصناعي،  شبه  البرشي  املخلوق  الطلب.  حسب  املولود  جنس  األطفال. 

شباب  املزاج،  عىل  السيطرة  للشيوخ،  جديدة  عقول  الخلود،  األبدي،  الشباب  رضوري، 

الذاكرة، الذكاء للجميع، السيطرة عىل األمل والعقل. هندسة الوراثة، اللّعب بالوراثة، الجراحة 

الوراثيّة، تحسني النسل البرشي، آفاق الحرب الجرثومية، صناعة الخاليا الحية، زرع أعضاء 

بديلة، االستنساخ البرشي...إلخ.

فتطبيق   – نفادي  السيد  دراسة  – حسب  الوراثية«،  »الهندسة  هو  العناوين  هذه  أهّم  إّن 

هندسة الوراثية عىل اإلنسان يقوم عىل فكرة التحكم يف الجهاز الورايث لإلنسان. وبالتايل 

يف إمكانية برمجة الجنس البرشي وفق تصميامت موضوعة سلفاً، وبذلك بدأ العلامء اللّعب 

أنّها  يتّضح  وبذلك  الوراثيّة،  ولوحه املحفوظ، وهي شفرته  اإلنسان  أهّم خصوصيات  يف 

آٍن واحد اإلعجاب واملخاوف، اإلعجاب ألنّها تقدم الحلول السحرية لكثري من  تثري يف 

املشكالت يف العامل، واملخاوف لخطورة استخدامها وبسبب ال أخالقية بعض تطبيقاتها 

واستحالة السيطرة عليها.

اخرتاع املرشط ومقص  أّن  نجد  مثالً  والتداوي.  الطب  ُعمر  الطبيّة من  التقنية  إّن عمر 

الجراحة، كانا اخرتاعان تقنيان ُمتطوران يف زمنها. كذلك »التقنية« هي روح الطب التي متّده 

باألدوات واملُختربات واألجهزة التعويضيّة، وهى التي مّكنت األطباء من إجراء العمليات 

الطبية املُعّقدة خالل الوسائل الطبية الدقيقة.

أثارت التكنولوجيا يف مجال زراعة األعضاء البرشية بعض اإلشكاليات الدينيّة واألخالقيّة 

والقانونيّة املتمثّلة يف الرسقات الطبية، انعدام الضمري، واستغالل الفقراء وإغرائهم باملال 

من أجل التنازل بالبيع عن أعضائهم، لذلك نحن يف حاجة إىل إحداث تغيريات واسعة يف 

السلوك اإلنساين، وبالتايل إىل استخدام التكنولوجيا لتسخري القضايا اإلنسانية لخدمة أبعاد 

اإلنسان الروحية.

يحرص اإلسالم عىل األرسة عىل أساس أنّها الخلية األوىل ملجتمع صالح، لذلك أكّد 

عىل كرامة اإلنسان وقدسية حياته، مهام كان جنس هذا اإلنسان أو دينه، وأكّد عىل حفظ 

األنساب وحاميتها من االختالط، ورغم ذلك فهناك متفائلون بوجود مجتمع أكرث انفتاحاً 

وتنويراً، وهناك متشامئون عىل عكس ذلك.
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بسبب التكنولوجيا أصبحنا نعيش عرص التطور الرسيع، تلك التي قضت عىل كثري مام 

كان يؤّرق اإلنسان، وحّققت له ما كان يطمح إليه من رغبة يف البقاء وحفظ الّنوع من الزوال، 

فعىل مدار العقود القليلة املاضية تغريت النظرة للتكاثر تغيرياً درامياً، وأصبح يف اإلمكان 

صفات  إدخال  إىل  األمر  وتطّور  بل  باإلجهاض،  يسمح  با  مبكراً  الجنني  بجنس  التنبّؤ 

كالجامل والذكاء وغريها إىل الجينات الوراثية للجنني، مام أّدى إىل انعكاسات سلبية عىل 

أخالقيات اإلنسان.

الخطري يف الهندسة الوراثية أن تؤّدي باألغنياء إىل رشاء أفضل الصفات ألبنائهم، بينام 

الفقراء ال ميكنهم ذلك، بل ال ميكنهم التخلص من ضآلتهم املادية والبيولوجية، مام يؤدي 

إىل ما يسّمى بالتقسيم الطبقي والتمييز العنرصي. ومن ثم تنشأ معضلة اجتامعية كبرية بني 

األفراد، بني من لديه القدرة عىل إضافة الذكاء الحسايب مثالً ألبنائهم ضمن املادة الوراثيّة 

املعرفيّة واملهاريّة األخرى، وبني من ال  القدرات  كّل  الذكاء، وكذلك  املسؤولة عن هذا 

تتوافر لديه هذه اإلمكانيات.

عموماً، تعّد قضايا الهندسة الوراثيّة واالستنساخ قضايا إنسانيّة عاّمة تخّص اإلنسان يف 

أّي مكان وزمان، وليست قضيّة علميّة متخّصصة يختّص بها العلامء وحدهم.

عندما انتهى العلامء من رسم خريطة الجينوم البرشي باستخدام تكنولوجيا بالغة الرقي 

بدء مرشوعاتهم،  عند  يتوقعونه  مام  بأرسع  مهّمتهم  إنجاز  إىل رسعة  ذلك  أّدى  والتعقيد، 

مستخدمني كثري من الحاسبات اآللية فائقة الرسعة.

أصبحت تكنولوجيا الهندسة الوراثية سالحاً ذا حدين؛ أحدهام إيجايب يتّضح يف القضاء 

يف  التحّكم  يف  يتمثّل  سلبي  واآلخر  اإلنسان،  تهّدد  التي  الخطرية  الوراثية  األمراض  عىل 

تغيري  الله ألنّه  لفطرة  مناٍف  األخري؛ ألنّه  هذا  بحرمة  الرشع  وقد قىض  وتغيريها،  الجينات 

يف خلق الله. وىف ذلك يقول املوىل عز وجل يف كتابه الكريم:  ۓ  ۓ   

ٴۇ   ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  
اآلية 119(.  )النساء:   ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې
لهذه  السلبي  استخدامهم  دون  تحول  أخالقيّة  ببادئ  العلامء  إلزام  من  بّد  ال  كان  لذلك 

التكنولوجيا. 
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الّنصف  منذ  اجتامع  وعلامء  فالسفة  جانب  من  الّنقد  إىل  التقنّية  الحضارة  تعرّضت   *
األّول من القرن املايض، هل يعترب مثل هذا الّنقد إشارة تاريخّية جديّة عىل اندالع ثورة ثقافّية 

تعيد االعتبار للقيم يف املجتمعات الغربية؟

- إذا كان البعض يعتقد أّن التكنولوجيا ستأخذ بيد اإلنسان لحّل جميع مشاكله، فإّن إيلول 

وماركيوز يعتقدان أن التكنولوجيا ستتمخض يف نهاية األمر عن يوتوبيا مشّوهة تقيض عىل 

الوجود الحقيقي والحرية األصلية لإلنسان. كام أشار محمد السيد يف كتابه عن »اإلنسان 

أنّها قد كشفت  التي تزعم  الليرباليّة  الحضارة  أّن  الواحد« يؤكد هربرت ماركيوز:  البعد  ذو 

عن مدى إمكانيات العقل يف السيطرة عىل الظروف املحيطة؛ إمّنا عجزت يف الحقيقة عن 

االهتامم بالخط العقالين األصيل. إّن »هربرت ماركيوز« يربط هنا بني منطق السيطرة عىل 

الطبيعة الذي قامت عليه الحداثة وبني السيطرة عىل اإلنسان، مشرياً إىل أنّه يف الوقت الذي 

تشّدد فيه التكنولوجيا قبضتها عىل الطبيعة نجد أّن اإلنسان يشّدد قبضته وهيمنته عىل أخيه 

اإلنسان، وبذلك يخرس اإلنسان الحرية.

رأى هربرت ماركيوز أّن الّنقد وسيلة لتغيري املجتمع، وقد تبلور فكرة من انطالقة أساسيّة 

تتمثّل يف القدر الهائل من الطاقة التي يتمتّع بها املجتمع الصناعي املعارص، وهذه الطاقة 

السيطرة يف املايض  تتجاوز كل أشكال  األفراد  الهيمنة والسيطرة عىل  له مزيد من  تحقق 

عىل أفراده، ولقد كانت تلك السيطرة عىل مّر العصور شكالً ال عقالنياً من أشكال العالقات 

اإلنسانيّة.

أدوات مرّوضة،  الطبيعيّة إىل  أنّها علم تحويل األشياء  التكنولوجيا عىل  ماركيوز  عرّف 

الطبيعة  غزو  فّن  هي  أو  وحضاريّة.  اجتامعيّة  ألغراض  استغاللها  بهدف  عليها  مسيطر 

والتغلّب عليها، لذلك فهي متثّل يف نظره دوراً تقدمياً.

لذلك أصبحت السيطرة التي متارسها العقالنيّة األداتيّة عىل اإلنسان اليوم أخطر وأشمل 

من السيطرة التي عرفها سابقاً؛ ألنّها شملت عقله وعواطفه ورغباته وغرائزه وجسده، وذلك 

ألنّها أصبحت خاضعة لوسائل الدعاية واإلعالم التي تعمل عىل ترويضه واختزاله يف بُعد 

واحد وهو البُعد االستهاليك، ملا لها من أساليب وطرق وآليات قمعية تسحق اإلنسان كلياً 

وتحرمه من حريته واستقالله الذايت.

يقّرر ماركيوز يف وصفه لواقع املجتمعات الرأساملية معلناً بأّن السيطرة تعتمد عىل درجة 
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أكرب من العقالنية، عقالنية مجتمع يدافع عن بنيته الهرمية، ويستغل يف الوقت نفسه باطراد 

املوارد الطبيعية والفكرية، ويوزع عىل نطاق متعاظم أرباح هذا االستغالل.

يقصد فالسفة النظريّة النقدية بالعقالنيّة التقنيّة أو العقل األدايت منطاً من التفكري السائد يف 

املجتمع الصناعي الحديث، ويسمونه كذلك اسم العقل الذايت والتقني والشكيل أو يصفونه 

بالتفكري ذو البعد الواحد حسب ماركيوز، ويتّضح هذا التفكري يف أسلوب التفكري العلمي 

والتقني، كام تعرّب عنه الفلسفة الوضعيّة بأشكالها املعارصة والفلسفة الرباجامتية العلميّة.

التكنولوجي ينطوي عىل نوع  التقّدم  أّن  التكنولوجيا – إىل  إيلول – خدعة  ذهب جاك 

من األزدواجية تكتنف جميع مظاهره؛ حيث تشري هذه األزدواجية إىل أّن اليشء له توجهان 

قاطعان ومتناقضان، فهي تحمل بني ثناياها املزايا واملثالب يف الوقت نفسه. يقول إيلول: 

»إّن التطور التقني ليس كلّه سيّئاً أو جيّداً أو محايداً. فهو مزيج معقد من العنارص اإليجابية 

والسلبية، بعضها جيد وبعضها يسء«.

فال تخلو التقنية من أرضار، فليس هناك تقّدم تقني مطلق، فمع كل تقّدم ميكن أن نجد 

انتكاسة معيّنة. وهذا هو مثن كّل تقدم، لذلك رصح إيلول أّن التقنية تشيع القبح أينام حلّت؛ 

حيث نجد أّن كّل تطّور تقني يعقبه دمار أكيد تعاين منه البرشية، فمثالً الثورة الصناعية كانت 

بالنسبة لإلنسان يف ذلك الوقت، وأحدثت طفرة هائلة يف اإلنتاج، بعد ذلك  حدثاً خطرياً 

أحدثت تلوثاً يف البيئة واستنزاف املوارد الطبيعية، باإلضافة إىل آثارها السلبية عىل الصحة 

العامة والكائنات الحية. 

واإلهدار  والخراب  الدمار  غري  فيه  يوجد  ال  أنّه  لو  كام  إيلول  جاك  عند  الواقع  تجىل 

ملمتلكاتنا وثرواتنا، مام أّدى به إىل البحث والفحص لظاهرة التقنية، فظهرت له عىل أساس 

منطقها العقالنية والرتشيد كام يزعم الكثريون وتنطوي عىل وهم وخداع وتضليل كبري مروج 

له من قبل الدعاية اإلعالمية التي تهدف إىل الـتأثري النفيس عىل األشخاص.

إن التقنيّة كام يراها ايلول ال تؤّدي إىل ارتقاء الحضارات، وذلك من منطلق العقالنيّة التي 

يدعيها البعض، بل تحتوي يف داخلها عىل أخطار وسلبيات أدت إىل شقاء اإلنسانية، وهذا 

واضح خالل األزدواجية التي تنطوي عليها.

العمل  اغرتاب  األوىل،  نقطتني:  يف  التكنولوجيا  عىل  هجومه  فينصب  فروم  إريك  أما 

وميكن  االستهالك،  اغرتاب  والثانية،  بريديانف؛  إليها  أشار  أن  سبق  النقطة  وهذه  وناتجه، 
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اإلشارة إىل النقطة األوىل من خالل جانبني، يتعلق الجانب األّول بنقد فروم للعمل اآليل 

بتكراريّة،  قيمة، وأصبح ميارس عمله  اقتصاديّة بال  العامل إىل مجرد ذرة  فيه  الذي تحّول 

والحركة  التفكري،  يف  حّقه  كّل  العامل  يسلبون  واملخططني  املديرين  ألّن  تفكري؛  وبال 

التي  والنتيجة  املستقل،  والتفكري  والحرية،  اإلبداع،  إىل  حاجته  يحرمونه  وكذلك  بحريّة 

ترتتب عىل ذلك هي فرار العامل من عمله أو إصابته بالالمباالة: وليس العامل وحده هو 

الناجحة  اإلدارة  الوحيد هو  ويصبح غرضه  مادي، وعيني،  نتاجه كيشء  يغرتب عن  الذي 

للمرشوع واالستخدام املربح لرأس املال. وترتبط بشكلة اإلدارة ظاهرة أخرى يعّدها فروم 

البرش،  أعداد كبرية من  تتعامل مع  التي  البريوقراطية  أهم ظاهرة يف حياتنا املغرتبة، وهي 

ونتيجة لطابع التجريد الذي تتسم به فإّن عالقتها بالبرش هي عالقة اغرتاب تام، والناس الذين 

يخضعون للبريوقراطية هم أشياء، ال ينظر البريوقراطيون إليهم نظرة حب أو كره وإمّنا نظرة 

غري شخصيّة.

* يف ظّل هذا املناخ املعّقد، يجري الكالم اآلن عىل التأسيس لعلم االستغراب، وهو 
العلم الذي يُقصد يف وجه من وجوهه إنشاء منهج يقوم عىل فهم الغرب كأطروحة حضارية، 

التقنية يدخل كمحور من  نقد عرص  أّن  ترون  نفسه.. والسؤال: هل  الوقت  نقده يف  وعىل 

محاور التأسيس لهذا العلم؟

- حسب فهمي الخاص أّن علم االستغراب هو العلم الذي يضع الغرب كموضوٍع يتّم 

دراسته دراسًة تفكيكيًّة وتحليليًّة ونقديًّة من أجل الوقوف عىل حقيقته املكّونة له أو فهمه 

األمر  كان  ثم  ومن  االسترشاق.  لعلم  موضوًعا  الرّشق  كان  كام  كأطروحة حضارية، متاًما 

املميّز للحضارة الغربية يف الوقت الراهن هو التقّدم التقني، فالحضارة الغربية هي حضارة 

تقنيّة يف املقام األّول، أّما بقيّة املكونات الحضارية فتأيت الحقة لهذا الجانب التقني املادي، 

والدارس الحق للحضارة الغربية يقف عىل كثري من أوجه تأزّم القيم الروحيّة يف تلك الحضارة 

الجانب  الغربية جاء  الحضارة  والدينية يف  الروحية  القيم  األزمات يف  تلك  وأمام  املادية، 

ينتهك املقدس اإلنساين ممثاًل يف ذلك الجسد  التقني  بلّة، فالجانب  ليزيد الطني  التقني 

اإلنساين الذي أصبح موضوًعا للتدخل التقني والتجارب املرشوعة وغري املرشوعة، حيث 

بات التدخل التقني يهّدد الوجود اإلنساين ويهّدده بالتشيّؤ، ولعّل أشهر هذه التهديدات -كام 

الصناعي  اإلنتاج  البيولوجيا ممثال يف محاوالت  السيد عيل- جاء يف مجال  يرى غيضان 

للحياة؛ حيث باتت قدسيّة الحياة البرشية مهّددة بطريقة غري مسبوقة، وخاّصة أمام العديد 

من التدّخالت التقنيّة يف عامل اإلنسان منذ ظهور البوادر األوىل ملحاولة اإلنتاج الصناعي 
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للحياة أو قبلها يف تجارب االستنساخ، أو بنوك املني، أو تطوير آليات تحسني النسل أو 

حمل األجنة يف قوارير زجاجية، أو مع اكتشاف الخرائط الجينية للكائنات الحية وضمنها 

اإلنسان، وتقطيع الجينوم، وغري ذلك من االخرتاقات والعبث التكنولوجي بقدسيّة الحياة 

البرشية. كام أنّه قد أصبح هناك تسابًقا بني الرشكات التجارية إىل مَتَلُك تكنولوجيا اإلنسان 

املُعّدل أو املُقّوى أو املُستزاد إّما بالتحسني أو التهجني. كام أصبح من ضمن أهداف هذا 

التدّخل التقني استنساخ اإلنسان، ووالدة أطفال بواصفات معيّنة، أو إنشاء كائنات برشيّة 

يف مختربات البحث واستعاملها كأدوات ووسائل لتحقيق أهداف غري مرشوعة، وهذا من 

شأنه أن يجعل الكائن البرشي عرضة للتجريب أو جعله مجرّد عيّنة يف املختربات البحثيّة 

كأن يقوم علامء الهندسة الوراثية بتخليق أجّنة ويجربونها يف دراساتهم ثم يقتلونها، فضاًل 

عن أّن منّو مثل هذه األجنة املعدلة وراثيًا وجينيًا ميكن استغاللها يف تحقيق أغراض تجاريّة 

استخدام  عن  تنتج  التي  األخرى  املشاكل  عن  فضاًل  هذا  البرشية.  الحياة  بقدسيّة  تأبه  ال 

القادمة  فتهّدد حياة األجيال  الطبيعة، واملجتمع، واإلنسان،  للتقنية يف  األشكال املختلفة 

التي يربز حّقهم األخالقي يف أال نُورّثهم أرًضا خراب، أو تلك املخاطر التي تهّدد الحياة 

عىل كوكب األرض نفسه. وبناء عىل ذلك أرى أّن نقد عرص التقنية يعّد من أهّم املحاور 

السلبية  الجوانب  الرتكيز عىل  كبري يف  بدور  إنّه سيقوم  االستغراب؛ حيث  لعلم  املؤّسسة 

يف الفضاء الحضاري الغريب. حيث يعكس – إىل حد كبري- األنانيّة الغربية التي ال تبحث 

النبيلة، التي تجعل اإلنسان غري قابل  إال عن املكاسب املادية غري عابئة بالقيم اإلنسانية 

للتسعري أو التسليع. فاإلنسان بحسب كانط له كرامة، أّما بقيّة املوجودات بخالف اإلنسان 

فلها مثن. لكّنهم بذلك يستبدلون الثمن بالكرامة فيتشيّأ اإلنسان ويفقد أهم ما مييّز وجوده.





معضلة التقنية الغربية بانفصالها 

عن األخالقيات المتعالية

حوار مع الدكتور السيد مصطفى تقوي]]]

الدكتور مصطفى تقوي باحث يف فلسفة العلم وعضو الهيئة العلمية يف جامعة صنعتي 

رشيف يف إيران، ويشغل مهنة التدريس والتحقيق يف موضوع فلسفة العلم والتكنولوجيا، 

الكتب  الكثري من  العلم والتكنولوجيا. وقد صدر له حتى اآلن  الفيزياء، ودراسات  وفلسفة 

و)العلم  اإلمكان(،  مسألة  دراسة  خاصة:  عقيدة  إىل  املنسوب  )العلم  منها:  واملقاالت، 

التكنولوجية(،  النظرية االنتقادية  الطبيعي(، و)نقد عىل  العلم  الديني: رّدة فعل يف مواجهة 

و)العلم اإلنساين/ االجتامعي اإلسالمي: مسألة اإلمكان وطرق التنمية(، و)مستويان بديالن 

للتفكري من أجل التكنولوجيا(، وما إىل ذلك من األعامل األخرى. ومن بني انشغاالته يف هذا 

الشأن البحث حول مختلف أبعاد دراسات العلم والتكنولوجيا. 

يف هذا الحوار نسعى إىل تناول جملة من القضايا الراهنة واإلشكالية حول موضوع العلم 

والتكنولوجيا والتقّدم.

»املحّرر»

العلم والتكنولوجيا؟ وما هو  الذي يطلق عليه عنوان دراسات  العلمي  ما هو الحقل   *
موضوعه وما هي أهدافه؟

لعبارة:  اختصار  وهي   )STS( أو  والتكنولوجيا  العلم  دراسات  جذور  معرفة  مقام  - يف 

األوىل  العامليتني  الحربني  بعد  إنّه  القول:  يجب   ،)science and technology studys(

والثانية تبلور شوٌق متزايد ملعرفة العلم والتقنية، سواء بني أولئك الذين خاضوا يف أبحاث 

فلسفة العلم والتقنية مدفوعني بهواجس تنمية العلم والتقنية، أو أولئك الذين كانوا متفائلني 

]1]- تعريب: حسن عيل مطر الهاشمي.
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وسعداء با كان لديهم مـن العلم والتقنية. وبـذلك فقـد كانت هنـاك طائفتان خاضتا فـي 

والتقنية وتنميتهام، وطائفة أخرى  بالعلم  الظن  والتقنية: طائفة كانت تحسن  العلم  فلسفـة 

تيسء الظّن بهام ويساورها الخوف والقلق منهام. وكانت كلتا الطائفتني بحاجة إىل تأّمل 

الحقول  تأسيس  ويتّم  والتقنية،  العلم  فلسفة  وتزدهر  اليشء،  هذا  مثل  فيحدث  فلسفّي؛ 

العامل، حيث تتخّصص يف بحث فلسفة  واألكادمييات املتنّوعة يف بعض الجامعات يف 

يدركون عدم  العلامء  بدأ  العرشين  القرن  نهاية  اقرتبنا من  وبالتدريج حيث  والتقنية.  العلم 

كفاية املدخل الفلسفي لفهم العلم والتقنية؛ ال أّن هذا االتّجاه خاطئ، بل هو غري كاف. 

والدراسات  التجريبية،  الدراسات  وهو  أيًضا،  آخر  يشء  إىل  نحتاج  نحن  الحقيقة  ويف 

االجتامعية للعلم والتقنية، بعنى أنّه يجب دراسة العلم والتقنية بوصفهام ظاهرة اجتامعية، 

ودراسة الواقعيّة االجتامعيّة واملؤّسسة االجتامعيّة بوصفها بنية اجتامعية، ومن لوازم هذه 

الدراسة العمل عىل جمع املعطيات التجريبية أيًضا. ويف الحقيقة فإّن جمع املعلومات يف 

مورد العلم والتكنولوجيا والظواهر التابعة لها، من لوازم معرفة هذه الظاهرة والحكم بشأنها. 

وبطبيعة الحال بعد بيان هذا األسلوب ـ أي: االتّجاه التجريبي يف دراسة العلم والتقنية ـ 

وتفسريها  فهمها  يتّم  إمّنا  أمر  كّل  املعطيات يف  الفلسفي. وذلك ألّن  االتجاه  مل يضعف 

يف ضوء النظريات الفلسفية عىل الدوام، ويتّم التنظري حولها عىل هذا األساس. ومن هنا 

فإّن دراسات العلم والتقنية تعني رؤية العلم والتقنية بثل هذه العدسات. بعنى أّن التوجه 

إىل دراسة العلم والتقنية تجريبيًّا، هو جمع املعطيات بشأنها والسعي إىل فهمها. ويف هذا 

الشأن من الرضوري إىل هذه النقطة وهي أّن دراسات العلم والتقنيّة ال تستغني عن التأّمالت 

الفلسفية أبًدا. ويف هذا الشأن فإّن الغاية من هذه الدراسات بشكل محّدد هي معرفة العلم 

االتّجاه إىل مختلف مسائل هذا  وإمّنا  فقط.  البحت  الفلسفي  باالتّجاه  والتقنية، ولكن ال 

العلم من خالل االلتفات إىل األبعاد املتنّوعة املفهوميّة والتجريبيّة والفلسفيّة واألخالقيّة. 

ومرادي من التجريبي هنا هو ذات الـ )empirical data( بعنى املعطيات التجريبية. بعنى 

يف مورد ذلك اليشء الذي يعد يف حقل العلم واملعرفة. يف االتّجاه الفلسفي ننظر إىل العلم 

والتقنية يف الغالب بوصفهام مفهوًما، وعندما يرد الكالم حول دراسات العلم والتقنية، ننظر 

إىل العلم والتقنية بوصفهام مؤّسسة ومنظومة اجتامعيّة، ويف هذه الحالة ينفتح باب تجميع 

املعطيات التجريبية.
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* ما هي برأيكم أبرز املنعطفات التي شهدها إدراك اإلنسان للعلم يف خالل األحقاب 
املتعاقبة؟

- الجواب عن هذا السؤال يف غاية التفصيل. ومن هنا سوف أحرص الّسؤال عىل القرن 

العرشين، ففي القرن العرشين عىل نحو اإلجامل كلاّم تقّدم بنا الزمن، نجد رضوًخا من قبل 

القيم  للقيَم ودور  تدّخالً  يرون  العلم، حيث  القيَم يف  دور  لتقبّل  العلامء واملفكرين  أكرث 

يف العلم. يذهب أغلب الناس إىل االعتقاد بأّن املباين امليتافيزيقية والفلسفيّة وفرضيات 

املفكرين تؤثّر يف تبلور العلم، وهذا يُعّد أيًضا بوصفه تصنيًفا التّجاه العلم. ويف الحقيقة 

يف بداية القرن العرشين حيث كانت األفكار الوضعية هي السائدة، مل يكن هناك تقبّل ملثل 

هذا االتّجاه. إّن اآلراء الوضعية تذهب إىل االعتقاد بسلسلة من املعايري الشاملة والتي تفوق 

التاريخ. بعنى أنّنا منيّز بني العلم وغري العلم عىل أساس سلسلة من املعايري الشاملة وما 

فوق التاريخية. حيث منيّز بني العلم الصالح والعلم الطالح. ولكن حيث نتّجه شيئًا فشيئًا 

العرشين، تضمحل  القرن  الثاين من  النصف  نتّجه إىل  أي عندما  القرن،  نهاية  لنقرتب من 

 Science( هذه الرؤية، حيث نجد عىل سبيل املثال منظّرًا مثل أالن تشاملرز، يقول يف كتابه

and its Fabrication(: )أنا أخالف املعايري الشاملة وما فوق التاريخية. فأنا أرى أّن هذه 

األساليب واملعايري املطروحة يف العلم، إمّنا هي مسائل يُراد منها أن متيّز بني العلم الجيّد 

والعلم السيّئ، أو أن تفصل بني ما هو علم وما هو ليس بعلم، إّن هذه األساليب واملعايري 

تاريخي وإمكاين. فرّبا تغرّيت املعايري يف كّل عرص بحسب األساليب  إمّنا هي بلحاظ 

والتكنولوجيا ]حيث إنّه يضيف التكنولوجيا أيًضا[.

* إذا كانت التقنية تعني أساليب توظيف األدوات واألجهزة واملواد وما إىل ذلك، لتسهيل 
املرحلة  يف  التقنية  هذه  عىل  طرأ  الذي  االختالف  هو  فام  مشاكله،  وحّل  اإلنسان  أعامل 

املعارصة؟

- أشري يف هذا الشأن إىل مورد أو موردين. إّن اإلنسان منذ والدته أخذ األمور الخام من 

كان  أّن هذا  ويبدو  اآللة.  اسمه  منها شيئًا  ليصنع  التعديالت،  الطبيعة وأجرى عليها بعض 

أمرًا شائًعا ومألوفًا عىل طول التاريخ. من ذلك مثالً أنّه كان يعمل عىل ثلم بعض األحجار 

الثامر  تقشري  أو  الحيوانات  لصيد  أداة  منها  ليتّخذ  مدبّبة؛  أو  مسّننة  بشكل خاص وجعلها 

الطبيعة  تدّخل يف ُصلب  قد  اإلنسان  فإّن  كّل حال  املاشية وسلخ جلدها. وعىل  ذبح  أو 
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وتوّصل إىل قوانينها العليّة، ورّبا عمل عىل الربط فيام بينها. وبعبارة أخرى: إّن اإلنسان 

إمّنا تدّخل يف ُصلب الطبيعة؛ ليستخرج منها سلسلة من القوانني العليّة، والعمل عىل الربط 

فيام بينها؛ ليخلق من ذلك تقنيات معّقدة نسبيًّا. ولكن توجد هنا نقطة، وهي ما هي القيَم 

التدّخل يف  إّن هذا  الحقيقة  األمور؟ يف  بهذه  القيام  منها مدفوًعا إىل  انطلق  التي  والرؤى 

صلب الطبيعة، واستنباط قوانينها العليّة انطالقًا من القيَم التي أعتقدها وأمتّسك بها، إمّنا 

تحدث عىل أشكاٍل مختلفٍة. وهذه األنواع واألقسام موضع تأّمل. لنفرتض أّن شخًصا كان 

يكفيك من  ما مضمونه:  فيها  يقول  والتي   ،الصادق اإلمام  املأثورة عن  بالرواية  يؤمن 

األمور ما يرفع حاجتك. بينام ال يرى اآلخر ذلك. إّن هذين الّشخصني سوف يتعامالن مع 

أحدهام  يذهب  حيث  مختلفني.  بشكلني  املختلفتني  الرؤيتني  هاتني  من  انطالقًا  الطبيعة 

ويأخذ نصيبه من الطبيعة با يتناسب ورفع حاجته مكتفيًا بها وهو يقول: ليس يل حاجة إىل 

املزيد. بينام يقول اآلخر: بل عيّل أن أّدخر وأضمن حاجتي املستجّدة يف املستقبل. يُبنّي 

 :)questions concerning technology( :هايدغر يف مقالته الشهرية واملؤثّرة تحت عنوان

أّن ماهيّة التكنولوجيا الحديثة هي الغاشتل أو االنكشاف. والغاشتل هنا يعني اعتبار العامل 

قابالً للقياس والحساب. انظر إىل العامل بوصفه شيئًا قابالً للتقييم والتقدير، وأنّه مشتمل 

عىل قوانني قابلة للحساب، وانظر إليه أيًضا بوصفه عاملًا أزليًّا. وأنّه يحّق لنا التعرّض إىل 

العامل والترصّف فيه. وميكن لنا اّدخار طاقاته واالستفادة منها حيثام نشاء. إّن مجموع هذه 

الخصائص هي التي متثّل االنكشاف. وهنا يقول هايدغر إّن ماهيّة التكنولوجيا الحديثة هي 

من قبيل االنكشاف والغاشتل، وأّما ماهيّة التكنولوجيا قبل العرص الحديث فلم تكن كذلك. 

اإلنسان  أمام  الوجود  انكشاف  يعني  الغاشتل  إّن  حيث  االنكشاف،  أنواع  من  الغاشتل  إّن 

أّن  الهاّمة وهي  النقطة  إىل هذه  توّصلنا  إثر سؤالكم  فإنّه  األساس  هذا  الدازاين. وعىل  أو 

ببعضها  وربطها  العليّة  وقوانينها  الطبيعة  يف  والتدّخل  الترصّف  مجرّد  ليست  التكنولوجيا 

لصنع التكنولوجيا فقط. ملاذا ليست هذه فقط؟ إذ ميكن القيام بهذا األمر بأنحاء مختلفة 

وثقافات متنّوعة وقيَم متفاوتة وآراء متضاربة حول الطبيعة أيًضا. وهذه نقطة هاّمة. والنقطة 

الهاّمة األخرى هي أّن اإلنسان باإلضافة إىل تدّخله يف الطبيعة واستخراج قوانينها العليّة وما 

إىل ذلك، قد تدّخل كذلك يف املجتمع بوصفه مصدًرا مؤثّرًا آخر. كيف ميكن للمجتمع 

أنّنا نرى  إنّه مصدر لألثر. بعنى  أن يكون مصدًرا، وبعبارة أخرى: هو مصدر ألّي يشء؟ 

سلسلة من اآلثار يف املجتمع، من قبيل: التضّخم، حيث إّن هذا األثر ال ينبثق عن املادة، 
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إنّه التضّخم الذي يؤثّر عىل  وإمّنا التضّخم ينتج عن نوع العالقات التي تحكم اإلنسانية. 

حياتنا، ويجعل الناس يف قلق واضطراب وانعدام لألمل. تكرث حاالت الطالق، وينخفض 

اإلقبال عىل الزواج، ويزيد الضغط الروحي والنفيس عىل الّناس، وهذا ال ينشأ من املادة 

فقط. هناك مصدر آخر للتأثري، وهو املجتمع والعالقات اإلنسانية/ االجتامعية. لقد أدرك 

اإلنسان بالتدريج أّن التكنولوجيا البحتة ـ أي األجهزة الصلبة ـ ال تستطيع لوحدها أن توصله 

إىل الغاية املنشودة. ومن هنا أخذ الكنولوجيون يفّكرون يف ضّم هذه الحقيقة اإلنسانية / 

االجتامعية بشكل وآخر إىل هذه األجهزة الصلبة؛ ليك يعمل هذان األمران مًعا عىل تحقيق 

يريدها اإلنسان. وعىل هذا األساس تكون هناك أهميّة لإلنسان والعالقات  التي  األهداف 

البرشيّة واملجتمع اإلنساين إىل جانب األجهزة الصلبة، بعنى األدوات الفيزيقيّة. وبعبارة 

تعمل  الصلبة  األجهزة  إىل  منضّمة  واالجتامعية  اإلنسانية  والعالقات  املجتمع  إّن  أخرى: 

مًعا عىل تحقيق غاية ما. وبذلك نشهد ظهور منظومات اجتامعية تقنيّة. من قبيل املنظومة 

االجتامعية والتقنية للتلغرام والفيس بوك واملنظومات االجتامعية التقنية للخطوط الجوية، 

حيث تجلسون هناك يف الطائرة وتتعلّمون مبارشة. وإذا مل تنتبهوا إىل تلك التعليامت، قد 

ال ميكن لهذه املنظومة أن تحّقق أهدافها. لقد ذكرت نقطتني حتى اآلن، وهام: أن نتوّصل 

إىل صلب الواقعية، ونستخرج منها القوانني العليّة، ونعمل عىل الربط والتلفيق فيام بينها. 

ولكن هذه ليست القّصة كلّها؛ فإّن نوع الثقافة والقيَم املتّخذة يف القيام بهذا املؤثّر، تؤثّر 

هي األخرى يف تبلور حتى الصورة املادية للتكنولوجيا. لنأخذ مثالً أّن بعض املجتمعات 

الثقافة اإلسالمية لن تسمح  أّن  الغريزة الجنسيّة. مع  تعمل عىل صنع الدمى لغرض إشباع 

بإنتاج مثل هذه األمور أبًدا. إنّهم يستفيدون من املادة ويصنعون روبوتات ودمى شبيهة يف 

نشهد يف  أن  الصناعي  الذكاء  تطّور  بفعل  أمكن  ورّبا  الشبه،  اإلنسان متام  بجسد  قوامها 

األعوام القادمة إنتاج روبوتات ناطقة لالستهالك الجنيس، حيث ميكن لهذه الدمى الناطقة 

أن تغّني أو تقرأ األشعار والقصائد أو العبارات املثرية لشهوة اإلنسان الحقيقي. بيد أّن بعض 

عىل  االستحواذ  مجرّد  عىل  يقترص  ال  األمر  فإّن  وعليه  التقنيات.  هذه  مثل  تجيز  ال  القيَم 

الطبيعة والترصّف فيها واملزج بني موادها من أجل صنع األدوات. والسؤال الرئيس هو: ما 

هي القيمة، والرؤية، والثقافة، التي نقوم بهذه األعامل عىل أساسها؟ األمر الثاين أّن األبعاد 

االجتامعية من القضية لها أهّميتها الخاّصة أيًضا، ونحن اآلن نشهد منظومات تقنيّة اجتامعيّة 

تحظى بأهميّة كبرية.
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* كيف ترى إىل األرضار التي فاقمها التقّدم التقني يف العرص الراهن، وذلك مبعزل عن 
جميع املحاسن املذهلة والرخاء الكبري الذي وّفره لإلنسان املعارص؟

األزمات  قبيل:  من  السلبية،  والتبعات  اآلثار  من  سلسلة  للتكنولوجيا  الناقدون  يذكر   -

التنمية التكنولوجية لغايات اقتصادية قد تسبّبت  إّن  البيئية، ويقولون ـ عىل سبيل املثال ـ 

أرّض  قد  التكنولوجي  التقّدم  بأّن  يقول  من  وهناك  البيئية.  األزمات  من  الكثري  ظهور  يف 

أو  الجّد  يتحلّقون حول  السابق  الصغار يف  األوالد  كان  إذ  اإلنسانيّة واألرسية؛  بالعالقات 

الجّدة ويستمعون إىل القصص والروايات املحكيّة عىل لسانهام، أّما اآلن فالكّل منهمك يف 

تصّفح الهواتف النّقالة. أو يقولون: إنّنا نعاين عىل الدوام من سلسلة من التداعيات الجانبية 

وازدهرت  التصويري،  االتصال  إنتاج  تّم  أنّه  ذلك  ومن  التكنولوجية.  التنمية  عىل  املرتتّبة 

التكنولوجيا يف ذلك، بيد أّن البعض أخذ ييسء استغالل هذه التقنية لغايات غري أخالقيّة، 

رّبا مل يكن املخرتع قد فّكر فيها أو مل ميّر يف ذهنه ترتّب مثل هذه التداعيات عىل مثل 

السلبية  والتداعيات  اآلثار  من  الكثري  إىل  يشريون  للتكنولوجيا  الناقدين  إّن  االخرتاع.  هذا 

املرتتّبة عىل التنمية التكنولوجية. ويف املقابل يقول املدافعون عن التكنولوجيا: انظروا إىل 

فوائدها الكبرية. نحن يف مواجهة مثل هذه املسألة. فهل التكنولوجيا رضرها أكرب من نفعها، 

أم نفعها أكرب من رضرها، وكيف ميكن الحكم عىل التكنولوجيا؟ ولألسف الشديد ال ميكن 

الحكم يف هذا الشأن برضس قاطع. فهل كان للعلم والتكنولوجيا خدمات إيجابية؟ وهل 

ساعدا عىل تسهيل التواصل بني الناس أم ال؟ فإن قلنا: إنّهام ذلاّل الكثري من العقبات، ولكّننا 

ال نحبّذ ذلك؛ يجب توضيح السبب الذي يدعو البعض إىل عدم تحبيذه لتسهيل التواصل 

بني الناس؟ فام هو الضري يف ذلك؟ يبدو أن التكنولوجيا ليست سيئة مئة باملئة، كام أنّها 

ليست حسنة مئة باملئة. فهنا إيجابيات وهناك سلبيات أيًضا. ال سيّام عندما نرى يف القرآن 

الكريم أّن ذا القرنني أقام السد بواسطة صهر الحديد بالنحاس، بغية إنقاذ شعب من ظلم 

يأجوج ومأجوج، أو صناعة الّسفن والدروع أو البنيان الذي أمروا ببنائه مسجًدا عىل كهف 

أصحاب الكهف بعد انكشاف أمرهم، والكثري من املوارد األخرى. إّن القرآن ـ عىل ما يبدو 

ـ ال يخالف االستفادة البحتة من القوانني والخريات املوجودة يف الطبيعة. فهو يقول: إّن 

نوًحا قد صنع السفينة تحت رعايتنا   ۇئ    ۇئ  ۆئ     ۆئ]سورة هود -اآلية 37[؛ 

وهذا يعني أنّه يؤيّد صناعة السفن. ولكن السؤال املاثل هنا هو: هل يجيز القرآن جميع أنواع 
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والروايات.  اآليات  الكثري من  النهي عن اإلرساف يف  فقد ورد  قطًًعا.  كاّل  السفن؟  تصنيع 

الحاجة،  مستوى  يفوق  ما  تشّجع عىل صناعة  التكنولوجيّة  التنمية  أّن  اليوم  نشاهد  ولكّننا 

وهناك إرساف وتبذير يف هذا الشأن. وقد تقّدم أن أرشنا إىل مضمون الرواية املأثورة عن 

اإلمام الصادق والتي تنهى عن أخذ ما يزيد عىل مقدار الحاجة. وعليه ال شّك يف أّن 

اإلسالم يعارض بعض أساليب التنمية التكنولوجيّة. وبطبيعة الحال ال ميكن قول ذلك حتى 

يف املجتمعات الدينيّة؛ إذ ما أن يقال ذلك، حتى ينربي لك من يقول: إنّك بهذه األبحاث 

 Philosophical( الدينيّة تريد أن تعيق عجلة التنمية التكنولوجية! يقول كاتب مقال بعنوان

أخالقيّة   / ميتافيزيقيّة  أصول  خمسة  هناك  إّن   :)Inputs and Outputs of Technology

ميكنه  اإلنسان  أّن  إىل  الخمسة  األصول  هذه  يف  ويشري  املعارصة.  التكنولوجية  للتنمية 

الفرديّة واالجتامعيّة؛ ليستخرج منها أكرب  الطبيعة ملصالحه  بل ويجب عليه االستفادة من 

األرباح بأقّل الخسائر، وإذا كانت هناك من مسؤوليّة أخالقيّة فإمّنا تقع عىل عاتق من يضع 

إّن   . قيَميٌّ أمٌر  التكنولوجيا  أّن  فهي  البني،  يف  املوجودة  الهاّمة  والنقطة  فقط.  السياسات 

التكنولوجيا تقوم عىل أساس من القيَم الخاّصة، ومن بني الطرق إىل إصالح التكنولوجيا 

بشكل  واختيارها  القيَميّة  املباين  تلك  انتقاء  عىل  نعمل  أن  هي  صحيٍح،  بشكٍل  وتنميتها 

صحيح. إّن تلك الُرزمة القيَميّة واملعياريّة التي نعمل من خاللها عىل تنمية التكنولوجيا، 

يجب العمل عىل إصالحها بشكل صحيح. عندها سوف يتّم طرح هذا السؤال القائل: ما 

هو ذلك املبنى القيَمي الذي نروم عىل أساسه تنمية التكنولوجيا؟ لألسف الشديد ال يتّم 

الخوض حاليًا يف فلسفة التكنولوجيا يف هذه املقولة االسرتاتيجيّة والهاّمة بشكٍل جادٍّ. ومن 

أخالقية(.  التكنولوجيا  )جعل  بعنوان  كتابًا  م   2011 عام  أصدر  الذي  فريبك  ذلك  مناذج 

نعمل عىل  كيف  القائل:  السؤال  عن  يجيب  أن  منه  تتوقّعون  الكتاب  هذا  تطالعون  عندما 

تنمية التكنولوجيا مع الحفاظ عىل أخالقيّة املهنة؟ ولكن هذا الكتاب مل يرتك شاردة وال 

واردة إال وتحّدث عنها، باستثناء هذا السؤال الجوهري لألسف الشديد. والذي أريد قوله 

هو أنّه بحسب ماهيّة التكنولوجيا، وما الذي يريده اإلنسان منها، تؤّدي هذه التكنولوجيا إىل 

ظهور مجموعة )اإلنسان التكنولوجي(، وأّن تركيب واتّجاه تلك القضيّة تنتظم بحسب ماهية 

التنكنولوجيا وما يقصده أو يبتغيه اإلنسان منها. ومن بني األسئلة الهاّمة يف هذا الشأن هو: 

ما هي املعايري والقيَم التي أروم عىل أساسها املطالبة بالتنمية التكنولوجية؟ إّن هذا السؤال 

يبقى يف هذا الكتاب دون جواب. واملنتقد اآلخر هو أندرو فني بريغ الذي ألّف العديد من 
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الكتب بوصفه فيلسوفًا بارزًا يف حقل التكنولوجيا. وقد ذهب يف واحد من كتبه الهاّمة بعنوان 

)Questioning Technology( إىل االعتقاد بأّن الّنظام التقني يقوم عىل سلسلة من القيَم. 

إّن هذه القيَم هي التي تنضّم إىل بعضها وتوجد النظام التقني. إنّه يعتقد أّن علينا الخروج 

من الّنظام التقني الراهن والذي ميثّل مظهرًا للقيَم الرأساملية، وأن نقيم نظاًما تقنيًّا جديًدا. 

ويف الحقيقة فإنّه يبحث عن حداثوية بديلة. ولكن عندما نسأله: ما هي القيَم واملعايري التي 

يجب أن يكون هذا النظام الجديد عىل أساسها؟ ال يبدي جوابًا واضًحا يف هذه الفلسفة. 

إّن هذه املسألة هي واحدة من املسائل األصلية التي تأخذ حاليًّا بتالبيب فلسفة التكنولوجيا 

واملفكرين املعارصين يف حقل التكنولوجيا. إذا أردنا للتكنولوجيا أن تنمو بشكل صحيح 

وصائب، فإّن االتّجاه الهام يف هذا الشأن هو أن نرى ما هي القيَم واملعايري التي يتم عىل 

أساسها مثل هذا األمر.

اجتذاب  فيه  يتم  بحيث  ما  مدخل  اعتبار  والتكنولوجيا  العلم  تطّور  يف  ميكن  هل   *
املحاسن ونبذ املساوئ؟ وما هي نسبه الغرب الراهن إىل هذا املدخل؟

- أن نعمل عىل تنمية العلم والتكنولوجيا بحيث تشتمل هذه التنمية عىل محاسن دون 

يُعّد رضبًا من توقّع ما ال يُطاق. فإّن هذه الرؤية ضاربة يف املثاليّة، بحيث  مساوئ، فهذا 

إنّها ال تتناسب مع ماهيّة البرش؛ ألّن اإلنسان يجوز عليه الخطأ. ويف األساس فإّن اإلنسان 

ليس بحيث يتّخذ قراراته بوحي من إرادته فقط. فإّن البنى االجتامعية ال تسمح له بذلك. 

إّن البنى االجتامعية ال تسمح للمرء بتطبيق ما يفّكر فيه بشكل صحيح. إًذا، من بني املوانع 

هي البنى االجتامعية. ومن بني املسائل عىل ما ورد يف نهج البالغة أن الله يريد أن يجري 

مقاديره. وعىل هذا األساس فإنّه طبًقا للرؤية الدينيّة حتى اإلرادة اإللهيّة تلعب دوًرا أيًضا، 

حيث يتّخذ اإلنسان قراًرا ضمن مجموعة من الرشائط، وليس له علم كامل با سيحدث. 

ـ يف  به  يعلم  اإلنسان  أّن  يبدو  الذي  قليل جًدا. واليشء  الشأن  اإلنسان يف هذا  وإّن علم 

الرؤية الدينية ـ هو أنّه يوجد هذا اإلمكان عىل كّل حال، وهو أّن اإلنسان مختار. والقرآن 

يشري يف الكثري من آياته إىل ما هو الطريق الصحيح وما هو الطريق الخاطئ. وعليه يجب 

عىل اإلنسان أن يتّخذ القرار يف االنتخاب بنفسه. ميكن لإلنسان ـ عىل أساس العلم الذي 

ميتلكه ـ أن يكون له اتّجاه تكليفّي. وأن يعمل بتكليفه عىل أساس املجهود الصادق الذي 

يبذله من أجل تحصيل العلم. هذا مستمسك ميكن للمرء أن ميتلكه. ال ميكن له ضامن 
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النتيجة املرتتبة عىل ذلك. وعىل هذا األساس ال ميكن العلم بالتداعيات والتبعات املرتتبة 

عىل تنمية العلم والتكنولوجيا مسبًقا. ويف األساس ال ميكن التكّهن أو التنبّؤ يف هذا الشأن. 

ولكن ميكنه العمل عىل أساس التكليف. أن يقول صادقًا: هذا هو الواجب املطلوب مني 

القيام به، وهذا ما سأقوم به، وأّما النتيجة فهي مرتوكة إىل املستقبل. والنقطة الهاّمة هي أّن 

الغرب يعمل عىل املحاسبة يف هذا الشأن بشكل دقيق، ويسعى إىل الحصول عىل العلم 

والتقنية بشكل حثيث؛ يك يتمكن من التكّهن والتنبّؤ با سيحدث يف املستقبل عىل كل 

حال، وأن يعمل عىل طبق ذلك، أو إذا عجز عن التنبّؤ باملستقبل أن يأخذ مختلف الحاالت 

والسيناريوهات املحتملة بنظر االعتبار، وأن يعّد العّدة ملختلف السيناريوهات، ويقوم عىل 

استبعاد بعضها وتقريب بعضها أو تقويتها وما إىل ذلك. وبعبارة أفضل هناك اتّجاهان يف 

هذا الشأن؛ وهام: االتّجاه التكليفي، واالتّجاه الغايئ. وهذا ال يعني أن االتّجاه التكليفي ال 

ينظر إىل الغاية، فالشخص الذي يعمل بتكليفه يسعى بدوره إىل تحقيق السعادة والسكينة 

وإيجاد الحلول، ولكّنه يقول يف الوقت نفسه إنّني مقيّد بالتكليف. وأّما يف االتّجاه الغايئ 

فإنّني أعمل عىل تحديد النتيجة وأقوم بتعيني اليشء الذي أسعى إليه وأريد تحقيقه. وهذان 

االتّجاهان مختلفان. ويف الغرب نشهد يف الغالب ثقافة متيل إىل االتجاه الثاين. وإّن الثقافة 

األوىل التي هي ثقافة تكليفيّة، هي ثقافة دينيّة. ويف الغرب تغلب الغائية عىل املحاسبة، وإّن 

الرؤية االستقبالية يف األساس تقوم عىل هذه الرؤية. إّن البحث املستقبيل معرفة تساعدنا 

عىل الذهاب باتّجاه املستقبل الغامض واملعّقد، ونعمل عىل تحقيق مستقبلنا املنشود. وال 

يقول إيّن أعمل عىل بناء مستقبيل من خالل التدبري التكليفي، وإن كان يعود علينا بالرضر 

املرحيل واملؤقّت.

األساس يف  هذا  يبدو  وكيف  ومفهومها،  التجريبية  العلوم  النسبّية يف  أساس  هو  ما   *
فضاء امليتافيزيقا والكليات الدينية؟

- يجب علينا أن نعرّف النسبيّة واالتّجاه النسبي أّوالً؛ لرنى ما الذي تعنيه النظرة املعقولة 

أو االتّجاه املعقول؟ والنقطة الهاّمة يف البني هي أّن االختالف بني النظرة املعقولة والنظرة 

القائلون  يذهب  له.  والعابر  للزمن  الشامل  املعيار  وهو  واحد.  معيار  حول  تدور  النسبيّة 

بالنسبيّة إىل عدم وجود مثل هذا املعيار، بينام يذهب القائلون باملعقول إىل وجوده. يقول 

النسبيّون: ال يوجد معيار لنعمل من خالله عىل تحديد آليّة املعيار للتمييز بني العلم وغري 
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يذهب  أيًضا.  أدلّتهم  بالنسبية  للقائلني  أّن  الطالح. كام  والعلم  الصالح  العلم  وبني  العلم، 

أصحاب االتّجاه املعقول إىل القول بوجوده، وأنّه إذا مل يتّم العثور عليه حتى اآلن، سوف 

يتّم العثور عليه يف املستقبل. ولكّننا لألسف الشديد عندما نراجع أصحاب االتّجاه املعقول 

نجدهم مختلفني حول ماهيّة الشمول وما فوق التاريخيّة، وال يوجد عندهم وحدة يف الكلمة. 

وعندما نراجع أصحاب االتّجاه النسبي نجد رؤيتهم بالغة الخطورة. ملاذا؟ ألنّك إذا كنت 

يف العلم ـ ونعني بالعلم هنا: العلم القائم عىل أساس املعطيات التجريبية ـ من القائلني 

بالنسبيّة، عندها كيف ميكنك مواجهة النسبيّة يف األخالق؟ فام هو السبب والدليل الذي 

مينعنا من قول اليشء ذاته يف حقل األخالق أيًضا؟ هنا يصبح الجّو ملبًّدا بُسُحب الظالم 

وموحًشا، وإذا كّنا يف األخالق من القائلني بالنسبيّة، عندها لن يستقّر حجر عىل حجر. هناك 

من ينترص للنسبيّة يف األخالق، وعندها أقول يف املقابل: لو تعرّضَت حينها إىل ظلم، عليك 

أن تستذكر املعايري األخالقيّة، وعندها سوف تدرك أنّه ال ميكن ألّي شخص أن يسوق دابته 

يف األخالق كام يحلو له. أو أن يعمل كّل شخص عىل استئصال اآلخر وقطع رأسه. وإذا 

سألناه عن سبب قيامه بذلك؟ قال: إّن منهجي األخالقي يوجب عيّل ذلك! عندها سوف 

ظهور  العلم  فلسفة  يف  نشهد  أنّنا  هو  قوله  أريد  والذي  البرشية.  املجتمعات  يُقىض عىل 

تباطؤًا، وهناك  أو  انحساًرا  الراهن  الوقت  النسبية، وهي ال تشهد يف  بالنزعة  قائلة  مدارس 

مخاوف فيام إذا تحّولنا إىل نسبيني يف العلم؛ عندها ما الذي سوف يحدث يف األخالق 

أساس  عىل  الفلسفة  نفلسف  فهل  تجريبيّة؛  معطيات  العلم  يف  لديكم  إّن  ثم  والفلسفة؟! 

املعطى التجريبي؟ وهل نحّدد املدارس األخالقيّة يف علم األخالق يف الغالب عىل أساس 

الـ )historical( و)universal(؟ وعليه توجد مثل هذه املخاوف.

* كيف يبدو لكم املصري الذي سوف يرسمه التقّدم العلمي العميق والتغيريات املتسارعة 
يف مستقبل العامل واإلنسان؟ وإىل أّي حد ترون هذا التقّدم مبرّشًا أو مقلًقا يف املستقبل؟

- هذا سؤال جيّد، وجوايب هو أنّنا ال نستطيع التنبّؤ يف هذا الشأن والتكّهن؛ إذ ال منتلك 

أداًة أو علاًم يُساعدنا عىل القيام بثل هذا التكّهن؛ لرنى إىل أين يتجه العلم وأين سرتسو 

من  والتكنولوجيا  العلم  أّن  البني هي  نعرفها يف  والتي  الهاّمة  النقطة  أّن  بيد  التقنية.  سفينة 

البعض  فإّن  الطبيعة،  موجودين يف صلب  والعنب  التمر  يكون  اإلنسانيّة. وحيث  الظواهر 

يستخرج منهام رشابًا خبيثًا ومسكرًا، والبعض اآلخر يستخرج منه زاًدا طيّبًا ونافًعا. وحيث 
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إنّنا نعمل عىل استثامر املواد املوجودة يف الطبيعة، يتوقّف األمر هنا عىل نوع القّوة العليّة 

الكامنة يف صلب هذه الطبيعة. وفيام نحن فيه تكون هناك مدخليّة للقيَم. وأنّه كيف نعمل 

عىل الرتكيب واملزج بني هذه املواد، حيث يكون هناك تدّخل من القيَم يف هذه العمليّة. إّن 

فالسفة التكنولوجيا يؤكّدون عىل هذه املسألة. وهناك تدّخل من القيَم يف كيفيّة الربط بني 

هذه التقنيّة الحاصلة وبني البنى اإلنسانية عالقاتها. هناك مدخليّة للقيَم يف كيفيّة االستفادة 

من هذه األجهزة الصلبة وهذه املنظومات التقنية االجتامعية، وهذا يثبت وجوب التوّجه إىل 

إصالح هذه القيَم. وإذا كّنا يف قلق عىل املستقبل، وجب علينا العمل عىل تنمية األخالق 

والسجايا اإلنسانية وإصالحها. يجب علينا أن نعمل عىل االرتقاء بإنسانية اإلنسان، ويحتاج 

فإنّه  هنا  ومن  والوجودية؛  األخالقية  الناحية  من  احتياجاته  رفع  إىل  املرتقي  اإلنسان  هذا 

يبني لنفسه حضارة ومدينة. وعليه نتوقّع من اإلنسان الراقي يف هذه املدينة والحضارة عىل 

املستوى الوجودي واألخالقي أن ال ميارس اإلرساف، وأن ال يلّوث البيئة، وأن ال يتّجه إىل 

األوىل؛  الدرجة  اإلنسان يف  قلق عىل  نكون يف  أن  الفتّاكة. وعليه يجب  األسلحة  تصنيع 

ألنّه هو مصدر العلم والتكنولوجيا ومنشأهام، وإذا أمسك هذا اإلنسان املتخلّق باألخالق 

البرشي،  النشاط  يف  املحور  هي  اإلنسان  تربية  وأصبحت  املجتمع،  أمور  زمام  الفاضلة 

عندها يجب أن ال نكون يف قلق من ناحية تنمية العلم والتكنولوجيا. وإن حدث هناك خطأ 

ما، فإّن هذا اإلنسان األخالقي سوف يعمل عىل حّل هذه املسألة بواسطة ما يتّصف به من 

األخالق املتعالية.





معضلة الحضارة التقنية في الغرب 
تكمن في عبادة الثروة والسلطة

حوار حول التنمية والبيئ�ة مع الدكتور حسني إيماين جاجريم]]]  

نقطة الجاذبّية يف هذا الحوار تدور حول العقل الّتقني الذي يُسيطر عىل حضارة ما بعد 

املجتمع الصناعي يف الغرب. وقد تضّمن الحوار أسئلًة وإجاباٍت عميقًة من جانب الدكتور 

حسني إمياين جاجرمي عىل جملة من اإلشكاليات املعارصة والتداعيات املستقبلّية املرتتّبة 

عليها.

نشري إىل الدكتور جاجرمي حائز عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم االجتامعية من جامعة 

الّدراسات  أستاذ مساعد يف جامعة طهران، ورئيس مؤّسسة  منصب  طهران. ويشغل حالياً 

والتحقيقات االجتامعية. وقد صدرت له الكثري من الكتب واملقاالت املتنّوعة حول تنمية 

املدن والدراسات الثقافّية، كام قام برتجمة كتب هاّمة يف هذا الشأن.

»املحّرر»

* ما الذي نعنيه باملجتمع ما وراء الصناعي؟ وما هي التحّوالت الّثقافّية أم املتغرّيات 
الفرديّة التي تحدث من جّراء ذلك عىل هامش منط الحياة؟

 .)post-industrial society( عنوان  تحت  الصناعي  وراء  ما  املجتمع  تناول  ميكن  ـ 

كام ميكن تناولها تحت عناوين، من قبيل: املجتمع ما بعد الحداثوي، واملجتمع ما بعد 

الصناعي أيضاً. إن هذا املجتمع بحيث تغرّي فيه شكل اإلنتاج وقواعده وأركانه. لنفرتض 

أنّه قد انتقل يف مرحلٍة تاريخيٍة من الّزراعة وحياة األرياف إىل حياة املدن. وبعد ذلك شهد 

ذلك  من  جاّدة.  وتحّوالت  ملتغرّيات  الصناعي  املجتمع  بعده  ومن  الربجوازي  املجتمع 

التسعينيات فصاعداً، وبعد طرح بحث العوملة واتّساع  أنّه منذ عقد  ـ  ـ عىل سبيل املثال 

]1]- تعريب: حسن عيل مطر الهاشمي.
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املنتجة،  املدن  شكل  تغرّي  الروبوتات،  بواسطة  اإلنتاج  عجلة  وتشغيل  التّواصل  شبكات 

من  الّنشاطات  من  مجموعة  وانتقلت  أيضاً،  واألعامل  املشاغل  بنية  تغرّيت  لذلك  وتبعاً 

املدن )أي من مراكز نشاطها واستقرارها(، وذهبت ـ عىل سبيل املثال ـ من قارّة إىل قارّة 

أخرى. من ذلك أّن هناك بحثًا جـاًدا يف مورد الواليات املتحدة األمريكية ـ مثالً ـ حيث يُقال 

إنّه قـد تّم تفريغ الّصناعة منها؛ بعنى أّن الّصناعـة األمريكيّة ملختلف األسباب، من قبيل: 

البضاعة الرخيصة، واالفتقار إىل القواعد والقوانني البيئيّة، قد انتقلت إىل الصني. 

وإّن هذه املتغرّيات قد أّدت إىل ظهور مسائل جاّدة أيضاً. بعنى أنّه مل يعد بإمكانك 

العثور عىل عمل أو مهنة ثابتة، وإمّنا تحتاج عىل الدوام إىل تحديث بياناتك وأن تتعلّم أموراً 

جديدًة مل تكن موجودة، وهكذا دواليك، وإذا كان هناك من فرصة عمل فهي يف املجال 

الخدمي؛ ألّن املجاالت الصناعيّة إما هاجرت إىل أصقاع أخرى، أو أصبحت أوتوماتيكيّة 

عىل  بتأثريه  يرتك  املنهج  هذا  إّن  اإلنسان.  عمل  إىل  حاجة  هناك  تعد  ومل  كبري.  حّد  إىل 

املدن والعالقات بني الناس، وأساليب الحياة. من ذلك أّن قطاع الخدمات قد ازدهر كثرياً. 

املعلومايت  املجتمع  إّن  القامئة.  الحضاريّة  باملتغرّيات  مرتبطة  بأجمعها  املوارد  هذه  إّن 

وترسيع شبكات التواصل وغريها هي التي أّدت إىل حدوث هذه املتغرّيات. وأما يف العامل 

اإلسالمي، فاألمر مختلف متاماً. فنحن مل نكن من البلدان الصناعية إىل حّد كبري، وكنا يف 

الغالب من البلدان املصّدرة للنفط. وإّن األنظمة يف هذا الّنوع من البلدان تعتمد يف سياستها 

عىل املنظومة التصديريّة والحكوميّة. إّن السياسة يف البلدان اإلسالميّة تحظى بأهميّة بالغة؛ 

وذلك ألّن مصادر الّسلطة بيد الساسة. ومن هنا يتجه كل يشء نحو التسييس ويدخل يف 

العالقات الحكوميّة. ولكن املجتمعات اإلسالميّة سوف تكون بدورها عرضة للتغيري، سواء 

مثل:  االقتصادية،  الساحة  إىل  فقد دخل العبون جدد  كّل حال  أبينا. وعىل  أم  ذلك  شئنا 

الصني والهند والربازيل. وكل هذه البلدان لها تأثري عىل املستوى السيايس واالقتصادي. 

وإذا حرصنا البحث عىل مستوى املجتمع فقط، أرى أنّه رّبا كان التحّول الذّري األهم، هو 

ارتفاع التآكل االجتامعي وانتشار رقعة األرس. يف هذه الظروف تفقد العالقات بني األفراد 

صبغتها االجتامعيّة، وتنحرص باملصالح الفرديّة والّشخصيّة. لقد تعرّض جورج سيمل ـ يف 

كتابه )املدن الكربى والحياة الذهنية( ـ إىل هذه املتغرّيات واآلفات، ونحن نرى أّن بعض 

تلك األمور السلبيّة قد حدثت يف املجتمعات اإلسالمية أيضاً. من قبيل أن يقوم املعيار يف 

الكثري من األمور عىل أساس النقود والرثوة، ويصبح املجتمع عقالنياً بشدة. وهنا يحدث 
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رشخ عميق ومخيف بني األغنياء والفقراء، ويحدث عىل املستوى العميل نوع من انفصال 

األثرياء عن بقية الناس عىل مستوى املناطق. كّل هذه األمور متثّل تحّوالت كربى، وسوف 

ندرك تبعاتها شيئاً فشيئاً، ورّبا سيتّضح الحقاً ما الذي حدث، ورّبا أمكن لذلك أن يغرّي 

من طبائع الناس. ورّبا تحّولت أنت يف هذا املسار إىل شخص مختلف. وعليه رّبا نتّجه 

نحو مجتمع بال مجتمع. بعنى أن يتّجه الّناس إىل مسار يعيشون إىل جوار بعضهم، دون 

أن يكون لهم شأن ببعضهم.

* هل تعترب هذه التبعات هي من ذاتيات املجتمع ما بعد الصناعي.. عىل نحو يستحيل 
تصّور مجتمع ما بعد صناعي يفتقر إىل هذه الخصائص أبداً؟

ـ إّن هذا الّنوع من املجتمعاتـ  عىل كل حالـ  ينطوي عىل مثل هذه اآلثار والتداعيات. 

واألدلّة القامئة تشري إىل هذه الحقيقة، من ذلك ـ مثالً ـ أّن السيد »روبرت ديفد بوتنام« قد 

لقد   .)Bowling Alone( بعنوان  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  كتاباً  سنوات  قبل  ألّف 

الواليات  اإلفالس يف  إىل  كانت يف طريقها  البولينغ  أّن صناعة  الحكاية هو  كان مخترص 

املتحدة األمريكية، رغم ازدياد عدد األشخاص الذين ميارسون هذه اللعبة قياساً إىل األزمنة 

السابقة. وهذه مسألة يف غاية الغرابة. فبدالً من أن تزدهر هذه الصناعة، كانت يف طريقها 

إىل اإلفالس. إنّهم مل يتوصلوا إىل تحليل مع متخّصص يف اإلدارة والتنظيم، ولجأوا عىل 

عمل اجتامعي، وتوّصلوا إىل نتيجة مفادها أّن البولينغ كان يف السابق لعبًة جامعيًّة، وأّن 

الّناس يف األزمنة السابقة كانوا يقصدون لعبة البولينغ عىل شكل جامعات، وعندما تنتهي 

أرباح  لتناول املرشوبات واملأكوالت، وكانت  الحوانيت واملطاعم،  إىل  يتّجهون  اللعبة، 

صناعة البولينغ تذهب إىل تلك املطاعم والحوانيت امللحقة بأندية البولينغ. أّما اآلن فإّن 

انفراد، فإنّهم  البولينغ منفردين، وعندما يذهبون عىل  األشخاص يذهبون إىل مامرسة لعبة 

ال يجدون رغبة يف الذهاب إىل املطاعم والحوانيت لتناول الطعام والرشاب. ولذلك فقد 

انخفظ الطلب عىل الطعام والرشاب، وكان من نتائج ذلك أن سقطت أرباح صناعة البولينغ. 

وقد قدح ذلك رشارة يف ذهن بوتنام مفادها أن هذا األمر قد يتكرر بالنسبة إىل سائر املسائل 

بعنوان  له  ـ 1٨59 م( يف كتاب  توكفيل )1٨05  ألكسيس دو  توّصل  أيضاً. وقد  األخرى 

)يف الدميقراطية األمريكية( ـ الذي صدر له عام 1٨36 م، حيث كانت الواليات املتحدة 

األمريكية قد تخلّصت لتّوها من االستعامر اإلنجليزي ـ إىل أن أمريكا سوف تصبح يف يوم 
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الحياة  وإن  ودميقراطية.  اجتامعية  حياة  منظومة  عىل  تشتمل  ألنها  وذلك  عظمى.  قّوة  ما 

تتعرض  أن  من  بوتنام  حّذر  وقد  العمل.  يف  الجامعية  الروح  طبيعة  إىل  تعود  االجتامعية 

حياتنا الدميقراطية ـ التي يعود سببها إىل حياتنا الجامعية ـ إىل الخطر. ومن هنا فقد عمد 

إىل دراسة مختلف اإلحصائيات، وتوصل إىل نتيجة مفادها أن هذه األمور قد حدثت كذلك 

يف سائر املجاالت منذ عام 1960 م فصاعداً. من ذلك أنه ـ عىل سبيل املثال ـ قل اإلقبال 

متابعة  وقلت  الكنيسة.  خدمة  إىل  املتطوعني  عدد  انخفض  كام  األحزاب،  عضوية  عىل 

الشؤون العامة، وأخذ األشخاص يفكرون بأنفسهم، وال يبدون أي رغبة يف العمل من أجل 

املصالح العامة وما إىل ذلك، ومن هنا فإن بوتنام قد ألف هذا الكتاب ليدق بذلك جرس 

اإلنذار، وقد حظي هذا الكتاب بإقبال كبري. وربا كان دونالد ترامب ـ الذي جاء من خارج 

السياقات الحزبية، ومتكن من إطالق الحركة املستقبلية يف الواليات املتحدة األمريكية ـ 

يعود سببه إىل هذا اإلنذار الذي أطلقه بوتنام. وهذا يعني أن املجتمع التطّوعي واملجتمع 

أمور عجيبة  نتوقع حدوث  أن  اآلن فصاعداً  من  وعلينا  وقواعده،  أسسه  فقد  قد  الجامعي 

اليمينيني املتطرفني من أمثال دونالد ترامب الذي مل يأِت  وغريبة. وعليه ربا كان ظهور 

من خلفيّة سياسيّة، وإمّنا هو مجرّد مهّرج محتال، وشخص عنرصي فايش، يعود سببه إىل 

هذه املسألة، وإّن الواليات املتحدة األمريكية قد انحدرت نحو السقوط، ومل تعد ترغب 

قامئاً  ـ  توكفيل  دو  ألكسيس  لرواية  طبقاً  ـ  األمرييك  البناء  كان  لقد  الجامعي.  العمل  يف 

االنهيار، ومن  املبنى يف طريقه إىل  أّن هذا  بيد  التطّوعي،  والعمل  الجامعي  العمل  عىل 

هنا يكون الفرد يف املجتمع ما بعد الصناعي والتحليل العقالين هو الهام، وأما املشاريع 

الواليات  يف  مؤخراً  صدر  الذي  ـ  الكتاب  وإن  باألهمية.  تحظى  فال  األخرى  االجتامعية 

وأنّه  يتناول هذا املوضوع،  ـ  للناس«  بعنوان »قصور  كلينربغ،  للمؤلف  األمريكية  املتحدة 

ميكن للناس يف بعض املراكز أن يجتمعوا بشكل مجاين يف مكان ما، دون لحاظ القوميّة 

والعرق الذين ينتمون إليه.

فقط؟  الغرب  سلكه  الذي  املسار  سلوك  عىل  الّنامي  املجتمع  وصول  يتوّقف  هل   *
وبالتايل هل ترون أّن مثّة يف الواقع ضامنة تنفيذيّة ألّي مسار بديل آخر؟

ـ أرى أّن مسألة الحضارة الغربيّة تقوم أبداً عىل قاعدة الصفر والواحد، بعنى أنّه طبقاً 
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لهذا املنطق هناك عىل الدوام شخص يُحّقق الفوز، بينام ال يكون نصيب اآلخرين سوى 

الخرسان. وهذا هو األساس يف الحضارة الغربية ومسألة الرثوة والسلطة أيضاً؛ حيث تقوم 

أنّها قامئٌة عىل  التقليدي أو بشكله الحديث. بعنى  عىل أساس االستغالل، سواء بشكله 

أساس تسخري اآلخرين واستغاللهم. كام تعرّض املاركسيون إىل هذه املسألة بشكل جيد، 

وعملوا عىل تحليل ورشح أبعداها املتنّوعة عىل هامش الحضارة الغربية. إّن هذا االتّجاه 

يف الواقع عىل الّنقيض من االجتامع والتعاون، وامللفت يف البني أّن البحث حول هيمنة 

فيه  نجد  الذي  الوقت  يف  الجديدة  الواقعيّة  أبحاث  هامش  عىل  الغربيّة  الحضارة  وتسلّط 

الكرة األرضية أحوج ما تكون إىل التّعاون من أّي وقت مىض. إّن الّناس يف اللّحظة الرّاهنة 

أكرث حاجة إىل التعاون فيام بينهم، ولكّنهم ال يقومون بذلك. ومن الواضح أّن هذا السلوك 

البحث عن  من  بّد  أنّه ال  أرى  األساس  والواحد. وعىل هذا  الصفر  لعبة  قاعدة  يقوم عىل 

السياسية  الحدود  إّن  من أي يشء آخر هو مسألة األرض.  بدائل أخرى. وإّن األهم حالياً 

تبدو حمقاء. وأنت ال تستطيع أن تُفّكر يف نفسك فقط. لقد أقامت تركيا لتحقيق أهدافها 

سداً وحبست مياه دجلة والفرات. إنّها بذلك تستفيد يف الواقع من الفراغ يف السلطة. ويف 

إيران تبني سداً عىل سريوان، وسيؤّدي ذلك إىل جفاف يف كردستان العراق. وقد أقامت 

أفغانستان سداً عىل هريمند، وهي بذلك تعرّض محافظة سيستان وبلوشستان يف إيران إىل 

الدمار. إّن هذه األمور من شأنها أن تؤّدي إىل اندالع الحروب يف املستقبل. ومنذ فرتة تلّقت 

باكستان تهديداً من الهند؛ إذ قالت الهند إنّها تروم نقل حّصتها من املياه إىل مناطق أخرى. 

البرشيّة إىل  تعرّض  دامية قد  تؤّدي يف املستقبل إىل مواجهات  الخالفات سوف  إّن هذه 

خطر الفناء. ومن هنا أرى أّن علينا التفكري يف بدائل أخرى. ويجب أاّل تقوم هذه البدائل عىل 

منطق الصفر والواحد. وإمّنا يجب أن يكون البديل منطًقا يُقيض بأن يكون الجميع فائزًا، 

وأن يكون الجميع متعاونون فيام بينهم. وأاّل يكون األمر قامئاً عىل العنرصيّة واالختالف 

والتمييز العرقي، بل يقوم عىل التعاون والوفاق.

* مُيكن ـ بطبيعة الحال ـ التنظري بشأن كّل واحد من املسالك البديلة، ولكن هل هناك 
ضامنة تنفيذيّة للمسلك البديل يف واقع األمر؟

ـ قد يبدو املسلك البديل شديد التفاؤل، ولكّننا بالتايل نجد املواطنني ـ خالفاً ملا كان 
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الوضع يف السابق ـ قد أصبحوا أقوى، وقد أصبحت لديهم القدرة عىل التّواصل فيام بينهم. 

ويف الغالب يعمل السياسيون عىل حامية مصالح األقوياء. إّن السياسة تُهمل عىل الدوام 

العامة. من  عىل توجيه املصالح، وهذه املصالح يف أكرث املوارد تتعارض مع املصلحة 

ذلك مثالً أّن الرئيس األمرييك دونالد ترامب يقول: إّن مصلحتي أهّم من أّي يشء آخر، وهو 

عىل استعداد لتحطيم اآلخرين ليبقى. واآلن ترون أّن الواليات املتحدة األمريكية تعّد من 

أكرث بلدان العامل إجحافاً وانعداماً للمساواة عىل مستوى املصالح. وقد ذكر عامل االقتصاد 

والفيلسوف الهندي أمارتيا كومار سني يف كتابه )التنمية با هي حرية(، أن نسبة األمل يف 

الحياة يف منطقة من مدينة نيويورك أدىن من أفقر والية يف الهند. وعىل كل حال فإن القدرة 

حالياً بيد هذه الطبقة، وهي التي تحدد ما هي األحداث التي يجب أن تقع. وعليه ال بد هنا 

من التفكري عىل املدى البعيد. علينا أن نسلك يف املدى الطويل حتى يتم إسقاط الساسة 

عن السلطة وإسقاط من يتسرت خلفهم من األقوياء. وأرى أن هذا هو الطريق الوحيد. وليس 

هناك من طريق؛ ألن األرض يف طريقها إىل الفناء. ولو اتبعنا النموذج األمرييك يف التنمية، 

فإننا سوف نحتاج إىل مثانية كرة أرضية لضامن املصادر التي نحتاج إليها. ال ميكن للجميع 

أن يعيش مثل األمريكيني؛ ألن األرض ال تحتوي عىل كل هذه املصادر. وأرى أنه ليس لدينا 

سوى هذا الطريق؛ فعلينا أن نسلكه. إن الكثري من الجامعات املدنية التي تعرتض حالياً، 

سوف ترتبط فيام بينها يف املستقبل، وسوف يسعى الجميع إىل اتباع منطق واحد. واليشء 

ينضب  عندما  أنه  ذلك  من  بعضهم.  إىل  الناس  تقرّب  أنها  هو  املشاكل  هذه  يف  الحسن 

املاء ـ عىل سبيل املثال ـ سوف تجد الظامئني متكاتفني فيام بينهم. وعندما يختل توازن 

الكرة األرضية؛ فإن الناس سوف يشعرون بالخطر، ويأخذون املسألة بجدية. نحن نعلم أن 

األبنية التقليدية مل تعد تكفي للوفاء بتلبية بحاجة الظروف الراهنة. وعليه يجب التخيل عن 

العمل ببدأ توزيع  فيها  يتّم  التي  أبنية جديدة، وهي األبنية  هذه األبنية والعمل عىل صنع 

السلطات.

* كيف ميكن الوصول إىل التنمية يف العامل اإلسالمي من دون التعرّض يف الوقت نفسه 
إىل تداعياتها وتبعاتها السلبّية.. وبعبارة أخرى: ما هي برأيكم املقّدمات واللوازم واألساليب 

التي ميكن من خاللها الوصول إىل مجتمع إسالمي مزدهر؟
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فال  األخرى،  البلدان  يف  تطبيقها  تّم  التي  ذاتها  التنمية  مناذج  استنساخ  نروم  كّنا  إذا  ـ 

التاريخية  الرشائط  منبثقة من  الّنامذج  تلك  تعد مجدية؛ ألّن  الّنامذج مل  تلك  أّن  شّك يف 

واالقتصادية والسياسية واالجتامعية الخاصة؛ وبطبيعة الحال ال ميكن لنا يف الوضع الراهن 

أن نفّكر يف أنفسنا فقط؛ بعنى أنّه يتعنّي علينا أن نضع مجموعة من األهداف نصب أعيننا، 

ومن بينها البرشيّة جمعاء، والبيئة؛ إذ ال يحّق لإلنسان أن يكون أنانياً، وأن يطالب بكّل يشء 

لنفسه. فإّن هناك حقاً لسائر الكائنات الحية والنباتات، بل وحتى الجامدات والطبيعة التي 

نظن أنها فاقدة للروح مثل: الجبال واألحجار وغريها. وعىل كل حال فإن الكرة األرضية يف 

حّد ذاتها معجزة؛ إذ طبقاً لوضع الكون ليس هناك كوكب يصلح للحياة غري األرض. وأما 

سائر الفرضيات األخرى فلم تتخط حدود االفرتاض، وعليه فإن كون الحياة موجودة عىل 

األرض فقط يعّد يف حّد ذاته معجزة كربى.  فام معنى أن يتم اختيار األرض من بني مليارات 

الكواكب لتكون وحدها هي الصالحة للحياة، ومن هنا يكون كل ما فيها من أنواع الحياة 

املوجود يف أوراق الشجر والبعوض والديدان، كلها معاجز ودالئل عىل قدرة الله سبحانه 

الكرة األرضية  قد اختص  الحقيقة  ليثبت وجوده. وأنه يف  الله األرض  وتعاىل. ربا خلق 

لتكون وحدها هي الدليل عىل التعريف بالله سبحانه وتعاىل. أنا أقول إن هذه الكرة األرضية 

تنبض بالحياة، ونحن جزء منها، غاية ما هنالك أن اإلنسان بوصفه نوعاً من األنواع قد تعرّض 

إىل تحّول مفاجئ. حيث اكتسب قدرات جديدة، وأخذ يستقل الطائرة ـ عىل سبيل املثال 

ـ وينتقل من مكان إىل آخر برسعة 200 كيلومرتاً يف الساعة، وهذا األمر يفوق العادة؛ إذ ال 

ميكنك السري بهذه الرسعة، ولذلك أضحت هذه الرسعة قاتلة بالنسبة لنا. فالناس ميوتون 

يف حوادث املرور وسقوط الطائرات بسبب هذه الرسعة؛ ومن هنا فإن اإلنسان قد وضع 

نفسه يف ظروف مل يكن يجدر به أن يضع نفسه فيها. وهكذا األمر بالنسبة إىل البالستيك 

أيضاً؛ فلم يكن ينبغي علينا أن نصنع البالستيك، ولكّننا صنعناه، وربا سيكون هو السبب 

يف نهاية الحياة عىل األرض؛ ألنّه يدخل يف نسيج الخاليا، وهذا األمر قد يتسبّب يف إطفاء 

البرش مسؤول عن حامية الكرة  إننا مسؤولون، وإن  جذوة الحياة. هناك نظم منطقي يقول 

األرضية. لقد متكن اإلنسان من بناء حضارة عىل هذه األرض. فأنتم ال ترون هؤالء يعبدون 

الله، ولكنكم تعبدون الله. أنتم تؤمنون بقّوة روحية أسمى، ولكننا ال نعلم بشأنهم، وربا 

أنهم ال ميتلكون مثل هذه القدرة. ومن هنا أرى أن علينا الذهاب يف تفكرينا إىل ما هو أبعد 
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من حدودنا القطرية والجغرافية، وأن نفكر يف العامل والكرة األرضية برّمتها، ونحمل هذه 

الرؤية بوصفها مسؤولية ملقاة عىل عاتقنا. وبطبيعة الحال فإن الزم هذه الرؤية امتالك حسن 

وهذه  إلهية،  بفطرة  يتمتع  اإلنسان  إن  بالتحاور.  القيام  قابلية  البرش  لدى  إن  بالبرش.  الظن 

الفطرة هي التي أودعها الله يف وجود اإلنسان، ومن هنا ال بّد من التفكري يف إنقاذ جميع 

أفراد البرش؛ ال أن يُنظر إىل األشخاص وكأنّهم عبيد وأرقاء بالفطرة والعمل عىل توجيههم 

إىل شتّى الجهات. يجب أن نتخىّل عن أنانيتنا وعن غرورنا وتكربنا وعنجهيتنا. ال أدري ما 

إذا كنتم قد واجهتم األمريكيني أو الغربيني حتى اآلن أم ال. إنّهم يعتربون أنفسهم أصحاب 

العامل وأسياد الكون، وينظرون إىل سائر الناس بوصفهم كائنات من الدرجة الثانية.

* إىل أّي مدى ميكن اجتناب اآلثار املرتتّبة عىل هيمنة العقل اآليل الذي يؤّدي بدوره 
إىل هيمنة الفكر عىل الطبيعة؟

هذه  تقيض  وسوف  ما،  يوم  يف  للتنمية  الّسلبيّة  والتّداعيات  التّبعات  تتّضح  سوف  ـ 

التّداعيات عىل الجانب املرشق والجميل منها. من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أّن الطريق 

أّن هذا الطريق الرسيع يشطر  الرسيع أمٌر جيٌّد جداً، ولكن علينا أن نعلم يف الوقت نفسه 

الحيوانات، وعندما يحدث ذلك  الطريق عىل استمرار هجرة  األرض إىل نصفني، ويقطع 

يتوقف النظام الطبيعي وتختل املنظومة البيئية. لقد كان بحث تقييم التأثريات االجتامعية منذ 

عام 1970 م فصاعداً يدور مدار هذه املسألة، وهي أّن علينا قبل اتّخاذ أّي خطوٍة أن ندرس 

تداعياتها وتأثرياتها عىل البيئة. واآلن أصبحت القيَم البيئة تدخل يف ُصلب اتّخاذ القرارات. 

رغم أنّنا ال نزال بعيدين جداً عن الوصول إىل الوضع املثايل واملطلوب. علينا أن نعلم بأّن 

بناء الّسدود يقرتن عىل الّدوام بزيد من القضاء عىل البيئة والطبيعة، وهذا يعني الدخول يف 

دور باطل. والطريق إىل الخروج من هذا املأزق هو العمل عىل كرس هذه القوالب الفكرية. 

إنّنا أخذنا هذه القوالب الفكريّة من الغرب، فإنّهم هم الذين صنعوها، وقد تخلّوا عنها حالياً. 

أصبحنا عىل  إنّنا حيث  بلدانهم.  األمور يف  مثل هذه  بحدوث  يسمحون  يعودوا  فإنّهم مل 

مستوى الحضارة تبعاً للغرب، فإنّنا شئنا أم أبينا، سوف نتلّقى أفكارهم بشكٍل متأّخٍر. وبعبارة 

أخرى: ميكن بيان مسار التنمية عىل هامش ثالثة مناذج، النموذج األول: اقتصاد األشياء، 

ثم دخل الغربيون يف منوذج البيئة القائم عىل الحفاظ عىل البيئة، ويف نهاية املطاف دخلوا 
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يف منوذج اإلنسان واملجتمع. وكأننا ال نزال يف النموذج األول. يف حني أرى أن الحضارة 

الرشقية كانت منذ البداية يف النموذج األخري؛ ألن اإلنسان كان مهامً بالنسبة لنا عىل الدوام. 

ولكن يبدو وكأننا قد انجذبنا إىل الحضارة الغربية بشكل وآخر. وكأن الغربيني قد أبعدونا عن 

أصولنا وجذورنا. وذلك ألننا منذ البداية كنا متواجدين يف النموذج الثالث الذي توصل إليه 

الطوابق  الغربيون. وعىل هذا األساس فإن ناطحات السحاب والطرق الرسيعة واملتعددة 

وما إىل ذلك من التكنولوجيات، قد مزّقت الطبيعة والبيئة البرشية.

* برأيكم.. هل تعّد الحلول يف الحضارة الغربية للتقليل من أزمة البيئة مبنزلة إضعاف 
الّنظام الرأساميل أو مخالفة للثقافة االستهالكية؟

ـ عىل املستوى  وإّن املجتمع هناك مقهور  الغرب قوي جداً،  الرأساميل يف  الّنظام  ـ 

العميل ـ لهذا النظام االقتصادي / السيايس. هناك عامل اجتامع أمرييك اسمه »تشارلز رايت 

ميلز« ـ وقد قتلوه مؤّخراً ـ قال يف كتابه »رؤوس السلطة يف الواليات املتحدة األمريكية«: 

هناك مثلث تتألّف أضالعه من الجيش والبريوقراطية والرأساملية، هو الذي يحكم الواليات 

املتحدة األمريكية، وإّن بني هذه املجموعات الثالثة أوارص وعالقات وثيقة، وهم مرتبطون 

مصالحهم  إطار  يف  إال  القرارات  يتّخذون  ال  وهم  أرسيّة،  ومواثيق  بعقود  الغالب  يف 

الّشخصيّة. وإنّهم ال يتوّرعون عن إثارة الحروب إذا اقتىض األمر وتوقفت مصالحهم عىل 

ذلك. وعندما ننظر جيداً ندرك أّن أرباح هذه الحروب إمّنا تنزل يف جيوب الغرب، فالحروب 

يبيعون فيها أسلحتهم، ثم عندما تضع الحرب أوزارها يستثمرون يف إعادة  توفّر لهم سوقاً 

بناء املدن املدّمرة واملنكوبة، ويحتكرون املشاريع الكبرية يف هذا املجال ألنفسهم. يف 

حني لو حصل اتحاد يف الرشق األوسط، فسوف تتحول هذه املنطقة إىل أقوى نقطة يف 

وهذه  ذاته،  ظامل يف  نظام  تحتوي عىل  األمريكية  املتحدة  الواليات  فإن  هنا  ومن  العامل. 

الواليات املتحدة األمريكية ال تستطيع أن تكون مصدراً  أّن  مسألة يف غاية األهمية، وهي 

لسعادة البرش. فال يزال السود يُنظر إليهم يف الواليات املتحدة األمريكية بوصفهم مواطنني 

بينهم وبني  أن يضعوا حداً  والعرشين  الحادي  القرن  يعتزمون يف  إنّهم  الثانية.  الدرجة  من 

به الصني تجاه املغول قبل  الذي قامت  باليشء ذاته  القيام  أنّهم يرومون  بلد آخر. بعنى 

إنّنا اليوم نلعب يف الساحة التي رسموها لنا. وعىل هذا األساس ال أتصّور أّن  ألفي سنة. 
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الغرب بقدوره أن يعمل عىل حّل هذه املسألة؛ ويف الحقيقة فإنّهم ما داموا قادرين عىل 

حلبنا، فهذا يعني أنّهم هم املنترصون، وإّن مشكلتنا تكمن يف أنّهم قد صّدروا أزماتهم إىل 

الثالث، ولهذا السبب فإّن عجالت صناعاتهم واقتصادهم ال تزال تواصل دورانها؛  العامل 

ألّن منظومتهم ـ كام سبق أن ذكرنا ـ تقوم عىل أساس الصفر والواحد، وعليه يجب أن يكون 

هناك فائز ومنترص واحد، ويجب عىل اآلخرين أن يخرجوا من املعادلة منهزمني. وقد أّدى 

هذا األمر يف داخلهم إىل اندالع ثورة، لقد حدثت عندهم أنواع من الثورات التي أّدت إىل 

أزمات سياسيّة / اجتامعيّة، واندلعت بسببها حروٌب مخيفٌة ومرّوعٌة.
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هيمنة روح التقنّية عليه

حوار مع الربوفسور أصغر طاهر زاده]]]

أجاب  التكنولوجي،  التطور  مهّمٍة حول  نقاٍط  عّدة  جاءت هذه املحاورة لتيضء عىل 

فيها الباحث اإليراين الربوفسور أصغر طاهر زاده عن جملة مسائل متحورت أساساً حول 

مدى قدرة اإلنسان عىل إدراك الكيفيات التي يفيد منها اإلنسانية املعارصة من وسائل وأدواة 

والخضوع.  واالستالب  التشيّؤ  إىل  املفيض  سلطانها  إىل  تنساق  أن  دون  الحديثة  التقنية 

وعليه كانت إجاباته متهيداٍت لبلورة حلوٍل هادفٍة لضبط العالقة بني اإلنسان والتقنية، وسرب 

أغوار الجدليّة القامئة بني العلوم الغربية والعلم الديني.

املحّرر

التقنية  والوسائل  األدوات  من  لالستفادة  املقبول  الحجم   من  نسألكم  أن  نود  بداية   *
بالنسبة إىل الفرد أو املجتمع أو الحضارة بوجه عام؟

- قبل اإلجابة عن سؤالكم، أقول يف تأييد كالمكم: أجل، إذا أردنا العبور من حضارٍة إىل 

حضارٍة أخرى، ترِد الكثري من األسئلة يف البني، وهي أسئلٌة تثبت أن املوضوع مورد البحث 

قد دخل يف فضاٍء من الغموض بسبب غلبة الحضارة الغربية، وأرى بدوري أّن هذه األسئلة ما 

مل تتّم اإلجابة عنها بشكٍل واضحٍ، ال ميكن اجتياز ثقافة الحداثة. وأما يف ما يتعلق بسؤالكم 

ال بّد من التدقيق يف هاتني املقدمتني، وهام أوالً: إّن عىل اإلنسان أن يتخلّق بأخالق الله. 

وثانياً: إن الله قد أقام نظام اإليجاد والخلق عىل أساس األسباب واملسبّبات. وبااللتفات إىل 

هذا األمر نعلم أن اإلنسان سيصل يف نهاية املطاف إىل أنه ال يفكر بأّي يشٍء إال ويتجىل له 

]1]ـ  مصدر الحوار: مستل من كتاب )علل تزلزل متدن غرب( لكاتبه أصغر طاهر زاده.

ـ تعريب: حسن عيل مطر الهاشمي.
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ذلك اليشء يف يوم القيامة. ومن هذه الناحية يتعنّي عىل الفرد أن يعّد مقدمات حياته األخرويّة 

يف هذه الدنيا، وأن يعمل بالتدريج عىل خفض حاجته إىل هذه املعدات حتى يصل بها إىل 

الحّد األدىن. ومن ناحيٍة أخرى فإّن اإلنسان ما مل يصل إىل مقام العقل وما دام ال يزال باقياً 

يف مقام النفس، يحتاج إىل اآللة والوسيلة يف رفع حوائجه. وقيل يف تعريف النفس: )النفس 

هي الكامل األول لجسٍم آيلٍّ ذي حياٍة(. وعليه فإّن مقام النفس هو مقام الحاجة إىل اآلالت 

واألدوات، خالفاً ملقام العقل حيث يعمل اإلنسان يف ذلك املقام عىل إيجاد حوائجه دون 

آالٍت أو أدواٍت. وبعبارٍة أخرى: إّن اإلنسان يف موطن النقص يحتاج إىل أداٍة وآلٍة. ولكن حيث 

ذاتيات  اآللة واألداة ال تكون من  الحاجة إىل  فإن  ذاتيات اإلنسان،  النقص من  يعّد هذا  ال 

اإلنسان أيضاً، ويكون يف موطن عدم األداة واآللة. وعليه، بااللتفات إىل أّن القيامة متثل مقام 

أبديتنا، وهناك نعمل عىل رفع حوائجنا دون الحاجة إىل أداة، ونقيض مآربنا بإرادتنا، علينا أن 

نحّدد موضع األدوات يف الحياة الدنيوية، وأن نوليّها من األهمية بقدار حجمها. وقد رسم 

القرآن الكريم خصوصية القيامة بقوله تعاىل: تََقطََّعْت ِبِهُم اأْلَْسَباُب]]]. ألن طبيعة القيامة 

بحيث ال يطلب اإلنسان شيئاً إال وخلق له دون أدوات. 

عندما ال تكون الحاجة إىل األداة من ذاتيات اإلنسان، ومع ذلك يصبح اإلنسان أسرياً 

ومرتهناً بيد األدوات، ثم ينتقل إىل القيامة مشحوناً بهذه الصفة فإّن األمر سيتطلب منه تحمل 

مشّقًة لسنواٍت طويلٍة حتى يتحّرر من هذه الحالة، وعليه يجب من خالل النظر إىل القيامة 

إّن  الدنيويّة.  الحياة  به من األدوات والوسائل يف  أن نرى مدى وحجم ما يجب االشتغال 

أصحاب الجّنة بسبب اعتامدهم عىل الله يخلقون ما يريدونه، ألنّهم بواسطة امللكات التي 

الله، ال يكونون مكبّلني بأصفاد األدوات.  التوكل عىل  الجّنة يف إطار  حملوها معهم إىل 

مفرٍط  بشكٍل  ويعتمدون  الله،  عىل  التوكّل  إىل  يفتقرون  إنّهم  فحيث  النار  أصحاب  وأّما 

عىل األدوات والوسائل الدنيوية، ال يستطيعون أن يفعلوا شيئاً ألنفسهم يف عامٍل تتقطع فيه 

األسباب، ألّن كّل اعتامدهم عىل الوسائل الدنيويّة ال عىل الله سبحانه وتعاىل، يف حني ال 

وجود لألدوات والوسائل الدنيوية يف ذلك العامل. ويف الحقيقة فإنهم ال ميتلكون اعتامداً 

وتوكالً عىل الله حتى تتّم تلبية حوائجهم بجرد طلبها من الله، ألنهم مل يعّدوا العّدة يك 

ميتلكوا هذه املَملَكات يف حياتهم الدنيا.

]1] - البقرة: 166. 
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إّن من بني مراحل السري والسلوك هي أن يعمل اإلنسان عىل بناء قيامته يف هذه الدنيا، 

وعليه يف هذا السياق أن يتجرّد يف املرحلة األوىل من االرتهان لألدوات والوسائل، وأن 

ذلك:  يف  قيل  وقد  األدوات.  عىل  االعتامد  دون  الخلق  عىل  الثانية  املرحلة  يف  يعمل 

غلبت  وكلام  من وجوده.  املتجرّد  الجانب  بتقوية  قام  ألنه  وذلك  بهمته(،  يخلق  )العارف 

الناحية املادية من وجودنا اشتدت حاجتنا إىل األدوات والسبل، ويف املقابل كلام قويت 

الناحية املعنوية من وجودنا، أصبحنا أكرث تحرُّراً من األدوات.

مقام  متثل  القيامة  إّن  بأنفسنا،  والحقيقيّة  الواقعيّة  ذاتنا  سنواجه  القيامة  يوم  يف  إننا 

القيامة،  يوم  قواعد  أساس  عىل  الدنيا  هذه  يف  أنفسنا  نقيّم  أن  علينا  يتعنّي  إذاً  أبديتنا، 

السالم( بشأن  أنفسنا بشكٍل صحيٍح. قال اإلمام عيل )عليه  التعرّف عىل  نتمكن من  يك 

وانقطع األمل«. الحيل  القيامة: »قد ضلت 

إن هذه األدوات ال متثل الرأسامل األبدي بالنسبة لنا، إمّنا رأساملنا يكمن يف التحّرر من 

هذه األدوات، فعلينا أن نصل إىل بصريٍة ميكن لنا معها أن نقيّم أنفسنا بوصفنا فوق األدوات 

واآلمال والُسبُل. يقول العرفاء: يتم تزويدك يف بادئ األمر بجناحني يك تطري بهام، ثم يُنتزع 

منك الجناحان يك تواصل التحليق بدونهام. كام يتم تزويدك باألسنان والطاقة يك تلتفت 

إىل وجود هذه االستطاعة من نفسك، ثم تؤخذ هذه األدوات منك يك تعرث عىل مقدرتك 

الحقيقة  ويف  والُسبُل.  األدوات  هذه  دون  الروحانية  وطاقتك  املعنوي  رزقك  تناول  عىل 

تزويدنا با هو أسمى  يراد  منا، وإمنا  يهدف إىل سلبها  األدوات ال  تجريدنا من هذه  فإن 

وأرقى منها. حيث نستغني عن األسنان ال أن نستغني باألسنان. وهذا هو املراد من قول أمري 

املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه السالم(: »استغناؤك عن اليشء، خري من استغنائك به«، 

ألّن االستغناء أسمى من االمتالك.

إّن مسار الحياة يبدأ بالحاجة إىل األدوات والسبل، ويجب أن ينتهي إىل االستغناء وعدم 

الحاجة. فإذا بلغت شّدة حاجة اإلنسان إىل األداة والسبل حداً استحوذت عىل روحه ونفسه 

عىل أمد الحياة، لن يكون بوسعه الحصول يف األبدية عىل حياٍة مريحٍة وخاليٍة من املشقة 

والعنت. إّن الذين يبلغون سّن الشيخوخة وال يتمكنون من التحّرر من األدوات والوسائل 

يف مسرية حياتهم، يبقون رازحني يف مرحلة الطفولة. أما شيوخ املدرسة التوحيديّة فيمثلون 

عاملاً معتزالً فهم أسمى من الدنيا، ناهيك عن أن يكونوا من املبتلني أو املفتتنني بها.
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بااللتفات إىل هذه املقدمات، نجيب عن السؤال املتعلق بقدار االستفادة من األدوات 

عىل  متوقٌف  وجوده  كّل  فالطفل  األفراد،  ظروف  عىل  يتوقف  ذلك  إن  بالقول:  والسبل، 

جسمه، فيجب إذاً أن ينمو جسمه، بيد أّن املجتمع يتعنّي عليه ـ إىل جانب االستفادة من 

الربكات والنعم املادية يف إطار تلبية حاجاته الدنيويّةـ  أال ينفصل عن أفكار الحكامء، وعىل 

الحكامء بدورهم أن يعملوا أبداً عىل توجيه املجتمع نحو أهدافه العالية. فال تتم التضحية 

بالتوجهات املعنويّة أو تجاهلها تحت ذريعة التنمية االقتصادية. لقد قام اإلمام عيل )عليه 

السالم( يف فرتة حكمه تحت غطاء التنمية بتقديم الله عىل الساحة االجتامعية بأروع صورٍة. 

هناك يف الحكومة الدينية والحكومة غري الدينية سعٌي إىل توفري الرفاه للمجتمع، إال أّن الرفاه 

املادي ال يشكل املشكلة األصلية والرئيسيّة للمجتمع يف الحكومة الدينية. يف املجتمع 

الديني يعمل كّل شخٍص بحسب مرتبته اإلميانية تجاه الحقائق املعنويّة عىل توظيف الحّد 

ُحجباً،  بوصفها  والوسائل  األدوات  إىل  الحكيم  ينظر  كام  والوسائل،  األدوات  من  األدىن 

ويسعى عىل الدوام إىل النظر إىل الله بوصفه مسبب األسباب. إّن املجتمع الذي يستنري 

بنور الحكمة اإللهية، ال يعطي أدىن أهمية لألدوات، وقال )رينيه غينون( يف هذا الشأن: يف 

التاريخ املايض كان الناس يفكرون بشكٍل خاٍص، وقد عرّفوا الحياة بحيث مل يكونوا بحاجٍة 

إىل هذه الكميّة الكبرية من األدوات والوسائل، ال أنهم مل يكونوا قادرين عىل صنعها. فعىل 

طول التاريخ قامت املجتمعات بصنع األدوات التي تحتاجها، ولكّنها مل تفرس منط الحياة 

بأنواع  االبتالء  يف  حياتها  تتلخص  حيث  الراهنة  املجتمعات  مع  حاصٌل  هو  كام  لنفسها 

األدوات والوسائل، بحيث تحتاج إىل االستعانة بالتكنولوجيا حتى يف فتح أبواب البيوت 

وإغالقها.

آمل أن أكون بعد طرح هذه األبحاث قد استطعت إيضاح هذه املسألة، وهي أّن الناس هم 

الذين يقررون اتخاذ منط الحياة الذي يرغبون به، وأّن كّل حياٍة تخلق احتياجاتها الخاصة، 

هذه  تلبية  يف  عاٍم  بشكٍل  تتلخص  مجتمعٍ  كّل  يف  والفنون  املصانع  أصحاب  مهمة  وأّن 

االحتياجات. إن عامل العلوم التجريبية مل يبادر أوالً إىل صنع املصباح الكهربايئ ليفكر بعد 

ذلك كيف ميكن أن يستفيد منه، وإمنا أدرك أوالً حاجة الناس يف املدن الكبرية إىل البقاء 

مستيقظني حتى ساعاٍت متأخرٍة من الليل، ثم عمل عىل صناعة املصباح الكهربايئ لهذه 

ويجب  األخرى.  التكنولوجية  واألدوات  الوسائل  سائر  الشاكلة ظهرت  هذه  الغاية. وعىل 

أن يتّم توجيه االهتامم األكرب إىل هذه النقطة، وهي عدم نسيان العالقة بني تعريف اإلنسان 
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املادي والحيّس للحياة والسقوط يف االحتياجات املتنّوعة. ويف هذا السياق يأيت تأكيدنا 

تعريف  من  الناس  ومتكن  مجتمعنا،  يف  اإلسالمية  بالحضارة  االهتامم  تبلور  لو  أنه  عىل 

أنفسهم يف فضاء الحضارة اإلسالمية، فإنهم سيعملون عىل إظهار الحاجات الخاصة بتلك 

ما وراء  أفق  تطلّعهم إىل  نفسه عىل  الوقت  الحضارة، ويحافظون يف  تلك  الحياة يف ظّل 

األدوات والوسائل املادية.

يجب التدقيق يف تحديد موضع تلك األدوات والوسائل يف شخصية اإلنسان. ولتوضيح 

هذا األمر يجب االلتفات إىل نقطتني، وهام أوالً: ما هي املرحلة التي يقف اإلنسان فيها 

حالياً من بني املراحل اإلنسانية. وثانياً: هل تلعب األدوات دوراً واحداً بالنسبة إىل جميع 

الناس. إن الناحية السلبية من التكنولوجيا الغربية ترجح اليوم بالنسبة إىل أكرث الناس عىل 

رسموها  التي  األهداف  إىل  األدوات  بواسطة  يتوصلوا  أن  وقبل  منها،  اإليجابية  الناحية 

الحياة  أهداف  نحو  بهم  وتدفع  لهم،  األهداف  صنع  عىل  التكنولوجيا  تعمل  ألنفسهم، 

الغربية. يف حني لو تّم تحديد موضع األدوات يف الحياة، يكون لكّل أداٍة ـ بالنسبة إىل كّل 

، ومن هنا قد متثل هذه التكنولوجيا  شخٍص ويف إطار تعريفه لحياته ـ معًنى ومفهوٌم خاصٌّ

آخر. وهذا كله يف ما  بالنسبة إىل مجتمعٍ  أّي قيمٍة  ما، وال متثل  بالنسبة إىل مجتمعٍ  قيمًة 

أّن  بالنسبة لهم. ومن هذا املنطلق ذكرنا  الحياة وغايتها  بتعريف  البداية  منذ  الناس  قام  لو 

الحكامء  من  استفادته  بقدار  املجتمع  إن  واملجتمع.  الفرد  بإنسانيّة  رهٌن  األدوات  دوَر 

بلغ  قد  شخٌص  الحكيم  ألّن  للتكنولوجيا،  مرتهنني  يكونون  ال  يحددونه،  الذي  والهدف 

نوعاً من الوحدة الشخصية، والحكيم املطلق هو الله، وإّن األنبياء واألمئة األطهار )عليهم 

السالم( هم مظاهر الحكمة اإللهية. ميكن للحكيم ـ من منطلق وحدانيّته الشخصيّة ـ أن 

يعنّي مقدار األدوات للمجتمع. ولو ابتعد املجتمع عن الحكامء، يكون يف الحقيقة قد ابتعد 

التكرث واالنفصال، وبالنظر إىل  الالزم، وسقط يف مغبة  الشخصية واالنسجام  الوحدة  عن 

أّن الكرثة تنايف الوحدة، سيؤدي به ذلك إىل االضطراب والقلق يف روح الفرد واملجتمع، 

وبالتايل فإنّه سيطلب اللجوء من أداٍة إىل أداٍة أخرى، ويرى النجاة، خطأً، يف تغيري األدوات 

ال يف تجاوزها واالستغناء عنها.

عليها  استحوذت  إذا  املجتمع  يف  الناس  حياة  أن  وهي  االهتامم،  تثري  النقطة  هذه  إّن 

األدوات، فإنهم سيعيشون يف اضطراٍب دائٍم، ألنّهم سيعلقون األمل يف كّل يوٍم عىل تقنيٍة 
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جديدٍة، وإّن كّل تقنيٍة جديدٍة ستحمل يف أحشائها أمالً بتقنيٍة أخرى أحدث منها، وإّن عقد 

دواليك.  وهكذا  السابقة،  التقنيات  مع  طالٍق  إعالن  ميثل  األحدث  التقنيات  عىل  اآلمال 

نستيقظ يف  به حياتنا حتى  نواصل  نعقد األمل بيشٍء  أن  لنا  الفضاء ال ميكن  يف ظّل هذا 

الغد لنواجه منافساً جديداً يخلق فينا حاجًة جديدًة بحيث ال ميكن لنا معها االقتناع بالتقنية 

السابقة.

األدوات  استخدام  عىل  وأدمن  لنفسه،  منطقياً  تعريفاً  املجتمع  ميتلك  مل  لو 

نهاية  ال  ما  إىل  صورتها  لتغيري  قابلٌة  واملادة  تنتهي،  ال  األدوات  إّن  فحيث  والوسائل، 

االستقرار  منه  وتسلب  مطلٍق  بشكٍل  اإلنسان  عىل  تستحوذ  سوف  فإنها  الصور،  من  له 

والطأمنينة. والهدوء 

* هل يُعّد ظهور جميع هذه األدوات املتنّوعة أمراً مرتبطاً بالثقافة الغربية، أم هو استعداٌد 
كان موجوداً عند جميع الشعوب عىل مدى التاريخ؟

- إن جميع الناس يتمتعون بقوة الخيال، وميكن لكّل شخٍص أن يتصّور صورًة ويسعى 

إىل تحقيقها يف حياته، فإذا مل يكن يف البني هدٌف متعاٍل يضبط سلوك اإلنسان، فإّن األخيلة 

يُعّد كامالً.  ذاته ال  ولكن هذا يف حّد  متنّوعٍة،  أعامٍل  اإلنسان إىل خلق  املتنّوعة ستدفع 

وعندما يتخذ املرء قراراً بتحقيق وتطبيق ما يتخيّله عىل أرض الواقع، يعمل عىل مصارعة 

أو املادة األولية قوٌة محضٌة  الهيوىل األوىل  إّن  له.  الصورة املنشودة  الطبيعة حتى يصنع 

وتقبٌّل رِصٌف، بعنى أنها تتقبل جميع الصور. وعىل هذا األساس ميكن لإلنسان أن يفرض 

عىل الطبيعة ما ال نهاية له من الصور. يكفي أن يروم الفرد صنع يشء، حتى تكون الطبيعة 

طوع بنانه، مهام كان اليشء الذي يروم ُصْنعه غبياً.

إّن الشخص الذي ال يرى أّي قيمٍة لحياته، ويرى الحياة الدنيا غايًة له، ينفق كّل عمره 

يك يرتجم ما تخيّله عىل أرض الواقع وخارج مخيلته. إّن ما تحقق يف الغرب هو اعتباره هذا 

النوع من األخيلة  تحقيقاً علمياً، ولذلك نالحظ أنه منذ القرن السادس عرش للميالد أنفق 

الغربيون آالف الساعات من أعامرهم يف املختربات يك ينتجوا ـ باسم التحقيق العلمي ـ ما 

نعرفه حالياً ودخل يف دائرة حياتنا من املعدات واألدوات التكنولوجية الحديثة.

*  عندما ال تتمكن املجتمعات اإلسالمية من إبداء مقاومٍة ملحوظٍة يف مواجهة ثقافة 
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الغرب، فام هي النتيجة التي ميكن لنا أن نستخلصها من انتقاد الثقافة التكنولوجية؟

- يف تقييمنا للمجتمع اإلسالمي ونسبته مع ثقافة الغرب يجب أالّ نقرص النظر عىل مجرّد 

املجتمعات  إرادة هذه  الطرف عن  اإلسالمية، ونغض  املجتمعات  املستغربة من  الصورة 

إن لدى املجتمعات  الغربية.  الحياة  القدسية وإىل ما وراء أهداف  الحياة  تتطلع إىل  التي 

االستفادة من  يرى يف  العام ال  التصّور  أن  هنالك هو  ما  غاية  الخاصة،  أهدافها  اإلسالمية 

التكنولوجيا الغربية ما يتعارض أو يتناىف مع تلك األهداف. إن الذي تسعى إليه األبحاث 

النقدية يف الغرب هو التذكري بهذا األمر وهو أن هذا ال يتحقق بشكٍل عام، وقبل أن نتمكن 

من تطويع التكنولوجيا ألهدافنا، نجد أكرث أبناء شعبنا متأثرين بالثقافة املحمولة إلينا عىل 

منت التكنولوجيا الغربية. وحيث ترى املجتمعات اإلسالمية قيمًة جوهريًة ألهدافها، فإنها 

الغربية  التكنولوجيا  من  االقرتاب  أن  وأدركت  الوعي  من  املستوى  هذا  إىل  وصلت  إذا 

سيقيض عىل الثقافة الوطنية، فإنها ال محالة سوف تحتاط لنفسها ولن تفرط يف استخدام 

التكنولوجيا، وتبدأ يف هذا الشأن بنفسها.

إّن املسار التاريخي للمجتمعات اإلسالمية بحيث إنّها ستدرك األرضار الثقافيّة املنبثقة 

حساب  نفصل  أن  علينا  يجب  الحال  وبطبيعة  آجالً.  أم  عاجالً  الغربية  التكنولوجيا  عن 

حكومات املجتمعات اإلسالميةـ  التي هي يف الغالب عميلة للغربـ  عن حساب الشعوب 

املغلوبة عىل أمرها. والرّس يف ذلك يكمن يف أن املجتمعات اإلسالمية تتجه نحو التوحيد، 

الثقافة الغربية يف غفلٍة تاريخيٍة. وال يزال هناك الكثري من  رغم أنها ترزح حالياً تحت نري 

املسائل املتعلقة بالثقافة الغربية وأثرها يف تحطيم الروح اإلسالمية مل يتم طرحها ومناقشتها 

بشكٍل صحيٍح وجاد... وإال فإن الناس عندما يدركون أن قبح الثقافة والحضارة الغربية ال 

يكمن يف مجرد معاقرة الخمور واإلباحية الجنسية فحسب، بل إن روح هذه الثقافة يعارض 

الطهر والقداسة، سيتخلَّْون عنها بالكامل ويُطلّقونها طالقاً بائناً. إذاً يتعنّي علينا أالّ نتجاهل 

هذا  وعىل  الخالصة.  اإلسالمية  التوحيديّة  للروح  اإلسالمية  املجتمعات  وإخالص  وفاء 

للثقافة  وإخالصهم  وفائهم  بقدار  حياتهم  يعيشون  الناس  أن  إىل  نلتفت  عندما  األساس 

الصحيحة، ال بقدار ما يتجىل يف ظاهر حياتهم، يجب أالّ يستويل علينا اليأس والقنوط 

ملجرد مشاهدة بعض الظواهر الغربية يف حياتهم، بل يجب أن يحدونا األمل برتاجعهم عن 

تلك الحياة.
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* مع افرتاض النقطة املتقدمة هل ميكن أن يرتتب عىل نقد الغرب يف اللحظة الراهنة 
ـحيث التكنولوجيا الغربية تهيمن عىل جميع مناحي الحياة ـ تأثريٌ عميلٌّ وقصريُ األمد؟

- نعم ميكن قول ذلك من بعض الجهات، وبشكٍل عام هناك ثالثة أنواع من األشخاص 

يف ما يتعلق بواجهة الثقافة الغربية، وميكن بيان هذه األنواع الثالثة عىل النحو اآليت: 

النوع األول: هم أولئك الذين إذا أدركوا نقاط الضعف الجوهرية يف الثقافة الغربية، فإنهم 

يتحلَّْون بالشجاعة واإلرادة الكافية للوقوف يف وجه جميع العالقات االجتامعية الناتجة عن 

تلك الثقافة الخاطئة. وهذا األسلوب أشبه بنهج األنبياء حيث كانوا يقفون بكّل وجودهم يف 

مواجهة ثقافة الكفر يف عرصهم.

نسبيٍة. وهؤالء عندما يدركون  بقوٍة وإرادٍة  يتمتعون  الذين  الثاين: هم األشخاص  النوع 

ال  بحيث  املجتمع  يف  السائدة  الثقافة  هامش  عىل  يسريون  الغربية،  الثقافة  ضعف  نقاط 

يقعون يف مخالبها، ولكنهم يف الوقت نفسه ال يرون يف أنفسهم إرادة الوقوف يف وجهها، 

وهؤالء سيتمكنون يف نهاية املطاف من إنقاذ أنفسهم.

النوع الثالث: الناس العاديون الذين يدركون أّن هذه الثقافَة قبيحٌة، ولكنهم ال ميتلكون 

القدرة عىل مواجهتها. إن هؤالء يف الوقت الذي يعربون عن وفائهم وإخالصهم لثقافتهم 

الغربية  الثقافة  األصيلة، إال أنهم ال يستطيعون اختيار طريٍق آخر غري الطريق الذي رسمته 

اختاروا ألنفسهم منطاً  الذين  أزواجهم وأوالدهم  مقاومًة يف مواجهة  يُبدوا  أن  أو  أمامهم، 

ما  متى  الجامعة  وهذه  الثقافة.  بتلك  منبهرين  غري  واقعهم  يف  ولكنهم  الحياة.  يف  غربياً 

اغتنامها وتخليص  إىل  فإنهم سيبادرون  الغربية،  الثقافة  من  للخالص  الفرصة  لها  سنحت 

أنفسهم وأهليهم؛ ألّن الثقافة الغربية مل تستحوذ عليها إىل الحّد الذي يتنكرون معه لدينهم. 

إن رّس هؤالء يكمن يف طلب يشٍء آخر، عىل الرغم من أنهم ال يرون من الناحية العملية 

مؤرشاً محدداً عىل ذلك الطلب.

ويف قبال هذه الشخصيات الثالثة، ميكن تصّور شخٍص رابعٍ يتامهى مع ثقافة الغرب 

بالكامل وينصهر يف تلك الثقافة متاماً. إن هذا الشخص ال يكتفي بتبني التكنولوجيا الغربية 

الثقافة  روح  إّن  وحيث  أيضاً،  التكنولوجية  بالثقافة  اإلميان  ذلك  إىل  يضيف  وإمنا  فقط، 

ينفصل  التوحيدية، وسوف  للثقافة  ومخلصاً  وفياً  البقاء  يسعه  ال  القداسة،  تعارض  الغربية 
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اإلسالمية  املجتمعات  منها  تعاين  التي  الرئيسة  املشكلة  إن  التوحيدية.  الثقافة  عن  حتامً 

تتلخص يف هذا النوع الرابع من األشخاص الذين هم عىل الرغم من قلتهم، إال أن القامئني 

عىل الثقافة الغربية وساسة الغرب يتخذون منهم أذرعاً لبسط سيطرتهم عىل جميع شؤون 

األشخاص  من  النوع  هذا  عىل  الخناق  يضيّق  ال  الغربية  الثقافة  نقد  إّن  اإلسالمي.  العامل 

ومينعهم من النشاط يف املجتمع فحسب، بل وميثل مشعل هداية أمام الجامعات األخرى 

متكنت  التي  املجتمعات  إن  الغربية.  الحياة  معضلة  من  للخروج  طريقهم  يتلمسوا  يك 

نفسها من االستئصال  الرابع، قد عملت عىل تخليص  النوع  نفسها من شخصية  إنقاذ  من 

التاريخي وانعدام الهوية.

*  لو قام علامء الكيمياء باكتشافاتهم يف إطار الرؤية التوحيدية، هل كان ذلك يُحدث 
فرقاً يف النتيجة عن اكتشافاتهم التي متّت يف إطار الرؤية غري التوحيدية؟

- ال بّد من االلتفات إىل أن العامل من وجهة نظر القائل بأنه عبارٌة عن آياٍت إلهيٍة، يختلف 

ـ بشكٍل جوهريٍّ ـ عن وجهة نظر العامل الكيميايئ الذي يعترب أّن العاملَ عبارٌة عن عنارَص 

ميتٍة ال تكمن من ورائها أّي إرادٍة مقدسٍة. ففي الرؤية الثانية يسمح اإلنسان لنفسه بجميع 

أنواع الترصّف يف الطبيعة وعنارصها، وإن النتيجة املرتتبة عىل هذا الترصف املنفلت هي ما 

نراه من الواقع الراهن حيث تعاين البرشية من التلوث الطبيعي الكاريث، كام قام هذا العلم 

بصنع عقاراٍت اضطرت معها الواليات املتحدة األمريكية إىل إقامة مرشوٍع ميتد لخمسني 

سنة من أجل القضاء عىل التداعيات والتبعات السلبية التي ترتبت عىل األدوية الكيميائية 

عىل أمد قرنني من الزمن.

إن عامل الكيمياء الذي يسعى إىل التعرّف عىل قوانني عامل الوجود والتوّصل من خاللها 

إىل بعض النتائح، يختلف عن الكيميايئ الذي ال يؤمن بوجود نواميس يف العامل، وبذلك 

نتائج أعاملهام واحدة. لقد متخض علم الكيمياء  يختلف توجههام إىل العامل وال تكون 

التي أخرجت الرتبة الهولندية بعد خمسني سنة من الخدمة حيث  الكيميائية  عن األسمدة 

يحظر  قانون  إصدار  إىل  الهولندية  السلطات  دعا  الذي  األمر  للحياة،  قابلٍة  غرَي  أصبحت 

بوجبه استخدام األسمدة الكيميائية يف عموم البالد إىل األبد.

إذا كانت هناك نظرٌة من قبل العلامء إىل نواميس العامل، فإن ذلك سيؤدي إىل االقتصاد 
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يعمل عىل  لن  اإلنسانية، وبذلك  إطار األهداف  الطبيعة يف  الطاقة واستثامر  استهالك  يف 

تحطيم الطبيعة، وال يضطر بعد ذلك إىل رصف كل هذا الوقت الثمني من أجل القضاء عىل 

أننا نرى  الدنيوية. وتكمن املشكلة الكربى يف  لتلبية مآربه  الطبيعة  تبعات إساءة استغالل 

التعاطي مع األدوات عمالً، وال نعترب ذكر كلمة التوحيد )ال إله إال الله( عمالً. إن أعامرنا 

هبٌة إلهيٌة، ويجب علينا يف هذه الحياة أن نعمل عىل تطهري قلوبنا وتزكية أنفسنا. عندما يتّم 

تجاهل تزكية النفس، سوف يتم إنفاق وقٍت طويٍل من أعامرنا يف تغيري الطبيعة، ويف ظّل 

هذه األوضاع يفقد اإلنسان هويته من الناحية العملية.

إن مراد أولئك الذين يقولون: »إّن العلم الحديث علامينٌّ«، هو أن العلم الحديث ال ينظر 

إىل الجهات املعنوية الجارية يف الوجود، ألّن العلم عبارة عن وحدة وزن وقياس، وما ال 

ميكن قياسه أو وزنه ال ميكن أن يكون متعلقاً لذلك العلم. صحيح أنهم يقولون أن العلم ال 

شأن له بالدين أو الالدينية، ولكن يجب االلتفات إىل أن العلم حيث يكون غريباً عن الدين، 

فإنه سوف يؤدي إىل نفي الدين من الناحية العملية، وسوف يتخذ موقف املنكر للدين ال 

محالة. ويف هذه الرؤية ال تكون نتيجة العمل يف إطار الرؤية التي تنظر إىل اإلنسان والطبيعة 

بوصفهام من األمور املقدسة، شيئاً واحداً.

إن غاية العلم يف الرؤية الغربية ـاألعم من زاوية الكيمياء أو الفيزياء وغريهامـ هي بسط 

التي يتم  الدينية  الثقافة  النقيض متاماً من  الطبيعة والترصّف فيها، وهذا عىل  السيطرة عىل 

فيها توظيف العلم من أجل إدراك واكتشاف الحقيقة والتواصل معها. عندما يكون الهدف 

هو السيطرة عىل العامل والترصّف فيه، فسوف يتّم إنكار جميع العالقات بني معرفة العامل 

واألخالق، يف حني لو كانت الرؤية التوحيدية هي األساس، ملا أمكن لهذا النوع من العلوم 

أن يستمر بهذه الهوية، ألن رشائط ظهور هذه العلوم تقيض عىل االعتدال الرضوري والالزم 

يف الحياة البرشية.

العامل  إىل  االتجاه  ضوء  يف  الغربية  الحضارة  يف  الحديث  للعلم  الرسيع  االنتشار  إن 

اليوم يف  نراه  ما  إّن  بحيث  للهجوم،  اإللهي  العلم  تعرّض  أن  منذ  أمكن  إمنا  املحسوس، 

العلوم الحديثة إمّنا قام عىل أساس املاديّة أو إنكار الحكمة الدينية يف الحّد األدىن، ولذلك 

أبداً. وبهذا  العامل اإلسالمي غري ممكٍن  العلوم يف  النوع من  إن ظهور هذا  القول:  ميكن 

التحليل يجب القول: إن العجز يف صنع التكنولوجيا الحديثة هو عني الكامل.
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عندما يفقد اإلنسان هويته ومفهومه، فإنّه بدالً من العيش يف أحضان الطبيعة من أجل 

الرؤية  إثبات هويته. يف هذه  الطبيعة من أجل  الله، يتحّول كّل هّمه إىل تغيري  التقرّب من 

ستكون وجهة العلم ـاألعم من علم الكيمياء والفيزياء وغريهامـ هي الذهاب إىل محاربة 

الطبيعة، وأن ينهمك اإلنسان يف هذه الحرب عىل أمد الحياة إذا أمكن تسمية ذلك )حياة(، 

وينفصل عن حياته الحقيقية املتمثلة بالتقرّب إىل الله. وعىل كّل حاٍل ميكن القول اعتامداً 

عىل ما تقدم بيانه باختصار: ال شك يف أّن علم الكيمياء من وجهة نظٍر توحيديٍّة، ليس هو 

العلم املعروف حالياً بـ )علم الكيمياء(.

للعامل املعارص إىل  التقنية  التامهي مع األوضاع  يريد  الذي  الشخص  يتعرّض  ألن    *
االنسحاق تحت عجالتها؟

العامل. من ذلك  الراهنة يف  األدوات  والتناغم مع  االنسجام  الحال من  بطبيعة  بّد  - ال 

عىل سبيل املثال: إذا كانت املسافة بعيدًة جداً يجب استخدام السيارة، وال ميكن االكتفاء 

بركوب الخيل والحمري والبغال. ولكن الكالم هو أن عليكم أالّ تنظروا إىل السيارة بوصفها 

نعمًة مطلقًة، بحيث يتم تجاهل التبعات التي ترتبت عىل اخرتاع السيارة. عندما نلتفت إىل 

هذه الناحية سوف ال نعطي األدوات والتكنولوجيا الراهنة أكرب من قيمتها الحقيقية، ونقترص 

يف استخدامها عىل حدود الحاجة، وال تكون التكنولوجيا غاية مطمحنا. ويف هذه الحالة 

لن نتجاهل األرضار التي تلحقنا من ناحية هذه الوسائل واألدوات، واألهم من ذلك أالّ نعترب 

مالك تنمية وعدم تنمية املجتمع يف وجود وعدم وجود الوسائل واألدوات.

إن املاكنة ـ عىل حّد تعبري بعض العلامء ـ قد ساهمت يف القضاء عىل الرتابط األرسي 

وصلة الرحم واإلحسان إىل الوالدين. وقد تحول التواصل الصحيح والطبيعي واإلنساين إىل 

مجرّد عالقاٍت عابرٍة وغري طبيعيٍة. إننا يف العامل املعارص ال منتلك عالقاٍت اجتامعيًة وال 

نتواصل مع اآلخرين. إن منط الحضارة الراهنة بحيث ال نعمل عىل االستفادة من الفرص، 

وإمنا نعيش عىل الدوام هاجس املستقبل، وإن قلوبنا يف اللحظة الراهنة تخفق عىل مستقبل 

مل يحن أوانه، وبالتايل فإننا ال نستفيد من لحظتنا الراهنة، ثم حيث نواجه املرحلة القادمة 

نحمل معنا ذات القلق. بعنى أن حياتنا بأجمعها تغدو عبارة عن عدم استقراٍر متواصٍل، وال 

تتوفر عىل فرص الحياة.
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إذا  أننا  بيد  الراهنة أن نتخذ خطوًة محددًة ومبارشًة،  أننا ال نستطيع يف اللحظة  صحيح 

إىل  الطريق  فإن  الغربية،  الحضارة  ومنشأ  روح  وناقشنا  اإلسالمية،  الحضارة  عىل  تعرّفنا 

االنفصال عن الحضارة الغربية من جهة، واالقرتاب من ظروف تحقق الحضارة اإلسالمية 

من جهٍة أخرى سوف ينفتح بالتدريج. واألهم من ذلك هو تقوية روح املقاومة يف مواجهة 

اإلعالم الداعي إىل تغريب املجتمع أكرث فأكرث.

ومن خالل مقاومة اإلعالم الداعي إىل مزيد من االغرتاب، تتجىل يف أذهاننا معتقداٌت جديدٌة، 

وندرك أننا إذا سمحنا ألنفسنا بأدىن غفلة، فإننا سنفقد جميع مدخراتنا التاريخية املعنوية العظيمة، 

ويتّم القضاء عىل رّس بقائنا وهويتنا، وهي الهوية التي فتحت لنا الطريق إىل سامء املعنوية، وتفتح 

أفئدة الناس عىل الحقائق الالمتناهية، يك نعيش أحياًء ضمن تلك الحقائق.

*  ما هو سبب تغرّي التقنية واتباع الناس لهذا النمط من الحياة؟ وبعبارٍة أخرى: لَِم تتخذ 
الحياة والتقنية شكالً جديداً عىل الدوام، وتتخىل عن أمناطها القدمية؟

- إن اإلنسان يعمل دامئاً عىل رسم بعض األهداف لنفسه، ويسعى جاهداً إىل تحقيق 

تلك األهداف، وربا حالفه النجاح يف ذلك وقد ال يحالفه. إننا نعترب العامل وسيلًة للوصول 

إىل أهدافنا، فإذا تّم إعداد تلك الوسيلة ـ بعزل عن األدوات والوسائل العادية يف التاريخ 

البرشيـ عىل أساس أهداٍف وغاياٍت خاّصة، فسوف تظهر بوصفها تكنولوجيا خاصة بتلك 

املرحلة. إن جذور الصورة الخاصة لتلك التكنولوجيا تعود إىل األهداف التي آمن بها الناس 

يف تلك املرحلة الزمنية. لقد أفرط اإلنسان الغريب بعد عرص النهضة يف نزعته االنبساطية، 

وأخذ يعمل عىل توظيف كّل طاقاته من أجل تلبية هذه النزعة. ويف هذه األجواء يأيت اهتامم 

اإلنسان بالتكنولوجيا بوصفها هدفاً يف الحياة. إّن اإلنسان الغريب أخذ منذ ذلك الحني يرى 

مفهومه ومعناه يف صنع التكنولوجيا املنشودة له. وبعبارٍة أخرى: إّن التكنولوجيا بفهومها 

املعارص قد دخلت التاريخ منذ أن تغرّيت رؤية اإلنسان إىل نفسه، ومل يعد يبحث عن ذاته 

يف السري نحو عامل القدس واملعنى. ويف الرؤية الجديدة أخذ العامل املحسوس يكتسب 

التي  واألداة  الوسيلة  أصبحت  هنا  ومن  مفرٍط،  بشكٍل  الغريب  اإلنسان  إىل  بالنسبة  أصالًة 

وأضحت  له،  ومطمحاً  غاية  املحسوس  العامل  عىل  وسيطرته  سلطته  بسط  عىل  تساعده 

التكنولوجيا هي الغاية. إذا كانت رؤية اإلنسان إىل نفسه بحيث تحتّم عليه أن يحفظ نفسه 

من انحرافات النفس األّمارة، وال ميكن ذلك إال من خالل السري يف الذات ال يف الخارج، 
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فإن خيارات هذا اإلنسان بشكٍل عامٍّ هي عبارٌة عن املوضوعات املعنوية، وليست الوسائل 

التي تشكل عنارص بسط السلطة والسيطرة عىل العامل. إن مثل هذا اإلنسان العاقل يعمل 

عىل توظيف ذكائه من أجل تعاليه الروحاين، يف حني كان عرص النهضة ميثل مرحلة توظيف 

ذكاء العباقرة من أجل صنع الوسائل واملعدات للسيطرة عىل الطبيعة. يف املراحل السابقة 

كان أصحاب األخيلة الجامحة يطمحون إىل الطريان، ولكنهم مل ميتلكوا الذكاء واالستعداد 

الكايف لتحقيق هذا الطموح، ألن املفكرين والعلامء كانوا يعملون يف الغالب عىل توظيف 

الجديدة  املرحلة  وأما يف  واإلنساين.  اإللهي  الطابع  عليها  يغلب  موضوعاٍت  فكرهم يف 

العادية  مطامحهم  تلبية  إىل  ـ  االنبساطية  النزعة  أصحاب  من  وجلهم  ـ  العباقرة  عمد  فقد 

والخيالية، فأنتجوا الحضارة الغربية.

لنفسه. فقد  تغرّي تحليل وتعريف اإلنسان  النهضة من  التقنية منذ عرص  تغيري  لقد جاء 

كان للناس قبل عرص النهضة تقنيتهم التي تتناسب مع مرحلتهم، ولكنهم حيث كانوا يف 

تلك املرحلة أكرث انطواًء عىل ذواتهم وكانوا يسعون إىل الحفاظ عىل أصالتهم الروحانية، 

مل يكونوا يعمدون إىل صنع مثل هذه الوسائل واملعدات الجبارة. لقد كان إنسان ما قبل 

القيَم اإلنسانية بحيث مل يكن عىل استعداد  النهضة عىل قدٍر من احرتام وتقديس  عرص 

ليك  استعداٍد  عىل  يكن  فلم  املادية.  رغباته  تحقيق  أجل  من  املعنوية  بكنوزه  للتضحية 

لقد  املادة.  عنارص  من  عدداً  يكتشف  ليك  املختربات،  يف  عمره  من  سنة  أربعني  ينفق 

منظومة  قّوضت  بحيث  الحّس  وعامل  للامدة  تأصيلها  خالل  من  الغربية  الثقافة  عملت 

اليوم أولئك الذين ينفقون مثاين عرشة ساعة  القيَم حتى أخذت تعترب العلامء الكبار هم 

من يومهم يف املختربات. يف حني أن هذا النوع من الحياة مصحوٌب بنوٍع من الغفلة عن 

الذات السامية.

وكام تقّدم أن ذكرنا فإن تأصيل املاّدة قد ترك تأثريه عىل البنية النفسية لإلنسان املعارص 

قال معه  الذي  الحّد  املادية. إىل  الظواهر  إدراك  اإلدراكية بحدود  قواه  تم تحديد  بحيث 

ال  يشٍء  بوجود  اإلنسان  معه  يقبل  سبٍب  من  هناك  يبق  مل  الحقيقة  »يف  غينون(:  )رينيه 

يستطيع تصّوره من طريق الحس واإلدراك ال من طريق العقل«. وقد بلغ األمر مرحلًة تّم 

معها إخراج جميع املوضوعات املقدسة واملثاليّة من دائرة اهتاممه، بحيث إنّه حتى إذا 

مل ينكرها يتّم تهميشها، حتى تعّد من األمور االستثنائية. 
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*  هل ميكن اعتبار التقنية نوعاً من العلم الذي ميكن له إيضاح بعض املجهوالت لنا؟ 

- إّن التقنيَة عبارٌة عن آثار نوع من الرؤية إىل اإلنسان والكون، حيث تم صنع وتصّور األدوات 

والوسائل بفعل تلك الرؤية، وحيث إنّهم يف اخرتاع تلك الوسائل قاموا بالتحقيق يف إمكانات 

الطبيعة فقد أطلقوا عىل نشاطهم صفة )العلم(، يف حني كانت الطبيعة وال تزال متتلك آالف 

اآلالف من اإلمكانات التي تّم تجاهلها والغفلة عنها يف تلك الرؤية. وعليه فإن العلم الذي يعني 

فتح درجة من مراتب الحقيقة الخافية عنا، غري موجوٍد يف الحضارة التي أنتجت التكنولوجيا. إن 

التقنية من خالل ترصّفها يف الطبيعة، تضع نظام عامل املادة يف ظروٍف خاّصة، حتى إذا كان لنا 

علٌم بقدراٍت أكرب للطبيعة، ال ميكن عّد الظروف الجديدة بوصفها أفضليًة للحضارة الغربية. كنا 

يف مرحلٍة من الزمن نعيش االنسجام مع الطبيعة وكنا نقيم جدران البيوت من الطني والتنب، وكنا 

نتعايش مع ذلك الجدار الطيني بوصفه جزءاً من حياتنا، وإذا انهار هذا الجدار بعد مّدة، عدنا إىل 

إقامته من جديٍد وبكّل يرٍُس دون اإلرضار بتوازن الطبيعة. ولكننا نعتزم يف وقٍت آخر بناء جداٍر 

يصمد إىل األبد، فنلجأ عندها إىل بناء جداٍر من اآلجر واإلسمنت ونستعيض عن التوازن الطبيعي 

القديم بتوازٍن جديٍد، هذا يف حني أننا إذا أردنا تقويض الجدار اإلسمنتي فإننا باإلضافة إىل الجهد 

الكبري الذي سننفقه يف تحطيم هذا الجدار، لن نستطيع إعادة مواده إىل حالتها الطبيعية، ولن 

يكون بقدورنا استعاملها يف بناء جداٍر جديٍد، وهذا يؤدي بدوره إىل ظهور اضطراباٍت وهواجس 

كبريٍة تنعكس عىل روح اإلنسان؛ ألنه صّعب الحياة عىل نفسه وجعلها غري قابلٍة للتحّمل. فلو كان 

الجدار الطيني يتعرّض لرضٍر أمكن إصالح الوضع بإضافة يشٍء من الطني والتنب وينتهي األمر 

عند هذا الحد، ثم نواصل حياتنا بهدوء. يف حني أنه يف الرؤية الغربية واعتامداً عىل التكنولوجيا 

واملعدات املهولة انقطعت الصلة القدمية بني اإلنسان والطبيعة، ومل يعد يتم توظيف مواد 

الطبيعة لخدمة اإلنسان بتلك السهولة، وإمنا يتّم إخضاعها بقوة التكنولوجيا.

املهولة بحارصته  واألدوات  املعدات  تبدأ  الطبيعة،  عن  اإلنسان  روح  تنفصل  عندما 

والضغط عليه بخالبها، ويتفىش االضطراب الروحي الناشئ عن التعايش مع هذا النوع من 

التكنولوجيا التي ُصنعت من أجل القضاء عىل الطبيعة. هذا باإلضافة إىل أن التكنولوجيا 

الغربية ذاتها ـ بسبب تحديثها املتواصل لحظة بلحظةـ تعمل عىل طرد املسنني من النساء 

والرجال وإخراجهم من دائرة الحياة، حيث تحّولهم إىل مجرّد كائناٍت عاجزٍة ال تجد لنفسها 

إمكانيّة العيش يف ظّل الظروف الجديدة.
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إن جوهر العامل الحديث حيث يدار ومييض قدماً عىل أساس أخيلة الناس، فهو بحيث 

الجذور  تكمن  العقل،  محّل  الخيال  حّل  إذ  لحظٍة عىل صنع يشٍء جديٍد،  كّل  يعمل يف 

النفسيّة للثياب واألواين الجاهزة ذات االستعامل الواحد، يف أّن اإلنسان املعارص مل يعد 

يتقبل كينونته وأخذ يتجه نحو جزر الواق واق، ويف هذا اإلطار ميكن تحليل عرص الرسعة 

الذي يحكم العامل الراهن. إن ما نراه من الرسعة واالستعجال الذي أضحى جزءاً من ماهية 

وذات الحضارة املعارصة يعود إىل أنه يسعى إىل الهروب من ذاته وماضيه بأقىص رسعته، 

بحيث ال يعود هناك من يشٍء ميكن أن يعيده إىل املايض أو يربطه به.

االستجابة  من  يتمكنون  بحيث  التكنولوجيا  من  نوٍع  إىل صنع  العلم  باسم  وقد عمدوا 

يتعرّف عىل  الذي يستطيع اإلنسان بواسطته أن  العلم بذلك املعنى  لخياالتهم، وهذا غري 

حقائق الوجود، ويعمل من خالل تواصله مع الحقائق الثابتة يف الوجود عىل تعزيز شخصيته 

وتوسيع آفاقها وأبعادها.

من  لنا  مندوحة  وال  الخاصة،  ثقافتها  معها  تحمل  وأداٍة  وسيلٍة  كّل  أّن  إىل  بالنظر   *
الثقافية  تداعياتها  من  مأمٍن  يف  نكون  بحيث  منها  االستفادة  علينا  يجب  كيف  استعاملها، 

وتأثرياتها السلبية؟

وإن  الخاصة،  ثقافتها  معها  تجلب  كّل وسيلٍة  أّن  إىل  ـ  ذكرتم  ـ كام  االلتفات  - يجب 

هذا االلتفات واإلدراك ميثل الخطوة األوىل للتقليل من التداعيات الثقافية واآلثار السلبية 

يخّل  أن  الحافالت  لركوب  أمكن  كيف  يدرك  أن  منا  واحٍد  كّل  عىل  الغربية.  للتكنولوجيا 

بالتوازن الطبيعي الذي كان يحكم العالقة القامئة بينه وبني أبويه، حتى يتمكن من االستفادة 

من وسائط النقل ويواصل ركوب الحافالت دون أن تخضع قراراته يف الحياة لضغٍط تفرضه 

عليه ثقافة ركوب الحافالت. عندما ندرك أن ابتعاد البيوت عن بعضها ليس باليشء الذي 

ميكن تدراكه بواسطة ركوب الحافالت، بل إن جوهر اإلميان بركوب الحافالت هو الذي 

فرض علينا هذا النمط من الحياة، سوف نقبل عىل ذلك بزيد من الضبط والسيطرة، ونصل 

بتداعياتها وتبعاتها إىل الحّد األدىن. عندما أصبحت ثقافة ركوب الحافالت جزءاً من حيايت، 

فإنها قبل أن تساعدين عىل تفقد والدّي أكرث من ذي قبل، فرضت عيّل مسائل جديدًة مل 

أكن أعاين من همومها قبل أن ترتبط حيايت بركوب الحافالت. عىل اإلنسان أن يدرك أنّه قد 

وقع يف ظروف فرضت عليه العيش تحت ضغط التكنولوجيا الظاملة، وال ميكنه رفع ذلك 
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السيطرة عىل  تتّم  الحالة سوف  هذه  التكنولوجيا، ويف  بهذه  االستمرار  من خالل  الضغط 

بحيث  الغذايئ،  نظامنا  إىل  لذيٌذ وشهيٌّ  طعاٌم  تسلل  لو  كام  التكنولوجيا. متاماً  استخدام 

ننىس معه نظامنا الغذايئ القديم، فنجد أنفسنا من جهٍة قد فقدنا إمكانية إعداد ذلك الطعام 

البسيط القديم، ونجد أنفسنا من جهٍة أخرى نحتاج إىل الطعام الجديد، إذاً نحن مضطرون 

إىل تناول الطعام الجديد. ولكننا إذا انتبهنا إىل التبعات السلبية واألرضار التي يشتمل عليها 

االحتياط  جانب  نأخذ  باملرة،  تناوله  عن  منتنع  ال  الذي  الوقت  يف  فإننا  الجديد،  الطعام 

وال نفرط يف استهالكه والثناء عىل جودته. وهكذا األمر بالنسبة إىل استخدام التكنولوجيا 

الغربية، فنحن نعتقد أن عدم االستفادة منها يف املرحلة الراهنة يُعّد عمالً خاطئاً، وأّن امتناعنا 

عن استخدامها يعني توقيعنا عىل وثيقة موتنا، ولكن علينا يف الوقت نفسه أن نلتفت إىل 

اآلثار السلبية املرتتبة عىل هذه الثقافة. وهذه املرحلة من أكرث مراحل اختيار الشعب دقًة 

بشكٍل  العزلة  تختار  فال  الفكري،  والنضج  واإلدراك  الوعي  مرحلة  بلغت  قد  تكون  حيث 

اعتباطيٍّ وغري مدروٍس، وال تحرم نفسها من أهدافها السامية.

ال  »إنكم  فيه:  قال  أمريكا،  األصليني يف  السكان  من  أحمُر  هنديٌّ  كتبه  نصاً  قرأت  لقد 

تعلمون ما هو الكنز الذي أخذوه منا. لقد كانت قبائلنا تتحاور مع الطبيعة، وكانوا يفهمون 

مل  ولذلك  الطبيعة،  عامل  عن  أجنبيًة  حياتهم  تكن  ومل  تفهمهم،  الطبيعة  وكانت  الطبيعة، 

يكونوا يشعرون بالسأم أو الضجر من تلك الحياة، ومل تحصل لديهم رغبٌة اعتباطيٌة تجذبهم 

الحضارة  النفس والروح؛ حتى جاءت  يعانون من ضعة  بيئتهم، ومل يكونوا  للتوجه خارج 

الجديدة وجردتنا من كل ذلك، ومل تعوضنا بيشٍء«. إّن روح اإلنسان تعرف بالشعورها أبعاداً 

من الحياة تجهلها ثقافة الحداثة، ولذلك ال ميكن لإلنسان الحديث أن يتعايش مع ذاته.

الذي  الوحيد  اليشء  الغربية، ولكن  التكنولوجيا  املثالية ال معنى الختيار  الظروف  يف 

إليها  ننظر  أمكن، وال  ما  استخدامها  من  نقلّل  أن  هو  الراهنة  الظروف  به يف  القيام  ميكننا 

نظرة إعجاٍب وانبهاٍر. ويف نهاية املطاف ستدركون أن االنفصال عن التكنولوجيا وإن كان 

يتسبب لنا ببعض املشاكل، إال أن قيمة األبعاد املعنوية التي سنحصل عليها بفعل االبتعاد 

عن  التدريجي  االنفصال  بسبب  سنفقدها  التي  األشياء  من  بكثري  أكرث  التكنولوجيا،  عن 

التكنولوجيا. وال بّد من االلتفات بطبيعة الحال إىل أن هذا النوع من الرؤية يرتبط باالختيار 

واستعدادهم  ظروفهم  نأخذ  أن  دون  ـ  الناس  من  نتوقع  أالّ  وعلينا  عام،  بشكٍل  الشخيص 
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الروحي والفكري بنظر االعتبار ـ أن يتنكروا للتكنولوجيا الغربية فجأًة وبجرّة قلٍم، فإذا كنت 

من الذين يقضون مآربهم اليومية من خالل استخدام الوسائط النقلية ـ عىل سبيل املثال ـ 

ال أستطيع وال يحق يل أن أنتقد استخدامك لهذه التكنولوجيا، وذلك أوالً: ألن الكثري من 

الوسائل التكنولوجية يف الوقت الراهن قد ارتبطت بحياتنا اليومية بحيث مل يعد باإلمكان 

وظروف  الحياة  نوع  يف  اختالٌف  هناك  وثانياً:  الحياة.  عن  فصلها  أو  عنها  الحياة  فصل 

األشخاص، بحيث ال ميكن تعميم وصفٍة واحدٍة عىل الجميع.

*  كيف ميكن توظيف التكنولوجيا الحديثة يف خدمة الدين؟

- أن تكون يف ُصلب الطبيعة فهذا ميثل عني الحياة الدينيّة. ولذلك فإن اإلسالم مل يطلب 

منا أن ننفصل عن املجتمع وعن الطبيعة. إن لزواج النبي األكرم )ص( من القداسة ما لتهجده 

يف غار حراء أيضاً، ولذلك مل ينقطع الوحي اإللهي عن النبي بعد زواجه. إمنا اليشء املهم 

يف البني هو أن نتمكن من إدارة التكنولوجيا بحيث ال يضعف ارتباطنا الروحاين مع العامل 

املقّدس، وال يتغلب الطابع التكنولوجي عىل طابعنا القديس. فلو تعاطينا مع التكنولجيا 

بهذا الحذر، فإننا سنعمل يف البداية عىل استخدامها باملقدار الرضوري، ثم نحدث تقنيًة 

الحياة بشكٍل رغيٍد، ال  الوقت نفسه عىل  الطبيعة وتساعدنا يف  إبقائنا يف منت  تعمل عىل 

تتأثر  لن  والحضارة  التكنولوجيا  هذه  ظّل  الطبيعة ومحاربتها. ويف  مواجهة  نعمل عىل  أن 

نحسن  عندما  التكنولوجيا  توظيف  ميكن  بل  التكنولوجيا،  وآفات  بساوئ  اإلنسان  روح 

استخدامها يف تطوير وازدهار الحياة اإلنسانية. ويف ظّل هذه الرؤية تعد كّل خطوٍة ومجهوٍد 

يقوم به اإلنسان سعياً نحو الغاية املعنوية واملقاصد الروحية. يف حني أن التعاطي والتعامل 

بالتقنيات الجديدة تسلب اإلنسان طاقته الروحية، وتبتليه بأنواع االضطرابات، ومن هنا يقال 

أّن األجواء التكنولوجية الغربية تتعارض مع املعنويات.

إن ماهية هذه التقنية حيث ال تكون يف ُصلب الطبيعة، فإنها توشك عىل ارتكاب كارثٍة يف 

أيِّ لحظٍة، وأنت بوصفك مهندساً عليك أن تتنبأ بوقوع الحادثة قبل أوانها، لتعمل بعد ذلك 

الناحية  عىل رفعها، ومن هنا تكون بشكٍل عام يف اضطراٍب دائٍم، وال ميكنك الرتكيز من 

الفكرية. بعنى أنك ستخرج عن وحدتك التي متثل وسيلة ارتباطك بالوحدة املطلقة.

عىل  كالً  الخيارات  تلك  وتكون  الطبيعة،  مع  تعامٍل  يف  اإلنسان  خيارات  تكن  مل  إذا 
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وظائفه  مامرسة  عن  تعيقه  بحيث  اإلنسان،  روح  عىل  ثقيالً  جثامناً  ستمثل  فإنها  الطبيعة، 

األساسية. إن من أسباب اعتبار الشيخوخة يف املرحلة الجديدة مساِوقًة للمرض أن املواجهة 

الدامئة مع الطبيعة سوف تؤدي بعد فرتٍة إىل عجز اإلنسان عن إدارة الجسد، وسوف ينهار 

التناغم بني روح اإلنسان وجسمه.

والخالصة هي أن الحياة الدينية تعني أن ندرك أن الله الحكيم قد خلق العامل عىل أحسن 

شكل، يك يتمكن اإلنسان من عبادة الله يف منت الطبيعة، وإذا كان الدين وسيلًة ليقيم الناس 

ارتباطاً صحيحاً مع الكون واإلنسان، فإّن التقنية الجديدة والتكنولوجيا الحديثة ليست يف 

خدمة الحياة الدينية، بل إنها تقف يف مواجهة النظام اإللهي الحكيم، وعليه يجب أالّ نتوقع 

من التكنولوجيا الحديثة ـ بشكل عام ـ أن تكون يف خدمة الدين.

* هل ميكن أن يكون للتكنولوجيا املناسبة دوٌر يف حضور الدين يف املجتمع، وهل 
ميكن أن يكون من بني مهام ومسؤوليات علامء الدين إبداء الحساسية يف ما يتعلق بأنواع 

األدوات والوسائل املطروحة يف املجتمع؟

األدوات  بعض  وتصنع  الحياة،  أنواع  من  نوعاً  تختار  ثقافٍة  كّل  أّن  إىل  نلتفت  عندما   -

والوسائل با يتناسب وذلك النوع من الحياة، يكون الجواب عن هذا السؤال باإليجاب، 

الوسائل  تجاه  الثقافية  يحملوا هاجس املسؤولية  أن  ـ  ـ حقياً  العلامء عندها  ويتعنّي عىل 

واألدوات، يك ال تتعرّض دائرة ظهور الدين إىل الحرج، بل يُوِجد املجتمُع ظروَف ورشوط 

التأسيس للدين يف وجوده وكيانه. إذا كنت تعترب الحياة مهلًة، فسوف تنتخب أداًة ووسيلًة 

نتائج تلك املهلة، وإذا كنت تنظر إىل الحياة بوصفها مجرد فراٍغ، فسوف  خاصًة لتحقيق 

تختار نوعاً آخر من األدوات مللء هذا الفراغ. هذه هي طبيعة اإلنسان، فإنّه إن واجه فراغاً 

فإنه سيعمل عىل إمضاء الوقت ولن يسعى إىل االستفادة من أوقات فراغه، وأما إذا كانت 

هناك مجرد مهلة، فإنه سيُحسن االستفادة منها. هناك هدٌف كامٌن يف مفهوم املهلة، حيث 

يجب العمل من أجل تحقيق هذا الهدف، ومن هنا فإن ذلك النوع من البيوت التي نبنيها 

عىل ِطبق ثقافة إمضاء األوقات يختلف عن نوع البيوت التي نبنيها من أجل تقوية العبودية 

يف أيام املهلة. من الواضح أّن نوع العامرة يتوقف عىل نوع الثقافة، وأّن ثقافة املهلة تختلف 

عن ثقافة الفراغ. وإن التكنولوجيا الراهنة إمنا هي لغرض إمضاء أوقات الفراغ، ال لتوظيفها 

با يتناسب وأيام املهلة.
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لقد تبلورت ثقافة عرص النهضة عىل أساس االتجاه القائل: كيف ميكن لنا أن نواصل 

ثقافة  الحياة معًنى آخر، ومن هنا ظهرت  اتخذت  الرؤية  الحياة من دون دين؟ ضمن هذه 

إمضاء أوقات الفراغ يف هذه الحياة الدنيا، وتم صنع أنواع التكنولوجيات تلبية لهذه الغاية. 

يف هذه الثقافة تضمحل مشاعر اإلنسان تجاه مسؤولياته اإللهية، وتقوى نزواته إىل إشباع 

غرائزه، ومن هنا فقد تقدم ذكرنا أن التكنولوجيا الغربية ليست وسيلًة حياديًة، وإمنا هي متثل 

تجسيداً لثقافٍة تسعى إىل االستيالء عىل العامل يف إطار إشباع أهوائها ونزواتها النفسية. ويف 

هذا اإلطار ال بّد من االلتفات إىل أن هذه الثقافة ـ خالفاً ملا تدعي ـ ليست حياديًة تجاه 

الدين، ولذلك فإّن التكنولوجيا املرتبطة بها ال تتمتع بالحيادية تجاه الدين أيضاً، بل تفرض 

نفسها عىل روح وجوهر كيان األفراد بحيث تدفع بالدين ليبقى بعيداً وعىل هامش الحياة. 

تتخذ  التي  بالثقافة  مقرونٌة  التكنولوجيا  النوع من  تنمية هذا  أّن  إىل  االلتفات  بّد من  ال 

الذين يحملون  ـ  الدين  لعلامء  يكون  أالّ  للدين، وعليه كيف ميكن تصّور  اإلنكار  موقف 

هموم الدين ـ هاجٌس وقلٌق تجاه دور التكنولوجيا الغربية يف تهميش الدين؟

ال شك يف أننا مل ننس أّن اإلنسان يف مرحلته التوحيدية املتقدمة حيث كان يروم تغيري 

إطار  الحياة يف  لتلك  يعّد األدوات املناسبة  قد أخذ  الله،  بالقرب من  ليكون جديراً  نفسه 

تحقيق هذه الغاية. يف حني تحّول تصّور اإلنسان لنفسه يف املرحلة الجديدة إىل رضورة 

تغيري العامل بشكٍل يتناسب مع أهوائه، وعمد إىل صنع وسائله الخاصة حيث مل يبَق لتعايل 

البرش محلٌّ من اإلعراب. يف املرحلة التي غفل اإلنسان عن ذاته األصيلة وعن الله، وعدم 

اعتباره العامل مظهراً لحكمة الله وقدرته، بدأت التكنولوجيا الحديثة بالظهور، والثابت أن هذه 

التكنولوجيا هي غري التكنولوجيا البرشية التي ترى العامل مخلوقاً لله ومهداً لظهور حكمته، 

وتنظر إىل الطبيعة بوصفها منطلقاً للتعايل املعنوي، وبالتايل فإّن الوسائل التي تصنعها ال 

تهدف إىل تغيري ذاته، وال تصّب يف إطار اإلميان بالطبيعة التي صنعها خالٌق حكيٌم، ويف 

هذه  صلب  يف  الطبيعة.  تحطيم  يف  ساهمت  مهولٌة  ومعداٌت  وسائل  ظهرت  السياق  هذا 

التكنولوجيا متّت الغفلة عن أمرين، األمر األول: اإلنسان الذي يتعنّي عليه الوصول يف مهلة 

الحياة عىل األرض إىل الصعود الروحاين، واألمر اآلخر: الله الذي خلق الطبيعة بوصفها 

مهداً لكامل اإلنسان، ولذلك يجب عدم التوجه إىل محاربة الطبيعة، وإال فإن الله سينتقم.
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تعقيدها.  يف  تكمن  الطبيعة  عن  واختالفها  الحديثة  التكنولوجيا  خصوصّية  أّن  يقال   *
وعليه نطرح السؤالني اآلتيني: 

أوالً: هل تكنولوجيا الحضارة الجديدة معّقدة، وإذا كانت كذلك، هل يعّد تعقيدها امتيازاً 

لها؟

التكنولوجيا  إىل  بالقياس  وسطحيٌّ  بسيٌط  الطبيعي  النظام  أن  القول  ميكن  هل  ثانياً: 

الحديثة واملتطّورة؟

- ال بّد من االلتفات أوالً إىل أن التعقيد بعنى الوهم غري التعقيد بعنى الكامل. ومن 

بشكٍل  الناس  قلوب  يف  الغيب  تعاليم  يرسخون  كانوا  حيث  األنبياء  أسلوب  ذلك  مناذج 

خاص، ويكشفون لهم عن أرسار ذلك العامل، ال أن يحبسوه يف تضاعيف الدنيا. وكانت 

نتيجة هداية األنبياء )عليهم السالم( تتجىل عىل شكل سري اإلنسان نحو التضاعيف العميقة 

من وجوده، فيصل إىل مراحل االزدهار والكامل، وعليه يحتوي اإلنسان ـ بهذا املعنى ـ 

عىل بعض التعقيدات، بيد أن الوصول إىل تلك التعقيدات يعد تكامالً روحياً، يف حني أن 

تعقيدات الدنيا بعنى الخوض يف أمور يفرضها عىل الدنيا بحسب أوهامه وأخيلته ستؤدي 

به إىل الذبول واالنهيار.

ويف الحقيقة فإن التعايل نحو عامل الغيب ينطوي عىل حريٍة بحيث إّن الروح يف مواجهتها 

ٌء (]]]. يف  مع خالق العامل تقع يف حريٍة بحيث تقول معها بكّل وجودها: ) لَْيَس كَِمْثلِِه َشْ

هذا النوع من االلتفات إىل العامل املتعايل، ميكن العثور عىل مالٍذ آمٍن للنفس وغاية أنٍس 

للروح، وإن اإلنسان يبحث يف ذلك العامل عن وطنه األصيل، يف حني ال تعرتي اإلنسان 

مثل هذه الحالة عند املواجهة مع تعقيدات التكنولوجيا.

إّن اإلنسان الواهم يجلب عىل نفسه من االحتياجات املتنّوعة بحيث يضطر معها إىل 

إعداد أنواٍع مختلفٍة ومتعددٍة من الوسائل واألدوات من أجل الحصول عليها، علّه يحصل 

عىل ما يلبّي ذلك النوع من احتياجاته، وبذلك يعمل عىل توريط نفسه يف أنواع الوسائل 

واألدوات املعقدة التي يحتاج التواصل معها إىل إنفاق الكثري من الوقت، ومن العجيب أن 

]1] - الشورى: 11.



381معضلة الغرب الكبرى هيمنة روح التقنّية عليه

يعّد إنفاق سنواٍت من العمر من أجل االرتباط مع تلك األدوات امتيازاً وكامالً، ال خسارة. 

هائٍل  بعدٍد  معه  قد جاء  اإلنسان  الكمبيوتر يف حياة  أن ظهور  املثال  من ذلك عىل سبيل 

من الربمجيات بحيث يحتاج التعامل معها إىل إنفاق الكثري من األعوام من أجل التخطيط 

يحصل  مل  حني  يف  معالجتها،  طرق  عىل  والتعرّف  األجهزة  بهذه  االرتباط  كيفية  ملعرفة 

اإلنسان من هذه األجهزة عىل زيادٍة يف الكامل، وإمّنا زاد من عدد التواضعات واملعلومات 

واألرقام ال أكرث. من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ إذا زاد عدد شوارع املدينة سوف نضطّر 

إىل زيادة معلوماتنا بشأنها، ولكن يجب أالّ نعد ذلك علامً وكامالً حقيقياً. إن كرثة األرقام 

واألعداد حبستنا ضمن جدراٍن عاليٍة من املعلومات، يف حني أن علم األنبياء بشكٍل خاٍص 

واملعارف الدينية بشكٍل عاٍم ليست من هذا القبيل. إن هذا النوع من التعقيدات التي تعود 

يف الغالب إىل كرثة األمور املتوازية، يختلف عن تعقيدات أرسار عامل الغيب، ويف الحقيقة 

. وقد روي عن اإلمام عيل )عليه  فإن هذا النوع من التعقيد إمنا هو تعقيٌد وهميٌّ وغرُي حقيقيٍّ

السالم( أنه قال: »العلم نقطة كرثها الجاهلون«.

*  ما هو شكل الدور الذي يلعبه الدين يف مواجهة العامل الحديث؟

- يف ما يتعلق بقبول الدين هناك ثالث نقاٍط يجب آخذها بنظر االعتبار يك يتضح أّي 

ديٍن ميكنه صيانة املتدينني من آفات الحداثة. النقطة األوىل: أن نتقبل الدين بوصفه وسيلًة 

للدنيا،  إدارة  إال  الحقيقة  ما هو يف  التدين  من  النوع  الدنيوية، وهذا  احتياجاتنا  لرفع  وأداًة 

ولكنها إدارٌة سليمٌة للدنيا. النقطة الثانية: أن ننظر إىل الدين بوصفه حقيقًة متعاليًة، فنؤمن به 

من أجل الحصول عىل التعايل والتكامل الذي ميكن يف ضوئه مامرسة السلوك السليم يف 

الحياة الدنيا أيضاً. النقطة الثالثة: بعد اعتناق الدين من أجل التعايل والتكامل، منّهد األرضية 

لتوجيه اآلخرين نحو الدين.

الغربية،  للثقافة  صحيٍح  وتحليٍل  تجزئٍة  إىل  لنا  وتوصُّ جيٍّد،  بشكٍل  الدين  اعتناق  وبعد 

لنا عن  املنشود  والجواب  أيضاً.  ومؤثّراً  منتجاً  الغربية  الثقافة  مظاهر  مع  التعاطي  سيكون 

هذا السؤال يكمن يف كيفية انتقال املجتمع من روح الحداثة إىل الروح الدينية، وهي مسألة 

بالغة الدقة والحساسية. إذ ينبغي من جهٍة الحفاظ عىل روح الدين إىل جانب ظاهر الدين، 

ومن ناحيٍة أخرى فإّن االنتقال من روح الحداثة يحتاج إىل بديٍل مناسٍب، وال ميكن تحقيق 

، يبدأ من  ذلك بجرٍّة من قلم، وإمنا ينبغي توفري األرضية للبديل املناسب بشكٍل تدريجيٍّ
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الرتبية والتعليم حتى يصل إىل اإلنتاج والتصنيع، وعليه يجب توجيه املجتمع للخروج من 

إىل  نحتاج  إننا  املعنويات.  نحو  والتصنيع وهدايته  التعليم  املهيمنة عىل  العلامنية  جوهر 

سنواٍت من الربمجة والتخطيط يك نتمكن من بناء منظومٍة تعليميٍة نعرّف اإلنسان من خاللها 

يُنتج لنا ما نحتاجه يف التعامل مع الطبيعة ال يف  بوصفه خليفَة الله، أو أن نحدث تصنيعاً 

مواجهتها. إذا أراد الدين أن تكون له كلمته مع أفراد املجتمع، وأن ميّد لهم يد العون يك 

بنظر االعتبار، وأن يحافظ  يتجاوزوا املشاكل، فعليه أن يأخذ جميع املستويات اإلنسانية 

عىل ارتباطه بأدوات العرص بنحٍو من األنحاء. من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أنه ال ميكن 

القول للناس بأن عليهم أن يُبعدوا عن أذهانهم فكرة امتالك البيوت الخاصة، وأّن عليهم أن 

يشرتكوا ـ كام يف السابق ـ يف السكن يف منزٍل واحٍد من خالل الحفاظ عىل روح التآخي 

والتفاهم. وبطبيعة الحال يجب إيضاح ضعف هذا التصور القائل بأّن الناس قد ابتلوا بالنزعة 

الفردانية، بيد أنه ال بّد من تدارك هذا النقص يف مساحٍة جديدٍة، ال من خالل العودة إىل 

املايض؛ إذ ال يبدو ذلك عملياً يف الوقت الراهن.

إن الناس يدركون الحقائق، وإن مجرّد إدراك الحقائق وتصّورها يكفي يف اعتبارها من 

تصّور  وسيلة  أو  تكنولوجيا  هناك  تكن  إن  تلبيتها.  إىل  السعي  ثم  الرضورية،  االحتياجات 

يسعون  سوف  فإنهم  مشاكلهم  من  محددٍة  مشكلٍة  حّل  بواسطتها  يستطيعون  أنهم  الناس 

إىل الحصول عليها. إن التصّور والتصديق من الناحية الفلسفية ليسا من األمور االختيارية، 

وإمنا العمل عىل طبق ذلك التصّور هو الذي يدخل ضمن حدود اختيارات اإلنسان. فعىل 

سبيل املثال عندما شاع استخدام الوسائط النقلية، كان تصور ركوب الحافالت واالستفادة 

من هذه التكنولوجيا لقطع املسافات الطويلة يخطر يف أذهاننا الإرادياً. فعندما حّل تصور 

الحافالت وأدرك الفرد أن بإمكانه قطع املسافات الطويلة بواسطة الحافالت، مل يعد بإمكان 

أقدام اإلنسان أن تحمله يف قطع هذه املسافات.

وعليه فقد اتضح أنك ال تستطيع أن متنع الناس من تصور اليشء الذي ميكن تصوره 

إىل  الذهاب  تصّور  من  الناس  منع  ميكن  ال  املنوال  ذات  وعىل  خارجيًة،  حقيقًة  بوصفه 

املناطق الراقية يف املدن أو يف الضواحي وبناء البيوت والقصور فيها واالنتقال إليها برسعٍة 

فائقٍة عرب استخدام الحافالت. فهذا التصور يحصل من تلقاء ذاته ألنه متحقٌق يف الخارج. 

االزدحام  قبل  من  جانبيٍة،  بتبعاٍت  مصحوٌب  الخارجي  التحقق  هذا  فإّن  الحال  وبطبيعة 



383معضلة الغرب الكبرى هيمنة روح التقنّية عليه

واالختناقات املرورية وما إىل ذلك. واآلن بوصفك مديراً يجب عليه التخطيط للمجتمع 

واملحافظة عليه من السقوط يف آفات الحداثة، هل ميكنك تجاهل حضور ظاهرة التنقل 

تدركون  أخرى  ناحيٍة  قطعاً. ومن  الثقافة؟ كال  والتخطيط بعزٍل عن هذه  الحافالت،  عرب 

الغربية عرب  التكنولوجيا  إذاً ميكن تجاوز  ثقافًة غربيًة،  الغربية تحمل معها  التكنولوجيا  أن 

تصور  البديلة عىل  التقنية  تصّور  بالتدريج  يتغلب  حتى  والوطنية،  املحلية  بالتقنية  إبدالها 

التقنية السابقة ويتجه الناس نحو التقنية الجديدة. وبطبيعة الحال فإن الناس إذا التفتوا إىل 

آفات هذا التصّور وحسنات التصّور اآلخر، فإن عملية اختيارهم سوف تتّم بشكٍل أيرس. إن 

دور الدين يتمثل يف توجيه األنفس إىل التقنية التي تنسجم مع فطرة اإلنسان وروح الطبيعة.

بحيث  هي  الظواهر،  إىل  للناس  والعملية  العلمية  املرجعية  ميثلون  الذين  نظرة  إن 

يستشعرون التكليف واملسؤولية تجاه كيفية إيضاح وظيفة جمع املسلمني مع هذه الظواهر 

األصول  رعاية  ضمن  الحديث  العامل  يف  العيش  من  يتمكنون  بحيث  العرص،  هذا  يف 

اإلسالمية. إنك بوصفك شخصاً واحداً قد تستطيع التخيل عن الكثري من الظواهر الحديثة، 

ولكنك ال تستطيع فرض هذه الرؤية عىل جميع املسلمني. إن عامة الناس بحيث إذا قيل 

لهم: حيث إن التكنولوجيا الغربية مقرونٌة بالثقافة الغربية، فإنها سوف تصّدكم عن اإلسالم، 

يسعهم  إذ ال  الغربية، سيتنكرون لإلسالم.  التكنولوجيا  استخدام  وعليه يجب عليكم عدم 

تصور التكنولوجيات الحديثة وسهولة استخدامها، ويتمكنون مع ذلك من التخيل عنها.

تصور  أن  بعنى  بالعناية(،  )الفاعل  بعنوان  موضوع  تناول  الفلسفية  األبحاث  يف  يتم 

عمل يف بعض األحيان يعمل من تلقاء ذاته عىل توجيه األفراد والتأثري عليهم، بحيث إن 

تصور ركوب الحافلة بوصفه )فاعالً بالعناية( يعمل عىل كبح أقدام اإلنسان التي نالها التعب 

الحافلة.  استخدام  بواسطة  الطريق  مواصلة  عىل  وحملها  توجيهها  عىل  ويعمل  واإلعياء، 

إن سبب استسالم اإلنسان للتعب يكمن يف تصّور وتخيل الحافلة التي ميكنه مواصلة بقية 

الطريق بواسطتها، ولهذا السبب ال ميكنهم حمل أرجلهم عىل مواصلة الطريق مشياً ودون 

االستعانة بواسطٍة أخرى تحمل عنهم العناء والتعب. عندما ميتلك اإلنسان تصور االنتقال 

عرب الحافلة، ال ميكنه يف الوقت نفسه أن يحافظ عىل إرادة االنتقال عرب امليش عىل قدميه.

يقال يف مورد )الفاعل بالعناية( ودور التصور يف إصدار األمر إىل األعضاء: ميكن تصور 

تزّل  بعرض مسطرة. إن إمكان سقوط هذا الشخص وأن  شخٍص مييش عىل جداٍر مرتفعٍ 
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قدمه أكرث مام لو كان مييش عىل األرض عرب مجاز بالعرض نفسه، والسبب يف ذلك يعود 

إىل أّن دور الخيال وتصّور السقوط يف الحالة األوىل دوٌر فعاٌل للغاية، حيث يشتد تصور 

حقيقٍة،  إىل  لحظٍة  كّل  الذهن  يف  التصور  هذا  يتحول  قد  بحيث  الشخص  لدى  السقوط 

النوع  هذا  سياق  يف  حقيقة.  فيسقط  فعالً،  بالسقوط  الجسم  إىل  أمراً  الذهن  يصدر  حتى 

من السقوط الذي يتحقق أوالً هو تخيل السقوط، ثم يتحقق السقوط ثانياً، بعنى أن علة 

السقوط يضعف من قدر عضالت  السقوط، ال يشء آخُر. ألن تصور  السقوط هي تخيّل 

السقوط،  مع  يتناسب  بعمٍل  العضالت  تقوم  ذلك  وبعد  التامسك،  عىل  واألقدام  األرجل 

يتبلور تصور السقوط أوالً يف خيال الشخص، وعليه فإن  بالفعل. وهنا  ويحدث السقوط 

علة السقوط أو فاعل السقوط هنا هي العناية، بعنى أنه اعتنى بالسقوط فسقط، وكانت هذه 

العناية هي العلة والفاعل يف السقوط.

نتوقع أن تقوم  التصور يف اإلرادات، عندها لن  بالعناية ودور  الفاعل  عندما ندرك دور 

لدى الناس إرادٌة وسلوٌك عىل خالف تصوراتهم. إنني مدرٌك إلمكان السيطرة عىل الخيال 

دور  ويستشعرون  يتصّورون  الناس  ألن  الناس.  من  ذلك  توقع  ينبغي  ال  ولكن  والتصّور، 

التكنولوجيا يف العامل الحديث بكّل وجودهم ويأخذون هذا الدور بجديٍّة كاملٍة، وقد جاء 

هذا  السعادة. ويف  نحو  ـ  الخصائص  من  عليه  هم  ما  ـ عىل  الناس  بيد  يأخذ  الدين ليك 

تلبيتها واالستجابة  الشيعي مكاناً ألبسط تصّورات اإلنسان ويعمل عىل  الفقه  يفتح  اإلطار 

يأخذوا  الناس بقدار عقولهم، يك  يتعاملون مع  العلم والعمل يف املجتمع  قادة  إن  لها. 

بأيديهم تدريجياً إىل دائرة التوحيد، ويعملوا عىل تحريرهم من الهيمنة املفرطة عليهم من 

قبل الوسائل التكنولوجية.

إّن إدراك اآلثار والتبعات السلبية للتكنولوجيا الغربية يحتاج إىل بصريٍة يتم طرحها بعنوان 

)الوعي الذايت(، إن الوعي الذايت يشٌء يفوق الوعي، إذ يف الوعي الذايت يكمن نوٌع من 

العزم واإلرادة، وعندما نلتفت إىل التداعيات السلبية املرتتبة عىل التكنولوجيا الغربية عىل 

مستوى الوعي الذايت، سوف نُخطط من أجل تجاوز هذه التداعيات. ويف هذا اإلطار يتجىل 

. دور الدين اإلسالمي وال سيام التشيّع بشكٍل خاصٍّ
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حوار مع الباحث يف علم امليديا الدكتور غالم رضا آذري]]]

أثر اإلعالم ووسائل  آذري  الدكتور غالم رضا  اإليراين  الباحث  التايل مع  الحوار  يتناول 

التواصل عىل نظام القيم يف املجتمع اإلنساين املعارص، واملجتمع الغريب بصفٍة خاّصٍة. 

الربوفسور آذري حائز عىل شهادة الدكتوراه يف علم العالقات االجتامعّية من جامعة العلوم 

الجامعة  الوحدة املركزيّة يف  العلمّية يف  اللّجنة  والتحقيقات. ويشغل حالًيا منصب عضو 

الحرّة بطهران، ويعمل يف الوقت نفسه يف حقل التعليم والبحث والتحقيق. ومن مؤلفاته: 

)األسس العامة للعالقات االجتامعية(، و)مقدمة عىل أصول وقواعد العالقات(، و)الثقافة 

التوصيفّية للعالقات والدراسات اإلعالمّية(، وغريها. ومن بني ترجامته إىل اللغة الفارسية: 

)سرية وفكر طالئع علم العالقات(، و)التاريخ التحلييل لعلم العالقات(، و)دراسات نقدية 

الثقافة  حقل  يف  العامة  األبحاث  تدريس  إىل  باإلضافة  هذا  وغريها.  العالقات(  علم  يف 

والعالقات، وله مساهامت يف مختلف أنواع املؤمترات واالجتامعات والحوارات واللقاءات 

العلمية يف هذا الشأن. 

العامة يف موضوع اإلعالم  الحوار نسعى معه إىل الخوض يف بعض املسائل  يف هذا 

والثقافة.

»املحرر«

* أمام ثورة امليديا التي اجتاحت العامل يف أواخر القرن العرشينن نجدنا حيال رزمٍة هائلٍة 
من اآلليات، سؤالنا بداية عن تصّوركم ملاهّية امليديا ونوع الوسائط التي تعتمدها اليوم؟

- لقد ظهر حتى اآلن الكثري من التعاريف لإلعالم وأنواعه وأقسامه يف املعاجم والقواميس 

]1]- تعريب: حسن عيل مطر الهاشمي.
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الجامعيّة.  قبل  وما  الدراسيّة  والكتب  واملناهج  املعارف  ودوائر  واملوسوعات  التوصيفيّة 

يُنقل. فحتى أن  نقّدمه هنا هو: اإلعالم هو كّل ما  الذي ميكن أن  البسيط  التعريف  أّن  بيد 

تضع يدك عىل حديدة باردة أو ساخنة، يكون يف ذلك مساحة من اإلعالم أو مصدر إيصال 

املعلوم إىل الالمس، تتعلّق بربودة أو حرارة الحديدة من الناحية الفيزيقية. بيد أنّنا عندمـا 

نتحّدث عن اإلعالم، نعني بذلك اليشء الذي يُرى ويُسمع ويُحّس. ويوجد هنا اختالف بني 

امليديا وامليديوم؛ إذ الثانية عبارة عن مجموعة وسائل إعالميّة واحدة؛ بعنى كّل ما يكون 

قابالً لالنتقال، من قبيل: املذياع، والتلفاز، والسينام، والصحف، ووسائل اإلعالم الرقمية، 

وشبكات التواصل االجتامعي، وما إىل ذلك من الوسائل األخرى. وأّما امليديا فهي املساحة 

بإنتاج  تهتّم  إّما  أنّها  بعنى  بينها.  فيام  اإلعالمية  الوسائل  هذه  لجميع  معرتكًا  تشّكل  التي 

الخطاب بشكل عام أو تهتّم بشكل خاص وعىل نحو الوكالة واملشاركة. وعىل هذا األساس 

فإّن فقه اللّغة أو بتعبري أفضل مجمع اللغات الذي يركز عليه العلامء يف تأّملهم، يذهب إىل 

نتحّدث عنه وتشخيصه؛  الذي  تنقيح املفهوم  الفصل بني هذين املفهومني. وعليه يجب 

فهل نعني بذلك وسائل اإلعالم الفردية أم وسائل اإلعالم العاّمة؟ والوسائل اإلعالمية الفردية 

هي من قبيل هذا املكرفون املوضوع أمامي أو منّصة الخطابة عىل سبيل املثال. وأحيانًا 

نتحّدث وسط مجموعة من األصدقاء حول موضوع بعينه، وهنا تحدث الوسيلة اإلعالمية 

أو  حالة  عن  عبارة  اإلعالميّة  الوسيلة  أرى  املجموع  أيّن يف  بيد  وتقليدي.  طبيعي  بشكل 

ظرف أو يشء، بل ويف بعض األحيان حتى املوضوع الذي ينقل معلومة من قبل املتكلّم 

والرسول والخطيب والرابط إىل مستقِبل الخطاب والذين ميثّلون املتلّقني الدامئني لذلك 

الخطاب. ملاذا أستخدم مفردة )الدائم( هنا؟ يف الحقيقة لدينا جانب )املؤقت( يف قسم 

امليديوم أيًضا. بعنى الوسائل الجزئيّة التي تحظى بالزبائن عىل نحو غري دائم. لنفرتض 

مثالً أّن الفلم السيناميئ ـ عىل سبيل املثال ـ له تاريخ صالحيّة؛ حيث تنتهي صالحية الفلم 

بانتهائها، وأّما قارئ القرآن فليس له تاريخ صالحية؛ فها نحن إىل اآلن نستمع إىل تالوات 

املقرئ الشيخ محمد صديق املنشاوي واملقرئ عبد الباسط عبد الصمد، حتى بعد ميض 

عقود طويلة عىل وفاتهام. وهذه الظاهرة هي من الوسائل اإلعالميّة الفردية التي حازت عىل 

التأبيد والساموية والقداسة من خالل مجرّد امتالك الصوت ال أكرث. ومن بني هذه الوسائل 

اإلعالمية هناك وسائل ال يحتويها العمر والزمان واملكان، من قبيل: الكتب الساموية. ونحن 

منثّل هنا بالقرآن الكريم، إذ نتحّدث عن شبكة من التيارات الساموية، حيث إّن هذه الشبكة 
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مل تُنسج يف يوم واحد أو يومني. وإمّنا أخذ نسجها فرتة من الزمن واالرتياض، ولكن حيث 

سطع النداء والخطاب من موضع آخر، يتم طرح األبحاث التواصلية واالرتباطية عرب امليديا 

وامليتا ميديا. ويف املقابل هناك بعض املوارد التي هي بنزلة وسائل اإلعالم الدنيوية، من 

قبيل: الوسائل الدعائية، واملاركات وما إىل ذلك. ويف هذه املوارد هناك يف الغالب مّدة 

صالحية تقّدر بثالثة أشهر أو خمسة أشهر إىل سنة واحدة عىل سبيل املثال. وبعد انقضاء 

فإّن وسائل اإلعالم  أثر. وعىل هذا األساس  لهذه املوارد من ذكر وال  يبقى  هذه املّدة ال 

يف حقل العالقات االجتامعية تلعب دور الناقل والحامل بل وحتى الحامي واملدافع عن 

الخطاب والرسالة واملعلومة يف بعض األحيان. ومن هنا يكون للوسيلة اإلعالميّة تعريًفا 

معجميًّا وثقافيًّا وموسوعيًّا. إّن الوسائل اإلعالمية هي صوتية باإلضافة إىل كونها تحريريّة 

إىل  بااللتفات  األساس  هذا  وعىل  أيًضا.  تصويرية  تكون  صوتيتها  عني  يف  وهي  وكتابيّة. 

التأثري البطيء والرسيع لنوع الوسيلة اإلعالميّة يف كّل مرحلة، يكون لهذا األثر ارتباط كامل 

بطبيعة  وهناك  يؤّديها.  التي  الوظيفة  نوع  مع  جذري  وحتى  بل  ومستمر،  ودائم  ومتواصل 

الحال ترد يف األبحاث والتحقيقات تقسيامت تقليدية أو متعارفة؛ من قبيل: وسائل اإلعالم 

التقليدية، أو الحديثة، أو البينية، أو التقسيم الثاليث لـ )ماك لوهان( عىل مدار الرتاث القائم 

والرتاث  املطبعي،  االرتباط  عىل  القائم  والرتاث  الشفهي،  الكالم/  بحث  أو  الكالم  عىل 

القائم عىل الثقافة اإللكرتونيّة وما إىل ذلك. وعىل كّل حال فقد بلغت وسائل اإلعالم يف 

اللّحظة الراهنة مرحلة تستطيع معها أن متتلك تأثريات بالغة العدوى ومرسية يف املجتمع. 

ولكن الوسيلة اإلعالمية ـ عىل كّل حال ـ هي كّل ما يصلح أن يكون ناقالً وحامالً للمعلومة 

والخطاب. ولكن كل )ما يصلح( ميثّل توسيًعا للبحث عن أنواع الوسائل اإلعالميّة وماهيّتها 

وآليّتها ووظائفها، وما إىل ذلك. وقد تصّدت بعض وسائل اإلعالم لخدمة القوى املعادية 

لإلعالم؛ وأخذت تطمس جميع معامل الحقيقة، وهذا ما نشاهده يف بعض الوسائل اإلعالمية 

التي جعلت من التخويف من اإلسالم غاية لها. ويكون التلفاز يف بعض األحيان يف خدمة 

إيصال املعلومة والخطاب. وهنا يحدث يف الحقيقة نوع من املعرفة الخاصة، ونوع من 

)تخدير الجامهري(. وبعبارة أخرى: إّن الوسيلة اإلعالميّة تكون يف بعض األحيان يف خدمة 

نقل املعلومة، ويف بعض األحيان تكون حاكمة عليها وصانعة لها أيًضا. بعنى أنّها تعمل 

عىل تغيري اتّجاه املعلومة، ومتنح الخطاب مفهوًما مغايرًا، أو تجرّد الخطاب من محتواه، أو 
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تنقص منه أو تزيد عليه. وبذلك فإنّها تعمل عىل التالعب باملعلومة.

* هل ميكن أن تحدد لنا األهداف والغايات املتنّوعة للوسائل اإلعالمية؟

- ميكن لوسائل اإلعالم أن تكون لها أهداف قصرية األمد، أو متوسطة األمد، أو طويلة 

األمد. وإّن األهداف القصرية األمد أعّم من الدستوريّة واملعياريّة. ونعني بالدستورية تلك 

التي تتّم املطالبة بها من قبل مقام محّدد عرب وسيلة إعالميّة بعينها؛ حيث يصدر إعالنًا أو 

تيّاًرا خربيًّا أو خطابًا ورسالة معيّنة، وهذا ميثّل البُعد الحكومي. وأّما البُعد الخاص فيمكن 

الناس  تيّاًرا صاعًدا أو آخًذا يف االزدهار، ويتوقّع من بعض  أن يكون ماركة أو منوذًجا أو 

الزمنية واملكانية أن يكون  الناحية  أن تعمل عىل دعمه ومساندته. ميكن لهذا االتّجاه من 

إحداهام  األمد، هناك جامعتان متصارعتان.  متوّسطة  األهداف  األمد. ويف  تأثري قصري  له 

جامعة النَُّخب، واألخرى جامعة املستنريين. ويف هذا الشأن كنت أصل إىل مثلّث؛ حيث 

تقع الوسائل اإلعالمية يف رأس الهرم. ففي الجانب األمين من الضلع األسفل يقف النَُّخب، 

املستنريين  أّن  بيد  النَُّخب،  إىل  تحتاج  اإلعالم  إّن وسائل  املستنريون.  يقف  اليسار  وإىل 

أّما  النَُّخب،  إىل  تحتاج  اإلعالم  وسائل  أّن  بعنى  معاكس،  بشكل  املسار  هذا  يسلكون 

املستنريون فإنّهم هم الذين يحتاجون إىل وسائل اإلعالم. 

الوسيلة عىل طول  ليس مبنزلة  اإلعالم  بأّن  االعتقاد  إىل  لوهان  ماك  مارشال  يذهب   *
الخط، بل هو منوذج ومثال يفوق األداة والوسيلة، ويرقى إىل مستوى الخطاب والرسالة. فام 

الذي يعنيه هذا االعتقاد؟ وما هي الحساسية التي يستدعيها؟

- أجل، هذه هي العبارة األشهر املأثورة عن ماك لوهان. وبطبيعة الحال فإّن ماك لوهان 

قد قرأ األدب، واهتّم ببحث أدبيات إليزابيث، ولديه تعابري عن الوسيلة اإلعالمية، ال نراها ـ 

بوصفنا من املختّصني يف العلوم االجتامعية ـ تعابري دقيقة وجديرة بالتأّمل؛ ألنّها مغرقة يف 

التعميم وإطالق الكليات. من ذلك عىل سبيل املثال أنّه يف الحضارة القامئة عىل االرتباط 

الشفهي، يتم الرتكيز بالكامل عىل الكالم، حيث كان كالم الوسيلة اإلعالمية ميثل غاية للناس 

إليهم، وإمّنا  بالنسبة  الذي ميثّل غاية مطمح  الكالم مل يكن وحده  أّن  البدائيني. يف حني 

كانت لديهم إشارات أخرى يتم إرسالها بواسطة العيون، أو األشياء األخرى، من قبيل: النار، 

والدخان، والطيور، والخيل وما إىل ذلك، حيث يعملون عىل إيصال رسائلهم وخطاباتهم 
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إىل اآلخرين من خاللها. إّن الروح الكامنة يف الرؤية العامة ملاك لوهان، تستدعي التأّمل من 

هذه الناحية، وأرى أنّها تحتاج إىل حلقة حوارية مستقلة. لدّي بحث مشرتك يف هذا الشأن 

مع الدكتور عبد املجيد طاهري، وقد أرشنا فيه إىل انتقادات ابنة ماك لوهان لنظرياته. وهذا 

البحث يرتبط ارتباطًا مبارًشا بسؤالكم. ولكن ما هو مقدار إمكانية اعتبار هذا الشعار ـ الذي 

يطلقه ماك لوهان ـ منطقيًّا؟ من وجهة نظري ال أرى هذا الشعار بالًغا درجة القطعية. كأن 

أقول لك ـ عىل سبيل املثال ـ إّن فنجان الشاي هذا ميثّل وسيلة إعالميّة، وإّن الشاي الذي 

يف داخله ميثّل الرسالة التي يريد إيصالها. ميكن للشاي أن يخضع للبحث والدراسة خارج 

املعيار والظرف الواقع فيه. وعىل هذا األساس ميكن للوسيلة اإلعالميّة أن ال تشتمل يف 

ذاتها عىل رسالة أو خطاب، يف حني ميكن أن تحتوي عىل خطاب الغري. وبعبارة أخرى: 

إّن الوسيلة اإلعالمية تكون يف بعض األحيان كذبة؛ وعليه ال تكون رسالة أو خطابًا. كام 

ميكن للوسيلة اإلعالمية يف بعض املوارد أن تعمل عىل اإلطاحة بجيل اإلنسانية؛ وعليه 

ميكن أن ال تشتمل يف هذا املورد عىل خطاب أيًضا. وعليه نجد يف بعض املوارد خلطًا يف 

األبحاث؛ إذ يتبلور نوع من الرؤية الكلية والعمومية.

* كيف ميكن لتقّبل الثقافة ـ بوصفه واحًدا من أهّم مؤثّرات اإلعالم ـ أن مُيّثل )تهديًدا 
للهويّة أو تحّديًا راهناً عىل الصعيدين الفردي والحضاري؟(.

ودوركهايم  فيرب  مرحلة  بعد  ظهرت  التي  املفتاحية  املفردات  بني  من  الثقايف  التأثّر   -

وأصحاب علم االجتامع، وخاّصة أصحاب املوسوعات ودوائر املعارف الكربى يف فرنسا، 

البلدان  بعد ذلك سائر  لتليها  أملانيا،  األمريكيّة، وبعدها يف  املتحدة  الواليات  والحًقا يف 

األخرى. والبحث املحتدم يف التأثر الثقايف يكمن يف استرياد الثقافة بوصفها من األركان 

األصلية يف اإلعالم. بعنى الثقافة التي تزدهر وتنمو يف صلب اإلعالم، ثم يتّم إمالؤها عىل 

املجتمع. وجوايب عن ذلك هو اإلثبات. فغالبًا ما ميكن إقامة ارتباط مبارش وفوري ومن دون 

واسطة مع أركان الهوية؛ ألّن الثقافة من العنارص واألجزاء التي ال تقبل االنفصال واالنفكاك 

عن اإلعالم. لن ميكنكم العثور عىل وسيلة إعالمية يف العامل ال تعمل عىل الرتويج لثقافتها. 

وبالنظر إىل مقالة ماك لوهان من األفضل القول: ليست كّل وسيلة إعالمية متثّل خطابًا، بل 

إّن كّل وسيلة إعالمية تحمل ثقافة خطابها ورسالتها عىل أكتافها. إّن الذي يعيش يف زامبيا، 

قد ال تطربه أخبار قناة الـ )CNN(، إال أّن قناة الـ )BBC( تؤثّر عليه جًدا. ملاذا؟ ألّن قناة 
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وبالتايل  والخطاب.  اإلعالم  ثقافة  عىل  عقود  الثامنية  من  يقرب  ما  منذ  تعمل   )BBC( الـ 

فإّن حجم الضّخ اإلعالمي ومستوى التأثري البالغ واملقدار الطويل األمد لهذا التأثري، وال 

الواقعية  سيام عندما تريد متويه خطابها وإظهاره بشكل خادع، أو تروم إضفاء مسحة من 

الـ )BBC( ذات ثقافة يف هذا  التأثري. حيث أضحت قناة  بالغ  عىل خطابها، يكون أداؤها 

الشأن. وعىل هذا األساس يجب تعريف الثقافة يف صلب اإلعالم. إّن التأثر الثقايف حاكم 

ونافذ يف اإلعالم بالكامل، وإن التأثّر الثقايف ذاته مرتبط بأركان الهوية عىل نحو مبارش وبال 

واسطة، واألهم من ذلك كلّه أّن الثقافة ميكن أن تشتمل عىل طبقات مختلفة، وتبًعا لنوع 

هذه الطبقات، يتم تحديد املخاطبني بتلك الثقافة. وعىل هذا األساس تعرّض التأثر بالثقافة 

هذا  دوائر يف  ثالث  وهناك  اإلعالم.  بواسطة  التغيري  إىل  املعلومات  واملجتمع يف عرص 

الشأن، وهي: )Condition(، و)Situation(، و)Position(. ومن بني الدوائر األخرى هي 

الرشائط والرشوط أيًضا. يف أّي عرص أعيش؟ ربا كان بحث املهدوية مثاالً جيًّدا. بعنى 

أنّنا إذا أردنا تحويل هذا االعتقاد إىل ثقافة، ثم نعمل بعد ذلك عىل إدخالها يف مجال التأثّر 

الثقايف، يجب أن تتظافر الكثري من العنارص واألركان والعوامل فيام بينها. من الطبيعي أن ال 

يكون حجم املعارف اإلسالمية يف جميع الحدود واملستويات قليالً، وإن عدد الذين كانوا 

ميتلكون ما يُقال حول اإلمام الحجة )عجل الله تعاىل فرجه( طوال تاريخ اإلسالم، مل يكن 

أيًضا. وإّن املوقف والرشوط  النظر عن ذلك نحتاج إىل موارد أخرى  نادًرا. ولكّننا بغض 

واملوقعية تحظى بأهميّة بالغة يف إطار تحقق هذا املسار.

الفرَص  هي  وما  اإلعالم؟  التكنولوجي يف حقل  للتقّدم  تتوّقعونه  الذي  املستقبل  ما   *
واملخاطر التي سيأيت بها هذا املستقبل؟

- نحن نقرتب من مستقبل تتعّدد فيه الوسائل اإلعالمية. إّن القوى املتعّددة اإلعالم أو 

املولتي ميديا تشمل وسائل إعالم عمالقة وجبارة بلحاظ األجهزة الصلبة واملرنة. إّن أساليب 

تخطيطهم ونظامهم الهنديس بالغ التقّدم والتعقيد. بحيث عندما تشاهدون محركات البحث 

الوسائل  إّن هذه  للتواصل.  التقليدي  النظام  اختاللها يف  ترون  واملواقع املختلفة، سوف 

إىل  بالنسبة  وبالء  إزعاج  مصدر  وأضحت  اإلنسانية،  والعالقات  الروابط  تعيق  اإلعالمية 

السليمة  العالقات اإلنسانية  الوسائل اإلعالمية طاقًة قويًّة يف تحويل  إّن ملثل هذه  األرس. 

بخطوات  الرقمنة  نحو  حاليًا  تتّجه  البرشية  املجتمعات  إّن  وبغيضة.  مؤملة  عالقات  إىل 
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حثيثة. وإّن هذا املناخ الجديد يحمل يف طيّاته الكثري من الفرص واملخاطر. لقد أصبحت 

إّن  األفراد.  لدى  الحرية  من  نوًعا  استتبع  الذي  األمر  للغاية،  كبرية  املعلومات  نقل  فرص 

وسائل اإلعالمـ  وال سيام الحديثة منهاـ  تخضع لخداع اللحظة. ولكّننا لو متكّنا من إدارتها، 

فسوف ندرك الفرَص، وسوف نتمّكن من استثامر هذه الفرَص يف الحدود القصوى. ولكن 

لو أسلمت نفسك لها باملرّة، فسوف تغدو عبًدا لها. وعىل هذا األساس فإنّني اآلن لست 

شديد الرضا عن ذلك االعتقاد القديم الذي كان دائرًا مدار اإلعالم الصلب واإلعالم املرن. 

لقد اكتسبت الوسائل اإلعالمية حاليًا ماهيّة متعّددة، وأضحت يف الوقت نفسه متنّوعة وذات 

تأميم  يستلزم  الفضاء  هذا  إّن  ومطواعة.  وأنيقة  الجاذبية  وشديدة  وممتعة  مختلفة  أشكال 

اإلعالم من أجل الحّد من عيوبه ونواقصه. إّن لباولو فرييليو مطالب نافعة بشأن رسعة انتقال 

املعلومات. علينا يف مواجهة الفرَص واملخاطر املوجودة يف هذا الشأن، أن نعمل بشكل 

منضبط.





ال مناّص لنا من ميديا مضاّدة 

للحروب الغربّية الّناعمة

حوار مع الباحث اللبن�اين رفيق نصر هللا

      

ما هو أثر امليديا وثورة االتّصاالت عىل الّنظام الّدويل وتوازنات القوى، وأّي دوٍر يتصّدره 

اإلعالم الفضايئ يف تغيريات أنظمة القيم يف املجتمعات العاملّية، وخصوصاً يف مجتمعاتنا 

العربية واإلسالمية؟ هذا السؤال املركّب كان مدار حوار مع الباحث يف اإلعالم املعارص رفيق 

نرص الله؛ حيث رأى أّن امليديا شكّلت األساس يف الغزو االستعامري الغريب ملجتمعاتنا 

العربية واإلسالمية يف العقود القليلة املاضية.

ويف ما ييل وقائع الحوار:

»املحّرر»

* يرى الخرباء إىل ظاهرة امليديا باعتبارها املوجة الرابعة من حروب الّسيطرة الغربّية عىل 
العسكري  الغزو  الحروب وموجات  بعد سلسلة من  العريب واإلسالمي، وخصوصاً  العامل 

التوصيف عىل امليديا مبا هي  واالقتصادي والسيايس والثقايف.. إىل أّي حّد يصدق هذا 

ذروة اسرتاتيجيات السيطرة الغربية عىل العامل؟

- من غري شّك باتت امليديا املعّدة باتقاٍن إحدى املقّدرات االسرتاتيجيّة، التي تشّكل 

املقّدمات الفاعلة ألّي حرب أو إلدارة أّي أزمة عىل كّل مستوياتها السياسيّة أو العسكريّة أو 

االجتامعيّة، أو يف رضب قناعات مجتمعيّة وتحويل ثقافات.. بل باإلمكان التأكيد عىل أنّها 

عصب العرص، والقّوة املحرّكة التي تقف وراء اتّخاذ القرارات ذات الطابع االسرتاتيجي.. 

ولقد أكّدت ما ميكن تسميتها بالحروب الناعمة منذ الربع األخري من القرن العرشين، وما 

شهدت من تطّورات وامتالك لإلمكانيات مع بداية القرن الواحد والعرشين، وتنامي وسائل 
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االتصال، أكّدت أنّها املكّون والصانع للقرارات، وقد شّكلت قّوًة متقّدمًة جعلت دواًل كربى 

تستغني عن تحريك قّواتها وأساطيلها يف سياق السيطرة لصالح السطوة اإلعالميّة التي بات 

بإمكانها إعادة تشكيل القناعات يف أّي مجتمع مستهدف، وصناعة رأي عام، وتحويل يف 

عرب  للسيطرة  مقّدمات  ستشّكل  معطيات  وفرض  الرّصاعات،  بوصلة  يف  وتبديل  الذاكرة، 

استخدام أمناط جديدة من الحروب باتت تُعرف أو تُسّمى بحروب الجيل الخامس.

التّجارب  وأكّدت  له،  حدود  ال  انكشاٍف  أمام  التحّوالت  هذه  بعد  العامل  بات  لقد 

والتّحّوالت التي شهدها العامل أنّنا أمام سطوٍة جديدٍة، وأّن من ميتلك امليديا املتقّدمة هو 

ولقد  معركة يخوضها..  أّي  االنتصار يف  القادر عىل  هو  بل  إضافيّة.  قدرات  من سيمتلك 

أظهرت املقّدمات التي سبقت ما سّمي بالربيع العريب، الذي استهدف جزًءا من املنطقة 

العربية، أظهرت أّن امليديا وراء كّل ذلك.  

* يجري الكالم عىل الحرب الناعمة كمعادل للميديا، إذا ما تّم الّنظر إىل الطريقة التي 
الدول  األمريكّية عىل  الغربّية وخصوصاً  املركزيّة  التي متارسها  السيطرة  فيها عمليات  تتّم 

والشعوب؟

من  للعديد  االجتامعي  الواقع  قراءة  إىل  أمريكيّة  وتحديًدا  غربيّة  مؤّسسات  عمدت   -

املجتمعات العربية واإلسالميّة، وراحت تعمل عىل إعداد نوع من الحرب الناعمة كامتداد 

للميديا، التي شّكلت أساس هذه الحرب. فراحت تعمل عىل إعداد املصطلحات وتبديلها 

وتعميم نوع من القناعات، ومن ثّم استخدام وسائل ضغط عىل هذه املجتمعات من خالل 

عمليات تخريب داخليّة؛ لتمزيق املجتمعات عرب استخدام هذا الّنمط من الحروب الناعمة، 

وبخلق املرّبرات لها، وهي تستند عىل أوهام افرتاضيّة تنطلق من شعارات تطال تحريك ما 

يسّمى املجتمع املدين أو الحريات والدميقراطيات وحقوق اإلنسان وغري ذلك، وتشكيل 

الساحات  وتحريك  التواصل  ووسائل  الشاشات  واستخدام  مشهديات  وفرض  جمعيّات 

والشوارع. وكلّها ستؤكّد فيام بعد أنّها كانت شعارات افرتاضيّة تسوقها هذه الحرب الناعمة، 

أمناط  مثل  تستخدم  أن  الطبيعي  ومن  املعّدة..  األهداف  فرض  إاّل  وقائع  تستند عىل  وال 

هذه الحرب استخدام وسائل مختلفة من الضغط والحصار االقتصادي، وتشويه القناعات 

اللبنانيّة بعد حرب  التي سّجلت عىل الساحة  وشيطنة القوى املضادة. وشّكلت الحاالت 

2006 منوذًجا واضًحا لهذه الوسائل ولهذه الحرب؛ من خالل استهداف املقاومة وبيئتها 

والحساسيات  التناقضات  كّل  بإثارة  حولها؛  من  املجتمع  تفكيك  ومحاولة  وشخوصها، 
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الطائفية واملذهبية، ومتزيق املجتمع اقتصاديًا وثقافيًا لتكون كّل هذه الوسائل بدياًل ألّي 

حرٍب عسكريٍّة غري مضمونة النتائج.

* تنال شعوب العاملني العريب واإلسالمي القسط األكرب من عمليات التحكم والهيمنة 
لجهة إعادة تشكيل وعيها وتوظيفه يف حروب التجزئة واالنقسام، إىل أي مدى تلعب امليديا 

ووسائل التواصل يف تسعري هذه الحروب؟

من  الكثري  التي عملت  امليديا،  واإلسالمي  العريب  للعاملني  أعّدت  أنّه  واضًحا  كان   -

املؤّسسات األمريكية عىل توفريها؛ لتشّكل مقّدمات لتمزيق العاملني.. كان واضًحا أّن هذه 

امليديا وهذا الّنوع من الحروب الّناعمة ستستفيد من الواقع السيايس واالجتامعي والطائفي 

القائم يف العاملني العريب واإلسالمي، ومن غياب الّنظم الدميقراطيّة. فراحت تعمل عىل 

لتمزيق  محاولة  ثّم يف  ومن  واملذهبيّة،  الطائفيّة  والنعرات  األقليات  بثقافة  يُسّمى  ما  إثارة 

القيم  منظومة  الوطنيّة ورضب  الشخصيّة  إلغاء  ومحاولة  والذاكرة،  الوعي  القناعات، ويكّ 

واملبادئ والثقافات املوروثة واأليديولوجيات.

سعت هذه امليديا وهذه املحاوالت إىل تخريب العقل، ومطاولة الذاكرة، ورضب جوهر 

ثّم إىل خلق عدّو جديد، وفرض أوهام ومرّبرات لرسم  العريب –االرسائييل، ومن  الرصاع 

قد  واإلسالميّة  العربيّة  املجتمعات  من  كبريًا  حيّزًا  أن  املؤسف  ومن  الجديدة.  التحّوالت 

وقع يف كمني هذه الحرب، وشهدت مجتمعات عديدة حروبًا داخليًّة وتشظي عىل الّصعد 

العديدة، ليس ألّن قّوة هذه الحرب وأدواتها متتلك القدرات فعاًل عىل التأثري يف ظّل غياب 

البناء  تناقضاٍت عديدٍة يف  تعاين من  بل ألّن املجتمعات املستهدفة كانت  ميديا مضاّدة، 

السيايس واالقتصادي والثقايف.

* مثّة فرضّية تقول: إّن امليديا التي أنجبتها الحداثة الغربّية يف السنني األخرية ليست بريئة 
من الغايات السياسية، خصوصاً وأّن ما يسّمى مجتمع اإلعالم العاملي الذي يقاُد منذ عقود 

الطبقة املسيطرة يف أمريكا، بات يلعب دوراً محورياً يف تفعيل تسعري األزمات  من جانب 

وقيادة الحروب. كيف ترون إىل هذه الَفرَِضية؟

- كان واضحا أّن التبّدالت التي أحدثتها العوملة ستشّكل امليديا إحدى األدوات التي 

ستستند إليها هذه العوملة يف تسويق أهدافها والتحّوالت التي سيشهدها العامل عىل الّصعد 

كلّها: السياسية واالقتصادية والثقافية تحديداً.
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ولعّل ما ستشّكله الحالة الحداثويّة الغربيّة من نتائج وانعكاسات ال بّد وأن تكون امليديا 

الجديدة أوىل إفرازاتها. 

من هنا ميكن مطاولة العديد من التحّوالت التي ستشهدها مجتمعات عديدة يف العامل، 

وليس عىل مستوى عاملنا العريب واإلسالمي الذي ظّل خارج هذه التحّوالت، إمّنا مجرّد 

ضحيّة لها.

امليديا؛  هذه  توظيف  يف  إمكانياتها  كّل  األمريكية  املتحدة  الواليات  استثمرت  ولهذا 

الحمالت  يف  يتجىّل  ذلك  نجاح  بداية  إىل  العودة  مجرّد  ولعّل  ومجتمعات.  نظم  لرضب 

مقّدمات ملا  ليشّكل ذلك  السوفيتي؛  االتّحاد  لسنوات يف رضب  استمرّت  التي  اإلعالميّة 

سيحصل من انهيار لهذه اإلمرباطورية، والنهيارات رسيعة يف منظومة هذا االتحاد وانفصال 

الدول وتقزميها.

التي  القّوة  تريده  ما  العوملة، ولكن وفق  زمن  ما خلّفه  إحدى عالمات  امليديا  صارت 

متسك بعصب هذه العوملة ال كام يجب أن تكون لتشمل الكرة األرضيّة.

ستظّل هذه امليديا قادرًة عىل إحداث التحّوالت ما مل تنشأ قّوة ميديا مضاّدة قادرة عىل 

إحداث نوع من املامنعة، وهو ما يحتاج إىل توفري املقّومات التي تحتاجها هذه امليديا.

* سادت يف الوسط الفكري األورويب أطروحة تقول إّن اإلرهاب ليس شيئاً يُذكر من دون 
وسائل اإلعالم.. ما يعني أّن وسائل اإلعالم بأشكالها كاّفة رشيكة يف صناعة اإلرهاب الذي 

يجتاح البالد العربية واإلسالمية منذ تفجريات مركز التجارة العاملية يف نيويورك عام 2001- 

كيف ترون إىل هذه األطروحة؟

- كان واضًحا أّن الخالف كان قامئًا حول تحديد مفهوم اإلرهاب، منذ ما قبل أحداث 11 

سبتمرب 2001، بني من سعى إىل اعتبار أّي عمل مقاوٍم أو عمل وطنّي أو ثورات محّقة، وبني 

من يريد توظيف املصطلح يف وصم ذلك باعتباره أعاماًل إرهابيّة؛ ألنّه يتناىف مع مصلحتها، 

ولهذا استهدفت الواليات املتحدة األمر باعتباره أعاماًل إرهابيّة، وظلّت ترفض اعتبار كّل ما 

كانت تقوم به ارسائيل من مجازر ضّد الفلسطينيني أو العرب عىل أنّها أعامل إرهابيّة.

نحو  اتّهامات  لتوجيه  يستخدم  سوف  املصطلح  أّن  واضًحا  كان  سبتمرب  أحداث  بعد 

جهات عديدة   وعواصم ونظم، سواء ما سيعطي املرّبرات الحتالل أفغانستان أو بعد ذلك 
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يف التمهيد وإيجاد املرّبرات ولو املزيفة الحتالل العراق. ومن ثّم ملا ستعمد إليه اإلدارة 

ارهايّب، وراحت تصّنف  أنّه عمل  أّي شكل من أشكال املقاومة عىل  اعتبار  األمريكية من 

قوى مقاومة عىل أنّها منظامت إرهابية..

اإلعالميّة  الوسائل  ظلّت  وغريها،  بداعش  املتمثّل  املنطقة  يف  اإلرهاب  بروز  ومع 

األمريكيّة ترتّدد يف تصنيفها عىل أنّها منظاّمت إرهابيّة. كان واضًحا أّن امليديا الغربيّة أرادت 

القيام  إىل  سعت  ولهذا  املنطقة.  يف  املقاومة  مرشوعيّة  لرضب  املصطلح  هذا  استخدام 

بحمالٍت من ميديا منظّمة؛ لفصل مرشوعيّة املقاومة عن أحّقيتها. وهو ما استخدمته عىل 

مدار العقدين املاضيني وال تزال.

* مع اجتياح جائحة كورونا العامل بأرسه، حصل ما يشبه الزلزال الذي مل تتوقف ارتداداته 
العميقة عىل شعوب العامل، وعىل املجتمعات الغربية بوجه خاص. كيف ترون إىل النتائج 

املرتتبة عىل الجائحة، وكيف تعاملت الحكومات الغربية معها خصوصاً لجهة التنّصل من 

مسؤولياتها يف املجال البيئي وتوظيف امليديا ووسائل التواصل ملصلحة الرشكات الكربى؟ 

- رّبا فوجئ العامل بجائحة الكورونا وميكن القول إّن بدايات ظهور هذا الوباء جعل 

العامل يف وضع شبه مرتنّح نحو كيفيّة التعاطي مع وباء مل يكن الكثريون يعتقدون أنّه سيصل 

إىل هذا املدى من االنتشار.

لكن، وكام يتّم التّعاطي من قبل قّوة السطوة املاليّة العامليّة والرصاع عىل الّنفوذ ومحاولة 

االستثامر يف األزمات الكربى ضمن لعبة املصالح، رسعان ما بدأنا نلحظ نوًعا من ميديا 

تحاول استثامر الواقع، فركزت امليديا األمريكيّة عىل اتّهام الصني بأنّها تتحّمل تبعات ذلك، 

ثم بدأت تحّوالت  - األمرييك االقتصادي.  الصيني  وتريد توظيف األمر يف سياق الرصاع 

أخرى تتعلّق بن هي الجهة التي ستنجح يف ايجاد اللّقاح املناسب.. 

ما  وتحديًدا  الوباء،  أمام  كربى  منظاّمت  ترنّحت  عندما  ذلك  من  أخطر  األمر  يف  بدا   

بني االتّحاد األورويب والواليات املتحدة، التي أغلقت عىل نفسها متناسية كّل ما يربطها 

الحلف  منظومة  داخل  وأيًضا  إنسانيًا،  رّبا  بل  فقط،  ليس عسكريًا  األورويب،  االتّحاد  مع 

األورويب نفسه؛ حيث نشأ نوع من الشوفينيّة واإلقليمية، وأغلقت الحدود عىل بعضها. حتى 

إىل  يعود  نفسها، وهذا  الدولة  ذاتها يف  أقاليم عىل  انغالق  امليديا ساهم يف  من  نوًعا  إّن 

امليديا املتناقضة التي رافقت عمليّة انتشار هذا الوباء.
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* إىل أّي مدى ساهم استخدامنا كعرب ومسلمني لإلعالم اإللكرتوين والتلفزة الفضائية، 
يف الحفاظ عىل القيم األخالقية والهوية الوطنية يف بالدنا؟

- يطاردنا السؤال: هل امتلكنا فعاًل يف عاملنا العريب القدرة عىل امتالك ميديا قادرة عىل 

املواجهة ومحاولة صناعة رأي عاّم محّصٍن، وأن نكون أيًضا رشكاء يف هذا الرصاع األممي 

عرب امليديا واستخداماتها؟

ربا نعرتف بأنّنا مل نصل بعد إىل ما نصبو إليه، وإىل اعتبار امليديا إحدى املقّدرات 

االسرتاتيجيّة، التي تكاد تكون بستوى القدرات العسكريّة والحصانة املجتمعية؛ ملواجهة 

الكثري من  التي ال تزال قادرة عىل إحداث  الناعمة،  كّل أشكال وأمناط امليديا والحروب 

األهداف. يف صفوفنا، ونتيجة العتبارات عديدة، مثة تجارب حصلت تعطينا القدرة عىل أن 

بإمكاننا صناعة ميديا وفق طموحاتنا وتتوازن مع الرّصاع الذي نخوضه.

ال ميكن لثورات أن تنجح بدون ميديا متقّدمة، وال ميكن حتى ملقاومة أن تفرض خياراتها 

وتعكس انتصاراتها بدون هذه امليديا. وأيًضا ال ميكن استكامل أّي انتصار عىل اآلخر بدون 

امتالك هذه امليديا، التي تحتاج إىل قدرات وخربات وإمكانات وتطلعات معارصة.

أعطي مثااًل هنا عىل ما جرى عام 2006، أّواًل عرب الصورة عندما تم استخدام مشهديّة 

رضب الدبابات االرسائيليّة يف وادي الحجري، وتأثري ذلك عىل العدو وعىل مجتمع الكيان 

الصهيوين. وثانيًا لحظة اإلعالن عن رضب املدّمرة ساعر، وما ترك ذلك من استخدام مليديا 

)اللحظة( ومن رفع ملعنويات جمهور املقاومة وانعكاس سلبيٍّ عىل العدو.

املتداول  وفق  يقوم  أن  ميكن  ال  األمر  لكن  متقّدمة،  ميديا  منظومة  إنشاء  باإلمكان  إّن 

والوعي  والخربات  العقلية  اإلمكانات  متتلك  ال  برشيّة  عنارص  استخدام  من  واملوروث 

السيايس االستباقي وإنشاء منظومة متكاملة من هذا الوعي.

امليديا تحتاج مليديا مضادة لها، ورّبا هناك إمكانيات لو توفّرت المتلكنا القدرات يف 

التأثري عىل اآلخر، ويف خرق قناعاته، ويف توفري نوع من األمن اإلعالمي للبيئة التي يجب 

أن تكون محّصنًة فعاًل..



اإلعالم الصادق هو القادر على التمييز 

بين ثقافة المقاومة وإيديولوجيا اإلرهاب التكفيري

حوار مع الباحث سركيس أبو زيد

شكّلت امليديا وما سّمي بـ الثورة اإلعالمية العالمَة الكربة يف اإلحتدامات والرصاعات 

من  األوىف  بالقسط  واإلسالمّية  العربية  املجتمعات  حظيت  وقد  الحضاريّة.  الهويات  بني 

غزوات امليديا الغربّية، التي تستهدف تقويض الهويّات الوطنّية والدينّية والقيم األخالقّية، 

وصوالً إىل الهيمنة الكاملة عليها.

ويف خالل العقود القليلة املنرصمة شهدت الحمالت اإلعالمّية ذروتها يف إثارة الغرائز 

والخوف من  العريب  الربيع  ثورات  يُسمى  ما  الدول واملجتمعات عرب  وتفتيت  الفنت  وبّث 

اإلسالم، وما إىل ذلك من تقنيات الحرب الناعمة.

يف هذا الحوار مع الباحث اللبناين يف اإلعالم املعارص رسكيس أبو زيد إطاللة عىل أبرز 

املشكالت التي تطرحها حركة امليديا وتداعياتها عىل البنى املجتمعّية والسياسّية والثقافّية 

يف بالدنا.

»املحرر»

الحادي  القرن  بدايات  يف  العوملة  هو  أعم  بصطلح  »امليديا«  مصطلح  ارتبط   *
والعرشين، فإىل أّي مدى أّدى هذان املصطلحان إىل تأسيس مرحلٍة خامسٍة اصطُلِح عليها 

بـ »ثورة االتصاالت«، مع ما ترتّب عىل هذه الثورة من تحّوالت جذريٍّة وآثار عىل الصعيد 

الثقايف واألخالقي والسيايس؟

وسائل  وبفعاليّة  عنها،  انبثق  التي  وبالثقافة  منها،  نشأ  التي  باللّغة  مرتبٌط  املصطلح   -
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التّواصل التي ترّوجه وتفرضه عىل الرأي العام، فيصبح متداواًل وسائًدا. واملصطلح مفهوٌم 

متحرٌّك يتطّور مدلوله وفق الّنسق الحضاري الذي يتفاعل معه ويتأثّر به ويؤثّر فيه. يستمّد 

املصطلح قدرته ليس من صيغته الذاتيّة، بل من البنية التي تشّكل بيئته الحاضنة التي متنحه 

اإلعالم  بني  العالقة  والتجديد.  واالستمرار  والتأثري  والتغيري  التبديل  عىل  والسيطرة  القّوة 

استخدمت  حضورها،  واشتّد  العوملة،  هيمنت  كلاّم  عضويٌّة.  جدليٌّة  عالقٌة  هي  والعوملة 

اإلعالم وطّورت أدواته ومفاهيمه؛ ليواكب فعلها. فتحّول من إعالٍم تقليديٍّ إىل ميديا حديثة، 

ثم إىل اتّصاالت ما بعد الحداثة، ثم إىل تواصل وعالقات مستقبليّة. وهذه بدورها متتلك 

القدرة عىل تطوير العوملة؛ لتتخذ الّنسق املناسب األقدر عىل ترويجها وإقناع األوليغارشيّة؛ 

لتصبح أساساً يف وعٍي عامٍّ سائٍد.

*  كثريون من الخرباء رأوا إىل ظاهرة امليديا باعتبارها املوجة الرابعة من حروب السيطرة 
الغربية عىل العامل العريب واإلسالمي، وخصوصاً بعد سلسلة من الحروب وموجات الغزو 

العسكري واالقتصادي والسيايس والثقايف.. إىل أّي حّد يصدق هذا التوصيف عىل امليديا 

مبا هي ذروة اسرتاتيجيات السيطرة الغربية عىل العامل؟

- امليديا هي وسيلة من أشكال السيطرة الغربية عىل العامل، لكّنها ليست األداة الوحيدة 

والحاسمة يف عمليّة الهيمنة. حروب السيطرة تعتمد أساًسا عىل القّوة العسكريّة واالقتصاديّة 

اإلمكانيات  من  فعلها  امليديا  ...تستمّد  لها  تتويجاً  تأيت  امليديا  أّما  والثقافيّة.  والسياسيّة 

املاديّة واملعرفيّة، التي توفّرها قطاعات اإلنتاج ومدارس االختصاص. امليديا تكمل سلّم 

من  ترويج صيغتها؛  قادرة عىل  مقنعة  متناسقة  تقّدم صورة  أعاله حتى  وتقف يف  الّسيطرة 

أجل تشكيل وعي عام يحّقق التاّمسك الداخيل، ويُبهر الخارج بنموذٍج ميكن الّدفاع عنه 

وتسويقه ونرشه. امليديا هي وسيلة فّعالة يعتمدها الغرب من أجل إظهار منط حياته وغزو 

عقول ونخب العاملني العريب واإلسالمي، وزرع الّشّك والفوىض يف قدرة الحضارة العربيّة 

واإلسالميّة من مواكبة العرص ومواجهة الحداثة الوافدة من خارجها.

*  إنطالقاً من موقعكم األكادميي واملعريف كيف ترون إىل اآلثار التي تركتها امليديا 
عىل مناهج البحث العلمي، إْن عىل صعيد تيسري الحصول عىل املراجع واملصادر إلنجاز 

الّدراسات  وطاّلب  الباحثني  لدى  منهجّية  فوىض  إحداث  لجهة  أو  والدراسات،  األبحاث 

العليا يف الّتعامل مع السيل الهائل للمعلومات عىل املواقع اإللكرتونية؟

الشبكات  ورسعة  واملعلومات،  األخبار  مصادر  وتعّدد  التّواصل،  وسائل  تطّور   -
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متناقضٍة  بصادر  املتلّقي  أغرقت  واملراجع،  األبحاث  من  كبريًة  كميًّة  وفّر  اإللكرتونية، 

تتضّمن الصّح والخطأ. وفيها توصيٌف دقيٌق للحدث ومقارباٌت متعّددٌة للواقع، وفيها أيًضا 

إشاعات وفضائح وأضاليل؛ تعّمم الفوىض، وتربك الباحث، مام يعطي الجهات املهيمنة 

بفضل  وأهوائها،  مصالحها  وفق  العام  الرأي  وتوجيه  والتأثري  البلبلة  زرع  عىل  هائلًة  قدرًة 

السيل الهائل للمعطيات من أجل تطويق العقول وخلق بيئة افرتاضيّة آرسة تتحكم بالوعي 

والّسلوك. أمام هذا الفضاء الخانق يجد الّدارس الّنقدّي املوضوعّي نفسه عاجزاً عىل اختيار 

املنهجيّة  من  عالية  درجة  يفرتض  مام  املوّجهة  املعلومات  بحر  يف  الصحيحة  املعلومة 

العلميّة؛ لفضح التضليل املقصود والوقوف يف مواجهة حمالت التزوير والتالعب بالعقول؛ 

لخدمة مخطّطات التّسلّط والهيمنة من قبل قوى االستعامر واالستكبار، التي تعمل من أجل 

فرض منوذجها طريًقا لفرض سيادتها. 

*  مثّة فرضّية تقول: إّن امليديا التي أنجبتها الحداثة الغربية يف السنني األخرية ليست بريئة 
من الغايات السياسية، خصوصاً وأّن ما يُسّمى مجتمع اإلعالم العاملي الذي يُقاُد منذ عقود 

الطبقة املسيطرة يف أمريكا، بات يلعب دوًرا محوريًّا يف تفعيل تسعري األزمات  من جانب 

وقيادة الحروب. كيف ترون إىل هذه الَفرَِضّية؟

- امليديا التي تنّوعت وتطّورت يف الغرب واتّخذت أشكاالً متعّددًة، هي جزء من منظومة 

الطبقة املسيطرة، وهي إحدى أدوات الحروب التي تقودها عرب تسعري األزمات. لذلك ليست 

سياسيًّة  أغراًضا  تخدم  هي  الرأي.  إبداء  أو  األفكار  نقل  موضوعيّة يف  وال  حياديّة  امليديا 

وتسّخر دورها من أجل تحقيق غايات القوى املهيمنة التي توظّفها من أجل تنفيذ مصالحها 

وأهدافها. امليديا ليست بريئة أو منزّهة من أغراض من ميتلكها، ويديرها، والذي يرسم خطًّة 

متكاملًة تشمل مختلف القطاعات واملستويات السياسيّة العسكريّة االقتصاديّة، ويتوىّل كّل 

قطاع مهام تتالءم مع طبيعته ودوره، ومنها امليديا التي تتناغم مع سائر عنارص االسرتاتيجية 

لتصبح  امليديا عن حياديتها وموضوعيّتها  تخرج  غاية محّددة. وهكذا  الواحدة يف خدمة 

وسيلة يف خدمة نظام تعمل له، وهو بدورها يسّخرها ويستخدمها يف التحريض والتضليل 

من أجل افتعال أزمات، وإضعاف معنويات، والتمهيد لشّن حروب السيطرة.

*  سادت يف الوسط الفكري األورويب أطروحة تقول، ان اإلرهاب ليس شيئاً يذكر من 
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دون وسائل اإلعالم.. ما يعني أن وسائل اإلعالم بأشكالها كافة رشيكة يف صناعة اإلرهاب 

الذي يجتاح البالد العربية واإلسالمية منذ تفجريات مركز التجارة العاملية يف نيويورك عام 

2001- كيف ترون اىل هذه األطروحة؟

- لإلرهاب أسباٌب عميقٌة يف الواقع: من جهة هو نتيجة الظروف االقتصاديّة السياسيّة 

الثّقافيّة املوجودة يف الداخل العريب واإلسالمي، ومن جهة أخرى هو صناعة غربيّة وأداة 

لتفكيك الدول واملجتمعات؛ من أجل تنفيذ مخطّطات السيطرة األمريكية. ويف الحالتني تّم 

استعامل امليديا بأشكالها املختلفة من أجل التعبئة واالنتشار والرتهيب من قبل املنظامت 

العام وترويضه وتوجيه  الرأي  اإلرهابيّة، كام استغلّت امليديا من صانعيها بهدف تخويف 

رّدات فعله ملزيٍد من التقسيم والتحريض واالبتزاز.

أجهزة اإلعالم الغربيّة املدعومة سياسيًا من دوٍل عظمى، نجحت إىل حّد ما يف خلق 

ذات  مقاومٌة  تنظيامٌت  باتت  إرهايّب؛ حتى  مقاوم ومن هو  تشويٍش بني من هو  أو  التباٍس 

إرهابيًّة عىل  تنظيامٍت  باتت  الله واملقاومة يف فلسطني-  أهداٍف ساميٍة ونبيلٍة -مثل حزب 

القامئة السوداء لدوٍل غربيٍّة. يف حني أّن جرائم القتل اإلرسائيليّة غدت دفاًعا عن الّنفس. 

والسطو املسلّح عىل العراق بات عماًل حضاريًا إلشاعة الحريّة والدميقراطيّة. 

الدولة  وإرهاب  املقاومة  بني  والتمييز  الحقيقة،  إظهار  إىل  مدعوٌّ  املوضوعي  اإلعالم 

تصفهم  كانت  من  دعمت  التي  املتحدة،  والواليات  الصهيوين  الكيان  األبرز  ومنوذجه 

باملجاهدين يف افغانستان، وعندما انقلبوا عليها بدأت تطلق عليهم وصف إرهابيني.

لكّل  الحّق  يُعطى  املتحدة؛ حيث  األمم  سنٌد رشعيٌّ يف  لها  املقاومة  أخرى  من جهٍة 

الرابعة،  الفقرة  الثانية،  باملادة  التذكري  من  بّد  ال  وهنا  املقاومة،  يف  محتلّة  أرض  صاحب 

من ميثاق األمم املتحدة. ويقول النص: »ميتنع أعضاء املنظّمة يف عالقاتهم الدوليّة، عن 

ألّي  السيايس  االستقالل  أو  األرايض  سالمة  ضّد  استخدامها  أو  القّوة  باستعامل  التهديد 

دولة، أو عىل أّي وجه آخر، ال يتّفق وأهداف األمم املتحدة«.

الدفاع عن  الطبيعي للدول فرادى أو جامعات، يف  أّما املادة 51 فتنّص عىل: »الحّق 

أنفسهم إذا اعتمدت قوة مسلحة عىل أحد أعضاء األمم املتحدة«.



405اإلعالم الصادق هو القادر على التمييز بين ثقافة المقاومة وإيديولوجيا اإلرهاب التكفيري

النصوص الواردة يف مواثيق األمم املتحدة خري سنٍد مُيكن أن يعتمده اإلعالم العريب 

يف الّدفاع عن األرض العربيّة وعن حركات املقاومة. واستناًدا إىل هذه الّنصوص أيًضا، فإّن 

القضيّة التي يقاتل من أجلها املقاومون هي قضيّة عادلة، وبالتايل فإّن تنظيامتهم وحركاتهم 

هي حركات تحّرٍر عادلٍة ال مُيكن الجدال أو التشكيك يف رشعيّتها ووصفها باإلرهاب. 

ولهذا السبب تضغط الواليات املتحدة، التي تتمتع بنفوذ أحادّي يف العامل، عىل األمم 

املتّحدة؛ يك ال متيّز بني اإلرهاب واملقاومة املرشوعة. 

هدفًا  ذاتها، ستكون  املتحدة  الواليات  أّن  ببساطة،  يعني،  القبيل  هذا  من  تعريف  فأّي 

العسكري  للنفوذ  مبارشة،  أو غري  مبارشة،  لسيطرة  دولها  تخضع  مقاومة  لحركات  مرشوًعا 

األمرييك.

*  إىل أّي مدى ساهم استخدامنا كعرب ومسلمني لإلعالم اإللكرتوين والتلفزة الفضائّية، 
يف الحفاظ عىل القيم األخالقّية والهويّة الوطنّية يف بالدنا؟

 - يدخل العامل مرحلًة جديدًة من التطّور التّقنّي يف ميدان اإلعالم واالتّصال أحدث تغيريًا 

عميًقا يف عادات الناس وميولهم وخياراتهم... مع اإلعالم الجديد يزول الرقيب والصحايف: 

لقد أصبح املتلقي مراساًل، واإلعالم تواصليًّا، وانتفى وجود الوسيط. 

 إنّه العرص الجديد، عرص ما بعد »الصورة التقليديّة« التي لعبت الّدور األسايس يف انهيار 

املعسكر السوفيايت، وهي تلعب اليوم دوًرا أساسيًا يف الربيع العريب وربيع الثورات والتغيري 

يف العامل. 

مع  العوملة  ندخل  كيف  اإللكرتوين  اإلعالم  زمن  يف  هو:  اآلن  املطروح  والسؤال   

خصوصياتنا الوطنيّة؟

وميول  الوطنيّة  الثّقافة  عىل  بالٌغ  أثٌر  لها  سيكون  والتّواصل،  االتّصال  وسائل  تطّور   

منها  فيام سيختفي  السائدة،  العوملة  التى ستغلب منط  وقناعاتهم وخياراتهم  املشاهدين 

تدريجياً كّل ما له صلة بالخصائص املحليّة والوطنيّة. 

 إّن شبكات اإلعالم الوطنيّة أصبحت تقليديًّة، وباتت يف حالة تخلٍّف تقنيٍّ ومتأّخرٍة جًدا 

عن نظرياتها العامليّة وتطويرها يحتاج إىل كلفة عالية، مام يفرض عليها تحديات وجوديّة 

للبقاء والفعل.  
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من هنا رضورة قيام حكٍم وطنيٍّ راشٍد قادٍر عىل التأثري وحامية الخصوصيات، والحّد من 

؛ ألّن الفرد عاجٌز بفرده  تأثري العوملة عىل ثقافتنا ومنط حياتنا ومصالحنا الوطنيّة بشكٍل عامٍّ

عن مواجهة تحديات عوملة اإلعالم، فهو مهيّأ أكرث لتلّقي ضّخ املعلومات ويستسلم لنمط 

الحياة، الذي تفرضه عليه ويف أفضل الحاالت تضعه يف مأزٍق وأزمٍة داخليّة متناقضة بني 

موروثه والحداثة، بني واقعه وعامله االفرتايض. 

بورديو  بيري  الفرنيس  االجتامع  عامل  اعترب  الوطني،  والفراغ  العاملي  التسلّط  هذا  وعن 

)Pierre Bourdieu(  أّن التلفاز مُيارس نوعاً من االحتكار »املونوبول« يف تشكيل عقول 

رشيحة مهّمة من الناس؛ وذلك بتعبئته أوقاتهم القليلة بالفراغ أو بالاليشء، األمر الذي ينأى 

وتطلّعاته  بغية مامرسة حقوقه  أن ميتلكها  ينبغي  التي  املالمئة  املعلومات  باملواطن عن 

والتعبري عن ثقافته الوطنيّة.  

انتشار السطحيّة والتفاهة واالنسياق وراء التقليد والتبعية يستوجب إعادة تشكيل الوظيفة 

الوطني  الوعي  تعميق  أجل  من  اإلعالم  ودور  الثقايف،  والذوق  للمثقفني،  االجتامعيّة 

واألخالقي.

بعض القواعد التي ميكن اعتامدها حتى تواجه الخصوصيّات الوطنيُّة العوملَة: 

واإلبداع؛ إلنتاج  باملشاركة  يسمح  الوطنيّة  الدولة  والرتبوي يف  التكنولوجي  املستوى 

أشكال وبرامج ووسائط تُعرّب عن الخاص الوطني وتحافظ عىل ما هو أصيل. 

عىل  الوطني  لإلنتاج  أولويّة  يعطي  مام  الوطني،  الّشعور  يعّزز  وطنيٍّ  بوعٍي  االلتزام 

الوطني يف الصني:  الّشعور  يُعرّب عن عاداٍت وتقاليَد وثقافٍة وخصوصياٍت.  األجنبي؛ ألنّه 

يُؤّدي إىل إعطاء أولويّة استعامل الربامج الوطنيّة الصينيّة حتى ولو كانت أقّل جودًة.   

العمل من أجل إنشاء فضاٍء مشرتٍك بني دوٍل متقاربٍة، مام يوّسع الّسوق املحلّيّة ويُعّزز 

القدرات يف املنافسة.

شعب  كّل  لكن  املستعمل.  اإللكرتوين  الّشكل  توفّر  التكنولوجيا  اإلنرتنت:  تعريب 

بإمكانه أن يُكيّفها بلغته. يوجد لغات برمجة حسب نفوذ كّل دولة وتطّورها. العربية محدودة 

يتكلمونها.  الذين  السكان  قلّة  رغم  أوسع  العربيّة هي  بينام  استعاماًل،  أقّل  وهي  التداول، 
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أحيانا، نستعمل العريب بحرف التيني أو أرقام بداًل من أحرف؛ لتسهيل االستعامل مام يُفقد 

اللّغة دورها وخصوصيتها. 

 اللّغة الّروسية أو الصينيّة تعمل عىل فرض نفسها، وتسعى للحفاظ عىل خصوصيتها وما 

تتضّمن من عادات وتقاليد وتراث وثقافة. 

الدخول  دائرة  لتوسيع  السعي  سياق  يف  القصور  مواطن  من  عدًدا  العربية  اللّغة  تواجه 

إىل املحتوى العريب عىل اإلنرتنت. لذا ال بّد من توجيه اهتامم أكرب لتطوير اللّغة العربيّة؛ 

الرّتجمة  أّن  يك تضّم مصطلحاٍت جديدًة يف ميداين األعامل والتكنولوجيا. وال شّك يف 

غري السليمة غدت سببًا أكيًدا لضياع املعنى الحقيقي لنصوص ومصطلحات بذاتها. ينبغي 

أن تبذل جهوٌد؛ لتعريب اإلنرتنت عىل مستويات عّدٍة. وهذه املبادرات رضوريّة من أجل 

الحفاظ عىل الهويّة العربيّة، وتشجيع العرب عىل استخدام شبكة اإلنرتنت عىل أوسع نطاق. 

فاللّغة اإلنكليزية غري قادرٍة عىل تجسيد خصائص اللّغة العربية وسامتها.  

و»الجهاد«  »الخوارزميات«  مثل  وإسالميّة  عربيّة  مصطلحات  دخول  هل  بتقديركم،   *
إيجابيٍّة  التواصل، يدّل عىل ظاهرٍة  تقنيات  الغربية عرب  النخب  التداول بني  و»اإلسالموفوبيا« إىل 

تعّزز الجهد املبذول؛ لتأسيس علم استغراب عريّب إسالمّي له تأثريه يف ثقافة الغرب؟

يف  ومصطلحاته  ولغته  مفاهيمه  يفرض  حتى  عامليًّة  معركًة  يخوض  العريب  اإلعالم   -

واالحتالل  الصهيوين  الغزو  ضّد  املقاومة  ملساندة  حملته  األسايس  واملقياس  الغرب. 

املقاومة  فعدالة  كبريٍة،  وإمكاناٍت  جهٍد  إىل  تحتاج  املهّمة  وهذه  والتغريب.  األمرييك 

ومرشوعيتها ال تكفي لجعلها مقبولة ومؤيدة من الرأي العام العاملي، أقلّه لسببني: األّول أن 

اإلتّجاهات اليمينيّة والعنرصيّة املعادية للقضايا العربية تحكم سيطرتها عىل قطاعات واسعة 

من اإلعالم يف الدول الكربى يف العامل. 

السبب الثاين هو أّن هذا اإلعالم الغريب احتكر لسنوات طويلة املعلومات، إىل درجة 

بلغت حًدا باتت فيه مصادر اإلعالم العريب ذات منشأ معاٍد للعرب.

إاّل أنّه يف السنوات األخرية، ومع انطالقة إعالم الفضائيات العربية بدأت قبضة اإلعالم 

الّدعايئ والتضلييل عىل املواطن  تأثريها  الغريب عىل املعلومات تضعف، وبالتايل خّف 

العريب. وهناك بعض الشواهد منها:
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جثث  تنقل  كانت  التي  اإلعالم،  وسائل  عرب  وانترشت  امتّدت  الفلسطينية  االنتفاضة   

الشهداء من األطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيني، الذين تدوسهم الدبابات اإلرسائيلية، أو 

التي تُغري عليهم الطائرات التي تحمل أسلحة دمار شامل. 

ونتيجة لهذه املشاهد – وقبلها مجازر صربا وشاتيال – تحرّك قانونيون يف أكرث من بلد يف 

العامل إىل تقديم دعاوى ضّد مسؤولني سياسيني وعسكريني ارسائيليني بتهم ارتكاب جرائم 

ضّد اإلنسانيّة، مام أيقظ العامل عىل رؤية قضيّة عادلة بعدما جرى تضليله ألعوام طويلة.

تطّوًرا  أقّل  بتأثري  واكبها  األمريكية،   )CNN( شبكة  قادتها  التي  التلفزة  شاشات  حرب 

الفضائيات العربية، واتّساع انتشارها، وأصبحت هي أيًضا أداة يف الحروب ولها أهميّة أكرب 

من السابق. 

هذه املعطيات تساعد عىل تطوير علم االستغراب وترسيعه؛ حتى يكون له تأثريه ودوره 

من  التحّرر  إىل  تشّق طريقها  التي  الحيّة،  والقوى  النقديّة  الّنخب  الغرب، خاّصة عىل  يف 

الدمياغوجيّة الغربية املسيطرة. 

ارتداداته  تتوقف  الذي مل  الزلزال  يشبه  ما  بأرسه، حصل  العامل  اجتياح جائحة كورونا  مع    *
العميقة عىل شعوب العامل، وعىل املجتمعات الغربية بوجه خاص. كيف ترون إىل النتائج املرتتّبة 

عىل الجائحة، وكيف تعاملت الحكومات الغربية معها خصوًصا لجهة الّتنّصل من مسؤولياتها يف 

املجال البيئي، وتوظيف امليديا ووسائل التواصل ملصلحة الرشكات الكربى؟ 

- شّكلت الجانحة صدمًة حضاريًّة تفرض إجراء نقٍد ذايتٍّ واستجابٍة لتحّدياٍت مصرييٍّة 

مزمنٍة، خاّصة لجهة الجدل الذي أثارته التباينات حول حقيقة املعلومات املتداولة وطرق 

توظيفها. هذه الحالة تفرض إعادة البحث عن املعنى واملحتوى والنوعيّة.  

املجتمع،  يف  رابعٍة  كسلطٍة  البقاء  عىل  اإلعالم  حرص  يف  األسايس  التحّدي  يكمن   

والحرص بالتايل عىل مهنة الصحايف كمراقٍب وناقٍد ودافعٍ للتغيري، خاّصة بعد محاوالت 

تحويل الصحايف إىل مدافع عن الّسلطة وداعية لرشكات اإلعالن.. 

  التفكري هو بداية الطريق إىل معرفة الواقع وتغيريه. لذلك تعتمد الواليات املتحدة يف 

تثبيت سلطتها وهيمنتها عىل فائض املعلومات وتعميم منط حياتها التبسيطي واألناين من 
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جهة، ومن جهة أخرى انعدام املحتوى الّنهضوي التّنموي ومنع التفكري؛ ألنّه يؤّدي حكام 

إىل الّنقد والرّفض والتّغيري. 

التّواصل أكرث بني ناس متعاونني، لهم قواسم   اإلعالم اإللكرتوين وفّر إمكانيّة توسيع 

الّذات  تحقيق  أمام  املجال  يفسح  مام  متشابهة،  اهتاممات  ذات  جامعات  ومن  مشرتكة، 

الفرديّة والجامعيّة وتفعيل الدور عىل مستوياٍت متفاوتٍة. 

 حّق اإلعالم أصبح متاًحا أمام الجميع. لكن حجم التأثري متفاوت؛ ألنّه مرتبٌط بالقدرة 

عىل امتالك وسائط االتّصال وشبكات املعلومات ووسائل املعرفة واإلبداع ورسعة التنفيذ 

وجودته. 

املشكلة ليست يف اآللة بل بالّنظام الذي يستعملها ويديرها. 

التكنولوجيا تقرّب املسافات، وتعّزز التّواصل بني األقارب واألهل وأبناء األمة الواحدة 

ومع املحيط املهني والنفيس )أهواء متقاربة( عرب الحدود والحواجز. 

 لكن املسألة هي كيف يستعمل اإلنسان والنظام واملجتمع الوسائط من أجل تعميق 

املعنى والنوعيّة يف مواجهة التفاهة والتبسيط، وقدرتهم عىل تشغيل اآللة واألدوات والّنظم 

يف الرصاع من أجل التحرير والحرية والنهضة. إنّها أمميّة املعرفة ضّد عوملة الّسلطة. 





الفراغ وخواء الّذات سمة 
من سمات ما بعد الحداثة

حوار مع الباحث اإليراين الدكتور السيد حسني شرف الدين

الدكتور السيد حسني رشف الدين باحث وأستاذ جامعي يف حقل الثقافة واالتّصاالت، 

وهو عضو يف الهيئة العلمّية يف مؤّسسة اإلمام الخميني للدراسات والتحقيقات، وميارس 

يف الوقت نفسه نشاطات تعليمّية وتحقيقّية. صدرت له مجموعة من الكتب التخّصصّية منها: 

)اإلسالم وعلم االجتامع األرسي(، )املفاهيم واآلراء الّنظريّة يف موضوع الثقافة واالقتصاد(، 

)القيم  اإلسالم(،  يف  والتسلية  الفراغ  أوقات  مللء  املنشود  )النموذج  اإلعالمّية(،  )التسلية 

امليديا  حول  الّدراسات  من  العديد  نرش  كام  الكريم(،  القرآن  نظر  وجهة  من  االجتامعية 

االجتامعّية وأثرها يف السلوك العام]1].

املعارص  اإلنسان  حياة  منط  حول  ثقافّية  سوسيو-  قضايا  معه  نتناول  الحوار  هذا  يف   

وخصوصاً ما يّتصل منها بثقافة االستهالك.

»املحّرر»

بعد  ما  زمن  يف  اإلنسانية  الحياة  منط  وقَيم  خصائص  إىل  االجامل  يف  ترى  كيف   *
الحداثة؟

- لقد عمد مختلف املنظرين من أمثال: جيمسون، وباومن، وليوتار، وبورديو، وغيدنز، 

إّن  أهّمها فيام ييل.  التي سوف نشري إىل  وآخرين إىل لفت االنتباه إىل بعض الخصائص 

إنسان ما بعد الحداثة ـ خالفًا لإلنسان القديم والحديث ـ الذي يُبدي تعلًّقا نظريًّا وعمليًّا 

بالثقافة والنظام املفهومي الغالب بوصفه مظلًّة فوق مجتمعه، يعيش يف صلب أنواع متغرّية 

]1]-  تعريب: السيد حسن عيل مطر الهاشمي.
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من أمناط الحياة ومع مجموعة من العنارص املرنة واملليئة بنعطفات الحياة. إّن منط حياته 

يتّم توصيفه تبًعا للنموذج الحاكم عىل تفكريه وبيئته، بخصائص غالبة، من قبيل: املوديالت، 

والجسامنيّة،  واإلنسويّة،  والعلامنيّة،  واملتالحقة،  املتتابعة  اإلبداعات  عىل  واالنفتاح 

املتواصلة  الشهيّة  واستثارة  والكامليات،  بالرفاه  العمق، واملطالبة  األفق، وضحالة  وضيق 

لالستهالك، وبالتايل تحويل االستهالك إىل أمر مثايل وغاية مطمح لألفراد، والتهرّب من 

والتمحور  الروحي،  والتكامل  للتنمية  البناءة  املشّقات  وتحّمل  جميعها  الرياضات  أنواع 

ونعني  ـ  والتفرّد  التميّز  وحّب  والتبّجح،  والتظاهر  والرومنطيقية،  والخيال  الوهم  حول 

بذلك متيّز األشخاص عىل أساس موقعياتهم املختلفة يف مقدار استفادتهم االستهالكية 

ومتتّعهم باملوارد ـ وتحطيم الذات، والحّسية، والذوقية، وتغليب األميال ـ بعنى استبدال 

اإلفراط  بعنى  والرسور  اللّذة،  إىل  والّنزوع  ـ  واألهواء  بامليول  واملصالح  االحتياجات 

الرتفيهيّة واملسلّية واملمتعة وما إىل  الناجمة عن االستهالك والجوانب  والّنشوة  اللّذة  يف 

ذلك، واالفتقار إىل املرجعيّة القيَميّة واملعياريّة املعتربة عىل املستوى العام، والدميقراطية 

العامة بعنى عدم الطبقية، ورفع سلسلة املراتب، ومنح الحق يف االستهالك للجميع عىل 

وإحالل  املساواة،  عدم  عىل  الحفاظ  وكذلك  الفعيل،  الحصول  يف  اختالفهم  من  الرغم 

قيَم االستهالك بدالً من العمل واإلنتاج، والّنزعة الفردانيّة املتمحورة حول الذات واملنبهرة 

برنجسيتها، وانخفاض مستوى الوعي يف ضوء اإلعالم اإلغرايئ واإلغوايئ، وتحويل الدين 

املعنويات  كّفة  وترجيح  والبهيجة،  السارّة  املوضوعات  من  مجموعٍة  إىل  والروحانيات 

العلامنيّة عىل املعنويات ذات املناشئ امليتافيزيقية، واالعتقاد بالحقائق الغيبية واملا ورائيّة 

وما إىل ذلك. كام ذكرت ـ بطبيعة الحال ـ خصائص أخرى لفكر ما بعد الحداثة وعقيدتها، 

وهي بالطبع منعكسة عىل منط حياتها، من قبيل: نبذ الرتاث، والتأثر العميق بوسائل اإلعالم 

يف العامل االفرتايض، واالنفتاح الفكري، والنسبية، والترسيع يف تجربة املتغرّيات، والتأكيد 

األمور  وتشيئ  التكّهن،  وعدم  واملحتويات،  املضامني  من  بداًل  والظواهر  الصيّغ  عىل 

والبُعد  الجذور  إىل  واالفتقار  العاّمة،  وثقافة  النخبة  ثقافة  بني  التاميز  وزوال  تصنيمها،  أو 

وعدم  والكامبيوتر،  التلفزيون،  قبيل:  من  لإلنتاج،  املعيدة  التكنولوجيا  وهيمنة  التاريخي، 

البضائع  غرار  عىل  واألشخاص  العالقات  استهالك  صالحية  وتاريخ  الغالبة،  القيَم  أصالة 

واألشياء، وانهيار الحدود بني التصّور أو التشبّة، وبني الحقيقة والواقعية، وغموض التاميز 

بني األمر الواقعي واألمر غري الواقعي، وزوال الحدود بني ما بعد الواقعية والحياة اليومية، 
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القيمة  بدالً من  الظاهرية لالستهالك  والقيمة  للسعادة،  أسطورة  بوصفه  االستهالك  واعتبار 

الواقعية، والفهم املصطنع لكّل يشء بدالً من التصّور الذايت، وتأصيل التاّلعب اللّفظي، 

ومحوريّة العالئق الفرديّة بدالً من الّنامذج األصيلة والبنيويّة يف تعيني السلوكيات واألفعال، 

واالعرتاف  واألمزجة،  والتعلّقات  الرغبات  من  متكرثًة  مجموعًة  بوصفه  املجتمع  واعتبار 

من  والشاملة،  العامة  والحقائق  الفوقية،  السلوكيات  وإنكار  للحياة،  املتنّوعة  بالّنامذج 

قبيل: الدين والعلم، وخفضهام إىل مستوى الظواهر الثقافية، واالعرتاف بالتعّددية الدينية 

واألخالقيّة واملعرفيّة وذات الحقيقة، وإضعاف كيان األرسة، وزوال الحدود الثقافية، ونفي 

العقالنية والرسمية ومحورية القانون يف األمور، وتحقيق الهوية وبناء الكينونات عىل أساس 

األفهام  جميع  يف  والنقاش  يشء،  كّل  بشأن  واملحّددة  املعيّنة  املعايري  وفقدان  الغريية، 

واالعتبارات املقبولة يف املجتمع وما إىل ذلك.

* كيف تحّولت أوقات الفراغ إىل أزمة بوصف كونها ظاهرة بيِّنة من ظواهر عرص ما بعد 
الحداثة وتداعياته؟

- الفراغ أو البطالة املفرطة، يتّم الحديث عنها يف بعض الحاالت بوصفها مصدًرا لبعض 

األزمات يف املجتمع الحديث وما بعد الحديث. إّن الفراغ ـ بعنى مرحلة الخلّو من جميع 

أنواع الّنشاط اإللزامي يف املجتمع الحديث املتأخر واملجتمع ما بعد الحدايث، وإنسان 

هذا العرص ـ قد اكتسب بسبب التحّرر النسبي من دائرة اإللزامات املضنيّة، ومحوريّة الفرد، 

إمكانيات  من  املزيد  وتوفر  التنّوع،  واملبالغة يف  الرغبات،  وإشباع  الّنفس،  إىل  واإليكال 

االزدهار الفردي يف ضوء االشتغال بالنشاطات الرتفيهية والتفّننيّة، قد اكتسبت جاذبية كبرية، 

وبسبب هذه الجاذبية فإنّها تشتمل عىل استعداد كبري لإلفراط وكرس القواعد واإلدمان. إن 

الفرد يف مقام تجربة هذه الحالة واقف إىل حّد كبري عىل فاعليته يف توظيف إرادته، وهو 

أكرث إحساًسا وشعوًرا بلّذة وجوده وصريورته، وإنّه بسبب امتالكه لهذه االمتيازات مييل أبًدا 

إىل ترجيحها عىل العمل اإللزامي من أّي نوع كان. إّن الفراغ الذي يتّم تعريفه يف املجتمع 

التقليدي يف إطار العمل وبوصفه مكّمالً ومتّماًم له، قد اكتسب يف هذه املرحلة أصالة، بل 

وطغى حتى عىل العمل. إن األشخاص يعملون يك يوفّروا مستلزمات تزجية أوقات الفراغ 

ونفقاتها والحصول عىل املزيد من اإلمكانات؛ من أجل حسن االستفادة من هذه األوقات. 

االشتغاالت  عىل  يُطلق  وأحيانًا  والتسلية،  للرتفيه  ظرفًا  بوصفه  أحيانًا  يطلق  الفراغ  أّن  كام 
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الرتفيهيّة واملسلية الشائعة يف هذه املرحلة الزمنية. ورّبا كان أهّم خصائص الفراغ بالنسبة 

العمل والسعي اإللزامي بسبب  الرتجيح املطلق له عىل  إىل اإلنسان يف هذا العرص، هو 

اآلثار الذهنيّة والّنفسيّة والّسلوكيّة الخاصة له. وبعبارة أخرى: لقد اكتسب الفراغ يف العامل 

الحديث املتأّخر وما بعد الحديث أصالة، وأصبح للعمل موقًعا تبعيًّا. إّن غلبة هذا الفهم 

قد أّدت بالكثري من اآلراء الناظرة إىل أساليب الحياة إىل اعتبار أوقات الفراغ وطرق تزجيته 

ـ وليس العمل وطرق االشتغال ـ بوصفها واحدة من العنارص املحورية، بل والنواة األصلية 

ألمناط الحياة الجديدة. من الواضح أّن حجم ميل األشخاص إىل أوقات الفراغ، وترجيحها 

عىل العمل، يرتبط بشكل وثيق بنوع العمل، وساعات العمل، والنفقات الفيزيقية والنفسية 

املرتتبة عىل العمل، واملوقع واملنزلة االجتامعية للعمل، واملزايا األصلية والفرعية ـ األعم 

من املادية وغري املاديةـ  ومستوى القدرة عىل القيام باملهام املوكولة، ومقدار الرغبة والرضا 

بالعمل، والعالقات الناشئة من العمل، والثقافة املؤّسساتية وما إىل ذلك. ال شّك يف أّن 

االرتقاء الكيفي بالعمل يعّد من أهّم العنارص واألسباب يف خفض الرغبة بالفراغ. وبعبارة 

أخرى: إّن الذي اختزل مسؤوليّته يف الحصول عىل مجرّد االستمتاع واللذة فقط، إمّنا سيجد 

الرغبة من نفسه إىل العمل إذا ضمن العمل له مثل هذه املتعة واللذة التي تحّققها له أوقات 

فراغه. وباختصار فإّن الفراغ املفرط ميّهد األرضيّة للتقاعد االختياري عن العمل والسعي 

البّناء، وتوقّف أو إبطاء عجلة االزدهار، والطاقات الفرديّة يف ضوء العمل والجهد الخالق، 

الروح االستهالكية، والتنّوع، والكامليات، واللّذة، والرسور، وهدر اإلمكانات وما  وتعزيز 

أنه ال ميكن تصّور نقطة نهاية لهذا املسار الذي يفرط يف طلب  إىل ذلك. ومن الواضح 

مقدار  أّي  الحصول عىل  وإّن  العامل،  هذا  املوعودة يف رساب  الجّنة  وبناء  واملتعة  اللّذة 

من اإلمكانات الرفاهية واالستهالكية، ال يُؤّدي إىل عدم إشباع رغباته الطاغية فحسب، بل 

عىل العكس من ذلك سوف يزيد من استعار شهوته ورغبته يف الحصول عىل املزيد. من 

والتّفاهة.  الفراغ  نحو  بالحياة  يسري  املفرغة،  والحلقة  الدورة  هذه  يف  التخبّط  أّن  الواضح 

وسوف تتنزّل غاية آمال الناس إىل مستوى اللّذة الطائشة، وتفقد الحياة فلسفتها الحقيقيّة. 

والغايات،  األهداف  تجاهل  يعود سببها إىل  املرحلة  أزمة املجتمع واإلنسان يف هذه  إّن 

والتأصيل املفرط للوسائل واألدوات، أو تغلب الهوامش عىل الّنصوص. ميكن الستمرار 

هذا املسار أن يُوقف عجلة التّكامل االجتامعي، ويرّبر سعي اإلنسان إىل مجرّد الحصول 

عىل املزيد من اإلمكانات من أجل املزيد من االستهالك وطلب اللّّذة. وبلُغٍة دينيّة وتربويّة: 
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لّذة  إىل  يصلوا  أن  أبًدا  للناس  والتّضاد، ال ميكن  التّزاحم  عامل  هو  املادة  عامل  إّن  حيث 

مجرّدة من األمل، وارتفاع مجرّد عن السقوط، ورسور عار عن املحن واملرارة. يضاف إىل 

ذلك أّن املطلوب يف هذا العامل يف املجموع عبارة عن أموٍر نسبيٍّة، وإّن اإلنسان فيها ال 

يصل إىل الرضا الكامل أبًدا.

* تأسيًسا عىل ما ذكرتم كيف يؤّدي الفراغ يف نهاية املطاف إىل االغرتاب عن الذات؟

- الفراغ يف هذه الرؤية عبارة عن مساحة ال متناهية من إشباع الغرائز واملتع الحّسيّة. وإّن 

العادية والعرفيّة والدينيّة واملهنيّة  التحّرر املؤقّت من املستلزمات  دائرة  تعني  الفراغ  دائرة 

ونزعاته،  نفسه  إىل  الفرد  وإيكال  والكامل  التام  التحّرر  ومساحة  واالجتامعيّة،  والثقافيّة 

ومساحة العيش يف إطار اإلبداعات الفردية، أو االستسالم إىل االبداعات الطبيعية ملؤّسسات 

إّن  الهويّة املصطنعة واالنفعاليّة.  الفراغ مينح األفراد إمكانيّة تجربة  إّن  الفراغ.  ومنظومات 

الجانب املمتع من الفراغ واالنشغاالت الفراغيّة إمّنا يكمن بشكل رئيس يف املتعة واللذة 

الحقيقيّة أو الوهمية التي يحصل عليها الفرد يف هذه املوقعيّة بشكل وآخر. ومن الواضح أّن 

املتع واللّذات الوهميّة يف هذا املجال ال تتوقّف عند حد أو مقدار خاص. إّن هذا النوع من 

اللّذة التي تنشد التنّوع تحتوي عىل قابلية عالية وكبرية عىل طلب املزيد واإلفراط وإيجاد 

نوع من اإلدمان املصحوب بالغفلة. إن االنغامس يف هذا السنخ من املشاغل ـ باإلضافة 

إىل إهدار الوقت بل وحتى الرثوات الوجودية والتخلّف عن الوظائف واملسؤوليات الهامة 

يف بعض األحيان ـ يؤّدي إىل توجيه الفرد إىل نوع من اإلشباع والشعور بالخواء والعدمية. 

ثم إّن تأصيل الفراغ يعّد نوًعا من اإلقالل العميل الذي ال يتناسب مع املنطق الحاكم عىل 

قواعد الحياة يف هذا العامل ومنط العيش املتعارف، ويسلب الفرد فرصة التطّور واالزدهار 

اإلنساين يف إطار التكامل والتسامي. وعىل حّد تعبري بعض علامء النفس: إّن التامس الفراغ 

إمّنا يأيت يف الحقيقة من رغبات الطفل الكامن يف وجود كّل واحد مّنا، وإّن االهتامم بهذا 

الذات  عن  االغرتاب  إّن  داخلنا.  يف  املرتبّع  الطفل  هذا  تضخيم  من  نوع  هو  إمّنا  الفراغ 

يبعد أن يعود سببه يف  الفراغ من أجل االستمتاع، ال  الناشئ من اإلفراط يف دائرة التامس 

الغالب إىل التداعيات والتبعات الهداّمة لهذه الحالة، من قبيل: إضعاف الطاقات الوجودية، 

الهاّمة، وتقلب املزاج  الوقت، وتبذير الرثوات واإلمكانات، والتخلّف عن األمور  وإهدار 

واالنفعال، واإلدمان املؤذي وغري القابل لإلشباع، والوقوع يف شباك املنظومات الفراغيّة 
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بالتفاهة  والشعور  والضجر،  والنفسيّة،  الجسدية  األمراض  ببعض  أحيانًا  واالبتالء  النفعيّة، 

وانعدام املعنى وما إىل ذلك. وطبًقا للمنطق الديني واإللهي يجب القول: إّن اإلنسان قد 

دخل إىل هذا العامل األريض من أجل تحقيق الغايات واألهداف املثالية واملتعالية، وإّن 

من  املدّمرة،  لإلمناط  والرضوخ  املتعيّنة،  األوضاع  إىل  واالستسالم  الحقائق  هذه  نسيان 

قبيل: االستهالك العبثي، ميثّل يف حّد ذاته مصداقًا لالغرتاب عن الذات والفراغ الوجودي.

* سبق وقلتم إّن التطّور املتنّوع يف التكنولوجيا والرفاه الحاصل بسببه أّدى إىل اتّساع 
يف أوقات الفراغ؛ وعليه فام هي األساليب واملناهج التي ميكن تصّورها من أجل تحسني 

إدارة أوقات الفراغ؟

الخلفيّات  إىل  بااللتفات  آخر  إىل  مجتمع  من  تختلف  الّسؤال  هذا  عن  اإلجابة  إّن   -

مالحظة  خالل  ومن  والبيئيّة.  الجغرافيّة  واملحدوديات  واإلمكانات  الثقافيّة  والظروف 

الوضع العام للمجتمعات اإلسالمية، ميكن توجيه الخطاب إىل العاملني يف الحقل الثقايف 

للمجتمع، وتزويدهم ببعض املقرتحات التي هي من قبيل: 

ـ إّن رضورة االعرتاف بأوقات الفراغ والرتفيه بوصفها واحدة من االحتياجات األساسيّة، 

الحياة،  كيفيّة  خصائص  من  واحدة  بوصفها  تزجيتها  وطريقة  الفردية،  الحقوق  من  واحدة 

ودورها التطبيقي املؤثّر يف كافة أنحاء الحياة وأبعادها الفرديّة واالجتامعيّة.

للجميع،  الفراغ  بأوقات  املرتبطة  األمور  مواصلة  أجل  من  الخاّصة  املؤّسسات  بناء  ـ 

وطريقة قضائها بشكل حسن.

ـ تجميع نشاطات املؤّسسات املعنيّة، أو تقسيم العمل التنظيمي بني املراكز املتصدية 

لهذه املهام.

ـ ترجيح الربمجة والتخطيط الال مركزي با يتناسب مع مختلف املناطق بااللتفات إىل 

الظروف واملقتضيات البيئية والثقافية فيها.

للبالد  العامة  امليزانيّة  وإنفاق  املصادر  مستوى  عىل  الرضورية  اإلصالحات  إجراء  ـ 

بااللتفات إىل االحتياجات الخاصة بأوقات الفراغ والرتفيهات العامة.

ـ االهتامم بإقامة دراساٍت جذريٍّة فيام يتعلق بكانة أوقات الفراغ، والرتفيه، والتسلية يف 
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منط الحياة، وال سيام بالنسبة إىل طريقة حياة املؤمنني واملترّشعة.

ـ إيجاد مختلف الفروع الناظرة إىل دراسة أوقات الفراغ والرتفيه واملسائل التابعة لها، 

النفس، واالقتصاد، واإلدارة، والتواصل،  من قبيل: علم االجتامع، واألنرثوبولوجيا، وعلم 

والصحة والعالج وما إىل ذلك يف الجامعات ومراكز التعليم العايل.

ـ العمل يف إطار تعديل وإصالح األفهام واآلراء املتشّددة واملتشّككة الناظرة إىل موقف 

وسائر  الساخر،  والنقد  واملوسيقى،  والتسلية،  والرتفيه  الفراغ  بأوقات  يتعلق  فيام  اإلسالم 

االشتغاالت الرتفيهية والفنية.

ـ تحديد خصائص يف إطار متييز أوقات الفراغ والرتفيهات املطلوبة من غري املطلوبة، 

يف ضوء املعايري الدينية والقومية واألخالقية والتطبيقية.

ـ االلتفات إىل تنوع األقاليم الثقافية والقومية املوجودة يف البلد، وإدخال ذلك التخطيط 

ألوقات الفراغ العامة، وتحديد االحتياجات املعرفية والعاطفية والسلوكية، واألذواق الثقافية 

واالجتامعية والدينية للطبقات املستهدفة.

والروحية  الجسدية  ـ األعم من  الوجودية لإلنسان  األبعاد  االهتامم املنسجم بجميع  ـ 

والعقلية واملعاشية واملعنوية.

مقام  يف  األصيلة  وعنارصها  اإلسالمي  املجتمع  لهوية  الثالثة  األبعاد  إىل  االلتفات  ـ 

وضع الخطط والسياسات.

البضائع والخدمات،  وإنتاج  القواعد واملالكات،  تدوين  إطار  الشامل يف  االستثامر  ـ 

وإيجاد اإلمكانات واملؤسسات الخاصة بإدارة أوقات الفراغ والرتفيه والتسلية با يتناسب 

مع االحتياجات املتنّوعة العامة واملتغريات املعارصة.

ـ االستفادة من ظرفيات القطاع الخاص، والتعاونيات واملنظامت الشعبية، وتعزيز دورها 

يف مقام التخطيط والتوجيه والدعم واإلرشاف عىل أدائها. 

الوصول  مسار  وتسهيل  القامئة،  والتجهيزات  واإلمكانات  للفرص  العادل  التوزيع  ـ 

املنصف إليها للجميع، بعيًدا عن املحدوديات املناطقية والطبقية والجنسية وما إىل ذلك.
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القدرة عىل االستفادة  ـ تخصيص تسهيالت وتقديم دعم خاص يف إطار رفع مستوى 

من البضائع والخدمات الخاصة بأوقات الفراغ من قبل القطاع الخاص يف إطار الخدمات 

العامة، وإعطاء األولوية للطبقات الضعيفة يف املجتمع.

ـ عدم تأصيل الخطط والنشاطات الخاصة بأوقات الفراغ والرتفيه، والتوجيه املتواصل 

لعامة الناس بالدور املتقدم واآليل لهم يف إطار ضامن الغايات املتعالية.

ـ بث الوعي واملعرفة وتعليم املهارات الرضورية يف إطار التوظيف الصحيح ألوقات 

الفراغ، واالستفادة من التقنيات الجديدة لتأمني حاجات أوقات الفراغ.

وبناء  منها،  االستفادة  عىل  والتشجيع  السليمة  بالتسليات  املنظم  والسامح  التعريف  ـ 

األرضية لخفض مستوى التبعية للتسليات اإلعالمية والدعائية املنفعلة.

ـ التأسيس ملستشارية خاّصة بأوقات الفراغ يف الربامج التعليمية والرتبوية يف املدارس 

واألرس، يف إطار توجيه وهداية الطالب وأولياء األمور.

األعياد  قبيل:  من  املؤّسسة،  الفراغ  أوقات  وظرفيات  للفرص  املناسب  التوظيف  ـ 

واالحتفاالت الوطنية والدينية والثورية، من أجل نرش األفراح، والنشاط العام، وتوفري فرص 

لإلبداع املنهجي واملرّبر يف إيجاد الفرص وكيفية االستفادة منها.

ـ العمل يف إطار التنويع املتواصل للمحاصيل والبضائع والخدمات الخاصة بأوقات 

والرثوات  للظرفيات  واألكرث  األفضل  التوظيف  يف  والتجديد  باإلبداع  واالهتامم  الفراغ، 

الثقافية الخاصة بنا يف توفري البضائع والخدمات الخاصة بأوقات الفراغ، وخفض مستوى 

التبعيّة للبضائع املستوردة.

الخاصة  املتنّوعة  الربامج  والرتبويّة يف  واألخالقيّة  التعليميّة  األبعاد  بإشباع  االهتامم  ـ 

هذه  إىل  النظر  واجتناب  اإلعالمية،  املحاصيل  منها  سيام  وال  والرتفيه،  الفراغ  بأوقات 

االشتغاالت بوصفها أموًرا تُراد ملجرّد التسلية.

ـ االهتامم بتطوير الظرفيات والقابليات اإلنسانية، من طريق الربامج وملء أوقات الفراغ 

مستوى  ورفع  والنشاط،  والرتفيه،  التنّوع،  قبل:  من  املتداولة،  اآلليات  إىل جوار  والرتفيه، 

الجدوائية وما إىل ذلك.
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عن  والقصصية  الوثائقية  املتحركة  والرسوم  واملسلسالت،  األفالم،  وعرض  إعداد  ـ 

سرية وشخصية املشاهري الوطنية والدينية، واملشاهد الخالبة واألثرية، واملناظر الطبيعية، 

واملوضوعات الدينية، والحقائق البيئية، وما إىل ذلك.

والخدمات  والربامج  املحاصيل  وعرض  إنتاج  مسار  عىل  الجادة  والرقابة  اإلرشاف  ـ 

الرتفيهية املتنّوعة الخاصة بأوقات الفراغ من قبل املراكز واملؤسسات الداخلية، ومامرسة 

الفصل الدقيق يف خصوص املحاصيل املستوردة.

والرتفيه عىل مستوى األرس واملدارس  الفراغ  أوقات  وبرامج  الظرفيات  وتنمية  تعزيز  ـ 

الكربى،  اإلدارية  واألقسام  الثقافية،  واملراكز  العايل،  التعليم  ومراكز  والجامعات 

واإلنتاجية، والصناعية، والخدمية، واملؤّسسات العامة الكربى، من قبيل: املدن الصناعية، 

واملعسكرات، والسجون، واملعتقالت، واملراكز الرتبوية، واملراكز التأهيلية للمدمنني وما 

إىل ذلك.

ـ العمل يف إطار إيجاد التنّوع يف مجاالت وأجواء العمل، وتعزيز ثقافة االستمتاع من 

والحيوية  النشاط  مستوى  رفع  عىل  والتأكيد  النافعة،  والجهود  العمل  يف  االنهامك  خالل 

بوصفها الهدف الرئيس يف أوقات الفراغ.

ـ إعادة النظر يف االتّجاهات الخاّصة بأوقات الفراغ، وتغيري االتّجاه من محوريّة العرض 

إىل محوريّة الطلب، واالهتامم باالحتياجات الحقيقيّة واملتنّوعة للجامهري بااللتفات إىل 

مختلف املتغرّيات املؤثرة، واتّخاذ الطرق املناسبة.

ومنفعل،  فّعال  بشكل  الفراغ  أوقات  تزجية  أساليب  بني  التوازن  إيجاد  عىل  التأكيد  ـ 

الرياضة،  قبيل:  الفراغ وتعزيزها، من  الجادة ألوقات  النشاطات  تنمية  وال سياّم من طريق 

والنشاطات الثقافية والفنية، والزيارات الدينية، وتفقد املراكز العلمية واألثرية.

ـ االهتامم الجاد باملداليل الثقافية والربامج الخاصة بأوقات الفراغ واملسلية، وال سيام 

منها املحاصيل اإلعالمية املستوردة.

ـ  التوظيف الحساس للتجارب الناجحة لسائر البلدان اإلسالمية، والعمل عىل توطينها 

ومركزتها با يتناسب وحاجة البلد.
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* كيف تعلقون عىل شعار )أنا أشرتي؛ إًذا أنا موجود(، الذي يجتاح املجتمعات الغربية 
وقد تحول إىل أزمة يف أزمنة ما بعد الحداثة؟

االستهالكيّة  الثقافة  ونرش  االستهالك  إشاعة  أجل  من  ـ  الرأساميل  الّنظام  عمد  لقد   -

هذه  منطق  وإّن  لها.  والرتويج  االستهالكيّة  األيديولوجيا  بناء  إىل  ـ  املستهلك  واملجتمع 

هذه  يف  االستهالك  إّن  موجود(.  أنا  إًذا  أستهلك؛  )أنا  هو:  حالها،  ولسان  األيديولوجيا 

األيدولوجيا قد امتزج بهويّة اإلنسان، وإّن الجاذبيّة الناشئة عن امتالك البضائع والخدمات 

وغاية  والهناء  السعادة  إّن  ودينهم.  قلوبهم  الجميع  سلبت  قد  )الصنمية(،  ماهيتها  بسبب 

تحقيق  سوى  ليست  ـ  األيديولوجيا  هذه  نظر  وجهة  من  ـ  العامل  هذا  يف  اإلنسانية  اآلمال 

وكأّن  واألمنيات.  الغرائز  وإشباع  والخدمات  البضائع  استهالك  عىل  القدرة  من  املزيد 

وإّن  الوجودي.  نقصاننا  عىل  ويقيض  الكامل،  إىل  يوصلنا  الذي  هو  وحده  االستهالك 

االستهالك أو القدرة عىل االستهالك هو الذي ميكنه أن يوصل اإلنسان إىل كعبة آماله وإىل 

وثيق  بشكل  يرتبط  ـ  األيديولوجيا  زاوية هذه  ـ من  الحياة  معنى  إّن  يرجوها.  التي  السعادة 

بكميّة وكيفيّة االستهالك والنموذج والنظام االستهاليك. فأنا إمّنا أصل إىل هويّتي الحقيقيّة، 

وأقف عىل متيّزي الوجودي من اآلخرين، وأشعر لذلك بالغبطة والسعادة واالبتهاج بواسطة 

العامة  البضائع والخدمات يف الحياة  االستهالك. وبعبارة أخرى: عندما يكتسب استهالك 

أصالة وموضوعية، ويتحّول إىل هدف البرش وغاية مطمحهم، وتكون له قيمة محوريّة يف 

حياة األفراد، سوف يغدو اإلنسان ورغباته مقيّدة بسالسل حديديّة إىل السوق. ومن ناحية 

اإلنتاج  لغرض  الصناعة  مجال  يف  الالمتناهية  والخالقيات  باإلبداعات  القيام  فإّن  أخرى 

جانب  إىل  ـ  تعمل  ومتجّددة،  متاميزة  كيفيّة  عىل  يحتوي  االستهالكية،  البضائع  وعرض 

الدعاية الواسعة واملخادعة عرب وسائل اإلعالم، من أجل استثارة شهية املتلقي وفتحها ـ 

عىل تشديد تعلّق الشخص بالسوق، وتحفيزه عىل رشاء واستهالك املزيد من البضائع. وال 

يرتتّب عىل هذا املسار يف نهاية املطاف من غاية سوى الرساب والضياع يف ظلامت اآلمال 

وأضغاث األحالم. وعىل كّل حال فإّن النزعة االستهالكية يف النظام الرأساميل، قد تحّولت 

إىل أسطورة، وأيديولوجيا، وعنرص محوري لنمط جديد يف الحياة، وأضحت هي املالك 

يف جودة وكيفيّة الحياة، ونوع من التجربة الثقافيّة، وسلوك ينشد اللّذة واملتعة التي ال ميكن 

إشباعها، وتلبية للحس اليوطويب، وعنرص لتميّز الهوية، ومحمل من أجل التظاهر والتفاخر، 

ومساوق للسعادة يف هذا العامل، واكتسب تجليًا وتبلوًرا ومكانة مركزية. ويف الحقيقة فإّن 
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النزعة االستهالكية ليست مجرّد مثرة االختيار أو الرتجيح الحّر للفرد، وال هي مجرّد التلقني 

املتحّكم من قبيل البيئة والبنية، بل هي يف الغالب حصيلة التعاطي والعالقة الديالكتيكية 

بني هذين األمرين. إّن الّنزعة االستهالكية تتبلور عىل الدوام يف إطار السلوكيات املغتبطة 

السعادة  أّن  هي  االستهالكيّة  الّنزعة  يف  الكامنة  األيديولوجيا  مّدعى  إّن  واملرسفة.  الغالية 

ليست سوى القدرة عىل االستفادة املتكّررة لإلمكانات الفعلية يف هذا العامل من البضائع 

والخدمات املتوفّرة واملُرضية؛ وكأن ليس لإلنسان يف هذا العامل من رسالة ومهّمة سوى 

االستهالك  لغرض  اإلمكانات،  املزيد من هذه  الحصول عىل  أجل  املتواصل من  السعي 

الذي يجلب السعادة والرضا. إّن من أبرز خصائص تأزّم مجتمع ما عىل املستوى الخاص 

والعام، هو التخبّط يف دورات من هذا النوع.

* ملاذا يتّم الرتويج للنزعة االستهالكية بوصفها اتجاًها صانًعا للهويّة؟

الّسؤال السابق، ميثّل  الّشعار الذي تّم طرحه يف  باعتبار ذلك  الّنزعة االستهالكيّة  إّن   -

أيديولوجيّة اإلنسان الذي يعيش ضمن هذا الّنوع من املجتمعات. يبدو أّن مهّمتي وفلسفتي 

ـ  الرأساميل  النظام  منطق  يف  ـ  تكمن  لها،  الوجود  خالق  قّدرين  التي  الوحيدة  الوجوديّة 

ورفع  الرثوة  من  املزيد  عىل  الحصول  أجل  من  واملتواصل  الدؤوب  والسعي  العمل  يف 

وإهدارها  وتبذيرها  الرثوات واإلمكانات  املزيد من  واستهالك  الرشاء  القدرة عىل  مستوى 

ألغراض استمتاعية. إّن حجم قدريت االستهالكيّة هو املالك يف تعيني حدود هويّتي التي 

متيّزين من اآلخرين. إّن طريقة حياة الفرد التي تشّكل كميّة االستهالك وكيفيّتها أهّم قاعدة 

الفرد إمّنا يرى عنرص متيّزه  إّن  فيها، هي املالك الذي مييّزه من اآلخرين. وبعبارة أخرى: 

الوحيد أو الرئيس ـ بوصفه عنرًصا بارزًا يف تحديد هويّته ـ من خالل طريقته االستهالكيّة. إّن 

االستهالك يف هذه املنظومة ال يعكس الحاجة، بل هي يف الغالب متثّل ناحية رمزيّة تعمل 

عىل تحديد موقع الفرد يف النظام القيَمي للمجتمع االستهاليك. وبعبارة أخرى: إّن املجتمع 

األفراد  لتقييم  واملعيار  املالك  هي  وحدها  واالستهالك  الرشاء  عىل  القدرة  فيه  تعّد  الذي 

واعتبار نجاحهم، إمّنا أشعر بهويّتي وكينونتي بقدار امتاليك لهذا الشاخص، وأكون بهذا 

املقدار سعيًدا ومغتبطًا ومبتهًجا بوجودي وكينونتي. إّن ربط االستهالك بالهوية والكينونة 

إمّنا هو يف الواقع سعي ومحاولة إىل ترسيخ هذه الدورة بوصفها أمرًا طبيعيًّا، وعىل حّد تعبري 

بعض العلامء: تحويل االستهالك إىل أسطورة. عندما تتحّول الّنزعة االستهالكية إىل هويّة 
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يل، فإّن هذا سيعني أنّها ستكتسب مكانًة وجوديًّة يف كياين، وسوف تعرف بوصفها مطلبًا 

طبيعيًّا لرغبايت وتطلّعايت األصيلة.

الّنظام  أعمدة  لرتسيخ  مرشوعاً  االستهالكّية  الّثقافة  إشاعة  نعترب  أن  ميكن  كيف   *
الرأساميل وإقامته؟

- يخترص الّنظام الرأساميل ـ بوصفه نظاًما يتمحور حول االقتصاد ـ رسالته يف اإلنتاج 

الظرفيات  من  األقىص  بالحّد  االستعانة  من خالل  والخدمات  للبضائع  املرتاكم  والعرض 

اإلنتاج  إّن  واألرباح.  املنافع  من  املزيد  عىل  الحصول  لغرض  والتكنولوجيّة،  الصناعيّة 

الكبري والوفري إمّنا يتناسب من الناحية املنطقية مع فرضيّة أّن الّسوق عامرة، وأّن االستهالك 

قائم بشكل كبري. لقد عمد هذا الّنظام من أجل تحقيق هذه الغاية، إىل توظيف جميع مساعيه 

من أجل بناء وتقوية األرضيات الذهنية والنفسية والثقافية واالجتامعية لالستهالك والنزعة 

االستهالكية بوصفها ثقافة وأيديولوجيا وخطاب. ميكن اختزال بعض الخلفيات الحضارية 

االستهالك  إىل  ـ  الحداثة  بعد  ما  عرص  ويف  الحديث  العرص  يف  ـ  اإلنسان  اتّجاه  لتبلور 

املنفلت، يف موارد من قبيل: اإلنتاج وعرض أنواع البضائع والخدمات بكيفيّات وقيَم تبادليّة 

واستهالكيّة متنّوعة عىل نطاق واسع ويف املتناول وبا يتناسب مع جميع األذواق واألمزجة، 

وتطّور وسائل وإمكانيات الشحن والنقل واملواصالت من أجل النقل الفيزيقي للبضائع من 

املركز إىل األطراف القريبة والبعيدة، والهجرة إىل املدن عىل نطاق واسع وال سيام منها 

املدن الكربى عىل املقياس العاملي بالنظر إىل املقتضيات الثقافية واالجتامعية الخاصة، 

وعوملة أسلوب الحياة ومنوذج االستهالك يف البلدان املتطّورة والنظام الرأساميل، واتّساع 

مختلف  يف  مبيعاتها  وكالء  تنّوع  إىل  باإلضافة  وتأثريها،  الجنسيات  املتعّددة  الرشكات 

يف  العاملي  النقد  وصندوق  الدويل  البنك  وسياسات  العاملية،  التجارة  ومنظمة  البلدان، 

إطار منح التسهيالت إىل البلدان الضعيفة من أجل رفع القدرة الرشائية وجعل االسترياد أمرًا 

ممكًنا، واالسترياد املنفلت من قبل الدول الال نامية وشبه النامية وتوفري التسهيالت الداخلية 

املعارض  إقامة  قبيل:  من  سياسات  وتطبيق  الحرّة،  التجارية  املناطق  وإقامة  ملواطنيها، 

املوسمية لعرض البضائع وبيعها بأسعار مخّفضة، وتأسيس املتاجر الكربى واملتسلسلة، 

بالتقسيط،  املستهلكني  إىل  والبيع  املرصفيّة،  التسهيالت  ومنح  واألسواق،  واملوالت، 

وتخصيص البطاقات االعتبارية، وفيشات رشاء البضائع، والتنافس املنفلت بني املؤّسسات 
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والشارع،  اإلعالم  وسائل  عرب  الواسعة  والدعاية  املنتجة،  والرشكات  الكبرية  التجارية 

واختالق الحاجة وتحفيز الشهية املطلقة من خالل استثارة الرغبات وامليول الكامنة لدى 

األفراد بالقوة، والتالعب باملنظومة النفسية لدى الناس، وإيجاد التغيري التدريجي يف اآلراء 

وأساليب حياة الناس، وتحويل الرشاء واالستهالك إىل واحد من املعايري والقيَم املتعالية 

والصانعة للهوية، وامليل الطبيعي لإلنسان إىل االستمتاع واللذة، وطلب املزيد، والبحث 

عن الرفاه، والتنّوع والجامل والكامليات، واكتساب البضائع املنتجة مكانة ومنزلة يف منظومة 

الرتجيحات الفردية، وخلق حالة من الجشع والطمع الشديدين لدى األفراد إىل التملّك غري 

القابل للكبح واإلشباع واإلقتناع بسهمهم من الكمية املتوفرة يف األسواق، والرفع النسبي 

القروض، ورفع مستوى  بالنظر إىل تسهيل الحصول عىل  للدخل والقوة الرشائية ال سيام 

ورفع  قبيًحا،  شيئًا  اعتباره  وعدم  الدين  واستسهال  املجازفة،  عىل  األفراد  قبل  من  اإلقبال 

القدرة عىل االختيار بسبب توفّر مختلف أنواع البضاعة ماّم يعّد يف حّد ذاته مغريًا ودافًعا إىل 

املرسّة والرضا، ونرش وإشاعة مسار تحويل الحياة إىل مذهب، مام يُعّد يف حّد ذاته وبشكل 

القوميّة  واالحتفاالت  املهرجانات  وإشاعة  االستهالكية،  النزعة  ازدهار  عنارص  من  طبيعي 

والوطنيّة والدينيّة، وإقامة املآتم القوميّة والوطنيّة والدينيّة، واملناسبات املذهبيّة من قبيل: 

أنواع املراسم  إقامة جميع  إقامة املجالس والوالئم يف مختلف املناسبات، وبشكل عام 

اليومية،  الحياة  العادية يف  الدورة  يفوق  بشكل  والخدمات  البضائع  استهالك  تستلزم  التي 

واضمحالل وأفول الثقافة الدينية، وحلول أزمة األخالق والهويّة. وباإلضافة إىل ما تقّدم فإّن 

تبلور ظاهرة دولة الرفاه كان لها مع املهام الخاّصة دور محورّي يف إشاعة وتحسني وتعميق 

مظهرًا  متثّل  شامالً،  عامليًّا  منوذًجا  بوصفها  الحديثة  االستهالكيّة  النزعة  إّن  الثقافة.  هذه 

واضًحا لنرش الثقافة والنظام الرأساميل للغرب، وهو ـ خالفًا لنامذج االستهالك التقليديّة ـ 

ليس تابًعا للرتجيحات الثقافية ومقتضياتها، والفرص والقيود البيئية، واملؤّسسات والتقاليد 

ازدهار وبقاء  أّن  العقالئية. ال شّك يف  املتعارفة املحلية واملناطقية والوطنية، واملصالح 

واستمرار النظام الرأساميل يف عرص الحداثة وما بعد الحداثة، والنظام االجتامعي الناشئ 

عنه، رهن بالحفاظ عىل املسار املتقّدم ومعطياته املعقدة. لقد عمل النظام الرأساميل عىل 

الدوام، بسبب استجابته وتلبيته لالحتياجات الفعلية ـ التي كان له سهم يف أصل إيجادها 

وترسيخها ـ عىل اكتساب مرشوعيته واعتباره وكينونته يف العامل األنفيس واآلفاقي للبرش. 
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التسلية؟ وما هي اآلفات  انخفاض االستهالك إىل مستوى  * ما هي خلفيات وأسباب 
االجتامعية التي يعمل هذا االتّجاه عىل مفاقمتها يف املجتمعات الحديثة؟

بشكل  اإلنتاج  كميّة  رفع  يتّم  الحداثوي،  بعد  وما  املتأّخر  الحديث  املجتمع  يف   -

للمؤّسسات االقتصادية، وبذلك  الربح  الحصول عىل املستوى األعىل من  رئيس؛ بهدف 

فإّن تلبية االحتياجات الفعليّة الفرديّة واالجتامعية، والرشاء واالستهالك قبل أن يكون تابًعا 

والتظاهر  واملتعة  والتّسلية  والرّتف  التميّز  لغرض  الغالب  يف  يأيت  الحقيقيّة،  لالحتياجات 

أخرى:  وبعبارة  واملزاجيّة.  الذوقيّة  والتمنيات  االحتياجات  أشباه  بعض  وإشباع  والتفاخر، 

الرغبات واالحتياجات  وإشباع  اإلنتاج  إطار  غالبًا يف  تأيت  الحديثة  االستهالكية  الّنزعة  إّن 

الكاذبة واملصطنعة املوّجهة؛ لتكون يف سياق تلبية االحتياجات الفعلية وامليول الطبيعية، 

ومن ناحية أخرى فإّن كّل حاجة طبيعيّة متتزج يف مقام تلبيتها بطيف من املظاهر والحوايش 

بحيث ال ميكن التعرّف عىل الحّد بني الواقعي واملتصّور، وبني الحاجة الحقيقيّة وما يُشبه 

الحاجة أو الحاجة املصطنعة. ويف توضيح هذه الناحية إجامالً ومن خالل بيان املصداق، 

ميكن القول: إّن الرشاء بوصفه مقّدمة لالستهالك يؤّدي تلقائيًّا إىل فتح الباب أمام األشخاص 

العالية.  الجودة  ذات  البضائع  واملتاجر ومشاهدة  الرشاء  األسواق ومعارض  للهجوم عىل 

لقد أصبحت هذه األماكن تنافس املسارح واملتاحف ودور السينام وما إىل ذلك، حيث 

الطبقات،  ملختلف  للتجّول  والكاملية  الرتفيهية  املناطق  أجمل  من  واحدة  اليوم  تحّولت 

النفسية،  الضغوط  السلبية، وخفض  الطاقة  النفس، وتفريغ  الرتفيه عن  وأضحت مؤثّرة يف 

تساعد  أن  الطبيعي  من  املتحلّلة.  القوى  واستعادة  وامللل،  التعب  وعثاء  من  واالسرتخاء 

الحضور  أجل  من  األشخاص  لدى  والحوافز  الدوافع  تعزيز  عىل  والسعادة  االبتهاج  آلية 

واالستهالك  الرشاء  دورة  يف  القهري  واالنهامك  الشهيّة  ورفع  األمكنة،  هذه  يف  املتكّرر 

ألجل االستهالك. وبعبارة أخرى: إّن االستهالك يف هذا املجتمع بدالً من أن يكون سلوكًا 

اقتصاديًّا رصفًا ومعرّبًا عن املكانة واملنزلة الطبقية، فقد تحّول إىل مسار من صناعة املفاهيم 

إىل  واملفهومية  النموذجية  العنارص  واملعاين، وترسية  والنامذج  األمثلة  وتبادل  وإنتاجها، 

جميع األمكنة والفضاءات والقواعد والسلوكيات والعالقات الخاصة بالرشاء واالستهالك، 

وبناء الهوية، وإظهار التاميزات االجتامعيّة، ورفع مستوى القدرة عىل االنتخاب واالختيار 

إىل  والدعوة  الحياة،  من  منط  ورسم  واملعايري،  القيَم  من  ملنظومة  والرتويج  الفرد،  لدى 

نوع من األيديولوجيا االجتامعية، وإشاعة أنواع من املوضات، وتنشيط طيف من األذواق 

الجاملية وما إىل ذلك. كام أّن األيديولوجية االستهالكية تثري هذا املعنى، وهو أّن األفراد إذا 
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مل يستطيعوا املساعدة عىل تطوير مجتمعاتهم وارتقائها، عرب اإلبداع واإلنتاج يف مختلف 

)استهالك( املحاصيل  التعويض عن ذلك من خالل املشاركة يف  بإمكانهم  فإّن  األبعاد؛ 

واملنتجات املعروضة. األمر الذي حّول وهم بناء الثقافة والنزعة االستهالكية واملبادرة إىل 

زيادة االستهالك إىل أمر ُمرّبر ومرشوع. األمر اآلخر أّن كالً من الّنزعة االستهالكيّة والّرغبة 

يف التسلية مُيثّل جزًءا من العنارص الشخصيّة والخصائص الّنفسيّة إلنسان ما بعد الحداثة، 

من  نوًعا  ميثّل  بدوره  الواسع  بعناه  الفراغ  أوقات  وملء  التسلية  إّن  حياته.  منط  وعنارص 

االستهالك للفرص واإلمكانات با يتناسب مع األذواق بهدف االستمتاع. يضاف إىل ذلك 

والتحّرر  والتنويع  االستمتاع  ـ ملا تحمله من خصائص  نفسها  الجاذبة االستهالكية يف  أّن 

املؤقّت من النمطيّة والروتني اليومي ـ تعّد نوًعا من التسلية املمتعة التي يحظى بها الجميع 

بنسب متفاوتة.

النزعة  عىل  املرتتّبة  واالجتامعّية  الفرديّة  للتداعيات  الغريب  التحليل  تقرأ  كيف   *
االستهالكية والتظاهر بزيادة القدرة الرشائّية؟

الخلفيات  بأّن واحدة من  القول  فيبلن إىل  - يذهب عامل االجتامع األمرييك تورشتاين 

حياته  منط  عىل  عميق  بشكل  انعكست  والتي  ـ  الحديث  لإلنسان  واالجتامعيّة  النفسيّة 

والتبّجح  األنظار  ولفت  التظاهر  إىل  الكبرية  والشهيّة  الرغبة  وجود  يف  تتمثّل  ـ  وأسلوبها 

والتفاخر. ويف ظّل هذه األوضاع تعّد قدرة األشخاص واألرس يف تلبية رغباتهم الجامحة، 

وكمية وكيفيّة استهالكهم، من أهّم أوجه متايزهم من بعضهم، ومالك أفضليتهم وتفاخرهم 

لنهايته يف  أمد  إّن هذا املنطق يعمل عىل إقحام األشخاص يف ماراثون ال  عىل بعضهم. 

الرشاء واالستهالك أو هدر اإلمكانات، ويخلق أنواًعا من التعارضات والرصاعات بعيًدا عن 

الصدامات املتداولة يف الحياة عىل مختلف أبعاد املجتمع، ويعرّض مسار ازدهار املجتمع 

ـ يف إطار ادخار ومراكمة اإلمكانات لألجيال القادمة ـ إىل الخطر. وال شك يف أّن املنتفع 

الحقيقي يف هذه األوضاع، إمّنا هي املؤّسسات االقتصادية الكربى وتّجار األسواق. وبعبارة 

أوضح: إّن بعض التداعيات والتبعات الفردية واالجتامعية لهذه األوضاع عبارة عن: تشديد 

الطمع والجشع الذين ال يعرفان الشبع لدى عاّمة الناس إىل الرشاء واالستهالك، واالستهالك 

املتعّجل لإلمكانات والرثوات املحدودة الجديرة باالدخار واالستثامر، والشعور بالحرمان 

والتوقعات  التي ال منتلكها  باألمور  التعلّق  بسبب  األخالقي  الرضا  وعدم  واليأس  الدائم، 

االعتباطية، والغفلة عن اإلمكانات املتوفّرة، ومركزيّة األهواء بدالً من العقالنية، والتشكيك 

العميل ببعض القيَم املتعالية واملقبولة، من قبيل: الزهد، والقناعة، واالعتدال، والبساطة وما 
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إىل ذلك، وترجيح كّفة األمور املرذولة، من قبيل: اإلرساف والتبذير واالنسياق وراء املوضة 

واالحتياجات  الحقيقيّة  االحتياجات  بني  الحدود  تبنّي  وعدم  والرفاهية  الكاملية  واألمور 

الرغبات واملطالب  والقيَم املتعالية إىل حدود  الطامحة  الزائفة والكاذبة، وتنزّل األهداف 

والسعادة  االستهالك  عن  الناشئة  والنفسيّة  الذهنيّة  التجربة  ومركزية  واالستهالكية،  املادية 

الوهميّة الناشئة عنها، وانتشار الثقافة املرغوبة من قبل الدهامء والنزعة الدهاموية، وتعزيز 

االتّجاهات الخياليّة والطوباوية يف الحياة، وفرض نوع من النزعة الشبابيّة الكاذبة لدى جميع 

األعامر، وإشاعة املوضة واملوديالت، وعدم االقتناع باملنتج الداخيل املحدود والتمهيد 

النفيس لتقبل فكرة استرياد البضائع األجنبية الكاملية وغري الرضورية، وما يرتتب عىل ذلك 

من اآلفات، من قبيل: تقبّل الثقافة األجنبية والغريبة تبًعا لذلك، وخروج العملة الصعبة من 

األخرى،  اآلفات  من  ذلك  إىل  وما  التبعيّة  وتشديد  الداخلية،  املنتجات  وإضعاف  البالد، 

التاميزات  ظاهرة  ومفاقمة  والتبّجح،  والتفاخر  التظاهر  ثقافة  دائرة  لتوسيع  املجال  وفتح 

االجتامعيّة والرشوخ الطبقيّة بني األغنياء والفقراء بسبب االختالف امللموس واملحسوس 

ال  أو  يريدون  ال  الذين  أولئك  عىل  املعياري  الضغط  من  نوع  ومامرسة  القّوة،  يف  بينهم 

يتمّكنون ـ ألّي سبب من األسباب ـ من مواكبة مقتضيات هذه الثقافة، واتّساع رقعة األرضار 

واآلفات النفسية واالجتامعية وارتفاع منسوبها، والدفع القهري لألشخاص ـ الذين يفتقرون 

إىل القدرة االقتصادية املناسبة ـ نحو زيادة ساعات العمل أو السعي إىل الحصول عىل أكرث 

والديون، ويف  القروض  العمل، والحصول عىل  أفراد األرسة عىل  مهنة، وإجبار سائر  من 

بعض املوارد إجبار األشخاص الذين ميتلكون خزيًنا ثقافيًّا محدوًدا وضعيًفا إىل الحصول 

عىل األرباح من غري املصادر املرشوعة من قبيل: الرشوة واالختالس والتهريب والرسقة 

والغش ورفع األسعار وما إىل ذلك، وتأّجج الشهوات النفسية وطغيانها وال سياّم منها الناتجة 

عن اإلثارات البيئية وضعف أعامل الكوابح الداخلية، والشعور النفيس باالجتثاث يف قبال 

تعّدد البضائع االستهالكية وتنّوعها، وامللل الناشئ من عدم الثبات واالستقرار النموذجي 

واملعياري، وظهور بعض اآلفات واألعراض الجسدية، وإيجاد أرضية أكرب للتلّوث البيئي، 

تحت  القهرية  والرتجيحات  والجاملية،  الفنية  واالتجاهات  واألمزجة  األذواق،  وفرض 

املحافظني  أعداد  وزيادة  املعروضة،  للبضائع  الجربي  واالستهالك  الثقافة  صناعة  تأثري 

واملفتقرين إىل التّطلّعات اإلنسانيّة وأهدافها، وتضّخم القطاع الخدمي املنهمك يف دورة 

سلطة  وتقبّل  االسترياد،  حجم  زيادة  إىل  والحاجة  وتوزيعها،  االستهالكية  البضائع  توفري 

والسياسيّة  الثقافيّة  الحداثة  واستمرار  الرأساملية،  السلطة  إنتاج  وإعادة  العاملية،  األسواق 

واالقتصاديّة واأليديولوجيّة.



حوارات يف األنرثوبولوجيا
وعلم االجتماع الغريب

الفصل اخلامس





مشكلة األنثروبولوجيا الغربّية 

تكمن في وظيفتها االستعمارّية

حوار مع الباحث اجلزائري مربوك بوطقوقة

يتناول هذا الحوار مع الباحث واألكادميي الجزائري د.مربوك بوطقوقة الكيفّية التي عالج 

والعيوب  الّثغرات  اإلنساين، وبنّي جملًة من  التاريخ  الغربيون قضايا  األنرثوبولوجيون  فيها 

الّنظرية انطالًقا من املرجعّية الِعلمويّة التي حكمت رؤيتهم يف سياق تحليلهم لالعتقادات 

الدينّية والتقاليد الثقافّية ذات الّصلة بالُبعد املادي للتاريخ الغريب. 

ويف ما ييل نص الحوار:

»املحّرر«

يف  تداخله،  عن  يتحّدث  البعض  أّن  سّيام  ال  »أنرثوبولوجيا«،  مصطلح  دالالت  ما   *
البدايات، مع مصطلح أثنولوجيا وأثنوجرافيا، وذلك عىل غرار ما قام به »مارسيل موس«؟

بأّن  بساطة،  القول، وبكّل  متاهات املصطلحات وتشابكاتها ميكن  الدخول يف  قبل   -

الفيزيولوجيّة  امتداداته  بكّل  اإلنسان  من  يتّخذ  الذي  املعريف  الفرع  هي  األنرثوبولوجيا 

واالجتامعيّة والثقافيّة موضوًعا للّدراسة، أي أّن األنرثوبولوجيا هي علم البحث عن اإلنسان، 

ولكن با أّن هناك علوًما أخرى تتّخذ من اإلنسان موضوًعا للّدراسة كالّنفس الذي يدرس 

الكيل،  أو  الشمويل  منهجها  هو  األنرثوبولوجيا  تخّصص  مُييّز  ما  فإّن  اإلنساين،  السلوك 

فهي تدرس اإلنساين دراسًة شاملًة وكليًّة من أجل فهمه بطريقٍة صحيحٍة، فاألنرثوبولوجي 

حني ينزل إىل امليدان لدراسة مجموعة برشيّة ما فإنّه يدرس نظام القرابة والدين والعادات 

والطقوس والسلطة واالقتصاد وغريها لتكتمل لديه قطع األحجية ويتمّكن من الّنظر إىل تلك 

املجموعة البرشيّة من كّل الزوايا املمكنة.

من جهة ثانية تتميّز األنرثوبولوجيا بنهجها املتفرّد، وهو استخدام املالحظة باملشاركة، 
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فيه  يندمج  بل  البحث،  مجتمع  عن  املنفصل  املتفّرج  موقف  يقف  ال  الباحث  فإّن  وهنا 

ويشارك يف نشاطاته ويصبح فرًدا منه مام يعطيه فرصًة لفهم املجتمع من الداخل.

أّما إذا عدنا ملوضوع تعّدد املصطلحات وتشابكاتها )إثنوغرافيا، إثنولوجيا، أنرثوبولوجيا( 

»األنرثوبولوجيا  كتابه  يف  سرتوس  ليفي  كلود  الشهري  الفرنيس  األنرثوبولوجي  اقرتح  فقد 

البنيوية« تفسريًا يستحّق التنويه بهذا الخصوص، فهو يرى أّن العالقة بني هذه املصطلحات 

عالقٌة خطيٌّة تتابعيّة بالرتتيب التايل: إثنوغرافيا ثم إثنولوجيا وأخريًا أنرثوبولوجيا.

للتخّصص،  الوصفيّة  املرحلة  وتُشّكل  العمل،  من  األوىل  املرحلة  اإلثنوغرافيا  تشّكل 

وفيها ينزل الباحث إىل امليدان ويسعى إىل جمع املواد واملعلومات والبيانات من خالل 

املاديّة  األنشطة  حّد  عند  يقف  أنّه ال  أي  وأعرافه،  وتقاليده  بعاداته  هو  الواقع كام  وصف 

للشعوب التي يدرسها، إمّنا يتجاوزها إىل طقوسها الروحيّة وقيمها املعنويّة.

فإنّه  امليدان،  الباحث من  يعود  أن  بعد  أنّه  أي  الثانية،  املرحلة  فتشّكل  اإلثنولوجيا  أّما 

ينتقل  وهنا  فهمها،  إىل  الوصول  التي جمعها يف سبيل  والبيانات  املواد  يحلّل  أن  يحاول 

الباحث  التجريد، وهنا قد يكون تركيز  الباحث من املستوى املادي إىل مستوى أّول من 

العنرص  أّن  )مثال  تاريخيًا  أو  العنارص(  من  وكذا  كذا  نجد  معيّنة  منطقة  يف  )مثال  جغرافيًّا 

الفالين تطّور عرب العصور من إىل ...( وهكذا.

أّما األنرثوبولوجيا والتي تُشّكل الحلقة الثالثة واألخرية من هذه السلسلة، فهي املستوى 

التجريدي الخالص للتخّصص، وفيها يتّم استخدام املقارنة، أي مقارنة الشعوب اإلنسانيّة 

قصد الفهم األعمق للكائن اإلنساين، فهي تشّكل منهًجا يسعى إىل تجميع املعرفة باإلنسان 

من الجوانب كافّة؛ وذلك بهدف تقديم فهٍم متكامٍل ومرتابٍط عىل اإلنسان ونتاجه الحضاري 

يف املايض والحارض، أو كام قلنا يف بداية إجابتنا عىل الّسؤال األنرثوبولوجيا هي الدراسة 

الكلية لإلنسان يف امتداداته البيولوجيّة واالجتامعية والثقافيّة.

وبهذا تكون األنرثوبولوجيا أكرث الّدراسات اإلنسانيّة شمواًل يف معالجتها لإلنسان؛ إذ تهتّم 

بدراسة اإلنسان ككائن بيولوجي حي وكصانع للثقافة وحامل لها سواء يف املايض أو الحارض، 

وتحاول استرشاف رًؤى منهجيًّة جديدًة للمستقبل الذي ينتظر هذا اإلنسان، واملوضوعات 

األساسيّة املرتابطة والتي ميكن اعتبارها محور اهتامم األنرثوبولوجيا تتصل بوصف وتوثيق 

وتفسري مختلف أوجه التشابه واالختالف )املقارنة( بني الجامعات العرقيّة والثقافيّة.
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* لألنرثوبولوجيا فروع عّدة، ما هي أهّم هذه الفروع وما الفروقات بينها؟ ومن هم أهّم 
شخصيات كّل فرع؟

األبسط  التقسيم  أّن  إال  األنرثوبولوجيا،  فروع  تحديد  يف  كبري  اختالف  هناك  تقليديًا   -

أربعة  إىل  األنرثوبولوجيا  تقسيم  بقتضاه  يتّم  الذي  الرباعي  التقسيم  هو  انتشاًرا  واألكرث 

فروع، قد تختلف تسميتها من مدرسة إىل أخرى وهي:

تطّور  بدراسة  تُعنى  والتي  أوالبيوأنرثوبولوجيا  البيولوجيّة  أو  الطبيعيّة  1-األنرثوبولوجيا 

الّصفات البيولوجيّة لإلنسان واختالف األعراق والشعوب من الناحية الفيزيائيّة.

املجتمعات  بدراسة  وتُعنى  اإلثنولوجيا  أو  الثقافيّة  أو  االجتامعيّة  األنرثوبولوجيا   -2

والثقافات يف كّل أنحاء العامل.

3- السوسيولسانيات أو أنرثوبولوجيا اللّغة وتُعنى بدراسة كيفيّة تأثري اللّغة عىل املجتمع 

والحياة االجتامعيّة والثقافيّة من جهة وتأثري املجتمع يف اللغة وتغرّيها وتطّورها من جهٍة 

ثانيٍة.

4- علم اآلثار ويُعنى بدراسة اللّقى األثريّة من أجل إعادة بناء ثقافات املايض وتحليلها 

واستخالص بعض الحقائق عن أساليب املعيشة ونوع الغذاء وطرق الصيد واملناخ وغريها.

وحاليًا يبدو هذا التقسيم متجاوزًا الزدياد التباين بني هذه الفروع؛ حيث تفّرع علم اآلثار 

إىل عرشات التخّصصات واألمر نفسه بالنسبة للسوسيولسانيات، أّما األنرثوبولوجيا الفيزيائيّة 

االجتامعيّة  األنرثوبولوجيا  وأصبحت  الخاّصة،  فروعه  له  بحتًا  طبّيًّا  تخّصًصا  فأصبحت 

والثقافيّة بثابة الفرع الوحيد الذي بقي وفيًا للتخّصص األصيل وُمعرّبًا عنه وممثاًّل له.

ورّبا مرّد ذلك إىل أّن أغلب الّنقاشات الكربى والحوارات والنظريات استأثر بها هذا 

الفرع الذي عرف ظهور العديد من املدارس والتيّارات والكثري من الرّواد واملنظّرين الذين 

أثروا الحقل بنظرياتهم وأفكارهم، ويعود لهم الفضل يف تطوير األنرثوبولوجيا حتى وصلت 

إىل ماهي عليه اليوم، مثل: اإلنجليزي إدوارد  تايلور صاحب مقولة الثقافة، ومواطنه جيمس 

فريزر رائد دراسة األساطري القدمية، واألمرييك التطّوري لويس مورغان مؤّسس أنرثوبولوجيا 

مالينوفسيك  برونيسالو  اإلنجليزي  والبولوين  للبرشيّة،  التطّوري  النموذج  وواضع  القرابة 

الرتوبرياند،  أربع سنوات كاملة يف جزر  بعد أن قىض  العمل امليداين  الذي وضع أسس 
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الدين  للثقافة ممثّلة يف  التي تعطي األولويّة  الثقافيّة األمريكية  واألمرييك مؤّسس املدرسة 

تاريخ  يف  بصامتها  تركت  التي  املرأة  ميد  مارغريت  األشهر  وتلميذته  واللغة،  والرموز 

األنرثوبولوجيا من خالل دراستها حول سّن الرشد يف جزر ساموا وتأثريها الكبري يف الحركة 

النسويّة األمريكيّة والعامليّة، وروث والفرنيس كلود ليفي سرتوس صاحب البنيوية التي أقرّت 

وحدة النوع الربي وساهمت يف تفكيك املقوالت العنرصيّة والتطوريّة، واألمرييك كليفورد 

تأثري  لهم  كان  وغريهم  جميًعا  هؤالء  اليوم،  عامل  تغزو  التي  الثقافوية  صاحب  أب  غريتز 

قوي يف امليُّض قدًما بالفكر األنرثوبولوجي من أجل الوصول إىل الفهم األفضل لإلنسان، 

وبعضهم امتّد تأثريه حتى خارج األنرثوبولوجيا مثل مرغريت ميد ونضالها النسوي وكلود 

ليفي سرتوس الذي أثّرت بنيويّته يف كّل الحقول املعرفيّة واألدبيّة والفنيّة.

* غالًبا ما يتّم الّربط بني األنرثوبولوجيا واالستعامر، ال سّيام وأّن مجال هذا العلم ظّل 
محصوًرا، بحسب تعبري جريار لكلرك، باملجتمعات التي أُطلق عليها تباًعا اسم: املجتمعات 

املتوّحشة، البدائّية، التقليديّة، القدمية. عىل أّن هذا الربط ال ينبع من عقلّية املؤامرة؛ إذ إنّنا 

نجد دراساٍت غربيًة أقامت هذا الربط. )انظر مثالً: األنرثوبولوجيا واالستعامر لجريار لكلرك(. 

برأيكم، ما هي دوافع االستعامر وأهدافه يف إنشاء هذا العلم؟ وإىل أّي مدى استطاع تحقيق 

أهدافه؟ وهل تصلح هذه الّدراسات اليوم بعد التطّور الكبري الذي شهدته تلك املجتمعات؟

تاريٍخ طويٍل،  - الحديث عن عالقة األنرثوبولوجيا باالستعامر حديث ذو شجون وذو 

تتاميز فيه الّرؤي من أقىص اليمني إىل أقىص اليسار، لذا نرى أنّه من املهّم أن نتناوله بحذٍر 

شديٍد تالفيًا ألّي تحيّزاٍت أيديولوجيٍّة أو حتى شعوريّة ميكن أن تؤثّر يف املقاربة السليمة 

للموضوع.

حجر  يف  ولدت  كعلٍم  األنرثوبولوجيا  أّن  يُنكر  أن  يستطيع  أحد  ال  أوىل،  جهٍة  من 

االستعامر، وساهمت عرب تاريخها ومقوالتها ونظرياتها وخاصة منها النظريّة التطوريّة يف 

رشعنته علميًا وأخالقيًا، وعملت عرب دراساتها ومناهجها وأدواتها عىل مساعدته يف السيطرة 

عىل الشعوب املستعمرة، وكانت الحّجة األساسيّة لذلك هي »فكرة مسؤوليّة نرش الحضارة 

الغربية« ومتدين الشعوب املتخلّفة حتى تصل إىل مرحلة الرّشد الحضاري، لذلك كانت 

األنرثوبولوجيا هي وسيلة اإلنسان الغريب املُعجب بحضارته وتفّوقه الستكشاف اآلخر غري 

الغريب البدايئ واملتوّحش واملتخلّف وإحكام سيطرته واستغالله ونهب ثرواته ومقّدراته، 
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وعٍي  بغري  وبعضهم  بوعي  بعضهم  املسعى  هذا  يف  آنذاك  األنرثوبولوجيون  اندرج  وقد 

وعملوا عىل تفكيك املجتمعات املحليّة.  

التي يسعى االستعامر إلثارتها  القضايا املعارصة  أهّم  السابق، ما هي  بالسؤال  * ربطًا 
ودراستها يف األنرثوبولوجيا اليوم؟

كلمة  أّن  أساس  عىل  االستعامر  من  أكرث  اإلمربياليّة  عن  الحديث  اليوم  مُيكننا  رّبا   -

مستعمر مشتّقة من الكلمة اليونانيّة )colonus( التي تعني املزارع، ففي القديم كان املستعمر 

يأيت معه بالناس لإلقامة يف أرايض الشعوب املستعمرة وزراعتها واستغاللها، أّما االمربيالية 

فمشتّقة من الكلمة اليونانيّة )imperium( وتعني القيادة، أي هيمنة بلد عىل آخر باستخدام 

وسائل مبارشة، واإلمربياليّة جاءت كتعويض عن انتهاء االستعامر مام يسمح للدول املهيمنة 

باستمرار االستغالل االقتصادي والسيايس بعد انتهاء االستعامر العسكري املبارش، لذلك 

رّبا يكون من األفضل طرح السؤال عن أهم القضايا األنرثوبولوجيّة التي تسعى اإلمربياليّة 

ولكن  أسهل،  اإلجابة  يجعل  الطريقة  بهذه  السؤال  طرح  أّن  املؤكّد  ومن  إلثارتها،  اليوم 

قبل اإلجابة رّبا يكون من املفيد معرفة امليكانيزمات التي تستخدمها اإلمربياليّة لتحديد 

القضايا التي عليها إثارتها وتجهيزها والدفع بها لتكون ضمن بؤرة االهتامم البحثي املحيل، 

با يضمن لها االستفادة منها خاّصة يف ظّل عدم القدرة عىل التواجد الفعيل يف امليدان، 

وهنا ميكن القول بإيجاز إّن كّل الّدول الغربيّة تقريبًا مُتارس نوًعا من اإلمربياليّة األكادمييّة 

النامية  الّدول واملجتمعات  تتغلغل داخل  التي  البحثيّة  عرب استخدام مجموعة من األذرع 

باستخدام واملؤّسسات األكادمييّة املانحة  أو  البحوث والّدراسات  تحت مسّميات مراكز 

العابرة للحدود والتي تفرض أجندتها البحثيّة عىل الباحثني املحليني، والذين غالبًا ما ينساق 

الكثري منهم بوعٍي أو بغري وعٍي وراء هذه األجندات نظرًا ملا تقّدمه من االمتيازات املاديّة 

واملعنويّة، بل لألسف الكبري ظهر ما يُطلق عليه »الباحث املقاول« الذي يسعى للحصول 

عىل العقود البحثيّة دون الّنظر يف الرشعيّة األخالقيّة لألبحاث أو مناقشة األهميّة السياقيّة 

لها ما دامت ستدّر عليه عائًدا نفعيًّا، وهو ما يخلق نوًعا من السيولة  التي تؤّدي إىل إهامل 

تخدم  ال  مختلقة  بحثيّة  قضايا  لصالح  للمجتمعات  واألساسيّة  املحوريّة  البحثيّة  القضايا 

سوى أجندة األطراف املهيمنة.

أّما من ناحية املواضيع، فإّن اإلمربياليّة تسعى لدراسة املواضيع التي تخدم مشاريعها 

يف املنطقة وتحّقق مصالحها حتى لو مل تكن ذات أهميّة للدول واملجتمعات املستهدفة، 
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الدول  معرفة  يُعّزز  ما  هو  األّول  الّنوع  املواضيع،  من  نوعني  هناك  إّن  القول  مُيكننا  وهنا 

املهيمنة بالواقع الداخيل للمجتمعات، ما يُسّهل إحكام السيطرة عليها مثل مواضيع الشباب 

واملرأة والسياسة والهجرة والدميقراطية وغريها.

التوّجهات  وتغيري  التمثاّلت  نظام  تغيري  تركّز عىل  بحثيّة  مواضيع  إثارة  هو  الثاين  النوع 

العمريّة األصغر  الفئات  النفسيّة خاّصة لدى  العاّمة للمجتمعات من خالل كرس الحواجز 

تجاه قضايا إشكاليّة وشائكة يف مجتمعاتهم، ورّبا مُيكننا من خالل هذا املنظور فهم تركيز 

املؤّسسات الغربيّة البحثيّة عىل قضايا مثل الجندر والجنس واملثليّة وبعض املواضيع ذات 

الطابع الديني الخاص يف العامل العريب واإلسالمي، رغم أنّها ال متثّل أّي قضايا محوريّة 

مثل الفقر والهشاشة والفساد والقمع وغريها من القضايا التي تستحق من الباحثني اهتامًما 

خاًصا واستعجاليًا.

التي  املحليّة  البحثيّة  املراكز  إطالق  عىل  نركّز  أن  املهم  من  إنّه  أقول  أن  أحّب  وهنا 

تحتاجها  التي  واملهّمة  املُلّحة  البحثيّة  القضايا  وتركز عىل  التمييع  هذا  تواجه  أن  تستطيع 

مجتمعاتنا وتستغّل الطاقات األكادمييّة املحليّة با يحّد مصالح مجتمعاتنا ودولنا.

* لو توّقفنا قلياًل عند األنرثوبولوجيا الثقافّية ومساهامت ادوارد تايلور )صاحب كتاب 
الثقافة البدائّية(. سنجد أّن املرحلة الكولونيالّية الكالسيكّية، بوصفها عماًل استعامريًا تقليديًا 

يرتكز عىل االحتالل املبارش، قد انحرس كثريًا، ال سّيام مع توّجه الغرب نحو استعامر ثقايف 

يؤّمن له مصالحه، ثم تطّور هذا الّنوع من االستعامر مع الثورة الكبرية يف عامل االتصاالت. 

إىل أّي مدى ترون أّن الّدراسات األنرثوبولوجّية الثقافّية بالفعل ترتبط بأهداف استعامرية؟ 

ويف حال رأيتم وجود رابط فام هي أسس هذه الرؤية ومكّوناتها األساسّية؟

- شّكلت املدرسة التطوريّة، بنموذجها الرتاتبي للشعوب والثقافات الذي يضع الرجل 

الغريب يف قّمة هرم الحضارة، األساس األخالقي الذي رشعن للتمّدد االستعامري بحّجة 

أّن الّشعوب البدائيّة ال تزال يف مرحلة »الطفولة الحضارية« مام يجعلها غري قادرٍة عىل إدارة 

أمورها بنفسها، ومن هنا يجب الّسعي ملساعدتها عىل التطّور والوصول إىل ما وصل إليه 

الرجل األبيض، إاّل أّن ما كان يقع عىل أرض الواقع كان شيئًا مختلًفا، فقد كان االستعامر 

عمليّة ممنهجة لالستيالء عىل أرايض الّشعوب واستنزاف ثرواتها واستعبادها والسيطرة عليها 

با يخدم مصالح املستعمر فقط.
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ورغم أّن األجيال الاّلحقة من األنرثوبولوجيني، خاّصة أصحاب املدرسة الثقافيّة والبنيويّة، 

عملوا عىل تحرير األنرثوبولوجيا من األفكار التطوريّة والعنرصيّة، ونادوا باملساواة الثقافيّة 

ووحدة التنّوع البرشي، وعملوا عىل جعل األنرثوبولوجيا علاًم تحّرريًا يُساهم يف تخليص 

الشعوب من نري االستعامر، ويف هذا اإلطار نشري إىل النداء الشهري »العرق والتاريخ« الذي 

كتبه كلود ليفي سرتوس بطلب من اليونسكو وحطّم فيه خرافة العرق املتفّوق.

أّي فرع من  القوى االستعامريّة مل تتخلَّ يوًما عن تطويع  أّن  إاّل  ومع كّل هذه الجهود 

العلوم لخدمة مصالحها با يف ذلك األنرثوبولوجيا، خاّصة مع ارتفاع حّدة التّنافس الدويل 

والحرب الباردة حتى ظهر ما يسّمى بـ »عسكرة العلوم« وهو مصطلح يشري إىل قيام الجيوش 

بتمويل أبحاث علميّة تهدف إىل مساعدتها عىل ربح الحروب، ويف كثري من األحيان تتم 

هذه العلميّة يف رسيٍّة تاّمٍة وبالتواطؤ من العلامء أنفسهم بدرجات مختلفة، واألنرثوبولوجيا 

ليست استثناء يف هذا املوضوع، وقد بينت الكثري من األبحاث التي نرشها أنرثوبولوجيون 

برايس«  أستاذ  إتش  »ديفيد  الربوفيسور  هنا  بالذِّكر  وأخّص  األمر،  هذا  حقيقة  محرتمون 

األنرثوبولوجيا يف جامعة سانت مارتن يف اليس بواشنطن، والذي بنّي يف ثالثيّته الشهرية 

مثل  الضخمة  التمويل  مؤّسسات  بل وحتى  والبنتاغون،  األمريكية  املخابرات  قامت  كيف 

الحرب  خالل  األنرثوبولوجيا  علامء  بتوظيف  الدولية  للتنمية  املتحدة  الواليات  وكالة 

الباردة؛ من أجل تحقيق أهداف غري عسكريٍة تحت غطاء البحث األنرثوبولوجي، وهو ما 

االستخبارايت  خاّصة  األمرييك  التوظيف  تاريخ  برايس  وتتبع  املزدوج«  »االستخدام  ساّمه 

لألنرثوبولوجيا؛ لبسط الهيمنة األمريكية عىل دول العامل الثالث. 

وقد قام الكثري من األنرثوبولوجيني بواجهة هذه املامرسات واالحتجاج عليها، وقد 

بارزًا يف هذا املجال من خالل معارضتها  لعبت جمعيّة األنرثوبولوجيني األمريكيني دوًرا 

الرصيحة لربنامح HTS الذي وظف بوجبه الجيش األمرييك أنرثوبولوجيني يف أفغانستان 

هذين  يُواجهها يف  كان  التي  املسلّحة  املعارضة  تفكيك  مساعدته يف  أجل  من  والعراق؛ 

البلدين. كام أنّه يف سنة 2013 استقال األنرثوبولوجي األمرييك املعروف مارشال ساهلينز 

التابعني لألكادميية  من األكادميية الوطنية للعلوم اعرتاًضا عىل استخدام األنرثوبولوجيني 

يف مشاريع بحثيّة مشبوهة أخالقيًا بتمويل من معهد البحوث العسكريّة، وهذا العرض يُبنّي 

لنا الرصاع القائم يف الجامعة العلميّة األنرثوبولوجيّة األمريكية واالنقسام الذي ميزّقها نتيجة 

لتدخل املؤّسسات السيادية األمريكية وضغطها املتواصل عليها.
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* يبدو أّن مثّة خالف بني األنرثوبولوجني أنفسهم حول الدين، بني تّيار ميكن وصفه بأنّه 
مييل إىل اإلميان، وتّيار يوصف بأنّه ملحد. ويقع هذا الخالف حول ما ساّمه »بيري بورديو« 

لنا تفصيل الخالفات بني األنرثوبولوجيني  الديني«. هل ميكن لكم أن ترشحوا  بـ»املجال 

حول الدين؟ وما هي أهّم محاور الخالف؟ ومن أبرز الرّواد يف هذه املناقشات؟

وتؤثّر  للعامل  الناس  رؤية  تشّكل  التي  املعتقدات  من  منظومًة  -باعتباره  الدين  شّكل   -

الدين أحد امليادين  التيامت املفّضلة يف األنرثوبولوجيا، بل يشّكل  يف ترصّفاتهم-  أحد 

األنرثوبولوجي  أسسها  وضع  التي  الدينيّة  األنرثوبولوجيا  وهو  لألنرثوبولوجيا،  الكربى 

الربيطاين ذائع الصيت ادوارد تايلور من خالل دراساته حول األرواحيّة وتطّور املامرسات 

البدائيّة«، وقد سعى بعض األنرثوبولوجيني  الدينيّة والتي ضّمنها يف كتابه الشهري »الثقافة 

األوائل الستكشاف مجموعات برشيّة ال تتوفر لديها تصّورات دينيّة لكّنهم مل يفلحوا؛ حيث 

بيّنت االستكشافات التقارير االثنوغرافيّة أنّه حتى السكان األصليني يف أسرتاليا والذين كانوا 

الّنظر عن  بغض  غيبيّة  بقوى  إميان  لديهم  كان  التطوري  باملفهوم  )بدائيّة(  األكرث  يعتربون 

»التامئم«  من  نوًعا  ويستخدمون  روحي،  زعيم  أو  »شامان«  لهم  وكان  القوى،  هذه  طبيعة 

لدرء األخطار والرشور، ومع ذلك حاولت التطوريّة يف القرن التاسع عرش الّنظر إىل الدين 

باعتباره مرحلًة سابقًة عىل التفكري املنطقي، أي أّن الدين كان محاولة لفهم الطبيعة الغامضة 

للدين مل تصمد هي  الوضعيّة  الّنظرة  أّن هذه  إاّل  علميٍّة،  لتفسرياٍت  التوّصل  يف ظّل عدم 

األخرى بعد أن أكّدت املعلومات اإلثنوغرافيّة أّن الدين ظاهرٌة عاّمة ال يخلو منها مجتمع.

أو  التوحيديّة  الطبيعة  بالدين هو  يتعلّق  فيام  األنرثوبولوجيني  الخالفيّة بني  األمور  ومن 

الكائنات(  )عبادة  واالرواحيّة  املادة(  )حياة  باالحيائيّة  القائلون  ذهب  ففي حني  التعّدديّة، 

واملانا )عبادة األجداد( والشامانيّة )عبادة األرواح( إىل أّن التعّدديّة هي األصل وأن التوحيد 

هو مرحلة الحقة، ويُشّكل الفرنيس ليفي بروهل أحد أبرز القائلني بهذا القول بعد ذهابه إىل 

أّن عقل البدايئ عقٌل ال منطقّي )وهو ما ثبت خطأه بعد ذلك(، لذلك قام باخرتاع األساطري 

للتعبري عن تجربته الروحيّة.

أّما القائلني بالتوحيديّة عىل العكس رأوا يف الوحدانيّة أساس التجربة الروحيّة لإلنسان، 

الذي بجرّد أن صنع شيئًا توّصل إىل رضورة وجود صانعٍ أّويلٍّ أزيلٍّ لهذا الكون، ويتصّدر 

هذا الرأي تلميذ تايلور أندرو النغ الذي كشف أّن كّل الشعوب البدائيّة لها »كائن أعىل واحد 

وأزيل« واستشهد بقبائل سامنغ ماليزيا ونارصه يف ذلك »فلهايم شميدت« الذي اعتمد عىل 
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التقارير االثنوغرافيّة التي أكّدت أّن كّل الّشعوب التي ال زالت يف مرحلة »التقاط الثامر« 

تعتقد يف إله واحد وهو ما يُؤكّد أّن التوحيد هو األصل يف التجربة الدينيّة لإلنسان وأّن التعّدد 

ظهر الحًقا.

* يف إطار الخالفات التي وقعت بني االنرثوبولوجيني، كان موضوع »املقّدس« عنوانًا 
بارًزا. وقد هيمنت يف بداية القرن العرشين نظريّة مفهوم املقّدس عند »دوركايم« و»أوتو« 

للمقّدس، وربطها  الّنظرة  الياد« و»كايوا«. ورمّبا كانت طبيعة  دير لووف« و»مريس  و»فان 

السلبّية  ونظرتها  األنرثوبولوجيا  لتطرّف  أّدت  التي  العوامل  أهّم  من  والخرافات  باألساطري 

الرئيسّية  الخلل  للمقّدس؟ وأين تكمن عنارص  تقّيمون نظرة األنرثوبولوجيني  للدين. كيف 

من وجهة نظر إسالمّية؟

- يُعترب املقّدس أحد املقوالت املحوريّة يف األنرثوبولوجيا الدينيّة، وشغل حيّزًا كبريًا 

يف الّدراسات األنرثوبولوجيّة، وميكن تعريفه بأنّه منظومة رمزية »فوق طبيعية«؛ ألّن اإلنسان 

البسيط  معناها  عنها  تنزع  معاين  األشياء  بإعطاء  يقوم  حوله  من  الطبيعة  مع  يتعامل  حني 

ليدخلها يف منظومة من الرموز والقيم، أي يرفعها من البُعد الطبيعي إىل البُعد فوق الطبيعي، 

وبهذا يصبح لدينا عاملان متاميزان ومتضادان: املقّدس الساموي واملدنّس األريض )أو 

الدنيوي(، وهذا التقسيم يسّهل عىل الناس عمليّة التصنيف أثناء مواجهتهم مع العامل، فكّل 

ما ينتمي لعامل املقّدس يحظى بالتبجيل، وكل ما ينتمي للمدنّس يحظى باالحتقار، ويستمّد 

املقّدس هيبته من ارتباطه با ساّمه »مرسيا إلياد« الحدث السببي األّول الذي يتطلّب تأبيده 

أفرادها أمران متساوقان: أسطورة تروي  يبقى حيًّا يف أذهان  البرشيّة ليك  لدى املجموعة 

الحدث يف املايض، وطقس يحاكيه يف الحارض. وقد لقيت األساطري والطقوس باعتبارها 

تجليًا للمقّدس اهتامًما كبريًا حتى أصبحت يف كثري من األذهان ردفًا للدين، واملشكلة هنا 

أّن بعض األنرثوبولوجيني الغربيني قاموا بعمليّة تعميم واسعة رغم وجود فروٍق جوهريٍّة بني 

األديان وهنا مربط الخلل، وعىل سبيل املثال فنحن كمسلمني مؤمنني نرى أن ال مكان يف 

الدين اإلسالمي للحديث عن األساطري والطقوس لكن هناك عقيدة وشعائر ورشيعة، عقيدة 

يؤمن بها املسلم كاإلميان بالله واملالئكة واليوم اآلخر، وشعائر يؤّديها كالصالة والحج، 

باإلضافة إىل منظومٍة عمليٍّة وأخالقيٍّة عليه االلتزام بها وهي الرشيعة، وهذا يُحيلنا إىل فكرة 

االحرتام لآلخر من خالل التعرّف عليه بشكٍل صحيح أّواًل، لذلك خلقنا الله شعوبًا وقبائل 

لنتعارف كام يقول القرآن الكريم، فاملعرفة تستوجب االحرتام ال االحتقار.
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* طاملا أّن مثّة إجامع عىل أّن األنرثوبولوجيا هو علم غريب محض، إىل أّي مدى مُيكن 
تأسيس أنرثوبولوجيا عربّية أو إسالمّية؟

- لطاملا هام العرب بفكرة توطني املعرفة، أي أن يكون لهم معرفٌة خاّصة بهم، وكأنّهم 

الكتابات والخطابات  الكثري من  رأينا  العقود املاضية  الكون، وعىل مدى  استثناء يف هذا 

حول علم االجتامع العريب وعلم االجتامع اإلسالمي وعلم االجتامع الوطني، ومُيكننا قول 

اليشء نفسه عن األنرثوبولوجيا، وتعالت األصوات والشعارات املطالبة برضورة التأسيس 

ألنرثوبولوجيا عربيّة أو إسالميّة، واإلشكال يف هذه الحالة باإلضافة إىل »الكسل األكادميي« 

املبني عىل إنكار اآلخر، هو إقصاء البُعد الكوين لنا كعرٍب وكمسلمني، فنحن لسنا استثناء 

العامل، يصدق علينا ما يصدق عىل غرينا، وتحكمنا  بني الشعوب، بل نحن جزء من هذا 

القوانني االجتامعيّة نفسها التي تحكم كّل املجموعات البرشيّة، ومن هنا فطرح املوضوع 

لدينا  صار  نحن  فال  بعد،  فيام  األحداث  أكّدته  ما  وهو  جدوى،  بذي  ليس  الطريقة  بهذه 

أنرثوبولوجيا  عربيّة وال إسالميّة وال هم يحزنون، وهو ما يؤكّد أّن األمر كان مدفوًعا بصعود 

نوع من االيديوجيا القوميّة والدينيّة املحافظة.

ا هو التأسيس ملفاهيم ابستمولوجيّة نقديّة انعكاسيّة تصلح   إّن ما ينبغي التفكري فيه حقًّ

يف السياق العاملي واملحيل يف الوقت ذاته، وهو ما ذهب له األنرثوبولوجي املغريب الكبري 

بقوله »املسافة يف  والتحليل«، وعرّب عن ذلك  كتابه األخري »املسافة  عبدلله حمودي يف 

أقىص حميمية«، املسافة عند حمودي هنا ال تعني االبتعاد عن املجتمع، بل قدرة الباحث 

عىل التموقع بالنسبة ملجتمعه من جهة وحفاظه عىل خيط رفيع من الحميمية تسمح له بفهم 

أفضل ملجتمعه من جهة ثانية، وذلك باستخدام »االغرتاب املمنهج«، أي تجميد كّل معرفٍة 

سابقٍة عن هذه املجتمعات ومساءلتها وفحصها، وتعلم لغات عامليّة من شأنها فتح األعني 

عىل الكثري من األمور املسكوت عنها يف لغته األصليّة، واالستفادة من تجارب املجتمعات 

األخرى با فيها مجتمعات املستعمر نفسه، بعنى أّن ننطلق من داخل األنرثوبولوجيا كعلم 

ال من خارجها إذا أردنا التأسيس لدراسات أنرثوبولوجية رصينة تخدم نتائجها مجتمعاتنا، 

وكّل طريق غري ذلك لن يوصلنا إىل يشء.
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حوار مع الباحث املصري غالب عثمان

بداياته  منذ  املسيحي  الالَّهوت  عاشها  التي  الكربى  التحّوالت  الحوار حول  هذا  يدور 

من  الكنيسة  مواقف  إىل  تطّرق  كام  الحداثة.  أزمنة  إىل  وصوالً  الوسطى  بالعصور  مروًرا 

اإلسالم ومساعي الحكومات االستعامريّة لتوظيف قوانني اإلميان املسيحي ضّد اإلسالم 

وتسويغ غزواتها لبالد املسلمني.

نُشري إىل أّن الباحث املرصي الدكتور غالب عثامن هو أستاذ الالَّهوت بكلّية اآلداب يف 

جامعة سوهاج وله العديد من الّدراسات واملؤلّفات يف حقل الالَّهوت والفلسفة.

»املحّرر»

علم  من  املقصود  ما  التأسيس،  مرحلة  ومن  املصطلح  من  أبدأ  أن  يل  اسمحوا   *
الاّلهوت.. ما دواعي ظهوره؟ وما هي أّول القضايا التي طرحت.. من هي أهّم الشخصيات 

املؤّسسة لهذا العلم؟

- ميكن الوقوف عىل مفهوم الاّلهوت من خالل طرح اشتقاقه اللّغوي أّواًل، ثم مفهومه 

االصطالحي ثانيًا، فلغويَّا، يقابل لفظ »الاّلهوت« Theologia، وهي كلمة مكّونه من شّقني، 

»العلم  تعني   Theology فــ وبالتايل  »إله« و»Logy« بعنى علم،  وهام: »Theo« بعنى 

اإلنساين تجاه الله«، أّما بالنسبة ملفهوم الاّلهوت اصطالحيًا، فهو  »التفكري تجاه الله«، أو 

»الكلمة اإلنسانيّة تجاه األلوهيّة«، وتأسيًسا عىل هذا املفهوم، فإّن التفكري اإلنساين يتطلّب 

أو  الدين  عليه رجل  يُعّول  أصويّل  منهج  أو  منهج عقاليّن  إّما  املنهج  وهذا  معيًّنا،  منهًجا 

الله،  مفهوم  من:  بكّل  يتعلّق  فيام  بالله  ترتبط  التي  الدينيّة  القضايا  معالجة  يف  الفيلسوف 

وصفاته، وطبيعته، وماهيّته، وقدراته، وعالقته باإلنسان وبالعامل... إلخ. 



حوارات تأسيسّية في علم االستغراب )رؤى وآراء نقدّية في العلوم اإلنسانّية الغربّية( 440

وعلم  والعقل،  التجربة  عىل  املبنّي  وهو  الطبيعي  الاّلهوت  علم  أقسام:  الاّلهوت 

املقّدسة.  الكتب  يف  املحفوظ  الله  كالم  عىل  أي  الوحي  عىل  املبني  الديني  الاّلهوت 

الوثائق  دراسة  عىل  مبنّي  الوضعي  فالاّلهوت  املدريس:  والاّلهوت  الوضعي  والاّلهوت 

الساموية، وقرارات املجامع  كالكتب  اإللهي،  بالوحي  يتعلّق  ما  كّل  تتضّمن  التي  واآلثار 

املقّدسة وغريها، عىل حني أّن الاّلهوت املدريس يرتّب الحقائق املستخرجة من الوثائق 

ويُؤلّف منها كاًل متامسًكا. والاّلهوت االعتقادي والالهوت األخالقي: الالهوت االعتقادي 

يبحث يف أصول الدين، والاّلهوت األخالقي أو األديب يبحث يف قواعد السلوك املوافقة 

ملعطيات الوحي. والالهوت السلبي يطلق عىل نفي الصفات عن الذات اإللهيّة.

فلقد ظهر »الاّلهوت« بوصفه علاًم من أجل التفكري يف الدين، وذلك من خالل تقديم 

براهني عقليّة عىل صّحة اإلميان، هذا فضاًل عن محاولة تقريب العقائد إىل الفهم املنطقي 

بختلف املناهج الفكريّة، وذلك كرّد فعل للميثولوجيا اليونانيّة. أّما بالنسبة للقضيّة األوىل 

التي عوَّل عليها هذا العلم، أال وهي قضيّة التوفيق بني العقل البرشي والنص اإللهي أو بني 

اإللهي والبرشي أو الثيولوجي واألنرثوبولوجي. 

 فإذا كان »الاّلهوت« يعني »التفكري حول األلوّهية« فإنّه قديم للغاية، بل يرجع يف حقيقة 

األمر إىل »آدم« ، واملتأّمل لتاريخ الفكر اإلنساين يجد أّن التفكري حول األلوهيّة سمٌة 

عاّمة يكاد ال يخلو شعب أو حضارة عىل مّر التاريخ مل تفّكر يف األلوهيّة يف حّد ذاتها أو 

يف عالقتها بباقي املخلوقات وإن اختلف منهج هذا التفكري، وبالتايل نخلص من هذا أّن 

مضمون الاّلهوت وما يُشري إليه فهو قديم قدم اإلنسان. وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن أوَّل من 

صّك مصطلح »الاّلهوت« فهو الفيلسوف اليوناين »أفالطون«، وذلك عندما حاول التدليل 

عىل طبيعة اآللهة عقالنيًا يف ضوء نقده للميثولوجيا اليونانيّة القدمية لكّل من: »هومريوس« 

و»هيزود«. كام ظهر املفهوم مع »الثان فاّرون« Latin Varron يف القرن الثاين قبل امليالد 

عندما ميَّز بني ثالثة أنواع من الاّلهوت، وهم: »الخرايف« و»الطبيعي« و»املدين«. 

مل يكن مصطلح »الالهوت مصطلًحا شائًعا يف الكتابات املسيحيّة الالتينيّة، فقد وّضح 

القديس أوغسطينوس ما يعنيه بالاّلهوت يف كتابه »مدينة الله«، بقوله »أنا آخذت هذه الكلمة 

اليونانيّة للداللة عىل التفكري والتعّقل واملناقشات حول الله«، وبصورٍة عاّمٍة ميكن القول 

بأنّه مل يكن هناك يف األلفيّة األوىل يف الكتابات املسيحيّة الالتينيّة الهوتًا للكاثوليكية حتى 
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عام )1100م(، كام أنّه يف هذه املرحلة مل يكن لكلمة »الهوت« معنى تقني واضح، كام 

أنه مل يكن جزًءا من املفردات الالتينيّة، إال أنّه بدأ يتبلور يف بداية األلفيّة الثانية. 

الكائن  وجود  ناقش  عندما  أنسيلم  القديس  كتابات  من  انبثق  قد  »الاّلهوت«  أّن  نعتقد 

األعظم )الله( يف كتاباته، وعىل الرغم من أنّه مل يكتب شيئًا يُسّمى بـ »علم الاّلهوت«، إاّل 

أنّه وصف كثريًا بأنّه عاملٌ لالهوت؛ وذلك ألنّه فرّس الّنصوص املقّدسة بطريقٍة عقليٍّة، وقد 

جذب هذا العلُم الطاّلب بشّدٍة ملا فيه من إعامٍل للعقل وتدريب عىل البحث يف العقيدة 

املسيحيّة والقانون الكنيس. 

إاّل أّن أّول من أدخل كلمة »الهوت« إىل الغرب الالتيني فيلسوف القرن الحادي عرش 

بيري أبيالر، كام أعطاها معنى اصطالحيًا، وعزم عىل ترويجه بالدروس التي كان يُلقيها عىل 

تالميذه ومن خالل مؤلّفاته التي كان مصطلح »الالهوت« أحد مفردات عناوينها، واستخدمه 

للداللة عىل عمليّة التوفيق بني العقل البرشي والوحي املسيحي، وذلك من خالل تطبيق 

ما  العقيدة املسيحيّة بطريقٍة ممنهجٍة، وذلك إلظهار رشعيّتها، وهذا  العقليّة عىل  الحجج 

ذلك سلطة  الّسلطات با يف  أّن  أوضح  فقد  الاّلهوتية.  كتبه  نسخ  بشكٍل واضٍح يف  ظهر 

الكتاب املقّدس ال مُيكن قبولها دون أن تكون متّفقًة مع قواعد العقل، وأنّه يجب أن تلجأ 

تلك الّسلطات إىل إثبات حقيقة العقيدة خالل املناهج العقلية وعىل رأسها الهريمنيوطيقا، 

ولهذا استخدم كلمة »الهوت«؛ ليك تُشري إىل »التعّقل« أو »التفكري« يف الله.

 ، ولكن، قبل أن أنهي حديثي حول هذا الجزء من الحوار يجدر يب التأكيد عىل أمٍر هامٍّ

أال وهو رضورة التفرقة بني مفهومي »الالهوت« و»العقيدة«، فهام ليسا مرتادفني، فالالهوت 

أّما »العقيدة« فهي املادة الخام التي تخضع لهذا املنهج  هو منهج يف البحث والدراسة، 

ليخرج ما تحتويه من أفكار ومعلومات وتعاليم. فالالهوت هو وسيلة من أجل غاية معيّنٍة 

أال وهي فهم ما هو إلهي، كام أّن »الاّلهوت« هو موضوع عمل الفالسفة واملفكرين، أّما 

»العقيدة« فهي موضوع رجال الدين فحسب. وبالتايل نرى أيًضا رضورة التفرقة بني ثالثة 

أشخاص« أّولهم: »األصويل« وهو الذي يتّخذ كّل ما جاء يف الّنصوص العقائديّة بحرفتيها، 

والزمانيّة  املكانيّة  للتغرّيات  مراعاٍة  دون  جذرّي  دوجامطيقي  بشكٍل  ويطبّقها  بها،  ويؤمن 

الذي  إميانه  العقالين يف  الرجل  »الالهويت« هو  اآلخر وهو  أّما  اإلنسانيّة،  واملستحدثات 

يجعل اإلميان قامئًا عىل أسس عقالنيٍّة منطقيٍّة، ويُعوِّل عىل مناهج تأويليّة تفسرييّة لتحقيق 
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للتغرّيات املكانيّة والزمانيّة واملستحدثات اإلنسانيّة، وليس  ذلك، هذا فضاًل عن مراعاته 

كام يخلط كثريون، بل وكثريًا ما يرادفون ويساوون بني »األصويل« و»الالهويت«، وخري دليل 

عىل قولنا نذكر حقيقًة تاريخيًّة ُمؤّداها أّن الالهوت ظهر أّول ما ظهر كان داخل األكادمييّة 

الثالث فهو  أما  الكنيسة،  أو  الدير  الديالكتيكيّة، ومل يظهر عىل اإلطالق داخل  واملدارس 

إذ يفصلها عن  يعيشها؛  التي  السياقات  العقيدة عن مختلف  الذي يفصل  »العلامين« وهو 

السياسة، واألخالق، واالقتصاد، والتعليم ... إلخ، ولكن دون أن ينكرها بل يؤمن بها إميانًا 

قد يكون قلبيًا وعقليًا يف الوقت ذاته. 

أّدت إىل ظهور  التي  العلمّية  الثورة  التنوير عىل حساب  الكنيسة يف عرص  تراجعت   *
التّيارات العلامنّية، وقد ترافق ذلك مع ظهور تّيارات إلحاديّة، هل تعتربون أّن التطّور العلمي 

شكّل ضغطًا كبريًا عىل اإلميان املسيحي بحيث بات يصعب عىل الشعوب الغربية املواءمة 

بني تعاليم الكنيسة والعلم، خصوًصا لناحية تركيز الكنيسة عىل الجانب اإلمياين فيام يتعلّق 

بألوهّية املسيح واستبعاد التفسري العقالين للتأليه عند الكثريين؟ 

- عندما تغافلت الكنيسة عن أهميّة دور العقل يف تفسريات الكتاب املقّدس وتأويالته، 

التي كان من املفرتض أن تحدث ليك تُساير كّل ما هو جديد وحديث، ليس هذا فحسب 

التسليم املطلق دون  القائم عىل  العقائدي  الجانب اإلمياين  اهتاممها عىل  بل ركّزت كل 

جدال أو نقاش لكّل ما جاء يف الرتاث الكنيس من نصوص الكتاب املقّدس، ونصوص 

القديسني وآرائهم، وقرارات املجامع الكنسية، إىل أن جاء عرص النهضة والثورات العلميّة 

فبدأت الكنيسة ترتاجع وبدأ املؤمنون باملسيحيّة يقّل إميانهم لعدم تدريبهم عىل املناقشات 

التيارات  وتتزايد  العلامنيّة  تنمو  فبدأت  بها،  يؤمنون  كانوا  التي  اإلميانيّة  للنصوص  العقليّة 

اإللحاديّة واملاديّة حتى عرصنا الراهن.

ينبغي  كان  التي  واملكانة  األهميّة  للعقل  تعِط  مل  إنّها  الكنيسة  فيه  وقعت  خطأ  فأكرب 

عىل  يقيض  ألن  الكافية  املناعة  لديه  ويجعل  بل  اإلميان  يُحّصن  فالعقل  له،  تُعطى  أن 

بالعقل والعلم تسلّل إىل  الكنيسة  فعندما اصطدمت  ناحيته،  يتسلّل  أن  أّي فريوس يحاول 

أعامقها فريوسات مثل اإللحاد والعلامنية والهرطقة ... إلخ، وال سبيل لعالج تلك األمراض 

إال بإعادة التأسيس العقائدي تأسيًسا عقالنيًا يقوم عىل مناهج علميّة وعرصيّة ميكن لها أن 

تصمد أمام أّي من تلك التيارات الحداثية. وهي فيام نعتقد مهّمة فلسفة الدين املعارصة. 
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* شكّل ظهور وباء كورونا تحديًا علميًّا لناحية مصاعب مكافحته، يف ظّل التشديد عىل 
الّتباعد االجتامعي وتعطّل الحياة االجتامعّية واالقتصاديّة يف وقت برزت أصوات تدعو إىل 

إعادة االعتبار للحياة الدينّية واملامرسة األخالقّية. إىل أّي مدى تعتربون أّن انتشار هذا الّنوع 

من األوبئة ميكن أن يُعيد االعتبار للدين وللحياة اإلميانّية يف الغرب بعد انحسار الدين عىل 

حساب العلامنّية؟

- هذا القول - فيام نعتقد - به جانب كبري من الصّحة؛ ألّن اإلنسان عندما يقف عاجزًا أمام 

مثل هذا األوبئة - وخاّصة بعد تفيّش وباء )كورونا( – فإنّه يشعر بالعجز ويدرك مدى الّضعف 

الذي يوجد به، فيجد نفسه طارًحا سؤااًل غاية يف األهميّة، أال وهو كيف ميكن لإلنسان وهو 

موجود منذ باليني السنيني ال يزال يجهل حقائق الكثري والكثري ومن بني ما يجهله مسبّبات 

تلك األوبئة من الفريوسات، وكيف رغم كّل تلك الثورة التكنولوجيّة والعلميّة واملعلوماتيّة 

ال يزال عاجزًا أمام اكتشاف مصل أو عقار لهذا الوباء، األمر يزداد تعّجبًا عند الّنظر إىل ذلك 

الرّصاع بني اإلنسان -بغّض الّنظر عن لونه أو جنسه أو ديانته أو لغته أو موطنه ...إلخ - وبني 

ذلك الوباء الذي اجتاح كوكب األرض بأكمله تقريبًا. 

فقد كشف ذلك الوباء الّنقاب عن ضعف اإلنسان وعجزه، بل وحّد من غروره املادي 

واإللحادي والتكنولوجي، ونعتقد أنّه حان الوقت ألن يعيد اإلنسان الّنظر يف أهميّة الحياة 

القلب  يحيى  ألن  والسعي  بل  املختلفة،  الدينيّة  بالتجارب  واالهتامم  واإلميانيّة،  الدينيّة، 

اإلنساين حياًة روحانيًّة بعد أن جّفت روحانيّته بسبب تغلغل املادية والعلامنية داخله.

أنحاء  مختلف  يف  العلامنيّة  وراديكالية  املادية  ديناصوريَّة  بعد  الوقت  حان  أنّه  نعتقد 

العامل ألن يدرك اإلنسان، بل ويُؤمن إميانًا يقينيًا بأّن لهذا الكون إلًها سبق وأن خلقه وخلق 

كّل ما يحتويه من مخلوقات، كام أّن عنايته له مستمرّة منذ خلقه وستستمّر حتى نهايته، أال 

ميكن لنا أن نعتقد أّن مثل تلك األوبئة أشبه ما تكون برساالٍت إلهيٍّة عمليٍّة وغري مبارشة لكّل 

البرش، بغّض الّنظر عن إميانهم ومعتقداتهم وأفكارهم. فهي رسالة للمؤمنني؛ ليزيد إميانهم 

ويقوى، ورسالة كذلك للملحدين ألن يُعيدوا الّنظر يف األفكار التي يؤمنون بها، ومناهجهم 

التي يُعّولون عليها، ... إلخ. فمثل تلك األوبئة أشبه ما تكون بجرس إنذار، بناقوس انتباه 

للبرشيّة ألن يُعيدوا الّنظر فيام يؤمنون به وفيام يعتقدون فيه.  
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* قد يقال: إّن أحد أسباب تراجع اإلميان يف الغرب سببه تركيز الكنيسة عىل التبشري يف 
العامل الثالث، عىل حساب السعي ملحاولة رّد االعتبار للدين يف التجربة الروحّية للمواطن 

الغريب بعد انتكاسة الكنيسة بسبب عرص النهضة والتطّور العلمي وانتشار العلامنّية. كيف 

يُعيد  داخلها  تغيري جذري  أحداث  الكنيسة يف  فشلت  بالفعل  وهل  املقولة؟  هذه  تُقّيمون 

االعتبار لإلميان يف املجتمع الغريب؟

؛ حيث بدأ التصّدع عندما بدأت الكنيسة  - لقد تصدَّع اإلميان املسيحي بشكٍل تدريجيٍّ

حساب  عىل  العقائديّة  اإلميانيّة  للّنزعة  تؤّسس  أن  األوروبيّة  الوسطى  العصور  مرحلة  يف 

العقل واملنطقي الفلسفي، خاّصة عند التّعامل مع الرّتاث الكنيس وما يتضّمنه من نصوص 

قرارات  عن  فضاًل  هذا  الكنيسة  آباء  ونصوص  الجديد،  والعهد  القديم،  العهد  من:  كّل 

املجامع الكنسية. 

الدينيّة  للنصوص  والرّشح  التفسري  حّق  وجعل  الدين  لرجل  املطلق  التسليم  كان  فقد 

االحتكار  من  نوع  هناك  كان  وبهذا  العادي،  اإلنسان  عىل  وتحرميه  فحسب  للكنيسة 

الراديكايل للتفسري والتأويل الديني، وبهذا فقد أصبح التحليل والتحريم من حّق الكنيسة 

فقط، ومن أهّم ما نتج عن ذلك املوقف وجود صكوك الغفران ومحاكم التفتيش والهيمنة 

اإلميان يف  الرصامة تصدع  لتلك  النتائج  أهّم  من  فكان  األغيار وتكفريهم،  السياسيّة عىل 

التصّدع اإلمياين املسيحي قدميًا إىل سبٍب  نفوس املسيحيني. ويرجع بداية ظهور ذلك 

، أال وهو اهتامم الكنيسة بهيمنة الّسلطة يف حقل السياسة واالقتصاد داخليًا وخارجيًا  رئييسٍّ

عىل حّد سواء، األمر الذي جعل االهتامم بقلب املؤمن املسيحي وتعزيز التجربة الدينيّة 

لهو أمر ثانوّي وغري جدير باألهميّة. 



ال ينبغي أن تقرأ قضية المرأة 
عندنا كتقرير تاريخي عن النسوية الغربية

حوار مع الباحث اإلساليم الشيخ محمد رضا زيب�ايئ جناد]1]

كيف ينظر االستغراب النقدي اىل قضية املرأة وتنظيم األرسة كقضية مركزية يف العلوم 

اإلنسانية املعارصة.. وما هي القواعد املفرتضة لتطويره عىل هذا الصعيد؟

هذه املحاورة مع الباحث اإليراين الشيخ محمد رضا زيبايئ نجاد سوف تركز عىل هذه 

القضية من جوانبها املختلفة وإشكالياتها.

نذكر ان األستاذ زيبايئ نجاد، يتوىل اآلن رئاسة مركز تحقيقات املرأة واألرسة. باإلضافة 

عدة  له  صدر  وقد  والدكتوراه،  املاجستري  مرحلة  يف  والتدريس  بالتعليم  اشتغاله  إىل 

الرسمي(، و)النظام اإلسالمي  الرتبوي  مؤلفات دراسات منها: )األرسة، والجنس والنظام 

ومسألة الدعارة(، و)الهوية واألدوار الجنسية(، و)آفات األرسة(، و)تيارات الحركة النسوية 

يف الغرب(، و)وضع املرأة من وجهة نظر اإلسالم والحركة النسوية(، و)املرأة واألرسة يف 

من  وغريها  االستهاليك(،  النموذج  وإصالح  األرسة،  و)املرأة،   ،) األكرم  النبي  سرية 

املقاالت األخرى. 

نسعى يف هذا الحوار إىل البحث يف بعض مسائل االستغراب من زاوية مباحث املرأة 

واألرسة.

»املحرر»

وبعبارة  االنتقادي«؟  »االستغراب  باسم  مرشوع  تطوير  وطريقة  انطالقة  ترون  كيف   *

]1]-  تعريب: السيد حسن عيل مطر الهاشمي.
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أخرى: كيف ندير هذا املرشوع لنقطع هذا املسار بشكل منطقي، ونصل إىل نتائج مطلوبة؟

ـ فيام يتعلق برشوع االستغراب االنتقادي، يجب أن نطرح األبحاث يف الطبقات السفىل؛ 

بعنى طرح البحث يف النظريات الهامة، والنامذج، واألصول املوضوعة، واألنظمة الغربية 

باألنظمة  والعميقة  األساسية  األبحاث  فيها هذه  التي تصطدم  املواضع  وما هي  الجذرية، 

اإلسالمية الجوهرية. إن علم االجتامع، وعلم النفس، والحقوق، والكثري من فروع العلوم 

اإلنسانية، قد حلّت بأجمعها محل الترشيع. بعنى أنها تعمل عىل رشح وبيان التوصيات 

والرضورات واملحظورات واأليديولوجيات، ولكن حيث أن أغلب املسلمني ال ميتلكون 

الطبقات  أكرث  يف  يتواصل  العلوم  أسلمة  بحث  فإن  العلوم،  هذه  مباين  عن  عميقاً  فهامً 

سطحية. من ذلك يُقال مثالً: لنقرأ العلوم اإلنسانية، ونأخذ منها ما يوافق الدين، ونذر منها 

املوارد التي تخالف الدين. يف حني أن هذا يعترب من أكرث أنواع التعاطي سطحية. إننا يف 

بكثري من  الحقيقة ال نلتفت إىل أن مواجهة املسلمني مع هذه العلوم أعمق وأكرث تجذراً 

هذا التعاطي. ومن هنا تواجه املجتمعات اإلسالمية حالياً إسقاطية عميقة وال إرادية. وحتى 

الجامعات العلمية قد تعرّضت إىل هذه اإلسقاطية أيضاً؛ وعىل كل حال فإن املسلمني ال 

ميتلكون الكثري من العلوم اإلنتاجية؛ وبالتايل ال مندوحة لديهم من التعامل مع هذه العلوم 

املستوردة، بيد أن أبناءنا إذا مل يتوصلوا إىل فهم عميق لهذا التقابل، وإذا مل يتوصلوا إىل 

معرفة وفهم مستوى النزاع، فإنهم سوف يُغلبون. ويف ضوء هذه املقدمة ال بد من القول بإن 

التيارات  أو بوصفه حقالً يعنى بدراسة  تاريخياً  االستغراب يجب عدم قراءته بوصفه علامً 

النموذج  تبلور  لنا  يبدي  بحيث  عميق؛  مستوى  يف  للتدقيق  إخضاعه  يجب  بل  الفكرية. 

اإلنسان  يحملها  التي  العميقة  الرؤية  هي  وما  الرئيس.  واملدخل  الغريب  للتفكري  الجديد 

الغريب عن الله واإلنسان والتاريخ واملجتمع وما إىل ذلك؟ وعىل أساس أي رؤية يتم إنتاج 

نظريات العلوم اإلنسانية الغربية؟ والكثري من األسئلة األخرى. إن استغراب املسلمني يتخذ 

يف الغالب شكل التقرير التاريخي. إننا نقرأ رينيه ديكارت عىل نحو تاريخي، يف حني أن 

علينا أن نفهم ما هي التحوالت األساسية التي تركها فكر ديكارت يف الغرب عىل املستوى 

النظري والعميل. إن تعاطينا مع أفكار تشارلز دارون، وألربت أنشتاين ونيكوالس كوبرنيق 

وغريهم، يجب أن يكون عىل هذه الشاكلة؛ وعليه فإن التعاطي السطحي ميثل آفة جوهرية. 

ويف املقابل فإن انطالقتنا واتجاهنا العام يف مباحث االستغراب االنتقادي يجب أن يكون 

حول االلتفات إىل املسائل الجوهرية.
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* يف حقل األعامل البحثية والتحقيقية، ما هي النصيحة العملية التي ميكن لكم تقدميها 
ملرشوع »االستغراب النقدي«؟

يبدو يف الخطوة األوىل وجوب تأسيس مراكز بحث خاصة باالستغراب ذات توجه  ـ 

نقدي. ويف الخطوة الثانية يجب يف املفاصل األصلية يف الحوزة العلمية والجامعة تدريس 

مواد تحت إرشاف هذا املركز مع رعاية الثوابت واالتجاهات الدينية، والعمل عىل دعم هذه 

الحصص الدراسية والدورات، يك يتبلور فهم صحيح لدى النخبة من طالب الجامعات. 

والتعليم يف عموم  الرتبية  الناتجة عن  األفكار  العمل عىل نرش  الثالثة يجب  الخطوة  ويف 

ببضع  واكتفينا  االستغراب،  يف  والنقدي  الجوهري  البحث  تجاهلنا  لو  الجامعة.  مرافق 

بها عىل  القيام  تم  إذا  ـ  نتيجة ذلك  فإن  الجامعية،  الحقول  حصص لالستغراب يف جميع 

نحو صحيح ـ لن تكون سوى ما نحن عليه اآلن من االستغراب الضعيف الراهن. وتتحول 

كتب االستغراب إىل كتب يف موضوع تاريخ الفكر الغريب. ولكن إذا أردنا العمل يف ضوء 

االستغراب النقدي، يجب الرتكيز عىل تربية وإعداد طالب من النخبة ترتاوح أعدادهم ما بني 

عرشة إىل عرشين طالباً، يك يهتموا بعمق االستغراب ضمن االتجاه النقدي ويف فروع من 

قبيل: علم االجتامع، وعلم النفس، واإلدارة، واالقتصاد وغريها من الحقول األخرى، سوف 

نحصل عىل واقع مناسب وجديد يدعو إىل التفاؤل.

* ما هي التداعيات والتحديات التي أوجدتها االتجاهات النسوية يف العامل اإلسالمي؟

ـ إن حضور وتأثري النسوية يف البلدان اإلسالمية متنّوع ومختلف للغاية. من ذلك ـ عىل 

سبيل املثال ـ أن حضور واتساع الحركة النسوية يف إيران والعراق مختلف جداً. باإلضافة 

إىل وجود التخلف العلمي من حيث التعريف بالتيارات النسوية يف العامل اإلسالمي، نشعر 

يف بعض املوارد أن هناك تضخيامً للتيار النسوي. أنا أرى النسويني هم األشخاص الذين 

أطلقوا السهم األخري، يف حني أن الذين أطلقوا السهم األول هم اآلخرون. قامت سيدة قبل 

بضعة عقود بكتابة مقالة صحفية مضمونها أن النسويني يتبنون الكثري من التحوالت يف الشأن 

النسوي. ويف الحقيقة فإن توفر الكثري من األجهزة يف املنازل من قبيل: غسالة املالبس، 

وغسالة األواين، واملكنسة الكهربائية وما إىل ذلك، أدى إىل توفري الكثري من أوقات الفراغ 

للمرأة يف بيتها. إن ما يقوله النسويون من أنهم قد حرروا املرأة من سجن البيت واألرسة، 

وأنهم قد عملوا عىل تحويلها إىل كائن اجتامعي، مجرّد هراء فارغ. إن الكثري من النساء مل 
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يسمعن حتى باسم الحركة النسوية فضالً عن التأثر بخطابها، إال أن دخول التكنولوجيا إىل 

مرسح الحياة، منح النساء فرصة الخروج إىل األزقة والشوارع. إن تضخيم الحركة النسوية 

وتربصها، يكمن يف القول بأن الليربالية قد مهدت األرضية لتقبل األفكار النسوية، واألفكار 

االفرتاضية واألصلية والجوهرية. إن الحداثة تعمل عىل الرتويج للنسوية والعلامنية، وتبعد 

العبودية  بقمم  تناط  واملرأة  الرجل  قيمة  كانت  الوسطى  العصور  يف  الدين.  عن  اإلنسان 

إىل  نسبتهم  الناس من خالل  بقيمة  التعريف  يتم  الدينية واإلسالمية  األجواء  اإللهية. ويف 

الليربايل،  الله قد تم حذفه يف الحداثة واملجتمع  الله سبحانه وتعاىل. يف حني أن موقع 

واآلن يطرح هذا السؤال نفسه قائالً: ما هو مكمن قيمة اإلنسان؟ يف السابق كان ذلك يتحدد 

باالرتباط مع الله، فبامذا يتم تحديده حالياً؟ يف املجتمع الجديد ويف الفضاء الليربايل، إمنا 

يتم تحديد قيمة اإلنسان بنزلته االجتامعية، ويتم تعريف هذه املنزلة االجتامعية إما باألموال 

أو بالشأن االجتامعي من قبيل املهنة أو املرتبة وإدارة األعامل وما إىل ذلك. عندما تحقق 

التحّول املفهومي،  تأثري هذا  الليربايل، تعرّضت املرأة إىل  الفضاء  التحول املفهومي يف 

التاريخ من  مّر  تتمكن عىل  أنها مل  تعتقد  بلوغ هذا املوقع. وال زالت املرأة  وسعت إىل 

السيطرة عىل األسواق املالية وامليادين االجتامعية أبداً. ومن هنا فإن النساء يستنتجن أنهن 

كن عىل مدى التاريخ يف الطبقة الدنيا باملقارنة إىل الرجل. وعليه ال بد من البحث عن حل 

للحّط من شأن املرأة. ومن هنا فإننا نرى أن البذرة األوىل لتبلور الحركة النسوية وتداعياتها 

السلبية تكمن يف تبلور واتساع رقعة الليربالية. لقد متكنت الحداثة وعنارصها ـ وال سيام 

جديدة.  قيَم  وتقديم  القيَمي،  النظام  صياغة  إعادة  من  ـ  الرأساميل  والنظام  الليربالية  منها 

وبعبارة أخرى: إن الليربالية قامت بحرث األرض، ومتكنت الحركة النسوية من نرث البذور يف 

هذه األرض. والشاهد عىل هذا املدعى أن الدونية والفوقية بالنسبة إىل املرأة قبل خمسة 

قرون مل تكن لتعد مشكلة أبداً، بل مل تكون مفهومة أبداً.

* ما بتقديركم هي التحوالت التي أدت يف الغرب إىل تبلور الحركات النسوية؟ أليست 

املقابلة الصحيحة مع الحركة النسوية وكيف كانت تداعياتها يف العامل اإلسالمي؟  

إن  الزمن.  التاريخ وعرب  الغرب عىل طول  تحققت يف  قد  العميقة  التغرّيات  هذه  إن  ـ 

املرأة بجرد أن تتزوج يف املجتمع الغريب تجد جميع ممتلكاتها تحت ترصّف زوجها؛ ألن 

الرجل بإمكانه الترصّف يف جميع ممتلكاتها. إن املرأة يف مثل هذا املجتمع الصناعي فيام 
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يتعلق بانخفاض األجور يف معامل النسيج والتصدير وما إىل ذلك، تكتفي بالحّد األدىن من 

الدوام  النفقات كانت تسعى عىل  التنافس وخفض  األجور. إن املصانع الكربى يف إطار 

إىل خفض األجور، وكانت النساء عىل الدوام يكتفني بأقل األجور. ومن هنا أخذت املرأة 

العمل  باجتذاب املرأة إىل  يتعلق  العمل. وفيام  تعترب بوصفها من أهم قوى  الزمن  برور 

يف املصانع، كان التحّدي األكرب يتمثل يف عدم رغبة املرأة بهذا العمل؛ وذلك ألن أجرها 

كان يعّد من جملة ممتلكات زوجها، وعىل هذا األساس فإن شعار ملكية املرأة قد صدر 

األوىل  للموجة  الهامة  املطالب  إحدى  الرأساملية. وكانت  األنظمة  قبل  األوىل من  للمرّة 

التعاونيات  للمرأة«، وحضورها يف  االقتصادية  »امللكية  بـ  قد متثلت  النسوية  الحركة  من 

العاملية، والحصول عىل الخدمات أثناء العمل، من قبيل: رياض األطفال واألمور األخرى. 

كام تم طرح بحث االنتخابات السياسية للمرأة يف هذا اإلطار؛ فإنه لو كان للمرأة حق يف 

التصويت، سيكون لديها حافز أكرب إىل الحضور يف املناصب االجتامعية وأسواق العمل. 

يقول وول ديورانت: إن النساء حتى أواخر القرن التاسع عرش كّن يعملّن يف املصانع حتى 

إىل 15 ساعة و17 ساعة يف اليوم. إن الرؤية الرأساملية أّدت إىل تغيري منط حياة النساء. 

ويف بعض الرشكات الخاصة يف البلدان اإلسالمية كذلك تعمل النساء بأدىن األجور. لقد 

ترتبت عىل الحركة النسوية نتيجتان؛ األوىل: نتيجة علمية، وأرى ذلك أمراً مفيداً؛ ألنه يضعنا 

إىل  ويؤدي  املقدس،  النص  قراءة  بإعادة  ويلزمنا  وتساؤالت،  تحديات  أمام  الدوام  عىل 

زيادة تدقيقنا وتتبعنا يف املصادر؛ كام أدى ذلك يف الوقت نفسه إىل تعرّضنا إىل التحدي 

يف مجال األرسة. بعنى أن الحركة النسوية تنشئ النساء املسلامت ليرتبنّي عىل مخالفة 

التعاليم اإلسالمية والتمرّد عليها. وبطبيعة الحال فإن هذا مسار عام، يتعرّض الرجل املسلم 

بتأثري منه إىل تحّوالت قيَميّة. كام تشتمل الحركة النسوية عىل تداعيات  واملرأة املسلمة 

املجتمع  إىل  النسوية  األبحاث  تسللت  حيث  للميالد  العرشين  القرن  أوائل  يف  حقوقية. 

الزوجات والزواج  إثارة مسألة تعدد  العربية، تم يف الخطوة األوىل  اإليراين واملجتمعات 

املنقطع. وبعد ذلك تّم طرح بحث عدم املساواة يف االمتيازات واالختيارات. وأنه ملاذا 

يحق للرجل أن ميارس السلطة عىل املرأة بوصفه رّب األرسة؟ وملاذا ترث املرأة أقل من 

املقدار الذي يرثه الرجل؟ وملاذا دية املرأة أقل من دية الرجل؟ وما إىل ذلك من التساؤالت 

األخرى. ويف خطوة أعمق، يتّم طرح بحث عدم العدالة الرتبوية؛ حيث تثار أسئلة من قبيل: 

الفتيان؟ وما إىل ذلك من األسئلة األخرى. ويف  الفتيات عن ألعاب  ملاذا تختلف ألعاب 
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الخطوة الثالثة تم طرح األبحاث األخالقية. وتم تداول أسئلة من قبيل: ملاذا يكون الزواج 

مقبوالً؟ وال يكون التعايش بني الجنسني دون زواج مقبوالً؟ ملاذا يجب أن يتقّوم الزواج بني 

جنسني مختلفني )رجل وامرأة(؟ وال يتقّوم بني جنسني متامثلني )الزواج بني املثليني(؟ وما 

إىل ذلك من األسئلة املشابهة. وبطبيعة الحال هناك أبنية مامنعة خاصة يف بعض البلدان 

اإلسالمية. من ذلك أن الرتكيبة العشائرية يف العراق ـ عىل سبيل املثال ـ تقاوم هذا النوع 

من األمواج والتيارات، وأما يف إيران فال وجود للرتكيبة العشائرية إال يف املناطق الحدودية 

التقليدية. إن العشرية  القيَم  مثل خوزستان. إن نظام رئاسة العشرية يف العراق يحافظ عىل 

تنقل ثقافتها إىل األجيال وتعمل يف الوقت نفسه عىل اإلرشاف عليها؛ ومن هنا يتعنّي عىل 

الحركة النسوية أن تعمل يف العراق عىل مكافحة أنظمة من قبيل النظام العشائري، وأما يف 

إيران حيث ال وجود للنظام العشائري، ميكن للحركة النسوية أن متارس نشاطها بانسيابية 

الناحية  من  أنها  بعنى  أيضاً.  عملية  تحديات  عىل  تشتمل  النسوية  الحركة  أن  كام  أكرب. 

العملية ال تدخل بلداً إال ويرتفع فيه منسوب الخالفات والنزاعات األرسية، وتزيد حاالت 

الطالق، وتختل مناذج العالقات بني الرجل واملرأة، وتقلب تركيبة السكان، وتحّول األرسة 

إىل أولوية ثانوية من وجهة نظر املرأة، وتجعل املناصب االجتامعية هي األولوية األوىل 

من وجهة نظرها. ويف الحقيقة فإن الحركة النسوية ترى أن القيَم االجتامعية أهم من القيَم 

األرسية.

* ما الذي يجب عىل املفكرين املسلمني فعله حيال مواجهة هذه التحديات.. وبالتايل، 

العامل  النسوية يف  الحركة  التحديات املعرفية واالجتامعية حيال  الخروج من  ما هي طرق 

اإلسالمي؟

ـ جوايب عن هذا السؤال هو تكرار هذه العبارة التي قلت فيها: إن الحركة النسوية قد تّم 

تضخيمها. ويف الحقيقة فإن األحداث الجوهرية تحدث يف طبقات أعمق. يف حني أننا نفرّس 

تلك التحوالت يف طبقات سطحية. يذهب ]عامل االجتامع الباكستاين / األسرتايل[ سهيل 

عناية الله ـ يف تحليل الطبقات العليّة ـ إىل االعتقاد بوجود أربع طبقات. الطبقة الفوقية التي 

هي من أبرز هذه الطبقات. عندما نقول يف التوصيف العلمي حول املرأة واألرسة بارتفاع 

حاالت الطالق، إمنا نشري إىل الطبقة الفوقية. ويف الطبقة الداخلية نتعرّض إىل بيان ماهية 

الطالق،  حاالت  ارتفاع  يف  واالجتامعية  والسياسية  واالقتصادية  الثقافية  والعوامل  العلل 
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ومن بينها اإلدمان واملطالبة باملساواة وما إىل ذلك. ويف هذه الطبقة يتم عرض األبحاث 

الطبقة  العقائد والحوارات. ويف هذه  العلمية. ولكن هناك طبقة أشد عمقاً، وهي مستوى 

تتوفر  املستوى،  هذا  الغربية. يف  والرؤية  الليربايل  الحوار  نحو  العامل  نتحدث عن حركة 

األرضية لنشاط الحركة النسوية. وأما الطبقة األعمق التي قلام يلتفت إليها أحد، فهي طبقة 

األساطري والنامذج؛ وعىل هذا األساس فإن دائرة مواجهتنا تكمن يف الطبقات األعمق، يف 

حني أننا نروم حّل املشكلة يف حدود الحركة النسوية، وأن نقللها إىل حّد كيفية حل مشكلتنا 

مع النسويني. وبعبارة أخرى: إن األفكار النسوية متثل تحدياً بالنسبة لنا، ولكن النسوية ال 

متثل جميع التحديات، وإن التحّدي األهم الذي يواجه اإلنسان الحديث هو الحياة اإلميانية 

العامل املعارص هو عامل ظهرت فيه رضورات جديدة، وعالقات  إن  العامل املعارص.  يف 

جديدة، وأشباه رضورات جديدة. يف إطار مواجهة هذه التحديات يجب العمل عىل تأسيس 

لجان علمية يك نطلع الُنَخب عىل ماهية هذا املسار، وإقحامهم يف هذه الطبقات األربعة. 

إن هذا االتجاه من شأنه أن يؤدي يف نهاية املطاف يف املقياس العام وعىل املدى الطويل 

إىل نجاحنا يف القيام بعمل إيجايب. يف هذه الحالة فقط سوف نتمكن من تحقيق النجاح 

الكبري.

* انطالقاً من اختباراتكم الشخصية، كيف ترون إىل املشاريع البحثية التي ميكن تصّورها 

كاسرتاتيجية مواجهة فكرية ومعرفية عىل هذا الصعيد؟

ـ أرى أن هناك بعض املشاريع والنشاطات العلمية التي مل يتم االهتامم بها حتى اآلن 

بشكل جاد. األول التعريف بسألة املرأة يف العامل املعارص. بعنى أنه ما هي املسائل 

القامئة والتي نحتاج إىل حلها بواسطة األدبيات الدينية. وما هي رضورات املرأة يف العامل 

بالنسبة إىل املرأة يف العامل الحديث؟ وما إىل  الحديث؟ وما هي قواعد الحياة اإلميانية 

ذلك من األسئلة األخرى. هذه أسئلة هامة، ومل يتم أخذها بجدية ومل نشهد حدوث عمل 

هام بشأنها. األمر الثاين البحث حول الفقه الحكومي، وفقه الوالية والفقه االسرتاتيجي. إن 

هذا النوع من التفقه يجب أن يتطابق مع أبحاث املرأة واألرسة. من ذلك مثالً أنه بالنظر إىل 

الرسالة العملية إذا تم طرح السؤال القائل: هل هناك إشكال يف حضور املرأة يف األماكن 

واألندية املختلطة من قبيل: الجامعات واألندية الرياضية وما إىل ذلك؟ فإن غاية الحكم 

ستكون هي القول بالكراهة، ولكن عندما تكون هناك سلطة دينية، فإن نوع الجواب يف الفقه 



حوارات تأسيسّية في علم االستغراب )رؤى وآراء نقدّية في العلوم اإلنسانّية الغربّية( 452

الحكومي سيكون مختلفاً؛ وذلك ألن السلطة عند تأسيس الجامعة املختلطة ستقف عىل 

مفرتق طريقني. من ذلك أنه قد يكون ذهاب الشخص إىل املدرسة املختلطة مباحاً، إال أن 

إقامة األماكن واألجواء املختلطة بااللتفات إىل التبعات والتداعيات املرتتبة عليها بالنسبة 

إىل الحكم والسلطة، تعّد حراماً. النموذج اآلخر الناظر إىل الرسالة العملية لو سأل سائل: 

أنا ال أريد الزواج؛ فام هو حكم عدم زواجي؟ نجيب عن ذلك: إن الزواج مستحب، وإذا مل 

يسقط الشخص يف املعصية بسبب امتناعه عن الزواج، فال إشكال يف عدم زواجه. واآلن 

بالنظر إىل الفقه الحكومي يتغرّي هذا السؤال عىل النحو اآليت: لو كانت السياسات التنموية 

بحيث يتجه الشباب إىل العزوف عن الزواج، فهل هناك إشكال فقهي يف ذلك؟ الجواب: 

نعم هناك إشكال يف ذلك، وإن هذا األمر حرام عىل الحكومة. وهناك الكثري من هذا النوع 

من النامذج. وعىل هذا األساس قد يكون الجواب عن سؤال واحد عىل املستوى الفردي 

مختلفاً عن املستوى الحكومي بالنظر إىل التداعيات االجتامعية واالقتصادية واألمنية وما 

الحكومي سوف  الفقه  فإنها يف  كانت خمسة،  إذا  التكليفية  األحكام  أن  وأرى  ذلك.  إىل 

تكون ثالثة فقط. بعنى أنه ال معنى للمكروه واملستحب يف الفقه الحكومي يف واقع األمر؛ 

الحكم واجباً، ولو كانت املصلحة راجحة  لو كانت هناك مصلحة ملزمة سوف يكون  إذ 

كان الحكم راجحاً، وإن مل تكن هناك مصلحة أبداً، كان الحكم حراماً. ال وجود للمباح يف 

مامرسة السلطة للحكم؛ ألن الحكومة تترصّف يف أموال املسلمني، وإن ترصفاتها منوطة 

باملصلحة. إذا مل يكن هناك مصلحة يف الترصّف، ال يكون هناك حق يف التدّخل. إن هذه 

املسألة قد تفتح عاملاً جديداً أمام أنظارنا، وإن االشتغال العلمي حول هذه املسألة يف غاية 

األهمية والحيوية. إن فقه الشيعة قبل عرص الشيخ الطويس كان فقهاً منصوصاً، وكان يتم 

االستناد إىل الروايات عند إصدار األحكام، وأما الشيخ الطويس فقد أدخل الفقه يف منعطف 

جديد، ميكن تسميته بتفريع الفروع والفقه االجتهادي. وبذلك تّم تقسيم الفقه إىل ما قبل 

الشيخ الطويس وما بعد الشيخ الطويس. واآلن نحن بحاجة إىل منعطف جديد، ونحتاج كام 

يف عرص الشيخ الطويس إىل تأسيس هذا املنعطف الفقهي الجديد.

* هل ترون يف النسوية اإلسالمية مصطلحاً صحيحاً؟ مبعنى هل باإلمكان رفع التعارض 

تنظرون إىل  وإذا كان ذلك ممكناً، كيف  بينهام؟  الرتكيب  يتّم  املفردتني عندما  بني هاتني 

االتجاهات التي تحمل عنوان النسوية اإلسالمية؟
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مصطلح  أنه  بعنى  اإلسالمية،  املاركسية  مصطلح  يُشبه  اإلسالمية  النسوية  مصطلح  ـ 

ينطوي عىل تناقض. يرى النسويون اإلسالميون أن باإلمكان تقديم قراءة نسوية عن اإلسالم. 

الفرد من  قراءة ال يسعى  قراءة نسوية عن اإلسالم؛ وهي  النسوية اإلسالمية  أن  نرى  ونحن 

ورائها إىل البحث عن الحقيقة أو اكتشاف الواقع، وإمنا يسعى إىل إحالل قيَمه الخاصة باسم 

الدين ومن خالل توظيف األدبيات الدينية. وعىل هذا األساس يتم استرياد قيمة أخالقية من 

نتيجة  الدينية، وتكون  بالتعاليم  التالعب  الغرب، مثل املساواة بني الرجل واملرأة، ثم يتم 

هذا التالعب استنباط حكم املساواة بني الرجل واملرأة. إن هذا الحكم ليس حكامً دينياً، 

وإمنا هو ـ عىل حّد تعبري الشهيد الشيخ مرتىض املطهري ـ أنشودة دينية وليس معرفة دينية. 

إن هذا من قبيل الفهم الشعري أو العرفاين للدين. ويف املقابل فإن االتجاه الديني هو ذلك 

االتجاه الذي يسعى إىل بلوغ كُنه الدين والوصول إىل ُصلب الدين والكشف عن اإلرادة 

اإللهية. يف هذا االتجاه ال يكون هناك حكم مفرتض مسبقاً. كام أنه ال يكون هناك سعي 

إىل إثبات حكم متعنّي عىل نحو سابق أيضاً. وعىل هذا األساس ميكن القول إن النسوية 

اإلسالمية نتاج تيارين؛ أحدهام التيارات السياسية، بعنى العمل عىل املواجهة السياسية 

ضد الحكومة. وأما التيار الثاين فليست له ماهية سياسية، وإمنا يواجه السؤال القائل: ما هو 

تعامل الدين مع االتجاهات ذات النزعة التطّورية؟ ويف مقام اإلجابة عن هذا السؤال هناك 

من تبنى النزعة التقليدية، بعنى أنه قال بأن التطور والتغيري يشء خاطئ، ويجب اإلرصار 

عىل الثوابت. بينام مال آخرون إىل اإللحاد وقالوا برضورة التخيل عن الدين والتغرّي بتغرّي 

قراءة عن  يقدم  بالدين، ولكنه  نطالب  بأننا  العامل. وهناك من أصبح من املجددين، وقال 

الدين تنسجم مع اإلنسان املتطّور واملتجّدد. وبذلك يصبح املتغرّي األصيل يف الحقيقة هو 

»التطّور« واملتغري التبعي هو »الدين«. ويف هذا االتجاه يجب عىل الدين أن يواكب التطّور 

قراءة عن  ينشدون  فإن هؤالء  األساس  أبداً. وعىل هذا  عنه  يتخلف  وأن ال  خطوة خطوة، 

الدين الذي يتقبل هذا التطّور. ومن مصاديق هذا االتجاه ما نجده يف أبحاث كل من محمد 

مجتهد شبسرتي، وعبد الكريم رسوش، ومحسن كديور.

* ما هي مداخل أو مناذج الحركة النسوية يف العامل اإلسالمي؟

ـ إن للحركة النسوية يف العامل اإلسالمي محورين؛ فبعضهم علامنيون وملحدون، من 

تتبنى  وإمنا  الدينية،  الهواجس  تتبنى  ال  مرص  يف  السعداوي  نوال  الدكتورة  أن  مثالً  ذلك 



حوارات تأسيسّية في علم االستغراب )رؤى وآراء نقدّية في العلوم اإلنسانّية الغربّية( 454

التفكري الليربايل. وأرى أن مرشوع هؤالء لن يكتب له النجاح يف البلدان اإلسالمية؛ إذ أن 

النسويني  البلدان يحملون رواسب دينية أصيلة ومتجّذرة. وهناك من  الناس يف هذه  عامة 

مع  النص  لغرض متاهي  الديني؛  النّص  قراءة  بإعادة  ويطالبون  دينية،  من يحمل هواجس 

زيد،  أبو  حامد  ونرص  الحداد  طاهر  أمثال  من  األشخاص  بعض  إن  الجديدة.  التحوالت 

بني  من  إن  مرادهم.  منه  ويستنبطون  قراءاتهم،  عليه  يفرضون  النص،  يف  يخوضون  حيث 

املتديّن.  املجتمع  تأييد  لكسب  سياسياً  تكتيكاً  ينتهجون  أشخاص  هناك  الجامعة  هذه 

وربا كانوا متدينني يف الواقع، ولكنهم مستنريون أيضاً. ومن هنا فإنهم عىل أساس االتجاه 

التجديدي، يطالبون بإعادة قراءة النص، بحيث يُفهم منه ـ عىل سبيل املثال ـ املساواة بني 

الرجل واملرأة. إن هذه الجامعة تعرف يف الغالب باسم »النسوية اإلسالمية«. إن النسويني 

النص  هذا  صلب  من  املساواة  استنباط  يرومون  ولكنهم  النص،  هاجس  يحملون  الذين 

بشكل وآخر، إمنا يعملون ـ بعبارة أخرى ـ عىل اقتباس القيَم من العامل الحديث، ولكنهم 

يطالبون باستخراجها من النص بشكل منهجي. ومن هنا أرى أن النسوية اإلسالمية تنطوي 

عىل مفهوم متناقض؛ إذ أن اإلسالم إمنا يتقّوم بأصالة التعبّد لله سبحانه وتعاىل. إن كل جهد 

الفرد يف هذا االتجاه يكمن يف اكتشاف إرادة الله، وليس إثبات القيمة التي تتخذ من جهة 

أخرى وتصبح هي املبنى، ثم يتم السعي إىل إثباتها عىل أساس النص. ال شك يف أن هذا 

األسلوب ليس دينياً، وإن األحكام الدينية ال تستنبط منه.

خالل  من  نعمل  أن  مبعنى  وممكنة؟  صحيحة  الغرب  مع  االنتقائية  املواجهة  هل   *
التفكيك والفصل بني العقائد والتداعيات واملعطيات الغربية يف حقل »الحسن« و»القبيح«؟

هناك  الزاوية  هذه  ومن  العميل.  الواقع  ومتحققة يف  بل  ممكنة،  االتجاهات  هذه  إن  ـ 

من يذهب إىل االعتقاد بأن الكثري من الظواهر، من قبيل: السينام، إمنا هي مجرّد وسيلة، 

أيدي  يف  وقعت  وإن  صالحة،  ستكون  الصالحني  أيدي  يف  وقعت  إذا  الوسيلة  هذه  وإن 

السيّئني والفاسدين، ستكون سيّئة وفاسدة. مثل املُدية التي يتم استعاملها من قبل اإلنسان 

بطن شخص  بها  يبقر  قد  يد شخص سكران،  وقعت يف  إن  ولكنها  جيد،  بشكل  الصالح 

بريء. وعىل هذا األساس تكون التكنولوجيا بنزلة األداة الحيادية، التي ال تستبطن يف ذاتها 

أي اتجاه محدد. ويف املقابل هناك رأي آخر يقول بأن التكنولوجيا التي تنتج عىل أساس 

حاجة مرتاكمة، تحتوي عىل تبعات خاصة. من ذلك مثالً أن الجهاز الخليوي يتم إنتاجه يف 
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املجتمع الذي يتجه نحو الفردانية. ففي البداية ظهرت صناعة السينام بوصفها منتج يحمل 

التلفزة  إىل صناعة  ذلك  وبعد  التلفاز،  نحو  األمور  اتجهت  ثم  عالية.  اجتامعية  خصائص 

الهوائية والقنوات والشبكات التلفزيونية، وبعد ذلك نحو اإلنرتنت الذي كان يُعد تقنية أكرث 

شخصانية، حتى وصلنا يف اللحظة الراهنة إىل جهات اجتامعية جديدة وأجهزة الخليوي 

التي تعد من التكنولوجيا الفردانية بالكامل. إن التقنية تتيح لكم الوصول إىل ميولكم الفردية 

يف كل زمان ومكان. إن التلفاز وسيلة أرسية، حيث تتم مشاهدته يف كنف األرسة. ويف هذه 

األجواء تحدث بعض الخالفات حول متابعة القنوات املتعددة، ويضطر الطرفان إىل االتفاق 

عىل قناة تلفزيونية واحدة، وأما اآلن فيمكن لكل فرد أن يتجه إىل جهازه الخليوي الخاص 

به، ويلبي رغبته وميوله. وعىل كل حال كانت هناك حاجة وقد متخض الجهاز الخليوي 

من صلبها. لقد تحدث نيل بوست حول اتجاهات وتبعات التكنولوجية بالتفصيل، وذهب 

إىل االعتقاد بأن الوسيلة اإلعالمية تحتوي يف ذاتها عىل جهة. ومن هنا فإن التكنولوجيا ال 

بحسب خطابها، بل بحسب تركيبتها وبنيتها تشتمل عىل آثار وتداعيات مختلفة ومتنّوعة. 

وبذلك فإن التكنولوجيا تعمل يف ذاتها عىل تنمية ونرش قيَم الحداثة والرأساملية والليربالية. 

إن وسائل اإلعالم من باب املثال تعترب يف ذاتها ظاهرة حداثوية. إن الذي ميتلك وسيلة 

إعالن، يستحوذ عليه الضجر والسأم، ويصل الحسن والقبيح بالنسبة له إىل حّد عدم التيّقن. 

تجاه  موقفاً  يتخذ  لن  الطويل  املدى  عىل  فإنه  اإلعالمية،  الوسيلة  عىل  الفرد  يعتاد  عندما 

األحداث، وال يخفى أن »طول مجالسة األرشار توجب سوء الظن باألخيار«. وبذلك تنهار 

العارف واملتهتك، وعىل هذا  يفرّق بني اإلنسان  الفرد لن  حدود الحسن والقبيح. إن هذا 

نعتقد بوجوب  التكنولجية حيادية. عندما  األطر واألساليب  بأن  االدعاء  األساس ال ميكن 

االستفادة من املحاصيل واملنتجات الغربية الحسنة والجيدة، ونجتنب املحاصيل القبيحة 

العقائد يف  أو  املحاصيل  هذه  تبلورت  التي  الحاضنة  إىل  الغالب  نلتفت يف  ال  والسيئة، 

صلبها. إن الكثري من هذه املنتجات تنتمي إىل الحاضنة والفضاء املفهومي للحداثة. عندما 

نستفيد من هذه املنتجات يف فضائها املفهومي، علينا أن ندرك ونلتفت إىل ما إذا كنا قد 

فصلنا الفضاء املفهومي لذلك املنتج أم ال؟ أرى أن كل ما يأيت من الغرب، ما مل يتم تحليله 

بالكامل وتوطينه، سوف ميثل دعوة ودعاية للفضاء الذهني الغريب، ومن هنا ميكن له أن 

ينطوي عىل مخاطر للمجتمع اإلسالمي، وعليه ال بد من االلتفات إىل هذه املسألة بشكل 

خاص.
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الناقدين للغرب ـ من األشخاص الذين  * هل ميكن لكم أن تسّموا لنا أهم املفكرين 
يقيمون يف الغرب والعامل اإلسالمي والرشق األقىص ـ األعم من الذين عملوا عىل بحث 

ودراسة املسائل الجنسية، واملرأة، واألرسة، والنسوية؟

ـ قبل ما يقرب من عقدين من الزمن كانت هناك يف مرص مناظرات يف هذا الشأن بني 

مقاالت سجالية  الفرتة  تلك  رأيت يف  السعداوي«. حيث  »نوال  وبني  »هبة رؤوف عزت« 

والعمل  »املرأة  بعنوان:  الديني،  للفكر  العاملي  بينهام. كام صدر كتاب عن املعهد  فيام 

السيايس: رؤية إسالمية«. ولألسف الشديد ليس لدى الشيعة نساء بارزات قدمن نشاطات 

بحثية مفيدة ونافعة. إن هذه الفئة من النساء ينهمكن عادة يف النشاطات االجتامعية، ومل 

يخضن يف األبحاث النظرية. ويف هذا الشأن نجد املرأة الشيعية اإليرانية يف الطليعة. وعىل 

الرغم من ذلك صدر للسيدة فريبا عالسوند كتاب تحت عنوان »زن در اسالم«، وقد ترجم 

إىل اللغة العربية من قبل مركز الحدائق تحت عنوان »املرأة يف اإلسالم«. إن لدى الدكتور 

بستان دراسات وتأمالت حول املسائل الجنسية أيضاً. وال أعرف أشخاصاً غري هؤالء. ويف 

الواقع لو كان هناك غري هؤالء لكنت قد عرفتهم؛ وذلك بحكم نشاطي وتخصيص يف هذا 

الحقل. وبطبيعة الحال هناك الكثري من األشخاص الذين تعرّضوا إىل هذه املسألة بشكل 

جزيئ ومصداقي، من أمثال: محمد تقي سبحاين، حيث صدر عنه الجزء األول من كتاب 

»الگوي جامع شخصيات زن مسلامن« )النموذج الجامع لشخصية املرأة املسلمة(. إن هذا 

الكتاب قد ركز يف الغالب عىل األبحاث املبنائية، وقلام شكل بحث الجنس هاجساً له. 

ميكن لنا أن نذكر جيالً جديداً يف إيران تناول هذه املسائل واألبحاث بشكل جاد، ولكن مل 

تصدر لهذا الجيل أبحاث عميقة يف هذا الشأن حتى اآلن.



العلوم االجتماعّية ذات الماهّية الغربّية 
ال تالئم االجتماع اإلسالمي

حوار مع عالم االجتماع اإليراين غالم رضا جمشيدي ها]1]

عىل  الغريب  االجتامع  علم  نظريّات  تفرتضها  التي  التحّديات  مدار  الحوار  هذا  يدور 

املجتمعات املسلمة. وقد طرحنا جملًة من األسئلة اإلشكالّية يف هذا الصدد عىل الباحث 

من  االجتامع  علم  الدكتوراه يف  الحائز عىل شهادة  الدكتور غالم رضا جمشيدي  اإليراين 

أصدر  وقد  طهران.  جامعة  يف  متفّرغ  كأستاذ  حالًيا  ويعمل  إنجلرتا،  يف  مانشسرت  جامعة 

جمشيدي الكثري من الكتب واملقاالت املتنّوعة يف بحث نظريات العلوم االجتامعّية، وله 

كذلك تأّمالت حول علم االجتامع اإلسالمي أيًضا، له عدٌد من املؤلّفات يف علم االجتامع 

اإلسالمية(،  )الحضارة  الكريم(،  القرآن  يف  االجتامعية  واملقوالت  املفاهيم  )منهج  منها: 

)العدالة االجتامعية يف فكر آية الله السيد محمد باقر الصدر(، )علم االجتامع التاريخي يف 

فكر الشهيد املطهري(، )مفهوم العدالة من وجهة نظر الفارايب وابن خلدون(. 

معه جرى الحوار التايل:

»املحرر»

* حول مدار أّي نوع من األسئلة تّم تنظيم آراء علم االجتامع الغريب بشكلها التقليدي؟

- يف البداية نشري إىل مقّدمة وهي أّن باإلمكان قراءة الغرب من زوايا مختلفة، وال سيّام 

من الناحية »األنرثوبولوجية«. إّن أكرث الغربيني ـ طبًقا للرؤية األنرثوبولوجية ـ عنرصيون ـ ال 

بعنى الـمركزية األوروبية )Eurocentrist( ـ بحيث إنّهم ال يتقبّلون األعراق األخرى. إّن 

لدي نظريّة باسم )الدولة والحضارة(، حيث قّدمت فـي إطارهـا نظريّات أرسطـو وأفالطـون. 

]1]-  تعريب: السيد حسن عيل مطر الهاشمي.
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ومن هنا فقد رغبت فـي الرجوع إىل أرسطـو والتعرّف عليـه من خالل آثاره بنفيس بدالً من 

االستامع إىل أقوال اآلخرين بشأنه. من ذلك أيّنـ  عىل سبيل املثالـ  قرأت كتاب »السياسة« 

السبب  هو  ما  القائل:  للسؤال  عن جواب  الدوام  أبحث عىل  وكنت  عّدة،  مرّات  ألرسطو 

عنه من  الجواب  أريد  الذي  السؤال  ما هو  أو  الكتاب؟  تأليف هذا  إىل  أرسطو  دفع  الذي 

وراء تأليف كتاب »الجمهوريّة« أو »القوانني« ألفالطون؟ يذهب املختّصون يف علم النفس 

إىل االّدعاء بأنّهم أبدعوا علم االجتامع، وإّن كّل ما تّم طرحه يف مورد املجتمع إمّنا يرتبط 

وقلت: ملاذا  املسألة  هذه  الدوام  وقد طرحت عىل  التقليدية.  والعصور  املاضية  باألزمنة 

يتّم طرح السؤال عىل هذه الشاكلة؟ أليس من األفضل أن يتّم السؤال حول ماهيّة مسألة كّل 

مفّكر ونوع الجواب الذي يقّدمه عن تلك املسألة؟ إذ يف هذا املستوى يتّم تحديد إبداع 

كّل مفّكر. لقد أدركنا ـ طبًقا لهذا االتّجاه ـ أّن هناك سؤالني مشرتكني بني جميع املفكرين 

الكبار، ومن بينهم املفكرون املختّصون يف الحضارة اليونانيّة واإلسالميّة والغربيّة. السؤال 

األّول: كيف تغرّيت املجتمعات السابقة وتحّولت حتى وصلت إىل وضع أفضل؟ والسؤال 

السؤال  يف  موجودان  السؤالني  هذين  إّن  الراهن؟  الوضع  تنظيم  عىل  نعمل  كيف  الثاين: 

التقليدي ألوغسطني يف كتاب مدينة الله أيًضا. ويف الحقيقة فإّن األرضيّة االجتامعيّة لتأليف 

هذا الكتاب قد متثّلت يف أّن روما كانت تنظر إىل ظهور السيد املسيح بوصفه دليالً عىل 

اندحارها. وقد ذكر أوغسطنيـ  يف مقام إنكار هذا التصّورـ  أّن روما كانت محكومة باالندحار 

واالنهيار عرب مسار تاريخيٍّ بدأ منذ عرص آدم وحواء. ثم أشار إىل العصور الوسطى ونهاية 

العصور الوسطى. كام كان هذا هو سؤال املفكرين اإلسالميني، وال سيام منهم ابن خلدون 

أيًضا؛ إال أّن النقطة الجديرة بااللتفات هي أّن هؤالء املفكرين مل يرصّحوا بهذه األسئلة، 

ولكن هذا ما ميكن فهمه من جميع مؤلّفاتهم. ويف الحقيقة فإنّهم إمّنا بارشوا تأليف كتبهم 

من أجل اإلجابة عن هذه األسئلة. وبطبيعة الحال فإّن ابن خلدون يقول رصاحة: إّن سؤايل 

عبارة عن: ما هو السبب يف التغرّي والتحّول الذي حصل يف الحضارة اإلسالمية ـ يف شامل 

أفريقيّة ـ ويف العامل بشكل عام؟ كام تعرّض ابن خلدون يف رسالة بعثها إىل صديق له إىل 

هذه املسألة القائلة: ملاذا تحّولت املدن اإلسالمية إىل أطالل وخرائب بعد أن كانت بنزلة 

شموس الرشق يف العمران واالزدهار؟ ويف الحقيقة فإّن ابن خلدون يتعرّض بالسؤال إىل 

أسباب هذه املتغرّيات؛ وعىل هذا األساس فإّن علم االجتامع التقليدي قد تبلور بفعل هذا 

الّنوع من األسئلة. إّن ماهية هذا السؤال تاريخيّة، بعنى كيف تحّولت املجتمعات السابقة، 
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العرص  تنظيم  كيف ميكن  وكذلك  الحديث؟  العرص  إىل  املطاف  نهاية  حتى وصلت يف 

الحديث؟ وعىل أثر هذا البحث رصّحت طائفتان بأّن دراسة املتغرّيات والتحّوالت بحاجة 

إىل علم. فأّوالً قد رّصح ابن خلدون ـ من بني املسلمني ـ بالحاجة إىل علم خاص، وسوف 

أسعى إىل تأسيسه. وكان األوروبيون ميثّلون الطائفة الثانية، حيث توّصلوا إىل هذا السؤال 

ابن  أطلق  وقد  جديد.  علم  تأسيس  إىل  الحاجة  وأدركوا  قرون،  بخمسة  خلدون  ابن  بعد 

خلدون عىل علمه التأسييس هذا اسم »علم االجتامع«.

* ملاذا مل يقم أفالطون أو أرسطو ببحث األوضاع االجتامعية؟ بينام كان هاجس ابن 
خلدون هو التأسيس لعلم االجتامع، فام الذي دفعه إىل علم جديد مل يدخل يف اهتاممات 

أفالطون أو أرسطو.

التي  االجتامعيّة،  املتغرّيات  يكمن يف  األّول  الدليل  ذلك:  رئيسان يف  دليالن  هناك   -

يجب إدراكها من قبل هؤالء املفكرين. والدليل الثاين يكمن يف نظريّتهم األنرثوبولوجية. 

 »Predestination theory« ويف األساس، إّن األوروبيني يؤمنون بنظريّة يطلقون عليها اسم

يذهب  وعبيد.  أحرار  طبقتني:  إىل  ينقسمون  الّناس  أّن  بعنى   ،»Eifferent people« أو 

أرسطو يف الصفحات من 12 إىل 14 من كتاب السياسة إىل االعتقاد بأّن بعض الّناس طبًقا 

لقوانني الطبيعة قد ولدوا عبيًدا، والبعض اآلخر قد ولدوا أحراًرا. والّنقطة الجديرة باملالحظة 

هنا تكمن يف أنّه ال يقول: »طبًقا للقوانني اإللهيّة«، وإمّنا يقول: »طبًقا للقوانني الطبيعيّة«. 

ويف الصفحة رقم 14 يقول: إّن الربابرة عبيد، واليونانيني أحرار. يفهم من كالم أرسطو أّن 

املفّكرين املعارصين لحكم أرسطو كانوا يسعون إىل تربير السياسة. وقد أقمت عالقة ما 

بني العلم والسياسة، ووجدت أّن املفّكرين كانوا خدًما للساسة. وبعنى آخر: إّن املفّكرين 

كانوا يف خدمة السلطة. والنقطة الجوهرية هي أّن أرسطو ال يقول إنّه يعتقد ذلك، أو إّن الله 

هو الذي يحكم بذلك، وإمّنا يقول: إّن هذا إمّنا يكون عىل طبق قوانني الطبيعة. وبطبيعة 

الحال ميكن التعرّف عىل ما يُشبه هذا الرأي عند اليونانيني اآلخرين أيًضا. وقد تّم بيان هذه 

الرؤية من جانب أفالطون بشكل آخر. كام توجد هذه الرؤية بني املفكرين الجدد أيًضا. أذكر 

أّن الدكتور عيل رشيعتي نقل عن زيغفريد قوله: إّن الله خلق نوعني من البرش، وهام: العاّمل 

والطبقة الدنيا، والسادة. واملراد من السادة هم سكان أوروبا من ذوي البرشة البيضاء، وأما 

سائر الناس يف أقطار العامل فهم عامل وعبيد. وامللفت أنّه ال يقول: إيّن أقول ذلك، وإمّنا 
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يقول: إّن الله هو الذي خلق الناس عىل هذه الشاكلة. ومن هنا توّصلت إىل نتيجة مفادها 

الذين يصلون إىل  يعمل  بأن  السلطة والنظرية األنرثوبولوجية. وذلك  ارتباطًا بني  أّن هناك 

السلطة يف بادئ األمر عىل تقزيم الطرف املقابل واحتقاره. لقد ورد يف كتاب »خطأ الفرضية 

العرقية: اآلري والسامي والرتيك«، ما ييل: »إّن الزنوج حتى إذا عاشوا يف مناطق ذات طبيعة 

باردة وأنهار عذبة، سيواصلون إنجاب حيوانات من جنسهم. إيّن يف حكمي عىل ثقٍة تاّمٍة 

بأّن ما يجري يف طبيعة النباتات، يصدق يف حّق البرش أيًضا. إّن التفاح والصنوبر والجوز 

والربتقال ال تثمر من شجرة واحدة، وهذا األمر يؤكّد أّن اإلنسان األبيض املنتج واملبدع ال 

ميكن أن يولد له أوالد يشبهون أوالد السود من ذوي الشعر الفلفيل، والذين ال ميكن لهم 

تشاهدون  الرشق سوف  إىل  ذهبتم  »لو  قوله:  زيغفرد  ينقل عن  يبدعوا يف يشء«. كام  أن 

هناك صناعة وتصمياًم وإدارات تشبه يف الظاهر نظائرها املوجودة عندنا، ولكّنكم رسعان ما 

ستدركون أّن أفضل الرشقيني يف املحّصلة ال ميتلكون من ناحية الجدوائيّة قيمة أحقر غريب 

يوجد بني أظهرنا«. وعىل هذا األساس فإّن النظريّة األنرثوبولوجية لدى الغرب متثّل موضًعا 

ا؛ وذلك ألّن الغربيني يعتربون أنفسهم أفضل مّنا، وإنّهم يف األساس يتبّنون مقولة العرق  هامًّ

األسمى. ويف الحقيقة فإنّهم مل يتوّصلوا إىل نظريّة املساواة بني الناس إال يف القرن الثامن 

 يف عهده إىل عامله عىل مرص مالك األشرت  عرش للميالد. قال اإلمام أمري املؤمنني 

النخعي: »إنّهم صنفان إّما أخ لك يف الدين، وإما نظري لك يف الخلق«. ولذلك ال يحّق لك 

أن تظلمهم. وأرى أّن هذا الكالم يجب أن نضعه نصب أعيننا وليس ما يقوله هيغل أو كارل 

ماركس وأرضابهام. وعىل كّل حال فأن يسمح الغربيون ألنفسهم بأن يأتوا من أقىص العامل 

إىل هذه الناحية من العامل، فهذا يعني أنّهم يعتربون سائر الشعوب واألمم »ال يشء« وأنّهم 

قّوتهم. ويف  رهن بدى  السيطرة  إىل  فإّن حجم سعيهم  الحال  وبطبيعة  »كّل يشء«.  هم 

مرحلة من الزمن كانت إنجلرتا متثّل القّوة العظمى، وقد استولت بذلك عىل جميع األقطار، 

واليوم انتقلت القّوة إىل الواليات املتحدة األمريكية. وعىل كّل حال ميكن لهذه النقطة أن 

تشّكل بداية لالستغراب. وميكن تسمية هذا البحث »تحليل املباين األنرثوبولوجية لنظرية 

السلطة«.

* ما هي أنواع علم االجتامع يف الغرب؟ وهل تؤّدي الحلول ـ التي يقّدمها علم االجتامع 
العملّية  أو  النظريّة  التحديات  خلق  إىل  ـ  االجتامعّية  املشكالت  حّل  أجل  من  املتداول 

للمسلمني؟
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يد  عىل  االجتامع  علم  تأسيس  منذ  الكثري  كان  مختلفة.  حقوالً  االجتامع  لعلم  إّن   -

أوجست كونت يتوقّع لهذا العلم أن يضطلع بدور التاريخ والدين. كام كان هناك من يتوقّع 

أن يقوم علم االجتامع بدور الشارح لتحّوالت املرحلة الصناعيّة. ويف الحقيقة هناك توقّعات 

مختلفة من علم االجتامع، ومل يكن املراد منه مجرّد التعرّف عىل املجتمع. ومن هنا فقد 

قيل يف البداية: إّن عرص الدين قد انتهى. نعلم أّن أوجست كونت قد أحّب امرأة، ولكّنها 

ماتت بعد فرتة. فجلس أوجست كونت عىل قربها وأخذ يذرف الدموع، ويف آخر حياته آمن 

بـ »دين اإلنسانية«، وبعبارة أخرى: كان كونت يف البداية يخالف الدين، ولكّنه بعد وقوعه 

يف الغرام والبكاء عىل قرب حبيبته، قال بعبادة معبود ما. ويف الحقيقة فإّن مدرسته تنتهي يف 

آخر املطاف إىل العبوديّة. وهناك اليوم من يقول بهذه الرؤية، وهي أن يقوم علم بترشيح 

التاريخ واملستقبل، بيد أّن هذا العلم الجامع والذي أعرّب عنه بـ »املتعّدد االتّجاهات« غري 

ممكن. إّن كونت يف ترشيح علم االجتامع أهمل تعريف الكثري من املسائل، بل انه عرّف 

علم االجتامع بالتاريخ. ثّم جاء دوركهايم بعد ذلك ليبنّي الظاهرة االجتامعية، وأصبح هذا 

الحقل أكرث تخّصصيّة. واليوم أضحى من املمكن يف مجتمعنا إضافة بادئة أو الحقة »علم 

االجتامع« إىل كّل يشء. من قبيل: »علم اجتامع املرّسات«، و»علم االجتامع الصناعي«، 

الشباب«، و»علم  السيايس«، و»علم اجتامع  و»علم االجتامع األرسي«، و»علم االجتامع 

وما  االجتامعية«،  اآلفات  اجتامع  و»علم  الفراغ«،  االجتامع  و»علم  األعامل«،  اجتامع 

الحقيقة هناك لجميع أقسام املجتمع نوع من علم االجتامع واإلرشادات  إىل ذلك. ويف 

االجتامعية. إّن الوجه املشرتك لهذه الحقول يكمن يف وجوب التدقيق يف األدلّة واألسباب 

والخلفيّات االجتامعيّة. وإّن بعض هذه الحقول، من قبيل: »علم اجتامع الشباب« يعترب من 

الحقول الجديدة؛ وعىل هذا األساس فإّن علم االجتامع حاليًا يّدعي كّل يشء، وأنّه يستطيع 

أن يتدّخل يف هذه الحقول وأن يأيت بكالم جديد فيها. ولكن بشكل منطقي فإّن علم اجتامع 

املعرفة ونظريات علم االجتامع تحتوي عىل مستوى أعىل بالقياس إىل علم اجتامع اآلفات 

االجتامعية. والنقطة الهامة هي أّن علم االجتامع يف األساس علم تاريخي. إّن سؤال علم 

. وعىل  االجتامع ومواّده تاريخيّة، بعكس ما كان يُظّن سابًقا من أنّه منهٌج إثبايتٌّ وتجريبيٌّ

من  كانوا مؤرخني  وفيرب وغريهام  أوجست كونت  أمثال  من  املفكرين  أكرث  فإّن  كّل حال 

قبل أن يكونوا علامء اجتامع؛ إال أّن علم االجتامع األملاين تفهيميٌّ بشكل أكرب، ومن هنا 

فهو يختلف عن علم االجتامع الفرنيس؛ وذلك الختالفهام يف املباين الفلسفية. فهؤالء قد 
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التقطوا املباين الفلسفية واملنطقية وحسبوها من علم االجتامع. وعىل كّل حال فإّن للفلسفة 

والتاريخ دوًرا رئيًسا بالنسبة إىل املعطيات التجريبية؛ وذلك ألنّك حتى إذا امتلكت ماليني 

نتيجة. وعىل هذا  فلسفيّة، لن تصل إىل  لديك ذهنيّة  أن يكون  التجريبية، دون  املعطيات 

األساس فإّن للعلم ناحية تاريخيّة، وإّن تاريخ املسلمني يختلف عن تاريخ الغربيني. لقد 

كان تاريخهم ـ عىل حّد زعم الدكتور عيل رشيعتي ـ بأنّهم قد تقّدموا بعد تخلّف، يف حني 

أنّنا تخلّفنا بعد تقّدم؛ وعىل هذا األساس فإّن مشكلة املسلمني تختلف عن مشكلة الغربيني 

بشكل كامل. وقد كان الدين بالنسبة لهم عىل شكل، وبالنسبة لنا عىل شكل آخر. وإنّنا إذا 

كّنا نعاين من مشكلة فإّن مرّد هذه املشكلة يعود إىل عدم التزامنا باملعتقدات الدينيّة. ومن 

هنا فإّن العلوم اإلنسانيّة ذات املاهية الغربية، ال ميكن لها أن تتناسب مع ثقافة املسلمني؛ 

وذلك ألّن تاريخهم ميثّل تاريًخا آخر. إّن الكثري من آراء املفّكرين الغربيني عىل الرغم من 

صّحتها واشتاملها عىل معلوماٍت جيّدة، ولكّنه ال تنسجم مع رشائط املسلمني وبيئتهم. إّن 

الّناس هنا ال يفهموا هذه اللّغة، وإّن الذين يجب أن يقفوا عىل رأس هذا النشاط، ال شأن لهم 

بهذا الكالم أصالً؛ فال أحد يقوم بالتضحية باسم هيغل. ويف الحقيقة هناك منظومة نظريّة 

أخرى يقوم الفرد املسلم بالتضحية عىل طبقها، وعىل هذا األساس رغم اعتقادي بوجوب 

فإيّن ال جرم  الغربيّة،  األفكار  وتعريفهم عىل  املبدعني،  لألشخاص  االجتامع  علم  تعليم 

أعتقد بأّن آفكارهم ال تعّد بوصفها حالً نهائيًّا بالنسبة لنا، ويف الحّد األدىن يجب العمل عىل 

تأميم أفكارهم. ومن هنا فإيّن أذهب إىل االعتقاد بأّن علم االجتامع علٌم تاريخيٌّ وله قواعده 

وقواعدنا  بتاريخنا  نحتفظ  أن  يجب  االجتامع،  بعلم  االنتفاع  أردنا  فإذا  الخاّصة.  الفلسفيّة 

الفلسفية الخاّصة.

* كيف كانت أساليب نقد آراء الغربيني يف علم االجتامع من قبل املسلمني؟ وكيف 
ميكن العمل عىل تحسينها نوعياً؟

- سبق يل أن ذكرت إّن جانبًا من علم االجتامع يعود إىل املباين الفلسفيّة والتاريخيّة، 

ينتقدوا نظريات علم االجتامع. ومن مصاديق  الفلسفة، ميكن لهم أن  وأّن املطلعني عىل 

ذلك الشهيد الشيخ مرتىض املطهري؛ حيث عمد إىل نقد أفكار علامء االجتامع الغربيني. 

الّناس  إىل  بالّنظر  كان  إمّنا  كونت  أوجست  عند  للتفكري  الثالثة  املراحل  اعتبار  أّن  ورأى 

العاديني. يف حني أنّه يجب الّنظر يف هذا الشأن إىل العلامء يف كّل عرص. كام ذكر الشهيد 
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اللوازم  من  وفهمهام  والتاريخ  الفلسفة  إدراك  فإّن  وعليه  أيًضا؛  أخرى  إشكاالت  مطهري 

السيد محمد  الشهيد  الله  وآية  الدكتور عيل رشيعتي  كان  هنا  االنتقاد. ومن  الرضوريّة يف 

باقر الصدر وغريهام، من النامذج الناجحة يف نقد األفكار والنظريات االجتامعية. كام قام 

الشهيد الصدر بنقد أفكار كارل ماركس يف كتب »اإلنسان املسؤول والصانع للتاريخ من 

وجهة نظر القرآن«، و»السنن االجتامعية يف القرآن«. ثم إنّه يجب علينا العلم برتاثنا بشكل 

أنّهم ال  التي يعاين منها املسلمون تكمن يف  كامل. ويف الحقيقة فإّن املشكلة األساسية 

يعرفون أنفسهم. هناك الكثري من األبحاث الثقافيّة املتبلورة يف حقل الحضارة اإلسالمية. 

الزمنيّة نظرية األجيال، وهذا يستحّق اإلعجاب.  وقد عرض ابن خلدون يف تلك املرحلة 

وبعبارة أخرى: إّن الشخص األّول الذي استفاد من نظريّة اسمها األجيال يف تاريخ التفكري 

االجتامعي، وعمل يف ضوئها عىل إيضاح وتفسري األحداث االجتامعية هو ابن خلدون. 

وقد سبق للخواجة نصري الدين الطويس ـ قبل ابن خلدون ـ أن قال يف كتابه اخالق نارصي: 

التي  األشياء  هي  املقتنيات  من  واملراد  املقتنيات.  هو  الحاكم  تغيري  يستوجب  الذي  إّن 

الذي  واالحرتام  التقدير  أو  بالرثوة  تتمثّل  أن  املقتنيات  لهذه  وميكن  الفرد.  عليها  يحصل 

ولألسف  سلوكهم.  تغيري  إىل  السياسة  رجال  تدفع  األمور  هذه  إّن  يقول:  إنّه  الحد.  يفوق 

بحضارتنا.  كافيًا  وإدراكًا  وعيًا  منتلك  ال  حيث  جًدا،  ضعيفة  ألنفسنا  معرفتنا  فإّن  الشديد 

يبادرون  إنّهم  املتقّدمني.  إعادة صياغة كلامت  الغربيني هي  املفكرين  نظريات  أهّم  وإّن 

التفكري يف الحضارة  بتاريخ  أنّنا ال منتلك من املعرفة  إاّل  إىل تكرار نظرياتهم الصحيحة. 

اإلسالمية سوى القليل؛ وعىل هذا األساس فإيّن يف مقام اإلجابة عن سؤالكم، أذهب إىل 

االعتقاد بأّن املطّلعني عىل املباين الفلسفية والذين ميتلكون املعرفة الكافية والالزمة يف 

حقل الحضارة اإلسالمية، هم وحدهم القادرون عىل مامرسة النقد. ثم إّن عىل من ميارس 

النقد أن يكون عىل دراية كاملة باملعرفة الدينية.

* ما هو التحّدي الذي يفرضه تفكري أوجست كونت وخصوصاً تلك التي تّم تقدميها يف 
حقل الدين واملعنويات أو ألقت بشعاعها عىل علم الدين واملعنويات ـ وما هي انتقادات 

املسلمني عليها؟ 

- إّن املراحل الثالثة ألوجست كونت بارزة من بني أفكاره، رغم أنّها مل تحَظ باالهتامم 

الربانيّة  ينتقل من املرحلة  إّن اإلنسان  الثالثة:  الكايف. يقول أوجست كونت يف املراحل 
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إىل املرحلة امليتافيزيقيّة ومنها إىل املرحلة اإلثباتيّة. ولكني أرى أّن هذه املرحلة ال تصّح 

بالنسبة إىل اإلنسان؛ إذ ليس كّل الناس سواء. يف حني أنّه وضع نظريّة يف األنرثوبولوجيا 

عىل هامش »الطبيعة البرشية«. إّن طبيعته البرشيّة تقوم عىل جدول باسم »جدول املخ«. 

إّن نظريّته يشء ممتع. بيد أّن شاخص هذه النظريّة يكمن يف أنّها تخرج كّل ما كان كامًنا يف 

قلب اإلنسان وتضعه يف مّخه. من ذلك مثالً: إنّه يف الجواب عن السؤال القائل: أين يكمن 

موضع الحّب من املخ؟ يقال: إنّه يقع خلف املخ ويف الغّدة النخامية؛ وعىل هذا األساس 

أنرثوبولوجيّة.  نظريّة  نظريّته  هامش  عىل  وقّدم  روبوتًا،  بوصفه  اإلنسان  مع  تعامل  قد  فإنّه 

وقلاّم لقيت هذه النظريّة من أوجست كونت ترحيبًا واهتامًما. ويف الحقيقة فإّن هذه النظريّة 

األنرثوبولوجيّة إمّنا تخّص اإلنسان األورويّب الحديث. وهو اإلنسان الذي ال ميتلك قلبًا، 

ويكمن كّل ما لديه يف مّخه. إنّه مجرّد آلة صاّمء.

* ما هي الحلول التي تقرتحونها للخروج من تحديات علم االجتامع الغريب؟

نعرف  ال  فعندما  الفكري.  اإلنتاج  عىل  بأنفسنا  نعمد  أن  يف  يكمن  الحّل  طريق  إّن   -

املسلمني  مشاكل  أكرب  إّن  أخرى:  وبعبارة  قول يشء؛  نستطيع  ال  أن  الطبيعي  من  أنفسنا، 

تكمن يف عدم اطاّلعهم عىل مبانيهم. والسبب يف ذلك يعود إىل أّن الغرب والنظام الغريب 

هو املهيمن عىل نظامنا التعليمي. إّن الغرب قد ذهب من دائرة املسلمني السياسية، وإن 

كان من املمكن أن يكون له ترّدد وظهور يف بعض األحيان، ولكّنه هو املهيمن واملسيطر 

عىل النظام التعليمي. وحاليًا حيث مضت مّدة عىل تأسيس مجموعة »العلوم االجتامعية 

الفكرة  حدود  يف  عنها  نتحّدث  كنا  التي  والنظريات  املطالب  من  الكثري  فإّن  اإلسالمية«، 

ضمن بضعة أسطر، قد تحّولت إىل مادتني دراسيتني. من ذلك أيّن ـ عىل سبيل املثال ـ 

درّست موضوع الدولة والحضارة، وكتبت أطروحتي العلميّة عىل مستوى الدكتوراه يف هذا 

الحقل، وبالتايل توّصلت إىل نظريّة الدولة والحضارة، وها أنا حاليًا يف طور تسجيل هذه 

بقّوة يف هذا  العمل  فإّن األصل األّويل هو وجوب  النظرية وتدوينها؛ وعىل هذا األساس 

املجال. ويف الحقيقة يجب العمل أّوالً عىل صناعة سيارة، ثم القيام بإصالحها. وعىل هذا 

املنوال يجب تطبيق االقتصاد اإلسالمي، ثم العمل بعد ذلك عىل دراسة نقاط ضعفه ونقصه. 

إّن املسلمني يحتاجون إىل تنظري. من هنا ميكن تشبيه فضاء النظريات بعامل االقتصاد؛ إذ 

فإن  االحتياجات؛  لهذه  تلبية  األسواق  إىل  ويتوّجهون  االحتياجات،  للناس سلسلًة من  إّن 
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هو  وهكذا  عنها.  تفرّقوا  كذلك  تكن  مل  وإن  برشائها،  قاموا  جيّدة  الوطنيّة  البضاعة  كانت 

الوضع هنا أيًضا. يجب تقديم نظريّات جيّدة. ويف حقل العلم يجب تقديم دراسات منطقيّة 

وعلميّة وأكادمييّة. ويف الحقيقة فإنّنا ما مل نقّدم البديل للنظريات الغربية، ال يكون لدينا أمل 

بالتحّول، وإذا كنتم تطالبون بتقديم البديل، فإنّكم بحاجة إىل املباين التاريخيّة والفلسفيّة 

املتينة. إذ إّن علم االجتامع ليس سوى إصالح التاريخ.

خالل  من  نعمل  أن  مبعنى  وممكنة؟  صحيحة  الغرب  مع  االنتقائّية  املواجهة  هل   *
التفكيك والفصل بني العقائد والتداعيات واملعطيات الغربية يف حقل "الحسن" و"القبيح"، 

عىل أخذ كل ما هو من الغرب حسن، ونجتنب كل ما هو من الغرب قبيح.

- إّن هذا بحث حضاري. يف الحقل الحضاري يسعى الغرب إىل نسبة كّل ما هو موجود 

إىل حضارته؛ يف حني أيّن أذهبـ  طبًقا للوثائقـ  إىل االعتقاد بأّن هذه املحاسن والتجليات 

ال تنتمي بأجمعها إىل تلك الحضارة. إّن الكتب التي تّم تأليفها بشأن أثر الحضارة اإلسالمية 

عىل الحضارة الغربية جذابة وجديرة بالقراءة. من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أّن األعداد التي 

 .»Arabic numeral« بل هي ،»European number « تكتب عىل صفحة الهاتف، ليست

إّن األعداد التي أصبحت عامليّة ويتّم استخدامها من قبل الجميع إمّنا تّم وضعها من قبل 

العامل  أقطار  جميع  يف  حاليًا  املستعملة  األعداد  فإّن  الحقيقة  ويف  اإلسالمية.  الحضارة 

إمّنا هي من صنع الحضارة اإلسالمية. وبطبيعة الحال عندما نعترب هذه األمور من منتجات 

الحضارة اإلسالمية، يجب أن ال يذهب الظّن بنا إىل أنّها من مختّصات املسلمني؛ إذ قد 

يكون هناك شخص يهودّي أو زرادشتّي قد أسهم أو شارك املسلمني يف إنتاجها أيًضا. كام 

إذ ليست املنجزات جميعها صناعة غربية  أيًضا،  الغربية  الحال يف الحضارة  كان هذا هو 

خالصة. كام تصدق هذه القضية يف موضوعات أخرى أيًضا؛ وإّن جميع املحاصيل املنتجة 

يف الواليات املتحدة األمريكية، ال تنتمي إىل األمريكيني بشكل بحت. وكام تعرفون فهناك 

الكثري من الخرباء والعلامء اإليرانيني يف وكالة ناسا. وهذا يعني أّن القّوة السياسية املتناغمة 

والتي تنعم باألمن، ميكنها أن تعمل عىل استخدام العقول لصالحها؛ وعىل هذا األساس 

ميكن االنتقاء من حضارة الغرب؛ إذ اآلثار الحضاريّة ليست مختّصة بها، وإمّنا هي ملك 

االنتقاء بشكل ال واع؛ ألّن  أن نعمل عىل  يعني  فإّن هذا ال  الحال  البرش. وبطبيعة  لجميع 

االنتخاب الالَّواعي قد يؤّدي إىل هيمنة الغربيني عىل املسلمني. رغم أنّهم هم املهيمنون 
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قد  البلدان  فإّن  الحقيقة  ويف  أيًضا.  اإلسالميّة  البلدان  من  الكثري  عىل  حاليًا  واملسيطرون 

الهيمنة  بنبذ  أعتقد  فإيّن  ذلك  ومع  العظمى.  الدول  بني  العامليّة  الحرب  بعد  توزيعها  تّم 

دون انتخاب املنجزات. وعىل كّل حال يجب عىل املسؤولني أن يبادروا إىل االنتقاء من 

أجل الحفاظ عىل بقاء املجتمع اإلسالمي، وهذا أمر ال محيص عنه. ويف ذلك روي عن 

النبي األكرم قوله: »اطلبوا العلم ولو بالصني«. وعىل هذا األساس لدينا إمكانيّة االختيار 

رشيطة أن ال يؤّدي ذلك إىل هيمنة اآلخرين وسيطرتهم علينا.



يحوي الدين من القوى ما يجعل 

التخلِّي عنه ضرًبا من المحال

حوار مع الدكتور يونس نور خبش]1]

الباحث الدكتور يونس نور بخش متخّصص يف علم االجتامع، وخريج جامعة هامبورغ 

الكتب  من  العديد  له  صدر  طهران.  جامعة  يف  مساعًدا  أستاًذا  اآلن  يعمل  وهو  األملانّية. 

واملقاالت حول علم االجتامع الديني، واإلعالم والثقافة، كام ترجم بعض الكتب الهاّمة يف 

هذا الشأن أهمها: »املسائل الجوهرية يف نظرية وسائل اإلعالم«، »أطلس األقليات املسلمة 

الغريب  السيايس  »الخطاب  واملجتمع«،  »الدين  السلمي«،  والتعايش  »الدين  العامل«،  يف 

بشأن اإلسالم وردود أفعال املسلمني يف هذا الخصوص«.

يف هذا الحوار نناقش معه عالقة الرّتاث بالحداثة والتحديات املرتتّبة عىل هذه العالقة.

»املحرر»

* حسب تعريفكم ما الذي يعنيه الرتاث؟ وما هي خصائصه وعنارصه؟

معناه  إّن  يُقال  تارة  اللغة عدٌد من املعاين.  للرتاث يف كتب املعاجم وقواميس  ذُكر   -

التقاليد  مجموع  عىل  يُطلق  وتارة  املاضية.  األزمنة  من  ورثناها  التي  األمور  مجموعة  هو 

واألعراف، وهذا هو املعنى املقصود عند الحديث عن الرّتاث يف نصوصنا الدينيّة. وتارة 

ومنهًجا  أمرًا  بوصفها  البدعة  مقابل  يف  الصحيح  املنهج  الدينيّة  األمور  يف  ذلك  من  يراد 

مرفوًضا. كام جاء يف القرآن التعبري عن السّنة الحسنة والسّنة غري الحسنة أو السيّئة، ويتّم 

التقليدي  األمر  عىل  األحيان  بعض  يف  يطلق  كام  بالبدعة.  الحسنة  غري  السّنة  عن  التعبري 

فإّن للرتاث واألصالة معاين مختلفة، وقد يطلق عىل  بوصفه شيئًا أصيالً ومتجّذًرا. وعليه 

]1]-  تعريب: السيد حسن عيل مطر الهاشمي.
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أمور سلبية متاًما. فمثالً عندما نريد أن نطلب من شخص أن ينبذ شيئًا باليًا وقدميًا، نقول 

للمرحلة  يصلح  يعد  ومل  قدميًا  أصبح  أنّه  بعنى  الرتاث،  من  اليشء  هذا  أصبح  لقد  له: 

الحداثة  يقابل  الراهنة. وأّما املعنى املنظور لعلامء االجتامع من الرتاث واألصالة، هو ما 

واملعارصة. بعنى أّن الذي تّم إصالحه وإعادة إنتاجه بسبب الحداثة، وأصبح مثاًرا للجدل 

امتزج  قد  الرتاث  أّن  كام  الحداثة.  مقابل  الرتاث يف  هو  واإلسالمي  العلمي  املجتمع  يف 

ولهذا  كذلك.  ليس  والحديث  الجديد  األمر  أّن  حني  يف  واملناسك.  واألعراف  بالتقاليد 

السبب عندما نتحّدث عن الرتاث، يتبادر إىل الذهن الشعائر واملناسك والتقاليد واألعراف 

الرّتاث  أّن  والتقاليد. كام  املناسك  إطار  يستمّر يف  أن  له  الرتاث ميكن  أّن  واملهّم  أيًضا. 

وكان  والشعائر،  باملناسك  مقرونني  القدم  منذ  كانا  ألنّهام  أيًضا؛  الدين  امتزج بفهوم  قد 

قبيل:  مفاهيم من  استعامل  الرتاث  يتكّرر يف  هنا  به، ومن  يعملون  الذين  الكثري من  هناك 

املناسك، والتقاليد، والدين أيًضا، وكانت هذه املفاهيم موجودة وجارية منذ الِقَدم؛ وكان 

تكن  مل  األمور  هذه  فإّن  الحال  وبطبيعة  هذا.  يومنا  وإىل  الِقَدم  منذ  قامئًا  الحياة  هاجس 

متزامنة عىل الدوام وعىل وترية واحدة. ولكن الرتاث يكتسب هويّته من الحفاظ عىل الوضع 

القائم واملوجود. وعىل هذا األساس فإنّكم ال ترون هنا مجرّد نوع من االختالف والتفاوت، 

بل هناك تقابل وتضاد ماهوي. فالحداثة تريد شيئًا، واألصالة والرتاث يريدان شيئًا آخر. إّن 

محور الحداثة والتجديد هو التغيري، يف حني أّن محور الرتاث واألصالة هو الحفاظ عىل 

القديم، وبذلك فإنّه يقرتب يف الغالب من الدين.

الحداثة بوصفها ناظرة إىل الرتاث  الحداثة، وهل يجب تعريف  * ماذا أيضاً عن معنى 
بالكامل؟

- أجل، يف املجموع إذا أردنا أن نتعرّف عىل الحداثة جيًّدا، وجب علينا أن نلتفت إىل 

مفهوم الرتاث يف ذلك املجتمع، ومن الرضوري أيًضا أن نلتفت إىل هذه النقطة وهي أّن 

الرتاث والحداثة قد تجلّيا يف املجتمعات املتنّوعة بأشكال مختلفة. وعليه قد يكون هناك 

يف موضع نزاع لفظي حول الرتاث والحداثة، ولكن ماهيتهام تكون مختلفة. وإذا أردنا بيان 

الحداثة  ومعيار  إّن محور وعنرص  القول  يجب  العقل  بحث  من خالل  الحداثة  خصائص 

يشء.  يف  والتقليد  التعبّد  من  وليست  الدليل،  تنشد  الحداثة  إّن  والربهان.  االستدالل  هو 

وهذا هو معنى السلطة الذاتية واالستقاللية يف اتّخاذ القرار. ولذلك عندما يتّم الحديث يف 
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النظريّات بشأن اغرتاب اإلنسان عن ذاته، يُقال إّن الدين سبٌب يف اغرتاب اإلنسان عن ذاته 

)النظرية املاركسية(؛ بعنى أّن كّل عامل خارجي يقول لإلنسان: افعل كذا، وال تفعل كذا، 

يعّد من أسباب االغرتاب. سواء أكان ذلك العامل الخارجي تراثًا أم أّي يشء آخر. ولذلك 

فإّن التعاطي السلبي الذي يأخذه العلامنيون واملاركسيون وغريهم عىل الدين، يقوم عىل 

هذا الفهم وهو أّن الدين يشء خارجي ومؤّسسة خارجية تريد من الناس أن يتعّهدوا بيشء، 

وهذا يؤّدي إىل االغرتاب، ومن هنا يجب تجّنبه. إّن اإلنسان الحديث الذي عرّفته الحداثة 

هو إنسان ينتمي إىل هذه الدنيا وهذا العامل؛ يعني أنّه علامين. إّن هذا اإلنسان يسعى إىل 

مشاهدة نتيجة عمله وسعيه يف هذا العامل. ويرى دينه بالدرجة األوىل من أجل هذا العامل. 

أسئلته واستفهاماته  تنبثق  أنّها يشء  االتّجاه؛ بعنى  العلامنيّة من رحم هذا  لقد متّخضت 

فإّن  كّل حال  العامل. وعىل  هذا  من  بأجمعها  واالستفهامات  األسئلة  هذه  واإلجابات عن 

هذه نقطة، وهي أنّه حيث يكون اإلنسان منتميًا إىل هذا العامل، فإنّه يريد تغيري العامل عىل ما 

يتناسب مع ميوله ورغباته. إّن الحداثة ذات طبيعة استعجاليّة وتغيرييّة. يف حني أّن الرّتاث 

واألصالة ذات طبيعة محافظة. إّن التقويض يف الحداثة ال يعّد جرمية، بل هو فضيلة. يف 

الوقت الذي يعترب فيه الخروج عىل املعايري واملتبنيات يف الرّتاث والعامل التقليدي جرًما، 

فإّن الفردانيّة هي الهاّمة يف الحداثة. إّن اإلنسان مهام متّكن من إظهار ذاته وإثبات نفسه، 

كان ذلك أمرًا مطلوبًا ومرغوبًا. وعىل هذا األساس يتكّون لديه فهم آخر للدين؛ ومن هنا 

تزدهر التيّارات املعنويّة. 

لقد تبلورت الحداثة متاًما يف أّول األمر بعنى محّدد يف الغرب ومع التنوير والتقابل مع 

القرون الوسطى التي تعترب تراثًا؛ بيد أنّها يف املراحل الالحقة حيث دخلت إىل املجتمعات 

أو  الحداثة  أؤمن بعرص  فإيّن  آخر. وعىل هذا األساس  الّنزاعات شكالً  اكتسبت  األخرى، 

حداثويات عّدة أو الحداثة املتعّددة، ولست أعتقد بحداثة واحدة. كام أّن الرتاث يختلف 

من مجتمع إىل آخر؛ يف مجتمع يكون الدين هو القوي، بينام تكون الثقافة هي القويّة يف 

تأثري شديد عىل  لها  بينام يكون  التأثري عىل مجتمع،  لها ذلك  مجتمع آخر. وقد ال يكون 

مجتمع آخر. إّن هذه املوارد بجملتها رهن بنوع الرتاث ونوع الحداثة يف املكان املنشود. 

يف  والتحّقق  للتطبيق  قابلة  بعينها  الغربية  الحداثة  أّن  أحيانًا  نتصّور  األساس  هذا  وعىل 

املجتمعات الرشقية أيًضا. يف حني أّن تلك الحداثة بدورها تتغرّي بتأثّر خصائص مجتمعها 

ا. وأّما فيام يتعلّق  أيًضا. ورّبا كانت هناك نقيضة وتحدث أمور أخرى وهذا بحث هام جدًّ
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بالتقابل بني الحداثة والرتاث؛ فيجب القول: إنّه ميثل جانبًا من التقابل بني الواقعيّة والعينيّة 

واملوضوعيّة. كام أّن جانبًا منه متضاد بالكامل، وإّن جانبًا منه مجعول وأيديولوجي؛ بعنى 

أنّه يدفعون باملجتمعات والحكومات إىل مواجهة بعضهم عمًدا. وعىل هذا األساس يجب 

أن نقوم بعمليّة فصل وتفكيك دقيقني؛ لرنى ما هي مواطن التقابل والتضاد واالختالف بني 

الجاد  التحدي  ظهور  إمكانية  فيها  تكمن  التي  املواضع  هي  ما  وحتى  بل  االثنني،  هذين 

بينهام. لقد عملت العوملة عىل تفكيك التقابل بني الرتاث والحداثة عىل املستوى الدويل. 

كام أنّها أّدت يف بعض املوارد إىل مفاقمة بعض التحديات، ال سيّام فيام يتعلّق بالراديكالية 

واألصولية وداعش وما إىل ذلك. وبطبيعة الحال أرى أّن الحداثة قد أصبحت أكرث تواضًعا 

من ذي قبل؛ فقد أذعنت بأّن هناك حداثويات متنّوعة ومتعّددة. ومن هنا مل يعودوا يكرثون 

يتّم  بالتنمية والتنمية املستدامة، حيث  الحداثة، وأخذوا يستعيضون عنه  من تداول مفهوم 

االهتامم باألمور الثقافية والوطنية واإلنسانية والبيئيّة بشكل أكرب. 

* بناًء عىل ما مرَّ معنا، كيف تقّومون االتّجاهات والجامعات الناقدة للحداثة يف الغرب، 
وما هي أبرز االنتقادات التي يسوقها التقليديون عىل نظريات وتجارب املجتمع الحديث؟

واملاركسيون،  واليساريون،  التقليديون،  الحداثة:  قبال  يف  عّدة  جامعات  هناك   -

هاجس  الناحية  هذه  من  يعيشون  حيث  واإلنسويون؛  الحداثويني،  بعد  وما  واألصوليون، 

الّسلطة ويذهبون إىل االعتقاد بأّن اإلنسان كان من املفرتض أن ينال حّريته. ولكّنهم وقعوا 

مرّة أخرى أرسى يف قبضة التكنولوجيا والّنزعة الّنفعيّة والرأسامليّة وما إىل ذلك. إّن لكّل 

بعد  وملا  هواجسهم،  لهم  فالتقليديون  املختلفة.  هواجسها  الجامعات  هذه  من  واحدة 

الحداثويني هواجسهم، وكذلك املتديّنون الذين يتعنّي علينا أن نرى أين ميكن لنا أن نضعهم. 

إّن املاركسيني وكذلك املاركسيني الجدد واألصوليني لهم هواجسهم الخاّصة واملختلفة، 

فهذه املخاوف والهواجس ليست من سنخ واحد. وعىل هذا األساس فإّن الحداثة ال تواجه 

واليساريني  املاركسيني  وتواجه  الحداثة  بعد  ما  تواجه  وإمّنا هي  التقليدية وحدها،  النزعة 

بينها. وأّما فيام  أيًضا. ولكن هذه االتجاهات جميعها متعارضة فيام  واإلسالميني وغريهم 

يحملون  وغريه  نرص  حسني  السيد  أمثال  أّن  أرى  فإيّن  التقليدية  النزعة  بأصحاب  يتعلّق 

نبذ  الغربيّة من خالل  الحضارة  أّن  يعتقدون  أنّهم  الغالب هواجس املعنويات. بعنى  يف 

توجيه  يعملون عىل  فإنّهم  وبذلك  طريًقا خاطئًا،  قد سلكت  املادية  إىل  والنزوع  القداسة 



471يحوي الدين من القوى ما يجعل التخّلي عنه ضرباً من المحال

النقد لها. بعنى أّن مشكلتهم تكمن يف أّن النزعة اإلنسويّة قد حلّت محّل النزعة الالهوتيّة، 

وحلّت محلّها املاديّة أيًضا، وبذلك فقد ابتعد اإلنسان الحديث عن املعنويّة. عندما يتّم نبذ 

املعنويات، فإّن األخالق والفضيلة سوف تتّجه بدورها نحو الزوال أيًضا.

* هل ميكن لك أن تعّدد لنا موارد نقد الحداثة للرتاث، مع تحليلها ومناقشتها؟

- تذهب الحداثة إىل االعتقاد بأّن الّنزعة التقليديّة تحول دون تحّقق التغيري يف املجتمع: 

وبعبارة أخرى: إّن محور الحداثة يقوم عىل التغيري، يف حني أّن التقليد يحول دون التطوير 

الرّتاث  إّن  الرتاث.  عىل  الحداثة  قبل  من  املوّجه  الرئيس  االنتقاد  يشّكل  وهذا  والتنمية. 

والّنزعة التقليديّة تحمل مخاوف تجاه املايض، وحيثام تريد رفع مخاوفها يف مورد ما، فإنّها 

تشّكل حائالً تجاه الحداثة. وأّما هواجس الحداثة فإنّها تقول إّن التقّدم والتنمية واإلنسان، 

إذا متكنت من اإلفالت من هذه القبضة املتشّددة، فسوف يكون بقدورها أن تحدث التغيري 

املنشود يف العامل. إّن مشكلة الحداثة تكمن يف التقّدم والتنمية، وترى يف أصحاب النزعة 

املتدينني وأصحاب  أّن عىل  ا هي  الهاّمة جدًّ والنقطة  والتقّدم.  التنمية  أمام  عقبة  التقليدية 

النزعة التقليدية أن يترصّفوا يف املجتمعات املنارصة للتنمية بحيث ينظر إىل الدين بوصفه 

وجه  يف  الدين  علامء  وقف  حيث  الغرب؛  يف  ذلك  حصل  كام  والتقّدم.  للتنمية  مخالًفا 

التقّدم، وكانت نتيجة ذلك هو نبذ الدين أو رفعه لراية االستسالم. عندما ال تتمّكن الحداثة 

واملتدينون يف الوضع الراديكايل من التوّصل إىل حّل املسألة، يصلون إىل نتيجة مفادها أّن 

املتديّن ينكر الحداثة، ويرى الدين مخالًفا للحداثة بشكل كامل. ويف املقابل فإّن الحداثة 

لدينا قراءات  أيًضا. وعىل هذا األساس لو كان  الدين  بدورها تطالب بطرد املتديّنني ونبذ 

متعّددة عن الحداثة، ولو أمكن لنا تقبّل إمكانيّة إحداث التغيري والتجديد يف الدين، أمكن لنا 

الفصل بني هذا أو هذا، أو أن نصلح بني هذه القراءة وتلك القراءة، وإال إذا تشبّث كّل واحد 

بوقفه، وقال إّما هذا أو ذاك، فإّن ذلك سيؤّدي إىل ظهور تيّارات راديكالية، وقد كان العامل 

اإلسالمي يف هذه الفرتة منذ عهد السيد جامل الدين األسد آبادي غالبًا يف هذا النموذج. 

وبطبيعة الحال كان هناك عدد من املفكرين بصدد حّل هذه املسألة؛ بيد أّن سائر التيّارات 

الراديكالية كانت تسعى إىل نبذ الحداثة أو نبذ الدين.

* إذا كان الرتاث والتقاليد مبعنى مجموع اآلداب والسنن التي ورثناها من أسالفنا، فهل 
تجد هناك إمكانّية لتجاوز هذا الرتاث يف الحقيقة والواقع؟
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- إّن الرّتاث والثّقافة يف األساس ليست مسألة ثابتة. إّن الدوام والبقاء ينتقل من جيل إىل 

الزراعة، ثم  الرعي، ومنها إىل مرحلة  الصيد إىل  انتقل اإلنسان من مرحلة  جيل آخر، فقد 

إىل بناء املجتمعات واملدن. فهل كانت هذه العصور واحدة؟ هناك من يتحّدث عن الثورة 

وأسلوبه  اإلنسان  حياة  فإّن  األساس  ويف  الصناعية.  والثورة  الثقافية،  والثورة  االجتامعية، 

قامئان عىل التغيري، غاية ما هنالك أّن التغيري يحدث بشكل بطيء ومتدّرج. فهناك من األمور 

األمور  يتغرّي برسعة. هناك سلسلة من  ما  األمور  ويبقى ملّدة طويلة، وهناك من  يستمّر  ما 

الرتاث والثقافة ذات  فإّن  التغرّي بشكل هادئ وتدريجي. وعىل هذا األساس  التي يعرتيها 

حيويّة وديناميكية، ولكّنها عىل الرغم من ديناميكيتها وحيويتها تنتقل من جيل إىل جيل آخر. 

ويف هذا االنتقال فإنّه يحمل معه أشياء من الرتاث القديم ويضيفها إىل أشياء جديدة، ومن 

هنا تتمّخض عن الثقافة نقيضة جديدة. ويف الحقيقة فإّن الثقافة وسيلة من أجل االنسجام 

ميكنه  اإلنسان  فإّن  وعليه  جديد.  بأسلوب  الحاجات  وتلبية  واملحيط  البيئة  مع  والتطابق 

العمل عىل تغيري الثقافة عرب األساليب الجديدة، وميكن لهذه الثقافة أن تساعده عىل البقاء، 

ويبقى املجتمع ويستمّر ببقائه. غاية ما هنالك أّن الذي أصبح مشكلة يف مجتمعنا هو أّن 

التغرّي يحدث بشكل رسيع وعىل نطاق واسع. وهنا يكون العبور واالجتياز صعب ومعقد؛ 

املتغرّيات  إّن  واحدة،  وبقفزة  فجأة  أخرى  مرحلة  إىل  مرحلة  من  العبور  تريدون  إنّكم  إذ 

ا. ثم إّن العوملة حاليًّا والتكنولوجيا  والتحّوالت يف مجتمعات العرص الحديث شديدة جدًّ

والوسائل اإلعالميّة، قد تّم ترسيعها وتعقيدها بحيث أصبح حلّها معّقًدا للغاية. وعىل هذا 

األساس فقد كان لدينا هناك عبور واجتياز مستمر ومتواصل. غاية ما هنالك أّن هذا األمر 

قد تّم بشكل بطيء وهادئ وقد استغرق سنوات وقرون طويلة، واآلن أخذ بالتسارع فجأة 

بحيث أوجد رشًخا كبريًا بني األجيال. لقد كان املعيار يف مفهوم الجيل يتحّدد بقرن من 

الزمن، ثم تقلّص إىل خمسني سنة، ثم إىل عرش سنني؛ بعنى أّن التغيريات أخذت تحدث 

يف كّل عرش سنوات أو خمس عرشة سنة بشكل متسارع بحيث إّن الجيل الالحق يختلف 

عن الجيل السابق بشكل كامل. هذه هي املشكلة التي حدثت حاليًّا، وإال فإّن اإلنسان عىل 

الدوام كان يواجه العبور واالجتياز من مرحلة إىل مرحلة أخرى. وعىل هذا األساس ال توجد 

هناك سّنة وتراث بعنى األبدي واألزيل والثابت الذي ال يتغرّي. إّن الرتاث يعني ذلك اليشء 

أّن جميع هذه  إال  وثبات املجتمع؛  وبقاء  دوام  ويؤّدي إىل  أكرث وأطول  ثباته  يكون  الذي 

السنن قد تعرّضت إىل التغيري وكتب عليها الزوال واالندثار، وحلّت محلها أمور أخرى. إّن 
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املسألة تكمن يف أّن القدرة عىل التغيري قد ارتفعت بحيث أضعفت الرتاث والسنن بشّدة، 

وانتكست مقاومتها بشّدة، ومن ناحية أخرى فإّن مجتمعنا ال ميتلك تلك القدرة عىل إحداث 

هذا التغري، وهذا يفرض عليه تحديًا. مثل الطفل الذي يخرج من البيت صباًحا، ثم يعود يف 

املساء ليجد أّن أّمه قد غرّيت جميع أثاث البيت. وهو ليك يعرث عىل أشيائه الخاّصة سوف 

يظّل يف دّوامة وحرية لساعات عّدة؛ إذ مل يكن يتوقّع حدوث هذا التغيري كلّه مرّة واحدة؛ 

وأّما لو غرّيوا مكان غرض أو غرضني من أشيائه الخاّصة، لكانت حريته أقل، وأمكنه حّل 

تكون  وال  خاّصة  معايري  عىل  تقوم  ال  األحيان  بعض  يف  التغيريات  إّن  ببساطة.  املشكلة 

منظّمة أو قامئة عىل قواعد محّددة. ولكّني أرى أنّه يجب عدم اعتبار االنتقال من الرتاث 

والسنن أمرًا خطريًا؛ فهذا االنتقال حتمي التحّقق. إّن العبور واالنتقال ال يعني التخيّل. ميكن 

له أن يوجد خطابًا يجمع بني األصالة والحداثة، وأن يؤّسس يف الوقت نفسه إىل نوع من 

نقيضة جديدة.  توجد  أن  للثقافة املشرتكة. وهنا ميكن  نعرث عىل طريق  أن  اإلدارة؛ يجب 

ولذلك فإنّنا نعترب الحوار يف غاية األهميّة. 

بأّن  القائل  االعتقاد  والحداثة يف  األصالة  بني  القائم  التحدي  أساس  اختصار  * ميكن 
الحداثة تدعو إىل علّو شأن الفرديّة، يف حني أّن األصالة والرتاث ينظران إىل الجمع والكّل 

بوصفه قانونًا كليًّا. فهل ميكن الوصول إىل تعادل وتعامل بني الفرديّة والرتاث مبعنى أصالة 

القانون العام؟

- إّن اإلنسان الحديث يقوم عىل تأصيل عقله، وليس تابًعا للعادات االجتامعيّة وتقاليدها 

جًدا. ومن هنا فإّن سبب ضعف اآلداب والتقاليد يعود إىل أّن اإلنسان يسعى إىل الحفاظ 

جامعيٍّ  بشكٍل  تكون  عام  بشكل  والسنن  الرتاث  أّن  إاّل  وخصوصيّاته.  استقالليّته  عىل 

فرد يف  لكّل  إّن  كذلك.  ليس  الفردي  األمر  أّن  تاريخية، يف حني  وذات صبغة   ، وتاريخيٍّ

املجتمع الحديث موقفه ورؤيته الخاّصة به. يف السابق كان املوقف والرأي الجمعي هو 

املعيار واملالك. وبعبارة أخرى: مل يكن الفرد يحظى بتلك األهميّة. ففي قرية ما ال ترون 

تلك األهميّة لألشخاص، إمّنا املهم هو القرية، واملجموعة هي التي تحظى باألهميّة. وإذا 

تشاجر أحدهم، فإّن القبيلة بأجمعها سوف تهّب لنجدته وحمل قضيّته. وأّما يف املجتمع 

الفردي حتى إذا دخل شخص يف نزاع، لن يقف معه حتى نجله. نقول يف بعض األحيان 

مسائلهم  بني  يربطون  يعودوا  مل  الّناس  أّن  بعنى  انخفضت،  قد  والعواطف  املشاعر  إّن 
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الخاّصة وبني مسائل اآلخرين، إال أّن أصحاب النزعة التقليدية أو التقليديني يربطون جميع 

فإّن  الفرديّة  الهويات األخرى. وأّما يف  ببعضها، ويسعون إىل هضم هويّتك ضمن  األمور 

إنّه ليس  لكّل شخص مشكلته الخاّصة، وهذا يعرّب يف الحقيقة عن عاملني منفصلني. ثم 

األمر بحيث إّن السنن يف املجتمعات الحديثة مرتوكة باملرّة. فحتى يف أوروبا ال يزال هناك 

الكثري من السنن والتقاليد التي يرّصون عىل املحافظة عليها وإبقائها. من قبيل السنن التي 

فراغ، وإمّنا هي  تتشّكل من  فإّن املجتمعات ال  الحقيقة  تاريخ املسيحية. ويف  بقيت من 

مرتبطة ببعضها بنحو من األنحاء. إذن يجب أن ال يقوم تصّورنا عىل أن االنتقال من الرتاث 

التخيّل عن  بعد  إاّل  الجديد لن يكون ممكًنا  العرص  الدخول يف  أّن  أو  التخيّل عنه،  يعني 

الرتاث بالكامل. كام أّن العامل الحديث مل يقم بهذا اليشء. نعم إنّه قد خلق عاملًا جديًدا، 

بوصل  وقام  حالها،  عىل  والتقاليد  السنن  من  مجموعة  عىل  أبقى  نفسه  الوقت  يف  ولكّنه 

التاريخ باضيه. وهذه نقطة هامة، وعىل كّل حال هناك تضاد وتقابل يف البني، ولكن ليس 

بالكامل، بل ال ميكن ألّي مجتمع أن يتخىّل عن جميع  هناك مجتمع قد تخىّل عن تراثه 

مغلًقا  مفهوًما  ليست  املتعّددة  الحداثة  ألّن  أعم؛  مفهوم  عن  عبارة  هنا  الحداثة  إّن  تراثه. 

بإمكانكم استخراج مئات  أّن  الحداثة، سوف تجدون  إذا نظرتم اآلن إىل مفهوم  بالكامل. 

املفاهيم منه. إّن له جوهرًا واحًدا، وهذا ما نقّر به، ولكن ليس األمر بحيث يكون مفهوًما 

الرتاث  بني  االرتباط  من  نوع  وجود  عن  يتحّدثون  حيث  األساس  هذا  وعىل  جًدا؛  مغلًقا 

والحداثة، فإنّهم يريدون مفهوًما أوسع من الرتاث والحداثة، حيث إذا مل نَر تلك املفاهيم 

عىل تلك الشاكلة، سوف نقع يف نزاع تام؛ وعىل هذا األساس فإّن طريق الحّل الذي أراه هو 

أن نحكم الحوار واالرتباط بدالً من التضاد والتقابل، وأن نعمل عىل إنتاج نقيضة جديدة، 

وميكن لهذا أن يكون مفيًدا جًدا للمجتمع املسلم. وأرى أّن عىل املتديّنني أن يكونوا هم 

املبادرين إىل إحداث التغيري والتقّدم. إّن التطّور والتقّدم إمّنا هو مثرة التغيري. فإذا مل يكن 

هناك تغيري كيف ميكن توقّع إحداث التقّدم؟! إذ ال بّد أن يكون هناك تغيري أّوالً؛ ليتحّقق 

التقليدين  من  كّل  عىل  يتعنّي  موقف  هذا  فإّن  األساس  هذا  وعىل  الحًقا؛  والتطّور  التقّدم 

إنّهم  أم  ا،  حقًّ والتقّدم  بالتغيري  يؤمنون  كانوا  إذا  وما  واضح،  بشكل  يعلنوه  أن  واملتديّنني 

يحملون مجرّد قلق تجاه املايض فقط؟ فإذا كانوا يريدون مستقبالً زاهرًا ورشيعة؛ وجب أن 

يكون هناك تغيري، ويتعنّي عليهم أن يبيّنوا مخاوفهم، وأن يقولوا إنّهم يحملون هذه الهواجس 

من أجل العثور عىل حلول لها.
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* كيف يتّم اعتبار محوريّة اإلنسان مبعنى االعتقاد بالقدرة الفكريّة لإلنسان، أو العقالنّية 
مبعنى حجّية الرؤية العقالنّية/ االستداللّية إىل العامل بوصفهام اتّجاهني يف مقابل الوحي؟ 

وهل ميكن لهذا االتّجاه أن يستقيم أصالً يف التقابل مع الوحي؟

- يقول البعض إّن العرص الراهن هو عرص الحداثة املتأّخرة أو ما بعد الحداثة، وإنّنا كلام 

تقّدمنا إىل األمام نجد أّن الخّط الرؤيوي للحداثة قد تعرّض للتشكيك، وقد أدركت بنفسها 

املقدار  بذلك  الحداثة  عنه  تتحّدث  كانت  الذي  العقل  هذا  أّن  ذلك  ومن  ضعفها.  نقاط 

من اإلحكام والربوز والوضوح ليس له من وجود أصالً. إّن األشخاص يعملون عىل بلورة 

بعض املعارف عىل أساس كينونتهم ومكاناتهم االجتامعية. إنّكم تفّكرون عىل أساس ما 

هو موجود. لقد أثبت علامء اللسانيات وكذلك علامء الّنفس وغريهم بنظرياتهم صّحة هذا 

االدعاء. ومن هنا أصبحت الحداثة اليوم أكرث تواضًعا من ذي قبل. ولذلك فإّن هابرماس 

يقول إّن العقل التواصيل لإلنسان قد دخل عرًصا بحيث يقول كلمته يف قبال العقل والدين، 

ويكون كالهام مرجعيّة فكريّة، وأن نأخذ الجواب األفضل من أّي جهة صدرت. وحاليًا تبدو 

التنمية يف غاية األهميّة. وعىل  مسألة كيفيّة اقتباس الحلول الناجعة من الدين يف أبحاث 

هذا األساس فإّن ذلك املايض الذي كان يف بداية الحداثة ليس إنكاًرا للدين الراهن. إنّني 

اليوم يف حصص علم االجتامع التي أقوم بها عندما أطرح بحث التنمية أجد حجاًم كبريًا 

التنمية.  النظريات، بحيث أرى من املهم جًدا أن نبحث عن كيفيّة االستفادة من هذه  من 

حاليًّا مل يعد هناك من يسعى إىل تغري الدين، بل أدرك الجميع أّن الدين يحتوي عىل قّوة 

تجعل التخيل عنه رضبًا من املحال. وبعبارة أخرى: لقد تم التخيّل عن تلك األحالم التي 

كانوا يصّورونها حيث يعيش اإلنسان يوًما يف علامنيّة خالصة وعامل ال موضع فيه للدين من 

اإلعراب، وبدأ هؤالء يرجعون عن تلك األجواء وأخذوا يتحّدثون عن املواطن التي ميكن 

التنمية  الدين يف  ودور  الدين  بحث  مؤّخرًا عىل  العمل  تّم  لقد  فيها.  الدين  من  االستفادة 

البيئة، وقد تم التوّصل إىل نتائج مفيدة يف هذا الشأن  االجتامعية واالقتصادية ويف بحث 

أيًضا. وقد تّم العمل اآلن عىل تعزيز هذه الرؤية يف النامذج الجديدة.





األدب الغربي لم ينُج من التوظيف 

في ميدان السيطرة االستعمارّية

حوار مع الّناقد السوري د. علي جنيب إبراهيم

ما الّدور الذي تلعبه األعامل األدبّية واإلبداعّية يف بناء الحضارات اإلنسانّية، وكيف بدت 

صورة الغرب الثقايف يف هذا امليدان يف سياق توظيفه للفنون واآلداب يف مجال السيطرة 

عىل اآلخر؟

ع منه من أسئلة كانت مدار هذا الحوار مع الباحث السوري  هذا السؤال املركَّب مبا تفرَّ

الدكتور عيل نجيب إبراهيم الذي يعمل حالًيا كأستاذ للجامليات يف الجامعات الفرنسّية.

نُشري أّن للباحث مجموعًة من املؤلّفات يف مجال األدب الفلسفي وله أكرث من خمسة 

وعرشين كتابًا مرتجاًم عن الفرنسّية.

»املحّرر«

التباساٍت  عىل  يقبض  أن  العربّية  الساحة  عىل  ومناهجه  الّنقد  أعامل  ملتابع  ميكن   *
العلمّية. وهي عالقات غامضة، ملتبسة،  التّيارات  تنتجها هذه  التي  العالقات  تتعلّق بطبيعة 

ومولّدة إلشكالياٍت عند الّذات العربّية أكرث منها مقّدمة لحلول وتصّورات ورؤى. وترتكّز هذه 

الوافدة، وثانًيا:  الغربّية  الّنقديّة  العالقة باملناهج  أّواًل:  اثنتني، وهام:  اإلشكالّية يف عالقتني 

العالقة بالعملّية الّنقديّة يف الرّتاث العريّب. كيف ميكن ترشيح هذه العالقة الجدلّية املتعلّقة 

الحضاريّة  خصوصّيته  له  عريبٍّ  تراٍث  عىل  الوافدة  املنهجّية  اإلسقاطات  من  بنوع  بالقيام 

املختلفة عن الخصوصّية الغربية؟

- ال بُدَّ يف البداية من الفصل بني الّنقد األديب يف الغرب والّنقد العريب الحديث الواِفد 
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من الغرب أو املُتأثِّر بالّنقد الغريب؛ ألنَّ للعالقة بني النَّْقَدين سياقًا تاريخيًا وسياسيًّا وثقافيًّا 

التي  والفكريّة  املعرفيّة  بأبعاده  نُحيَط  أن  عب  الصَّ ومن  التعقيد،  بالِغ  السياق  هذا  وأدبيًّا. 

وَسمت الفكر العريب الحديث بختلف تيّاراته وَمشاِربه. ومن ثَمَّ يُساِعدنا هذا الَفصل عىل 

تحديد العالقة باملناهج الغربية بناء عىل العالقة بني »الذات العربيّة« و»االَخر«. فام الذات 

العربيّة أّوالً؟ وما اآلَخر ثانيًا؟

واألدباء  املُفكِّرين  أذهان  وشَغاَل  الّنهضة،  فجر  منذ  تالزَما  السؤالنَي  هذين  أّن  الحقيقة 

العرب. لذلك أِجُد نفيس ُمضطرًّا -بُغية اإلجابة عليهام إجابًة موضوعيًّة منهجيًّة- إىل التجّني 

تَعرِض  رسديٍّة  بلمحٍة  واالستعانة  العرب،  التنويرينّي  مؤلَّفات  من  هائل  كمٍّ  عىل  املُِمضِّ 

ط لنشوء النَّقد العريب الحديث وعالقته بالّنقد يف  املعروف تاريخيًا عىل شكل تحليل ُمبسَّ

الغرب، وتُظِهر كيف انتقلت بعض األجناس األدبيّة من الغرب إىل األدب العريب بعزِل عن 

العقل  امتالك  يجب  النَّقد،  مُنارِس  فليك  ولَّدتْها.  التي  والجامليّة  األخالقيّة  القيَم  منظومة 

قاعدًة  يتطلَّب  ألنّه  واحدة؛  ُدفعًة  هكذا  اكتسابُه  مُيِكن  وال  بالتدريج،  يُبنى  الذي  النَّقدي 

حضاريًّة ترتكز عليها حركة العلوم، ونظريات الفلسفة، واملنطق، واألدب، وروح املجتمع.  

ال أحد يجهل اآلن أنَّ املُناداة بالهوية العربيّة بدأت يف القرن التاِسع عرش، وهي الفرتة 

نفسها التي منَت خاللها النزعات القوميّة يف أوروبا، وخصوًصا يف أملانيا. فهل كانت هذه 

املُناداة نتيجة االحتكاك بالغرب الذي فّجرته حملة نابليون بونابرت عىل مرص، أم سبَبًا لهذا 

االحتكاك؟ هنا يربز أمران: سيايس وتربوّي ثقايف. 

السلطنة  سقوط  بعد  االستعامري  التوّسع  ميدان  يف  األدبّية  األعامل  ظهرت  كيف   *
العثامنّية؟

ع األورويب يف الواليات الُعثامنيّة  - يتمثَّل األمر السيايس باملشكالت الناجمة عن التوسُّ

املُتهالِكة التي تشمل بالد العرب. ويتمثَّل األمر الرتبوي الثقايف يف مواجهة هذه املُشكالت 

من  بُدَّ  ال  كان  وبالتايل،  الجديدة.  وِقيَمها  الغربية  التقنيّات  مع  التكيُّف  طريق  عن  وحلِّها 

بناء ُمقوِّمات »الذات العربية« بوسائل هذه التقنيات وعىل رأسها املطبعة التي أتاحت نرش 

البناء  ثانية. استغرق هذا  ُحف واملجاّلت من جهة  الصُّ العريب من جهة، وتأسيس  الرّتاث 

البعثات  ست املدارِس، وتتابعت  قرنًا كامالً انطلقت خالله حركة الرتجمة والتأليف، وتأسَّ
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العلميّة من مرص إىل فرنسا وبريطانيا وأمريكا. 

والجهل. مل  الفقر  التاسع عرش غارقني يف ظلاُمت  القرن  كانوا يف  العرب  أّن  والحال 

ث عنه الحكوايت، بل هدير مداِفع اإلفرنج  يُوِقظهم من ُسباتِهم صليل السيوف الذي يتحدَّ

التي تُبرشِّهم بالفَرج القاِدم مع حفيد اإلسكندر املقدوين، ويوليوس قيرص؛ ليك يُنِقذهم من 

ُحكم املامليك. حمل معه لهذه الغاية مطبعًة وأربعني عالاًِم، ومكتبًة ضخمة بَهرت شيوخ 

األزهر وعىل رأسهم مؤرِّخ الحملة الفرنسية عبد الرحمن الجربيت. أّما ما بهر محمد عيل 

باشا فكان تنظيم الجيش الفرنيس وسالحه. لذلك عَمد، عام 1٨26، إىل إرسال الطلبة من 

بوا عىل سالح املدفعيّة. وبذلك  صوا يف الهندسة، وبناء الجسور، ويتدرَّ مرص؛ ليك يتخصَّ

س جيًشا قويًّا أثار مخاِوف الباب العايل، فأسند إىل اإلنكليز أمر القضاء عليه. كان عىل  أسَّ

رأس هذه البعثة شيخ أزهري ُمتنوِّر اسمه رفاعة رافع الطهطاوي )1٨01ـ 1٨73(، رُسعاَن 

ما أدرك حجم تخلَّف مرص اململوكية بالقياس إىل مدنيّة فرنسا وعلومها املُتطوِّرة. ومع أنّه 

الفرنسية،  العاصمة  أّن  بنيَّ  باريز«،  تلخيص  اإلبريز يف  »تخليص  كتابه  باريس يف  وصف 

عىل جاملها، ال تُضاهي القاهرة، وإن كان ال بُدَّ لعاصمة مرص من األخذ بأسباب الحضارة 

الفرنسيّة يف املدنيّة والُعمران والتعليم واآلداب. كام وجد أّن الحرية عند الفرنسيني ليست 

شيئًا آخر غري العدل واإلنصاف عند املسلمني. وإثْر عودته رشع يف تأسيس مدرسة للبنني 

وأخرى للبنات، وأطلق مرشوع التنوير األّول يف كتابه »املُرشد األمني للبنات والبنني«. ومع 

أدبيّة جديدة إىل مرص وبالد الشام وعىل رأسها الجنس املرسحي  انتقلت أجناس  الزمن، 

عري والنرثي، الرتاجيدي والكوميدي، الذي برع فيه نجيب الحّداد )1٨67ـ  »التياترو«، الشِّ

عر الحديث، برزت ُمشكلة تأقلُم الذات العربيّة  1٨99( تأليًفا وترجمًة. ومع والدة حركة الشِّ

)املُسلّحة ِبرتاثِها األديب والديني( مع ظواهر الحداثة الوافدة من الغرب، مع ما تتطلَّبه من 

التفكري النَّقدي، واالنفتاح عىل الَعرْص. 

روسيا  بني  الحرب  اندلعت   ،1٨77 العام  ويف   ،1٨٨2 سنة  مرص  اإلنكليز  احتّل 

انتشار  ومع  السياسة.  بقضايا  النهضويني  اهتامم  انصبَّ  لذلك  الُعثامنية.  واإلمرباطورية 

ترويج  يف  العربية  اللغة  استخدمت  التي  وسوريا،  لبنان  يف  املسيحيّة،  التبشرييّة  البعثات 

أفكارها كام يف برامجها التعليمية، بدأت حركة نهضة أدبية كانت نتيجتها توسيع دائرة الُقرَّاء، 

إىل  املنفيُّون  اللبنانيون  وأدارها  أّسسها  التي  ُحف  الصُّ ازدهرت  كام  العربية.  اللغة  وإحياء 
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مرص. يف هذا السياق، بدأت حركة إصالح قادها كلٌّ من جامل الدين األفغاين )1٨3٨ ـ 

التي  الُوثقى«  1٨97( وتلميذه محمد عبده )1٨49 ـ 1905( من خالل صحيفة »الُعروة 

لخَّص عبّاس محمود العّقاد يف كتابه »محمد عبده، عبقري اإلصالح والتعليم« برنامجها يف 

مبدأ عام ينطوي عىل مبادئ كثرية، وهو حرب االستعامر بكل وسيلة ُمستطاعة ]...[ وإزالة 

أسباب الِخالف بني الدول اإلسالمية؛ لسّد الثغرات التي يتسلل منها املُستعِمر بني تلك الدول 

لتأليب بعضها عىل بعض ]...[ ومنها ضّم الصفوف الوطنيّة حيث يعيش املسلمون مع غري 

املسلمني. ويف الوقت نفسه، انربى األفغاين للدفاع عن اإلسالم ضّد املؤرِّخ الفرنيس، وفقيه 

اللغات الرشقيّة، أرنست رينان )1٨23 ـ 1٨92( يف املُناظرة املشهورة بينهام. وهنا أشري 

إىل نقطة مفصليَّة ساّمها محمد كامل الخطيب »املُغامرة املُعقَّدة« يف كتابه الصادر بالعنوان 

املُسلمني  إدراك اإلصالحيني  ماثلة يف  التعقيد  ولعّل ذروة  نفسه، يف دمشق سنة 1976. 

يف  مضطّرون،  فهم  عويص:  فكري  مأزق  يف  العرب  يضع  الصاِعد  بالغرب  االحتكاك  أّن 

مخاض إثبات هويّتهم والتحرُّر من االستعامر، إىل طلب العلوم من املُستعِمرين اإلنكليز 

والفرنسيني. من جملة هذه العلوم الفلسفة وتيّارات الِفكر النقدي التحلييل الذي يضع قضايا 

السياسة واألدب والدين، وموقفه من الُحكم، وحريّة املرأة موضع تساؤل. مع كّل ما يُفيض 

خت يف األذهان أّن اإلسالم ديٌن  إليه التساؤل، بطبيعة الحال، من مساٍس بالعقيدة التي رسَّ

وُدنيا كام تُفيد اآلية الكرمية »وجعلنا لكم رِشْعًة وِمنهاجا«. وعليه فإّن عىل العرب املُسلمني 

أن يستفيدوا من العلوم الربّانية كالطب، والهندسة، والزراعة، والصناعة. أّما تلك العلوم التي 

واب فيُمِكن االستغناء عنها. طبًعا هذه ُخالصة بسيطة  تحرِف العقول والقلوب عن جاّدة الصَّ

عن املأزق املذكور، ومن املُفيد أن نعود باستمرار إىل »سلسلة حوارات النهضة العربية« 

التي أرشف محمد كامل الخطيب عىل إصدارها يف وزارة الثقافة؛ ليك نِقف عىل نِقاش هذه 

القضايا البالغة األهمية، التي ما تزال موِضع أخذ ورّد يف ثقافتنا العربية اإلسالمية املُعارِصة. 

الذي  املُحتَّل  الغازي  باآلَخر،  اإلسالمية وعالقتها  العربية  القضايا هويّتنا  وعىل رأس هذه 

العربيّة اإلسالمية«.  لنا حدوًدا سياسيّة قطّعت أوصال املكان الذي يحتِضن »الذات  رسم 

ًة!  ساّمها ُدَوالً، وسّميناها بالًدا، وأوطانًا، وأُمَّ

قّوًة إسالميًّة يحكمها  العثامنية  الدولة  تِجد يف  العربية  الشعوب  كانت  الفرتة،  تلك  يف 

خليفة من ساللة النبي. ومع ذلك، بدأت الدعوة إىل وجوب االعرتاف بالحقوق العربية يف 

دولة الخالفة، وبأن تُجَعل اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، لغة رسميّة ثانية إىل جانب اللغة 



481األدب الغربي لم ينُج من التوظيف في ميدان السيطرة االستعمارية

الرُتكيّة. حتى إّن بعض املُثّقفني العرب ذهب إىل املُطالَبة بأن تكون اإلمرباطورية العثامنيّة 

اإلمرباطورية  باالنفصال عن  املُنادين  ة  كفَّ العربية رجَّح  الهويّة  إثبات  أّن  تركيّة عربيّة. غري 

العثامنيّة؛ بغيَة متييز العرب عن غريهم من القوميّات. وخصوًصا أّن األتراك أنفسهم كانوا 

قد بدأوا يُعزِّزون هويَّتهم القوميّة، ويُطلقون حملة ترتيك واسعة النِّطاق. لذلك اقتضت بنية 

الهوية إحياء جذورها الضاربة يف »الرتاث العريب اإلسالمي« بُكّوناته الدينيّة املختلِفة. كام 

اقتضت تحقيق مخطوطات الرّتاث وفًقا للمنهج التاريخي الذي يُصنِّف األدب يف عصوٍر: 

والسؤال  ...الخ.  العبَّايس  واألدب  األُموّي،  واألدب  اإلسالمي،  واألدب  الجاهيل،  األدب 

التعاقُب  قائم عىل  ُمجرَّد تصنيف  التاريخي«  »املنهج  يُكِن  إذا مل  هنا:  نفسه  يفرض  الذي 

الزمني، بل هو ِعلْم يُثِبت حقائق التاريخ، ويكِشف املُغالَطات التاريخية، ومُييِّز النصوص 

ه علاًم برّانيًّا أم ِعلاًْم جّوانيًّا؟  الحقيقية املوثَّقة عن النصوص املوضوعة الزائفة، فهل نُعدُّ

* يف مقابل الزحف الثقايف االستعامري عىل بالدنا كيف ترون إىل املواجهة الثقافية من 
جانب املفكرين واألدباء العرب واملسلمني؟

منوال  عىل  نسجوا  أنَّهم  لوجدنا  األدب،  تاريخ  يف  النهضويِّني  كتُب  إىل  ُعدنا  لو   -

املُسترشقني الذين اعتمدوا قواِعد املنهج التاريخي يف التصنيف بحسب العصور املُتتابعة؛ 

إذ ال يخفى أّن جرجي زيدان )1٨61 ـ 1914(، عىل سبيل املِثال، تأثَّر، يف كتابه »تاريخ 

آداب العرب«، بنهج كارل بروكلامن )1٨6٨ ـ 1956( يف كتابه »تاريخ األدب العريب«. 

العريب  الرّتاث  نصوص  يف  املنهجي  الشّك  طبَّق   )1973 ـ   1917( حسني  طه  أّن  غري 

ولعّل  الطهطاوي.  بعد مرشوع  الثاين  التنويري  الشّك مرشوعه  هذا  وبنى عىل  اإلسالمي. 

مع  التعاطي  جوانِب  من  جانبًا  لنا  تكِشف  أن   )1965 ـ   1907( مندور  محمد  مع  قّصته 

إيفاد مندور الذي كان قد حصل  الغربيّة يف األدب والنقد. أرصَّ طه حسني عىل  املناِهج 

األوروبية  اللُّغات  يف  إجازة  يحرض  ليك  السوربون،  جامعة  إىل  الحقوق،  يف  إجازة  عىل 

القدمية )اليونانية والالتينية( ويف األدب املُقاَرن، وخالل ذلك، يحرض دروس املُسترشقني 

الفرنسينّي وينتِفع بنهجهم، ويُحرضِّ بإرشاف أحدهم أطروحة دكتوراه. فحصل عىل اإلجازة 

الثانية منعته من الحصول عىل درجة  العاملية  الحرب  املطلوبة سنة 1939، لكّن ظروف 

الدكتوراه. وملّا عاد وأراد التدريس يف قسم اللغة العربية، رفض طه حسني طلبَه عىل الرغم 

من دعم عميد كلية اآلداب أحمد أمني. فلامذا رفض؟ أغلب الظّن أنَّ سبب الرفض ليس 
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عَدم الحصول عىل الشهادة، بل عَدم اكتساب املنهج الذي تُتيحه درجة الدكتوراه. وللسبَب 

الدكتوراه من جامعة  القسم نفسه، بعد حصوله عىل  التعليم يف  نفِسه، رفض طلَب مندور 

فؤاد األّول. كان طه ُحسني يُريد شكَل املنهج وخلفيّته الفلسفيّة النقدية املبنيَّة عىل الشّك 

نُرجِّح ذلك يف  لكّننا  ينبغي.  مندور رسالة طه ُحسني كام  تلّقى  إْن  نعرِف  الديكاريت. وال 

لَقب  العرب«، ويف ضوء  عند  املنهجي  »النقد  بعنوان  مندور  ألّفه  هاّم  كتاٍب  عنوان  ضوء 

»َشيْخ النُّّقاد« الذي أُطلِق عىل محّمد مندور؛ إذ ييش العنوان واللََّقب با يُشِبه »الُخصومة 

املنهجيّة« بني شيْخ النُّّقاد و»عميد األدب العريب«. 

الرّتاث نفسه موِضع  الّنقدي يستدعي وْضع  التفكري  أّن  وما زاد من ِحّدة هذه املُشِكلة 

تساؤٍل وشّك. حينئٍذ ستِجد أّن االعتقاد العفوي بالحقيقة التاريخيّة دليٌل عىل عْقل عاّمي 

بسيط ال يُفكِّر. من ناحية أُخرى، تطلَّب تجديد مناِهج الّنقد الذي نادى به طه حسني إيفاد 

ص يف هذا املجال. لذلك أُوِفد السيِّد قُطب )1906 ـ 1966( إىل  طلبٍَة إىل الغرب للتخصُّ

الواليات املُتّحِدة األمريكية سنة 194٨ للحصول عىل درجة االختصاص يف الرتبية وأصول 

»النقد األديب، أصوله ومناهُجه«؛ حيث صّدرَه  كتابه املشهور  ألَّف  املناِهج. وبعد عودته 

الّنقد األديب عىل أسٍس  باإلهداء اآليت: »إىل روح اإلمام عبد القاهر، أوَّل ناِقد عريب أقام 

علميٍّة نظريّة، ومل يطِمس بذلك روحه األدبية الفنيّة، وكان له من ذوقه الّناِفذ، وذهنه الواعي 

ما يُوفِّق بني هذا وذاك، يف وقٍت ُمبكِّر، شديد التبكري«[.

فإذا علِمنا أّن اإلمام عبد القاهر الجرجاين )1009 ـ 107٨( استمرار ملدرسة الجاحظ، 

صاحب كتاب »البيان والتبيني«، ومؤلِّف كتاب »دالئل اإلعجاز« يف القرآن الكريم، أْدركْنا أّن 

السيّد قُطُب يُعرِّف الّنقد بالقياس إىل النقد العريب القديم، وإىل مجموعة من املناهج التي 

عرفها خالل دراسته يف أمريكا. حيث يقول: »وظيفة النقد األديب وغايته، كام أوضحتُها يف 

هذا الكتاب، تتلخَّص يف: تقويم العمل األديب من الناحية الفنيّة، وبيان قيمته املوضوعيّة، 

اث  عوريّة، وتعيني مكانَه يف خّط َسرْي األدب، وتحديد ما أضافه إىل الرتُّ وِقيَمه التعبرييّة والشُّ

األديب يف لُغِته، ويف العالَم األديب كلّه، وقياس مدى تأثُّره باملُحيط، وتأثريه فيه، وتصوير 

سامت صاحبه، وخصائصه الشعورية والتعبرييّة، وكشف العوامل النفسيّة التي اشرتكت يف 

تكوينه والعوامل الخارجية كذلك«. 

د ُرّبا إلدراكه أّن قواعد املنهج السديد تتكوَّن من  لكّنه مل يتقيَّد، يف تعريفه، بنهٍج ُمحدَّ
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ص القسم الثاين  تحليل نصوص األدب العريب الحديثة، الشعرية منها والّنرثية. ومن ثَّم خصَّ

من كتابه لَِعرْض مناِهج النقد األجنبية )املنهج الفّني، واملنهج التاريخي، واملنهج النفيس، 

ل النصوص عىل قياِسها: »هذا ومل اُرِد أن أحمل  واملنهج التكاُميل(، ووْصِفها، دون أن يفصِّ

»النقد العريب« عىل مناِهج أجنبيّة عنه، لها ظروف تاريخية وطبيعيّة غري ظروفه، بل آثرُت أن 

أتحّدث عن هذه املناِهج يف محيط النقد العريب يف القديم والحديث، فإذا اضطررُت إىل 

االقتباس من مناِهج النقد األورويب كان هذا يف الحدود التي تقبلها طبيعة النقد يف األدب 

العريب، وتنتِفع بها وتنمو بها منًّوا طبيعيًا، بعيًدا عن التكلُّف واالفتعال«. 

ص  لكنَّ الذي حصل منذ بداية سبعينيات القرن العرشين، أّن إيفاد الطلبَة العرب للتخصُّ

يف مجاالت النقد األديب الحديث ومناهجه املختلِفة، استمّر حتى اآلن، دون أن يُفيض إىل 

تأسيس منهٍج عريٍب يف نقد األدب؛ ألّن املوفدين الذين يُفرتَض أن يتمثَّلوا املناِهج الغربيّة، 

ويعتِمدوا ما يصلح منها للتطبيق عىل أدبنا العريب الحديث والقديم، اكتفوا بنقلها كام هي، 

الفنيّة، والتعبريية والجاملية. وال  بياِن خصائص النصوص،  آليًّا يقرُص عن  وطبّقوها تطبيًقا 

عيد النَّقدي والفكري، من البنيوية والسيميائية، والتفكيكية،  أعرف ما الذي جنيناه، عىل الصَّ

ومن »املنهج األسطوري« الذي نقده الدكتور وهب روميّة وكشف عيوبَه، ووجد فيه عالئم 

ثقافة عربيّة مأزومة، وحداثٍة ُممّوهة؟! بغية تكوين فكرة واضحة عن دقائق نقد هذا املنهج، 

يُستحَسن الرجوع إىل كتابه الهاّم »ِشعرنا القديم والنقد الجديد« )سلسلة عالَم املعرفة، عدد 

207، الكويت 1996(. وإذا شئنا االنطالق يف نقد املناهج الغربية الواِفدة، فسوف نِجد يف 

هذا الكتاب األسس املنهجية املتينة لهذا املرشوع الفكري الضخم.

غري أيّن أقول بأسٍف شديد: ما يزال واقع النقد العريب الحديث، بعد صدور هذا الكتاب 

ز عىل قراءة النصوص األدبية من خالل بيان  بُربْع قَرن، بائًسا إىل حدٍّ بعيد. فهو، بدل أن يحفِّ

ر القارئ من اختزال النّص املدروس إىل مجموعة  مواِطن جاملها، ومتيُّزها يف التعبري، يُنفِّ

أغلب  من  ينُفر  القارئ  نعم،  بينها.  تربط  التي  واألسهم  البيانيّة،  والخطوط  املُعادالت  من 

كتب النقد األكادميي الوصفي والتقني، كام ينفر من النقد الصحفي. وال أعرف موِقَفه من 

نقد املُجاملة الذي ينترش عىل صفحات التواُصل االجتامعي انتشار النار يف الهشيم.  

* رغم أّن الّنقد األديب يعمل عىل »النص« املفرتض أن يكون »برشيًّا« نجد أّن الكثريين 
حاولوا إعامل هذا النقد يف النص الديني اإلسالمي رغم أنّه ليس برشيًا، وبالتايل هو يخضع 
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العتبارات أخرى. إىل أّي حّد تعتربون أّن مناهج النقد األديب صالحة لالستعامل عىل النص 

الديني، ال سّيام أّن الّنص الديني اإلسالمي يختلف عن النص الديني املسيحي باعتبارات 

ترتبط مبصدر النص؟

إذ  التوضيح؛  إىل  تحتاج  ُمشِكلة  يُثري  الذي  السؤال  من  األّول  الجزء  بناقشة  سأبدأ   -

يستحيل أن يشتِمل النّص اللُّغوّي غري لُغة البرش، ما دام منطوقًا بلغة ُمعيَّنة ومكتوبًا بحروفها 

األبجديّة. ومن املُسلَّامت أّن اللُّغة وسيلة تعبري واتّصال بني بني البرش. أَو لَم يُعرِّفها ابن 

جّني بأنّها مجموعة من األصوات يُعربِّ بها كّل قوٍم عن أغراضهم؟ إًذا اللغة يشء محسوس 

سة التي مُتثِّلها أسفار العهد القديم، واألناجيل األربعة،  ودنيوّي إذا شئنا. أّما النصوص املُقدَّ

و»الُقرآن الكريم«، فكانت موضوع دراسة فقه اللُّغة، وعلم املعاين، وعلم التأويل. 

كانت حالة النّص الُقرآين موضوع جَدل نقدي وفلسفي ُمعقَّد لن أخوض فيه. بل أكتفي 

باإلشارة إىل أّن اإلمام عبد القاهر الجرجاين طبَّق منهَجه النقدي التحلييل الفّني باالعتامد 

عىل مفهوم »اإلعجاز« األسلويب؛ إذ أبرَز الدالئل عىل فرادة التعبري يف القرآن. هذه الفرادة 

فآمنوا  الله.  آياٍت موحاة هي كالم  الرسول من  يتلوه عليهم  ما  بأّن  الناس  أقنعت  التي  هي 

لوا تبعات هذا اإلميان، وقاتلوا يف سبيله. وهكذا انترش اإلسالم بقّوة  بالدين الجديد، وتحمَّ

دت رشوح الُقرآن ضمن إطار »أسلوبه املُعِجز« الذي  يف. ونتيجة ذلك، تعدَّ اللُّغة ال ِبَحدِّ السَّ

ال يتطرَّق إىل أيِّ جانب من شأنه املساس بثوابت العقيدة التي أقرّتها املذاِهب األربعة. فهل 

مُتثِّل الرشوح مناِهج نقدية؟ 

فْهم  عىل  وثانيًا  ونحوها،  العربية  اللغة  قواعد  عىل  أّوالً  تقوم  الرشوح  ُمعظم  أّن  أظنُّ 

املذاهب للنّص القرآين واألحاديث النبوية. وإذا أضفُت أّن الّنْقل أكرث من الَعقل يف هذه 

املذاِهب، جاز الَقول إّن رشوح القرآن مل تنطلِق من َعْقل نَقدي بعنى املصطلح املنهجي. 

ا للنّص الُقرآين عنوانه »يف ظالل الُقرآن«.  م رشًحا هامًّ سألِفت النَّظر هنا إىل أّن السيِّد قُطب قدَّ

وأعتقد أنّه اعتمد منهًجا وْصفيًّا بالغيًّا يف التفسري. واملنهج الوصفي موضوعّي وُمريح. 

والفكر  األدبّية  التيارات  يف  الحضور  عن  الدين  بإقصاء  يقيض  السائد  التوّجه  يبدو   *
الّنقدي متاشًيا مع ما هو سائد يف العلوم الطبيعّية، وميكن إرجاع ذلك إىل أّن الّنظريّة الّنقديّة 

الحديثة واملعارصة هي نتاج الحضارة الغربية، وما تعنيه من دالالت تتصل يف كون الحضارة 
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الغربية تأّسست عىل العلامنّية أو الال دينّية، والتي تقيص الدين عن الحياة املدنية، وتنترص 

التوفيق بني اقصاء الدين من جهة، وبني  لكل ما هو »إنساين دنيوي أريض«؛ كيف ميكن 

إعامل مناهج النقد يف الرتاث الديني، أي بني إعامل مناهج دنيوية يف تراث ما بعد دنيوي؟

ليس من الرضوري التوفيق بني إقصاء الدين من جهة، ونقد الرتاث الديني من جهة   -

بالّنقد؛  له  عالقة  ال  آخر  يشء  واإلميان  الدينيّة  والعقيدة  يشء،  الديني  الرتاث  ألّن  ثانية؛ 

ألّن النقد قائم عىل الشّك، والشّك نقيض اإلميان. ثُمَّ ما معنى الرتاث؟ الرتاث مجموعة 

إلينا من أسالفنا. ومنها نَعرِف عاداتهم وتقاليدهم، وفنونهم. نعرِف كيف  نصوص وصلت 

ون عن أفراحهم. كام نعرِف  كانوا يُفكِّرون، ومُيارسون شعائرهم، ويُحيون أفراحهم، ويُعربِّ

تنطوي عىل  النصوص  هذه  لكّن  معروفة.  من خالل نصوص  عليها،  التي ساروا  الرشيعة 

الثمني كام تنطوي عىل الغّث وغري املنطقي. لذلك يقتيض السعي وراء معرفة الحقيقة، أن 

نتحقَّق من صّحتها التاريخية واملنطقيّة والعقلية. كام يقتيض البحث عن تفسريٍ موضوعيٍّ 

ملعانيها العميقة ال السطحيّة. 

* كانت مقولة: إّن الّنقد األديب هو نتاج فكرة محوريّة الحضارة الغربية، مقولة صحيحة، 
وإىل  واالستعالء؟  العنرصيّة  منظور  من  الغريب  األديب  النقد  مدارس  تقييم  ميكن  فكيف 

أّي مدى ساهم الفالسفة وعلامء االجتامع واألديان يف الغرب يف ترسيخ هذه االستعالئّية 

والعنرصيّة؟

- للنقد األديب يف الغرب تاريٌخ ميتّد من القرن السابع قبل امليالد حتى اآلن. لذلك ال 

نستطيع أن نُصنِّفه إيديولوجيًا، ونربطه باملركزية األوروبية، ومنظورها العنرصّي. 

 أجل! بعض التيارات الفكرية الغربية تنطلق من أفكار ُعنرصيّة، ولكّنها غريبة عن النقد 

األديب. ومن ثَّم نتساءل: هل نِجد آثار االستعالء الغريب عند أفالطون وأرسطو، وهوراس، 

وبوالو، وهيبوليت تني، وامربتو ايّكو، وجريار جينيت، وروالن بارت، وغريهم كثري...؟ 

كّل  عن  الناقد  يتجرّد  بحيث  النقديّة  العملّية  يف  موضوعّية  عن  الحديث  ميكن  هل   *
امليول الثقافّية والرتبويّة والنفسّية واالجتامعّية؟ أم إنّه يصعب فصل املوضوعي عن الذايت، 

ال سّيام وأّن العملية الّنقديّة هي عملّية ذوقّية بامتياز؟
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- حني ينبني الّنقد عىل منهج نَقدي ِعلمي ُمجرَّد عن امليول الذاتيّة، يعتِمد مبادئ وقواِعد 

مسوَّغة منطقيًا وَمعرفيًّا. يف هذه الحال، تُفيض عملية التحليل النَّقدي إىل نتائج موضوعية 

بالرضورة. حتى النقد االنطباعي مُيِكن أن يكون موضوعيًّا حني يدرس األساليب الشعرية أو 

النرثية التي تُثري الحساسية الجاملية يف النصوص. كدراسة عنارص الصورة البالغية الالفتة 

...(. يُضاف إىل ذلك أّن الذوق  التي وصف امرؤ القيس من خاللها رُسعة ِحصانه )ِمكرٍّ ِمَفرٍّ

وال  ُمعيَّنة.  تاريخية  مرحلة  يف  املجتمع  ذوق  يعِكس  إمّنا  فاألدب  نقدي.  موضوع  نفسه 

مُيِكن أن نفهم هذا الذوق ونكتِشف أبعاده إاّل من خالل النصوص التي عكستُْه. ومن هنا 

واألدبية  والفنية  الثقافية  الظواهر  تطوُّر  يُراعي  الذي  النقد  التاريخي يف  املنهج  أهمية  تنبع 

د. وتلوح أيًضا مالمح املنهج االتّباعي )الكالسييك( القائم عىل  ضمن سياقها الزمني املُحدَّ

ُمحاكاة الُقدماء بوصفهم مثالً أعىل يُحتذى يف كلِّ يشء. 

* شهدت مذاهب الّنقد األديب نقاشات حادة ترتبط باملنهج بل وباملفهوم أيًضا، وقد 
دفعت هذه الّنقاشات إىل توجيه سهام النقد للنظريّة البنيويّة، وأّدت بالتايل إىل ظهور نظريات 

أخرى لعّل أبرزها الشعريّة. لقد كان الناقد الفرنيس من أصل بلغاري تزفيتان تودوروف من 

)التي  الجديدة«  »النقد  بحركة  ما سّمي  إىل  ينتمي  أنّه  ورغم  الشعريّة،  الّنظرية  ممثيل  أبرز 

جاءت إلعادة الّنظر يف أمناط التعامل مع النص األديب وفهم الظاهرة األدبية بشكل عام( فقد 

أعاد النظر يف حركة »النقد الجديدة« واملوروث الشكالين. 

سؤالنا: هل مُيكن أن تقّدموا لنا بداية نظرة عاّمة حول أسس الّنظرية الشعريّة؟ وما هي 

أهّم إنجازات تودوروف هنا، ال سّيام أنّه قد ُعرف عنه انتقاده للفكر الغريب يف النقد األديب؟

األدبية  األجناس  وخصائص  األدب  نظريّة  دراسة  عىل  الشعريّة  الّنظريّة  أسس  تقوم   -

عر، وامللحمة، وغريها. وتجدر اإلشارة هاُهنا إىل أنَّ نظريّة  كالرتاجيديا، والكوميديا، والشِّ

األدب الحديثة هي الرتبة التي أنبتت الشعريّة بنهجها الحديث ودفعتها إىل التكاُمل حتى 

إنّها تكاد ـ يف نظر كثريٍ من الدارسني الذين ال مجال لذكرهم يف هذا املقام ـ تُطاِبقها وتِحلَّ 

محلَّها. وُرّبا كان يف هذا نصيٌب كبري من الصواب، من دون أن يعني أنَّ قطيعًة حقيقيّة قد 

ما  االتِّصال  نوًعا من  أنَّ  الواقع  يُثبُت  إذ  األدبيّة؛  النظريات  القديم والحديث يف  متَّت بني 

عرية  يزال ميُّد جسوًرا مرئيًّة أو غري مرئيٍّة بني نظريّتَي أفالطون وأرسطو وُمختلف التيّارات الشِّ

الحديثة واملُعارصة. 
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بلغاريا،  بلده  الشيوعي يف  الحكم  ـ 2017( فهرب من  تودوروف )1939  تزفيتان  أّما 

ومن النقد املاركيس. وخصوًصا من نظرية »أندريه جدانوف« )1٨96 ـ 194٨( ومبادئ 

الواقعيّة االشرتاكية. يف البداية، اتّبع املنهج البنيوي، ومن السهل االطاّلع عىل ما كتبه يف 

عرية« )دار طوبقال، 19٨7(، و»شعرية الّنرث«  عرية«، وخصوًصا يف كتابَيه »الشِّ مجال »الشِّ

املنشور يف باريس سنة 1971. حيث يُعرِّف موضوع الشعرية بأنَّه استنطاق »خصائص هذا 

الخطاب النوعي الذي هو الخطاب األديب«. بغيَة معرفة القوانني العاّمة التي تُنظِّم والدة كّل 

عمل أديب، وتُفرسِّ رِسَّ أدبيّة األدب. ومن ثَمَّ يرشح عالقة الشعرية ِبختلف طرائق دراسة 

األدب كالتأويل واأللسنيّة وغريهام، لينتقل، من بعُد، إىل مراحلها األساسيّة يف تحليل النّص 

والغيابيّة،  الحضوريّة  املُشرتكة:  عنارصه  بجموعتَي  الداليل  املظهر  من  انطالقًا  األديب 

ومن مستويات الكالم، ومن املظهر اللفظي كالصيغة والزمن والرؤى واألصوات، واملظهر 

الرتكيبي الذي يشمل بُنى النّص الخاضعة للنظاَمني املنطقي/الزمني والنظام املكاين.  

عرية« سنة 1977،  البنيوية فقد عرّب عنه يف مقالة نرشها يف مجلّة »الشِّ وأّما موقفه من 

بعنوان »ما البنيوية؟«، ويف كتاب »نقد النقد« الذي مُيارس فيه نوًعا من النقد الذايت.

* يُشتهر عن تودوروف مقولة: موت األدب. فام املقصود مبوت األدب؟ وما عالقة هذه 
املقولة مبقولة موت املؤلف لروالن بارت خاّصة أّن األخري كان أستاًذا لتودوروف؟

- مقولة »موت األدب« ليست من مقوالت تودوروف. يف الواقع، ألَّف تودوروف كتابًا 

بعنوان »األدب يف خطر« وهو يُقاِرن بني مرحلتنَي من قراءة األدب وتدريسه: مرحلة جيله، 

األدب  تُهمِّش  التعليم  برامج  أّن  فرنسا حيث الحَظ  تعلّموا يف  الذين  أوالده  ومرحلة جيل 

تهميًشا عبثيًّا، وتقترص عىل تعليم تاريخه، وأجناسه. ويرى أّن من املستحيل أن تُفيض هذه 

الربامج إىل ِعشق األدب. ومع ذلك، ال يتبّنى وجهة نظر ُمتشامئة، بل يرى أّن األدب يزيد 

إًذا، تودوروف ال  أاّل تكون مناهج تدريسه غاية يف ذاتها.  معرفتنا باإلنسان والعالَم برشط 

ر من خطورة املناهج السيِّئة يف تدريسه. يُعلِن موت األدب، بل يُحذِّ

أّما روالن بارت )1915 ـ 19٨0( ـ الذي أرشف عىل أطروحة تودوروف لنيل شهادة 

الدكتوراه ـ فنرش سنة 196٨ مقاالً بعنوان »موت املؤلِّف« يقول فيه: مل يُعد املؤلِّف وحَده 

ه. وعليه اآلن أن يُخيل مكانَه للقارئ الذي يُعيد كتابة النّص.  هو الذي يضمن املعنى يف نصِّ
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وهكذا تقتيض »والدة القارئ« »موَت املؤلِّف« لِصالح عملية الكتابة ذاتها. 

* إذا نظرنا إىل النقد الغريب وجدنا أنّه يتّم الرتويج له عرب شعارات: املنهجّية العلمّية، 
واملوضوعّية، ونزاهة الباحث وحياده، وسالمة إجراءاته، ومتانة املنهجية ذاتها. ما يدفع النقاد 

العرب، تبًعا للغرب، لرفض الطرح الديني أو أيّة نقاشات تنطلق من منهج ديني لتقييم الّنص. 

فيام تُحيلنا املامرسات النقديّة األدبية الغربية إىل انحيازات عديدة للمركزيّة الفكريّة الغربّية 

بشكل عام، وكّل ما يّتصل بها من أسس معرفّية والهوتّية ولغويّة وقومّية بشكل خاص، ال 

سيام ما يختص بالرتاث اليهودي-املسيحي. برأيكم ما هو سبب متّسك بعض النقاد العرب 

بهذه املنهجية، وهذا االنحياز للمدارس الغربية؟

- ال ينِجم استبعاد الطرح الديني دوًما عن االنحياز إىل املناِهج الغربيّة. بل ينِجم عن 

تجنُّب إقحام العقيدة واملذاِهب يف مجال النَّْقد.  فمعايري املنهج الديني، إذا سلّمنا بإمكانيّة 

وجود هذا املنهج، ال تصلُح لنقد نصوص األدب، حتى لو كان مضمونها دينيًا؛ سبب ذلك 

والحالل  والطالِح،  والصالح  والرّش،  الخري  بني  التضاّد  مبدأ  ستقوم عىل  املعايري  هذه  أّن 

والحرام، والثواب والِعقاب، والبرشي واإللهي. 

عىل  األديب،  الَنقد  »نرَصنة«  أو  »أسلمة«  إطار  ضمن  يندرِج  كلّه  ذلك  أخرى،  وبعبارة 

ِغرار أسلمة العلوم التي يأيت يف سياِقها كتاب »فلسفة العلوم بنظرة إسالميّة« ألحمد فؤاد 

التفكري  )القاهرة 19٨4(؛ حيث جاء فصلُه األّول بعنوان »يف نظريّة املعرفة وأسلمة  باشا 

الِعلمي«. ملَ ال. ولكّن ما ينطبق عىل التفكري الِعلمي ال ينطبق عىل التفكري الّنقدي، مع أّن 

العْقل واحد. الحظ مثالً أّن السيِّد قُطب مل يُجانِب املوضوعيّة يف كتابه »النقد األديب«. بينام 

دأب أخوه محمد قُطب )1919 ـ 2014( عىل أسلمة العلوم اإلنسانية داعيًا إىل تأسيس 

علم نفس إسالمي، وعلم اجتامع إسالمي، وإىل عَدم اإلفادة من املناِهج الغربية املُشابهة 

بحّجة أنّها نشأت يف سياق حركات ُمعادية للدين. 

ألّف هذا الباحث املُسلِم، الذي كان يُعلِّم يف الجامعات السعوديّة حتى مامته ـ حوايل 

العالَم  التنوير يف  »قضيّة  منها  نظري  لفَت  اإلسالمية،  العقيدة  نظر  وجهة  من  كتابًا  أربعني 

اإلسالمي« أرجع فيه تخلُّف األمة اإلسالمية إىل أمراض العقيدة وأمراض السلوك. وصنَّف 

التنويرينّي يف فئتنَي: فئة حَسنيِّ النيَّة كالطهطاوي وتالمذته، وفئة املُحَدثني الحريصني عىل 
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إبعاد أُّمتِهم عن اإلسالم، وعىل نبذ الدين عىل غرار األوروبيِّني يف عرٍص مختلِف عن العرص 

الحايل الذي يعيشه املُسلِمون. 

واآلن لو قرأنا هذا النّص الذي يقول فيه: »ونقاُشنا هو مع هؤالء املُحَدثني، ال مع األجيال 

األوىل التي عاشت فرتة انتقال، حملت شيئًا من مالمح القديم وشيئًا من مالمح الجديد )كام 

يحدث دامئًا يف فرتات االنتقال( بينام تبلور الوضع اآلن مع التنويرينّي املُعارصين فصار 

خطًّا واضًحا مناوئًا »للدين« أو يف القليل راغبًا يف تحجيمه ـ إن عجزوا عن إزالته ـ بحيث 

لها  ِصلة  القلب، وال  محلّها  والرَّب،  العبد  بني  الغرب: عالقة  الكنيس يف  كتالدين  يُصبح 

د مناِهج هؤالء املُحَدثني الذين يضّمون نُّقاًدا ماركسيني،  بواِقع الحياة!«، لَوجدنا أنّه ال يُحدِّ

ونفسانيني، وبنيوينّي، وأصحاب منهج التفكيك، وغريهم.

الفرق  إدراكهم  عَدم  هو  هؤالء  منهج  يف  الرئييس  »الخطأ  املقطع:  هذا  قرأَت  إذا  أما 

بني حال األّمة اإلسالمية اليوم وحال أوروبا يف عصورها الوسطى املُظلِمة، التي مل تِجد 

بأّن ِعالج األّمة اإلسالميّة يجب أن  ثّم  الدين ]...[ ومناداتهم من  بنبذ  إاّل  لنفسها مخرًجا 

القّوة والتمكني«،  الِعالج ذاته الذي استخدمته أوروبا من قبل، وأودى بها إىل  يكون هو 

فسوف تِجد فيه جوابًا عىل سؤالِك. أّما أنا فأقول باستحالة أسلمة النقد األديب. ولو كانت 

أسلَمتُه ُممِكنة أَلَسلمه السيِّد قُطب، ومصطفى صادق الرّافعي، وغريهام من نُّقاد املرحلة 

الثانية من النهضة العربيّة. 





مشكلة الّنقد األدبي في الغرب 

في وظيفته االستعالئّية

حوار مع الّناقدة الدكتورة مها خري بك ناصر

املتعاقبة  األحقاب  يف  حوله  دار  الذي  والجدل  وغايته  األدب  حول  الّنقاش  يخرج  مل 

للحداثة، عن البنية اإلجاملّية لتطّور الحضارة الغربّية الحديثة.

التحّوالت  العمل األديب عىل  القضّية، وما هي مؤثّرات  النقدي هذه  الفكر  تناول  كيف 

الحضاريّة يف بالدنا انطالًقا مام افرتضته الحضارة الغربّية الحديثة من مناهَج وأساليَب يف 

سياق حركة الهيمنة الّثقافّية للكولونيالّية مبراحلها املختلفة؟

املشكالت  أبرز  يتناول  نارص  بك  خري  مها  الدكتورة  والناقدة  الباحثة  مع  التايل  الحوار 

املعرفّية والثقافّية املّتصلة بالّنقد األديب ومناهجه.

»املحّرر»

، ماذا نعني بالّنقد األديب؛ ما هي موضوعاته، مبانيه،  * اسمحي يل أن أبدأ بسؤاٍل مدخيلٍّ
ومناهجه؟

ـ الّنقد األديّب علم، له أصولُه ومعايريُه وقوانينه املرتبطة، حكاًم، بطبيعة النّص اللغويّة؛ 

الناقد  النقديّة، وثانيًا، بوجود  القابل للقراءة  النّص  الّنقد مرشوطة، أّوالً، بوجود  ألّن عمليّة 

املتمّكن من استخدام أدواته النقديّة اإلجرائيّة، أي وجود ناقٍد مبدٍع يتمتّع بثقافٍة شموليٍّة، 

وبعرفٍة لغويٍّة تساعده عىل القيام بعمٍل جراحيٍّ جريء، ترتبط نسبة نجاحه بعرفة الناقد 

يحتاج إىل  الجراحّي  النقدّي  العمل  تعالقها؛ ألّن  اللغويّة وقوانني  العنارص  وإدراكه طبيعة 

مهاراٍت تساعد عىل تفكيك وحدة النّص، من دون اغتيال خصوصيّته، أو تشويه بنيته، أو 
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اإلساءة إىل كليّته، ولذلك يبقى الجسد النيّص أساس أّي عمليّة نقديّة مهام تعّددت املناهج.

* لو توّقفنا عند املناهج، ولعلّها أهم نقطة إشكالّية يف الّنقد األديب، لوجدنا أّن الحديث 
وهكذا...كيف  أسلويبٍّ،  ورابع  تفكييكٍّ،  وآخر  سيميايئٍّ،  ومنهجٍ   ، بنيويٍّ منهجٍ  حول  يقع 

عربية  نظر  ومن وجهة  من جهة،  للغرب  نقديّة  نظر  من وجهة  املناهج  هذه  ميكن ترشيح 

تأصيلّية من جهٍة أخرى؟

-  مام ال شّك فيه أّن النّص األديّب منطوق ذاٍت تُحاول البوح بآمال وأهداف ومقاصَد 

وقال سقراط:  تعرفوا«،  »تكلّموا   : عيّل  اإلمام  قال  ولذلك  بها،  الناطق  تعكس جوهر 

»تكلّم حتى أراك«، فاملعرفة والرؤية، وفق هذين الرتكيبني اللغويني، ال عالقة لهام باملعرفة 

السطحيّة والرؤية الخارجيّة، بل هام معرفة بالجوهر وبا يرشح عنه من تجلياٍت تشري إليه 

وال تكّونه، ولذلك ميكن القول إّن الذات املبدعة تتجىّل قدراتها وطاقاتها يف منطوٍق أديبٍّ 

كلّيّته،  يكون  أن  ميكن  وال  كمونها،  من  بعض  إىل  يشري  ،إًذا،  فهو  التجيل،  لحظة  يقولها 

وهذا الُكمون ال ميكن قدحه إالّ بآلياٍت نقديٍّة قادرة عىل استنطاق النّص، ولذلك تعّددت 

القراءة  أساليب  يف  التنّوع  هذا  فأنتج  واملقاربات،  القدرات  بتعّدد  النصوص  قراءة  آليات 

واالستنطاق ما يسّمى باملناهج النقديّة الحديثة، ومنها عىل سبيل املثال ال الحرص؛ البنيويّة 

آلياتها  ابتكر  املناهج  وهذه  واملوضوعاتيّة،  والتداوليّة  واألسلوبيّة  والسيامئيّة  والتفكيكيّة 

وبالنظريات  القدمية  البالغيّة  بالنظريات  استعانوا  الذين  الغربيون  الّنقد  علامء  وتسمياتها 

اللسانيّة والفلسفيّة والرياضيّة، التي وظَِّفت يف قراءة نصوص تتاميز بخصائص لغويّة وتركيبيّة 

ونحويّة، فكانت املركزيّة األساس لهذه املناهج قوانني التشكيل الجينّي لألجساد النصيّة، 

أي البنيات الرصفيّة وقوانني تعالقها التي تحفظ للنصوص اتّساقها وتناسقها وجاملها وفنيتها 

وخصوصيّتها، فلم يكن من منهٍج نقديٍّ خارج سلطة النّص.

النّقاد  التأسيس والتأصيل لنظريات نقديّة علميّة حاول  النقد غري العرب  استطاع علامء 

دون  من  اإلسقاط  حالة  تؤكّد  العربيّة  النقديّة  القراءات  معظم  أّن  غري  منها،  اإلفادة  العرب 

توظيٍف علميٍّ لألدوات اإلجرائيّة النقديّة ولذلك مل يكن من تأسيس أو تأصيل يف الدراسات 

النقديّة العربيّة.

* رغم أّن الّنقد األديب يعمل عىل »النص« املفرتض أن يكون »برشيًّا« نجد أّن الكثريين 
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حاولوا إعامل هذا الّنقد يف الّنص الّديني اإلسالمي، رغم أنّه ليس برشيًّا، وبالتايل هو يخضع 

العتباراٍت أخرى. إىل أّي حّد تعتربون أّن مناهج الّنقد األديب صالحٌة لالستعامل عىل الّنص 

الّديني، ال سيام أّن الّنص الّديني اإلسالمي يختلف عن الّنص الّديني املسيحي باعتباراٍت 

ترتبط مبصدر النص؟

دينّي،  أم غري  دينيًّا  أكان  واالرتفاع، سواًء  العلّو  إىل  يشري  اللغوّي  املفهوم  النّص يف   -

وحياتيّة  وترشيعيّة  وتأويليّة  ونحويّة  لغويّة  إبداعيّة  مرتبة  أعىل  بوصفه  القرآين،  والنص 

وإنسانيّة، فلقد قاربه علامء اللغة العرب األوائل، وعلامء الفقه ليكتشفوا من خالل عمليات 

قوانني رصفيّة وتركيبيّة وحياتيّة ودينيّة وأحكاًما  والتحليل واالستنباط واالستنتاج  االستقراء 

ترشيعيّة وغريها من القوانني واألسس املعرفيّة، فرتكوا عدًدا كبريًا من املصادر التي تساعد  

أجل  من  الكريم  بالقرآن  استعانوا  أنّهم  كتبهم  خالل   من  وأكّدوا  القرآيّن،  النّص  فهم  يف 

استنباط قوانني النحو العريّب باالستناد إىل مفاهيم الداللة والتأويل، ولذلك يجوز للباحث 

املتمكن من توظيف أدوات النقد الحديث أن يقرأ النّص القرآين للكشف عن قضايا لغويّة 

ودالليّة وحجاجيّة وإنسانيّة ميكن التأسيس عليها.

* إذا كانت مقولة: إّن الّنقد األديب هو نتاج فكرة محوريّة الحضارة الغربّية، مقولة صحيحة، 
فكيف ميكن تقييم مدارس الّنقد األديب الغريب من منظور العنرصيّة واالستعالء؟ وإىل أّي 

االستعالئّية  هذه  ترسيخ  يف  الغرب  يف  واألديان  االجتامع  وعلامء  الفالسفة  ساهم  مدى 

والعنرصيّة؟

 - أعتقد أّن مقولة »النقد األديّب هو نتاج فكرة محوريّة الحضارة الغربيّة« غري دقيقة؛ ألّن 

النقد علٌم له أصول عربيّة أّسس لها علامء النقد العريّب األوائل الذين استقرؤوا النصوص، 

واستنبطوا آليات إجرائيّة صارت أصالً يف الكشف عن طبيعة نظم السياقات النصيّة، وعن 

ابتكروا  الذين  الغربيون  النقاد  إليه  توّصل  ما  األدوات متاثل  مقاربة دالالتها. وهذه  معايري 

مناهج نقديّة، قوامها  أدوات إجرائيّة يتّم توظيفها يف قراءة النّصوص ومقاربة دالالتها، ولقد 

واستعالًء،  العرب عنرصيًّة  الباحثني  بعض  فيها  رأى  يؤّسسوا ملدارس  أن  معظمهم  حاول 

أهم  من  التواضع  ألّن  العلمّي؛  البحث  وروحيّة  يتناقض  االستعاليّئ  املنظور  هذا  أّن  غري 

واملصطلحات  املفاهيم  إدراك  عن  العجز  نتيجة  الشعور  هذا  تولّد  ورّبا  العامل،  صفات 

لغويٍّة،  فلسفيٍّة، وبهاراٍت  برًؤى  وارتبطت  العلميّة،  بالدقّة  اتّسمت  التي  النقديّة  واملعايري 
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نفسيّة  مؤثّرات  عن  والكشف  النيّص  الظاهر  اخرتاق  األساس  هدفها  وكان  لغويٍّة،  وغري 

واجتامعيّة وأسطوريّة وميتافيزيقيّة واقتصاديّة وسياسيّة تداخلت وتفاعلت يف عمليّة الخلق 

الفنّي، ولذلك ال يجوز توصيف أصحاب املدارس النقديّة العامليّة بالعنرصيّة واالستعالء؛ 

ألنّهم مل يغلقوا أبواب املعرفة، بل وضعوا نظرياتهم أمام كّل راغب يف البحث العلمّي، فإذا 

قرّصت الّدراسات النقديّة العربيّة عن قدح كُُمون الّنصوص وفّض أرسارها بآليات املناهج 

النقديّة الحديثة، فهذا نتيجة التبعيّة غري الواعية واالندهاش بكّل وافد من دون حصول املعرفة 

اليقينيّة باملناهج وكيفيّة توظيف آلياتها، فوضعت شعارات تغطي عىل العجز، وتخلق رىًض 

مزيًّفا.

* كيف تنظرون إىل إشكاليتني يف النقد األديب: األوىل: تعّدد املصطلحات يف منهج 
النقد التطبيقي، والثانية رصاع املناهج النقديّة؟

معظم  ولكّن  جيدة،  نقديّة  لدراسات  بارزًا  حضوًرا  العربيّة  الثقافيّة  الساحات  تشهد   -

الدراسات تنتجها رغبة أستاذ جامعي يف  مساعدة طالّبه، أو دعوات إىل مؤمترات ومنتديات 

وملتقيات نقديّة عربيّة أمثرت بيانات وتوصيات ختاميّة انتهت فاعليتها لحظة االنتهاء من قراءة 

التوصيات، ولذلك ميكن القول إّن النّقاد العرب مل يعملوا عىل  تأسيس مدارس نقديّة عربيّة 

النصوص  العرب؛ ألّن معظم املشتغلني عىل  النّقاد  بني  الحوارات واملناظرات  تنبثق من 

العربيّة مل يؤّسسوا لفرٍق بحثيٍّة تُعنى بخصوصيّة النّص العريّب، وتحرّض عىل توظيف قوانني 

الّنقد  بأدوات  وتفعيلها  القديم  العريّب  النقد  آليات  تطوير  وعىل  العربيني،  والنحو  البالغة 

الوافدة، ليكون العمل عىل ابتكار أدوات نقٍد عربيٍّة حديثٍة  تعني الدارسني والباحثني عىل 

قراءة النّص العريّب وفق آليات ترتبط بخصوصيّة اللغة واملورث الثقايّف والدينّي والفلسفّي 

واالجتامعّي والسيايّس، فعجزوا عن التأسيس لتيّار أديّب/ نقدّي موسوم بهويّة عربيّة؛ ألنّهم 

أهّمها  العاملّي ألسباٍب كثريٍة،  رّبا كان  الحضارّي  الفعل  نوًعا من اإلقصاء عن  يعيشون 

األوضاع السياسيّة وما تفرضه من أزمات اقتصاديّة واجتامعيّة وتعليميّة ونفسيّة خلقت قطيعة 

العامليّة،  الفكر  العريّب وحركات  املثّقف  بني  وقطيعة  أّوالً،  وأصالتها،  العربيّة  الذات  بني 

ثانيًا، فتحّولت الرغبة يف إحياء الرتاث إىل هرولة نحو ترجامت تجاريّة قلاّم تبلغ الهدف 

إنتاجه أقالم تحسن تركيب دمى  والغاية، وصارت الحداثة األدبيّة والنقديّة زيًا تتسابق إىل 

إشكاليات  اإلبداعّي، فظهرت  الفعل  اإلنتاج وتراجع مستوى  فيها، فكرث  أرواح  جسديّة ال 
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كثرية من أهّمها تعّدد املصطلحات يف منهج النقد التطبيقّي، فرُّب باحٍث وظّف املصطلح 

عينه وأعطاه معنيني مختلفني نتيجة غياب الّدقّة يف ترجمة املصطلحات، علاًم أّن مناهج 

الّنقد العاملّي تتمركز حول نقطة أساس هي لغة النص، فأنتجت نقطة التالقي محاور منهجيّة 

االعتقاد  إىل  املتلقي  يذهب  ولذلك  السلب،  أو  باإليجاب  تتاميز  نقديّة  مستويات  تشّكل 

توظيف  الّدقّة يف  غياب  من  ناتج  رأيي،  املناهج، وهذا، يف  بني  أو رصاٍع  تناقٍض  بوجود 

اآلليات النقديّة التي تتكامل وظائفها يف إنتاج الدالالت والقصديات واملعارف الجديدة، 

بقدر ما تتمتّع باالستقالليّة والتاميز.

* هل بالفعل ميكن الحديث عن موضوعّية يف العملّية الّنقديّة، بحيث يتجرّد الّناقد عن 
عن  املوضوعي  يصعب فصل  إنّه  أم  واالجتامعّية؟  والنفسّية  والرتبويّة  الّثقافّية  امليول  كّل 

الذايت، ال سيام وأّن العملّية النقديّة هي عملّية ذوقّية بامتياز؟

الخاضع  النقدّي  املنتج  قيمة  تحّدد  ذوقيًّة  عمليًّة  ليس  العلميّة،  املعايري  وفق  الّنقد،   -

للذاتيّة والشلليّة وامليوالت النفسيّة والرتبويّة واالجتامعيّة والنفعيّة؛ ألّن الّنقد طاقة كشف 

وخلق تطمح إىل إدراك تعّدد املنظور الحيّس، واملحسوس الفنّي يف البنية اللّغوية، وبه تتّم 

عمليّة رصد الُكمون الفيزيايّئ الحريكّ، وفهم كيميائيّة التحّوالت يف البنية اللغويّة املنغلقة 

عىل ذاتها، من جهة، واملشحونة بفيض من إشارات اإلغراء، من جهة ثانية، فالّنقد اإلبداعّي، 

إًذا، نشاط عقيّل، قوامه طاقات إبداعيّة مشحونة بفيض من املعارف والعلوم التي تساعد 

عىل  والقبض  صوره،  وقراءة  وإشاراته،  النّص  رموز  وفهم  النقديّة،  األدوات  توظيف  عىل 

بعض دالالته والكشف عن تعّددها ومتايزها، من دون إسقاط عالقة الناقد بصاحب النّص.

* هل من تعريف بالقراءة النقديّة اإلبداعّية التأسيسّية؟

- ماّم ال شّك فيه أّن القراءة النقدية إجراء عقيّل، قوامه أدوات منهج تفكييّك /تحلييّل/ 

املتامسكة  وتحديد جزره  املتامسك،  الكيّل  اللغوّي  املتحد  تفكيك  تساعد عىل  تركيبّي 

الّنيّص  الّنسق  والضامنة جامليّة  دة  املوحِّ الكليّة  الروح  ماهيّة  تحديد  ثّم  واملتكاملة، ومن 

املكّون من عنارص لغويّة ترتبط وظيفتها الدالليّة بالقدرة اإلبداعيّة التي يتصف بها خالق نّص 

فّناٍن مبدٍع محّصٍن بقوانني اللغة، وقادٍر عىل توظيف عنارصها، وعىل تسخري ثقافته وطاقاته 

اللغويّة وغري اللغوية، لحظة والدة النّص، ومولود هذه اللحظة الخارجة عىل سلطات الرقابة 
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والقمع تحتاج إىل قراءٍة لغويٍّة جديدٍة ومبتكرٍة وخارجٍة عىل سلطة القمع واالستنطاق.

ثقايّف ومعريّف وإىل قدرة  إًذا، إىل كفاءاٍت لغويٍّة وإىل مخزوٍن  الّنقدية،  القراءة  تحتاج 

والرتكيب؛  االستقالل  حالتي  يف  عنارصها  خصائص  ودراسة  اللغويّة  البنية  تفكيك  عىل 

دوره،   فيكشف عن  املُكتَسبة،  اللغوّي  العنرص  يُضعف مامنعة  اللغويّة  الجزر  تفكيك  ألّن 

وتضعف ممناعته، ويتّم االستفراد به، ومن ثّم يكون القبض عىل بعض األرسار املحتجبة 

وراء ظالل عنارص اللغة املتعالقة واملتامسكة يف وحدة بنيويّة وفنيّة، فيتكشف دور العنرص 

اللغوّي يف إنتاج الدالالت الوضعية واملكتسبة، ويتّم التعرّف إىل مهّمته يف تحديد القيمة 

األدبيّة / املعرفيّة التي منحته خصوصيّته، ومتايزه األدايّئ.



حوارات يف الفكر االقتصادي الغريب

الفصل السادس





االقتصاد العالمي مشبع باألزمات 
والنقيض األّول ألميركا هو العمالق الصيني   

حوار مع الباحث االقتصادي اللبن�اين الدكتور جورج قرم

الظواهر  وقراءة  تحليل  يف  فريدًة  سمًة  قرم  الدكتورجورج  الباحث  مع  الحوار  يّتخذ 

واملال  االقتصاد  علوم  بني  جامعاً  مفكراً  لكونه  إال  ذاك  وما  الراهنة.  وتحّوالتها  االقتصاديّة 

إىل جانب الفلسفة االجتامعية والفكر السيايس. هذا فضالً عن تجاربه يف الحكم من خالل 

توليه وزارة االقتصاد اللبنانية يف عهد رئيس الحكومة سليم الحص.

للربوفسور قرم عرشات املؤلّفات يف مجال الفكر السيايس واالقتصادي وفلسفة التاريخ 

كام كتب العرشات من الّدراسات باللّغة الفرنسية يف الكثري من الحقول املعرفّية.

ويف ما ييل نص الحوار:

»املحّرر«

ارتكزت  التي  النيوليربالّية  مبادئ  إىل  الغرب  تحّول  املايض  القرن  نهايات  يف   *
عىل رضورة دفع الحكومات ولو بالقّوة نحو الخصخصة الشاملة، ورفع الحكومة يدها 

عن القطاعات املنتجة مبا يف ذلك قطاع الصّحة والتعليم. واليوم مع جائحة كورونا 

وجدت الحكومات الغربية نفسها غري مضطرّة للدفع للطبقات الفقرية واملترّضرة فقط، 

التي  االثار  برأيكم  هي  ما  وإفالسها.  النهيارها  منًعا  الخاص؛  والقطاع  للرشكات  بل 

سترتكها هذه الجائحة عىل االقتصاديات العاملّية وعىل النظريات االقتصاديّة الغربية؟

- ال ميكن أن نحّدد بدقّة اآلثار الناتجة عن جائحة كورونا، خاّصة وأنّها مل تنته بعد، وال 

نعلم كم ستدوم. إمّنا ال شّك أّن التغيريات االقتصاديّة الّدوليّة والوطنيّة ستكون كبرية جًدا، 
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وميكن أن تتّخذ أكرث من منحى، فالواضح إىل اآلن التأثريات السلبية عىل صناعات مختلفة 

مثل صناعة الطائرات التي أصبحت ترتاجع وكذلك قطاع السفر إجاماًل، وإىل اآلن مل تربز كّل 

اآلثار السلبيّة الناتجة عن األزمة؛ ذلك أّن الجائحة مستمرّة، بل تتوّسع يف العديد من الدول. 

أّما بالنسبة إىل االقتصادات العربية فهي أقّل تأثّرًا نظرًا لعدم دخول العامل العريب يف الصناعة 

والخدمات ذات املحتوى التكنولوجي الرفيع. إمّنا ال بّد من اإلشارة إىل حالة العالقات السيّئة 

بني الدول العربية باإلضافة إىل التخلّف التكنولوجي والعلمي الذي يعاين منه العامل العريب. 

السؤال الكبري عىل مستوى العامل، والذي يدور حول فورات البورصات العامليّة بالرغم 

اإلنتاج  عامل  فصل  تؤكّد  ظاهرة  وهي  الجائحة،  تسبّبتها  التي  االقتصادية  الخسارات  من 

العاملي.  االقتصاد  عىل  الجنسيات  املتعّددة  العمالقة  الرشكات  وسيطرة  املال  عامل  عن 

ويصعب أن نتكّهن ماذا سيحصل يف ميدان النظريات االقتصادية، وإذا ما سترتاجع النظرية 

النيوليرباليّة أم بالعكس ستؤّمن مزيًدا من السيطرة يف مناهج تعليم االقتصاد عامليًا. ومن 

الناحية السياسية هل ستعود الدول إىل الحاميات الجمركيّة، أم ستبقى التجارة الدوليّة حرّة. 

ويف هذا املضامر هناك العديد من الفئات االجتامعية يف الدول الصناعية تطالب باالبتعاد 

البطالة حتى يف  تزايد  بسبب  وذلك  الحامئيّة،  السياسات  إىل  والذهاب  الحّر  التبادل  عن 

الدول األكرث تقّدماً.

اإلنجازات  أهم  هي  ما  أعني  الغربية،  االقتصادية  التجربة  عام  بشكٍل  تقّيمون  كيف   *
وأعظم اإلخفاقات؟

- إّن التجربة االقتصاديّة الغربيّة مرّت براحَل مختلفٍة حسب الزمن وحسب الدول. فعىل 

التي  املجيدة«  »الثالثينيّة  الثانية با سّمي  العاملية  الحرب  بعد  أوروبا  مرّت  املثال  سبيل 

متيّزت بإقامة أنظمة اقتصاديّة مبنيّة عىل تدّخل مكثّف للدول يف اقتصادها، وعىل الطابع 

الدميقراطيّة االقتصاديّة  أو ما سّمي  الرأسامليّة  الحفاظ ببادئ  القريب من االشرتاكيّة مع 

االجتامعيّة، وهي فرتة حيث كانت رضيبة الدخل مرتفعة للغاية بلغت 90% للّشطر األخري من 

الدخل يف بريطانيا عىل سبيل املثال، ومع ذلك كانت أكرث فرتة رخاء اقتصادي واجتامعي 

يف أوروبا. املشاكل بدأت مع صعود أيديولوجيا النيوليرباليّة التي اقرتفت يف بعض األحيان 

جرائم ضّد اإلنسانيّة، مثلام حصل يف تشييل ضّد الرئيس اللندي، أو يف الربازيل مع سنني 

الدكتاتوريات الوحشيّة.
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* إىل أّي مدى ميكن الحديث عن أّن الهيمنة االقتصاديّة األمريكّية عىل االقتصاد العاملي 
آيلة إىل األفول؟ وإذا كان ذلك صحيًحا ما هي عالمات أفولها؟ وهل تعتقدون أّن املنظّرين 

االقتصاديني الغربيني عاجزون عن إيجاد الحلول إلبقاء هيمنٍة غربيٍة عىل االقتصاد العاملي 

ومنع صعود الصني والرشق بشكل عام؟

- إّن تراجع حّصة االقتصاد األمرييك يف الناتج العاملي يعود إىل السبعينيات من القرن 

الحديثة،  التكنولوجيا  ابتكاريًّة يف مجال  الواليات املتحدة طّورت قدرًة  أّن  املايض، غري 

التقليدية  الصناعات  بتطوير  تهتم  ومل  اإللكرتونيّة،  األدمغة  برامج  صناعة  خاص  وبشكل 

وفيام  العاملي.  االقتصاد  األمرييك يف  االقتصاد  مكانة  الرتاجع يف  ولذلك  التحتيّة  والبنى 

يختص بالدول األوروبية فإّن قواعد االتّحاد األورويب الصارمة يف إدارة مالية الدول األعضاء 

أّدت إىل معدالت منّو متدنّية للغاية وإىل أزمات مثل األزمة اليونانيّة.

بطبيعة الحال، إّن صعود الصني والهند ودول أخرى من العامل الثالث أصبح يغرّي من بنية 

الّنظام االقتصادي العاملي مع اإلشارة إىل عمالقيّة االقتصاد الصيني الذي أصبح من عاملقة 

االقتصاد العاملي خالل سنوات معدودة.

* عند الحديث عن أفول اقتصاديات عاملّية وصعود أخرى، غالباً ما يتّم الحديث عن 
الصني والهند وماليزيا وما اىل ذلك، مع غياٍب شبه تامٍّ للدول اإلسالمّية رغم ما متتلكه من 

إمكانيات وثروات هائلة مادية وبرشية. أين تكمن املشكلة يف العامل اإلسالمي والتي تبقيه 

بعيداً عن دائرة الّتوّقع بتحّولهم إىل اقتصاديات فاعلة ووازنة ومؤثّرة بل ومهيمنة؟

العرق  ماليزيا -وهي دولة مختلطة سكانيًا من حيث  باستثناء  الدول اإلسالمية  -مشكلة 

والدين- أّن العديد منها خاّصة يف العامل العريب تعيش من مصادر ريوع عديدة، مثل توفّر 

الّنفط والغاز بكّميات كبرية أو تحويالت املغرتبني العرب من الدول النفطية أو من أوروبا 

الحضارة  بينام كانت  االبتكاري واإلنتاجي  الكسل  نرى حالة  والواليات املتحدة. ولذلك 

اإلسالمية يف قرونها األوىل مصدًرا ملعظم العلوم )الفلكية والحسابية والطبية إلخ..( غري 

العنرص الرتيك والعجمي.  العريب بعد قرون دخل يف حالة تسليم الحكم إىل  العنرص  أّن 

العلوم الذي كان يحصل لدى الفرس وشعوب أخرى. أضف إىل ذلك  فلم تواكب تطّور 

التي تؤّمن سياًل من اإليرادات  قناة السويس  النفط وكذلك ريع بنى تحتيّة مثل  ريع موارد 
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السهلة بداًل من التّوّجه نحو إعادة إحياء القدرات العلميّة للقرون األوىل من تاريخ اإلسالم. 

باإلضافة إىل ذلك فإّن االقتصادات العربيّة التي ال تتمتّع بوارد نفطيّة أو غازيّة تعتمد عىل 

يسّمى  ما  عىل  تحصل  ليك  املتعلّمة؛  العاملة  اليد  فيها  با  العاملة،  واليد  األدمغة  هجرة 

اكتساب  عن  بعيدة  العربية  الدول  بقيت  السياسات  هذه  وراء  ومن  املغرتبني.  تحويالت 

القدرات التكنولوجية الحديثة، خاصة وأنّها تستورد من الدول الصناعيّة أو من الهند والصني 

ما تحتاجه من منتجاٍت تكنولوجيٍة دون أن تدخل يف إنتاجها. 

* يقول البعض إّن الهيمنة السياسّية يقف خلفها هيمنة اقتصاديّة، وإّن الهيمنة االقتصاديّة 
غري متاحة ما مل ترتافق مع قّوة عسكريّة. هل تعتقدون أّن هذا األمر دقيق؟ وإذا كان صحيحاً 

أال يتعارض مع الحديث عن أفول أو تراجع الهيمنة االقتصادية األمريكية يف ظّل بقاء تفّوقها 

العسكري؟ ويف كّل األحوال كيف تنظرون إىل جدلّية العالقة بني الّتفّوق العسكري والهيمنة 

االقتصادية؟

- ليس صحيحاً متاماً أّن الهيمنة السياسية تقف خلفها هيمنة اقتصادية. هناك استثناءات 

عديدة لدول ليس لها أيّة أهميّة عسكريّة، إمّنا هي من عاملقة االقتصاد، وخري دليل عىل ذلك 

دولة سنغافورة التي ال تتعّدى مساحتها 720 كلم مربع، وهي عمالق اقتصادّي، وصادراتها 

حوايل الـ 400 مليار دوالر من املنتوجات ذات املحتوى التكنولوجي الرفيع. وميكن أيًضا 

أن نُشري إىل جزيرة تايوان، وهي دولة ليس لها مواد أّوليّة، ولكن إنتاجها الصناعي كبري جًدا 

التكنولوجي. وميكن أن أعطي مثالً إضافياً  خاّصة يف الصناعات الحديثة ذات املحتوى 

وهي جزيرة كوبا التي تخّصصت يف إنتاج األدوية ويف القطاع الطبي. أّما يف حالة الواليات 

أو  العسكرية  التكنولوجية  االبتكارات  قدرتها عىل  ناتج عن  اقتصادها  فإّن حجم  املتحدة 

املدنية، وأصبحت الصني تنافس اقتصادها وقدرتها العسكرية. مع اإلشارة إىل وضع روسيا 

التي ما تزال ضعيفة يف قطاع اإلنتاج املدين، بينام هي قويّة للغاية يف اإلنتاج العسكري.

* ركّز علامء االجتامع عىل قضية االستهالك، وكيف أّن املجتمع تحّول إىل استهالك 
الرفاهّية، كيف تنظرون إىل قضّية االستهالك اليوم، وما هي أسبابها؟ ما عالقتها بالتكنولوجيا؟ 

وإىل أّي مدى مُيكن الحّد من هذه الظاهرة وكيف؟

- قضيّة اإلرساف يف االستهالك هي سمٌة عامٌة يف كّل املجتمعات تقريباً، وهي نتيجة 
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قدرة الرشكات املتعّددة الجنسيات وخاصة األمريكية والصينيّة عرب الدعاية املكثّفة يف زيادة 

متواصلة يف استهالك العديد من السلع، وخاصة السلع ذات املحتوى التكنولوجي الرفيع، 

كام يحصل يف التنافس يف بيع الهواتف الذكية. وما ال شّك فيه أّن تطوير أساليب الدعاية 

حجم  يُبيّنه  ما  وهذا  لالستهالك،  مفرطة  زيادة  يف  تساهم  ظاهرة  هي  الجديدة  للمنتجات 

نفقات الدعاية عامليًا. ويصعب اليوم أليّة دولة أو حكومة أن تفرض قيوًدا عىل االستهالك 

املفرط، خاّصة يف ظّل العوملة والقضاء عىل الحاميات الجمركيّة العالية. 

العاملي، سواء  االقتصادي  الّنظام  انهيارات يف  من  اليوم  يجري  ما  أّن  تعتقدون  * هل 
العوملة؟ وهل  أثره عىل  يرتك  أن  ذلك، ميكن  أو غري  كوفيد-19  فريوس  تداعيات  لناحية 

ميكن تأييد القول بأّن العوملة قد انتهت؟

- ال أرى انهيارات يف نظام االقتصاد العاملي، بل رّبا تراجع يف املبادالت بني الدول؛ 

أّن  فيه  فايروس كورونا. وما ال شّك  انتشار  الناتجة عن  النمو  السلبيّة عىل  للتأثريات  نظرًا 

التجارة الدولية والقطاع الخدمايت الدويل يتأثران كثرياً من انتشار الفايروس عامليًا، ويكفي 

أن ننظر إىل تباطؤ حركة الطريان عامليًا.

والبنك  الدويل  الّنقد  صندوق  حول  كبريٌ  جداٌل  يجري  النامية،  بالدول  يُسّمى  فيام   *
الدويل. كيف ميكن ترشيح عمل هذه املؤّسسات من منظوٍر اقتصاديٍّ أّوالً، ومن منظوٍر 

سيايسٍّ ثانياً؟

- إّن مجموعة البنك الدويل وصندوق النقد الدويل هي من أهّم وسائل تأثري الرأسامليّة 

الغربية يف اقتصاد الدول النامية، التي ما تزال تعاين من سامت التّخلّف االقتصادي، خاّصة 

يف املجاالت التكنولوجية الحديثة. فهي تعتمد عىل املعونات الخارجية بشكٍل كبريٍ لتأمني 

ومن  املتكاملة.  الدوليني  والبنك  النقد  صندوق  وصفات  إىل  بالتايل  وتخضع  حاجياتها، 

املؤسف أن نرى بعض االقتصادات العربية أو غري العربية تلجأ إليهام وتطبق وصفاتهام يف 

غياب حلوٍل بديلٍة، أو يف رفضهم التوّجه نحو الصني بقدراتها الهائلة. لكن ال ننىس أّن هناك 

العديد من الدول النامية التي تخرج تدريجيًا من نفوذ الصندوق والبنك وتتوّجه نحو الصني 

ومؤّسساتها التمويليّة واالستثامريّة.





النيوليبرالية هي الحصار المرير 

للهيمنة االستعمارية

حوار مع الباحث الدكتور عبد احلليم فضل هللا

يأخذ هذا الحوار مع الباحث يف العلوم االقتصاديّة الدكتور عبد الحليم فضل الله مساًرا 

ا؛ حيث يحيط بأبرز املباين واملرتكزات التي يقوم عليها النظام االقتصادي الليربايل،  خاصًّ

واالنعكاسات الكارثّية عىل استقرار الدول، وخصوًصا ما يُسّمى بالعامل النامي.

نشري إىل أّن الدكتور فضل الله هو أستاذ االقتصاد السيايس يف الجامعة اللبنانّية، ورئيس 

املركز االستشاري للدراسات والتوثيق، وله العديد من املؤلّفات والّدراسات الّتخّصصّية يف 

الفكر السيايس واالقتصادي.

»املحّرر»

* اسمح يل أن نبدأ أسئلتنا من قضّيٍة ملّحٍة اليوم. يف نهايات القرن املايض تحّول الغرب 
دفع  رضورة  عىل  ارتكزت  والتي  النيوليربالّية  مبادئ  إىل  وبريطانيا(  أمريكا  خاص  )بشكل 

الحكومات نحو الخصخصة الشاملة ورفع الحكومة يدها عن القطاعات مبا يف ذلك قطاع 

للدفع  نفسها غري مضطرّة  الحكومات  مع جائحة كورونا وجدت  واليوم  والتعليم،  الصّحة 

للطبقات الفقرية واملترّضرة فقط، بل للرشكات والقطاع الخاص منًعا النهيارها وإفالسها. 

ما هي برأيكم األثار التي سترتكها هذه الجائحة عىل االقتصاديات العاملّية وعىل النظريات 

االقتصاديّة الغربّية؟

- ال شّك أّن الليرباليّة بنسختيها التقليديّة والجديدة ذات جذور ضاربة يف الحداثة الغربية 

صعيد  عىل  القيادة  مقعد  الوقت  طوال  تحتل  ومل  متأرجًحا  كان  مسارها  لكن  بعدها،  وما 

السياسات واملدارس االقتصاديّة. لقد تفاعلت مع التحّوالت التي أحاطت بها خالل أطوار 
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التّاريخ الغريب وحقبه، وانعكست عليها موازين القوى العامليّة ومصالح الدول األكرث نفوًذا 

وحاجاتها وطموحاتها، وكان لتطّور الفكرين السيايس واالقتصادي وتقّدم العلوم األخرى 

ذات الصلة بها تأثري كبري عليها. 

والفقر  التخلّف  كمواجهة  مستجّدة  أسئلٍة  عىل  إجاباٍت  تقديم  عن  الليرباليّة  عجزت 

وعن  املايض،  القرن  منتصف  يف  االستعامر  من  املتحّررة  الدول  يف  االجتامعي  والظلم 

وسبل  الرأسامليّة،  بها  متّر  التي  املؤملة  االقتصاديّة  للّدورات  حاسمٍة  تفسرياٍت  وضع 

األسواق  تصيب  التي  املتكّررة  واالنهيارات  األزمات  وراء  تقف  التي  ولألسباب  تهدئتها، 

واقتصادات  بل  ومؤّسسات  إنتاجيّة  وقطاعات  اجتامعيّة  لطبقات  مدّمٍر  نحٍو  عىل  املاليّة 

ذيولها.  من  والتخلّص  األزمات  من  للتعايف  الناجعة  الحلول  كذلك  متتلك  ومل  بأكملها، 

وقد حدث ذلك مراًرا وتكراًرا، فخالل قرن من الزمن، شهد العامل ما يزيد عن مئة أزمة ماليّة 

أبرزها أزمة ثالثينيات القرن العرشين وآخرها أزمة 200٨ التي عّدت خسائرها بآالف مليارات 

الدوالرات، وأنفق العامل يف التعامل مع آثارها تريليونات أخرى دون أن يسّجل تعافيًا تاًما.

للنمو  إطاًرا  تكون  أن  يف  الليرباليّة  صالحيّة  عىل  الشّك  من  مسحًة  أضفى  ذلك  كّل 

والرفاهيّة الدامئني، ويف إخراج الدول من براثن الفقر واملرض والاّلمساواة والتّأّخر الشديد، 

ويف قيادة عمليات إعادة اإلعامر والبناء وال سيّام بعد الحروب الكربى وال سياّم الحرب 

العامليّة، ويف اسرتداد األسواق املاليّة من مسارها السابق قبل االنهيارات التي واجهتها. 

االقتصاد  لعامل  )املنسوب  الكينزي  االقتصادي  الفكر  رأينا  وبسببه،  ذلك  غضون  ويف 

الربيطاين جون مينارد كينز 1٨٨3-1946( يسود يف النصف الشاميل املتقّدم من الكوكب 

بعد أزمة 1929-1932 وبعد الحرب العامليّة الثانية، فيام كان الفكر التنموي واملؤّسسات 

املتحدة..(  لألمم  اإلمنايئ  والربنامج  واليونيسف  األسكوا  )كمنظّمة  عنه  املعرّبة  األمميّة 

يتصّدر يف الّنصف الجنويب من العامل خالل الربع الثالث من القرن املايض، ومنت التيّارات 

اليساريّة واملاركسيّة يف الغرب مستفيدًة من الّصعود الذي سّجله املعسكر االشرتايك يف 

ذلك الوقت، ومن تضّخم الطبقة العاملة بعد الحرب.

ومل يرِس األمر عىل هذا املنوال يف الربع األخري من القرن العرشين؛ إذ التقطت الليرباليّة 

أنفاسها مجّدًدا واغتنمت فرصة تغرّي اتّجاه الريح للخروج بحلٍّة جديدٍة هي النيوليرباليّة. لقد 



507النيوليبرالّية هي الحصار المرير للهيمنة االستعمارية

الرّكود  أبرزها  عّدة  كوامنه من عوامل  إطالق  نفسه ويف  تجديد  الليربايل يف  الفكر  استفاد 

والثامنينيات  السبعينيات  الثاين واألّول من عقدي  النصفني  الرأسامليّة يف  بها  مرّت  الذي 

إنّه  قيل  ملا  مسؤوليتها  حملت  التي  والديون  التضّخم  معّدالت  ارتفاع  ومن  املنرصمني، 

الذي  االشرتايك  املعسكر  انهيار  أىت  ثّم  التدخل،  الدولة يف  وإفراط  العام  القطاع  تضّخم 

املتحدة  الواليات  يف  السلطة  إىل  تاترش  ومارغريت  ريغان  رونالد  من  كّل  وصول  أعقب 

شكل  نحو  العامل  ومعها  الرأسامليّة  جنوح  أمام  واسًعا  الطريق  ليمّهد  وبريطانيا،  األمريكية 

متشّدد، ورّبا عىل نحو غري مسبوق من السياسات، التي أكرث ما يعرّب عنها ما يعرف بتوافق 

واشنطن. 

* إىل أّي مدى شكّلت الكتابات املرجعّية يف الغرب كمؤلّفات كينز عىل سبيل املثال 
يف رفد ما مُيكن تسميته باإليديولوجّية الليربالّية التي بلغت ذروتها يف العوملة أواخر القرن 

العرشين؟

يف  دور   )1936( والنقود«  والفائدة  للتشغيل  العاّمة  »النظريّة  كينز  لكتاب  كان  كام   -

دوٌر  آخَرين  ملفكَرين  كان  واالستثامر،  اإلنفاق  من  مزيد  يف  والحكومات  الدول  انخراط 

أسايسٌّ يف اتّخاذ طريق معاكس، وهام جون فون هايك )1٨99-1993( يف كتابه »الطريق 

اللذين  »الرأسامليّة والحريّة«،  العبودية«، وميلتون فريدمان )1912-2006( يف كتابه  إىل 

الحريّة  مع  برأيهام  يتعارض  كونه  االقتصادي  الّنشاط  الّدول يف  تدّخل  هوادة  دون  عارضا 

واالزدهار.

وأفول،  انطواء  قرٍن من تصّدرها املرسح يف  ربع  اآلن، وبعد  النيوليرباليّة  العوملة  لكن 

ألسباٍب كثريٍة: أّولها، تغرّي ميزان القوى االقتصاديّة من جديد لغري مصلحة االقتصاد الغريب، 

تغرّيات مامثلة  الذي مل تصاحبه  االنتقال  أّن هذا  الرشق، علاًم  نحو  العوملة  بؤرة  وانتقال 

لالضطراب  أخرى  أسبابًا  أوجد  واملؤّسساتيّة،  والجيوسياسيّة  العسكريّة  القّوة  موازين  يف 

والشقاق العامليني.

وثاين هذه األسباب هو تغرّي مصالح الدول املهيمنة، التي مل تعد تستفيد كام ذي قبل 

من االنفتاح التجاري واالقتصادي واملايل بسبب تراجع مكانتها يف التبادل العاملي، وهذا 

جعلها تنكفئ حتى عن التبّني االنتقايئ للتعاليم النيوليربالية، فرنى واشنطن التي برّشت بهذه 
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تتبع من جديد سياساٍت حامئيًّة وتضييقيًّة  بأرسه،  العامل  التعاليم وسعت إىل فرضها عىل 

و»ترَبع« يف فرض عقوبات عىل اآلخرين لدواٍع اقتصاديٍّة تارة وسياسيّة وعسكريّة تارة أخرى. 

الشديد يف منع وقوع  النيوليرباليّة، هو إخفاقها  التي تقف وراء تراجع  وثالث األسباب 

األزمات أو عىل األقل التخفيف من وطأتها، وفشلها يف تحقيق أّي من وعودها وال سيّام يف 

ميدان التجارة والتبادل عرب الحدود.

أيًضا والنظريات واملفكرين  أّدته األفكار  الذي  الدور  السياق نفسه،  وال نغفل يف هذا 

من  بعيًدا  نحو سياسات جديدة  العاملي  االقتصاد  دفع  والسوسيولوجيني يف  االقتصاديني 

بورديو  بيري  الحرص:  ال  املثال  سبيل  عىل  هنا  ويحرضنا  تشّددها،  يف  املغرقة  الليربالية 

)1930-2002( يف كتابه بؤس العامل املنشور عام 1993، وجون رولز )2002-1921(، 

مًعا،  تضافرهام  دون  من  تتحّقق  ال  الليرباليّة  أّن  فيه  وجد  الذي  والعدالة  الحريّة  كتابه  يف 

وأمارتيا سن )1933-( يف كتابه الحريّة كإنصاف، ويف أعامله التي ركّزت عموًما عىل أن 

يكون النمو االقتصادي يف خدمة اإلنسان ال العكس، وتوماس بيكتي )1971-( يف كتابه 

الرأسامل يف القرن الواحد والعرشين والذي سلّط فيه الضوء من جديد عىل الدور السلبي 

لعدم املساواة يف توزيع الرأسامل العاملي عىل أداء االقتصاد. وأنطوين غيدنز )193٨-( 

يف أطروحته عن الطريق الثالث، ناهيك بالنتاجات العلميّة الوفرية التي أثارت االنتباه إىل 

العالقة بني الظلم الواقع عىل غالبيّة الناس يف توزيع الرثوات واملداخيل من ناحية والتباطؤ 

االقتصادي وتراجع التنمية من ناحيٍة ثانيٍة.

* إذا أردنا تقديم جردة حساب عاّمة تتعلّق بإنجازات الّنظم االقتصاديّة الغربّية وإخفاقاتها، 
فام هي أبرز التقييامت التي ترونها يف هذا امليدان؟

- متيّزت الّنظم االقتصاديّة الغربيّة يف القرن العرشين بتنّوعها ومرونتها النسبيّة، وقدرتها 

العلميّة  ومناهجها  الفكريّة  ومرجعيّاتها  املعرفيّة  نظمها  لكن  املتغرّيات،  مع  التكيّف  عىل 

كانت منقسمًة بقّوة. ال ميكن رصف الّنظر مثاًل عن أّن املاركسيّة هي ظاهرٌة مرتبطٌة بأوروبا 

النسيج  عىل  األوىل  الصناعيّة  الثورة  تركتها  التي  اآلثار  عىل  فعل  ورّدة  األّول،  املقام  يف 

االجتامعي واالقتصادي يف غرب القارة. تلتقي االشرتاكيّة العلميّة مع نظريتها املثاليّة يف عّد 

امللكيّة عنرًصا من عنارص األزمة، ويف إعطاء التوزيع أهميّة تفوق اإلنتاج يف تحليل الوقائع 
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االقتصاديّة، والبحث عن مصادر االختالل يف فائض القيمة. لكّن املاركسيني الُجدد نقلوا 

االهتامم إىل قضايا التبادل الدويل يف تتبع االختالل املذكور، وجعلوا من العالقة الرصاعيّة 

األزمات  تفسري  الدول يف  داخل  الطبقي  للرصاع  موازية  األطراف  وبلدان  املركز  بني دول 

بل ربا تفوقه أهميّة. ويف املقابل كّنا نجد عنارص اتّفاق بني مدارس متعارضة، كالتقاء آدم 

سميث رائد الرأسامليّة الكالسيكيّة مع كارل ماركس عىل الّنظر إىل العمل بوصفه مصدر 

القيمة للموارد والسلع والخدمات. 

كانت نوازع االنقسام والخالف بني املدارس االقتصاديّة الغربيّة أقوى من دوافع االتّفاق، 

مام انعكس عىل السياسات املعتمدة هنا وهناك. فاليسار كام اليمني مل يكن شيئًا موّحًدا، 

وكانت املساحة الفاصلة بينهام مملوءة باالتّجاهات والتيّارات والّنظم ذات األلوان املتعّددة 

املتباعدة حيًنا واملتقاربة حيًنا آخر. وكان تبادل األدوار يجري طوال الوقت. 

عرش،  التاسع  القرن  أواسط  منذ  الريادة  مواقع  عن  الكالسيكية  الرأسامليّة  أُبعدت 

الرايخ،  وقيام   1٨71 عام  توحيدها  بعد  الرفاه  دولة  سياسات  أملانيا  اتّبعت  منذ  وتحديًدا 

وكان هدف رئيس الوزراء آنذاك »أتو فون بسامرك« شّد لحمة األّمة األملانية وصّد تغلغل 

األفكار االشرتاكية بني العامل. وأصيبت الرأسامليّة الكالسيكيّة بانتكاستني يف أوائل القرن 

العرشين، األوىل جسدتها الثورة البلشفية التي سيطرت عىل الحكم واتبعت طريًقا اشرتاكيًا 

بقيادة فالدميري لينني. والثانية التحّول الذي أحدثته املدرسة الكينزيّة بإعطائها الدولة كام 

سبقت اإلشارة دوًرا رئيسيًّا يف النشاط االقتصادي. ومل تكن الرأسامليّة الكالسيكيّة أفضل 

تقّدم  أمام  املواقع  الخسائر وفقدان  إذ واصلت تسجيل  الثانية؛  العاملية  الحرب  بعد  حااًل 

سياسات السوق االجتامعيّة ودولة الرعاية الشاملة وتبني البلدان التي استقلت حديثًا أواسط 

القرن العرشين، سياسات قوامها تدخل الدول يف التخطيط للتنمية وتوزيع املوارد. رصنا 

نرى طيًفا واسًعا من األفكار والرؤى واملدارس واآليديولوجيات التي ميكن أن توصف بأنّها 

رأسامليّة دون أن تنطوي عىل املضمون نفسه، إىل حّد كاد ميّحي أحيانًا الفارق بينها وبني 

عدوتها اللدود اإلشرتاكيّة.

ومع ذلك ميكن القول بأّن الّنظم االقتصاديّة الغربيّة حّققت تحت وطأة املنافسة الضارية 

عقول  واملاركسيّة يف  الشيوعيّة  تغلغل  من  والخوف  الباردة،  الحرب  الجبارين خالل  بني 

الطبقات العاملة والفقرية، نتائج مقبولة وخصوًصا خالل الربع الثالث من القرن العرشين، 
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العامليني  القطبني  بني  السباق  وأّدى  عامليًا،  صدراته  عىل  األمرييك  االقتصاد  فحافظت 

إىل تحفيز البحث العلمي يف مجاالت الفضاء والتسلّح والتكنولوجيا الدقيقة، مام أعطى 

الغربية  الحكومات  األمام. واضطرّت  إىل  قوية  دفعة  واملعرفة  والتعليم  والتجديد  االبتكار 

بفعل حرصها عىل توحيد مجتمعاتها يف مواجهة الخصوم، إىل تبني سياسات معقولة إلعادة 

من  اليشء  بعض  وقلّل  املساواة  اإليجابية عىل  من  ما  بقدر  انعكس  الذي  األمر  التوزيع، 

برامج  اتّسعت  نفسها  ولألسباب  الناس.  لعموم  األساسيّة  الخدمات  ووفّر  الفقر  معّدالت 

املتقّدمة  الدول  نواتج  من  ملحوظة  نسبًا  شّكلت  التي  الدوليّة  واملساعدات  املعونات 

والغنيّة. وهو ما أىت ضمن رشوط مخّففة ومعقولة خوفًا من ارمتاء الدول النامية والفقرية يف 

أحضان املعسكر الرشقي.

* كيف تصف الّصلة بني صعود الليربالّية الجديدة والعوملة؟ وما الذي أفضت إليه؟

يف  املايض  القرن  من  األخري  الربع  يف  مواقعها  الكالسيكيّة  الرأسامليّة  استعادت   -

السياق املذكور أعاله، فارتّدت عباءة العوملة النيوليرباليّة ذات الحصاد املرير. كان هدف 

توافق واشنطن هو وضع اليد عىل النظام االقتصادي العاملي، والسيطرة عىل املؤّسسات 

الدوليّة )البنك الدويل وصندوق النقد الدويل( واستحداث غريها )منظمة التجارة العامليّة( 

لإلمساك أكرث فأكرث بقاليد األمور، والهيمنة عىل تقاسم املوارد واإلنتاج يف العامل، ومنع 

العليا  الفئات  وبني  واألطراف  املركز  بني  العالقات  إنتاج  وإعادة  مستقلة،  اقتصادات  قيام 

والدنيا عىل نحو أكرث تشّدًدا وافتئاتًا.

ومل تخِف الرطانة العلميّة شيئًا من الظلم الكامن تحت رماد الوعود الخاّلبة باالزدهار، 

من  قلّة  معاناة  وأّن  التنمية،  ذاته  بحّد  ويصنع  الفقر  عىل  تلقائيًا  يتغلّب  الّنمو  بأّن  كالقول 

الناس يجب أاّل ترصف انتباهنا عن الحصاد الوفري الذي سيتمتّع به غالبيتهم إذا ما حّررت 

االقتصادات. ودارت عىل األلسن مقوالت وضعت يف مصاف البديهيات، مثل أّن تفكيك 

اإلنتاج،  يف  منها  أجدر  ألنه  األفضل؛  هو  الخاص  القطاع  عىل  وتوزيعها  الدولة  وظائف 

املدى  أهداف  والخاصة، وجعل  العامة  بني املصلحتني  بيد خفية  املطابقة  واألقدر عىل 

إيجابًا  الحرة ستنعكس  التجارة  بأّن  القول  الغايات طويلة األمد، ومثل  القصري متالمئة مع 

عىل الّنشاط االقتصادي وستصّب حكاًم يف مصلحة كّل املنخرطني فيها.
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لكن ما كان حصاد ذلك؟ مل تجِن االقتصادات الغربيّة سوى تباطؤ يف معّدالت النمو 

وصواًل إىل تحقيق معّدالت منو سلبيّة، بعّدٍل سنويٍّ ال يكاد يصل يف معظم السنوات إىل 

نقطتني مئويتني. ومل يقف األمر عند هذا الحّد بل كان النمّو موصوًما بالتفاوت االجتامعي 

الذي صار  الكربى  الرشكات  أرباح  منحنيات منو  بني  الفارق  واتّساع  الفقر  نسب  وارتفاع 

تصاعديًا بقّوة، والرشكات املتوّسطة والصغرية الذي تراجع منو عائداتها، وهذا يف مقابل 

ويف  بأجر.  العاملة  الفئات  مداخيل  منو  يف  األحيان  بعض  يف  وتراجع  بل  شديد،  ركود 

غضون ذلك استبدلت املساعدات واالستثامرات املنتجة يف الدول النامية بتدفّقات ماليّة 

ذات طابع ريعي أو باستثامرات هدفها وضع اليد عىل املرافق العاّمة، وال سيّام منها التي 

تتمتّع باحتكاراٍت طبيعيٍّة. 

فتضاعفت  غريها،  قبل  الغربيّة  لالقتصادات  جّمة  مشاكل  االقتصادي  النظام  هذا  خلق 

األرس  ووقعت  االّدخار،  تاليش  مقابل  يف  االستهالك  مستويات  وارتفعت  العامة،  الديون 

العاملية إىل أكرث من ثالثة  الديون  به، بحيث وصل مجموع  تحت طائلة االئتامن املبالغ 

أضعاف الناتج العاملي، وأفضت النزعة االمرباطوريّة األمريكيّة يف مطلع األلفيّة الثالثة إىل 

اإلنفاق  أنواع  جانب  إىل  اإلنفاق،  هذا  واقتطع  مضاعفة،  أضعافًا  العسكري  االنفاق  زيادة 

واملداخيل  الحكوميّة  املوازنات  من  كبرية  أجزاء  املفرط،  واالستهاليك  والعبثي  الرتيف 

غضون  ويف  الحيويّة.  الخدمات  نالتها  التي  الحصة  من  بكثري  أعىل  حّصة  فنال  العامليّة، 

ذلك جرى استتباع البحث العلمي والتكنولوجيا لعوامل الطلب األساسيّة املنبثقة من ثقافة 

االستهالك والّنزعة األمرباطوريّة للتسلّح.

مل تتحّقق وعود العوملة، ومل تؤِت أكلها، بل جاءت نتائجها بعكس التوقّعات، واملفاجأة 

أنّها عّدلت عن غري قصٍد يف موازين القّوة غري العسكريّة يف العامل وأعادت رسم جغرافيّته 

االقتصاديّة. بل ميكن ترداد ما يقوله األمريكيون أنفسهم، بأّن مركز اإلنتاج العاملي مل يعد 

غربيًا. لكن املعضلة تكمن يف أّن االقتصاد الحقيقي آخذ بالتمركز يف الرّشق فيام ال يزال 

االقتصاد الّنقدي والسيايس متمركزًا يف الغرب األمرييك محروًسا بقواها العسكريّة وتسلّطها 

العامل بنأى عن تداعيات هذه املعضلة، والتي ستظهر عىل شكل  السيايس، ولن يكون 

توتّرات واضطرابات ومنافسات متعّددة األوجه، يف مسارح عديدة تشمل الدول الصغرية أو 

األقاليم املضطربة كالرشق األوسط والعامل العريب وغريب آسيا والقوقاز، وربا يصل األمر 
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إىل احتكاكات مبارشة بني الدول الكربى نفسها، وخصوًصا إذا لجأت واشنطن إىل استعامل 

القّوة العسكريّة بصورٍة مبارشٍة أو غري مبارشٍة ملنع اآلخرين من التقدم )يحصل ذلك مع إيران 

ويطرح بعضهم رضورة منع الصني من الصعود مواصلة صعودها السلمي( 

وباختصار كان حصاد الرأسامليّة الغربيّة ونظمها مقبواًل عندما ترصّفت بواقعيّة، أي حني 

أخذت بحسبانها النامذج املنافسة لها، واألزمات الكربى التي مرّت بها، والتهديد الناشئ 

عن السخط االجتامعي الداخيل للفئات املهّمشة والضعيفة واملصادرة حقوقها )كالعامل 

والقاطنني يف االرياف(. وبرز ذلك يف تخليها طوال الربع الثالث من القرن العرشين، عن 

ارثوذوكسيتها مقرتبة من املناطق الوسطى آيديولوجيًا وسياسيًا، فمزجت بني عقيدة السوق 

املشاكل  ومعالجة  البيئة  والحفاظ عىل  واالستقرار  الشاملة  والرعاية  الرفاه  متطلبات  وبني 

واالعرتاف  والفقرية،  النامية  الدول  بحاجات  العناية  بعض  وايالء  جذورها  من  االجتامعية 

ببعض الحقوق االجتامعية للعامل وغريهم.

وقد تبدل األمر عندما أعطت زمام القيادة إىل الرشكات متعّددة الجنسيات، التي فضلت 

الهجرة نحو الجنوب ليس من أجل البحث عن عاملة رخيصة فحسب، بل للعثور عىل بيئة 

العامل يف  انتزعها  التي  الرأسامل من جديد، وسلب الحقوق األساسيّة  يد  مؤاتية إلطالق 

دول الشامل عنوة، بل وانتهاك حقوق اإلنسان عاّمة، مكّررة بذلك ما فعلته يف أوروبا نفسها 

خالل القرن التاسع عرش، لكن يف خارجها هذه املرة.

هذا الحصاد كان سابًقا عىل انبعاث الرأسامليّة النيوليرباليّة من رماد تحّوالت العقدين 

األخريين من القرن املايض، وسعيها إىل التمّدد يف أربع رياح األرض تحت مسّمى العوملة. 

فأعيدت عقارب الساعة يف معظم النظم االقتصاديّة الغربيّة إىل الوراء بل إىل نقطة الصفر 

الداروينيّة  حبل  وأُطلق  املواطنون،  نالها  التي  املكاسب  عن  التخيل  وجرى  دونها،  وما 

العامل  بني  املعلن  غري  االجتامعي  العقد  عنق  عىل  التّف  الذي  غاربه،  عىل  االجتامعيّة 

وأصحاب العمل، وبني الدولة واملجتمع. بل إّن دولة كأملانيا التي كانت رائدة دولة الرفاه 

الثانية عىل  العاملية  الحرب  بعد  السوق االجتامعي  نظام  أطلقت  منذ قرن ونصف، والتي 

يد وزير ماليتها ثم مستشارها لودفيغ إيرهارت )1٨97-1977(، صار منو مداخيل الفئات 

العليا يساوي، منذ التسعينيات، أضعافًا مضاعفًة لنمو مداخيل العمل، مع زيادة الرضائب 

عىل الفئات الدنيا وخفضها عىل الفئات العليا. 



513النيوليبرالّية هي الحصار المرير للهيمنة االستعمارية

 كانت مقولة الرأسامليّة االجتامعيّة الرئيسيّة هي تحقيق منو منصف، وقد نجحت جزئيًّا 

من  الدولة  إىل متكني  الكينزيّة  السياسات  وهدفت  ذلك،  تحقيق  متفاوت يف  نحو  وعىل 

النهوض بعد  النمو وردم فجوة االستثامر ومساعدة االقتصادات عىل  املشاركة يف تحفيز 

األزمات املالية والنقدية واالقتصادية وقد نجحت نسبيًا يف ذلك أيًضا، كام يدّل عىل ذلك 

بالخصوص دور اإلنفاق اآليت من الحكومة ومن البنوك املركزية والذي بلغ آالف مليارات 

الدوالرات، يف منع أزمة 200٨ من التحول إىل كساد شبيه بكساد الثالثينيات. 

تحرير  حول  املتمحورة  للنيوليرباليّة  األساسيّة  الرسدية  نصيب  الفشل  كان  وباملقابل 

النمو،  األسواق املالية والنقدية وتفكيك الحواجز املعيقة للتجارة الدوليّة من أجل تعزيز 

الرائجة هي  الجملة  بارتفاعه. وكانت  السفن  الذي ترتفع كل  وهذا األخري هو بثابة املاء 

يناله من هم يف أعىل الهرم سينتقل بفعل الجاذبية  Trickle down( فام  بالتساقط )  النمو 

مسبقة،  وخطط  مقصودة  سياسات  وبال  خاص  جهد  أّي  دون  من  أسفله،  إىل  االقتصادية 

سيساعد النمو يف اقتصاد متحّرٍر من الضوابط عىل خفض الفاقة ونرش الرفاه، وبعد ذلك ال 

يكون للعدالة أهميّة ذات شأن.

نتذوق حصادها  النيوليرباليّة،  انبعاث  من  تقريبًا  عقود  أربعة  وبعد  املطاف،  نهاية  ويف 

املرير: انكامش يف االقتصاد، وزيادة يف التباين االجتامعي، واستقرار بل حتى زيادة يف 

الحامية  نظم  وتهالك  العام،  الخدمات  النفاذ إىل  القدرة عىل  وتراجع يف  الفقر،  معدالت 

االجتامعية، وانكشاف زيف وعود العوملة، كام أبرز ذلك عىل نحو ال يرقى إليه الشك حال 

العامل بعد جائحة كورونا.

نظريًّا  والنيوليربالّية  الكالسيكّية  ومناذجها  الغربية  الّنظم  إخفاق  معامل  ترى  كيف   *
وعمليًّا؟

متثالتها  يف  النظم  هذه  أداء  عليه  قام  التي  األساسيّة  الخطوط  بالتفصيل  لنناقش   -

النيوليرباليّة التي تصّدرت املشهد بعد الحرب الباردة، ثّم تحّولت عىل يد املؤّسسات الّدوليّة 

إىل ثوابت ال تناقش، لكّنها انطوت عىل مفارقات عند التطبيق، ومحاوالت فاشلة إلحياء 

املركزيّة الغربيّة بوصفها صاحبة الحّق الحرصي يف رسم سياسات العامل وتحديد وجهته. 

وسنحرص نقاشنا يف املبادئ األساسيّة اآلتية، التي يتكّرر ورودها يف وصفات صندوق الّنقد 
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الدول املتعرّثة والتي تعاين من  التعامل مع  الّدويل وغريه من أطراف توافق واشنطن، يف 

أزماٍت حاّدٍة:

املنافع  تعظيم  إىل  املطاف  نهاية  يف  سيؤّدي  الدوليّة  التجارة  تحرير  إّن  األّول:  املبدأ 

وزيادة الرفاهيّة العامليّة وحّل مشاكل التنمية والفقر تلقائيًّا.  

لكن فتح األبواب أمام تدفّق الّسلع والخدمات، ومنح رؤوس األموال حريّة تنقل مطلقة، 

مل يؤّد إىل تحّوالٍت تذكر يف معّدالت الّنمو العاملي، وما زالت هذه املعّدالت عىل حالها 

تحرير  أسباب فشل  ولعّل من  العقد األخري.  تراجعت يف  بل هي  منذ عام 19٨0،  تقريبًا 

التجارة يف زيادة الّنمو حلول الرشكات الكربى محّل الحكومات يف التحّكم بحركة التبادل 

الدويل، فهناك 500 رشكة كربى تسيطر عىل أكرث من ثلثي التجارة الدوليّة.

عىل  قدرًة  أكرث  الحرّة  األسواق  أّن  هو  الجديدة،  الليرباليّة  اعتمدته  الذي  الثاين  املبدأ 

االقتصادي  االنفراج  أّن  ذلك  معنى  الحكوميّة،  البريوقراطيات  من  األزمات  مع  التكيّف 

والوفرة يتعاظامن كلاّم قّل تدخل الدولة واتّسعت حريّة األسواق.

الوحيد  الطرف  بالتّدّخل، فهي  اليوم  يلّحون عليها  الدولة،  بعدم تدخل  لكّن املطالبني 

القادر عىل التعامل مع أزمات هائلة ومريعة. اإلفالسات الضخمة التي تعرّضت له البنوك 

يف دول جنوب رشق آسيا يف النصف الثاين من التسعينيات مل يكن لتعالج لوال تدخالت 

الرهن  أزمة  مواجهة  يف  نفسه  األمر  وتكّرر  املختّصة،  السلطات  قبل  من  وسخيّة  عاجلة 

العقاري التي ألحقت خسائر باملصارف الكربى يف العامل تجاوزت قيمتها تريليونات عّدة 

من الدوالرات، ويتكّرر كذلك اآلن يف مواجهة جائجة كورونا وانتشار فريوس كوفيد 19. 

وسنالحظ أّن الدول التي تحّفظت عىل وصفات التحرير االقتصادي هي يف وضع أفضل من 

تلك التي انصاعت دون رويّة لهذه الوصفات، ومل تبدأ روسيا مثاًل باستعادة توازنها إال بعد 

أن كّفت عن السعي إىل بناء دولٍة ليرباليٍّة بالكامل عىل النمط الغريب، كام أّن الّنمو الصناعي 

التي  الجريئة  الحامية  قرارات  بفضل  كان  اإليرانيّة  الجمهورية اإلسالميّة  والتكنولوجي يف 

املادية  قدراتها  عىل  االعتامد  عليها  أوجب  الذي  الحصار  وبسبب  عقود،  قبل  اتخذت 

والبرشية وتنمية هذه القدرات.

وثالث هذه املبادئ، هو دعوة الليرباليني الجدد الدولة إىل أن تعتمد كّل االعتامد عىل 
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سياساتها النقديّة للحفاظ عىل معّدالت تضّخم منخفضة، واالكتفاء بهذا الحّد من التدخل 

الذي يبقي مسافة آمنة بني تدخالتها وآليات السوق التي تبقى مصانة من أّي سوء. 

غري أّن الّسلطات الّنقديّة تقف عاجزة اليوم يف مواجهة األزمة الحالية التي ميّر بها االقتصاد 

العاملي، فقد خفضت البنوك املركزية الفوائد إىل أدىن حّد وصواًل إىل الصفر وما دونه بعض 

األحيان، وجرى ضّخ سيولة ضخمة للمصارف املصابة بأزمة الرهن العقاري فيام تناضل البنوك 

املركزيّة عىل امتداد العامل للجم ارتفاع األسعار، وها هو االحتياطي الفدرايل األمرييك يطبع 

آالف مليارات الدوالرات الستيعاب التداعيات االقتصادية لتفيش وباء كورونا. لكن كّل هذه 

اإلجراءات كانت لتظّل محدودة الفعاليّة لوال دخول الحكومات والربملانات طرفًا يف املعادلة 

ووضعها برامج استثامر واسعة النطاق وإقرار ترشيعات جديدة وتعديل ترشيعات أخرى مالية 

بالخصوص، وإعادة النظر بعايري املالءة والسيولة التي تقيّد عمل املصارف واملؤّسسات 

املالية، وتوسيع برامج األمان االجتامعي من جديد، وإعادة العمل ببعض اجراءات الحامية 

التي فُّككت يف إطار تحرير التجارة العاملية. وعىل الرغم من محدوديّة هذه التدخالت وعدم 

منذ  العامل  عىل  هيمنت  التي  املقاربة  عقم  أثبتت  فقد  النيوليربالية  املقاربة  بجوهر  املس 

التسعينيات وكبّدته خسائر هائلة غري مسبوقة يف تاريخه الحديث.

املبدأ الرابع الذي تبرّش به النيوليربالية، هو أّن نجاح دولة ما يف املنافسة يرتبط بقدرتها 

عىل ارتياد القطاعات الحديثة. ففي ظّل األسواق الحرّة متيل كّفة التبادل العاملي لغري صالح 

االقتصاد  طغيان  يزداد  كام  العاملة،  كثيفة  والصناعات  الزراعيّة  واملنتجات  األّوليّة  املواد 

املايل عىل االقتصاد الحقيقي.

الّزراعيّة واملواد األّوليّة، لتكون  العقد املايض عادت السلع األساسيّة واملنتجات  يف 

البناء قبل أن تنخفض مجّدًدا  النفط ومواد  محور التجارة العامليّة؛ حيث تضاعفت أسعار 

من  وبدالً  واحدًة،  دفعًة  األساسيّة  الغذائية  املواد  أسعار  وارتفعت  العاملي،  الركود  بسبب 

أن تؤّدي سياسات التحرير إىل تعميم الرفاهيّة وتقليص أعداد الجياع إىل النصف عىل ما 

جاء يف أهداف األلفيّة الثالثة، ها نحن نشهد نقًصا يف الكميات املتوفّرة من املواد الحيويّة 

لكّنها  األخرية،  اآلونة  الزراعيّة يف  والسلع  األّوليّة  املواد  أسعار  انخفضت  رّبا  األساسيّة. 

تظّل مرّشحة لالرتفاع يف أّي وقت بفعل الّنزاعات االقتصاديّة بني الدولة الصناعيّة، وبسبب 

ارتفاع االستهالك العاملي املتوقّع بعد انكفاء جائحة كورونا.
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أّما املبدأ الخامس فهو أّن تحرير التجارة الدوليّة يجّسد مصالح الدول الصناعية، وبسبب 

به  قامت  ما  وهو  استمراره،  وضامن  العوملة  مسار  حامية  يف  تكمن  مصلحتها  فإّن  ذلك 

الواليات املتحدة خالل العقد املايض. 

تراكمت  فقد  املتقّدمة،  الدول  ملصلحة  املطاف  نهاية  يف  تكن  مل  الحصيلة  أّن  غري 

األوليّة  املواد  مصدري  إىل  طريقها  وتجد  والهند  كالصني  أخرى  دول  يف  الفوائض 

االقتصادي  التحرير  مبادئ  أرست  التي  الغربية  الدول  أّن  معناه  هذا  الزراعيّة.  واملنتجات 

الجنسيات  متعّددة  الرشكات  تبدو مصالح  مرّة  بتطبيقها، وألّول  اهتامًما  أقل  باتت  الشامل 

متعارضة مع مصالح دولها األصليّة، فالرشكات تستفيد من مزيد من التحرير والخصخصة 

وإزالة الحواجز فيام تواجه الحكومات مشاكل الركود و العجز يف امليزان الخارجي وارتفاع 

األسعار، مام يدفعها إىل توسيع دائرة التدخل إىل أبعد من إدارة السيولة و التحكم بعدالت 

الفائدة، وها هي الواليات املتحدة تعمل بصورة مبارشة تارة وملتوية تارة أخرى للعودة إىل  

الحامية وفرض مزيد من القيود عىل حركة البضائع والخدمات. مام يؤكد الّنظريّة القائلة بأّن 

التحرير االقتصادي يستمّر ما دام ملصلحة الدولة أو الدول األقوى يف العامل.

إىل  يتجاوزها  أم  السياسات  حدود  عند  الغربّية  االقتصاديّة  الّنظم  اختالل  يقف  هل   *
النظريّة نفسها؟

نحٍو  عىل  االقتصاديّة  الظواهر  من  العديد  تفسري  يف  نظري  عجز  الّنظم  هذه  يعرتي   -

حاسٍم. فليس لدى الرأسامليّة الكالسيكيّة وهي الجذر الفكري للنيوليرباليّة املعارصة مثاًل، 

تفسري حاسم للكساد وللدورات االقتصادية، مام شجعها عىل التامدي يف تحرير األسواق، 

وإعالء شأن »اليد الخفيّة« يف مقابل كّف يد الدولة وتقليص حجمها ما أمكن. ويفرتض رّواد 

آدم سميث )1723 – 1790(، وديفيد ريكاردو )1772 –  هذه املدرسة، وعىل رأسهم: 

1٨23(، وجون ستيوارت مل )1٨06 – 1٨73( وجان ساي )1767 – 1٨32( وغريهم..، 

أن التوازن العام لالقتصاد يتحّقق تلقائيًّا عند مستوياٍت مرتفعٍة من التشغيل والعاملة، ويبقى 

هذا التوازن قامئًا ما مل تطرأ عليه عوامل خارجيّة تؤّدي إىل إطاحته، مثل نشوب الحروب، 

التوازن  السلطات، وهيمنة االحتكارات املحميّة. ويعزى  به من قبل  وتدخل غري مرغوب 

التي  التامة لألسواق  الثمن، واملرونة  بينها: عمل جهاز  اآليل للسوق إىل عوامل عّدة من 

تتيح لها التكيف الفوري مع التغريات يف العرض والطلب، وفعالية قانون األسواق الذي يرى 
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القائلون به أّن العرض هو الذي يخلق الطلب ال العكس، وبرأي هؤالء ال تعاين األسواق من 

فائض إنتاج؛ إذ كلام زاد اإلنتاج تحّسنت القّوة الرّشائية لألفراد وتنامى الطلب عىل السلع 

اإلضافيّة املعروضة للبيع.

إىل  العودة  عليها  وفرض  التطّور  إمكانيّة  الرأسامليّة  الّنظري عىل  الفراغ  هذا  فّوت  لقد 

ذلك  عىل  مثال  وخري  والتحّول،  التجّدد  من  به  بأس  ال  شوطًا  قطعت  كلام  البداية  نقطة 

إىل  الثانية،  العاملية  الحرب  بعد  مبكر  وقت  التي دعت يف  »مدرسة شيكاغو«  أعامل  هو 

التخيل عن مبادئ الرأسامليّة االجتامعية، مع أّن هذه األخرية أتاحت للدول األوروبية التي 

دّمرتها الحرب العامليّة الثانية استيعاب نتائج تلك الحرب، وكان لها الفضل يف إنقاذ العامل 

بداية  الثالثينيات. ولألسف متّكنت مدرسة شيكاغو املذكورة من االستحواذ يف  أزمة  من 

مثانينيات القرن املايض عىل عقول صانعي القرار يف دولتني غربيتني رئيسيتني هام أمريكا 

تباًعا يف فرنسا وأملانيا وغريها من دول غرب  الرفاه  وبريطانيا قبل أن تسقط حصون دولة 

أوروبا والمست املوجة املضاّدة حدود الدول االسكندنافيّة وباقي دول العامل النامي، الذي 

سحرته االشرتاكيّة والدولة التضامنيّة يف يوم ما.

الدولة  تدّخل  تعارض  التي  الكالسيكيّة،  بأّن األفكار  الرأسامليّة  تتبّع مسار  ويتّضح من 

التاريخي  االتّجاه  هي  األخالقيّة،  واملفارقات  االجتامعيّة  التفاوتات  عن  الّنظر  وتغّض 

للرأسامليّة، وأّن املدارس األخرى ما هي إال استثناء تفرضه األزمات الحادة التي تهّدد فيام 

تهّدده الطبقات املهيمنة، املستفيدة عادة من ترك حبل السوق عىل غاربه.

هيمنة  أّدت  الكبري،  الكساد  أزمة  فخالل  باهظًا،  اإليديولوجي  التصلّب  مثن  كان  وقد 

الرأسامليّة التقليديّة إىل تأخري اإلصالحات مّدة من الزمن؛ حيث نجح اقتصاديان معروفان 

هربرت  األمرييك  الرئيس  بإقناع  روبنز،  وليونيل   )1950-1٨٨3( شومبيرت  جوزيف  هام: 

بنفسها،  نفسها  تصّحح  األسواق  برتك  األزمة،  بداية  عارص  الذي   )1964-1٨74( هوفر 

التوصية فشلها وضيعت عىل  أثبتت هذه  الذي سيأيت وحده دون عناء.  وانتظار االنتعاش 

الرئيس األمرييك الالحق فرانكلني روزفلت  العامل الغريب ثالث سنوات مثينة، وكان عىل 

)1٨٨2-1945( أن يقّر برامج حكوميّة ضخمة للتشغيل واإلنفاق عىل البنى التحتيّة، وينتظر 

بضعة سنوات أخرى قبل أن تنتعش األسواق من جديد. وبالرغم من الفشل الذريع الذي 

أفكار  فإّن  األزمة،  مع  للتعامل  مفيدٍة  توصياٍت  تقديم  يف  الكالسيكيّة  الرأسامليّة  سجلته 
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مدرسة شيكاغو السالف ذكرها والتي ظهرت يف بداية الخمسينيات، تشري إىل أّن الرأسامليّة 

املدرسة  هو  جديد  قالب  يف  نفسها  تقديم  وأعادت  برسعٍة  أنفاسها  التقطت  الكالسيكيّة 

الّنقديّة.

وبرأي ميلتون فريدمان )1912-2006(، أحد أملع علامء هذه املدرسة، فإّن أزمة الكساد 

الكبري هي نتيجة سوء ترصّف السلطات الّنقديّة األمريكيّة )االحتياط الفدرايل األمرييك(، يف 

جميع  يف  وماليًا  نقديًا  محايدة  سياسات  تبني  والنقدية،  املالية  السلطات  عىل  كان  حني 

واستقرار ألمد طويل. ويف  أرضيّة منّو  توفري  األحيان  ذلك يف جميع  األحيان، ومن شأن 

هي  وحيدة  قناة  من  بالتدخل  للدولة  يسمح  فريدمان،  أطلقه  الذي  الّنقدي  املذهب  ظّل 

سياسة الفوائد، ولهدف وحيد أيًضا هو خفض معّدالت التضّخم الذي بات يف الستينيات 

والسبعينيات املاضية أحد سامت النظام الرأساميل. لكن فريدمان تجاهل أّن خفض الفائدة 

الثالثينيات وتكّرر  النتائج املرجّوة، كام حصل يف أزمة  يستنفذ أغراضه برسعٍة وال يحّقق 

حصوله يف أزمة اليابان يف التسعينيات وأيًضا يف األزمة الحاليّة؛ إذ وصلت معدالت الفائدة 

الحقيقية إىل الصفر دون أن تغرّي اتّجاه األزمة.

الكبري  للكساد  شافية  علميٍّة  إجاباٍت  تقديم  عن  االقتصاديّة  األرثوذوكسيّة  عجز  إّن 

ولألزمات األخرى، جعلها تبدو تيّاًرا اقتصاديًا يحبّذ الفوىض، ولعلّها صارت كذلك، إذ إنّها 

العامليّة، وحرمت  األسواق  من جحيم  اآلتية  املفاجئة  العواصف  أمام  الباب  فتح  فّضلت 

بفرضيّة  متمّسكة  لها، وظلّت  للتصدي  الاّلزمة  الصالحيات  والنقديّة من  املاليّة  السلطات 

أثبتت الوقائع خطأها، وهي أّن االقتصاد يزداد نشاطًا كلاّم تّم التخيل عن القيود والتنظيامت 

التي تلجم آليات السوق، وهذا وجه من وجوه السياسات الفاشلة التي لن يقّوم اعوجاجها 

ما مل تصّحح املبادئ الّنظريّة التي تستند إليها والجذور الفكريّة املتّصلة بها.

األزمات،  توليد  إىل  الغربّية  الرأساملّية  ميل  وراء  الكامنة  األسباب  إىل  تنظر  كيف   *
وتداعيات ذلك؟

عبارة  يف  يتمثّل  فإنّه  األزمات،  وراء  الغائرة  األسباب  يلّخص  عام  سبب  من  كان  إذا   -

واحدة: اختالل التوازن الذي قادت إليه الليرباليّة املحدثة خالل ربع قرن من هيمنتها عىل 

صانعي القرار.
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فسياسة  واألسواق،  الحكومات  بني  التوازن  فقدان  هو  الخلل،  لذلك  األّول  واملظهر 

حموالتها  من  الدولة  تخليص  حّد  عند  تقف  مل  الثامنينيات  يف  أُطلقت  التي  اليد  كّف 

لعمليات  الضامن األخري  أدوارها، دور  أفقدتها دورين أساسيني من  بل  الزائدة كام يزعم، 

الرساميل  لحركة  املوّجه  ودور  العامة،  االقتصاديّة  البيئة  اضطراب  عند  واإلنتاج  االستثامر 

االقتصاد  بني  االنفصام  حّدة  من  زاد  الدورين  هذين  نهاية  إّن  األسواق.  ألداء  واملراقب 

الحقيقي واالقتصاد املايل والّنقدي، فبات هذا األخري ميتلك قّوة دفعٍ خاّصة به، ال متّت 

بصلٍة بتمويل عمليات إنتاج السلع والخدمات كام هو مفرتض، إىل حّد باتت معه تحركات 

الرساميل يف العامل تساوي أكرث من مئات أضعاف القيمة اإلجامليّة لحركة التجارة الدولية 

واالستثامرات املبارشة.

التوازن بني تركز الرثوة يف دول الشامل وتركز اإلنتاج  الثاين للخلل، هو عدم  املظهر 

يف دول الجنوب. فبحثًا عن عاملة رخيصة ومدّربة يف مثانينيات القرن املايض، بدأ النظام 

الرأساميل يعيد نرش الصناعات التقليدية جنوبًا، وقد وضع هذا األمر الرساميل الوطنيّة يف 

البلدان الصناعيّة أمام خيارين: الهجرة أو البحث عن مجاالت استثامر بديلة، ومع التطّور 

الهائل يف تقنيات املعلومات واالتّصاالت تحّول جزء ال يستهان به من الرساميل العاملة 

ومّدخرات األرس والقروض الفرديّة نحو املضاربة يف البورصات واألسواق املاليّة. 

يف  والرثوات  املداخيل  توزيع  يف  التوازن  عدم  فيجّسده  للخلل،  الثالث  املظهر  أما 

الدول الصناعيّة نفسها، وهو ما يعّد الجذر االجتامعي ألزمة األسواق املاليّة. ففي السنوات 

1917-1939 تراوحت نسبة املداخيل املخّصصة للـ 10% األغنى يف الواليات املتحدة 

األمريكية، ما بني 40% و 50% من مجمل الدخل الوطني األمرييك، وطوال املدة الاّلحقة 

1945-19٨1 التي متيّزت بهيمنة الفكر الكينزي، انخفضت هذه النسبة إىل 35%، لتعود 

إىل االرتفاع مجّدًدا إىل 50% يف املرحلة الالحقة. ويقدر أّن حّصة األجور انخفضت من 

63% إىل 53% من الناتج اإلجاميل األمرييك ما بني عامي 1975 و2005. ويف بلد صغري 

كلبنان تساوي كتلة األجور ما ال يزيد عن 25 باملئة فقط من مجموع ناتجه، األمر الذي ُعًد 

من األسباب الرئيسية لتفّسخ العقد االجتامعي وهيّأ األرضيّة لخفض إنتاجيّة االقتصاد وفتح 

الباب أمام انهيارات اقتصاديّة واجتامعيّة ونقديّة وسياسيّة، ما زلنا نعيش يف أتونها.

كان لهذا التفاوت العاملي آثاٌر اجتامعيٌّة واقتصاديٌّة متسلسلٌة، فقد أّدت ترصّفات الفئات 
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الّنمط  متويل  وصار  لالستهالك،  ميلها  وزيادة  لالدخار،  األرس  ميل  خفض  إىل  األغنى 

االستهاليك املفرط لُخمس السكان األكرث ثراًء يحتاج إىل تحويل هائل للرثوات ملصلحة 

هذه الفئة، ويف حاالت أكرث تطرفًا أصبح رضوريًا استخدام وسائل غري عادية للحصول عىل 

وبالنتيجة  املدمرة،  وثقافته  الجارف  االستهالك  تيّار  لتغذية  بأية طريقة؛  الخارجي  التمويل 

كان ال بّد من خلق كائناٍت ماليٍّة خطريٍة مثل املشتقات املاليّة، التي ضّخمت قيم األرصدة 

املرصفيّة بطريقٍة منفصلٍة عن عامل االقتصاد الفعيل، وجرى غض الّنظر عن تراكم العجز يف 

الحساب الخارجي واملوازنات العاّمة خدمة للخمس األعىل ثروة، وللواحد باأللف منهم 

عىل وجه الخصوص.

أنواع  لكّل  تنّكرها  يف  أي  تحديًدا،  هنا  املالية/النيوليربالية  الرأساملية  مشكلة  تكمن 

التوازنات وال سيام منها التوازنات االجتامعية، واعتقادها بأّن الفئات األعىل يف سلم الدخل 

قادرة عىل خلق طلب استهاليك واستثامري كاف، وقيادة قاطرة النمو بفردها. وهذا غري 

تقوم  فإنّها  الجزء األكرب من املداخيل  الفئات  فيه هذه  الذي تحتكر  الوقت  ففي  صحيح، 

بتشويه عمليات تخصيص املوارد، وتذهب باالقتصاد العاملي بعيًدا عن هديف االستقرار 

واالزدهار.

واملظهر الرابع للخلل يف املنظومة الرأسامليّة الجديدة، هو تعرثها اآليديولوجي. ولنأخذ 

أزمة 200٨ منوذًجا عىل ذلك. بدأت هذه األزمة مع تنامي االعتقاد بأّن بوسع األسواق أن 

بنفسها من من دون قواعد صارمة، وبعزل عن نظام أخالقي )نعم أخالقي!(  تدير نفسها 

من شأنه تأدية مهام ال غنى عنها مثل: توفري التوازن بني عنرصي الكسب واالستقرار، وطرد 

الرسعة  فائق  النمو  )مثل  الزائدة  الرسعات  تكبح  حواجز  ووضع  السوق،  من  املغامرين 

للقطاع العقاري ثم تراجعه برسعة أكرب(، ومنع الجيل الحارض من استعامل موارد األجيال 

اآلتية عرب االستدانة. األمر األخري ينطبق عىل األرس األمريكية التي أقحمها خفض الفوائد 

يف دوامة االستهالك، فضاعفت ديونها خالل ثالثة عقود أكرث من عرشين مرة لتصل إىل 

14 تريليونًا تقريبًا. الحكومة األمريكية فعلت اليشء نفسه فمّولت توّسعها يف اإلنفاق عىل 

التسلّح باالستدانة، ومن دون أي زيادة يف الرضائب حتى ال يخدش ذلك النقاء األيديولوجي 

لليرباليّة الجديدة. 

تنامت الّنزعة غري األخالقيّة يف األسواق وتحّولت إىل موجٍة كاسحٍة.  لقد كانت قويّة إىل 
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حّد أنّها قّوضت مسلاّمت الّسوق، وألزمت صانعي القرار بسّن قواعد جديدة تسوغ أفعال 

املغامرين واملضاربني، وتجيز البحث عن ربح رسيع ال يرتبط باإلنتاجيّة. واملفارقة هي أنّه 

يف الوقت الذي كانت فيه اتّفاقية بازل )2( تفرض رشوطًا أكرث تشّدًدا عىل املصارف لضامن 

كفاية رأس املال، عمدت لجنة مراقبة عمليات البورصة يف أمريكا عام 2004 إىل التخيّل 

عن الحد األقىص املفروض عىل الديون الذي يعادل 12 دوالر مقابل دوالر واحد، لريسل 

ذك إشارة البدء لحّمى املضاربات واملراهنات و»االبتكارات« الخطرية.

وقد روى ماثيو فيليبس يف مجلة نيوزويك قصة ذلك »الوحش« الذي تفتّقت عنه أذهان 

مديري املصارف. فبعد أن ضاق هؤالء ذرًعا بوجود كمياٍت هائلٍة من األموال االحتياطيّة 

املعزولة عن آلة الربح، لجأوا إىل خلق طرٍف ثالٍث مهّمته رشاء املخاطر وتحّمل مسؤوليّة 

رشائح  إىل  وتقسيمها  ببعض  بعضها  القروض  بخلط  البنك  قام  ثم  السداد،  عن  التخلّف 

صغرية وبيع أكرثها خطورة ملستثمرين آخرين معتمًدا طرقًا رياضيّة معّقدة ال ميكن ملراقبي 

يقول  ما  الغريبة عىل  املنتجات  هذه  مبتدعي  لدى  كان  فهمها ورصد خطورتها.  األسواق 

إحساًسا مشابًها للذي اعرتى واضعي تصاميم القنبلة النووية األوىل.

 ومل تكن النتائج مختلفة كثريًا؛ إذ تسبّب ذلك الوحش بتضّخم سوق »مقايضة الديون« 

خالل سنواٍت قليلٍة ليصل إىل حوايل 62 ألف مليار دوالر أمرييك أي با يكفي لتلويث 

وإن  مشابًها،  اآلن شيئًا  نعاين  لبنان  نحن يف  العامليّة وتحويلها إىل جحيم. وها  األسواق 

جرى ذلك لدينا بصورٍة أكرث علنيًّة وفجاجًة وأقّل براعًة ودهاًء مام حصل يف أسواق نيويورك 

ولندن وهونغ كونغ وغريها من األسواق املتقّدمة، فبكّل بساطة وضعت املصارف يدها عىل 

أموال املودعني متذّرعة باحتجاز أموالها لدى املرصف املركزي والحكومة، علاًم أّن ذلك 

جرى بلء إرادتها وبوعي منها للعواقب، وطلبًا للمزيد من األرباح والريوع املشتّقة من 

أرباح وريوع أخرى، دون جهد أو إبداع أو عمل.

ومع أّن إطاحة أخالقيات الّسوق يقف وراء ذلك االنفالت الغرائزي يف األسواق املاليّة 

العامليّة الذي تحّول إىل تدمري ذايت كاريث، فقد كان له مردود جيد لصانعي اللعبة، وتكفي 

اإلشارة إىل أّن »إكراميات« مدراء املصارف واملؤّسسات املاليّة ارتفعت دفعة واحدة من 

24 مليار $ عام 2006 إىل 65 ملياًرا قبيل أزمة 200٨، فيام حّقق مدير ليامن براذر وحده 

500 مليون دوالر يف سنوات قليلة.
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االقتصاد  متركز  زيادة  يف  أعاله،  املذكورة  االبتكارات  نجحت  الشكل،  حيث  من 

والتدفّقات  األرباح  من  وهميٍّة  تيّاراٍت  خلق  ويف  املاليّة،  األسواق  حول  ككل  الرأساميل 

والقيم. لقد عطّلت نشوة الربح القدرة عىل الحكم وإبداء رأي حصيف لدى جميع األطراف 

املعنية: املصارف ومؤّسسات التأمني، وكاالت التصنيف، أجهزة الرقابة، السلطات النقديّة، 

اللعبة غري األخالقية وغري  بتلك  االستمرار  إمكانيّة  كان مطمئنًّا إىل  الجميع  الحكومات.. 

املعقولة إىل ما ال نهاية. وتكراًرا فعلنا لألسف اليشء نفسه يف لبنان وها نحن نتخبط يف 

الوطنية يف  السيادة  من  ودون قضم  املحدودة،  الذاتية  بإمكاناتنا  أزمة حادة يصعب حلّها 

مقايضة يريدها بعضهم بني السيادة الغذاء! 

وقد فضحت جائحة كورونا بعض ما كان مسكوتًا عنه، ومام كشفت عنه أّن إنفاقنا عىل 

ما  وأن  التسلّح،  عىل  إنفاقها  من  املتقّدمة  الدول  يف  بكثري  أقل  هو  العام  الصحي  القطاع 

والتحسب  األوبئة  من  للوقاية  رصف  مام  بكثري  أكرب  كان  التجميل  عىل  أموال  من  رصف 

االستباقي لها، وأّن املوازنات املوجهة للصناعات االستهالكيّة والرتفية هي أضخم من تلك 

املخّصصة ألبحاث الرسطان..

بغلّوها وبالتناقض بني  تتعلق فقط  الرأسامليّة ال  تواجهها  التي  االنتكاسة اإليديولوجيّة 

تقليص دور الدولة يف االقتصاد وتضخيمه يف الحرب والسياسة، إن لها صلة أيًضا بافتقارها 

أكرث من أّي وقت مىض ملرجعيّة أخالقيّة تهّدئ من توتّر »اليد الخفيّة«، التي حاولت االنتقال 

إىل منوذج أكرث ليرباليًّة وتطرّفًا، لكّنها فشلت يف تحقيق ذلك ووضعت االقتصاد العاملي 

برّمته عند حافّة االنهيار، وكبّدت املجتمعات التعرّض للمخاطر الشديدة واآلالم املربحة.

* يعتقد البعض أّن الهيمنة االقتصاديّة األمريكّية عىل االقتصاد العاملي آيلة إىل األفول، 
وأّن الحرب االقتصاديّة التي تشّنها أمريكا عىل الصني تهدف لتأخري هذا األفول ال منعه. إىل 

أّي مدى هذا األمر صحيًحا؟ وبرأيكم ما هي الركائز التي يرتكز عليه أصحاب هذه الّنظريّة؟ 

وهل تعتقدون أّن املنظرين االقتصاديني الغربيني عاجزون عن إيجاد الحلول إلبقاء هيمنٍة 

غربّيٍة عىل االقتصاد العاملي ومنع صعود الصني والرشق بشكل عام؟

- هذا صحيح إىل حّد كبري. لكن الرصاع ليس تقليديًّا وال تعرّب عنه أرقام قليلة. فبالفعل 

تعادل  )بعيار  الحقيقية  وبالقيم  الرشائيّة  بالقوة  األمرييك  نظريه  الصيني  االقتصاد  تجاوز 
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أمريكا،  نظريتها يف  من  بكثري  أعىل  هي  الصني  الّنمو يف  ومعّدالت   ،)PPP الرشائية  القوة 

بأربعة أضعاف أو خمسة أضعاف، إاّل أّن ذلك ال يلّخص املشهد كلّه، ففي املقابل مازالت 

الناتج  الفرد من  الذكر ال الحرص، حصة  تتقّدم يف مجاالٍت عّدة، ومنها عىل سبيل  أمريكا 

تتصّدر  أمريكا  زالت  وما  الصني.  يف  أضعافها  خمسة  املتحدة  الواليات  يف  تساوي  التي 

حتى اآلن يف مجاالت تقنيّة عديدة، وتتحكم باملسار التكنولوجي ربا إىل وقت غري بعيد 

املوصالت يف  أشباه  )مثل  قطاعات صاعدة  أساسيّة يف  ومكّونات  يف صناعات حّساسة 

تكنولوجيات االتصاالت والصناعات اإللكرتونية فائقة التطور والذكاء الصناعي(. 

وتحرص واشنطن عىل استغالل تفّوقها العسكري ونفوذها السيايس للتعويض عن تراجع 

قدراتها التنافسيّة، فتمنع بقّوة األمر الواقع دواًل من فتح أسواقها أمام املنتجات واالستثامرات 

اآلتية من دول عىل خصومة معها )مثل الصني وروسيا عىل املستوى العاملي وايران عىل 

املستوى اإلقليمي(، وبقّوة األمر الواقع أيًضا تجرب دواًل وقطاعات )كالنفط( عىل استعامل 

اإلطار  بفرضها يف  والتهديد  العقوبات  تبادل شبه وحيدة. وتصّب  الدوالر األمرييك عملة 

لها  املنافسني  أو  املعادين  وليس  لواشنطن،  صديقة  دواًل  تشمل  باتت  التي  وهي  نفسه، 

وحدهم.

شاقّة  مهّمة  نفسها  األمريكية  املتحدة  الواليات  تواجه  إذ  طوياًل؛  يستمر  لن  ذلك  لكن 

أية حال محفوفة  أّي طريق عليها سلوكه، واملهّمة عىل  العامل ملعرفة  اكتشاف  إعادة  هي 

باملخاطر، فالعودة إىل الوراء غري ممكنة، وامليض قدًما يف الطريق نفسه حامقة ال ميكن 

تحمل تبعاتها. وليس أمام واشنطن سوى مخارج قليلة، تقع يف ذلك الهامش املفتوح ما 

بني االنكفاء الذي قد يالمس حدود العزلة، أو البحث عن صياغة جديدة لدورها العاملي يف 

إطار من التعاون والرشاكة، هذا إذا مل متعن يف سلوك الطريق نفسه. بزيد من الحروب.

اقتصادية وسياسية كثرية، وتداعياته ال تقل  نتائج  الخيارات  ويرتتّب عىل كّل خيار من 

أهميّة أو خطورة عن تلك التي أّدت إليها خيارات أمريكية سابقة. ففي التسعينيات أرسيت 

فاتّسع  واقتصاديّة،  تجاريّة  بوسائل  والهيمنة  االنفتاح  من  مزيج  عىل  العوملة  عمل  قواعد 

النفوذ األمرييك باطراد، ويف عهد جورج بوش االبن يف فجر األلفة الثالثة، صارت الحرب 

هي الوسيلة لتحقيق الهدف نفسه، لكّنها انتهت إىل ما هو معروف من الخسائر والكوارث. 

وها نحن اليوم نقف عند تقاطع سيايس اقتصادي جديد؛ حيث إّن فشل سياسة الحرب من 
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ناحية وتعذر العودة إىل النموذج االقتصادي العاملي من ناحية ثانية، ميهدان لتغري موازين 

القوى االقتصادية وتبدل اتجاهات العوملة. ومن مؤرشات هذا التبدل فرض مزيد من القيود 

عىل حركة الرساميل و بدء ارتداد الرشكات العابرة نحو بلدانها األم، وتدين مكانة املؤّسسات 

االقتصاديّة الدولية، وتحول سالح العقوبات إىل أداة تقليدية ويوميّة يف العالقات االقتصاديّة 

يتورع عن فرض عقوبات عىل رشكات  الذي مل  ترامب،  الرئيس األمرييك دونالد  يد  عىل 

صينية دون أّي سبب مقنع سوى منعها من الحصول عىل التكنولوجيا، وبذلك تكون الحرب 

االقتصادية التي تشنها أمريكا هي البديل النطفاء تفوقها االقتصادي من ناحية وتسارع جهود 

دول أخرى يف ردم فجوة التقنية والعلم معها من ناحية أخرى.

* كيف سينعكس ذلك برأيكم عىل الهيمنة الغربية؟

العنف  السياسيّة املرتقبة، فبقدر ما كان  التحّوالت  التكيّف مع  الغرب مشكلة  - يواجه 

اإلمرباطوري األمرييك سببًا من أسباب األزمات املاليّة، فإّن التدهور االقتصادي الناتج عنها، 

هو من العوامل التي ترفع منسوب التوتّر وتؤّدي إىل اتّساع محاور االضطراب يف العامل. 

العرشين،  القرن  الذي رصد طويالً رصاعات  »نيال فرغسون«،  وبحسب املؤرخ األمرييك 

فإّن عدم االستقرار االقتصادي، وانحسار نفوذ اإلمرباطوريات وارتفاع منسوب التوتر العرقي 

تزيد من احتامل تصاعد العنف. وتجتمع هذه العوامل الثالث فيام بينها اليوم متفاعلة عىل 

نحو غري مسبوق، مام ينذر بتحّول العنف اإلمرباطوري، إىل عنٍف فوضويٍّ يتنّقل باستمرار 

عىل منت أزمة اقتصاديّة واسعة وعميقة، وينذر كام بات واضًحا بانقضاء عرص الهيمنة الغربية 

واألمريكية عىل نحو خاص. فالفوىض هي بيد الغرب سيف ذو حدين، من جانب يسمح له 

باستقطاب مزيد من الفوائض من الدول الضعيفة والبعيدة من املركز، مستفيًدا من تفيّش 

ذلك  نجد  ذلك.  تداعيات  من  نفسه  هو  ينجو  لن  آخر  جنب  ومن  الفاشلة،  الدول  ظاهرة 

انشقاقات عاموديّة سياسيّة  تعاين من  التي  نفسها،  املتحدة  الواليات  واضًحا وصادًما يف 

وآيديولوجيّة وإثنيّة، ومن صعود الشعبويّة ومن تقّدم اليمني املتطرّف فيها ويف دول الغرب 

عموًما الذي تنرش فيه كالهشيم ظواهر عنرصيّة تهّدد متاسكه. 

بسلطٍة عامليٍّة  للعامل  األحادية  اإلدارة  استبدال  اآلتية بجرد  الفوىض  هل ميكن ضبط 

متعّددة األطراف تقف الواليات املتحدة عىل رأسها؟
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إّن ضبط الفوىض يتطلّب غلق الفجوة داخل النظام الدويل بني األهمية االقتصادية للدول 

وبني مكانتها السياسية، وبني هذه األخرية وريادتها الثقافية واآليديولوجية. ومن دون ذلك 

لن يكون بوسع هذا النظام السيطرة عىل أزماته املتفاقمة واملتنقلة. وينطبق ذلك بالدرجة 

كثريًا مساهمتها  تفوق  بقّوٍة عسكريٍّة وسياسيٍّة  التي تحظى  املتحدة  الواليات  األوىل عىل 

يف االقتصاد العاملي، وال تقاس تلك املساهمة فقط بحصتها من الناتج العاملي ونصيبها 

يف التجارة الدولية، بل أيًضا بدورها يف الوقاية من األزمات وتهدئة األسواق. لكن بخالف 

هذا الدور املزعوم، صار أداء االقتصاد األمرييك املرتاجع منذ سنوات مصدر قلق وخطر، 

وتكفي اإلشارة يف هذا املجال، إىل أّن كلفة متويل العجز الفدرايل تتخطى املبالغ الالزمة 

إلطعام النصف األكرث فقرًا من سكان العامل. وحتى لو اتّجهت أمريكا لبناء دورها العاملي 

الجديد عىل أساس الرشاكة والتعاون، فإّن ذلك لن يحّل املشكلة، ما دامت تعترب أّن من 

حّقها أيًضا تقرير مصري اآلخرين ورسم أدوارهم، وتستعمل القّوة الغاشمة إلجبار اآلخرين 

عىل القيام بأفعال تتناىف مع مصالحهم، وتجرب كّل ذلك ملصلحة تكريس الظلم العاملي 

والقوى  الصهيوين،  االحتالل  دولة  )دعم  والسيايس  والفقر(  )الالَّمساواة  منه  االقتصادي 

املتطرفة يف العامل(. 

وهذا فضاًل عن أفول دعوى جاذبية منوذج الحياة األمرييك الذي ترّدد عىل األلسن وُزرع 

يف األذهان، وآخر من تراءى له التبشري به، جوزيف ناي، الذي وجد فيه حاًل ملشكلة تراجع 

العامل  يف  النادرة  البرشية  املوارد  جذب  بحسبه،  بإمكانها  التي  ألمريكا،  التنافسية  املكانة 

اعتامًدا عىل فرادة نظام عيشها وليس بناء عىل تنافسية اقتصادها. رأي غريب، ومع ذلك فإنّه 

يثبت اهتزاز ثقة أمريكا بنفسها وبقدرة مؤّسساتها، وبوقعها املستقبيل بني الجالسني عىل 

قمة االقتصاد العاملي.

، هل ميكن الدول الصناعية الغربية  * انطالًقا من طبيعة املشهد املعّقد عىل نطاٍق عامليٍّ
التكّيف مع األزمة مرّة أخرى؟

 - اعتادت الرأسامليّة عىل احتواء املخاطر دون التسبّب بانهياراٍت حادٍة أو كساٍد شامٍل، 

لكن الظروف الراهنة مختلفة، وهناك عوامل عّدة قد متنع تكيّف الدول الصناعيّة الكربى 

بسهولٍة مع األزمة، من بينها: 
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أّواًل: تعطّل الرافعة التي مثلتها الواليات املتحدة األمريكية منذ ما بعد الحرب العاملية 

الثانية، فاليوم هي التي تقف عىل فوهة الربكان، مستنفدة من قدرتها عىل تصدير أزماتها، بعد 

أن استعملت سلطاتها كّل أسلحتها تقريبًا النقديّة واملاليّة السياسيّة بل وحتى العسكريّة. ثّم 

إّن قدرة أمريكا عىل قيادة الدول الصناعية إىل بّر األمان محكوم بوزن اقتصادها يف االقتصاد 

العاملي؛ حيث صارت القدرة الرشائيّة ملجموع ناتجها أقّل من الناتج الصيني )15.3 باملئة 

االقتصادي  الحجم  أّن  علاًم  التوايل(،  عىل  الكوكب  اقتصاد  من  باملئة   1٨.3 مقابل  يف 

للصني كان عرش سنوات يساوي تقريبًا أقل من نصف الناتج األمرييك )عىل أساس تكافؤ 

القّوة الرشائيّة(.

القرن  السبعينيات من  الثانية ونهاية  العامليّة  نهاية الحرب  ثانًيا: مركزيّة األزمة، فام بني 

املايض، عرفت الرأسامليّة استقراًرا ملحوظًا يف ظالل التعاليم الكينزية، ومع أّن تلك الحقبة 

حفلت بأزمات وطنيّة قاسية فإنّها مل تعرف أزمات إقليميّة أو دوليّة كربى. 

يف املرحلة الالحقة بدأت املشكالت ترضب أطراف العامل الصناعي، أمريكا الالتينيّة 

يف الّنصف الثاين من الثامنينيات، والنمور اآلسيوية يف العقد التايل، لكن األزمة تهّدد هذه 

املرّة دول املركز؛ حيث ال وجود آلليّة دوليّة قادرة عىل احتواء تدهور أوضاعها، فعىل خالف 

والنقديّة  املاليّة  الدويل  النظام  مؤّسسات  لدى  ليس  واملتوّسطة،  الصغرية  املتعرّثة  الدول 

أن  يتصور  )من  األمرييك  كاالقتصاد  ضخمة  اقتصادات  بتعويم  والكفيلة  الكافية  األدوات 

بوسع العامل مثاًل حّل مشكلة الدين العام األمرييك الذي يالمس حدود ستة وعرشين ألف 

مليار دوالر!(

ثالًثا: تنامي املنافسة من خارج النادي الصناعي التقليدي، فأعداد املرتبّصني يف تزايد، 

ليست  دائم.  تراجع  إىل  مؤقّت  تعرّث  من  األمرييك  االقتصاد  أزمة  تحويل  بوسعهم  وهؤالء 

الصني وحدها يف هذا املضامر، هناك األسواق الناشئة، والدول الغربية التي حافظت عىل 

سياسات اقتصاديّة معتدلة خالل موجة التحرير املتطرفة، وهناك أيًضا روسيا التي تخطّت 

كارثة التسعينيات حني فقدت حوايل ثالثني باملئة من ناتجها أثناء محاولتها بناء دولة عىل 

الطراز الغريب. وها هي تفلح يف مضاعفة ناتجها يف أقّل من عرش سنوات بعد أن سلكت 

طريًقا آخر.
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الغربيّة.  االقتصاديّة  السياسات  عامد  باتت  التي  الخاطئة  الّنقديّة  السياسات  رابًعا: 

فالّسلطة الّنقديّة األمريكيّة تتحمل املسؤوليّة عن املال الرخيص، أي الذي يجري »خلقه« 

األلفية  بداية  اعتمدت يف  التي  املنخفضة  الفوائد  فسياسة  اقتصادي،  غطاء  دون  وطباعته 

لتمويل االستهالك، وهذا  التامدي يف االستدانة؛  النمو شّجعت األرس عىل  لتحفيز  الثالثة 

أّدى إىل زيادة الواردات وتعظيم العجز التجاري يف العديد من الدول الكربى. الجدير ذكره 

أّن زيادة مديونيّة األرس ترافق مع تراجع حّصة األجور يف الناتج العاملي من 71 باملئة قبل 

أربعة عقود إىل حوايل النصف، مام أثر سلبًا عىل العجلة االقتصاديّة التي يُساهم اإلجراء يف 

تحريكها، وأّدى إىل تفاقم األزمات االجتامعيّة.

وعىل العموم هناك أكرث من اتّجاه لتفسري تطّورات االقتصاد العاملي، فاألزمة من ناحية 

هي مولود اقتصادي لكائٍن سيايسٍّ ميثّله جنوح اإلدارة األمريكيّة نحو العنف، ولوال التوتّر 

يف  األوىل  الّنفط  صدمة  أثناء  سّجلتها  التي  املعّدالت  النفط   أسعار  تالمس  مل  الدويل  

سبعينيات القرن العرشين )باألسعار الثابتة(، واألزمة تتّصل من ناحيٍة أخرى بطريقة متويل 

واشنطن لفاتورة حرب العراق الضخمة املبارشة وغري املبارشة املقّدرة بحوايل ستة آالف 

يقّدر يف سنوات  الذي  العسكري  إنفاقها  أربع سنوات، فضاًل عن  مليار دوالر يف غضون 

ما بعد تلك الحرب بحوايل 12 ألف مليار دوالر. وحتى تحمي منط حياة مواطنيها القائم 

عىل املبالغة يف اإلنفاق فضلت السلطات األمريكية غالبًا زيادة الديون أو اإلكثار من طباعة 

العملة الخرضاء عىل زيادة الرضائب، علاًم أّن األمر األخري يتحّمل كلفته الدول األخرى التي 

تعتمد الدوالر عملًة رئيسيًّة يف تعامالتها، أكرث مام تتحّمله أمريكا نفسها. 

وسواء اختارت واشنطن االنكفاء عىل الذات، أو االنفراد بإعادة صياغة النظام الدويل 

عىل هواها وهو ما فشلت فيه حتى اآلن، فإّن العامل لن يتخطى خطر األزمة ما مل يتخلّص 

من الحمولة الزائدة التي ميثّلها التضّخم غري املرّبر لدورها، وما مل يكن لديه معايري موّحدة 

ميكن تطبيقها عىل الجميع دون استثناء.

* عند الحديث عن أفول اقتصادياٍت عاملّيٍة وصعود أخرى، غالًبا ما يتم الحديث عن 
الصني والهند وماليزيا وما إىل ذلك، مع غياب شبه تام للدول اإلسالمّية رغم ما متتلكه من 

إمكانيات وثروات هائلة ماديّة وبرشيّة. أين تكمن املشكلة يف العامل اإلسالمي والتي تبقيه 

بعيًدا عن دائرة التوّقع بتحّولهم إىل اقتصاديات فاعلة ووازنة ومؤثّرة بل ومهيمنة؟
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- املشكلة ليست يف هويّة الدولة، إسالميّة كانت أو غري إسالميّة. ماليزيا تضم غالبيّة 

أقليات أخرى صينيّة وبوذيّة ومسيحيّة وغريها، ومع ذلك حّققت قفزًة  تتعايش مع  مسلمة 

كبريًة يف عهد رئيس وزرائها مهاتري محمد من دولة زراعيّة تعتمد عىل املوارد الطبيعيّة إىل 

دولة صناعيّة متقّدمة علميًّا وتكنولوجيًّا وصناعيًّا، وبذلك تعّد ماليزيا مثااًل للتنمية والتقّدم 

الذي ال يصاحبه تخلٍّ عن الهويّة االجتامعيّة والعقيدة الدينيّة. وتعّد تركيا مثااًل آخر للتقّدم 

القائم عىل النمو يف إطار معومل، وهو ما حّققته يف ظّل حكم ذي مرجعيّة إسالميّة ومقرّب 

من الغرب. 

ضغط  تحت  نجحت  التي  اإليرانية  اإلسالميّة  الجمهورية  يف  هي  األبرز  التجربة  لكن 

الحصار الظامل وطويل األمد يف التحّول إىل دولٍة صناعيٍّة بارزٍة تحّقق اكتفاًء ذاتيًّا يف مجاالت 

إنتاجيٍّة عّدة، ولديها سجلٌّ الفت للّنظر يف التقّدم الرسيع عىل جادة املعرفة والبحث العلمي 

واالقتصاد املعتمد عىل العلم. وكان النجاح االيراين ثاليث األبعاد يف التنمية املستقلّة، ويف 

بحيث حّققت  العقوبات  الصمود يف وجه  عّدة، ويف  قطاعات حيويّة  الذايت يف  االكتفاء 

إنجازاتها بدون تقديم تنازالٍت سياسيٍّة أو اسرتاتيجيٍّة أو آيديولوجيٍّة، وبدون التبعيّة لآلخرين 

تقنيًّا وماليًّا وسياسيًّا، ومن دون التخيل عن مقاربتها اإلسالميّة الغنيّة والفريدة يف عامل اليوم. 

حقيقّي  اقتصاد  ببناء  يبدأ  وأن  بّد  ال  واإلسالميّة  العربية  للدول  جديدة  انطالقة  أّي  إّن 

وال  الطويل،  األمد  التنمية يف  تكون  ال  دونها  فمن  مستوياتها،  بكّل  الصناعة  قوامه  منتج، 

التكنولوجيا، وال يتحّقق االستقالل  الطاقات واملوارد املاليّة والبرشيّة، وال تُستقطب  تُعبّأ 

تنمو قطاعات اإلنتاج  الدول األخرى، وال  التعامل مع  االقتصادي والسيايس والتكافؤ يف 

األخرى، وال يفتح الطريق أمام اقتصاد املعرفة. ثم إّن اإلنتاج املتقّدم معرفيًّا وتقنيًّا ال ميكن 

إليه يف ظّل تحويل فوائض االقتصاد إىل الخارج من خالل االستهالك املفرط،  الوصول 

)الواحد  السكان  من  صغريٍة  فئٍة  لدى  االّدخار  عىل  القدرة  يركز  الذي  الرثوة  توزيع  وسوء 

الخارجية الكربى، عوًضا  إيداع أموالهم يف املصارف  باأللف منهم مثاًل(، ممن يفضلون 

عن إعادة استثامرها يف بلدانهم.

فرضيات  االنطالق من  تكمن يف  بلدان عربية،  فيه  اإلسالمي با  العامل  بعض  مشكلة 

خاطئة من قبيل القول بأّن االعتامد عىل الغرب واالرتباط بسياساته هو الطريق الوحيد للتقدم، 

أو االعتقاد بأّن الّنمو املعتمد عىل الريوع النفطيّة املبارشة وغري املبارشة يساوي التنمية، 
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التعويض  إىل  الدول  تلك  يف  الحاكمة  السلطات  غالبيّة  سعي  وهي  األثايف  بثالثة  ناهيك 

عن نقص مرشوعيتها الداخلية بـ»مرشوعية« خارجية، هذا الخارج ال يقف عند حدود دعم 

حكومات ال متثّل طموحات شعوبهم وآمالهم ومصالحهم، بل يتحّكم باقتصاداتها السياسيّة 

القّوة  توزيع  تعرّب عن  التي  املوارد  وتوزيع  األولويات  السياسات ووضع  برسم  املتحّكمة 

داخل املجتمع.

* رغم أّن علامء املسلمني )من ناحية فقهية( يعتربون أّن االقتصاد العاملي ال يتطابق مع 
الرؤية اإلسالمّية، لكن الدول اإلسالمّية تجد نفسها »مضطرة« للتعامل معه. برأيكم هل هناك 

إمكانّية لفرض تعديالت عىل االقتصاد العاملي أكرث انسجاًما مع الرؤية اإلسالمّية؟ وإذا كان 

الجواب إيجابيًّا ما هي السبل واألليات الكفيلة بتحقيق ذلك ولو بشكل مخترص؟

- النظام االقتصادي اإلسالمي هو واحد من البدائل، لألنظمة االقتصادية املعارصة التي 

عجز معظمها عن احتواء املشاكل االقتصاديّة، وتأمني قدر ما من التكافؤ بني عنرصي التقّدم 

والنمو من جهة والعدالة والتوازن االجتامعيني من جهة أخرى.

املبادئ األخالقيّة التي يبرّش بها اإلسالم، ناهيك بترشيعاته، متأل فراغ الّنظم األخرى؛ إذ 

تعمل عىل توسيع مفهوم الدوافع التي تحرك الّنشاط االقتصادي لألفراد، لتكون هذه الدوافع 

جزًءا ليس فقط من سعيهم الدؤوب لتحقيق مصالحهم الخاصة، بل أيًضا من ارتباط اإلنسان 

الوثيق بأخيه اإلنسان وبالطبيعة، وبا ينسجم بطبيعة الحال مع صلته بعامل الغيب وبالقيم 

اإللهيّة املستمّدة منه.

عىل أّن التحديد النهايئ للنظريّة االقتصادية يف اإلسالم، ال يكون فكريًّا فحسب بل يف إطار 

التجربة التي متيّز ما هو ممكن وقابل للحياة من االجتهادات النظرية عن غريها االجتهادات. 

فام زال التطبيق جزئيًّا ومحدوًدا يف بعض الدول اإلسالمية التي تراعي بعض جوانب الرشيعة، 

ومل يبلغ بعد غاياته البعيدة، يف دولة إسالمية بالفعل كجمهورية إيران اإلسالمية.

التقّدم واملنافسة يف  قادرة عىل  االقتصاديّة اإلسالميّة،  النظريات  أو  النظرية  تكون  وال 

مضامر األفكار وصناعة السياسات، ما مل تحظ باملبدئيّة والواقعيّة والتنّوع، وما مل تتمتع 

توسيع  يستدعيه  فيام  يستدعي  وهذا  إسالمية.  غري  ودول  مجتمعات  اخرتاق  عىل  بالقدرة 

فضاء االجتهاد، بحيث تتكامل مجاالته وحقوله، ويرتابط مع العلوم اإلنسانيّة األخرى. فالفقه 
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الذي يقع يف قلب منظومة االجتهاد ال بّد وأن يتعامل مع مفاهيم معارصة ال تأيت النصوص 

عىل ذكرها، وحتى لو ذُكرت فإّن لها دالالت جديدة ال ميكن أن تتبلور إاّل باالستعانة بعلوم 

اإلنسان،  وحقوق  الدخل،  وتوزيع  الدولية،  والرشعية  والسيادة،  الدولة،  )كمفهوم  أخرى 

والقطاع العام، والعالقات الدولية، والعقد االجتامعي، والنظام الرتبوي، وامللكية العامة، 

الخ(، وال يصّح فصل الفقه عن علوم األخالق وال أن يكون نقيًضا ملكارمه، كام ال ميكن 

عزل األخالق والرشيعة عن غايات املجتمع ومصالحه. 

بل  الفرديّة،  األحكام  إىل  فقط  ليس  يوصلنا  لالجتهاد،  وتكاماًل  اتّساًعا  أكرث  منظوًرا  إّن 

إسالميني،  مفكرين  أعامل  نجده يف  ما  اإلسالميّة، وهذا  النظريّة  بناء  الوسع يف  إفراغ  إىل 

ورأينا الكثري من تجلياته يف تجربة الثورة اإلسالمية يف ايران، التي استفادت من نتائج ثورة 

فكريّة ثقافيّة قطعت مع الرتاث الفقهي املحافظ. وميكن أن نكّرر هنا ما قاله املفكر الراحل 

ملا  األوىل  األسس  بأّن  اإلسالميّة«،  الثورة  »نظرية  كتابه  يف  صديقي  كليم  األصل  الهندي 

حدث يف إيران عام 1979 ميكن رّده إىل جذوره يف القرن العارش الهجري، عندما متّكنت 

مذاهب  تتمّكن  مل  فيام  اإلخباريّة،  املدرسة  إقصاء  من  »االجتهادية«  األصوليّة  املدرسة 

إسالمية أخرى من إحياء االجتهاد بالطريقة نفسها، ولوال ذلك ملا كان اليران برأيه أن متيض 

قدًما يف طريق الثورة. 

نحن إًذا بحاجة إىل قطع ووصل معرفيني يف آن مًعا يف عالقتنا بالرتاث: قطع مع العنارص 

الغني  العنارص االجتهادية ومع املرياث  اإلخبارية أو مع مرياث أهل الحديث ووصل مع 

ملدرسة الرأي، فمن شأن ذلك أن يوصلنا إىل بناء نظريّة إسالميّة اقتصاديّة، أو يف االقتصاد 

السيايس، عابرة للخصوصيات الثقافيّة والدينيّة، وتعيد تقديم االقتصاد وعالقاته عىل أسٍس 

اجتامعيٍّة وأخالقيّة وقيميّة متنّوعة.

إذا  واإلنساين  االقتصادي  الفكر  تغني  أن  شأنها  من  إسالميّة  مبادئ  السياق  يف  وهناك 

أحسنا وضعها يف بيئة حديثة، وأعدنا تعريفها با يتناسب مع تحدياتنا وهمومنا املعارصة. 

تقيد  رضورة  يعني  والذي  األرض،  عىل  لله  اإلنسان  خالفة  مبدأ  الخصوص  عىل  ومنها 

والسلع،  والرثوات  للدخول  وتوزيعه  للموارد  استغالله  أثناء  عليا  بقيم  البرشي  املجتمع 

يُقيّد التفويض املمنوح لإلنسان يف اإلرشاف عىل الطبيعة، بدى احرتامه ملبادئ  بحيث 

العدالة والتكامل واالعتدال املقررة إلهيا.
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ومن املبادئ أيًضا، التوازن يف توزيع امللكية بني العام والخاص، أي أّن للدولة حيَّزها 

الذي ال يتضارب مع املجال الفردي وال يخرتقه بل يتكامل معه، وهذا يف إطار نظرة متعّددة 

العام  والخري  األفراد(،  )متلك  الطبيعي  الحق  إىل  تستند  التي  اإلسالم  للملكية يف  األبعاد 

)متلك الدولة( وتحقيق األهداف العامة للنشاط االقتصادي )امللكية املشرتكة(. وهنا يجب 

أن نأخذ بعني االعتبار وجود حّق عام يف كّل منتج اقتصادي، كون القائم عىل إنتاجه يستفيد 

بصورٍة مبارشٍة أو غري مبارشٍة من الخريات والنعم واملوارد امللموسة وغري امللموسة التي 

ترعاه  الذي  العام  والّنظام  املستصلحة،  الطبيعية، واألرض غري  )كاملوارد  الجميع  ميلكها 

الدولة، والتعليم والبحث العلمي الذي يزيد قدرات املجتمع بأرسه...(. 

وميكن للمنظور اإلسالمي للحريّة االقتصاديّة أن يساعد عىل حّل املفارقة بني النتائج 

املدّمرة إلطالق حبل الحريات عىل غاربها، وبني الفشل الذي يتسبّب به الحجب املطلق 

هذه  رأس  وعىل  أصيلة.  بحقوق  وتقييدها  ربطها  خالل  من  يكون  وهذا  الحريات،  لهذه 

الحقوق العدالة االجتامعيّة بوصفها أحد أسس توزيع الرثوة يف املجتمع، وهدف التكافل 

العام والتوازن االجتامعي. لكن العدالة ال تعني إهامل حق الفرد يف جني مثار جهده، وهي 

والرثوات  والرأسامل  )األرض  واملاديّة  البرشيّة  املوارد  توزيع  أّن  مفادها  فكرة  من  تنطلق 

عىل  اإلسالم  يف  األولويّة  لها  اإلنتاج  مدخالت  من  تعّد  التي  والصحة(  والتعليم  الطبيعية 

العدالة يف توزيع نتائج العملية اإلنتاجيّة.

 ومن املبادئ اإلسالميّة، الرتابط بني العمل وحيازة الرثوات واملوارد، وتسخري كّل ذلك 

ملصلحة فهم جديد ألهداف الّنشاط االقتصادي، الذي يجب أن يحّقق يف آٍن مًعا املنفعتني 

العامة والخاصة، وأن يقود املجتمع نحو التكامل املادي واملعنوي.

إّن من أهم ما ميكن للفكر االقتصادي اإلسالمي أن يقّدمه هو مّد يد املساعدة يف إخراج 

االقتصاد من عزلته عن فضاء القيم األخالقيّة واالجتامعيّة واإلنسانيّة املحيطة به، األمر الذي 

زاده خشونًة ورضاوًة. هذا التنميط لالقتصاد قلّل من طابعه اإلنساين، وأضفى عليه مسحًة 

كئيبًة وقاسيًة نجد لها أمثلة وانعكاسات عديدة يف عامل اليوم. فقد تراجع إىل أدىن حد عدد 

باعتبار  الفقر،  العام والتنمية، والقضاء عىل  العدالة والصالح  االقتصاديني املبالني بقضايا 

أنّها مخلّفات معزولة ومستهجنة ملراحل فكريّة بائدة، ويجري يوميًا التبشري برضورة كّف يد 

الدولة عن التدخل يف الّنشاط االقتصادي، يف مقابل إطالق يد الرشكات الكربى والقوى 
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االقتصاديّة املهيمنة والتكتالت الضخمة، حتى ولو ُسحقت تحت عجالتها أفقر الطبقات، 

وأحوجها للمساندة. وسيتغري كّل ذلك إذا جعلنا املبادئ العليا والقيم السامية يف املجتمع 

هي الحاكمة عىل الّنشاط االقتصادي إنتاًجا وتوزيًعا واستهالكًا وليس العكس. 

* يقول البعض إّن الهيمنة السياسّية يقف خلفها هيمنة اقتصاديّة، وإّن الهيمنة االقتصادية 
غري متاحة ما مل ترتافق مع قّوة عسكريّة. هل تعتقدون أّن هذا األمر دقيق؟ وإذا كان صحيًحا 

أال يتعارض مع الحديث عن أفول أو تراجع الهيمنة االقتصاديّة األمريكية يف ظّل بقاء تفّوقها 

العسكري؟ ويف كّل األحوال كيف تنظرون إىل جدلّية العالقة بني التفّوق العسكري والهيمنة 

االقتصاديّة؟

- مل يكن االقتصاد أكرث اقرتابًا واندماًجا بالسياسة مام هو عليه اليوم، فقد بات املصدر 

األهم لصناعة السلطة، وتقرير موازين القوى داخل األمم وفيام بينها، ومع أنّه مل يغب عن 

الدويل،  القرار  وماليك  الساسة  من  متامديًا  دعاًم  اآلن  تلقى  أهدافه  فإّن  دور،  هكذا  مثل 

ويحظى بقدر أكرب من التحكم باملسارات الداخلية للدول واملجتمعات.

 ويف عامل الرثوات الهائلة والرشكات العمالقة الذي نعيش، تضاءلت سيطرة الشعوب 

عىل مصائرها، وكذلك هو أمر اإلنسان الفرد، وغدا إمساك الحكومات بزمام املبادرة والقيادة 

فيها  السياسيّة  الرشعيّة  أّن  تظّن  التي  الدول،  تلك  وحتى  مستوياته،  أدىن  يف  بلدانها  يف 

مستمّدة فقط من الّشعب، وأنَّ خياراتها مرهونة بإرادته، تقف عاجزة أمام سطوة الرأسامل 

االحتكاري، ونفوذ الوحدات االقتصادية الضخمة املتزايد، تلك التي بقدورها يف أي وقت 

ومكان، التالعب الخفي بقواعد الدميوقراطية، وإمالء إرادتها حتى عىل أكرث البلدان اقتداراً 

وقوة.

هذا التبّدل الحاد يف اتّجاه التبعية بني السياسة واالقتصاد، لصالح األخري، أوجد إطاًرا 

جديًدا للعالقات الدولية، وانعكس بعمق عىل السياسات العاملية. ففي قمة أولويات عمل 

السفارات األمريكية يف العامل مثالً، الدفاع عن مصالح الرشكات األمريكية الكربى، ويظهر 

سفراؤها يف بعض األحيان، كممثلني تجاريني أثناء بحثهم عن فرص استثامر جديدة، وال 

ترتدد دول الغرب عن شن حمالت سياسية ضارية النتزاع تنازالت اقتصادية، بل قد يصل بها 

األمر يف سبيل ذلك إىل تحريك التوتر وإيقاد نريان الحروب.
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هذه املفاعيل املعارصة للتبعيّة املتبادلة بني السياسة واالقتصاد، هي مثرة تطّورات تاريخيّة 

يف مسارين، مسار الوقائع االجتامعية واالقتصادية، ومسار الفكر االقتصادي، ورغم انفصالهام 

الظاهري، فإنهام يرتابطان بعمق، حيث ال تخفى الصلة الوثيقة ما بني املدارس االقتصادية 

والظروف املتاميزة والخاصة ملجتمعاتها، كام أّن التطّورات التاريخيّة غالبًا ما حركت إىل 

جانبها تيارات فكرية، عربت وبشكل غري واع، عن مصالح األوطان التي تنتمي إليها.

أهداف  يحّقق  الذي  االقتصادي،  الفكر  لذلك  الهيمنة  تكتب  العايل،  الصعيد  وعىل 

أقوى الدول، ففي القرن الثامن عرش أطلقت بريطانيا فكر تحرير التجارة الخارجية، بوصفه 

تعبريًا ضمنيًا عن تفوقها يف املنافسة عىل سائر الدول. وقامت الواليات املتحدة اليوم يف 

مرحلة صعودها يف التسعينيات باألمر نفسه، حينام وضعت العامل بني خيارين إّما العزلة، 

وهدفه متكني  السلع،  لحركة  املعيقة  الحواجز  نزع  عاملي، عامده  نظام  االنخراط يف  أو 

الرشكات املتعّددة الجنسيات، من الوصول إىل أي مكان يف العامل من دون عقبات.

بيد أّن تغري موازين القّوة االقتصاديّة يف العامل الذي صار ميله أكرث فأكرث نحو الرشق 

وإىل حّد ما نحو الجنوب، جعل اآلية تنعكس من جديد، فمنذ عقدين من الزمن صار النفوذ 

السيايس والقوة العسكرية هام الضامنتني األساسيتني لتفوق الدول الكربى وال سيام منها 

الواليات املتحدة األمريكية، ليستعمال بالدرجة األوىل يف تعزيز السيطرة العاملية للدوالر 

األمرييك عىل املبادالت العاملية، وملنع انتشار التكنولوجيا فائقة التطور، ولإلرشاف عىل 

خطوط الطاقة واملمرات االقتصادية األساسية، والسرتداد الفوائض التي حّققها اآلخرون يف 

التجارة الدولية، عنوة كام ظهر يف املعاملة املذلة لدونالد ترامب لبعض دول الخليج، وكام 

برز أيًضا يف الحروب التجارية وآخرها مع الصني. 

وبالعموم، عاد العامل االقتصادي ليصطّف خلف العامل السيايس مع بزوغ فجر األلفية 

إىل  قياًسا  الهائل  األمرييك  العسكري  اإلنفاق  الحال  بطبيعة  منها  كثرية،  واألمثلة  الثالثة، 

من  للحد  األمريكية  السلطات  الضغط عىل  اليورو يف  منطقة  دول  وترّدد  املتاحة،  املوارد 

خفض قيمة الدوالر، وقيام الدول الخليجية بعد أزمة 200٨ بفتح صناديقها السيادية لتعويم 

املصارف األمريكية املتعرّثة، وحفاظها عىل الدوالر عملة شبه وحيدة يف تجارة النفط رغم 

تراجعه املطّرد، وانصياع هذه الدول الحًقا وتحت وطأة سياسات الرئيس األمرييك رونالد 

مقابل صفقات ومشرتيات غري مجدية  الدوالر يف  من  مليارات  مئات  تقديم  إىل  ترامب، 
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نرش  قاسية وبفعول رجعي عىل  أنّه رضيبة  األمر عىل  إىل  نظر  وقد  الحاجة،  وزائدة عن 

مظلّة الحامية األمريكية فوق هذه الدول الهّشة، ومثًنا لإلبقاء عىل حكوماتها التي ال تعرّب عن 

تطلعات شعوبها.

بل أكرث من ذلك، أظهرت حرب العراق الثانية وما بعدها، والحروب الصغرية أو الكبرية 

التي خاضتها أمريكا هنا وهناك، أّن األهداف الجيوسياسية عادت لتحتل الصدارة يف تسلسل 

األولويات، ولذلك نرى واشنطن تتكبد آالف مليارات الدوالرات جراء تدخالتها العاملية 

دون أن تسرتد منها أحيانًا سوى النزر اليسري.

البارزة عىل هذا التحّول هو بروز ما يسّمى اقتصاد التدخل، باألحرى  ومن املؤرّشات 

اقتصاد االحتالل، والذي أّدى إىل فشل بل إفشال تجارب إعادة االعامر يف مرحلة ما بعد 

النزاعات التي خاضتها واشنطن يف دول عدة، ومنعها أو عرقلتها يف دول أخرى كسورية. 

مييل املنظور االقتصادي الجديد إىل عدم الفصل بني املستويات السياسيّة والعسكريّة 

النظرة األمريكية  واالقتصاديّة للحمالت العسكريّة الخارجيّة، ممهًدا بذلك لتغري جديد يف 

هي  الدبلوماسيّة  كانت  كلينتون  بيل  عهد  يف  والحرب.  والسياسة  االقتصاد  بني  للعالقة 

خياًرا  كانت  الحرب  الحيوية.  املوارد  عىل  واالستحواذ  األسواق،  لفتح  املفضلة  الوسيلة 

العسكريّة األداة املعّول عليها  القوة  العكس، وباتت  إداريت جورج بوش حصل  ثانيًا. مع 

املنظامت  دور  تضخيم  إىل  أّدى  وهذا  املختلفة،  والسياسيّة  االقتصاديّة  الغايات  لتحقيق 

الحكوميّة، كام دفع الجيش األمرييك إىل واجهة البريوقراطيّة الحكوميّة كونه األكرث تنظياًم 

ثالثًا هو بثابة مزيج من رؤيتي  الجديد فيقرتح خطًّا  أّما املنظور  وقّوًة ووفرًة يف املوارد. 

الجيوش  تؤديه  أكرب  دور  لصالح  الحكومية  املنظامت  دور  يُقلّص  وكلينتون، حيث  بوش 

األمريكيّة، ليكون مظلة للمبادرات الخاصة وضامناً لها يف مناطق النزاع والتوتر.

نظريّة  الحرب والسياسة واالقتصاد، نشأت  التي تخلط بني  الخيارات  ويف صلب هذه 

تقرتح  كأنّها  بل  الفتًا،  تجاهالً  العامليّة  االقتصاديّة  األزمات  ذيول  تتجاهل  التي  الفوىض 

استعامل مفاعيل القّوة العسكريّة وعمليات الغزو إلعادة بعث النيوليرباليّة من رماد االنهيارات 

املاليّة العامليّة، الناتجة عن سلسلة طويلة من املبادرات الخاصة املنفلتة من عقالها، وهذا 

وهم إضايف إزاء ما يثقل كاهل االقتصاد األمرييك من أزماٍت وتحدياٍت غري مسبوقٍة. 
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حوار مع الباحث الفلسطيين عادل سماره

يقارب هذا الحوار مبنهجٍ تحلييلٍّ ونقدي املرتكزات األساسّية التي يقوم عليها النظام 

االقتصادي الليربايل يف الغرب، ويبنيِّ سلسلة من األسباب التي أّدت إىل والدة أزمات دوريّة 

عىل االقتصاد العاملي.

ص يف العلوم االقتصاديّة الدكتور عادل سامره الذي أجرينا  الباحث الفلسطيني املتخصِّ

وله  األبحاث،  ومراكز  املعاهد  من  لعدد  علمي  ومستشار  أكادميي  هو  الحوار،  هذا  معه 

العديد من الدراسات واملؤلفات يف االقتصاد السيايس.

ويف ما ييل نص الحوار

»املحّرر»

* كسؤال مدخيل، إذا أردنا تقديم جردة حساب عاّمة تتعلق بإنجازات وإخفاقات النظم 
االقتصادية الغربية فام هي أهم عنارص هذه الجردة؟

مترحل  عىل  بناًء  الغرب،  يف  محّدٍد  اقتصاديٍّ  نظاٍم  عن  السؤال  هو  األصّح  أّن  أعتقد 

نظم  التاريخ  يف  فهناك  واملكان.  الزمان  عرب  وفعله  اإلنسان  حركيّة  نتاج  هي  با  األنظمة 

يكون  إنتاج  منط  من  أكرث  متفصل  عىل  أو  إنتاج  منط  عىل  منها  كّل  يقوم  عّدة  اقتصاديّة 

أحدها مهيمًنا، أي: منط اإلنتاج املشاعي، فالعبودي فاإلقطاعي فالرأساميل، فاإلشرتايك 

فاآلسيوي فالخراجي، فاإلقطاعي الرشقي، فاإلقطاعي العسكري، فالنَسبي/القرايب...إلخ.

لكّنني أعتقد أنّكم تقصدون منط اإلنتاج الرأساميل الراهن، وما ترتّب عليه من نظاٍم، هو 

الّنظام االقتصادي الرأساميل يف الغرب األورويب خاّصة، والحًقا يف املستوطنة الرأسامليّة 

البيضاء الواليات املتحدة وكندا.
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فيام يخص اإلنجازات، ال ينفرد نظام بها؛ ألّن التاريخ يعلمنا أّن املعرفة والتقنية تتضمن 

العمل امليّت )القديم( والحي )أي الجاري(، وحني تأخذ تشكيلة اجتامعيّة عن أخرى، ال 

تتوقف هناك بل تضيف ليأخذ من بعدها غريها.

لكن، الغرب الرأساميل بخالف التشكيالت املا قبله اتّخذ فيام يخّص إنسانيّة نقل التطور 

واستمراريّته، مساًرا مختلًفا يقوم عىل االستقطاب، أي حرص التطّور يف القطب الرأساميل، 

ومن ثم احتجاج تطّور املحيط. ولهذا االستقطاب عالقة أو تأثُّر بنشوء الدولة القوميّة.

لكن الاّلفت، أّن هذا االستقطاب مل يحصل فيام بني/داخل غرب أوروبا؛ حيث انتقلت 

ِصغر  هو  السبب  هل  متواٍز.  بشكٍل  تقريبًا  الصناعيّة  والثورة  الرأسامليّة  إىل  دوله  معظم 

املساحة؟ أم إنّها دخلت مًعا عرص األنوار ومن ثم الثورة الصناعية فالرسملة الصناعية بعد 

التجارية، أم ألّن الكوكب حينها مل يخضع ملركز يُعيق تطّور غريه.

ولذا، مل تكن دقيقة العبارة التي تقول: »ال يابان بعد اليابان«، أي احتجاز تطّور البلدان 

األخرى غري األوروبية. لنقول بأّن األصّح أّن أوروبا حني تطّورت إىل مركز نتج عن ذلك: 

»ال أوروبا بعد أوروبا«؛ ألّن اليابان انتقلت إىل الرأسامليّة يف فرتة غياب مركز عاملي مؤثّر 

أو قادر عىل قطع تطّورها، وهو ما حاولته أوروبا عىل أية حال.

تجربة متّت  أّول  كان  الرأسامليّة  إىل  انتقالها  أي  اليابان  تطّور  بأّن  القول  مُيكننا  ورّبا 

يف زمن وفَّر فك ارتباط )Delinking( عفوي أو ُصديف، فتمكنت من اللُّحاق، يف حني أّن 

تجربة اللُّحاق يف مرص محمد عيل قُطعت عىل يد املركز الرأساميل األورويب يف تحالفه 

مع العثامنيّة، رغم تناقض الطرفني الحليفني يف مواضع أخرى يف العامل.

دمرت  بأنّها  ننىس  أن  دون  هذا  غريها،  قبل  الرأسامليّة  إىل  الغربية  أوروبا  انتقلت  لقد 

اقرتاب الصني والهند من الرسملة. لكن يبقى املهم أّن هذا االنتقال إىل الرأسامليّة هو تقّدٌم 

صناعيٌّ وتقنيٌّ تحديًدا، وله بالطبع إيجابيات وسلبيات:

من ناحيٍة إيجابيٍّة فتح الباب لإلنتاج املوّسع الذي أّدى إىل إنتاج كفاية مجتمعٍ قوميٍّ 

. ولكن ألّن أساس الّنظام هو امللكيّة الخاصة ومقولة »دعه يعمل دعه مير«، فقد ترتّب  معنّيٍ

عليه تقاطٌب طبقيٌّ بني من ينتجون وال يعملون وبني من يعملون وال ينتجون، أي أّن املالك 

سيطر عىل إنتاج العامل الذي هو صاحب الحّق يف ما أنتج. وحيث زاد اإلنتاج عن حاجة 

املجتمع القومي فقد ترتّبت عىل ذلك ظاهرة االستعامر بكّل ما فيها من وحشيٍّة مل تنتِه بعد.
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ولعّل أوضح مثال عىل ما نقول هو الثورة الربجوازيّة الفرنسيّة، التي مثَّلت تقّدًما اجتامعيًّا 

إمربياليًّا  استعامريًّا  دوًرا  مثلت  فرنسا  خارج  بخروجها  لكّنها  الفرنيس،  للمجتمع  تنويريًّا 

وحشيًّا. ولذا، أعتقد أّن التضخيم والعزل بهذه الثورة يف مناهج التعليم يف وطننا العريب من 

املدرسة حتى الجامعة أمر يقود إىل غرس التبعيّة للغرب بفكره أو ثقافته الربجوازية.

وعرب االستعامر انتقلت مستوياٌت ما من الصناعة ومتطلباتها إىل املستعمرات، ولكن بتقييد 

املركز الرأساميل وتحكمه، أي أّن هذا االنتقال كان لرضورٍة تفرضها مصالح االستعامر نفسه. 

ومن هنا، فسّكة الحديد التي بُنيت يف الهند، وإن سهَّلت التنقل والنقل املحليني، فإّن ذلك مل 

يكن لخدمة الهنود. بل إّن أّي تطّور حتى يف املركز نفسه هو مقوٌد بالبحث عن الرتاكم، وليس 

خدمة اإلنسان نفسه؛ حيث إّن تلك الخدمة تأيت يف السياق وبرشاء املستهلك لها. 

من املهم يف هذا الصدد االنتباه إىل مسألة »الدميقراطيّة الغربيّة الرأسامليّة«.

لرباليّة  سياسة  انتهاج  من  بّد  ال  كان  مشتغاًل،  اإلنتاج  خط  بقاء  وجوب  أّن  بعنى، 

...إلخ،  اإلرضاب  وحتى  والكتابة  القول  حرية  حيث  من  السيايس  املستوى  يف 

الرتاكم يقطع  توقّفه  ألّن  اإلنتاج؛  خّط  توقّف  إىل  االحتجاجات  تصل  أن  دون   ولكن 

Accumulation . Accumulate Moses You and the Prophets 

توفري  النظام  لهذا  يُسجل  اقتصاديًّا،  ال  سياسيًّا  الليرباليّة  السياسات  هذه  هامش  وعىل 

يلغِ  أّن هذا مل  السلطة والتعّدديّة. ورغم  تبادل  أنتجت  التي  الفرديّة،  الحريات  مستوى من 

العنف االستغاليل القائم عىل امللكيّة الخاّصة، إاّل أنّه خلق ثقافة الحرص عىل املنظومة 

من مختلف الطبقات؛ بعنى أّن هناك ما يُقنع املواطن بعدم هدم الدولة، بل املجتمع رغم 

تفارق الطبقات وتفاوتها:

الدخل ومن ثم  الشعبيّة مستوى من  فالربجوازيّة وهي مالكة وحاكمة أعطت للطبقات 

الحريات. نرى بأّن الفرد ال يجد نفسه مضطرًّا لتدمري املنظومة، بغض الّنظر إن كان القمع 

ممّوًها أم ال، بل هو بالهيمنة ال بالسيطرة -مقولة أنطوين غراميش- أي هناك ما يخىش عليه 

يف حياته.

ولكن إىل جانب هذا، فإّن هذا التقّدم الصناعي اإلنتاجي هو الذي يقف وراء:

استعامر املحيط وتقشيطه أو التبادل الال متكاىفء معه عىل حسابه

ورشوة الطبقات الشعبية داخل املركز با فوق الحد األدىن يك ال تثور
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أي أّن هذا التقّدم الصناعي الرأساميل أنتج استقرار كّل بلد غريب عىل حدة، بناء عىل 

إنتاجيّته وعىل ما نهبه وقشطه من املحيط.

هذا عىل املستوى االقتصادي االجتامعي، وأّما عىل املستوى السيايس الُحْكمي، فإّن 

النظام الربملاين يف الغرب قد لعب دوًرا كبريًا يف تبادل السلطة وعدم تغيريها ثوريًا، وخاّصة 

بعد الثورة/ات الفرنسيّة. ورغم أّن الّنظام الربملاين قائٌم عىل سيطرة األغنياء، إاّل أنّه سمح 

نضاٍل  لتتحّول إىل  الشعبيّة  الطبقات  تجّذر مطالب  التي لجمت  الحريات هي  بفرصٍة من 

طبقيٍّ ورصاع طبقّي حاد.

ويف هذا املستوى، كان للعلامنيّة دورها يف اقتالع سيطرة الكنيسة وما يسمى فصل الدين 

عن الدولة الذي ذهب أخريًا باملعكوس، وهو سيطرة الدولة/السلطة الطبقية، دولة الطبقة 

عىل الكنيسة وتحويل الكنيسة بل رجالها إىل مثقفني عضويني لسلطة رأس املال، مام جعل 

مامرسة الدين مسألًة طقوسيًّة ال أكرث.

ومع انتقال رأسامليّة املركز إىل درجة عالية من االحتكار املعّمم – سمري أمني، وصلت 

سيطرة السلطة عىل الدين إىل توليد قوى الدين السيايس يف الغرب، وخاّصة يف أمريكا، أي 

املحافظيّة الجديدة التي جمعت بني رأسامليّة االحتكار املعّمم من جهة وإيديولوجيا الدين 

السيايس العنرصي والعدواين من جهة ثانية. وبالتايل خرجت بتوليفٍة فاشيٍّة استفادت من 

تفّكك الكتلة االشرتاكيّة. وبالتايل انتهاء الهدنة الدوليّة بني 1917-1991 حيث أُعيق نسبيًّا 

الكتلة  لوجود  نظرًا  املحيط،  بلدان  عىل  املبارش  الرأساميل  الغريب  االستعامري  العدوان 

اإلشرتاكيّة وفرض توازن الّرعب يف فرتة الحرب الباردة؛ لتُعيد الواليات املتحدة، وخاصة 

العريب.  الوطن  ضّد  وخاّصة  الساخنة،  الحرب  إىل  العامل  الجمهوري،  الحزب  رئاسات 

فكانت البداية تدمري العراق 1991 بعد أن حرَّر الكويت. 

لذا، ليس األمر من السهولة بكان للحكم عىل أّن الرأسامليّة هذه مل تقّدم للبرشيّة سوى 

االستغالل والعنف. ولكن، با هي قامئة عىل امللكيّة الخاّصة، فمن الطبيعي أن يقودها 

شبق الرتاكم إىل القطيعة مع اإلنسانيّة رغم كافة أنواع املكياج. 

وباختصار، فالرأسامليّة مرحلٌة متقّدمٌة عىل ما قبلها، ولكّنها تحمل يف بنيتها تناقضاتها، 

أي موجبات تجاوزها. وإذا اتّفقنا عىل وجوب تجاوزها فذلك يعني أنّها ليست خيار البرشيّة.

* يقول البعض إّن الهيمنة السياسّية يقف خلفها هيمنة اقتصادية، وإّن الهيمنة االقتصادية 
غري متاحة ما مل ترتافق مع قّوة عسكريّة. هل تعتقدون أّن هذا األمر دقيق؟ وإذا كان صحيًحا 
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أال يتعارض مع الحديث عن أفول أو تراجع الهيمنة االقتصاديّة األمريكّية يف ظّل بقاء تفّوقها 

العسكري؟ ويف كّل األحوال كيف تنظرون إىل جدلّية العالقة بني التفّوق العسكري والهيمنة 

االقتصاديّة؟

- تشرتط اإلجابة العلميّة قراءة التاريخ، أي تجارب األمم التي تؤكّد وجوب اقرتان القّوة 

االقتصاديّة بالقّوة العسكريّة:

إّما لحامية االقتصاد

وإما للتوّسع االستعامري.

رّبا كانت تجربة استعامر الصني مفيدة يف هذا السياق، فصناعة النسيج واملالبس هناك 

كانت متقّدمة عىل نظريتها يف بريطانيا. لكّن القّوة العسكريّة، التفّوق العسكري الربيطاين 

نفسه عن  واألمر  األفيون.  لتجارة  أسواقها  فتح  الصني  الصناعات وفرض عىل  قّوض هذه 

تجربة محمد عيل يف مرص رغم أنّه حاول بناء قّوة عسكريّة عىل جانب االقتصاد، إاّل أنّه مل 

يتمّكن من تحقيق الّنرص بالصمود. هل السبب أّن مرشوعه بدأ من أعىل؟ لهذا بحث آخر.

اقرتان القّوة االقتصايّة بالعسكريّة رضورّي، وخاّصة يف مرحلة النشوء من أجل االنطالق. 

كيانات  طبًعا  يقودهام.  الذي  السيايس  والقرار  السيايس  النظام  تشرتطان  كلتيهام  ولكّن 

الخليج العريب تجربة الفتة يف هذا املستوى بعنى حتميّة تبعيّتها رغم ثرائها فهي:

تفتقر للبنية البرشيّة سواء من حيث الكم البرشي أو التأهيل

تراكم أسلحة دون قوة برشية قادرة عىل استعاملها

 Trickle-downأساس عىل  النفط  فائض  تقاسم  عرب  للغرب  التبعيّة  عالقة  عىل  بناء 

Economy  ، إاّل أنّها تتوفّر عىل جزٍء ضخٍم من الرثوة يشرتط تفعيلها املُجدي اندماجها يف 

الوطن العريب، وهو ما ترفضه أنظمة الحكم املحكومة فيها.

نقصد أّن القّوة البرشيّة أيًضا حاسمٌة، سواء من أجل السوق الداخيل )املعدة الواسعة( 

وهو ما يُسعف الصني اليوم خالل أزمة كورونا، أو من حيث القدرة الدفاعيّة. وثراء الخليج 

أكرث ما يوحي بفقدان القرار السيايس أو االستقالل السيايس. وأما فيام يخّص أمريكا، بل 

وحتى التجربة السوفييتية، فإّن تراجع االقتصاد مل يتوقّف رغم وجود القّوة العسكريّة؛ ألّن 

هذا الرتاجع هو خلل داخيل وليس عدوانًا خارجيًّا.
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لنتذكر أزمة الرأسامليّة العامليّة ما بني الحربني اإلمربياليتني؛ حيث تراخت إىل حّد ما 

قبضتها عىل املحيط فتمّكنت كّل من املكسيك واألرجنتني وتشييل، من التطّور الصناعي 

إىل حدٍّ مقبوٍل دون أن تجد اإلمربياليّة فرصًة أو إمكانيّة احتالل هذه البلدان ولجم تقّدمها 

رغم قّوة املركز االقتصاديّة والحربيّة.

ولكن التغري األساس كان حني مّر العامل منذ سبعينيات القرن العرشين بظاهرة انتقال رأس 

املال العامل اإلنتاجي من املركز إىل املحيط؛ بعنى أّن تراجع معّدل الربح أجرب املركز 

عىل تصدير مواقع صناعيّة -وليس تصدير بحت لرأس املال أو استثامر فقط يف املناجم- 

إىل بلدان يف املحيط؛ حيث األجور األقّل وغياب حقوق العامل وتوقف التأميامت وتقديم 

ضامنات لرأس املال األجنبي بأن يُحّول أرباحه إىل بلدان املركز...إلخ.

إّن هذه الظاهرة حالة خلق اليشء لنقيضه، فقد متّكنت بلداٌن كثريٌة يف العامل من إنتاج 

)مخصوًما  الغربيّة  التكنولوجيا  من  مستفيدًة  العسكريّة،  وحتى  املدنيّة،  السلع  من  الكثري 

منها بالطبع من أجل االستقطاب أل Know-How(. خدمت هذه البلدان أسواقها وأخذت 

تنافس املركز األمرييك عىل أسواق العامل وحتى سوق أمريكا نفسها. وهو تنافس من الطرافة 

بكان، بعنى أّن معظم املنتجات الهاّمة يف هذه البلدان هي:

إّما لرشكات أمريكيّة وغربيّة أو رأسامل االستثامر األجنبي املبارش يف رشكات وبالتايل 

غدت أمريكا يف موقع:

أثبتتت عدم  وأفغانستان  العراق  تدمري  فتجربة  البلدان،  تلك  ال ميكنها شّن حرب ضّد 

نجاعة ذلك وعدم القدرة عليه.

لن تحارب رشكاتها ال ميكنها إغراء هذه الرشكات بالعودة مهام خّفضت الرضائب عليها.

كام أنّها ال تستطيع مقاطعة هذه املنتجات؛ ألن سوقها بحاجة لها كسلعٍ رخيصٍة

تلك  كمربدور  عرب  حكم  أنظمة  قلب  أي  عسكريٍّة،  غري  حلول  إىل  أمريكا  لجأت  لذا، 

الدول، والربازيل وبوليفيا منوذجان لهذا.

نالحظ هنا كيف تم لجم القّوة العسكريّة حتى بفعل مصالح قطاعات من البلد نفسها. 

حينام أسقطت الصني طائرة تجسس أمريكيّة )قبل 20 سنة كام أذكر( حينام كان كولن 

باول وزير الخارجية، هناك دار جدل بني وزارة الحرب األمريكيّة ووزارة التجارة والخارجية؛ 
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بعنى أّن الحربيّة كانت مع توجيه رضبٍة انتقاميٍّة ضّد الصني، بينام التجارية اعرتضت ب 

فإّن  بـ 1٨ مليار دوالر مالبس داخلية«، وهكذا،  الكثريمثالً  »إّن أمريكا تستورد من الصني 

املالبس الداخلية قد لجمت املدفع!

التناقض هنا، أّن القّوة العسكريّة األمريكية مل تعد قادرًة عىل احتالل مختلف هذه البلدان 

الحتجاز تطّورها.

كان ذلك ممكًنا يف املايض،مثالً 50 ألف جندي بريطاين يحتلون كّل الهند حيث ال 

سالح، فهل هذا ممكن اليوم؟ هو ممكن بالنووي فقط! وهذا محال.

ماركس:  ما أسامه  أو  األجور  وتديّن  الكلفة  تديّن  يُغريها سوى  االقتصاديّة ال  فالهيمنة 

»رأسامليّة األجر األدىن«.

يف هذا الصدد كتبت روزا لكسمبورغ با معناه: »بوسعك أن ترغمني عىل العمل يف 

املناجم خاّصتك ولكن ال ميكنك إرغامي عىل استهالك أو رشاء منتوجك«.

بناًء  إّن نظريته قد استنفذت دورها  لقد وصلت أمريكا إىل معكوس نظريّة أيزنهاور، أو 

عىل تطّورات العامل، وهي التي قامت عىل وجوب التفّوق العسكري األمرييك؛ ألنّه كان 

يرى أّن هناك بلدان سوف تنتج منتجات مدنية تنافس أمريكا.

ولكن تطّورات العامل وصلت أيًضا إىل اللجم النسبي للقّوة العسكريّة. لذا نالحظ أّن 

أمريكا تستعيض نسبيًا عن البندقيّة بالسلعة؛ حيث تشّن حربًا تجاريًّة إىل حّد ما معوملة أكرث 

مام تشّن حربًا عسكريًّة.

ر منها فرانز  هنا يتوّجب الحديث عن ظاهرٍة خطريٍة تتجىّل سلبًا يف الوطن العريب حذَّ

فانون وحلَّها سمري أمني. حّذر فانون من أنظمة ما بعد االستعامر بعنى أّن هذه األنظمة 

الوطن  يف  أّن  فانون  يرى  إذ  حساب شعوبها؛  نفسه عىل  االستعامر  خدمة  تعود ملامرسة 

تابعة  أنظمة  تكوين  أي  له،  محيلٍّ  بديٍل  تصنيع  من  التجزئة  عرب  االستعامر  متّكن  العريب 

لقّوتها  أمريكا  تحتاج  ال  وبالتايل،  بالقمع.  وتتسلّح  التطّور  احتجاز  تكرّس  لوطنها،  معادية 

العسكريّة ضّد الوطن العريب. وأّما سمري أمني فركّز عىل أن تحصيل التطّور وحاميته يشرتط 

دولًة وطنيًّة تتبّنى بردايم فك االرتباط مع النظام الرأساميل العاملي، وخاّصة أّن يف الحقبة 

التجاريّة  الحرب  ينفي  ال  وهذا  ما.  حّد  إىل  صعبًا  فيها  العسكري  العدوان  أصبح  الحاليّة 

املقاطعة والحصار االقتصادي بالطبع.
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بعد فشل تجربة البلدان اإلشرتاكيّة، اأ تطبيق االشرتاكيّة من أعىل عرب بريوقراطيّة الحزب، 

االرتباط  فّك  يجعل  الذي  وحده  الشعبية«  بالحامية  التنمية  »بردايم  مساهمتي  أّن  وجدت 

ممكًنا ومستمرًّا، وذلك حينام تتبّنى الطبقات الشعبيّة بردايم التنمية بالحامية الشعبيّة با هو 

منفك عن السوق العامليّة، وهذا إذا ما قادته حركة ثوريّة تفرزها الطبقات الشعبيّة ميكن أن 

يدفع سلطة الدولة لتبني فك االرتباط لصالح األكرثيّة الشعبيّة، بحيث تعمل بنطق الحاجة 

املحليّة ال بنطق الّسوق العامليّة.

كان من أسباب فشل االشرتاكية التجاري أّن قرار الفكاك مع السوق العاملية من أعىل، 

أي السلطة/الطبقة هي التي تقوم بذلك، ولذا ارتّدت إىل االنخراط يف السوق العامليّة. بينام 

بالحامية الشعبيّة تكون الجامهري نفسها هي التي تبني اقتصادها، تقاطع اقتصادات املركز 

وتجرب السلطة عىل فّك االرتباط املدعوم من األسفل وليس املفروض من األعىل. هذا ما 

وجدت تجربة انتفاضة 19٨7 تطبيًقا ألطروحتي التي أعددتها يف رسالة الدكتوراة يف لندن 

قبل عوديت 19٨7.

يف  الدول  تلك  بأّن  واعتقدوا  املحيط  إىل  مصانع  النتقال  االقتصاديني  بعض  تحمَّس 

املحيط قد لحقت باملركز، ومن بينهم بيل وارين، ولكن واقع الحال أكد االستقطاب.

* أين تكمن برأيكم عنارص القّوة وعنارص الضعف يف االقتصاد األمرييك وبالتايل تأثري 
ذلك عىل اقتصادها السيايس؟

- دعنا نبدأ من النهاية. يقوم االقتصاد السيايس األمرييك عىل تحالف:

النخبة الصناعيّة العسكريّة

النخبة الصناعيّة املدنيّة )وأحيانًا أندماجهام يف الرأساملية االحتكارية املعّممة(

النخبة الثقافية اإلعالمية األكادميية

نخبة قوى الدين السيايس

واإلدارة البريوقراطية اإلدارية السياسية الحاكمة.

هذا التحالف الطبقي هو أساس القّوة األمريكية.

لقد أّسست أمريكا لنفسها قيادة العامل اقتصاديًا إثر الحرب اإلمربياليّة الثانية؛ حيث أتبعت 
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أوروبا لها. وبالتايل اندمجت كثرٌي من الرشكات بني الطرفني وحتى مع اليابان، ولكن تفرّدت 

أمريكا بـ:

اعتامد الدوالر كعملٍة عامليٍّة، وخاّصة بعد أزمة النفط 1973؛ حيث اتّفقت مع السعودية 

عىل تسعري النفط بالدوالر.

أصبحت أمريكا مالذ تدفّق األموال من مختلف بلدان العامل.

أّدى هذا إىل تضخيم القدرة االستهالكيّة األمريكيّة، مام جعل اقتصادها »اقتصاد املالذ 

الواردات«  التي هجرت سياسة »إحالل  البلدان  بالسوق األمريكية معظم  فارتبطت  األخري« 

واتّجهت إىل »اقتصاد موجه للتصدير« فرتكّزت تبعيّتها االقتصاديّة ألمريكا. وتراجعت ولو 

نسبيًّا عن اإلصالح الزراعي، فأفقرت الفالحني وحّولت جيوًشا منهم إىل املدن للعمل بأجر 

رخيص )الصني، الهند، النمور والتنينات ومرص ...الخ(

إذا كانت هذه عنارص القّوة األمريكيّة، فإّن عنارص الضعف هي الواردة أعاله من حيث 

تواجد بلدان منتجة سحبت من أمريكا حّصة من أسواقها من جهة، ومن جهة أخرى تراجع 

اإلنتاج األمرييك نفسه لصالح رشكاتها التي ذهبت إىل املحيط.

هنا ظهرت وجهتا نظر:

يرى البعض أّن تواجد رشكات أمريكيّة خارج أمريكا أضعف موقعها اإلنتاجي وأرغمها 

عىل االسترياد

ويرى البعض اآلخر أّن معظم الرشكات الكربى هي أمريكية، وبأّن أموالها وإداراتها مرتكّزة 

يف أمريكا نفسها.

أّن الرابح األكرب يف التحليل األخري هي الرأسامليّة االحتكاريّة قليلة العدد  وهذا يعني 

وليس املجتمع األمرييك. وهذه السريورة إذا ما واصلت من جهة، وترافق معها فك ارتباط 

النهيارها  مقدمة  يشّكل  مام  تتفاقم،  سوف  أمريكا  أزمة  فإّن  املحيط،  دول  به  تقوم  موّسع 

االقتصادي، وحينها ال تنفع القّوة العسكريّة إاّل إذا مارست الجنون. 

هذا يردنا إىل تحليل مدرسة النظام العاملي )أمني، ولرشتني، فرانك وأريغي( التي ترى 

األزمات  قادت  ما  إذا  وخاّصة  املحيط  من  يبدأ  بحيث  انتقل  قد  العاملية  الثورة  مركز  بأّن 

أزمٍة داخل املركز، ومن ثم توازي  االقتصادية إىل فّك االرتباط مع املركز، مام يقود إىل 



حوارات تأسيسّية في علم االستغراب )رؤى وآراء نقدّية في العلوم اإلنسانّية الغربّية( 544

السبع ودول  الدول  الطبقي عىل صعيد مركز/محيط. ورّبا لهذا تويص  الّنضال، فالرصاع 

العرشين أو »تعظ أو تأمر« بلدان املحيط بأن ال تتبع أيّة سياسٍة حتى الحامئيّة!

أّن  البعض  ويعترب  الشيوعّية.  األنظمة  جميع  تداعت  السوفيايت  االتحاد  سقوط  بعد   *
االقتصاد املاركيس أثبت فشله، فيام االقتصاد الصيني ال يحمل من بذور املاركسّية من شء 

الطروحات  إحياء  إعادة  أّن محاوالت  تعتقدون  الحاكم. هل  الشيوعي  الحزب  اسم  سوى 

االقتصاديّة املاركسّية قابلة للتحّقق أمام التطّورات الهائلة التي شهدتها املجتمعات؟

- إذا كان لنا أن نقرأ ما يقوله العامل الرأساميل، فهو يقول بأّن شبح ماركس يعود مجّدًدا 

بأّن األنظمة، وليس  السوفييتي  إثر تفّكك االتحاد  العاملي. لقد كتبت  وبقّوة عىل الصعيد 

النظرية، االشرتاكيّة ُهزمت باملعنى التاريخي يف معركة، هي هزمية العمل أمام رأس املال، 

ولكن الرأسامليّة املنترصة أصبحت عاريًة من حيث وحشيّتها، بل زادت ذلك عرب االنتقال 

إىل السياسات النيوليرباليّة. 

كان تفكك األنظمة اإلشرتاكية نتاج:

ـ حرب الرأساملية الغربية التي استخدمت قّوتها االقتصاديّة وقّوة االقتصادات التابعة لها 

. عىل صعيٍد عامليٍّ

ـ تورّط األنظمة االشرتاكيّة يف سباق التسلّح؛ حيث إّن قدرتها عىل اإلنفاق ليست كقدرة 

الغرب الرأساميل الذي لديه ثرواته، وثروات املحيط املنهوبة وثروات املحيط املتدفّقة.

ـ تورّط األنظمة االشرتاكية يف حرص السلطة بيد رشيحٍة بريوقراطيٍّة طبّقت االشرتاكيّة من 

األعىل وتحّولت إىل سلطٍة طبقيٍّة )النومنكالتورا(.

لذا، أعتقد أّن تطّورات عامل اليوم، سواء أزمة النمور 1997 وأزمة روسيا يف فرتة يلتسني، 

واألزمة املاليّة االقتصادية 200٨ وأزمة اليوم كلّها تؤكد بأّن اإلشرتاكية راهنيّة أكرث من أي 

وقت مىض عىل النحو التايل:

ـ تعميق ثقافة التنمية بالحاميةالشعبيّة بعيًدا عن السوق العامليّة وخلق قانون قيمة محيل

ـ توفر حركة سياسيّة اشرتاكيّة تتولّد عن الطبقات الشعبيّة وتعمل بوجب تخويل مسؤول 

أمام برملان هذه الطبقات

نفسه  بالحزب  الوصول  أو  العامليّة،  بالسوق  االرتباط  لفك  السلطة  عىل  الضغط  ـ 
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 Beyond أبعد من فك االرتباط  ارتباط من األسفل. وهو ما أسّميته:  إىل السلطة. أي فّك 

Delinking فيام يخص التجربة الصينية هناك جدل موّسع تجاهها. أعتقد بأّن الصني تعيش 

الخاص املحيل واألجنبي.  الدولة والقطاع  حالة رصاٍع طبقيٍّ ملجوم أو مغطى بني قطاع 

وهو ما تسميه الصني: »االشرتاكية بسامت صينيٍّة«. 

الفرتة  أنجزتها  التي  العايل يقوم عىل األسس  الصيني  النمو  أّن  وهنا تجدر اإلشارة إىل 

أيًضا. وال أعتقد  العايل  النمو  الزراعي ومن ثم  التقنيّة والتطّور  القاعدة  املاوية، أي إرساء 

أّن التشكيلة االجتامعية يف الصني هي اشرتاكية، ولكّنها ليست رأسامليّة متاًما، إنّها حالة 

ملجومة.

يبقى السؤال: هل هذا التعايش ممكًنا؟ أعتقد أنّه ليس ممكًنا.

بإفساد  سواء  العاملة  الطبقة  نضال  لجم  عىل  الغربيّة  الرأسامليّة  قدرة  مقابل  ولكن، 

تتمكن  أيًضا  الصني  فإّن  بالفورديّة،  الكينزيّة  املقبولة عرب دمج  األجور  توفري  أو/  النقابات 

من تحسني رشوط املعيشة لألعداد الهائلة يف البلد والتي مقابل ذلك توفر للنظام قوة عمل 

هائلة وبأجور أقّل من بلدان أخرى، ولكن مقبولة محليًّا، مام أغرى الرشكات الغربيّة بالتدفّق 

إىل الصني.

هذا التصالح ال بّد أن يصل إىل وجوب الحسم. لقد نجحت السلطة يف تهميش وحل 

للصناعة.  الريفي  الشباب  ماليني  مئات  واستغلت  الزراعة  يف   Collectives الُجامعيات  

ولكن هذا ال بّد أن يقود إىل حراٍك عاّميلٍّ ضّد األجور املتدنية وضّد التفارق الطبقي، وهنا 

يصبح السؤال:

هل سيكون نضال العامل نقايب أم طبقي؟

وبا أّن الصني ليست معزولة عن العامل، فإّن الرصاع الطبقي فيها ليس معزواًل أيًضا. 

فالسوق العاملية اليوم مضطرة لتقليص وارداتها من الصني، األمر الذي يحول استثامرات 

الدولة إىل السوق الصيني نفسه، وهذا اضطرار للعودة إىل جزء من السياسة االقتصاديّة املاوية: 

االعتامد عىل الذات وهذا يعني اضطرار الدولة لتوفري رشوط معيشيّة أفضل للناس. وهذا:

إما أن يتولّد عنه منط شبيه بالنمط الرأساميل الغريب الذي هو بدوره وصل نهايته

أو االضطرار لتغليب التوجهات االشرتاكيّة عىل الرأسامليّة.
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وعىل العموم فالتجربة الصينية ليست صغرية يك نتكّهن بها بسهولة. ولكن تجربة كوبا 

عىل صغر البلد تؤكّد أّن وجود سلطة تعتمد عىل الشعب بوسعها الحفاظ عىل نظام اشرتايك 

يف عامل رأس املال. وقد تكون تجربة وباء كورونا ذات داللة هنا؛ حيث اتّضح تفّوق الصني 

وتهرُّب  لألدوية  الدوالنيّة  القرصنة  حّد  إىل  ِقيميًا  تدهور  الذي  الغرب،  عىل  إنسانيًا  وكوبا 

كّل بلد من دعم اآلخر عىل القول العريب: »اُنج سعد فقد هلك سعيد« بينام برزت الصني 

لتساعد عىل صعيٍد دويلٍّ. 

إّن التطّورات الهائلة التي وصلها العامل واشتداد التفارق الطبقي، ووحشيّة رأس املال 

تدفع باتّجاه الخيار اإلشرتايك ال الرأساميل. ولكن، بأية صيغة اشرتاكيّة؟ هذا برسم التطّور 

االجتامعي االقتصادي الفكري للبرشيّة.

العاملي  العامل بعد جائحة كورونا لناحية الحديث عن تداعي االقتصاد  * كيف ترون 
وعن إرهاصات ظهور نظام اقتصادي عاملي جديد؟ وعىل فرض صّحة ذلك هل ميكن رصد 

معامل هذا النظام االقتصادي العاملي الجديد؟ ما هي معامله؟

- كشفت جائحة كورونا عن غياب البُعد اإلنساين، وخاّصة يف الثاليث اإلمربيايل )أمريكا، 

الربح  تحقيق  الرتاكم عرب  النظام هو  يقود هذا  ما  أّن  وأكّدت  واليابان(  األورويب  واالتحاد 

الرأسامليّة  األقليّة  تتخندق لصالح  التي  النيولرباليّة  الاّل محدود ال سياّم يف ظّل سياسات 

سواء بتقليص الرضائب تصاعديًا، وعدم الضبط De-regulation، وتقليص خدمات الدولة 

وتصغري حجمها...الخ. 

كام أّن املبالغة يف تضخيم هذا الوباء ييش بأّن هناك مؤامرة رأسامليّة طبيّة هذه املرة، 

بعنى أّن عدم انتهاء أزمة 200٨ وتراجع معدالت أرباح رأس املال قد حوَّل االستهالك 

الجامهريي من السلع املدنيّة إىل الطبابة، أي تحويل الفائض من قطاٍع صناعيٍّ إىل آخر، 

متداخلة.  الرشكات  أموال  رؤوس  ألّن  نفسها؛  »املعوملة«  الرأسامليّة  الطبقة  ضمن  ولكن 

تفّوق  اتّضح  فقد  الحريات،  ما تسّمى  فيام يخّص  الصني خاّصة  الغرب عىل  تفّوق  ورغم 

الصني، وهي شبه اشرتاكية، من حيث البُعد اإلنساين؛ بعنى أّن الدولة كانت قد احتفظت 

من املاوية ب:

إنتاج الحاجات األساسيّة للمجتمع ومن ضمنها الحاجات الطبية مسؤوليّة الدولة ليس 

فقط عن تشغيل الناس بل عن صحتهم أيًضا.

بالنظام  تسميته  من  بّد  ال  كان  وإن  جديد،  عاملي  لنظام  مالمح  توجد  ال  اآلن،  حتى 
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الرأساميل العاملي، فال يوجد نظام لصالح كّل العامل. وهنا ال بّد من االلتفات إىل ما يجري 

ميدانيًا يف العامل، أي:

القوى  تصاعد  أوروبا  حليفتها  حتى  تُطال  والتي  املعوملة  األمريكيّة  التجاريّة  الحرب 

الفاشيّة يف أمريكا والغرب. تآكل قوة الدوالر ولو تدريجيًا.

تشغيل حروب متعّددة يف العامل وإن كانت ليست بجيوش غربية، مثال: االحرتاب البَيْني عربيًا.

تراكم الرثوة أكرث وأكرث لصالح أعداد تتضائل أكرث وأكرث

النموذج  يكون  أن  عىل  عاجز  الحايل  الرأساميل  النظام  أّن  إىل  تشري  الوقائع  هذه  كّل 

املثايل. وهنا، يكون االختبار فيام إذا متّكنت الصني من توليد نظام مختلٍف. ال أعتقد أنّه 

سيكون رأسامليًّا.

وكام أرشنا أعاله، فإّن األزمة االقتصاديّة الطبية العاملية تفعل فعلها يف املحيط أكرث من 

إن حصل  والذي  األنظمة،  االنفجار اإلجتامعي سياسيًا ضد  احتامالت  يزيد  املركز، مام 

سيقود لتأزيم املركز اجتامعيًّا. لكن املعضلة هي يف غياب قوى التغيري الثوريّة التي تقود 

انتفاضات الشعوب. وهو غياب عىل صعيدي املركز واملحيط. رّبا هذه سمة  حراك أو 

اللحظة التاريخية هذه. وهذا ما يسمح للرأسامليّة بواصلة التغوُّل بعد.

بكالم آخر، عىل املدى القريب هناك إنسداد ملسرية التغيري. ولكن، حني بدايته وحصوله 

سيكون عىل األغلب ضّد امللكيّة الخاّصة، ضّد رأس املال ولصالح شكٍل ما من اإلشرتاكيّة.

والبنك  الدويل  النقد  النامية، يجري جدال كبري حول صندوق  بالدول  يُسّمى  ما  * يف 
الدويل. كيف ميكن ترشيح عمل هذه املؤّسسات من منظور اقتصاديٍّ أّوالً، ومن منظور 

سيايسٍّ ثانًيا؟

الله مع وفاة »كتلة عدم اإلنحياز«. لعّل ما يجري  - أعتقد أن تسمية »نامية« قد توفّاها 

عىل الصعيد العاملي وخاّصة يف املحيط هو إفقار املحيط ومنعه حتى من اتّباع الحامئيّة 

االقتصاديّة التي متّسك بها املركز نفسه. ففي اجتامعات السبعة األغنياء والعرشين، كانت 

أهم التوصيات هي أن يفتح املحيط أبوابه، طبًعا ملنتجات الغرب.

ليس خافيًا أّن البنك والصندوق هام مؤّسستني غربيتني ال عامليتني أبًدا، وبالتايل فإّن 

أداءهام مكرّس لتنفيذ مصالح الرأسامليات الغربية خاصة، ولجم تطّور بلدان املحيط، بل 
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وحتى فرض سياسات متوّحشة تحت تسمية »توصيات أو وصفات« قادت إىل تعميق اإلفقار 

الغذايئ  الدعم  أي  الحكومية،  الخدمات  وتقليص  املديونيّة  وزيادة  املقرتِضة  البلدان  يف 

والطبي وحتى استبدال ما تسّمى »مساعدات« الدول املتقّدمة إىل الفقرية بنظاّمت األنجزة 

التي تستعمر املجتمع قاعديًّا مقابل استعامر الحكومات من الرأس.

وعليه، ال ميكن فصل الدورين االقتصادي والسيايس للبنك والصندوق عن بعضهام، 

فهام يسريان جنبًا إىل جنٍب ويتخادمان. لقد أثبتت تجارب الشعوب مع هاتني املؤّسستني 

التبعيّة يف بلدان املحيط  بأّن اللجوء إليهام هو خدمة لألنظمة املسيطرة عليهام، مام زاد 

وقاد يف العقود األخرية إىل حالٍة عامليٍّة خطريٍة ُمفادها حصول أو نشوء تحالٍف عامليٍّ بني:

الطبقة املالكة الحاكمة يف املركز 

وطبقة الكمربادور يف املحيط.

دعنا نسميها طبقة معوملة حوَّلت العامل إىل قطاٍع عام رأساميلٍّ معومٍل لصالحها، وبالتايل 

هي ديكتاتوريّة طبقة رأسامليّة معوملة تتجىّل يف الرشكات أكرث مام هي يف الحكومات، 

وتحمل سياطًا ثالثة هي:

ـ البنك الدويل

ـ صندوق النقد الدويل

ـ ومنظمة التجارة العاملية.

يفتح هذا عىل وجوب رؤية الواقع كام هو، أي أّن الرأساملية تزداد توّحًشا. ويبدو أنّها 

عاجزة عن إعادة تجديد نفسها كام اعتاد العامل عليها سابًقا.

العمل عاجز عن املقاومة بحيث قاتل من أجل  العجز مرض عضال، أم ألن  هل هذا 

االشرتاكية؟

هذا مفتوح عىل التطّورات.
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