
ــاحة والزمن والجهد ما يكفي،  حقاً.. لن يكون يف املس
ــاعراً، عرفته  ــد تجربته ش ــي اعتزمت التوقف عن لو أنن
منذ نعومة حرف ورهافة فكره، ومع يفاعة حلم وانطالقة 
ــر أن لبداياته  ــاً وأنه مبدع ال أكاد أتذك طموح.. خصوص
ــاً، وإن حرضت تلك  ــاً أو خط انطالق معين صفراً واضح
ــة متميزة  ــأن مجموع ــأنه ش ــن مبكر، ش البدايات يف س
ــم بالنضج  ــمت تجاربه ــن اتس ــي جيله الذي ــن مبدع م
ــداع والوعي  ــردات وجوامع اإلب ــالء واالمتالك ملف واالمت
ــهم وبتجاربهم باكراً، نظراً ملا توفر لهم وبهم  بها وبأنفس
ــراك الثقايف  ــا االنفتاح عىل الح ــباب يف مقدمته ــن أس م
ــدة،  ــه البعي ــعة وكواكب ــاحاته املتس ــي يف مس واإلبداع
ــاره وتجربته  ــربه واختب ــرص س ــم ف ــت له ــذي أتيح وال
ــائل املساعدة عىل ذلك،  نتيجة لوجود اإلمكانات والوس
ــغوفة  ــبه بدايات متحفزة وش ــع بدايات وش ــن م بالتزام
ــة، تربت وترعرعت يف ظل وعز مرحلة مهمة من  ومنطلق
ــايف والعطاء األدبي، ومنعطف مغري  مراحل اإلنتاج الثق
ومتغري يف الشأن اإلبداعي النيص عىل املستويني املحيل 

والعربي.
ــل حظاً وافراً من االلتصاق  لم ين
ــام  واالرتط ــية  املدرس ــد  باملقاع
ــبورات ومن يقفون إىل جانبها  بالس
ــي النظامي، إال أن  ــوف التلق يف صف
ــأن أو  ــد أمراً ذا ش ــك برأيي ال ُيع ذل
ــاعر  قيمة، إذا كان مع مثل هذا الش
ــتعاض  ــذي اس ــدع، ال ــب املب والكات
ــج وأبلغ  ــا هو أنض ــك بكل م ــن ذل ع

ــدوى يف عوائده وفوائده،  وأكرث ج
ــر من  ــي الح ــىل التلق ــداً ع معتم
ــم اللغة  ــداع ومناج ــات اإلب غيم
ــج الثقايف  ــل املنت ــل ومناه ومعام
ــه  مجمل يف  ــك  وذل ــي..  واإلبداع

ــتحكم عليه يف  ــا يس ــه م ــون ل ــا ك م
ــغ يف  ــراء بال ــن ث ــارض م ــه الح وقت
ــدارك التعامل مع الكتابة  معارف وم

ــا إىل  ــارة أيض ــىس اإلش ــا ال أن ــا.. كم ــا وأدواته وأحواله
ــرثوة الهائلة، أال وهي تجربة  ــد من أهم روافد هذه ال واح
ــايف واألدبي  ــام التفاعل الثق ــج وزح ــاج يف ضجي االندم
ــائل  ــن خالل االقرتاب الوظيفي من واحدة من أهم وس م
ــة  ــة والصحاف ــي الصحاف ــايف وه ــاج الثق ــر اإلنت ومناب

الثقافية.
ــا إزاء مبدع  ــول إنن ــرة حني أق ــغ بامل ــاً.. ال أبال عموم
ــها  وأجلس ــا  ياقته ــن  م ــة  الكتاب ــر  ويج ــر  ج ــوع،  متن
ويجلسها بني يديه طيعة وذلك بموهبته الفذة وبقدراته 
ــتطاع أن  ــرية يف التعامل مع أدواتها وممكناتها.. اس الكب
ــاعراً  يضع بصمته يف الجديد وأن يتميز برسعة الفتة ش
ــع اللغة التي انهزمت  ــدراً وكاتباً أنيقاً، يربع يف تطوي مقت
ــه يوماً ما راضية، والتقاط األفكار التي باتت ال تمل من  ل
ــايرة الجديد بممتلكه الرتاكمي  مداهمته، إضافة إىل مس
ــي، وبمحاوالته الدؤوبة والفاعلة يف إحداث ذلك  والذهن

ــاهمة  إليه واملس ــد واإلضافة  التجدي
فيه أيضا.

ــدع  املب ــب  والكات ــاعر  الش ــه  إن
ــي، الذي أجد نفيس  عبداملجيد الرتك
ــن، حني  ــم أك ــاً، وإن ل ــاً ومتمكن بارع
ــن يشء ما  ــب ع ــده، وأكت ــف عن أتوق
ــه وتبجربته اإلبداعية،  يخص إنتاج
ــي املالزم  ــراً لتتبع ــك بالطبع نظ وذل
ــة مني جداً  ــة القريب لهذه التجرب
منذ ما قبل إصداره الشعري األول 
ــري وبزمن  ــة" بكث ــات مائي "اعرتاف
طويل، ومروراً بكثري من العطاءات 
ــوًال إليه  ــة واملتجددة، ووص الفارق
ــه للقارئ يف إصدار  وهو يقدم نفس
إبداعي جديد قائًال عىل غالفة األول: 
ــه املبدعة  ــاً ذات ــا" .. مقدم ــذا أن "هك
ــني لم وال  ــة جديدت ــة وتجرب يف مرحل
ــاد وعزم وطموح  ــابقاً من اجته ــا ما تميز به س يفارقهم

وهو يقدم نفسه سابقاً: هذا أنا يف إصداره األول.
نعم.. هكذا هو عبداملجيد.. شاعر مبهر يرفع اصبعه 
ــقها كجراح  ــماء، يش ــام عينيه ويصوبها باتجاه الس أم
محرتف ويفتش يف ثنايا آفاقها عن نفسه وعما يمكن أن 
ــفره املتعطش دائماً لالبتكار، وعن طرقات  يكون زاداً لس
أكيدة وإن كانت وعرة يعربها صوب هدفه وباتجاه قارئه 

ومتلقيه..
هكذا هو أيضا وهو يعيد إصبعه باتجاه صدره ويعيد 
ــه: "هكذا أنا".. وليكن ذلك  ويكرر عبارته حتى أمام نفس
ــًال من كل ما هو حوله عدا نصه  ــا يكون... افرتاقاً وتنص م
ــاً منه وثقة يف  ــواً بما يقدمه، إيمان ــه أو خيالء وزه ونتاج
كونه منتجاً غنياً ومبهراً ويستحق وجوبا التوقف عنده 
ــد الكالم والحروف من  ــاف ما ينطوي عليه حش واكتش

ــة لذيذة لدى كل  ــة بات البحث عنها هواي أرسار إبداعي
ــاالن كالهما ممكنان إن  ــه الكتابة يف يشء والح من تعني

لم يكونا الزمني.
ــد هذا "هكذا أنا" الصادر  ووقوفاً عند إصداره الجدي
ــات والرتجمة والنرش  ــة أروقة للدراس مؤخراً عن مؤسس
ــكل  ــس بش ــدا ويبدو عبداملجيد وكأنه أس ــرة، ب يف القاه
ــىل العنوان،  ــص التلقي ع ــري مبارش فيما يخ مبارش وغ
ــعرية التي  ــق منه وهو يكتب نصوصه النرثية الش وانطل
ــدة، وكأنه  ــية وخطابية جدي ــل تجربة ذهنية وحس تمث
ــاعرة بكاملها  ــوص والقطع الش ــد ملحتواه من النص يري
ــذا العنوان، معربة عنه  ــريياً له معادًال موضوعياً أو تفس
وعن تجربته الجديدة هذه، مكتفيا بالطبع بهذا العنوان 
ــامًال لكل محتوى الكتاب بداللة أنه لم يتوقف  ليكون ش
ــات الكتاب من  ــة لجزئيات ومحتوي ــد عنونات فرعي عن

نصوص.
ــدو مثقًال  ــاعر يب ــل الش ــا جع ــه م ــد ذات ــذا يف ح وه
ــطر  ــفي غري هني، وكأنه إنما كان يكتب كل س بقلق فلس
ــطر كل حالة وصورة وتركيب وهو يتذكر أو يضع يف  ويس
باله "أنه هكذا.. !!" وذلك القلق الفلسفي املجحف جداً 
ــديداً،  رغم لذته وجدواه هو ما جعله يبدو حذراً حذراً ش
وهو يجسد ذاته ويطبع الواقع من حوله يف ثنايا وطوايا 
ــبعة باإلحاالت واإلشارات والدالالت  هذه النصوص املش
ــاقط ثمراً  ــي تهز كيانه الرؤيوي وتجعله بالتايل يتس الت
ــوب ومحكوم  ــن بقدر محس ــاً ناضجاً، ولك ــعرياً جني ش
ــه كائناً  ــرث حذراً، وهو يقدم نفس ــإرادة حذرة وتعقل أك ب
رائياً وحكيماً مفلسفا لكل ما بداخله من أفكار ورؤى ثم 

لكل ما من حوله من متعلقات ذاته الشعرية:
"أشعر أنني بداخل حوصلة عصفور

لم تعد هناك جهات..
سأبيع قسطاً وافراً من الليل

وابتلع التعاويذ..

سأضع عيني يف علبة "أنيقة"
كي ال أشغل نفيس بتحريك جفني

ستكون هناك فتحتان كبريتان يف وجهي
مثل أفالم الرعب، 

ال يهم...
سأحشوهما بالقطن

أو سأرتدي نظارة شمسية تليق بشبح"
ــاعر ليكون  ــذا  املقطع الذي اختاره الش ابتداء من ه
ــري  ــالف األخ ــه يف الغ ــزه بوضع ــة يمي ــه الرتحابي تحيت
ــذر، ليس  ــن القلق والح ــا أرشنا إليه م ــاب.. يبدو م للكت
ــابهة كما لفت انتباهي  من  لفظة "مثل" الدالة عىل املش
ــتطالعية وحسب وإنما  ــأتناوله يف هذه الوقفة االس وس
ــارات هذا  ــات اللفظية يف عب ــي والرتكيب ــا من املعان أيض
ــظ وارتباك  ــىل تناثر وتش ــة يف مجملها ع ــع والدال املقط
ــه وهو يقف  ــاعر كتب ــل وكأن الش ــي يتخي ــل املتلق يجع
ــعوره أيضا  ــاً متعباً روحه منهكة، وابتداء من ش مرتعش
ــل املعادل  ــدم مباالته باللي ــم من حوله وع ــق العال بضي
ــرتخاء ومروراً بابتالعه  ــي للراحة والنوم واالس املوضوع
ــة لخوفه، مضحياً  ــه إليها كتقية نتيج ــذ ولجوئ للتعاوي
ــا أداتاه  ــدا بعينيه فقط وهم ــال بها، ع ــه أو غري مب بذات
ــاعر بالطبع..هنا  ــتغناء عنهما كش اللتان ال يمكن االس
نلحظ أنه لم يتنازل عن هاتني األداتني اللتني قد يسلبه 
ــة الناحتة التي يحفر  ــعرية الرؤيوي افتقادهما تلك الش

كل الوجود من حوله من أجلها.
ــاعر، وإن بتمظهرات  ــر الش ــاس يظه ــذا القي عىل ه
ــراً قلقه وحذره  ــدود مختلفة، يظهر معتم ــاء أو ح أو أزي
ــذي افرتضه  ــكل ال ــه بالش ــم نفس ــن تقدي ــديدين م الش
ــوان وهذا  ــذا العن ــاب تحت ه ــة هذا الكت ــه بعنون وفرض

املعنى!!
ــذي كان يفدوا  ــذر ال ــح ومظاهر الح ــل أهم مالم ولع

ــر بجالء  ــاً للرتوي، يظه ــداً وداعي ــاً ومقي ــا مكبح أحيان
ــىل النصوص أو  ــي غلبت ع ــذرة حقاً الت ــغ الح يف الصي
ــها تلقائياً عىل املظهر العام للكتاب، وأبرز  صبغت نفس
ــابهة  ــالق صيغة املش ــىل اإلط ــغ أو أهمها ع ــك الصي تل
ــة وكادت أو تكاد  ــذه التجرب ــيدت ه ــي تس ــة الت واملماثل
ــذه النصوص ..  ــواء وآفاق واتجاهات ه ــي كامل أج تغط
ــند ذلك كليا  ــابهة واملماثلة حتى ال أس ــول هنا املش وأق
ــبيه املتعارف عليه كفن بالغي له خواصه وحاالته  للتش
ــداً عن كل ذلك  ــرتاطاته.. أريد أن أكون بعي ــه واش وأركان
ــال أقدم نفيس  ــي اململ لئ ــدريس واألكاديم ــج ال الضجي
ــي واكتفي بالحديث  ــىل مذبح مجان ــا أقراه وأكتبه ع وم
ــعورية حرة  ــعرية وش ــابهة واملماثلة كحالة ش عن املش
ــك الحدود واملحددات، التي  ومطلقة ومنفلتة من كل تل
ــريي إىل  ــع كثريين غ ــت وتفعل م ــا فعل ــد تحولني كم ق
ــري  ــاء معماري يحزم أدواته ويف مقدمتها مطرقة تكس بن
ــب باتجاه نص يفرغ فيه  ــة، يحزمها يف رصة ويذه ضخم
ــدة وإن  ــن املظاهر الزائ ــام م ــالف واالنتق ــه يف اإلت قدرات
ــج أو ذاك !! أريد  ــات ومقابض جمال هذا املنت كانت ثيم
ــن القراءات  ــداً جداً ع ــون بعيداً ج ــرأ نصاً أن أك ــا أق وأن
ــية، ألكرس القيود والضوابط  والرؤى واملالحظات املدرس
ــئ ظمأي إىل القراءة الحرة  واملتعارف عليه، وذلك ألطف
بإرادة حرة من جانب والستطيع مجاراة ما أقرأه وأتلقاه 
ــمونه منهجيات  ــا يس ــات يضيع بم ــن منتج جديد، ب م
ــداع معنيني  ــعر واإلب ــس الش ــط، فلي ــددات وضواب ومح
ــه ليس بحاجة  ــات التي إنهاكه وتفكيك ــل هذه الرته بمث
ــه، وإال ملا وجد أصًال..!! ذلك اإلنهاك والتفكيك برأي  إلي
يذهب باملنتج اإلبداعي ويروغ به بعيداً جداً عن الحالة 
ــاعر والكاتب  ــة الصدقية للش ــاه والحال ــة ملعن الحقيقي
يهطل حيناً ويتفجر حينا وينزف أحايني كثرية أخرى!!

ــوص أو هذه  ــد يف هذه النص ــو .. عبداملجي ــذا ه * هك
الحالة اإلبداعية الجديدة يبدو عىل قدر كبري من الحذر 
ــعرية  ــات دفقاته الش ــات وكلي ــع جزئي ــل م ــو يتعام وه
ــعورية، بل ومع مظهرها الداليل والفلسفي عموماً  والش
ــا مع كفة العنوان، ليس الذي يقف  محاوًال معادلة كفته
ــب كمفتاح حديدي قديم، ورانما الذي  عىل بابها وحس
ــوًال إىل تفاصيل  ــة  وص ــا املختلف ــات مته ــل جزئي يتحل

الصغرية واألصغر..
ــذا الكتاب، ومنذ  ــه قراءتي  له ــن أبرز ما اصطادت وم
ــع له عندما وصل  ــرة األوىل أي منذ التصفح الرسي النظ
ــؤولية  ــاعر من مس ــرب الذكي للش ــك الته ــدي، ذل إىل ي
ــب أن ينرسب تحت  ــا الذي يج ــارش عن األن ــري املب التعب
ــلوب  ــذا " هكذا أنا" وذلك عرب االتكاء عىل أس عنوان كه
ــباً من  ــه مهرباً مناس ــة الذي وجد في ــابهة واملماثل املش
ــاً من أية  ــارشة، ليس خوف ــه بطريقة مب ــري عن ذات التعب
ــن كون ذلك قلقاً  ــبة خارجية أو داخلية ، ولكن م محاس
ــتحق  ــه الوصف املس ــن من وصف نفس ــدم التمك من ع

ليس يف عني القارئ.

ــاب  كت ــريوت  بب ــة  العربي ــدة  الوح ــات  دراس ــز  مرك ــن  ع
ــادة  ــكك وإع ــي والتف ــات الوع ــة: جدلي ــيولوجيا الهوي "سوس

البناء" للدكتور عبد الغني عماد.
ــغل  ــة والثقافة الذي ش ــؤال الهوي ــذا الكتاب يف س ــث ه يبح
ــزال،  ي وال  ــفة  والفالس ــني  واألنرثوبولوجي ــيولوجيني  السوس
ــريورة انبنائية  ــكل من العدم أو الفراغ، إنها س فالهويات ال تتش
ــة، وهي إذ  ــار الجماع ــاج يف إط ــس واالندم ــن التجان ــة ع باحث
لها، تستقر يف الوعي االجتماعي حاملة  ــُكّ تنضج وتستكمل تش
ــمات األساسية التي تمّيز الجماعة عن غريها، وهي سمات  الس
ــس ارتباط  ــالف وتعك ــل واالخت ــات التماث ــن عالق ــدد ضم تتح

اإلنسان باآلخرين وتميزه عنهم يف الوقت نفسه.
ــة  الهوي ــيولوجيا  سوس ــكاليات  إش ــاب  الكت ــذا  ه ــش  يناق
واملقاربات املختلفة حولها، التي أصبحت اليوم تخصصاً علمياً 
ــا آلت إليه  ــرح رؤيته مل ــن الجامعات، ويط ــري م ــاً يف كث وأكاديمي
ــككاً، وهو ما يتجىل يف  ــة يف عالم يزداد تعوملاً وتف ــة والثقاف الهوي
أكرث من مكان، وعىل نحٍو كارثي يف الوطن العربي حيث انفجرت 
عصبيات، وتضخمت هويات طائفية ومذهبية وإثنية، وتحّولت 
ــياج  ــبه «الوعي القطيعي»، حتى بدأت تتحول إىل س إىل ما يش
ــأن تخرج عن  ــا، ولـ «الجماعة» ب ــل بأن يخرتقه ــمح للعق ال يس

طوقه.
ــة  ــب الخالص ــًال إىل جان ــرش فص ــد ع ــاب أح ــن الكت يتضم

التنفيذية واملقدمة والخاتمة.
ــة والوعي... التأصيل  ــل األول بعنوان: "الهوية والثقاف الفص
ــة والوعي...  ــي: "الهوية والثقاف ــل الثان ــي"، والفص األيديولوج
ــل الثالث: "الثقافة والديناميات  التفريغ األيديولوجي"، والفص
ــن واألقليات:  ــع: "الدين والتدي ــة"، والفصل الراب ــة للهوي الباني
ــكل الهوية  ــل الخامس: "يف تش ــني"، والفص ــق واليق ــث القل مثل
ــل  والفص ــل"،  والفع ــة  املعرف ــات  براديغم ــا:  وتفككه ــة  الثقافي
ــرتاتيجيات الهوية الثقافية وإشكالية التصنيف  السادس: "اس
واالنتماء"، والفصل السابع: "الهوية الثقافية عىل تخوم العوملة 
وانقالب الصورة"، والفصل الثامن: "اإلعالم التواصيل واملجتمع 
ــع: "يف  ــة وهوية"، والفصل التاس ــا كثقاف ــبكي: التكنولوجي الش
ــيولوجيا التعصب والتطرف الهوياتي"، والفصل العارش:  سوس
ــكالية  ــات الصلبة..إش ــة الهوي ــي وصناع ــاج االجتماع "االندم
ــل الحادي  ــة وتنوعها"، والفص ــوم االجتماعي ــات يف العل املقارب

عرش: "الهوية العربية: إشكالية التشكل والتفكك".

جدلية الهوية 
والوعي

06
الثــــورة أدب وبصاشئ

1
املثقفني  من  الكثري  اختفى  الحارض  الراهن  يف 
من  الكثري  الرداءة  مستنقعات  يف  وتكاثر  النبالء 
وتلميع  "األجـــواخ"  ومسح  "الهلس"  مثقفي 
واملواقف  الدخانية  البطوالت  وأدعياء  األحذية 

الرسابية، والرثثرات النتنة!!.
اختفى املثقف النبيل صاحب املبادئ والرؤى 
األصيلة واملثمرة والهادفة، وتكاثر مثقفو الدهاليز 
والكراهية  القبح  وترويج  الرداءة  ومدمنو  املعتمة 
هو  ما  كل  من  والهلع  والظالم  بالفراغ  واملعبأون 

جميل ورائع ونقي!!.
أرضية  عىل  يقف  تحسبه  ممن  لتعجب  أنك 

صلبة من الثقافة الراقية واإلنسانية لتكشف لك 
بعض املواقف العابرة أنه مجرد "علبة" فاسدة يف 
خطرية  وجراثيم  وأمراض  وُعقد  "نتانة"  جوفها 

ومّرضة بصحة اإلنسان والحيوان والبيئة..!!
****

2
مختلفة  بموديالت  أدعياء،  مثقفون  هناك 
يشعلوا  لم  الطلب  تحت  بشعة،  وتخصصات 
ولم  وعٍي  شمعة  أو  التخلف،  ليل  يف  ثقاب  عود 
يزرعوا ابتسامة يف نهار الكآبة، أو وردة أو أمًال يف 
طريق  من  سيئة  فكرة  يزيحوا  ولم  بؤسهم..  واقع 
الكراهية  مواجهة  يف  لحظة  يقفوا  ولم  التنمية 
والظالم والقبح ولم يرفعوا أكفهم يف وجه الخراب 
الخري  قيم  نرش  يف  يسعوا  ولم  والعنف..  والدمار 

واملحبة والتسامح..

ومواقف  وضمائر  رديئة..  دومــاً  بضاعتهم   *
ما  كل  وتشويه  والنميمة  والدّس  والتأجري  للبيع 
بطوالتهم  وتسويق  األباطيل  وترويج  جميل،  هو 
انتشار  يهمهم  ال  الفظيعة..  وأنانيتهم  الدخانية، 
والبغضاء  والــعــداء  ــرصاع  وال البشاعة  أوبئة 
مبادئ،  باعة  والعنرصية..  والضالل  واألنانية 
تفاهات  وكتبة  تهريج،  وصبية  أوهام،  ومروجو 
ومنتجو  وابتزاز،  تسّول  ومدمنو  قيم  وفاقدو 

ضحالة ودسائس وشائعات؟.
املريضة  ذاواتــهــم  واألخـــري  األول  ّهمهم   *

واملهووسة بكل ما هو رديٍء وقبيح!!
التنوير  مشاعل  حامل  هو  الحقيقي  املثقف 
وصاحب  ورؤى  أفكار  ومنتج  الوعي  ومصابيح 
مشاريع حضارية ومواقف جادة وهادفة وبوصلة 

ملسار مجتمعه نحو األفضل واألجمل واألبهى. 

****
3

صاحب  كن  مبدعاً،  أو  مثقفاً  تكون  أن  قبل 
أخالق ومبادئ نبيلة، وصاحب ضمري نقٍي خاٍل 
والسوء  والكراهية  والنقص  والُعقد  الحقد  من 
ورداءتــك  قبحك  تعميم  إىل  والسعي  واألنانية 

وأمراضك عىل محيطك..!!
****

4
أن  تتوقع  فال  بوٍق..  إىل  املثقف  يتحّول  عندما 
بطن  "قرقرة"  تسمع  إبــداع،  سيمفونية  تسمع 
"فكري"  بإسهال  مصاب  "طــرح"  و  منفوخة، 
يفوق وباء "الكولريا" .. هذه هي مخرجات أدعياء 

الثقافة، ومثقفي "املواخري"..!!
****

5
وحارس  نهضة,  حــادي  الحقيقي  املثقف   *
قيم، وغارس مبادئ وداعية حب وإخاء وتسامح 

وجمال.
أّما تلك النماذج السيئة فمجرد فقاعات دعّية 

ومزيفة وعابرة نحو النسيانّ؟.
ومكاسب  ومغانم  ذاتية  مصالح  عن  وباحثة 

زائلة؟!.

مثقفو املبادئ.. ومثقفو "الكولريا"..!!مثقفو املبادئ.. ومثقفو "الكولريا"..!!
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هكذا هو عبداملجيد الرتكي..هكذا هو عبداملجيد الرتكي..

ــر  ــة يف الفك ــة تاريخي ــالك" مقارن ــي ب ــب "انتون ــدم الكات يق
ــالل كتابه "الغرب  ــالم، وذلك من خ ــيايس بني الغرب واإلس الس
ــم  ــالمية لعل ــة واإلس ــات الغربي ــص املقارب ــالم"، إذ يتفح واإلس
ــرتكة بينها باإلضافة إىل مواطن التفرع  ــة والقواسم املش السياس
ــاق الفكرية  ــاب كيف تطورت األنس ــالف، وأوضح يف الكت واالخت
ــطية املختلفة، وكيف ُنظر إىل امللكية املقدسة  القديمة والقروس

ورشعية الدولة ودور الشعب يف كل ثقافة.
نقل الكتاب إىل العربية الدكتور فؤاد عبداملطلب الذي أعطى 
ــالمي منذ تأسيس الرسول  ــيايس اإلس نظرة يف تطور الفكر الس
ــلم للدولة املدنية التي قامت عىل أسس  صىل الله عليه وآله وس
ــادئ عامة تنبع من روح القرآن الكريم ومن آياته التي تنص  ومب
ــدود، وعىل رعاية املجتمع  ــة العدل كآيات الحكم والح عىل إقام
ــاد،  ــزكاة والجه ــص ال ــي تخ ــات الت ــه كاآلي ــالمي وحمايت اإلس
مستعرضاً فرتات التاريخ اإلسالمي منذ عهد الخلفاء الراشدين 
ــوا امرباطورية  ــالمية املختلفة الذين أسس مروراً بالعصور اإلس
ــاً وحتى األندلس واملغرب  ــالمية تمتد من الصني والهند رشق إس

العربي غرباً.
ــذ ظهور  ــة من ــالمية لألمرباطوري ــادة اإلس ــار إىل أن القي وأش
ــة قرون من  ــد تمكنت خالل ثماني ــة املختلفة ق ــور الذهبي العص
ــاط الفكري الذي تميز وساعد عىل  إلهام أجواء االخرتاع والنش
تكوين رؤية مستقبلية للقيادة الحديثة يف أوروبا وبلدان أخرى 
ــة يف الرياضيات  ــازات الفكري ــذه اإلنج ــالمية وتكمن ه ــري إس غ

الفكر السيايسوالفلك والطب والفن والعلوم األخرى.
ــيايس يف الزمن  ــىل الفكر الس ــذا الكتاب ع ــف يف ه ــز املؤل يرك
الذي يحدده منذ بروز اإلسالم وصوًال إىل أيام اإلصالح األوروبي 
ــه حتى  ــوه  بأن ــا هذه، ون ــى أيامن ــذ وحت ــه منذئ ــارحاً أنواع ش
ــدى الحضارات  ــالدي كان ل ــادي عرش املي ــف القرن الح منتص
ــور  ــن األم ــري م ــة كث ــالمية واألوروبي ــة واإلس ــالث البيزنطي الث
ــادة، وأن  ــرث مما هو معتقد ع ــرتكة وأك ــية والدينية املش السياس
ــر الذي جعل الغرب مختلفاً هو الثورة البابوية التي حدثت  األم
يف نهاية القرن الحادي عرش والنهضة األوروبية يف القرن الثاني 

ــالم  عرش، والعلمنة املتدرجة التي أتت بعد ذلك، بينما كان اإلس
بعد مرحلة تفتحه ونضجه األوىل، يقوم بتفسري وحيه عىل نحو 
ــة قليلة،  ــتثناءات رئيس ــض النظر عن اس ــاً وبغ ــق تدريجي ضي
ــفة اإلسالمية السياسية  ــد وابن خلدون فإن الفلس مثل ابن رش

اتسمت بالتدهور بعد القرن الحادي عرش تقريباً.
ــالم كنظام حكم  وحني نجد أن "انتوني بالك" يقارن بني اإلس
ــرتاك جميع املؤمنني يف سلطة الخالفة الخاضعة  مرتكز عىل اش
ــعب،  ــيادة الش للنص، والديمقراطية الغربية التي تقوم عىل س
ــلطوي  ــالمية بمفهومها الس ــة اإلس ــر إىل الخالف ــم أنه ينظ نعل
ــقاط املفاهيم  ــالمي، لذلك كان إس ــروف خالل التاريخ اإلس املع
واملبادئ السياسية األوروبية الحديثة عليها ال يخدم الغاية من 
البحث التاريخي السيايس املقارن، ولقد جاءت تلك املؤسسات 
ــوالت اجتماعية  ــة وليدة تح ــات الغربي ــادئ واأليديولوجي واملب
ــات األوروبية، غري  ــة باملجتمع ــورات صناعية خاص ــة وث وثقافي

ــاً النازية  ــة أفرزت أيض ــارة الغربي ــاىس أن الحض ــالك" تن أن "ب
ــكاله  ــتعمار بمختلف أش ــة العنرصية واالس ــية والتفرق والفاش
ــة وغريها من  ــلحة النووي ــتخدام األس ــة واس ــروب العاملي والح

قطبان حضارياناالنجازات املروعة للجنس البرشي.
ــتمرارية عندما يمعن النظر  ويركز "بالك" عىل موضوع االس
ــالم) بوضعهما  ــرب واإلس ــني الحضاريني (الغ ــن القطب يف هذي
كيانني سياسيني يختلفان يف سمات أساسية متأصلة بالوالدة، 
وهذه تمنح تأثريات يمكن التنبؤ بها يف عملية نموهما عرب الزمن 
ــرياً وعندما يتحدث عن  ــة قليًال أو كث بطريقة منطقية متجانس
ــي الحافة  ــه "يمتد عىل جانب ــارة يذكر أن ــالم بوصفه حض اإلس
ــك الدولة يف  ــة القديمة وتفكي ــات امللكي ــة بني الحكوم التاريخي

عاملنا ما بعد الحداثة".
ــن الكتاب مواضيع  ــتة األوىل م يعالج املؤلف يف الفصول الس

ــي مصممة للعمل  ــها وه ــددة وتنبثق من مادة البحث نفس مح
ــة الغرب واإلسالم، وضمن هذه  ــاو من أجل دراس عىل نحو متس
ــذي جرى  ــع بالرتتيب ال ــة املواضي ــم معالج ــا تت ــول كله الفص
ــابع إىل  ــج الفصول من الس ــه، فيما تعال ــن األفكار في ــري ع التعب
التاسع تسلسًال تاريخياً مستمراً إذ يبحث الفصل السابع تأثري 
ــيايس والتطورات املماثلة يف العالم  الثورة البابوية يف الفكر الس
ــيايس يف  ــل الثامن تطور الفكر الس ــالمي ويتفحص الفص اإلس
ــع  ــرب منذ القرن الثاني عرش فصاعداً ويدرس الفصل التاس الغ

التفكري الديني والثقايفتأثري الغرب يف العالم اإلسالمي وروسيا.
ــالم  ــة بني اإلس ــاب إن املقارن ــة الكت ــف يف مقدم ــول املؤل ويق
ــلوب التفكري الديني أو الثقايف العام أكرث أهمية عىل  والغرب بأس
ــة املطلقة أو حكم  ــب معينة (مثل امللكي ــدى البعيد من مذاه امل
ــيحيون الغربيون والرشقيون بعض  القانون)، فلقد استمد املس
ــية املختلفة جداً من النصوص املقدسة  ــتنتاجات السياس االس
ــالمي ويف الغرب وجهات  ــض يف العالم اإلس ــها وتبنى البع نفس
ــيئاً ما حقيقي  ــبه عقالنية حول كيفية معرفة املرء أن ش نظر ش
ــر بعض  ــن وجهات نظ ــكل جذري ع ــف بش ــا كان يختل ــو م وه

أوجه الشبهإخوتهم يف الدين.
ويشري املؤلف إىل أن يف كال املجتمعني يبدو األمر –إىل حد ما- 
ــالمي  ــرب إىل التعايش من االنفصال ويف كال العاملني اإلس أنه أق
ــكام من أجل  ــطى اعتمد الح ــور الوس ــيحي خالل العص واملس
ــادة الدينيني الذين  ــم الق ــىل األقل عىل دع ــم ضمنيا ع فعاليته
ــلطانا-  ــواء أكان ملكاً أم س ــم –س ــم عىل الحاك ــدوا بدوره اعتم
ــة الدينية  ــل األبني ــم الدينية وتموي ــرض قراراته ــم وف لحمايته
ــطى  ــلطان يف العصور الوس والتعليم الديني وكان أي ملك أو س

يمكن أن يعتمد عادة عىل دعم املثقفني لديه.
واستعرض املؤلف الوضع الذي أدى إىل الفصل بني الكنيسة 
ــتقالل الدولة عن  ــة اس ــث تقدمت نظري ــرب حي ــة يف الغ والدول
الكنيسة تدريجياً، عن طريق الفالسفة وعلماء الدين واملفكرين 
ــة بالدولة تأثري  ــك النقطة كان لتحليل عالقات الكنيس وعند تل
ــة حال  ــيايس، ويف مناقش ــرى من الفكر الس ــاحات أخ عىل مس
ــتمد  ــورت فكرة أن الدولة تس ــة تط ــتقالل الدولة عن الكنيس اس

رشعيتها من الحاجات الطبيعية للبرش.
ــة كان يعد  ــة عن الدول ــف أن فصل الكنيس ــدو لدى املؤل ويب
بصورة دائمة تقريباً املعيار يف أوروبا والغرب، وأن دمج السياسة 
ــم تقريباً املعيار يف أوروبا والغرب،  بالدين كان يعد عىل نحو دائ
ــالمية، ويف كل ثقافة كان  ــو نفس املعيار تقريباً يف الدول اإلس وه
ــدي وكان فصل  ــاً للتح ــري عرضة دائم ــذه املعاي ــاد عن ه االبتع
ــالم وتأكيد السيطرة السياسية من  السياسة عن الدين يف اإلس
ــطة الدولة  ــىل الدين بواس ــيطرة ع ــادة الدينيني أو الس ــل الق قب
ــواء  ــب املحافظة عليه عىل حد س ــرب من الصع ــا والغ يف أوروب
ــتندان  وربما يكون هذا ناجماً عن حقيقة أن الدينني كليهما يس
ــة بأنه يف  ــاك الحقيقة الصعب ــذ هن ــيص ولكن عندئ ــي ن إىل وح
ــيحية)  ــا (املس ــيحية) ودوله ــة (املس ــة البيزنطي األمرباطوري
ــىل نحو وثيق  ــة مرتبطة عادة ع ــادة الديني ــت القي ــة كان الالحق

نظام الحكمباملؤسسات الرسمية.
ــي  ــم امللك ــف إىل أن الحك ــري املؤل ــم يش ــة الحك ــول أنظم وح
اإلسالمي اختلف يف بعض النواحي عن الحكم امللكي الغربي.. 
ــكًال من أشكال الحكم امللكي املقدس، وكان االلتزام  ولكنه يعد ش
ــايس للملكية يف كل من اإلسالم وأوروبا هو الحكم بالعدل،  األس
فكانت العدالة هي املعيار السيايس الذي يلجأ إليه عىل األغلب 

يف كال املجتمعني.
ــىل حد  ــلمني ع ــني واملس ــني والبيزنطي ــف إن األوروبي ويضي
ــواء قد اعرتفوا بالسيادة األخالقية للقانون عىل الحكام وكان  س
ــة ولكن كانت ثمة اختالفات  ــلطة امللكي هذا أقدم تقييد عىل الس
ــن ناحية ويف  ــدأ يف أوروبا م ــة تطبيق هذا املب ــمة يف طريق حاس

اإلسالم وبيزنطة من ناحية أخرى.
وأشار إىل أن املسلمني لم يميزوا بني اإليمان والعقل كما فعل 
ــيحيون األوروبيون يف العصور الوسطى، فاإليمان أدنى إىل  املس
ــة رصاع بني الدين والعقل  ــد كبري من املعرفة، لذلك لم يكن ثم ح
يف عالم الفكر اإلسالمي كما كان يف األوروبي، كأن هذا يعني عىل 
ــريات بديلة  أي حال عدم وجود مجال يمكن أن تتطور فيه تفس
ــد يف أوروبا منذ  ــانية كما نج ــي والتجربة اإلنس ــم الطبيع للعال

القرن السابع عرش.

مقارنة تاريخية يف الفكر السياسي بني الغرب واإلسالممقارنة تاريخية يف الفكر السياسي بني الغرب واإلسالم
�	�� א�	�� /���

١-٢

���� ��	�

Monday: 23 Shawal 1438 - 17 July 2017  -  Issue No. 19233
19233 الــعــدد   - 2017م  يوليو   17  - 1438ه  شــوال   23 ــني:  ــن االث

ــعــصــفــور ــة ال ــل ــوص ـــن ح الـــفـــكـــاك م


