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حكاية العمر
احلياة اأول واآخر فر�شة جندها يف انتظارنا حني نولد، من دون 
اأن يكون لنا خيار يف اأن نولد اأو ل نولد، يف اأي مكان اأو زمان نولد، يف 
اأية ديانة نولد، وملن من الآباء والأمهات نولد... اإنها فر�شة تفر�ض 
واإيجابياتها،  ب�شلبياتها  معها  التعامل  على  وُترغمنا  علينا  نف�شها 
وذهنية  ووجدانية  ج�شدية  رحلة  فاحلياة  ومرارتها...  بحالوتها 
عرب املجهول واملحظور، املمكن وامل�شتحيل، اجلميل والقبيح، املثري 
اأو  اأن يتهرب منها  اإن�شان  واململ. احلياة م�شرية حتمية ل ي�شتطيع 
يتجنب ا�شتحقاقاتها، تاأخذنا من زمن اإىل زمن بوعي اأحيانًا، ومن 
دون وعي اأحيانًا اأخرى، وتو�شلنا يف نهاية املطاف اإىل مكان يتنافى 
مع طبيعتها... اإىل مكان ل حياة فيه. نعم، لي�ض باإمكان اأي اإن�شان ان 
يتهرب من ا�شتحقاقات احلياة اأو املوت، لكن با�شتطاعة كل اإن�شان 
ومواقفه.  وعمله  وعلمه  فكره  خالل  من  حياته  م�شرية  يف  ُيوؤثر  اأن 
ويرتكها  احلياتية  للم�شرية  ي�شت�شلم  ل  اأن  الإن�شان  على  كان  لذلك 
تتحكم يف م�شاعره وحظوظه وم�شتقبله، بل عليه اأن يعتربها املغامرة 
الكربى التي ت�شتهويه كي يعي�شها بكل ما فيها من حب و�شوق، اإثارة 
ومعاناة وخوف، واأمل وخيبة اأمل وف�شل وجناح. اإن على الإن�شان اأن 
يعي�ض حياته بوعي َمْن ُيدرك اأنها فر�شُتُه الأوىل والأخرية، واأنه ل 
ميكن له اأن يتمتع بها اإل عرب مواجهة حتدياتها ومقارعتها، والتعلم 

منها، ور�شف رحيقها احللو واملر الذي ل ين�شب.
لكن  بدايتها،  نعرف  اأن  علينا  ال�شهل  من  حكاية  عمر  لكل  اإن 
امل�شتحيل  �شبه  ومن  ومنحنياتها،  تعرجاتها  نعرف  اأن  ال�شعب  من 
توجد  ل  الواقع،  ويف  �شتنتهي.  واأين  وكيف  متى  نهايتها،  نعرف  اأن 



6

الإن�شان،  يعي�شها  اأحداث  عن  عبارة  احلياة  لأن  لأية حكاية،  نهاية 
عند  ويتوقف  �شريعًا،  البع�ض  عند  يتوقف  عليها،  مير  وحمطات 
البع�ض الآخر طوياًل، يتوقف اأحيانًا باإرادته، وي�شطر اأحيانًا اأخرى 
اإىل التوقف رغم اإرادته. واإذا كان من طبيعة حياة اجل�شد وقدرته 
على التفكري والعطاء اأن تنتهي يومًا ما وتتوقف عن امل�شري، اإلأ اأن ما 
ت�شتمل عليه جتربة احلياة من مغامرات واأحداث ودرو�ض وعرب، وما 
ترتكه خلفها من تراث يجعلها حكاية م�شتمرة، تنتقل من جيل لآخر، 

لتعي�ض اأحيانًا حياة بال نهاية. 
يتوقف  الأر�ض،  على  حياته  رحلة  وتنتهي  الإن�شان  ميوت  حني 
عطاءه الفكري عن الرتاكم وجتاربه احلياتية عن التوا�شل، اإل اأن 
ميادين  يف  واجنازاته  ومعتقداته  واأفكاره  ومواقفه  واأقواله  اأفعاله 
احلياة املختلفة، وظروف حياته التي ا�شهمت يف ت�شكيل حكايته تبقى 
جمال تداول وتاأويل على مدى عقود اأو عهود قد ل تنتهي. فعلى �شبيل 
والفل�شفة مثال،  الفكر  رواد  املعني من  ال�شخ�ض  يكون  املثال، حني 
والدرا�شة،  التاأمل  ي�شتحق  وفل�شفيًا  فكريًا  نتاجًا  خلفه  يرتك  فاإنه 
ما يقود الأجيال اإىل تناقل �شرية حياته اإىل ما ل نهاية. مع ذلك، 
با�شتطاعتنا اأن ندرك يف غالبية الأحيان متى تقرتب م�شرية احلياة 
من النهاية، وما تعنيه النهاية بالن�شبة للحكاية. وهذا يفر�ض علينا 
الرحلة  حمطات  اأهم  باأمانة  ن�شف  اأن  النهاية  من  نقرتب  حني 
احلياتية التي مررنا بها كي ُن�شهم يف اإنارة الطريق ملن �شيتبعنا على 

درب احلياة.
من  تت�شكل  والتي  به،  اخلا�شة  احلياتية  جتربته  اإن�شان  لكل 
عديد التجارب ال�شغرية والأحداث الكبرية، املُحزنة واملُفرحة على 
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ال�شواء، اململة واملثرية، القا�شية واحلنونة. نعم، اإن لكل منا جتربة 
النا�ض،  باختالف  تختلف  احلياتية  التجارب  لأن  خا�شة،  حياتية 
وتتباين بتباين ظروف معي�شتهم، وتتنوع بتنوع معتقداتهم، وتتباعد 
يف  احلياة  ومار�شوا  فيها  عا�شوا  التي  والأمكنة  الأزمنة  بتباعد 
ظاللها، وتتقارب بتقارب خلفياتهم العلمية والثقافية والأزمنة التي 
�شكلت طرق حياتهم. لكن، واإن اختلفت التجارب احلياتية وتباعدت 
الأزمنة وتباينت الثقافات، فاإن امل�شاعر والعواطف الإن�شانية تبقى 
اأزمنة  بتتابع  تتبدل  ول  معي�شية،  ظروف  بتغري  تتغري  ل  واحدة 
واأحيانًا  اأحيانًا  يغ�شب  ويحزن،  ويفرح  اإن�شان يحب  فكل  ح�شارية. 
ومرارة  الأمل  ن�شوة  يعي�ض  توقف،  بال  ويحلم  ويقلق  يخاف  يكره، 
الإحباط، وتنمو الطموحات يف راأ�شه وتتوالد الأحالم يف قلبه حتى 
وهو على فرا�ض املوت. وهذا يجعل كل جتربة حياة، واإن كانت ذات 
ما  م�شاعره،  بكل  �شاحبها  يعي�شها  اإن�شانية  جتربة  خا�شة،  نكهة 
وتفهم ظروفه اخلا�شة  اأحيانًا،  معه  التعاطف  على  قادرين  يجعلنا 
جتاربه  من  وال�شتفادة  واأحزانه  اأفراحه  وم�شاركته  اأخرى،  اأحيانًا 

وتراثه يف غالب الأحايني. 
اأو ن�شمع بها حُتدث لدينا �شدى ُيذكرنا  اإن كل حكاية نقراأها 
يف  وتربيتنا  ن�شاأتنا  وظروف  واآلمنا  باأفراحنا  اخلا�شة،  بحكاياتنا 
البيت ويف احلارة ويف املدر�شة، ما يجعل التجارب املختلفة ت�شتثري 
عقولنا وُتوحدنا حول م�شاعر اإن�شانية م�شرتكة. وهذا يجعل حكاية 
كل عمر رحلة وجدانية، تعمق لدينا الح�شا�ض باإن�شانيتنا، وبالتايل 
ت�شتحق اأن ُتكتب، واأن ُت�شجل، واأن ُتروى، واأن ُتقراأ. لكن حمدودية 
قدرات غالبية النا�ض على وعي اأهمية الأحداث التي يعي�شونها حال 
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اأبعادها  وتقييم  بدرا�شتها  الآخر  البع�ض  اهتمام  و�شعف  وقوعها، 
وت�شجيلها، جعل غالبية التجارب احلياتية ُتدفن يف الرتاب ويغمرها 
لأ�شباب  عمره  حكاية  تدوين  يتحا�شى  من  هناك  اإن  الن�شيان. 
من  وهناك  جتارية،  باأعمال  عنها  ين�شغل  من  وهناك  �شيا�شية، 
يوا�شل عملية التزييف الواعي والقيام باإخفاء ما لديه من معلومات 
اأ�شرار عائلية و�شخ�شية و�شرية حياة تت�شف  وحقائق حفاظًا على 
حقائق  معرفة  من  النا�ض  يحرم  ما  الزدواجية،  اأو  بالف�شاد  غالبًا 
قد تهمهم. وهذا يجعل ر�شم امل�شاعر والأحا�شي�ض، وو�شف الظروف 
اأخالقية  م�شئولية  النا�ض  عن  الغائبة  احلقائق  وك�شف  املعي�شية، 

وتاريخية على درجة كبرية من الأهمية. 
بعطور  معطرة  �شاحرة  ابت�شامة  وجهها  تعلو  �شبية  كل  اإن 
�شاخرة من حياة مل  ابت�شامة  تغمر عينيها  اأو  الدهر،  ولهو  الع�شر 
العرثات  كثرية  حياتية  م�شرية  ب�شبب  امللل  تعاين  اأو  بوعودها،  تِف 
قليلة العطاء، لها حكاية مثرية... حكاية حب اأو كفاح، حكاية اأمل مل 
يتحقق، حكاية جناح باهر، اأو حكاية باهتة بال حكاية عا�شت عمرًا 
حزينًا خلف جدران تقاليد بالية واأ�شوار بيت قدمي اأو حديث عاب�ض 
اأو قوي،  اأو غني، �شعيف  النظرات. وكل �شاب فقري  الوجه، قا�شي 
اأو حب مل  تكون حكاية طموح  قد  كذلك،  له حكاية  اأو ذكي  ك�شول 
تكتمل، اأو حكاية جناح اأو ف�شل كبري، اأو حكاية عمل م�شن وم�شوؤولية 
�شيجارة  اأو  اأو حكاية �شياع مع خمدرات  اأوانها،  قبل  متعبة جاءت 
جن�شية  اأو  عاطفية  مغامرة  اأو  داخله،  يف  خالق  هو  ما  لكل  قاتلة 
اأولدها والعناية  ُتالحقه وتثقل �شمريه. وكل امراأة م�شغولة برتبية 
بزوجها لها جتربة وحكاية مع الأطفال واملدار�ض وزوج طيب اأحيانًا 
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وقا�ض اأحيانًا اأخرى، ومع جارات ل حُت�شن يف الغالب �شوى الرثثرة 
اآثار  �شوى  يبَق منها  الدهر حتى مل  والنميمة. وكل عجوز ع�شرها 
اأن متحوه، لها حكاية بطعم الظلم  جمال مل ت�شتطع �شنوات العمر 
ومعاناة الأمل وق�شوة العمل والقلق... حكاية بنكهة املا�شي ال�شعيد 
الرباري  اأزهار  وجاذبية  وال�شعري،  القمح  ومذاق  الطيبة،  والأر�ض 
التي تع�شق الربيع وفرا�شاته امللونة. وكل �شيخ يجل�ض واقفًا يتكئ على 
ع�شاه املتهالكة وقد غدت اأهم رفيق له بعد رحلة عمر طويلة مليئة 
لع�شر  حتن  باأ�شواق  ُمطعمة  حكاية  له  واملعاناة،  والعرب  بالتجارب 
ذهبي مل يعرف من الذهب غري بريق باهت ل ُي�شمن ول ُيغني من 

جوع.
"ح�شاد العمر" كتاب حتاول كلماته تلخي�ض جتربتي احلياتية 
حمطات"ال�شتات"القا�شية،  على  املرور  خالل  اكت�شبتها  التي 
والتحول بعدها اإىل بدوي ع�شري "م�شافر يف عني الأمل" بحثًا عن 
العلم واملعرفة بدل الع�شب واملاء. وبدء حياة مثرية بعد ذلك بقبول 
التحدي والدخول يف "�شباق مع الزمن" مل ن�شتطع اأن نك�شبه ب�شبب 
وطاأة الظلم وق�شوة الظروف احلياتية يف الوطن، والرحيل اإىل دنيا 
بعيدة عن الوطن، والعي�ض فيها حياة "غربة واغرتاب" قا�شية. لقد 
الرحلة  اأن  اأكرث من 60 عامًا، ومع  الواعية قبل  بداأُت رحلة حياتي 
الو�شول  اليوم على  تو�شك  الرئي�شية  اأن حمطاتها  اإل  بعد،  تنته  مل 
اإىل خط النهاية. جاءت بداية الرحلة مع قيام املنظمات ال�شهيونية 
بيوتهم  ترك  على  الفل�شطينيني  لإجبار  و�شيلة  الإرهاب  با�شتخدام 
وت�شريدهم من وطنهم، وبعد املرور على حمطات �شتات بال عدد، 
تتوقف الرحلة اليوم يف اأمريكا حيث يعي�ض اجل�شد غربة البتعاد عن 
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الوطن، وتعي�ض الروح اغرتاب القلب بعيدًا عن ثقافته، ويعي�ض العقل 
حالة قلق م�شتع�شية تدفعه اإىل موا�شلة التفكري بعمق، والتاأمل يف 

الكون، ومراجعة املا�شي، والتطلع نحو م�شتقبل يغمره ال�شباب. 
اإن من يقراأ هذه ال�شرية بكاملها كما جاءت يف �شل�شلة »ذكريات 
الت�شرد  حكاية  حتكي  عمري  حكاية  اأن  �شيكت�شف  الن�شيان«  تاأبى 
وال�شتات الفل�شطيني بكل اأبعادها، ويف كل حمطاتها... يف خميمات 
عن  بحثًا  العربية  املهجر  بالد  ويف  فل�شطني،  يف  البائ�شة  الالجئني 
على  للح�شول  احلثيث  ال�شعي  ويف  كرمي،  وعي�ض  عمل  اإمكانيات 
التعليم يف اأربع قارات، ويف الغربة يف منايف الغرب ب�شبب �شيا�شات 
�شرية  تعك�ض  كما  العربي.  الوطن  يف  وتهمي�شه  واملفكر  الفكر  نفي 
لق�شايا  والنت�شار  والوطن،  الإن�شان  حترير  اأجل  من  واع  ن�شال 
الفقراء واملظلومني واملهم�شني يف كل مكان... ن�شال مل يكتمل ولن 
يكتمل لأن الظلم لن يزول كليًا من العامل، وتطلع الإن�شان نحو املزيد 

من احلرية لن يتوقف اأبدًا. 
حملتني ظروف حياتي من قرية يازور الواقعة بجوار يافا حيث 
اإىل  �شنة  بعد  اأو�شلتني  وقا�شية  �شغرية  �شتات  ُولدت عرب حمطات 
خميم عقبة جرب الواقع على م�شارف مدينة اأريحا، ومن ثم حملتني 
الدرا�شة اجلامعية  اإىل  ت�شكيلها بوعي ومثابرة  ظروف �شاهمُت يف 
ال�شتينيات  يف  القاهرة  تعي�شه  كانت  فيما  والنخراط  القاهرة  يف 
قادتني  �شنوات  خم�ض  وبعد  قومية.  و�شحوة  �شيا�شية  حركة  من 
حينئذ  تعي�ض  كانت  التي  اأملانيا  اإىل  العلم  موا�شلة  على  قوية  اإرادة 
التي  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإىل  ومنها  اقت�شادية«،  »معجزة 
كانت متر باأزمات اجتماعية و�شيا�شية نتيجة لثورة ال�شود مطالبني 
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فيتنام.  يف  احلرب  �شد  اجلامعات  طلبة  وثورة  املدنية  بحقوقهم 
اإىل  الوطن  اإىل  العودة  يف  والرغبة  الظروف  حملتني  ذلك  بعد 
الكويت التي كانت تعي�ض حتولت اجتماعية وثقافية عميقة ونه�شة 
عمرانية كبرية. لكن خ�شارة ال�شباق مع الزمن يف الكويت، وتزايد 
كبت احلريات يف خمتلف اأقطار الوطن العربي، وا�شتفحال الف�شاد 
الأ�شعدة  خمتلف  على  والتجهيل  واجلهل  ال�شتبداد  على  املوؤ�ش�ض 

ا�شطرتني اإىل الهجرة اإىل اأمريكا بعد التوقف قلياًل يف الأردن. 
اإن طول هذه الرحلة وكرثة تعرجاتها، وحتولها من حال اإىل حال 
ب�شكل فجائي اأحيانًا، وتنقلها من مكان اإىل مكان اآخر مل اأكن اأعرف 
عنه �شيئًا اأحيانًا اأخرى، جعلها جتربة فريدة من نوعها، مثرية وغنية 
بكل ما لهذه الكلمات من معان علمية وثقافية واجتماعية و�شيا�شية 
وفكرية ووجدانية، وجعل تدوينها م�شوؤولية اإن�شانية. »ح�شاد العمر« 
واأحداث  من حكايات  �شبقه  ما  ويتوج  الرحلة،  هذه  درو�ض  يلخ�ض 
جاء ذكرها و�شرد تفا�شيلها يف »ال�شتات«، »م�شافر يف عني الأمل«، 
»�شباق مع الزمن« و«غربة واغرتاب«. و�شيالحظ القارئ اأن �شل�شلة 
حتاول  بل  فقط،  حياتي  �شرية  حتكي  ل  الن�شيان«  تاأبى  »ذكريات 
اإي�شاح جانب هام من تاريخ العرب ال�شيا�شي والجتماعي والثقايف 
كما عاي�شته وتعاي�شت معه، وكما �شاهمت يف ت�شكيل بع�ض اأحداثه، 

اأحيانًا بوعي، واأحيانا اأخرى بال وعي. 
ما�شوية،  وجتارب  اأحداث  يف  للتاأمل  حماولة  العمر  حكاية 
مل�شرية  ومتابعة  هامة،  حياتية  وحمطات  ملواقف  اأمينة  ومراجعة 
حياتية وما تخللها من جتارب واأزمنة واأمكنة متعددة، وما تعر�شت 
له من اأفكار واآراء مت�شابهة اأحيانًا على الرغم من تباعد الأزمنة، 
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ومتناق�شة اأحيانًا اأخرى على الرغم من تقارب الأمكنة. اإنها حماولة 
م�شنية لدرا�شة القيم واملعتقدات والتقاليد واملواقف والحداث التي 
الداخلية  الظروف  طبيعة  وفهم  عام،  بوجه  احلياة  على  هيمنت 
واخلارجية التي قامت بت�شكيلها وتوجيهها والتاأثري يف م�شريتها عرب 
التجربة  تلك  عنه  متخ�شت  ما  بتلخي�ض  بالتايل  والقيام  الزمن، 
من عرب واأفكار وقناعات جديدة اأعادت ت�شكيل املواقف والقناعات 
الذاتية القدمية. اإن توحد النا�ض، حتى الأعداء منهم، حول م�شاعر 
واأحا�شي�ض اإن�شانية م�شرتكة، يجعل حكاية عمري وكل حكاية م�شابهة 
لها، وكل ما يف تلك احلكايات من معاناة وبهجة واأمل و�شعادة وق�شوة 
درو�شًا  و�شقاوة طفولة،  واحباطات  واجنازات  و�شقاء  وحنان  وظلم 
من  ي�شتح�شنها  ملن  مفتوح...  بعقل  كلماتها  لهم�ض  ي�شغي  من  لكل 
النا�ض ويرتاح اإليها، ومن ينزعج منها ويبتعد عنها، من يحبها ومن 
ل يحبها، لأنها تعك�ض بع�ض ما ي�شعر به من خوف واطمئنان، حب 
واأمل، ورمبا ندم اأي�شًا، �شواء اأكان �شديقًا اأم عدوًا، فقريًا اأم ثريًا، 

حاكمًا اأم حمكومًا، متعلمًا اأم اأميًا، مثقفًا اأم جاهاًل. 
جتربتي  لنقل  حماولة  هي  عمري  حكاية  بت�شجيل  قيامي  اإن 
احلياتية بكل معطياتها لالأجيال املقبلة قبل فوات الأوان، ومن اأجل 
اطالع من يريد اأن يطلع على مكنون ذاتي وما يع�ش�ض يف الوجدان 
حياتية  م�شرية  عا�شت  واأفكار  ومواقف  م�شاعر  من  والعقل  والقلب 
الأقرباء  من  الغري  مع  للتوا�شل  و�شيلة  اأهم  الكتابة  اإن  عا�شفة. 
وال�شدقاء والغرباء واملعنيني بتاريخ الحداث والأزمنة، واأداة فعالة 
البحث  العلم على موا�شلة  الباحثني عن احلقيقة من طالب  حلث 
والتق�شي... الكتابة الواعية الأمينة مع النف�ض �شمعة ُتنري الطريق 
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الذاتية.  بتجاربهم  التاريخ  اإثراء  ي�شهموا يف  املواهب كي  لأ�شحاب 
حياتي رحلة م�شنية مل تعرف الكلل اأو امللل اأو التقاع�ض يومًا واحدًا، 
ومل تتوقف عن التجدد والعطاء حلظة واحدة، ومل ترتدد يف اتخاذ 
املواقف التي ميليها ال�شمري يومًا ما، ومل تبخل يف تقدمي ما لديها 
لطلبة العلم من فكر وعلم ووقت اأبدًا. ومع اأنني ل اأهاب اخلو�ض يف 
اأ�شل  اأن ل  اأنني كنت حري�شًا كل احلر�ض على  اإل  ق�شايا �شائكة، 
الطريق يف و�شط الطريق. اإن خيبات الأمل التي واجهتها مل حتد من 
ن�شاطاتي اأو ت�شعف عزميتي، كما اأن اأ�شواء ال�شهرة مل ت�شرقني من 

واجباتي اأو جترين لل�شياع يف �شحراء الغرور القاحلة. 
والآن، وقد اقرتبت رحلة احلياة من خط النهاية، اأ�شعر ب�شعادة 
كبرية واأنا اأ�شف حكايتي مع احلياة والزمن، واأ�شجل اأهم ما تعلمته 
وبعد نظر  املوؤرخ،  العامل، ودقة  باأمانة  اأ�شجلها  من درو�ض وعرب... 
املفكر، وخيال من ي�شتخدم نظريات الع�شر لر�شم �شورة امل�شتقبل 
كل  ت�شجيل  بالإمكان  لي�ض  اأنه  دومًا  نتذكر  اأن  علينا  لكن  القادم. 
�شغرية وكبرية، واأن على الإن�شان اأن يختار ما يعتقد اأنه مهم، لي�ض 
للجيل  بالن�شبة  خا�شة  النا�ض،  من  للغري  بالن�شبة  بل  له  بالن�شبة 
النا�ض،  ال�شطور، ككل من هم يف عمره من  القادم... فكاتب هذه 
امل�شتقبل  ذلك  حكاية  يجعل  اأن  يحاول  والآن  خلفه.  م�شتقبله  ترك 
وحا�شر  وعليه،  له  ما  بكل  م�شى  ع�شر  الع�شر،  على  �شاهدًا 

ي�شتع�شي على الفهم، وع�شر مقبل يت�شكل ببطء اأمام اأعيننا.
نظرة اإىل احلياة

وثقافية  نف�شية  اأو�شاع  اإما يف ظل  عادة  الإن�شان حياته  يعي�ض 
باملخاطر  حمفوف  طريق  على  عابرة  حمطة  جمرد  احلياة  ترى 
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نف�شية  اأو�شاع  ظل  يف  حياته  يعي�ض  اأو  اأخرى.  حلياة  واملحاذير 
باأن  فطري  واإح�شا�ض  كبرية  طموحات  عليها  تهيمن  واجتماعية 
اإن�شان  يعرف  ل  املجهول،  عرب  م�شتمرة  ا�شتك�شافية  رحلة  احلياة 
متى تنتهي ول ما ُتخبئ له من مفاجاآت. وككل رحلة عرب املجهول، 
بالإثارة واملخاوف،  تتكون رحلة احلياة من حمطات كثرية تت�شف 
الإن�شان  والحباطات.  بالآمال  حمفوفة  متعرجة  طريق  على  ت�شري 
الذي يعي�ض حياته على اأ�شا�ض اأنها جمرد حمطة عبور ملحطة اأخرى 
اأبدية، يجد نف�شه م�شطرًا للتحرك يف مكان غائب عن الزمان اإىل 
حد كبري، ينتظر و�شول قطار قد ي�شل مبكرًا وقد ي�شل متاأخرًا، ما 
يجعل النتظار طوياًل واأحيانًا مريبًا وكئيبًا. فحياة تتحرك يف مكان 
غائب عن الزمان تت�شف بامللل وقلة العطاء، حتى واإن جمع �شاحبها 
معارف كثرية وثروات كبرية... اإنها حياة تعي�ض حالة ح�شار قلق، 
تتنازعها اإغراءات ُمريبة، وُتكبلها خماوف عميقة من عواقب وخيمة 

تنتظره يف احلياة الآخرى. 
تعترب حياة املحطة الواحدة حياة بال هدف عظيم، لأن اإن�شانية 
الإن�شان ل تكتمل ول تعرب عن ذاتها ول تك�شف عن كنوزها اإل حني 
ُي�شعف  احلياة  عن  الزمان  غياب  اإن  الزمان.  مع  املكان  يتعانق 
قدرة الإن�شان على التمتع باحلياة، على ال�شحك من اأعماق القلب، 
الواحدة  املحطة  حياة  متر  ذلك،  مع  الوجدان.  قلب  من  والبكاء 
بتجارب عديدة، كثريها عادي، وقليلها غري عادي، ياأتي يف الغالب 
�شدفة كالأحالم، يتمتع بها �شاحبها قلياًل، ثم يعرتيه غالبًا �شعور 
بالندم على ما فعل. وملا كان الندم هو اأ�شواأ �شعور يعرتي الإن�شان يف 
حياته، فاإن حياة من يندم من النا�ض على جمرد ال�شتمتاع ب�شدفة 
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احلياة،  جماليات  معظم  من  مفرغة  حياة  تكون  عابرة،  خلوة  اأو 
ووهج احلياة، وطموحات احلياة، وبهجة العي�ض يف دنيا ل معنى لها 
دون اإثارة. وهذا من �شاأنه اأن يقود البع�ض حني يدركون حقيقة ما 
يعي�شونه من كبت وحرمان اإىل الهروب اإىل حياة اأخرى تختفي خلف 
ظالل كثيفة، واللجوء اأحيانًا للتطرف يف امل�شلك وال�شذوذ تعوي�شًا 
عما فاتهم، والغرق يف متع حياة ل يعرتفون بها ويخافون اأن يعرف 
النا�ض بوجودها، ما ُيَحول كل فرد مير بتجربة كهذه اإىل اإن�شان ذي 
ما  يتظاهر على خالف  يفعل،  يقول خالف ما  �شخ�شية مزدوجة، 
به من مبادئ  يوؤمن  يتعار�ض مع ما  ب�شكل  ُيبطن، ويت�شرف غالبًا 

وتقاليد وقيم.
ملحطات  حت�شب  مل  مثرية  ا�شتك�شافية  كرحلة  حياتي  ع�شُت 
العمر ح�شابًا، ع�شتها بكل م�شاعري وجوارحي وغرائزي الإن�شانية، 
وحب ا�شتطالع علمي وثقايف مل يتوقف عند �شوؤال حمري اإل وحاول 
البحث عن اإجابة مقنعة له. مل اأَر فرحًا اأو مرحًا قريبًا من حياتي اإل 
وحاولت اأن اأكون جزءًا منه، ومل اأَر ُحزنًا ولو كان بعيدًا اإل وحزنت 
مع الباكني لأن احلزن يعك�ض ظلمًا وق�شوة، قد يكون الآخر م�شئوًل 
عنه، وقد تكون الظروف م�شدره، وقد يكون املوت �شببه. مل يطلب 
اإن�شان مني م�شاعدة م�شروعة اإل وحاولت جهدي اأن اأقدم له العون 
يحمل  كالمًا  ا�شمع  مل  اأنني  كما  ون�شوة.  بحما�ض  املفيدة  وامل�شورة 
ال�شغاء  وحاولت  اإل  مغزى  ذات  حكمة  اأو  م�شحكة  نكتة  اأو  عربًة 
باإلقاِء  اأقم  مل  واأبعادها.  اأ�شلها  يف  والتفكري  بها  وال�شتمتاع  لها 
متعاطف  مثقف،  اأو  عادي  جمهور  اأمام  اأو  جامعة،  يف  حما�شرة 
اأن  اإل وحاولت ال�شتفادة من احلوار معه بقدر ما حاولت  اأو معاد 
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مل  اأنني  كما  واآرائي.  باأفكاري  واأقنعه  علم  من  عندي  مما  اأعطيه 
اأتردد يومًا يف الإ�شغاء ملا يطرحه الغري من اأفكار وما يعربون عنه 
من اآراء وما تعك�شه مواقفهم من قيم ومبادئ، حتى واإن تناق�شت مع 
قناعاتي ومبادئي. حاولت دومًا اأن اأغو�ض يف اأعماق ما اأقراأ من كتب 
وروايات، وحتليل ما اأ�شمع من معلومات عرب الو�شائل الإعالمية. اإن 
حبي للمعرفة وهو�شي يف احل�شول على املزيد منها جعل عقلي خلية 
نحل ل تتوقف عن احلركة اأبدًا، ت�شنع الأفكار وتختزنها اأحيانًا بال 
وعي، وجعل قلبي �شاحة تعج باحلب واحلنان غري املحدود. وهذا قاد 
ال�شمري اإىل جتاوز الواقع والواجهات العقائدية، واقتحام عامل ما 

بعد املرئي من تخيالت وروحانيات. 
واللهو  احلب  يتعلم  �شقي  طفل  ب�شغف  حياتي  ع�شت  نعم... 
واللهو  للحب  اأن  الأوىل  الوعي  اأيام  منذ  اأدركت  لكنني  مرة،  لأول 
وال�شغف واملغامرة حدودًا حاولت بقدر امل�شتطاع اأن ل اأجتاوزها... 
النا�ض  من  الغري  حقوق  عن  حقوقي  تف�شل  حمراء  وهمية  خطوط 
باأن  لنف�شي  اأ�شمح  مل  ذلك  مع  اأنني  اإل  امل�شروعة.  وح�شا�شياتهم 
ح�شاب  على  املجاملة  من  نوعًا  الغري  م�شاعر  عند  التوقف  يكون 
اأو نوعا  اأو وطنية،  للتهرب من م�شئولية اجتماعية  اأو و�شيلة  العلم، 
من الت�شاهل مع اأ�شخا�ض يحاولون تزييف احلقيقة والتاريخ. اإن من 
يقوم بتزييف احلقيقة والتاريخ يعتدي على حقوق الإن�شانية جمعاء، 
ولي�ض على حقوق فرد اأو جماعة اأو وطن، وبالتايل يتنازل عن حقوقه 
وي�شمح للغري با�شتباحتها. مع ذلك، كنُت وما اأزاُل اأناأى بنف�شي عن 
املناكفة واحلوار العقيم الذي ل طائل وراءه، لأن نتيجة حوار كهذا 
ق�شايا  من  عليه  نحر�ض  ما  على  �شلبي  مردود  ذات  مهاترات  اإما 
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�شطحية  مواقف  تبني  اإىل  النهاية  يف  تقود  جمامالت  اأو  م�شرتكة، 
اأو م�شلحة  علمية  ق�شية  تخدم  ول  العام،  الوعي  تزييف  ُت�شهم يف 
م�شرية  على  يفر�ض  وجمامالت  مهاترات  يف  النخراط  اإن  عامة. 
على  حفاظًا  وذلك  عدمية،  اأو  تافهة  ق�شايا  عند  تتوقف  اأن  العمر 
اإر�شاء زعامات تقليدية ل  �شعارات ُمفرغة من معانيها، ومن اأجل 

م�شلحة لها �شوى الت�شلق على اكتاف غريها وامل�شلحة العامة. 
مرنة  كانت  فقد  وت�شرفاتي  اأفعايل  بحدود  يتعلق  فيما  اأما 
الع�شق  ينابيع  وارتياد  وال�شفر  واللعب  واللهو  باملتعة  يل  �شمحت 
مب�شوؤولية  تفريط  دون  ولكن  خوف،  بال  والقريبة  البعيدة  واملعرفة 
�شخ�شية اأو عائلية اأو وطنية اأو اإن�شانية. ومنذ بدء رحلتي العلمية، 
اأن  يجوز  ول  يعرتف  ول  وطنًا،  ول  هوية  يعرف  ل  العلم  اأن  اأدركت 
حلظة  يعي�ض  ول  عقائدية،  حمظورات  اأو  �شيا�شية  بحدود  يعرتف 
تتوقف  مل  مرهقة  مغامرة  له  جماراتي  جعل  ما  ركود،  اأو  �شكون 
�شاعة عن العمل، وجعل حكاية عمري رحلة جناح علمية واجنازات 
طبيعتي  اأن  اإل  كثريًا.  بها  اأعتز  واإن�شانية  وطنية  واإ�شهامات  فكرية 
امليالة للتوا�شع والتعاطف مع الغري من النا�ض ا�شطرتني للت�شحية 
بوقتي وم�شلحتي اأحيانًا، وت�شببت اأحيانًا اأخرى يف تعر�شي مل�شاكل 
عاطفية و�شعوبات عائلية. كما ت�شبب ميلي اإىل الثقة بالغري وعدم 
�شباك بع�ض املخادعني ممن  الأعداء يف وقوعي يف  ال�شك يف غري 
ادعوا ال�شداقة والوطنية. واإذا كانت الجنازات الفكرية قد تركت 
ب�شماتها وا�شحة يف كتبي وعلى عقلي وعقول طلبتي يف اجلامعات، 
فاإن العرثات العاطفية تركت جروحًا يف القلب وخدو�شًا يف الوجدان. 
ولقد جاء النجاح والف�شل يف احلالتني متاأثرًا بتقاليد اأ�شرية وتراث 
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اأو  الزدواجية  اأو  الدجل  يعرف  مل  واحلنان،  باحلب  مليء  عائلي 
اخلداع اأو الكذب اأو اجلنب يف يوم من الأيام.

واأهم  اأكرب  هي  الغري،  قبل  النف�ض  مع  التحديات  مواجهة  اإن 
الإن�شان  خا�شة  حياته،  يف  الإن�شان  تواجه  التي  التحديات  واأخطر 
مراجعة  يجعل  وهذا  ال�شيا�شي.  والقائد  امللتزم  واملثقف  املفكر 
بحاجة  الثقافية  البنية  يف  املتاأ�شلة  والتقاليد  الرا�شخة  القناعات 
لتفكري هادئ، وغو�ض يف اأعماق الذات عرب ال�شمري والوجدان، بعيدًا 
عن �شخب احلياة و�شجيجها وما يهيمن عليها من م�شالح ونزوات 
خمزون  ا�شتك�شاف  �شاأنه  من  الذات  اأعماق  يف  الغو�ض  اإن  عابرة. 
الذات من اأفكار وقيم وتقاليد ومعتقدات ومواقف وخماوف تراكمت 
بفعل الزمن واأ�شبحت بحاجة لإعادة نظر، والتعرف اىل اأخطاء يف 
التقدير وطرق التفكري بحاجة لت�شويب، وم�شارات حياتية بحاجة 
و�شع جتارب  اإىل  املفكر  الإن�شان  يقود  اأن  �شاأنه  من  وهذا  لتعديل. 
احلياة يف اإطارها التاريخي واملجتمعي والإن�شاين ال�شليم، وي�شاعده 
على تطوير اأدوات عمل وطرق تفكري جديدة متكنه من جتاوز املحن 

وخيبات الأمل. 
اإن وقفة التمعن والتاأمل هذه هي ال�شيء الذي اكت�شفت حاجتي 
املا�شة اإليه بعد هزمية العرب يف عام 1967، اأثناء انتقايل من هيو�شنت 
اإىل نك�شفيل يوم التا�شع من حزيران )يونيو( طلبا للعلم واملعرفة. 
اإن ما �شاهدته من معارك على �شا�شات التلفزيون الأمريكي خالل 
اليومني الأولني للحرب، وما �شمعته من حمطات اإذاعية عربية كان 
اأعيد النظر  اأن  �شدمة هزت كل قناعاتي املرت�شخة، وفر�شت علي 
يف كل ما ارتكزت عليه تلك القناعات من معتقدات �شيا�شية وغري 
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�شيا�شية. كانت نتائج املعارك قد ُح�شمت ل�شالح العدو الإ�شرائيلي 
تعلن  العربية  الإذاعات  كانت  فيما  الأوىل،  احلرب  �شاعات  منذ 
الن�شر تلو الن�شر يف حماولة بائ�شة ويائ�شة لتزييف وعي اجلماهري 
مل  ُحكام  وحماية  اأي�شًا  الذات  خلداع  ورمبا  العربية،  الأمة  وخداع 
واأن اجلماهري ل بد  التاريخ ل ُيخدع،  باأن  يقتنعوا حتى يومنا هذا 
خلوة  وبعد  واجلهل.  الظلم  ليل  مهما طال  غفوتها  ت�شحو من  واأن 
جاتلنبريج،  منطقة  يف  تين�شي  غابات  يف  متجوًل  الذات  مع  طويلة 
اكت�شفت اأن جل ما كان لدي من خمزون فكري وعقائدي وثقايف كان 
يعاين جزئيًا من تلف وعطب وعاطفية بعيدة عن العلمية والواقعية. 
اأنها مل  وهذا دفعني لبدء عملية تقييم وت�شحيح جذرية، اكت�شفت 
لذلك  نتيجة  املعاناة.  زادت  ومهما  الزمن،  طال  مهما  تنتهي  ولن 
اأيقنت باأنني بحاجة للعودة اإىل اخللوة مع الذات بني احلني والآخر 
واأحداث،  اأفكار ونظريات  ي�شتجد من  وما  ا�شتجد  ما  ونقد  لتحليل 
واإعادة تقييم الظروف املو�شوعية والتحولت القت�شادية والثقافية 
التي يعي�شها العرب واملجتمع الدويل، والعمل على تعديل امل�شارات 
احلياتية والفكرية والثقافية يف �شوء ذلك. ومن خالل تلك الرحلة 
احلياتية املليئة بالإثارة، والغنية بالفكر، والتائهة يف عامل �شباب ل 
اآلم املتعة بعمق احلزن، وعانقت متعة الأمل بن�شوة  ينتهي، تذوقت 

الفرح. 
ومع الوعي مبا كان يعي�شه الواقع العربي من تخلف ثقايف وعقم 
مهرتئة،  اجتماعية  وقيم  �شاذجة  جمتمعية  فل�شفة  و�شيادة  فكري، 
و�شيطرة نظم حكم م�شتبدة جاء عبء امل�شئولية... م�شئولية املثقف 
يكتمل  ل  فالوعي  والتاريخ.  واإن�شانيته  نف�شه وجمتمعه  امللتزم جتاه 
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الظلم  من  الإن�شان  اإنقاذ  يف  الإ�شهام  م�شئولية  بامل�شئولية...  اإل 
وحترير  املتقادمة،  التقليدية  الثقافات  مكونات  وتغيري  واحلاجة، 
العقل من اجلهل والكبت بكافة اأ�شكاله. ومنذ ذلك اليوم، اأ�شبحت 
ب�شرورة  وُمناديًا  ب�شالبة،  عنها  ومدافعًا  التغيري  لفكرة  ُمروجًا 
وقيم  ومواقف  وتقاليد  عادات  من  العربية  الثقافة  م�شمون  تطوير 
التنوير.  ق�شايا  وجنديًا يف خدمة  تربوية،  و�شيا�شات  تفكري  وطرق 
العلمية  ومعاريف  العقلية  اإمكانياتي  بت�شخري  قمت  ذلك  اأجل  ومن 
و�شرح  التنوير  فكرة  لن�شر  اجلامعية  وحياتي  احلياتية  وخرباتي 
وب�شائر  وتبعاتها  احتياجاتها  واإي�شاح م�شامينها وحتديد  اأبعادها، 
اأداة  تزال  وما  وعواطفي  العقلية  ملكاتي  كانت  التي حتملها.  الأمل 
وكلمة �شادقة  �شفافًا  اأمينًا  قلمًا  ت�شتخدم  واحد،  اآن  وبناء يف  هدم 
من  ُمتخرث  هو  وما  اأفكار،  من  متعفن  هو  ما  لنقد  ثاقبة  ونظرة 
اإيديولوجيات ونظم، وما هو متقادم من قيم وتقاليد، ور�شم �شورة 
التاريخ  بتجربة  اآمنا  اإذا  امل�شتقبل  عليه  يكون  اأن  ميكن  ملا  جميلة 

حكمة، وبروؤية العلم طريقًا، وباإن�شانية احللم م�شروعًا حياتيًا.  
توقفت حكاية عمري خالل رحلتها الطويلة عند حمطات كثرية، 
بع�شها كان ق�شريًا ا�شتغرق دقائق اأو �شاعات، وبع�شها كان طوياًل 
على  ع�شري  خما�ض  اآلم  يعاين  يزال  ما  وبع�شها  �شنوات،  ا�شتمر 
القرية  ال�شنني وتقادم الزمن. كانت يازور، تلك  الرغم من تراكم 
الوديعة التي ُولدت فيها وتفتحت براعم طفولتي يف ظالل اأ�شجارها 
وعطر اأزهارها وعلى اأنغام ع�شافريها، اأول تلك املحطات واأقربها 
اإىل القلب والوجدان. ففي تلك القرية التي تختبئ يف ح�شن ب�شاتني 
الربتقال، وتتعطر بزهر الليمون على مدار ال�شنة، وت�شتن�شق ن�شيم 
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وطبيعة  الطبيعة  حب  عرفُت  م�شاء،  �شبح  يافا  من  القادم  البحر 
براعم  فيها  وتفتحت  راأ�شي  �شهدْت م�شقط  التي  القرية  اإن  احلب. 
طفولتي �شهدت اأي�شًا م�شادرة تلك الطفولة وتوقفها عن النمو، كما 
�شهدت بداية رحلة ال�شتات والت�شرد والعذاب وال�شبا والن�شوج...
متعة  واحلرمان،  والظلم  البوؤ�ض  ق�شوة  ومعها  فيها  تذوقت  رحلة 
ال�شفر و�شذاجة الطفولة ولهو ال�شباب، ونقاء الفكر واأ�شالة العلم. 
اأما اآخر حمطات حياتي فما تزال تتاأرجح بني ما�ض مات وم�شتقبل 
اأدري  اأين ول كيف �شتنتهي، ول  اأعرف متى ول  اأن يولد، ل  يحاول 
ماذا �شتحمل يف طياتها من اأ�شرار العلم وعلم احلياة، ول ما تخفيه 
التحول  دائم  عامل  يف  والرتحال  ال�شفر  ومفاجاآت  العي�ض  متع  من 

والتغري، اأع�شقه ويع�شقني. 
ت�شمل املحطات الرئي�شية التي توقفْت فيها وعندها رحلة العمر 
ومدن  ونعلني وجفنه، خميم عقبة جرب،  نبال  بيت  قرى  يازور  بعد 
والقاهرة  وعمان  فل�شطني،  يف  ونابل�ض  والقد�ض  اهلل  ورام  اأريحا 
ومدن  كوخل  وقرية  العربي،  الوطن  يف  والرباط  واإفران  وبريوت 
اأملانيا،  يف  وبرلني  وايرفورت  وبون  وهامبورج  و�شتوجتارت  ميونخ 
اأمريكا.  يف  وغريها  وبو�شطن  ووا�شنطن  ونك�شفيل  هيو�شنت  ومدن 
واأمريكا  واأملانيا  وم�شر  الأردن  من  كل  على  الرحلة  تلك  كما مرت 
والدمنارك  وال�شويد  و�شوي�شرة  واملغرب  وتون�ض  ولبنان  والكويت 
فيما  �شنوات  بع�شها  يف  توقفت  واأجنبية،  عربية  دول  من  وغريها 
اأي�شًا  العمر  رحلة  �شملت  كما  اأ�شابيع.   الآخر  بع�شها  يف  توقفت 
واملثرية  اأحيانًا  املفاجئة  املمتعة،  ولكن  الفرعية  املحطات  عديد 
والنا�شرة  وحيفا  واخلليل  غزة  بينها  من  كان  اأخرى،  اأحيانًا 
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ظبي  واأبو  ودم�شق  وكربالء  وبغداد  والإ�شكندرية  وطربيا  وطولكرم 
والدار  وفا�ض  ومراك�ض  واحلمامات  وتون�ض  و�شنعاء  وعجمان  ودبي 
ولك�شمربج  عربية،  مدن  من  وال�شويرة  واأ�شيلة  وطنجة  البي�شاء 
وباري�ض وني�ض وروما وفيني�شيا وفلورن�شه واأم�شرتدام والهيج واأو�شلو 
وفيينا  وبراغ  ولفربول  ولندن  وكوبنهاجن  و�شتوكهومل  وهل�شنكي 
وجنيف  بيرت�شربج  و�شانت  وتالني  وبروك�شل  وبوداب�شت  و�شالزبورغ 
وزيورخ و�شانت جالني واأثينا وغرناطة وقرطبة واإ�شبيلية وبر�شلونة 
ا�شتانبول  مثل  الأخرى  املحطات  وبع�ض  اأوروبية،  وغريها من مدن 
اآ�شيا، ومك�شيكو  وكرات�شي و�شنغافورة وبانكوك و�شنغهاي وبكني يف 
لكل  كان  الالتينية.  اأمريكا  يف  وغريها  وبورتوريكو  وكانكون  �شتي 
علمي،  وبحث  علم  حمطات  بها،  اخلا�ض  ومذاقها  نكهتها  حمطة 
فل�شفي  فكر  وطرب،  و�شعر  فن  �شيا�شي،  وحوار  جامعي  تدري�ض 
وتاأمل يف الكون واحلياة، �شياحة ولهو بريء، وحمطات كفاح بالكلمة 
الإ�شالح  معارك  لأن  ينتهي  ل  الكفاح  اإن  نهاية.  يعرف  ل  والقلم 
والتنمية والدفاع عن حقوق الفقراء واملحرومني واملهم�شني ل تنتهي، 
وحماولت حترير الإن�شان من كبت الإن�شان ل تنتهي، لأن التاريخ ل 

ينتهي واجل�شع والظلم ل ينتهي. 
ونا�شطني  ومفكرين  مثقفني  من  غريي  وفعل  فعلت  ومهما 
ُهزمنا وخ�شرنا معركتنا  باأننا كعرب  بد من العرتاف  واأ�شاتذة ل 
مع التخلف والكبت وال�شتعمار قبل اأن نخ�شرها على اأر�ض فل�شطني 
املعركة  خ�شرنا  لقد  عربية.  اأقطار  من  وغريها  وال�شودان  والعراق 
والوحدة،  والوعي  العلم  ب�شالح  نت�شلح  اأن  قبل  ُخ�شنا احلرب  لأننا 
للتغيري  احلما�ض  اإن  الكلمة.  واأمانة  الراأي  وحرية  املوقف  وب�شدق 
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يف غياب الوعي والعلم جر ال�شعوب العربية اإىل تبعية قيادات غري 
موؤهلة للقيادة، وال�شري يف ركاب تيارات �شيا�شية وثقافية غوغائية، 
عن  عاجزة  عقائدية  اأ�ش�ض  على  تقوم  جذابة  ب�شعارات  والميان 
ناحية  من  اإليه.  الطريق  ومعامل  املطلوب  ال�شالح  مفهوم  حتديد 
تقليدية  زعامات  ا�شتيالء  يف  الوعي  وغياب  اجلهل  ت�شبب  اأخرى، 
و�شراء  وال�شتبداد  الكبت  قامت مبمار�شة  ال�شلطة،  وع�شكرية على 
�شمائر اإعالميني و«مثقفني« بال عدد، والتواطوؤ اأحيانًا مع الأعداء 
�شد �شعوبها، وقيادة تلك ال�شعوب على طريق منحدرة ل تعرف غري 
الهزائم. ويف غمرة التخلف واجلهل والف�شاد وال�شتبداد والغوغائية، 
وعي  تزييف  يف  والتجارية  الر�شمية  الإعالم  موؤ�ش�شات  جنحت 
اجلماهري واإعادة ت�شكيل ثقافاتها بال�شكل الذي يخدم م�شلحة املال 
مرور  ومع  الأوطان.  على  املهيمنة  والقت�شادية  ال�شيا�شية  والنخب 
ع�شرات ال�شنني على ا�شتقالل كل الأقطار العربية، ما عدا فل�شطني، 
لي�ض هناك دولة عربية واحدة تتمتع با�شتقالل حقيقي، ولي�ض هناك 

�شعب عربي واحد يتمتع بالأمن واحلرية.  
اإن العلم الذي ح�شلُت عليه خالل �شنوات الدرا�شة يف البالد 
بدايات مرحلة  الذي ولد يف داخلي منذ  والوعي  العربية واخلارج، 
ال�شتات مكنني من التم�شك باملبادئ التي انطلقت منها، وحال دون 
وقوعي يف �شباك التخلف او ال�شري يف ركاب دعاة الفكر والثقافة. 
لقد مت�شكت مببادئي يف وقت كانت املبادئ فيه تنهار على طريقة 
اأمام  مون�ض  ال�شيخ  قرية  رمال  على  بنيتها يف طفولتي  التي  القالع 
»الرجال«  �شهد حتول  زمن  كرامتي يف  على  وحافظت  البحر،  موج 
و«املثقفني« اإىل اأزلم ي�شتمدون مكانتهم من الولء حلكام م�شتبدين 
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تقليدية متواطئة  لقيادات  التبعية  �شطوتهم من  وي�شتمدون  وجهلة، 
مع اجلهل وظالمية الفكر. اإن �شالح العلم والوعي مكنني من اتخاذ 
كانت  فيما  تردد،  اأو  خوف  دون  من  ال�شمري  اأمالها  التي  املواقف 
اإىل  وال�شلطة  املال  واإغراءات  البط�ض  تيارات  اأمام  تتحول  املواقف 
يف  لكنني  عابرة.  خريف  ن�شمة  مقاومة  على  تقوى  ل  برية  اأزهار 
اأبناء الأمة العربية حني ف�شلنا  النهاية ُهزمت كما هزم غريي من 
والطائفية  لالإقليمية  �شمحنا  وحني  الزمن،  مع  ال�شباق  ك�شب  يف 
ال�شتهالكية  والنزعة  املتطرفة  والعقائدية  ال�شيقة  واحلزبية 

بالهيمنة على الإن�شان العربي وت�شويه ثقافته املتخلفة اأ�شاًل. 
لقد جرفنا ال�شتبداد واجلهل اإىل حظرية التبعية لالآخر كما 
جترف العوا�شف الرملية �شجريات ال�شحراء ال�شغرية وتقتلعها من 
جذورها وترمي بها بعيدًا عن مواطنها، وحترمها من قطرات الندى 
التي تاأتيها يف الليل على ا�شتحياء. نعم، لقد اقتلعتنا تلك العوا�شف 
من جذورنا الثقافية ورمت بنا يف مناف بعيدة عن الرتاث وامل�شلحة 
اأدركت  اأدركُت تلك احلقيقة املرة،  العامة والعلم وامل�شتقبل. وحني 
معها اأنه مل يعد اأمامي خيار �شوى الهجرة بعيدًا عن الأهل والوطن 
وما به من واحات �شحراوية نائية تنع�ض الروح ولكن تقوي املناعة 
�شد العقالنية. ومع ق�شوة النفي الق�شري، اإل اأنه عمق الإميان لدي 
ولكل  وتغيري...  اإ�شالح  لكل  ال�شوي  الطريق  والوعي هما  العلم  باأن 
لكنهم  املعارك  من  العديد  العرب  خ�شر  لقد  نعم،  وحترير.  نه�شة 
قلوب  ببطء يف  ينمو  فالأمل  املحاربني،  اأو  مل يخ�شروا كل احلروب 
ماليني الفقراء واملحرومني واملظلومني املتطلعني ب�شوق نحو احلرية 
وي�شحو  اجلهل،  وظلمات  التخلف  رج�ض  من  والتخل�ض  والعدالة 
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طريقًا  يعرفون  ل  الذين  الأطفال  ماليني  عيون  يف  يوم  كل  الفجر 
للحياة �شوى احلب واحلنان وال�شوق لعبور املجهول. 

التجربة والظروف 
يحاول هذا الكتاب تلخي�ض جتربة حياة، ولذا ل ينوي الدخول 
يف حتليالت علمية اأو نظرية عميقة. لكن طبيعة التجربة من املوؤكد 
اأن ت�شطرنا اأحيانًا لتحليل الظروف املو�شوعية التي حتيط بها، لأن 
بع�ض التجارب احلياتية والأفكار املرتبطة بها واملواقف املنبثقة عنها 
ل ميكن و�شفها و�شرح تبعاتها من دون و�شعها يف اأطرها التاريخية 
التحليل حني يفر�ض  يبقى  اأن  �شنحاول  لذلك  ال�شليمة.  واملجتمعية 
نف�شه علينا يف اأ�شيق احلدود املمكنة، طوياًل وعميقًا بالقدر الذي 
يك�شف اأ�شرار التجربة ومالب�شاتها، وق�شريًا وخفيفًا بالقدر الذي ل 
يثقل على القارئ، ول يدفعه اإىل الهروب بعيدًا عن مغامرات جتربة 

مليئة بالدرو�ض والعرب.
الإن�شان  �شخ�شية  ت�شكيل  يف  هامًا  دورًا  احلياة  ظروف  تلعب 
وتطلعاته  الأ�شا�شية  واهتماماته  ومواقفه  وتفكريه  حياته  وطريقة 
ُت�شهم ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر يف حتديد  امل�شتقبلية، ما يجعلها 
م�شريه. وُتعترب اجلغرافيا وما ت�شمله من ت�شاري�ض طبيعية وتقلبات 
يف  امل�شتخدمة  والتكنولوجيا  الإنتاج  واأمناط  وموارد،  مناخية 
الظروف.  تلك  اأهم  ال�شائدة  الثقافية  الجتماعية  والبيئة  املجتمع، 
بدوي  وتطلعات  وتفكري  حياة  طريقة  تختلف  املثال،  �شبيل  فعلى 
اأو موريتانيا متنقاًل من مكان لآخر عن طريقة  ال�شودان  يعي�ض يف 
نائية  قرية  يف  م�شتقرة  حياة  يعي�ض  فالح  وتطلعات  وتفكري  حياة 
على �شفاف النيل اأو دجلة مثاًل، وهذه تختلف جذريًا عن مثيالتها 
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فيه  يعمل  الذي  امل�شنع  بالقرب من  يعي�ض  لعامل �شناعي  بالن�شبة 
اأن تت�شابه جتربة حياة  اأو ال�شني. لذلك من غري املمكن  اأملانيا  يف 
رجل بدوي مع جتربة حياة فالح اأو عامل �شناعي اأو معريف. وملا كان 
لكل جمتمع ثقافته املختلفة عن ثقافة املجتمع الآخر، واأن ما يحكم 
تلك الثقافة وي�شكل عنا�شرها الأ�شا�شية من تقاليد وقيم واأعراف 
املراأة  فاإن مكانة  متناق�شة،  غالبًا  تكون  وعقائد وخرافات  وقوانني 
يف املجتمع وعالقتها بالرجل، وبالتايل جتربة حياتها تختلف اأي�شًا 

من جمتمع لآخر.
مرّت الإن�شانية خالل تاريخها الطويل على كوكب الأر�ض باأربع 
مراحل ح�شارية رئي�شية، ح�شارة ما قبل الزراعة وعمادها املجتمع 
لآخر،  مكان  من  ُمتنقاًل  والرعي  ال�شيد  على  يعي�ض  الذي  الرعوي 
يقيم  الذي  الريفي  الزراعي  املجتمع  وعمادها  الزراعة  وح�شارة 
منتوجاتها  ويعي�ض على  الأر�ض  م�شتقرة وميار�ض فالحة  اأماكن  يف 
املجتمع  وعمادها  ال�شناعة  وح�شارة  وحبوب،  وفواكه  خ�شار  من 
وميار�ض  �شناعية  وغري  �شناعية  مدن  يف  يقيم  الذي  ال�شناعي 
ت�شنيع خمتلف الب�شائع ويعي�ض حياة دائمة التطور كثرية التعقيد، 
وح�شارة املعرفة وعمادها املجتمع املعريف الذي يقيم يف مدن كبرية 
وحديثة تتوفر فيها كافة اخلدمات ويعمل الفرد فيها يف موؤ�ش�شات 
وتطوير  اخلدمات  وتقدمي  املعلومات  ت�شنيع  يف  اأ�شا�شًا  تتخ�ش�ض 
الزراعة  قبل  ما  ح�شارة  ا�شتمرت  وفيما  وت�شويقها.  الت�شالت 
حوايل مائة األف �شنة من دون تغري يذكر، مل ت�شهد ح�شارة الزراعة 
على مدى ع�شرة اآلف �شنة �شوى حتولت طفيفة اأهمها التو�شع يف 
تبادل ال�شلع الزراعية وت�شنيع بع�ض اأدوات الفالحة والن�شيج. اأما 
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ح�شارة ال�شناعة فقد ا�شتمرت حوايل 250 �شنة يف حالة تغري وتطور 
ديناميكية قبل بدء التحول اإىل ح�شارة املعرفة. من ناحية اأخرى، 
مرت املجتمعات املختلفة يف طريقها اإىل احل�شارة التالية مبراحل 
انتقالية �شعبة ا�شتغرقت مئات واأحيانًا اآلف ال�شنني. فالنتقال من 
احلياة الرعوية اإىل حياة الزراعة دام حوايل ثالثة اآلف �شنة، فيما 
ا�شتغرقت الفرتة النتقالية الثانية من الزراعة اإىل ال�شناعة حوايل 
ثالثمائة �شنة فقط. اأما املرحلة النتقالية احلالية من ال�شناعة اإىل 
املعرفة فمن املتوقع اأن ل تزيد على ثالثني �شنة كثريًا، ما يعني اأن كل 
مرحلة انتقال ح�شارية ا�شتغرقت حوايل ُع�ْشر املرحلة ال�شابقة لها. 
قامت كل ح�شارة لحقة على اأكتاف منط اإنتاجي جديد فر�ض 
على  فر�ض  وهذا  ال�شابق،  املجتمع  على  وتقاليده  ومنطقه  نف�شه 
اأن ي�شتجيب ملتطلبات التعاي�ض مع النمط الإنتاجي  املجتمع القدمي 
اجلديد، اأو اأن ينزوي ويتخلف عن الغري والع�شر. نتيجة لذلك، كان 
على كل جمتمع جديد اأن يعيد ت�شكيل هياكله الجتماعية وعالقات 
عالقات  كانت  وملا  وتفكريه.  حياته  وطريقة  فيه  ال�شائدة  الإنتاج 
الإنتاج وما يرتتب عليها من تقاليد عمل ومواقف وطرق حياة ت�شكل 
لأخرى  ح�شارة  من  النتقال  فاإن  ال�شائدة،  الثقافة  عنا�شر  اأهم 
عنا�شرها  جّل  عن  ُمرغمة  تتنازل  ان  ال�شائدة  الثقافة  على  فر�ض 
اأن هناك جمتمعات كثرية ما  املميزة. ومع  التقليدية وخ�شائ�شها 
تزال تعي�ض يف ع�شور القبلية والزراعة، اإل اأن حقائق الواقع ت�شري 
اإىل اأن كل جمتمع رف�ض ثقافة املجتمع اجلديد ومنط اإنتاجه، اأو تلكاأ 
يف اإحداث ما يكفي من التحولت القت�شادية والجتماعية والثقافية 
ملعاي�شة ع�شره وجد نف�شه ُمتخلفًا عن الغري وتابعًا لهم تبعية كاملة. 
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فامل�شرية التاريخية ل تعرف الثبات اأو اجلمود اأو الرتدد، ما يجعلها 
ُتعاقب كل جمتمع يتخلف عن ركبها، وحتكم عليه بالتخلف والتبعية.  
بتجربة  اإن�شان  مير  اأن  ال�شعب  من  ي�شبح  تقدم،  ملا  نتيجة 
فيه  ن�شاأ  الذي  للمجتمع  والقت�شادي  الثقايف  الإطار  خارج  حياتية 
تاأتي  القاعدة  لهذه  ا�شتثناءات  هناك  رحابه.  يف  حياته  وعا�ض 
نتيجة لقيام بع�ض النا�ض بالنتقال اإىل جمتمعات تعي�ض يف مراحل 
ح�شارية اأكرث تقدمًا اأو تخلفًا، ما ي�شمح لهوؤلء بالنخراط يف حياة 
تلك املجتمعات والعي�ض جتربة خمتلفة ترثي حياتهم. وهذا من �شاأنه 
اأن يفرز الكثري من الرجال والن�شاء ممن يتمتعون بثنائية الثقافة، 
اأي مبعرفة عادات وتقاليد وطرق تفكري ثقافتني خمتلفتني متكنهم 
من العي�ض والعمل يف جمتمعني يعي�شان يف ع�شرين متباعدين. لكن 
النتقال بهذا ال�شكل من ع�شر ح�شاري لآخر يحرم ال�شخ�ض املعني 
من املرور بتجربة املرحلة النتقالية بني احل�شارتني... تلك املرحلة 
احلا�شمة التي تلعب دورًا هامًا يف اإعادة ت�شكيل الهياكل الجتماعية 
للمجتمع اجلديد وما ت�شمله من ثقافة وطرق حياة وتفكري. هناك 
خطاأ �شائع يف البالد العربية يقوم على فر�شية تقول اإن من يعي�ض 
املجتمع  ثقافة  يعرف  واأن  بد  ل  تقدمًا  اأكرث  فرتة طويلة يف جمتمع 
الآخر، واأن يكون لديه ما يكفي من املعلومات واملعرفة لفهم طريقة 
للعرب  بالن�شبة  الق�شية  هذه  اأهمية  وب�شبب  الآخر.  وحياة  تفكري 
بالذات، �شوف نعود اإليها يف مكان اآخر حني ياأتي احلديث على حياة 

اجلالية العربية يف اأمريكا. 
مررت  اأنني  يكت�شف  �شوف  باأكملها  حياتي  �شرية  يقراأ  من  اإن 
بتجربة احلياة الرعوية، والزراعية وال�شناعية، وما تخلل ذلك من 
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املعرفة  قلب ع�شر  اليوم يف  اأعي�ض  واأنني  انتقال ح�شارية،  فرتات 
تنباأ  اأول من  اأنني  اأعتقد  فائقة،  ب�شرعة  والتكون  الت�شكل  الآخذ يف 
املعرفة. لقد ولدت يف  ا�شم ع�شر  واأطلق عليه  الع�شر  بقدوم هذا 
وعدت  الزراعة،  �شوى  القت�شادية  الن�شاطات  من  تعرف  ل  قرية 
جمددًا  الزراعة  اإىل  لجئني  خميم  يف  ع�شناها  انقطاع  فرتة  بعد 
والدي  مل�شاعدة  ا�شطررت  وهناك  اأريحا،  مدينة  اإىل  انتقلنا  حني 
يف اأعمال زراعية �شتى. لكن خالل فرتة العي�ض يف املخيم، وب�شبب 
عمل والدي يف ب�شتان يقع يف واحة �شحراوية بني اأريحا ونهر الأردن، 
تعر�شت حلياة الرعي والرتحال عمليًا عرب القيام مبرافقة �شبيان 
البدو الذين عا�شوا يف تلك املنطقة يف رعي املوا�شي، وق�شاء وقت 
اإىل القاهرة، �شاهدت  انتقلت  اأهازيجهم. وحني  يف بيوتهم و�شماع 
عن قرب كيف يعي�ض النا�ض حياتهم اأثناء فرتة النتقال من ح�شارة 
والتقاليد  العادات  تقف  وكيف  ال�شناعة،  ح�شارة  اإىل  الزراعة 
التحولت  من  يكفي  ما  حدوث  دون  حتول  عرثة  حجر  القدمية 
الجتماعية والثقافية لالنتقال اإىل املرحلة احل�شارية التالية، وهي 
جتربة تكررت ثانية يف الأردن ويف املغرب بعد حوايل اأربعني �شنة. 
نا�شج ومررت  ديناميكي  �شاهدت حياة جمتمع �شناعي  اأملانيا  ويف 
من  النتقال  جتربة  ع�شُت  اأمريكا  ويف  فيه.  والعي�ض  العمل  بتجربة 
الكثري  تتهاوى  و�شاهدت كيف  املعرفة،  اإىل ع�شر  ال�شناعة  ع�شر 
من التقاليد وطرق العمل والنظريات واملوؤ�ش�شات التي ت�شكل عماد 
املجتمع ال�شناعي اأمام زخم املعرفة وزحف العوملة. وهذا يعني اأنني 
الزمن مبراحل  عمر  من  الق�شرية جدًا  حياتي  فرتة  خالل  مررت 
تطور ح�شارية وفرتات انتقالية ا�شتغرقت اأكرث من ع�شرين األف عام 
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من عمر الب�شرية.
اأو قريبة  قد يكون هناك اآخرون مروا بتجربة حياتية م�شابهة 
بكل  مر  اآخر  �شخ�ض  وجود  يف  كثريًا  اأ�شك  لكنني  جتربتي،  من 
يف  �شنوات  وع�شت  بها  مررت  التي  والنتقالية  احل�شارية  املراحل 
من  فريدة  جتربة  حياتي  جتربة  يجعل  ذاته  بحد  وهذا  ظاللها. 
اإن�شانية  جتربة  الأهمية  حيث  من  ت�شاويها  اأو  ت�شبهها  ل  قد  نوعها 
اأخرى يف التاريخ. وهنا ل بد من التاأكيد اأن الوعي باأهمية احلدث 
ومعاي�شة التحول هو املدخل للعي�ض جتربة حياتية ثرية والتعبري عنها 
طفاًل  يزال  ما  وهو  وميوت  يعي�ض  من  النا�ض  من  هناك  اإن  بعمق. 
يفكر بطريقة �شاذجه، اأي من دون اأن يتجاوز العاطفية يف التفكري 
تقادم  مع  ببطء  ين�شجون  اآخرون  وهناك  ال�شلوك.  يف  واملراهقة 
الزمن والتقدم يف ال�شن، ما يجعل الوعي لديهم يتبلور يف مراحل 
ال�شعب عليهم جتاوز تلك املراحل  العمر، ويجعل من  متاأخرة من 
على  نف�شه  فر�ض  الوعي  فاإن  يل،  بالن�شبة  اأما  كثريًا.  التفكري  يف 
اأجنحة  على  حمموًل  جاء  حني  الطفولة  مرحلة  يف  ووجداين  عقلي 
الت�شرد وال�شتات. ومع الحتكاك باحلياة القبلية عن قرب، والعي�ض 
ثم  ومن  القاهرة  اإىل  والنتقال  عديدة،  �شنوات  زراعي  جمتمع  يف 
وجمتمعه  الكويت  اإىل  النتقال  ثم  اأمريكا،  اإىل  وبعدها  اأملانيا  اإىل 
النفطي، والعودة جمددًا اإىل اأمريكا وجمتمعها املعريف كان الوعي 
مير من مرحلة ن�شوج لأخرى من دون توقف. ع�شرات ال�شنني من 
الرتاكم العلمي والتجارب احلياتية جعلت روؤيتي لالأمور خمتلفة عن 
غريي من النا�ض كثريًا، ورمبا جذريًا. مع ذلك مل اأبتعد عن تفكري 
اأو  فيه  ع�شت  جمتمع  اأي  يف  وتطلعاتهم  حياتهم  وجتربة  ال�شباب 
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مرحلة ح�شارية مررت بها، لأن التدري�ض اجلامعي يجعل الحتكاك 
بال�شباب من اجلن�شني يوميًا وحميميًا وال�شعور متبادًل. 

عن  بعيدًا  والقدار  احلياة  ظروف  حملتني  اأخرى،  ناحية  من 
م�شقط راأ�شي لت�شعني يف قلب احلدث، ما منحني فر�شة معاي�شة 
اأهم الأحداث التاريخية التي مر بها عاملنا منذ نهاية احلرب العاملية 
الثانية وحتى يومنا هذا. ففي عام 1948 �شهدُت اأو�شع عملية تطهري 
الإرهابية يف فل�شطني، وقدمت  اليهودية  عرقي تقوم بها املنظمات 
املاء ل�شيوخ واأطفال على حافة املوت ي�شريون حفاة، يت�شلقون جباًل 
وه�شابًا يف �شيف حار دون ماء اأو غذاء اأو حذاء. وحيث اأنني كنت 
نف�شي  وجدت  فاإنني  الإجرامية،  العملية  تلك  �شحايا  من  واحدًا 
جزءًا من ق�شية فل�شطني التي رمبا كانت اأكرث ق�شايا الع�شر عدالة 
وتعقيدًا وتاأثريًا على م�شتقبل �شعوب عديدة. وهذا دفعني للم�شاركة 
يف كافة مراحل الن�شال ال�شلمي والفكري من اأجل حترير فل�شطني 
منذ وقوع نكبة عام 1948 وحتى اليوم. ومن اأريحا انتقلت يف عام 
1958 اإىل القاهرة التي اكت�شبْت خالل تلك الفرتة لقب »قلب العروبة 
الناب�ض«، وقامْت بقيادة حتالف دول عدم النحياز الذي كان اأكرب 
جانب  اإىل  الع�شكرية.  والأحالف  لال�شتعمار  مناه�ض  دويل  جتمع 
العربية،  القومية  حلركة  احلقيقي  املخترب  القاهرة  كانت  ذلك، 
واأهم قاعدة دعم حلركات التحرر الوطني يف اإفريقية واآ�شيا. وقبل 
نهاية عام 1963 بيومني انتقلت اإىل اأملانيا التي كانت تعي�ض »معجزة 
اقت�شادية« غري م�شبوقة، مع اأنه كان عليها اأن تنطلق من بنية حتتية 
التحالف... معجزة  اأن دمرتها قوات  وقاعدة �شناعية �شعيفة بعد 
بقاع  خمتلف  من  عامل  مليوين  من  اأكرث  ا�شت�شافة  على  اأجربتها 
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متعددة غري  وثقافات  لأوطان  وينتمون  كثرية  لغات  يتكلمون  العامل 
متجان�شة. ومن اأملانيا انتقلت يف عام 1965 اإىل اأمريكا التي كانت 
�شعب  على  احلرب  �شد  طالبية  ثورة  واحد،  اآن  يف  ثورتني  تعي�ض 
فيتنام، وثورة اجتماعية قام بها ال�شود واأن�شارهم مطالبني باإلغاء 

قوانني التفرقة العن�شرية وح�شول الأقليات على حقوق مت�شاوية. 
اإىل الكويت يف الأردن التي  ويف عام 1970 توقفت يف طريقي 
الفل�شطينية  املقاومة  قوات  بني  الدامية  �شبتمرب  اأحداث  �شهدت 
واأ�شعفت  الإقليمية  الروح  عمقت  �شدامات  الأردين...  واجلي�ض 
الكويت  اإىل  بعدها  انتقلت  كثريًا.  الفل�شطينية  الوطنية  احلركة 
لال�شهام يف تطوير جامعتها ومعاي�شة جمتمع نفطي غريب الأطوار 
الو�شطى،  الع�شور  يف  را�شخة  اقدامه  له،  مثياًل  التاريخ  ي�شهد  مل 
وتطلعاته التي يغذيها املال تالم�ض القرن احلادي والع�شرين. عدت 
بعدها م�شطرًا اإىل اأمريكا التي كانت ت�شهد عودة الفكر الراأ�شمايل 
املحافظ يف عهد الرئي�ض رونالد ريجان. وهناك �شاهدت عن قرب 
الحتاد  وتفكك  الباردة  احلرب  بانتهاء  ومفكريها  اأمريكا  احتفال 
ال�شوفييتي و�شقوط املارك�شية، والتي كانت بداية التحول من ع�شر 
ال�شناعة اإىل ع�شر املعرفة وعوملة القت�شاد والثقافة... فرتة حافلة 
�شاهدت  كما  حال.  على  ت�شتقر  ومل  بعد،  تنته  مل  والتحول  بالتغري 
من  »املجاهدين«  الديني عرب جتنيد  التطرف  بتغذية  اأمريكا  قيام 
نتيجة  وال�شطرار  اأفغان�شتان،  يف  ال�شوفييت  ملحاربة  امل�شلمني 
اأفغان�شتان يف عام 2001، وتلفيق ما يكفي من الأعذار  لذلك لغزو 
والأكاذيب لجتياح العراق يف عام 2003، ما ت�شبب يف تدمري العراق 
ودخول اأمريكا مرحلة الرتاجع والوهن. �شدف تاريخية و�شعتني يف 
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الع�شر  اأحداث  اأهم  لأعاي�ض  املنا�شب،  الوقت  يف  املنا�شب،  املكان 
مل  اأمريكا  يف  اإقامتي  وخالل  وامللوثة.  العذبة  مياهها  يف  واأبحر 
اأتغيب عن العامل العربي اأو عن اأوروبا لعام واحد، اإذ عملت واأقمت 
�شنتني يف اأملانيا وثالث �شنوات يف املغرب وحوايل اأربعة �شنوات يف 
الأردن خالل فرتات خمتلفة، وزرت عديد الدول العربية والأوروبية 

والآ�شيوية ع�شرات املرات.
دفعني  املنا�شب  الوقت  ويف  املنا�شب  املكان  يف  وجودي  اإن 
للم�شاركة يف اأحداث تاريخية عديدة، م�شاركة فعلية اأحيانًا، وفكرية 
ل  امل�شاركة  اأن  وحيث  الأحايني.  كل  يف  ووجدانية  اأخرى،  اأحيانًا 
تاأتي اإل اإذا توفر الوعي ب�شرورة امل�شاركة واأهميتها، فاإن امل�شاركة 
بالن�شبة  الوعي.  وُتعمق  احلياة  ُترثي  غنية،  بتجربة  عادة  تنتهي 
وفكرية،  �شيا�شية  تزال  وما  م�شاركتي  كانت  فل�شطني،  لق�شية 
يف  فعلية  م�شاركتي  كانت  والجتماعية،  الطالبية  للثورة  وبالن�شبة 
املظاهرات والهتافات والتنظيم. وبالن�شبة للكويت، كانت م�شاركتي 
على  الكويتي  املجتمع  م�شاعدة  ا�شتهدفت  وثقافية  وتربوية  تعليمية 
التكيف مع الواقع اجلديد والتعاي�ض مع العامل امل�شتجد. ويف اأعقاب 
احلرب الباردة وتوقيع اتفاقية اأو�شلو وتبعاتها، اجتهت نحو الرتكيز 
امل�شرية  بو�شف  والقيام  والفل�شفية،  الفكرية  والكتابة  الفكر  على 
و�شعوب  عاملنا  اأو�شلت  التي  مراحلها  وحتليل  الإن�شانية  التاريخية 
الأر�ض اإىل هذه النقطة، وو�شع روؤية علمية ملا حدث ويحدث وما قد 
 Global Economic and Cultural يحدث يف امل�شتقبل يف كتاب
Transformation. كتاب يقوم بتحليل الأحداث وتقييمها والتنبوؤ 

القادمة،  واجليو�شيا�شي  والثقايف  القت�شادي  التطور  ب�شناريوات 
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وهي تنبوؤات كانت يف كل احلالت تقريبًا ت�شاوؤمية. لكن حني ي�شاألني 
النا�ض عما اإذا كنت متفائاًل اأم مت�شائمًا اأجيب: اإنني ل اأتفاءل ول 
اأت�شاءم، بل اأحلل ما لدي من معلومات بعلمية، ما يجعل النتائج تبدو 
اأحيانًا متفائلة، واأحيانًا مت�شائمة، واأحيانًا واقعية تدعو اإىل الوعي 

واحلذر.
واأمكنة  حمطات  على  ومرورها  هذه،  احلياة  رحلة  ثراء  ومع 
فيها  توقفت  التي  الأزمنة  كل  يف  وتوقفها  ح�شرها،  ي�شعب  كثرية 
اأن  اأ�شتطع  مل  اأنني  اإل  التاريخ،  عرب  الإن�شانية  احل�شارة  م�شرية 
مواطنًا  بخياري  اأ�شبحت  اأنني  ومع  العربية.  هويتي  عن  اأتخلى 
اأنتمي للعائلة الإن�شانية، ومفكرًا حرًا متحررًا من كل القيود  عامليًا 
الإيديولوجية على اختالف اأنواعها، اإل اأنني مت�شكت بوطن اغرتبُت 
فيه حيًا، واغرتب عني حني تركته يف حالة بوؤ�ض وفقر وجهل، ي�شوده 
الوحيد هو  الظلم وتغيب عن �شمائه احلرية والعدالة. لكن عزائي 
تقدم  الوطن،  مع  التوا�شل  تتوقف عن  كتاباتي حلت حملي، مل  اأن 
الفكرة تلو الفكرة، ت�شاعد طالبًا هنا وطالبة هناك، وتطرح م�شاريع 
البع�ض  واأهملها  البع�ض  منها  ا�شتفاد  وتربوية  واقت�شادية  فكرية 
ول  للوطن  احلنني  يعو�ض  ل  والكتاب  واملقال  الفكرة  لكن  الآخر. 
ع�شرة الأ�شدقاء مهما كان معربًا عن م�شاعر الكاتب. لذلك وجدت 
نف�شي قبل �شنتني تقريبًا اأخط فكرة �شعرية عنوانها "اقرتبي مني".

اقرتبي مني
اقرتبي مني

اقرتبي مني اأكرْث
عانقيني 
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دعنا نعي�ُض بقايا حلٍم 
يبدو كَل يوم اأ�شغَر فاأ�شغْر

ميني اإىل ال�شدِر �شُ
ل ترتكيني 

اأخاُف اأن اأهجَر الوطَن واأرحْل
اأعطيُت من العمِر للوطِن ُعمرًا

ولل�شعِب اأعطيُت اأكرْث
َبحرا من الفكِر ونهرًا
َعَلُه ي�شحو من َغْفوِتِه

يثوُر على الفقر والظلِم 
ومن اجلهل يتحرْر

فاإذا بيوِم الظلِم طويٌل طويٌل
وليِل اجلهِل اأطوْل

اإرحْل.. اإرحل
عليك يا حبيبي اأن ترحْل

قبل اأن ُت�شرَق ال�شم�ُض
وُيداِهَم بيَتَك الع�شكْر

لقد �شدَر احلكُم يف الق�شِر �ِشرًا
اأفتى به ق�شاٌة كباٌر

ُفقهاٌء يفل�شفون الف�شاَد واملُْنكْر
ولئحَة الُتَهِم طويلُة طويلٌة

تنمو كل يوم وتكرْب
ل ُتدخُن
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ل ُتوؤْرِجُل
ل حُت�ش�ُض

ل جتل�ض يف مقاهي
ل ت�شهُر يف مالهي

ل تلوُك القاَت
ل تهدر الوقَت

ل ُتقامُر
ول ت�شكْر
ل تكذُب
ل ُتنافُق
ل ت�شرُق

ل َترت�شي
ل ُتخادع

ل تتذلل لغنٍي
ل تخ�شع لقوٍي

ل تتبع �شيَخ ع�شريٍة
ول اأمرَي جماعٍة

ل تعادي اأحدًا
ُت�شامُح 
ل تثاأْر 

ل ُتوؤمن باخلرافاِت
بالأولياِء واملقاماِت

ل تزور قبورًا



37

ل ُتقدم ُنذورًا
ل تعبد �شنمًا ول قْي�شرًا

متوا�شع ل َتَتكرْب
تتعاطُف مع الفقرِي وال�شعيِف

حتُب الأر�َض وال�شماَء
تع�شُق املراأَة واحلياَة

تكرُه اجلهَل 
ومتقُت الَع�ْشكْر

نعم، حبيبتي
اأنا مذنٌب 

اأعرتُف بكِل الُتهِم
واأقبل قراَر النفي

ولْن اأتاأخْر
لن اأراهَن بعد اليوِم

فالق�شُر يربُح كَل ِرهاٍن
وال�شعُب يخ�شْر 

والوطُن يتمزُق اإربًا اإربًا
والإن�شاُن فيه َيَتقهقْر

�شاأحمُل حقيبَة اأفكاري
اأحالمي واأوهامي

وعن وطِن الظلِم اأرحْل
واأعي�ُض بقايا العمِر يف املهجْر 

م�شرٌد ب�شماِء الغربِة َيَت�شرّتْ 
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ومن هناَك
�شاأحُب وطني اأكرْث
و�شعبي اأكرَث فاأكرْث

واأترك ثقافتي يف القلِب َتَتجذْر
اأكتُب ذكرياتي

موا�شَم فرحي واأحزاين
ِحكاياتي 

وِع�شقي ملوا�شِم التنِي والَزْعرْت
اأحكي لأحفادي حكايَة اجلهِل والعلِم

كي ينمو الأمُل يف عيونهم
واحلُب يف قلوبهم يكرْب

فاجلهل كالظالم �شعيٌف
والعلم كالنوِر ل ُيقهْر
�شاأعي�ض رغَم الِغياِب
يف قلِب الوطن ُحرًا 

ق�شيدَة َغزٍل
كتاَب علٍم وفكٍر 

اأ�شطورَة ع�شٍق 
اأغنيَة �شوٍق حزينة

مبذاِق الَعْلقِم وال�ُشكْر
و�شاأعود بعد عمِر الُعمِر ُمنت�شرًا
وقد حتررُت من الذنوِب والُعيوِب

من الُتهِم واملُنكْر
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وعلى كتفي عباءٌة عتيقٌة ُمعطرٌة
َطَرزْتها َجدتي على �شوِء القمِر

من �شنابِل القمِح وزهِر اللوِز
مواويِل �شوٍق فل�شطينيٍة حزينٍة

عا�شْت عمر الزمِن َتَتح�شْر
وَزْرَك�َشْتها بالأبي�ِض والأ�شوِد

بالأحمِر والأخ�شْر
درو�س من احلياة

اأهمها  �شتى،  طرق  باتباع  معارفه  ويكت�شب  الإن�شان  يتعلم 
الدرا�شة يف املدار�ض واجلامعات، قراءة الكتب واملجالت واجلرائد 
بانتظام، املمار�شة العملية من خالل القيام باأعمال حرفية اأو مهنية 
والغناء  والرق�ض  اللغات  مثل  اأ�شياء حمددة  التدرب على  خمتلفة، 
باأداء  قيامهم  اأثناء  النا�ض  من  الغري  مراقبة  والريا�شة،  والتمثيل 
بع�ض الأعمال مثل الألعاب البهلوانية يف ال�شريك، التعلم على اأيدي 
الغري مهارات مثل ركوب اخليل وزراعة الورود اأو تغيري عجلة �شيارة، 
اأ�شرار  اىل  والتعرف  والنباتات  احليوانات  تعي�ض  كيف  ومالحظة 
حياتها. يف العادة، ي�شتخدم الإن�شان جميع هذه الطرق اأو معظمها، 
غالبًا من دون وعي، ويتعلم منها الكثري بدرجات متفاوتة، ما عدا 
من ُحرم من النا�ض من نعمة القراءة اأو حا�شة الب�شر اأو ال�شمع. اإن 
اختالف هذه الطرق عن بع�شها البع�ض، واحتياج كل منها ملهارات ل 
ميلكها كل اإن�شان بنف�ض القدر، جعلت النا�ض يعي�شون جتارب حياتية 
خمتلفة، متباينة من حيث الإثارة وامللل، الرثاء والفقر، العطاء وقلة 

العطاء، النجاح والف�شل. 



40

عليها  يعتمد  التي  التعليم  م�شادر  اأهم  اأن  فيه  �شك  ل  مما 
الإن�شان يف حياته تاأتي مما ينتجه غريه من النا�ض من اأ�شياء مادية 
الأفكار  مثل  مادية  غري  واأ�شياء  واملختربات،  والآلت  املعدات  مثل 
والروايات والربامج الثقافية وبرامج الكمبيوتر، وما يقوم به البع�ض 
واخلطابة  والغناء  والرق�ض  التمثيل  مثل  ا�شتعرا�شات  من  الآخر 
التعليم  لو�شائل  الأهم  امل�شدر  هو  الإن�شان  اإن  نعم...  والريا�شة. 
واحليوان  النبات  جتربة  اأهملنا  اإذا  الكثري  نفقد  لكننا  والتثقيف، 
والطبيعة. وكما ي�شري تاريخ تطور املجتمعات الإن�شانية، كانت الثورة 
اأهم  الطبيعة  اأ�شرارها من مراقبة  الإن�شان  اكت�شف  التي  الزراعية 
اإىل  الرببرية  من  النتقال  من  الإن�شان  مكنت  اإذ  التاريخ،  يف  ثورة 
احل�شارة، من حياة الرعي والتنقل يف الرباري والأدغال اإىل حياة 
الإ�شتقرار يف قرى ومدن اأكرث اأمنًا ورفاهية. ولقد جاء النتقال من 
املراقبة  ا�شلوب  عرب  الزراعي  الع�شر  اإىل  الرعوي  القبلي  الع�شر 
وا�شتخدام  النبات  دورة حياة  اىل  التعرف  الإن�شان من  الذي مكن 
وممار�شة  ال�شتقرار  ومع  الأر�ض.  فالحة  فنون  تطوير  يف  معارفه 
لأول  فائ�ض غذائي  اإنتاج  الإن�شان  ا�شتطاع  ب�شكل منتظم،  الزراعة 
ذلك  تبع  وما  التقدم  فكرة  مليالد  مقدمة  كان  تاريخه،  يف  مرة 
ون�شوء  كثرية،  ديانات  وظهور  معريف،  وتراكم  ثقايف  تطور  من 
وتبلور  التجارية،  الن�شاطات  وتزايد  عظيمة،  واإمرباطوريات  دول 

احل�شارة ب�شكل وا�شح.
من وحي الطبيعة

يالحظ كل من مير على نبع ماء يخرج من بطن جبل اأن مياه 
التي  املنطقة  ووعورة  ال�شخور  ق�شوة  رغم  طريقًا  لها  �شقت  النبع 
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حتيط بها، واأن مياه النبع ت�شري يف جمرى مل يتغري منذ رمبا مئات 
الآلف من ال�شنني. اإن من يتمعن يف هذا الأمر جيدًا �شوف يكت�شف 
اإل  اأمام ال�شخور،  املتناهي  املاء و�شعفه  ليونة  الرغم من  اأنه على 
اأنه قادر على تطويعها و�شقها. لكن من املوؤكد اأن مياه النبع احتاجت 
رمبا لألف عام كي ت�شق لها طريقًا ب�شيطا جتري فيه، واأن املجرى 
ال�شنتيمرت. وهذا  املليون من  واحد يف  �شنة رمبا مبقدار  يتعمق كل 
اأهداف،  من  الإن�شان  اإليه  يرنو  ما  بتحقيق  كفيلة  املثابرة  اأن  يعني 
اإرادة حتى  هناك  كانت  اإذا  م�شتحيل  ا�شمه  �شيء  هناك  لي�ض  واأنه 
بليونة حفنة ماء عذب. لو افرت�شنا اأن لذلك النبع ال�شغري عقاًل، 
بطن  من  اخلروج  بعد  اإليه  �شيذهب  الذي  املكان  يف  �شيفكر  فهل 
اجلبل؟ هل يهمه اأن ي�شب يف نهر اأو يف بحرية اأو يتوه يف حقل قمح 
اأو حنون؟ اإن من املوؤكد اأنه لن يفكر يف مثل هذه الأ�شياء، بل �شيفكر 
اأوًل يف اخلطوات ال�شغرية التي ت�شاعده على اخلروج من �شجنه يف 
بطن اجلبل... يف البحث بني ال�شخور عن �شقوق اأحدثتها التغريات 
املناخية والرباكني على مدى باليني ال�شنني ال�شابقة كي ي�شهل عليه 

الت�شلل منها و�شق طريقه من خاللها اإىل احلرية. 
وهذا يعني اأن على الإن�شان اأن ل يحلم دومًا بهدف كبري ير�شمه 
لنف�شه، لأن احللم يف مثل هذه احلالة قد يوحي اإليه باأن الهدف اأكرب 
بكثري مما لديه من اإمكانيات، ما قد يت�شبب يف اإي�شاله اإىل حالة من 
الياأ�ض اأو الحباط قبل اأن يخطو خطوته الأوىل نحو الهدف. لذلك، 
اأن  بدًل من تخيل الهدف الكبري يف �شورته النهائية، على الإن�شان 
يف  وتو�شله  الهدف  من  تقربه  التي  ال�شغرية  اخلطوات  على  يركز 
نهاية املطاف اإىل حيث يريد. اإن النجاح يف ا�شتكمال خطوة �شغرية 
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وتخطي عقبة اأ�شغر من �شاأنه اأن يعود على ال�شخ�ض املعني بالر�شا 
اأما  الأكرب.  العقبات  تخطي  على  بقدرته  ثقته  ويعزز  النف�ض،  عن 
تخيل الهدف ب�شكل متوا�شل يف و�شعه املتكامل، فمن �شاأنه تاأجيل 
و�شياع  الكبرية،  لتخاذ اخلطوة  انتظارًا  ال�شغرية  اتخاذ اخلطوة 
اأنه  اإن�شان  يدرك  وحني  النادرة.  الفر�ض  ورمبا  الوقت  من  الكثري 
اأ�شياع الكثري من الوقت والفر�ض، ي�شتويل عليه عادة �شعور غريب 
يجعله يرى الهدف يبتعد يومًا بعد يوم، فيما يرى الطريق اإليه تبدو 

اأكرث �شعوبة �شاعة بعد �شاعة.
يقع البحر امليت بني الأردن وفل�شطني، وي�شكل مع نهر الأردن 
من  البحر  ذلك  يزور  من  اإن  البلدين.  بني  الفا�شل  احلدود  خط 
فيه  املياه  من�شوب  اأن  يالحظ  الفل�شطيني  اأو  الأردين  اجلانب 
امللوحة  ن�شبة  واأن  قرن،  ن�شف  قبل  عليه  كان  عما  كثريًا  انخف�ض 
احلالتني  يف  ال�شبب  ويعود  كثافة.  اأكرث  اأ�شبحت  املاء  يف  واملعادن 
ت�شمى  التي  املنطقة  تلك  يف  الأمطار  قلة  الأول،  رئي�شيني:  لعاملني 
منطقة »الأغوار«، وهو ا�شم اكت�شبته على ما يبدو ب�شبب انخفا�شها 
عن �شطح البحر، اإذ ميثل البحر امليت النقطة الأكرث انخفا�شًا عن 
�شطح البحر يف العامل. والثاين قيام اإ�شرائيل ب�شرقة معظم مياه نهر 
الأردن الذي يغذي ذلك البحر باملاء، وا�شتخدامها يف ري الأرا�شي 
ال�شتيطانية  م�شاريعها  من  كجزء  عليها  ا�شتولت  التي  الزراعية 
الأردن  نهر  مياه  و�شرقة  المطار  قلة  اإن  فل�شطني.  ال�شتعمارية يف 
منه،  يتبخر  عما  تقل  امليت  البحر  ت�شل  التي  املياه  كميات  جعلت 
ما ت�شبب يف تراجع من�شوب املياه عامًا بعد عام. وب�شبب ما لذلك 
البحر من اأهمية تاريخية و�شياحية ودينية خا�شة لدى امل�شيحيني، 
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فاإن احلكومة الأردنية قامت بطرح م�شروع لبناء قناة تربط البحر 
الأحمر بالبحر امليت لتعوي�شه عما فقده من مياه. وهذا يعني اأن كل 
�شيء بحاجة لغذاء، الإن�شان واحليوان والنبات، حتى البحر والنهر، 
للذبول  يعر�شه  الرئي�شي  غذائه  م�شدر  من  �شيء  اأي  حرمان  واأن 

واجلفاف واملوت، كما اأن كل �شيء يتغري مع تقادم الزمن. 
من وحي الطي�ر

منها  اأي  تدم  �شريعًا يف حياتي، مل  هناك ثالث جتارب مرت 
اأكرث من ثالثني دقيقة، لعبت الطيور الأدوار الرئي�شية يف ت�شكيلها، 
بنا من  فيما يحيط  والتفكري  التاأمل يف معنى احلياة  اإىل  ودفعتني 
الأيام،  اأ�شياء مادية وغري مادية ت�شكن خلف املرئي. ففي يوم من 
خرجت اإىل حديقة البيت اخللفية ومعي حفيدي الأول »ليث«، وكان 
من  جمياًل  ع�شفورًا  راأيت  وهناك  ال�شنتني.  حوايل  حينئذ  عمره 
منطقة  من  وتتخذ  احلديقة  يف  با�شتمرار  تتواجد  التي  الع�شافري 
ل  الأر�ض  على  جال�شًا  الع�شفور  كان  لها.  دائمًا  وطنًا  وا�شنطن 
منه حتى  اقرتبت  يتحرك...  نحوه على حذر، مل  �شرت  يتحرك... 
من  حلظات  بعد  تبعني  يتحرك.  مل  اأنه  اإل  تالم�شه،  قدمي  كادت 
عن  ال�شور  بع�ض  له  وياأخذوا  الع�شفور  لي�شاهدوا  البيت  يف  كان 
قرب. وعندها قال البع�ض ل بد اأن جناح الع�شفور مك�شور. لكنني 
لحظت اأنه يف �شحة جيدة، لذلك قلت ل بد من �شبب اآخر مينعه 
من الطريان. وفيما كنا نتحاور ونحاول تف�شري �شبب عدم ت�شرفه 
كع�شفور والهروب من اأمامنا، حترك ببطء، ثم رك�ض بن�شاط، ثم 
اأقلع تاركًا خلفه ما يرتكه كل خملوق حني ي�شعر باحلاجة للتخل�ض 
من بع�ض النفايات يف داخله... در�ض ب�شيط يقول اإن على كل خملوق 
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اأن  اأن ياأخذ وقته حني ي�شعر باحلاجة للتخل�ض من الرباز... عليه 
ل ي�شتعجل الأمور كي ي�شعر براحة جُتدد ن�شاطه وحيويته... هناك 
الوقت  من  يكفي  ما  املهمة  لهذه  يكون  واأن  بد  ول  �شيء،  لكل  وقت 

لعطائها ما ت�شتحق من اأهمية.
اأحد الأيام يف  اأمام �شباك املطبخ بعد ظهرية  اأقف  فيما كنت 
بوادر ربيع عام 2006، هبط فجاأة �شرب ع�شافري يتكون من اأكرث 
البيت  حديقة  يغطي  الذي  الأخ�شر  الع�شب  فوق  ع�شفور  األف  من 
اإىل  الأخ�شر  من  حلظة  يف  يتغري  احلديقة  لون  جعل  ما  الأمامية، 
لون يختلط فيه الأخ�شر بالأحمر بالرمادي. كانت الع�شافري على 
ما يبدو تتوقف بع�ض الوقت للراحة على طريق طويل لوطن قدمي، 
فيما كانت ال�شم�ض تبعث الدفء يف كل مكان وُتغري كل خملوق على 
بالغ  هدوء  يف  الع�شافري  جل�شْت  الف�شية.  اأ�شعتها  يف  ال�شتحمام 
وثني،  حمراب  يف  خ�شوع  يف  تتعبد  وكاأنها  ال�شم�ض،  باأ�شعة  تتظلل 
يتململ  اأو  اأراقبها عن قرب... مل يتحرك ع�شفور  وقفُت م�شدوها 
كاأنها  اليوم  ذلك  يف  الع�شافري  بدت  تقريبًا...  �شاعة  ن�شف  ملدة 
متاثيل حية تركتها ع�شور قدمية لتنعم بالهدوء على ب�شاط اأخ�شر 
تظلله �شم�ض ربيع دافئ. وبعد اأن ا�شرتاحْت ومتتعْت باأ�شعة ال�شم�ض 
مبا يكفي، انطلقت تلك الع�شافري يف طريقها اإىل وطنها الآخر... 
وما اأن حترك ع�شفور كان يقف يف طرف احلديقة حتى حتركت كل 
الع�شافري الأخرى يف نف�ض اللحظة، وخالل ثوان عاد املكان اإىل ما 
كان عليه. تركتني الع�شافري بتجربة تقول اإن كل عمل عبادة، لذا 
وم�شاعر  ي�شتحقه من وقت  ما  لكل عمل  يعطي  اأن  على كل خملوق 
اأهم  هو  الرتكيز  به...  يوؤمن  الذي  ربه  لعبادة  يعطي  كما  وتركيز 
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�شروط اتقان اأي �شيء، وكل عمل ُمتقن هو نبع متعة ل ين�شب.
وتاراجونا  بر�شلونة  ملدينتي  بزيارة  قمت يف �شيف عام 2007 
ال�شمد  عبد  العزيز  ال�شديق  هناك  ا�شتقبلني  حيث  اإ�شبانيا  يف 
فاطمي الذي كان يقيم ويدر�ض يف تاراجونا. عبد ال�شمد هو اأحد 
الأخوين  جامعة  يف  وزمالتهم  بتدري�شهم  ا�شتمتعْت  الذين  الطالب 
تعي�ض  اأن  املوؤكد  به عالقة  �شداقة جميلة من  اإفران، وربطتني  يف 
العمر كله. اأخذين عبد ال�شمد لأماكن خمتلفة، لل�شواطئ القريبة 
البحر وتطل عليه من  ت�شرف على  التي  املدينة  تلك  تاراجونا،  من 
علو �شاهق بكربياء، ويتخللها �شارع عري�ض يف و�شطه حديقة جميلة، 
يبداأ ب�شاحة �شغرية حتيط بن�شب تذكاري يت�شكل من جمموعة من 
التماثيل، وينتهي براأ�ض اجلبل املطل على البحر. تتو�شط كل حارة 
من حارات املدينة �شاحة �شغرية حتيط بها املطاعم من كل جانب. 
لزيارة  الثالث  اليوم  تاراجونا، ذهبنا يف  يومني يف  بعد ق�شاء 
بر�شلونة، �شرنا هناك على طول �شارع لرامبيا الذي ينتهي بالبحر 
من  اأول  كولومب�ض،  الرحالة  متثال  يقف  حيث  املتو�شط  الأبي�ض 
و�شل اإىل اأمريكا يف اأواخر القرن اخلام�ض ع�شر. �شارع لرامبيا هو 
بالتاأكيد اأجمل �شارع يف بر�شلونة واأكرثها حيوية وثراء من الناحية 
الروعة  مبان قدمية غاية يف  تقف على جانبيه  والفنية،  التاريخية 
من حيث البناء والت�شميم والنقو�ض. وي�شاهد الزائر لتلك املدينة 
اأ�شكال خمتلفة، بع�شها  ال�شارع ذات  متاثيل كثرية تقف على طول 
قدمي وبع�شها حديث، وبع�شها الآخر ب�شر يحاولون تقليد التماثيل 
اأ�شحابها.  �شخ�شيات  تقم�ض  اأي�شًا  ورمبا  وغرابتها،  جمودها  يف 
تتو�شطها  �شغرية  �شاحة  هناك  ال�شارع،  نهاية  اإىل  الو�شول  وقبل 
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نافورة يوؤمها الزوار، تغ�ض باأ�شراب احلمام الذي يع�شق ال�شتحمام 
الطعام  الزوار  له  يقدم  فيما  زوارها،  بت�شلية  وي�شتمتع  مياهها  يف 

ويلتقطون معه ال�شور التذكارية. 
بالقرب  ميتة  حمامة  وجود  ال�شاحة  تلك  و�شلنا  حني  لحظت 
بعد  جاءت  با�شتمرار.  املت�شاقط  املاء  رذاذ  يبللها  النافورة  من 
احلمامة  جثة  فوق  وقفت  ما،  نوعًا  احلجم  كبرية  حمامة  حلظات 
امليتة باعتزاز، وكاأنها حتتفل بن�شوة الن�شر. لكنها ما كادت تعتلي 
ظهر جثة زميلة لها حتى هاجمتها حمامة اأخرى وا�شطرتها للنزول 
اأعادت الكرة  عن ظهر اجلثة والبتعاد عنها، لكن احلمامة الأوىل 
ثانية بعد حلظات، ما ا�شطر احلمامة الأخرى ملهاجمتها مرة اأخرى 
الثالثة  للمرة  الأوىل  احلمامة  قامت  تقريبا،  دقيقة  بعد  وطردها. 
تقومان  حمامتني  �شاهدت  وعندها  امليتة.  احلمامة  ظهر  باعتالء 
اختفت احلمامات جميعا عن  ب�شرعة ومالحقتها حتى  مبهاجمتها 
امليت،  كرامة  احرتام  وجوب  يف  رائع  در�ض  البحر.  فوق  الأنظار 
وعدم الحتفال بن�شوة ن�شر ُمفرغ يكون ثمنه حياة الآخر. اإن قيام 
�شخ�ض بقتل �شخ�ض اآخر جرمية، وما دام احلمام ل ُيجيز الحتفال 

بجرمية، اإذًا ل يجوز لإن�شان اأن يحتفل بقتل �شخ�ض اآخر اأو موته. 
من كلمات ال�الدين

بينها  من  قدمية،  اأمثال  بع�شها  كثرية،  مقولت  لوالدي  كان 
ُي�شرتى  الذي  الرجل  »اإن  الأوىل  اأهمية خا�شة: تقول  مقولتان ذات 
باملال رخي�ض« وهذا يعني اأن الإن�شان الذي ي�شمح لنف�شه باأن ُيباع 
الآخرين.  ي�شتحق احرتام  نف�شه ول  وُي�شرتى هو �شخ�ض ل يحرتُم 
فالرتكيز على امل�شلحة دون �شواها، وال�شعي احلثيث للح�شول على 
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املال واإهمال املبادئ يجعل الإن�شان رخي�شًا يف اأعني الغري. كما قد 
تعني هذه املقولة اأي�شًا اأن على الإن�شان اأن ُينفق اأحيانًا بع�ض املال 
وجتعل  �شبيله  تعرت�ض  قد  رخي�شة  امراأة  اأو  رخي�ض  رجل  ل�شراء 
واملراأة  الرخي�ض  الرجل  �شراء  اإن  جيدًا،  نعلم  وكما  �شعبة.  حياته 
الرخي�شة هو ما يفعله الكثري من الأثرياء العرب �شعيًا وراء املتعة 
العرب دومًا �شعيًا لالنفراد يف  وا�شتعباد الآخر، وما يفعله احلكام 
ال�شلطة وجتنيد العمالء للتج�ش�ض على املواطنني. اأما مقولة الوالد 
الثانية فتقول، »هني قر�شك ول تهني نف�شك«، مبعنى اأن على الإن�شان 
واأن  ل�شرائه،  املال  لديه ما يكفي من  ب�شيء  نف�شه  اأن ل يبخل على 
نف�شه  توظيف  يتحا�شى  واأن  نف�شه،  خلدمة  ماله  يوظف  اأن  عليه 
خلدمة ماله. اإذا احتاج اإن�شان مثاًل لإجراء اإ�شالح يف بيته، فاإن من 
الأف�شل اأن يعطي العمل ل�شخ�ض خمت�ض واأن يدفع له اأجرًا عادًل 
بدًل من اإ�شاعة وقته يف عمل قد ل يتقنه. كما اأن على الإن�شان اأن 
ل يهني نف�شه وي�شتجدي ثريًا اأو م�شوؤوًل حكوميًا اإذا كان با�شتطاعته 
اآلف  نعلم، هناك  وكما  ي�شتهي مباله اخلا�ض.  ما  اأن يح�شل على 
املي�شورين من العرب الذين ي�شتجدون امللوك والأمراء يف بالدهم 
للح�شول على عالج يف اخلارج اأو على منحة درا�شية لأبنائهم، فيما 

تتكد�ض الأموال يف ح�شاباتهم البنكية باملاليني. 
ُتظهر مدى ما  الكلمات  اأخط هذه  واأنا  هناك حكاية تذكرتها 
ميكن اأن يذهب اإليه رجل بخيل للت�شحية ب�شحته حفاظًا على اأقل 
ليقول  الأيام  من  يوم  يف  الأ�شخا�ض  اأحد  ات�شل  ماله.  من  القليل 
باأنه يعرفني منذ اأيام الدرا�شة يف القاهرة، واأنه جاء لأمريكا بحثًا 
عن عالج ملر�ض يعاين منه ويوؤثر على ن�شاطه ب�شكل �شلبي كبري... 
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كان الرجل قد ح�شل على رقم تلفوين من اأخي اأحمد يف هيو�شنت. 
با�شطحابه  وقمت  اأتذكره،  ل  اأنني  مع  بالرتحاب  الرجل  ا�شتقبلت 
ملكتب طبيب كان على موعد معه. وكما اأخربين ال�شيد ب�شام الذي 
�شعودي  اأمري  لدى  يعمل  كان  مي�شورة،  نابل�شية  عائلة  من  ينحدر 
منذ التخرج من اجلامعة يف عام 1962، واأنه جمع من عمله مبالغ 
�شركات  يف  بع�شها  ا�شتثمر  الدولرات،  مباليني  تقدر  كبرية  مالية 
تناول  ا�شتوجبت  �شمنة غري عادية  يعاين من  ب�شام  وعقارات. كان 
الطبيب  و�شفه  الذي  الدواء  تكلفة  لكن  يومي،  ب�شكل  خا�ض  دواء 
كانت مرتفعة نوعًا ما، حوايل مئة وخم�شني دولرًا يف ال�شهر. رف�ض 
واحدة،  ياأخذ حبة  اأن  دون  ال�شعودية  اإىل  وعاد  الدواء  �شراء  ب�شام 
اأخرى  حكاية  هناك  له.  الدواء  ب�شراء  الأمري  ياأمر  اأن  انتظار  يف 
تتعلق ب�شديق اأحبه واأعرفه منذ �شنوات، تزيد ثروته على مئة مليون 
دولر، اإل اأنه يبخل على نف�شه بكل �شيء تقريبًا، لكنه ل يبخل على 
اأن غالبية  يتاأمل حال الأثرياء عامة يكت�شف  اإن من  عائلته ب�شيء. 
اأثرياء الغرب تقوم بتوظيف اأموالها يف خدمتها، فيما تقوم غالبية 

اأثرياء العرب بال�شماح للمال با�شتعبادهم.
اإن التفكري يف مقولت الوالد من ناحية، و�شلوك اأحد اإخوتي من 
ناحية ثانية قادين لتعلم در�ض اآخر بالن�شبة للمال وكيفية الت�شرف 
مرتفعًا  ثمنها  كان  لو  اأ�شياء حتى  من  الإن�شان  يحتاجه  ما  »اإن  به. 
على  القدرة  املعني  ال�شخ�ض  لدى  كان  اإذا  رخي�شة  تعترب  جدًا، 
الثمن مهما  الإن�شان يعترب غايل  واإن كل �شيء ل يحتاجه  �شرائها، 
كان رخي�شًا، حتى واإن كان لدى ال�شخ�ض املعني باليني الدولرات«. 
باآخر...  اأو  ب�شكل  ا�شتثمار  هو  الإن�شان  يحتاجه  ما  على  النفاق 
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اأو يف  اأو عناية �شحية  اأعمال جتارية  اأو  ا�شتثمار يف معارف علمية 
اأولد بحاجة لتعليم وتربية �شليمة. اأما النفاق على �شيء ل يحتاجه 
الإن�شان فيعترب اإ�شرافًا وتبذيرًا ياأخذ من وقت الإن�شان وماله الكثري 
اأو القليل من دون طائل، وقد ي�شكل عبئًا عليه على املدى الطويل. 
اليوم حلملة  يتعر�ض  �شبابنا  اأن  املقولة  اأهمية هذه  يزيد من  ومما 
اأموال  من  لديهم  ما  لإنفاق  جرهم  ت�شتهدف  الدعاية  من  طاغية 
اإليه من ب�شائع وخدمات.  قليلة على ما يحتاجون وما ل يحتاجون 
فهذا زمن تطغى عليه النزعة ال�شتهالكية وحب التظاهر، ويتعر�ض 
مثل  �شلبية  غرائز  واإثارة  والت�شليل  اخلداع  لأ�شاليب  فيه  الإن�شان 
الآخر  البع�ض  وت�شلب  البع�ض،  موارد  ت�شتنزف  والغرية  احل�شد 

حريته، واأحيانًا كرامته. 
اأما كلمات الوالدة، فاأختار منها مقولتني من اأقوال اإمراأة رائعة 
اأحبت النا�ض من قلبها، ومل تعرف احل�شد اأو الغرية يف حياتها، ومل 
ت�شارك يف عملية منيمة على الطالق. كان جواب الوالدة على كل 
�شوؤال يتعلق بالآخر، »كل النا�ض خري وبركة«، وهذا دفعني اإىل الثقة 
بكل اإن�شان اأتعرف اليه، واأن ل اأفقد ثقتي ب�شخ�ض اإل بعد اأن يخون 
الثانية فكانت دعوتها  اأما املقولة  الثقة، غالبًا لأكرث من مرة.  تلك 
ُيحبْب  اأبدًا، »اهلل  اأ�شبع منها  املف�شلة يل... ب�شع كلمات رقيقة مل 
ال�شحر  الب�شيطة فعل  الكلمات  لتلك  اإبني«. كان  يا  النا�ض فيك  كل 
يف نف�شي ويف حياتي، جعلتني اأخرج من البيت بعد وداعها كل �شباح 
يف  �شاأقابله  من  كل  باأن  ثقة  تعطيني  كبرية  ابت�شامة  وجهي  وعلى 
طريقي من النا�ض �شيبدي حبه يل. نعم، كانت تلك الكلمات �شحر 
والثقة  وبناتها على احلب  اأبنائها  تربية  كله يف  العمر  والدة ق�شت 
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م�شافرًا يف عني  اأريحا  من  وحني خرجُت  واملودة.  والكرم  والأمانة 
الأمل بحثًا عن املعرفة واحلرية، ودخلت بعدها رحلة العمل واحلياة 
املعقدة، اكت�شفت اأن البت�شامة القدمية ما تزال حتتفظ برونقها ومل 

تفقد �شحرها، واأنها قادرة على تذليل الكثري من ال�شعاب. 
�شافرت مع �شديق اإىل املغرب يف �شيف عام 2006 عن طريق 
دبي، وبعد ق�شاء اأ�شبوعني يف ربوع املغرب التي اأع�شقها، ُعدنا اإىل 
اأن  البي�شاء  الدار  مطار  يف  اكت�شفنا  اأي�شًا.  دبي  طريق  عن  عمان 
عمان.  اإىل  دبي  من  احلجز  باإلغاء  قامت  الإمارات  طريان  �شركة 
غ�شب �شديقي كثريًا... حاولت اأن اأقنعه باأن امل�شكلة ب�شيطة وميكن 
ما  عليه  اأن غ�شبه طغى  اإل  تاأكيد احلجز،  واإعادة  دقائق  حلها يف 
جعله ي�شرخ يف وجه موظفة ال�شتقبال بطريقة غري لئقة. وحيث 
احلجز،  اإلغاء  يف  دور  لها  يكن  مل  اجلميلة  املغربية  الفتاة  تلك  اأن 
طلبت  بحقها.  ول  بحقه  ل  لئقة  تكن  مل  بطريقة  عليه  ردت  فاإنها 
ال�شركة يف  اإىل مكتب  اإىل قاعة النتظار، وذهبت  اأن ي�شبقني  منه 
املطار، ويف الطريق تذكرت البت�شامة. ا�شتقبلتني املوظفة بابت�شامة 
عري�شة مماثلة، اأعادت احلجز وقامت بتاأكيده، ثم �شاألتني ال�شوؤال 
لها  قلت  اأقدمها لك؟  اأن  ا�شتطيع  اأخرى  املعهود: هل هناك خدمة 
اأن تنقلينا اإىل الدرجة الأوىل... لقد �شافرنا  بكل تاأكيد... ميكنك 
مع �شركتكم عدة مرات من دون اأن نح�شل على خدمة اإ�شافية... 
وعلى  املديرة  املديرة. جاءت  اأ�شاأل  قالت دعني  تفكري،  بعد حلظة 
اأن  اإن الدرجة الأوىل غري مكتظة، وي�شعدنا  وجهها ابت�شامة قائلة، 
خمتلف  نوع  من  ابت�شامة  اأحمل  �شديقي  اإىل  عدت  اإليها.  ننقلكم 
ومعها بطاقات ركوب جديدة يف الدرجة الأوىل. مل ي�شدق ما فعلت، 
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ل  ال�شاحر  اأن  اإل  اإقناعهم،  ا�شتطعت  كيف  يعرف  اأن  حاول  لذلك 
ُيطلع النا�ض عادة على حيل ال�شحر التي يلجاأ اإليها، بل على اأعماله 
نتحدث  قد  اآخر،  مثري  �شيء  حدث  الطائرة  ويف  فقط.  ال�شحرية 
عنه يف مكان اآخر. لكنني مع الأ�شف مل اأتذكر تلك البت�شامة كلما 
وين�شيني  الراأ�ض  اإىل  اأحيانًا  ي�شل  الغ�شب  كان  اإذ  اإليها،  احتجت 
البت�شامة و�شحر البت�شامة، وحني اكت�شف حاجتي اإليها ل اأجدها، 

تخذلني بعد اأن اأكون قد خذلت نف�شي ون�شيتها.
يتاأثر كل اإن�شان باأحداث وجتارب وقعت له ولغريه من النا�ض، 
بال  حكماء  عقول  نحتتها  وحكم  قدمية  واأمثلة  �شعبية  ومبقولت 
اإىل  ومييل  بع�شها  يحفظ  يجعله  ما  عدد،  بال  ع�شور  عرب  ح�شر 
»اإن  تقول  حكمة  اأحبها،  التي  واحلكم  الأمثلة  من  بها.  التم�شك 
الإن�شان الأغنى لي�ض من ميلك الأكرث من املال، بل من يحتاج اإىل 
الأقل«، وب�شبب اإعجابي بهذه احلكمة وجدت نف�شي اأتبعها بال وعي 
يف تعاملي مع املال واملادة ب�شكل عام... ل اأميل اإىل تكدي�ض الأموال، 
ول اإىل ال�شراف يف اإنفاقها حني تتوفر، واأحافظ على �شقف توقعات 
مادية منخف�ض. مع هذا اأعتقد، وجتربتي احلياتية تثبت ذلك، اأن 
اأغلى ما ميلكه الإن�شان هو العلم واملعرفة واحلب الذي يختزنه يف 
اأن يح�شل  اإن�شان  اأمور غري ح�شية ل ميكن لأي  راأ�شه وقلبه، وهذه 
على ما يكفي منها مهما طال به العمر، ومهما فعل به الزمن. اأما 
الآخرين  يجعل  اأن  اإن�شان  باإمكان  »لي�ض  فتقول،  الثانية  احلكمة 
يحبونه، لكن باإمكان كل اإن�شان اأن يجعل نف�شه حمبوبًا«. وحيث اأن 
احلب هو الوجه الآخر للثقة، فاإن النا�ض ل حُتب من ل تثق بهم، كما 
اأن  واأنهم ل يثقون مبن ل يحبون. لذلك على الإن�شان الذي يرغب 
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واأن يفر�ض احرتامه على غريه  للثقة،  اأهاًل  اأن يكون  يكون حمبوبًا 
من النا�ض عرب احرتام نف�شه والرتفع عن املهاترات والأمور التافهة. 
يف  حكمة  اأعظم  كانت  رمبا  اأنها  اأعتقد  والتي  الثالثة،  احلكمة  اأما 
تاريخ احل�شارات الإن�شانية، فهي احلكمة العربية التي تقول »العفو 
عند املقدرة«. وهذا يعني اأن اأعظم موقف يتخذه اإن�شان اأو �شعب هو 
الأ�شف،  مع  لكن  عقابه.  على  قادرًا  يكون  حني  اخل�شم  عن  العفو 
ُم�شتباح  اأخالقي  قانون  اأكرث  العظيمة هي  كانت هذه احلكمة  رمبا 
التيارات  وجميع  احلكم،  اأنظمة  كل  ت�شتبيحه  العربي،  وطننا  يف 

العقائدية، وكل الأثرياء والأقوياء، وكل الثورجيني.   
االإ�صراف واالدخار

لكنه  لعقود،  ل�شنوات ورمبا  النا�ض من عا�ض فقريا  هناك من 
العمر كله  الفقر، وهناك من ولد ُمرتفا، لكنه يعي�ض  جتاوز حاجز 
يت�شرف كفقري، ل ينفق من ماله ما يكفي حلياة مريحة، ل يتربع 
اجتماعية  اأو  تعليمية  موؤ�ش�شة  بدعم  يقوم  ول  حمتاج،  اأو  لفقري 
خريية. وب�شبب خوف معظم الأثرياء على اأموالهم، فاإنهم يفقدون 
�شك  حالة  ويعي�شون  بالهم،  وراحة  و�شحتهم  اأ�شدقاءهم  عادة 
م�شتدمية ي�شعرون معها باأن كل من يقرتب منهم يريد مالهم ولي�ض 
الفقر  الفقراء من جتاوز حاجز  املقابل، هناك من  �شداقتهم. يف 
والطبقية وان�شم ل�شفوف النخبة الجتماعية اأو الفكرية ب�شبب ما 
ح�شل عليه من علم، لكنه بقي خمل�شا ملا�شيه، يتذكر حياة الفقر 
واحلاجة، يح�ض باأحا�شي�ض ال�شعفاء والبوؤ�شاء، يدافع عن ق�شاياهم 
وينت�شر لهم وي�شاعدهم بقدر الإمكان. مل يبَق من هذا اجليل يف 
العامل العربي �شوى اأعداد قليلة، يعي�شون يف عزلة عن جمتمعاتهم 
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لنقل  الإعالم  و�شائل  اإىل  الو�شول  اأنظمة احلكم من  وقد حرمتهم 
جتربتهم احلياتية لغريهم من فقراء. من املوؤكد اأن يتجاوز الكثري 
اأعتقد  ل  اأنني  اإل  امل�شتقبل،  يف  املادية  الفقر  خطوط  الفقراء  من 
لأ�شباب  كثريا،  هوؤلء  بال  �شت�شغل  وال�شعفاء  الفقراء  مظامل  اأن 
عليه،  املهيمنة  ال�شتهالك  وثقافة  فيه،  نعي�ض  الذي  بالع�شر  تتعلق 
ومتزق املجتمع اإىل فئات غري متجان�شة، وطغيان املال على كل قيمة 

اجتماعية واإن�شانية.
الأمة  اأثرياء  ملعظم  بالن�شبة  الرثاء  تاريخ  ي�شتعر�ض  من  اإن 
طريق  عن  املال  على  ح�شل  اأغلبهم  اأن  يكت�شف  �شوف  العربية، 
وهذا  ال�شلطة.  ا�شتخدام  �شوء  اأو  الر�شوة  اأو  الحتيال  اأو  ال�شدفة 
من  لديه  ما  على  احلر�ض  كل  حري�شًا  عامة  العربي  الرثي  يجعل 
اأموال، يبدي ا�شتعدادًا لإهانة نف�شه يف �شبيل تنمية ثرواته، ول يتورع 
غالبًا عن ا�شتخدام ما لديه من �شلطة ل�شتغالل الفقراء وال�شعفاء. 
اأوروبا  يف  العامل،  اأثرياء  غالبية  اأن  املراقب  يالحظ  املقابل،  يف 
واأمريكا وبع�ض دول اآ�شيا مثل اليابان وكوريا اجلنوبية ح�شلوا على 
الرثوة عن طريق ال�شتثمار يف م�شاريع كبرية وبناء موؤ�ش�شات �شخمة 
ت�شتخدم اأحيانًا ع�شرات الآلف من العمال واملوظفني. لذلك يقوم 
العقول  اأف�شل  هوؤلء بالعمل على تنمية ثرواتهم من خالل توظيف 
اخلالقة يف بالدهم واأحيانًا يف العامل، والتو�شع يف بناء ما لديهم من 
بيوت حديثة وق�شاء  ب�شراء  والتمتع بحياتهم  ون�شاطات،  موؤ�ش�شات 

بع�ض الوقت كل عام يف منتجعات �شيفية و�شتوية. 
من ناحية ثانية، فيما يحاول الرثي العربي عموما عزل نف�شه 
وعدم  اأمواله،  يف  النا�ض  لطمع  حت�شبا  �شكنية  قالع  اأ�شوار  خلف 



54

الك�شف عن حجم ثرواته خوفا من »احل�شد«، يحاول الرثي الغربي 
عامة ك�شب املزيد من ال�شعبية واملكانة الجتماعية بالتربع جلامعات 
حماية  يف  وت�شهم  الفقراء،  تخدم  خريية  وجمعيات  وم�شت�شفيات 
البيئة والق�شاء على الأوبئة يف الداخل واخلارج. اأما الرثي العربي 
فقلما تربع بجزء من ثروته لن�شاط خريي اأو بيئي اأو علمي، بل على 
اأموالهم  با�شتخدام  الأثرياء  بع�ض  قيام  نالحظ  ذلك،  من  العك�ض 
وتاأ�شي�ض  لعالج،  بحاجة  فقري  كل  ت�شتغل  ربحية  م�شت�شفيات  لبناء 
جامعات جتارية ُت�شهم يف اإ�شعاف العملية التعليمية وتدمري العملية 
العرب وغري  والأعمال  املال  بالن�شبة لرجال  امل�شلحة  اإن  الرتبوية. 
العرب هي الوطن والهوية والق�شية، لذلك ل يجوز اأن نتوقع منهم 
يكلفه  اأكرث من هذا يقع يف خطاأ ج�شيم قد  يتوقع  غري ذلك، ومن 

الكثري. 
اىل  تعرفت  اأنني  اإىل  الأمل«  »م�شافر يف عني  كتاب  اأ�شرت يف 
اأثناء  م�شر  يف  املتقاعدين  واملمثلني  واملطربني  الأدباء  كبار  بع�ض 
عددا  اأن  منا�شبة  من  اأكرث  يف  لحظت  القاهرة.  يف  درا�شتي  فرتة 
منهم يدخن ال�شيجارة ب�شراهة، ويعي�ض حالة ع�شق مع اجلوزة، اأي 
الأرجيلة املطعمة باحل�شي�ض، ويلب�ض ثيابا رثة، ويعاين �شوء الأحوال 
ال�شحية. اإن اأنظمة التاأمينات الجتماعية يف غالبية الدول العربية 
ما تزال عاجزة عن تغطية احتياجات الفقراء وتوفري ما يكفي من 
الدخل للمتقاعدين للعي�ض حياة كرمية. لهذا قررت، من دون علم 
والتعليم  والأدب  الفكر  جمال  يف  م�شتقباًل  �شاأعمل  باأنني  م�شبق 
الذي ل يدر مال على �شاحبه، اأن ل اأ�شمح لنف�شي باأن تكون اأحوايل 
قررت  لهذا  العمر.  من  متقدمة  مرحلة  اأ�شل  حني  بائ�شة  املعي�شية 
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منذ اليوم الأول الذي عملت فيه اأن اأدخر ما يكفي من املال لتغطية 
احتياجاتي العادية ملدة �شتة اأ�شهر، على افرتا�ض اأنني �شاأجد عمال 
تزوجت،  اأن  بعد  لكن  الفرتة.  تلك  خالل  عملي  فقدت  اإذا  جديدا 
اأ�شيل، ومن ثم  اأ�شبحت امل�شئوليات اأكرب، وزاد حجمها بعد و�شول 
فرتة  لتغطي  املدخرات  لزيادة  دفعني  وهذا  كرمي.  ثم  ومن  حنني، 
اأطول و�شلت يف النهاية اإىل ثالث �شنوات، كانت مبثابة العثور على 
كنز ثمني حني بداأت فواتري اجلامعات التي در�ض فيها الأولد تتوارد 

ف�شال بعد اآخر.
الدخل  حدود  يف  النفقات  ح�شر  قررت  اأخرى،  ناحية  من 
والإمكانيات، مع حماولة ا�شتثمار جزء ب�شيط من الدخل يف عقارات 
ما  بع�ض  با�شتثمار  قيامي  ذلك  على  ترتب  ولقد  �شركات.  واأ�شهم 
جتمع لدي من اأموال قليلة يف قطع اأرا�ض رخي�شة يف الأردن وعدد 
�شغري من الأ�شهم. وحتى تبقى النفقات يف حدود الإمكانيات، قررت 
والقيام  اأمريكا،  يف  و�شيارة  بيت  �شراء  لغر�ض  اإل  القرتا�ض  عدم 
بت�شديد كل الفواتري ال�شهرية اأول باأول، مبا يف ذلك فاتورة بطاقات 
الئتمان، لذلك مل اأدفع �شنتا واحدا فائدة على بطاقة ائتمان منذ 
ل  وهنا  عام 1968.  اأك�شرب�ض يف  اأمريكان  بطاقة  على  اأن ح�شلت 
ويف  اأمريكا  يف  اجلامعي  التعليم  من  الدخل  باأن  العرتاف  من  بد 
الكويت، ومن العمل احلر كان كافيا ملواجهة الحتياجات الأ�شا�شية 
بال عناء يذكر، وذلك حتى منت�شف الثمانينات. لكن تراجع الدخل 
حينئذ مل مينعنا من العي�ض كما �شئنا، اإذ بداأُت يف بيع ما كان لدي 
�شوى  يبق  مل  حتى  الأخرى  تلو  الواحدة  الأردن  يف  اأرا�ض  قطع  من 
كل  على  اأن  يعني  وهذا  قطعة.  ع�شرة  اثنتي  اأ�شل  من  قطع  ثالث 
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اإن�شان اأن يدخر جزءا ب�شيطا اأو كبريا من دخله لتغطية احتياجاته 
امل�شتقبلية من دون اأن يبخل على نف�شه ويحرم اأولده مما يحتاجون 
من مدخرات  لديه  ما  وتوزيع  تعليم،  من  ينتظرهم  وما  اأ�شياء  من 
ل  مع ذلك،  وعقارات.  واأ�شهم،  نقد،  اأ�شا�شية:  ثالثة جمالت  على 
بد من التذكري باأن اأف�شل ا�شتثمار يقوم به اأي اإن�شان هو التعليم.. 

تعليم نف�شه وتعليم اأبنائه. 
بني احلاجة واالخرتاع

الخرتاع«،  اأم  »احلاجة  يقول  علمية  حقيقة  ُيعترب  مثل  هناك 
�شركات  وقيام  والتطوير،  البحث  ون�شاطات  العلمي  التقدم  لكن 
كثرية بطرح معدات واأجهزة الكرتونية جديدة يف الأ�شواق يوميًا مثل 
التلفونات الذكية وكامريات الت�شوير ذات الدقة الفائقة من حيث 
ال�شرعة وو�شوح ال�شورة، ت�شبب يف قلب تلك املعادلة راأ�شًا على عقب 
الأجهزة  معظم  جاءت  الواقع  ويف  احلاجة«.  اأبو  »الخرتاع  ليجعل 
امليكانيكية والكهربائية واخلدمات التي عرفها الإن�شان منذ بدايات 
القرن التا�شع ع�شر نتيجة ثانوية لن�شاطات البحث العلمي والتطوير 
التكنولوجي، ومن فعل اأ�شخا�ض يبحثون عن ال�شهرة اأو املال، ولي�ض 
نتيجة حلاجة حقيقية. وهذا يعني اأن الخرتاع خلق حاجات جديدة 
اأجربه  نف�شي  و�شع  يف  الإن�شان  و�شع  ما  قبل،  من  معروفة  تكن  مل 
على �شراء خمرتعات جديدة لتلبية حاجات خُمرتعة. ومع ا�شتمرار 
ن�شاطات البحث والتطوير العلمي، و�شعي الإن�شان نحو ال�شهرة واملادة 
واحلاجات،  الرغبات  وتوالدت  الخرتاعات،  تكاثرت  والراحة، 
حياته.  واأمور  نزواته  يف  التحكم  على  الإن�شان  قدرة  و�شعفت 
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وبداأت عمليات  الكهرباء  اكت�شاف  املثال، حني مت  �شبيل  وعلى 
ا�شتخدامها يف اإ�شاءة املنازل، مل يعد باإمكان اإن�شان لديه ما يكفي 
الثالجات  اخرتاع  بعد  خا�شة  دونها،  من  يعي�ض  اأن  الدخل  من 
والغ�شالت والتلفزيونات وغريها من اأدوات كهربائية منزلية. وهذا 
جعل الكهرباء تتحول ب�شرعة من ترف اإىل �شرورة، علما باأن الإن�شان 
مل ي�شعر بحاجة لكهرباء على مدى ع�شرات القرون. وحني مت اخرتاع 
التلفون، بداأ الثرياء با�شتخدامه ك�شيء كمايل، لكن مل مت�ِض عقود 
حتى اأ�شبح التلفون يف املكتب ودوائر احلكومة وال�شركات، ومن ثم 
يف البيت واجليب اأمرًا حيويا للغاية مل يعد بالإمكان ال�شتغناء عنه. 
وهذا ما حدث اأي�شًا بالن�شبة للراديو والتلفزيون والإنرتنيت، اإذ فيما 

بداأت كلها كماليات، انتهت بعد �شنوات �شرورات. 
اللكرتوين  الربيد  اأ�شبح  باأعوام،  الباردة  احلرب  انتهاء  بعد 
تكن  مل  جديدة  حاجة  خلق  ما  النا�ض،  بني  توا�شل  و�شيلة  اأهم 
طريقة  اأتعلم  اأن  ال�شروري  من  اأ�شبح  لذلك  قبل.  من  معروفة 
ا�شتخدام الكمبيوتر وما ي�شتلزمه ذلك من طباعة. كان من املمكن 
اإل  النا�ض،  من  الكثري  يفعل  كما  الطباعة  يف  اإ�شبعني  ا�شتخدم  اأن 
فقط  لي�ض  الكمبيوتر  ا�شتخدم  كي  الطباعة  اأتعلم  اأن  قررت  اأنني 
من  اأكتبه  ما  طباعة  يف  واأي�شًا  بل  اللكرتونية،  الر�شائل  كتابة  يف 
الطباعة  لتعليم  برنامج  لذلك بحثُت عن  وكتب.  درا�شات ومقالت 
والدرا�شات  املقالت  ع�شرات  كتابة  على  �شاعدين  الكمبيوتر،  على 
 2004 عام  يف  الإجنليزية.  باللغة  كتب  وثالثة  الفكرية،  واخلواطر 
قررت اأن اأتعلم الطباعة بالعربية، وحل�شن احلظ وجدت الربنامج 
املنا�شب لدى جريدة الد�شتور الأردنية، ما �شاعدين على كتابة �شتة 
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كتب، وع�شرات املقالت والدرا�شات واخلواطر الفكرية، اإ�شافة اإىل 
جمموعة »ذكريات تاأبى الن�شيان« التي تتكون من خم�ض كتب. وهكذا 
اأ�شبحت قادرًا على طباعة كل �شيء اأكتبه بالعربية والإجنليزية، ما 
جعل الكمبيوتر ي�شبح رفيقًا ل ا�شتغني عنه اأبدًا. ولول هذا اجلهاز 
ونظامه الذي ي�شمح بتغيري و�شطب ونقل اأي جملة من مكان لآخر يف 
حلظات اأو دقائق ملا كان باإمكاين اأن اأجنز ربع ما اأجنزته من اأعمال 
اق�شر  هي  واملثابرة  الإرادة  اإن  الطباعة.  تعلمت  اأن  منذ  فكرية 
ربع  �شوى  تعطي  ل  احللول  فاأن�شاف  املطلوب،  الهدف  اإىل  الطرق 

النتائج امل�شتهدفة يف اأف�شل احلالت. 
وهذا يذكرين باأول حما�شرة �شمعتها عن الكمبيوتر عام 1969 
اأ�شتاذًا مبتدئًا يف جامعة تك�شا�ض اجلنوبية يف هيو�شنت.  حني كنت 
جاء املحا�شر ومعه فريق من الفنيني ل�شرح كيفية عمل الكمبيوتر 
وكيفية برجمته وت�شغيله. كان الهدف الرئي�شي الذي جاء اخلرباء 
العجيبة  اجلديدة  الآلة  تلك  ب�شراء  اجلامعة  اإقناع  هو  اأجله  من 
والتعاقد معهم لت�شغيلها. وما اأن بداأ املحا�شر يف �شرح كيفية كتابة 
برنامج حقيقي يعتمد املنطق حتى بداأت ا�شتبقه وكاأنني قد تدربت 
هذه  اإن  املحا�شر  قال  وهنا  �شنوات.  منذ  الكمبيوتر  برجمة  على 
اأن ي�شيع وقته يف ممار�شتها... مل  عمليات ل يجوز لأ�شتاذ جامعة 
يكن املحا�شر على ما يبدو يعي م�شتقبل تلك الآلة، ول ما قد يكون 
اإىل  التايل  العام  يف  �شافرت  ال�شامع.  على  �شلبي  اأثر  من  لكلماته 
الكويت للتدري�ض يف جامعتها وانقطعت عن عامل الكمبيوتر وما كان 
مير به من تطورات ل�شنوات، ما جعلني اأفقد فر�شة نادرة كان من 
املمكن اأن تدفعني يف اجتاه تخ�ش�شي اآخر. لذلك، على الإن�شان اأن 
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اإذا  قناعاته  يتبع  اأن  عليه  لكن  ون�شيحتهم،  الآخرين  لراأي  ي�شتمع 
واإمكانياته،  بذاته  اأعلم  اإن�شان  كل  اإن  الغري.  ن�شائح  مع  تعار�شت 
ومبا  اآخر،  �شخ�ض  اأي  من  يفعل  اأن  ويحب  يفعل  اأن  ي�شتطيع  ومبا 

ي�شتهويه من اأ�شياء ون�شاطات. 
ح�ار الطر�صان

حني يتواعد �شخ�شان على لقاء لأول مرة، يذهب كل �شخ�ض، 
ومن دون وعي، ملقابلة ثالث �شخ�شيات خمتلفة يف �شخ�ض واحد. 
ال�شخ�شية الأوىل هي ال�شخ�ض الذي �شمع عنه الكثري اأو القليل وكون 
له �شورة يف خميلته قد تكون جيدة اأو �شيئة، قريبة من احلقيقة اأو 
اأن  يتمنى  الذي  ال�شخ�ض  فهي  الثانية  ال�شخ�شية  اأما  بعيدة عنها. 
�شبه مثالية  له �شورة  اأن كون  بعد  به  يلتقي  اأن  وياأمل  اإليه،  يتعرف 
اأربع  اأ�شبحا  قد  املتواعدان  ال�شخ�شان  يكون  وهكذا  خميلته.  يف 
ويتعارفان،  ال�شخ�شان  يلتقي  وحني  اخليال.  �شنع  من  �شخ�شيات 
يكت�شف كل منهما اأن ال�شخ�ض الذي يجل�ض اأمامه هو �شخ�شية ثالثة 
اإن  متناها.  التي  وال�شخ�شية  تخيلها  التي  ال�شخ�شية  عن  تختلف 
قيام اأي اإن�شان بال�شماح خلياله بر�شم �شور خُمتلقة لرجل اأو امراأة 
على موعد للقائه اأو لقائها من �شاأنه اأن يجعل اللقاء �شعبًا، يتطلب 
وهذا  وممتعًا.  مثمرًا  اللقاء  يكون  كي  العقل  برجمة  اإعادة  اأحيانًا 
يعني اأن على الإن�شان اأن يذهب لكل لقاء وقد اأعد نف�شه ملفاجاأة قد 
تكون �شارة وقد ل تكون �شارة، م�شتعدًا يف احلالتني للتمتع باملفاجاأة 
ال�شارة وا�شتغاللها، والتعامل مع املفاجاأة غري ال�شارة بحكمة وروية 

تقلل حجم اخل�شائر التي قد ت�شببها.
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اأن يجدوا �شيئًا م�شرتكًا  يلتقون لأول مرة  الغرباء حني  يحاول 
للحديث فيه، كي يك�شروا اجلمود ويفتحوا �شبابيك �شدورهم ليت�شلل 
النور اإليها ويرى الآخر بع�ض ما يف داخلها من م�شاعر. اإن اختالف 
الثقافات والتجارب احلياتية والهوايات واملناطق اجلغرافية حتمت 
لكن  ال�شعوب.  اهتمامات  ت�شرتعي  التي  العامة  الق�شايا  اختالف 
ُيالحظ املراقب اأن لكل �شعب اأو جمتمع يعي�ض يف منطقة جغرافية 
معينة اهتمامات م�شرتكة جتعل من ال�شهل على اأع�شائه بدء حديث 
يزيح ال�شتائر عن ال�شبابيك ويفتح املجال لدخول النور. ففي اأملانيا 
التقلبات  لأن  للحديث،  جيدًا  مدخاًل  اجلو  ي�شكل  مثاًل،  وال�شويد 
املناخية الكثرية واملفاجئة اأحيانًا تت�شبب يف تعطيل بع�ض الن�شاطات 
اأمريكا  ويف  القطارات.  وو�شول  الطائرات  اإقالع  كمواعيد  احليوية 
اأما  للحديث.  جيدًا  مدخاًل  ال�شينمائية  والأفالم  الريا�شة  تعترب 
بالن�شبة لبع�ض اجلاليات الأمريكية ذات الأ�شول الالتينية والآ�شيوية 
والعربية فاإن املداخل تختلف، واإن كانت اأحوال الوطن واحلنني اإليه 
القدم  الطعام وكرة  العربي يعترب  العامل  تعترب عاماًل م�شرتكا. يف 
والتقاليد مدخاًل جيدًا للحديث وك�شر اجلمود والتقارب. لكن على 
بقدر  يتجنب  اأن  واهتماماته،  النظر عن هواياته  بغ�ض  كل غريب، 
مثل  جتمعهم  ول  النا�ض  تفرق  التي  الأ�شياء  يف  احلديث  الإمكان 
الدين يف الدول العربية والإ�شالمية عامة، وال�شيا�شة يف دول تهيمن 
دول  يف  والطائفية  الإثنية  وق�شايا  ا�شتبدادية،  حكم  اأنظمة  عليها 
تتعدد فيها الثقافات والطوائف، وي�شتمد الفرد هويته فيها من تراث 

وتاريخ مبالغ فيه بعيد عن الواقع. 
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 االأ�صدقاء واملعارف
بعالقات  النا�ض  من  بغريه  يرتبط  اأن  الإن�شان  طبيعة  من  اإن 
خمتلفة، لأن احلياة من دون اأ�شدقاء ومعارف لي�ض لها معنى. لكن 
من اخلطاأ اأن يحاول اإن�شان اأن يرتبط بكل �شخ�ض ي�شعى ل�شداقته 
اأو ُي�شادفه يف طريقه. اإن التعرف اىل الغري من النا�ض والختالط 
اأهم  يعترب من  وتكوين �شداقات معهم  منهم  اأحيانًا  والتقرب  بهم 
م�شادر املتعة، قد ل ي�شاويها م�شدر اآخر. لكن هذا ل يعني اأن من 
لأن  اليهم  يتعرف  الذين  النا�ض  بكل  يختلط  اأن  الإن�شان  م�شلحة 
البع�ض منهم ل ي�شتحق ال�شداقة ل�شبب اأو اآخر. ويف الواقع، هناك 
اأ�شخا�ض جتلب �شداقاتهم اأعباء كثرية قد ت�شل اإىل حد الأمل دون 
اأن تعود على الإن�شان بفائدة مادية اأو اأدبية اأو متعة. وحيث اأن احلياة 
الإن�شانية ل تكتمل من دون انتماء الإن�شان ملجموعة من النا�ض يكون 
يرتبط  من  يختار  اأن  الإن�شان  على  فاإن  مقربني،  اأ�شدقاء  بع�شهم 
اأو  بال�شعادة،  يعود عليه  ب�شكل  بهم  واأن يحدد عالقته  بعناية،  بهم 
على الأقل، ل ُيثقل كاهله باأعباء اإ�شافية. وملا كان من امل�شتحيل اأن 
واأقارب  اأ�شدقاء  له  يكون  اأن  اإن�شان حياة عادية مثمرة دون  يعي�ض 
وزمالء، فاإن عليه اأن يوزع وقته بني هوؤلء بطريقة ل ترهقه ول تقلقه 
ول تعود عليه بالندم. وكما علمتني جتربتي احلياتية، هناك قاعدة 
واحدة لتحديد نوعية النا�ض الذين ل بد من التعامل معهم: اأن يكون 
بيني وبينهم �شيء هام م�شرتك. وبناء على هذه القاعدة الب�شيطة، 
ميكن ت�شنيف الأ�شخا�ض الذين اأحبهم واأحب اأن اأكون قريبًا منهم، 
واإقامة  بهم  الرتباط  اأحتا�شى  اأن  ا�شتطيع  ل  الذين  والأ�شخا�ض 

عالقة معهم اإىل ثالث فئات:
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واملنا�سبات الجتماعية . 1 العائلية  اللتزامات  اإن  الأقارب: 
والتقاليد تفر�س على الإن�سان اأن يتعامل مع اأقاربه ب�سكل منتظم. 
اإذا كانت الأ�سياء امل�سرتكة مع هوؤلء ل تتجاوز القرابة والتقاليد، 
الروابط  �سمن  معهم  التوا�سل  يبقى  اأن  الأف�سل  من  فاإن 
واللتزامات العائلية التقليدية. اإن ال�سماح لتلك الروابط بتجاوز 
حدودها من املمكن اأن تاأخذ من وقت الإن�سان وجهده الكثري، وقد 
اإىل  بها، وقد جتره من حيث ل يدري  له  اأعباء ل طاقة  حتمله 
الت�سحية ببع�س مبادئه من اأجل اإر�ساء اآخرين قد ل ي�ستحقون 

الت�سحية. 
الزمالء: يرتبط كل اإن�سان بزمالء عمل عليه اأن يجتمع . 2

معهم ب�سكل منتظم ملناق�سة ق�سايا م�سرتكة، والعمل �سوياً اأحياناً 
هي  الزمالة  اأن  وحيث  جماعي.  عمل  لإجناز  واحد  فريق  �سمن 
العالقة  فاإن  احلالة،  هذه  مثل  يف  النا�س  بني  امل�سرتك  ال�سيء 
املتبادلة يجب اأن تكون حمدودة بحدود �سمان اأداء العمل املطلوب 
على اأف�سل وجه ممكن. اإن جتاوز هذه احلدود قد يت�سبب يف خلط 
العالقات ال�سخ�سية بعالقات العمل الر�سمية، ما قد يت�سبب يف 
وقوع �سوء فهم متبادل يعود على الأ�سخا�س املعنيني وعلى العمل 

بنتائج �سلبية. 
يف . 3 يجري  الذي  ال�سعادة  نهر  هم  الأ�سدقاء  الأ�سدقاء: 

عروق كل اإن�سان يحب احلياة والنا�س، وال�سداقة هم النبع النقي 
نور  النهر. فال�سدقاء عناوين ع�سق وم�ساعل  الذي يغذي ذلك 
جتعل وقت الإن�سان اأكرث متعة وحياته اأكرث غبطة وجتربته اأكرث 
ي�ساركون  الأقارب،  اأقرب  الأ�سدقاء  لأن  وعطاء،  واإلهاماً  ثراء 
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اأ�سراره، ل  الإن�سان حالت احلزن والفرح التي مير بها، يكتمون 
من  بالكثري  ي�سحون  وقد  احلاجة،  عند  م�ساعدته  يف  يرتددون 

اأجله. 
هذه  من  فئة  اأية  حتت  ت�شنيفهم  ميكن  ل  الذين  النا�ض  اأما 
لي�ض  اإقامة عالقات معهم،  يتجنب  اأن  الإن�شان  الفئات فيجب على 
لأنهم ل ي�شتحقون ال�شداقة، بل لأن العالقة بهم حتتاج جلهد ووقت 
اأن يكون على ح�شاب الوقت واجلهد املخ�ش�ض  اإ�شايف، من املوؤكد 
ب�شداقة  والتمتع  الزمالة  وعالقات  العائلية  باللتزامات  للوفاء 
من  يجد  من  هو  املحظوظ  الإن�شان  اإن  املنتج.  والعمل  الأ�شدقاء 
بني اأقاربه ومن بني زمالئه من ي�شلح اأن يكون �شديقًا اأو �شديقة 
رفيق  ال�شداقة  يجعل  ال�شديق  والقريب  الزميل  فال�شديق  اأي�شًا، 
ون�شاطاته  وعمله  وحلمه  بيته  يف  الإن�شان  يرافق  وويف  جميل  درب 
الجتماعية، ويعود عليه ب�شعادة ل تو�شف، يغمره عطرها على طول 

رحلة حياة ل تتوقف عن التجدد والعطاء والإثارة.
اإن�شان  كل  على  فاإن  طالت،  مهما  ق�شرية  احلياة  كانت  وملا 
يختار  حني  حر�شًا  واأكرث  الزمالء،  يختار  حني  حري�شًا  يكون  اأن 
الأ�شدقاء، لأنه ل خيار له يف الأقرباء. وحتى يتجنب الوقوع يف خطاأ 
يقوده لإقامة عالقات ل حاجة له بها ول تعود عليه بفائدة، كان على 
مع  جديدة  عالقات  تاأ�شي�ض  عن  العتذار  يف  يرتدد  ل  اأن  الإن�شان 
اأ�شخا�ض ل ي�شرتك معهم يف �شيء هام. طبعًا، ل ي�شتطيع اإن�شان اأن 
يقيم عالقة �شداقة مع اإن�شان اآخر قبل اأن يعطي نف�شه فر�شة كافية 
للتعرف اىل الغري والختالط بهم، لكن عليه يف املقابل اأن ل يندفع 
نحو البع�ض مبجرد الجنذاب نحوهم... عليه اأن يتعامل مع الغري 
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اإليهم،  بنوع من ال�شتلطاف امل�شوب باحلذر، حتى ي�شعر بالرتياح 
ويقتنع باأن باإمكانه اأن ياأمتنهم على اأ�شراره، واأن �شداقتهم تعك�ض 

عالقة حب واحرتام متبادل. 
جل�شت يف اأحد الأيام قبل ن�شف قرن تقريبًا مع �شديق يف مقهى 
جروبي يف و�شط القاهرة... جروبي مقهى جميل وعريق يرتدد عليه 
الدولة. مرت  كبار رجال  واملتقاعدون من  والدبلوما�شيون  املثقفون 
بنا �شابة اأنيقة ذات ج�شم ملفوف ممتلئ ت�شري متباهية مبا متلكه 
من مغريات ج�شدية، لفتت انتباه كل من كان يف املقهى من �شيوخ 
و�شباب يف ذلك اليوم. وما اأن ملحها �شديقي حتى تاأوه قائاًل: اإنني 
اأحب هذه املراأة، اأموت يف هذا اجلمال. قلت له اأنت يا غازي ل حتب 
ُمباح  �شيء  ال�شهوة  ت�شتهيها...  اأنت  تعرفها...  ل  لأنك  املراأة  هذه 
ال�شهوة  �شهوة حُمرم.  املبني على  لكن احلب  نوع من احللم،  لأنها 
طريق تقود اأحيانًا اإىل متعة موؤقتة، لكنها تقود غالبًا اإىل الندم، اأما 
احلب فيقود اأحيانًا اإىل احلزن، لكنه يقود دومًا اإىل املتعة وال�شعادة.

الن�صيان اخلالق
ي�شاب  اأن  دون  من  كاملة  حياته  اإن�شان  يعي�ض  اأن  النادر  من 
ب�شكل  ال�شداقة  با�شتغالل  عزيز  �شديق  قيام  ب�شبب  اأمل  بخيبة 
اإن�شان،  كل  حياة  يف  كبري  حدث  ال�شداقة  خيانة  اأن  وحيث  �شيء. 
فاإن ال�شديق الذي يتعر�ض للخيانة غالبًا ما يتخذ موقفًا قا�شيًا من 
اأحيانًا  يقوده  والإهانة  باخلديعة  �شعور  ينطلق من  القدمي،  �شديقه 
الإن�شانية  امل�شاعر  الكراهية عدو  كانت  وملا  الكراهية واحلقد.  اإىل 
الرقيقة، واأن احلقد ُيحول القلب اجلميل اإىل جحيم، فاإنني وجدت 
نف�شي منذ ال�شغر اأجته بعيدًا عن الغ�شب بقد الإمكان وما يرتتب 
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عليه عادة من مواقف وت�شرفات. لذلك ع�شت حياتي كلها ل اأكره 
اإن�شانًا ول اأحقد على اأحد من النا�ض. وملا كان ل بد من الرد على 
ي�شتحقون  مبا  معاقبتهم  دومًا  كان  ردي  فاإن  ال�شداقة،  يخون  من 
ون�شيانهم،  قلبي،  من  ونفيهم  حياتي،  من  طردهم  عقاب...  من 
والت�شرف فكريًا و�شعوريًا كاأنهم مل يكونوا جزءًا من حياتي يومًا ما. 
والأدبية،  والفكرية  العلمية  باجنازاتي  واعتزازي  بنف�شي،  ثقتي  اإن 
عقاب  اأ�شد  حياتي  من  النفي  جتعل  والإن�شانية  الوطنية  ومواقفى 
ل�شاحبه  ي�شمح  قلما  العقل  اأن  اإل  �شداقتي.  يخون  من  به  اأعاقب 
وذاكرته  وقته  من  كبريًا  حيزًا  �شغلت  ك�شداقة  هام  �شيء  بن�شيان 
ولديه  املتناهية،  باحل�شا�شية  يتميز  كمبيوتر  عن  عبارة  العقل  لأن 
القدرة على تخزين كل �شيء هام تقريبًا. مع ذلك، ل يعطي العقل 
اإذ ي�شع الأ�شياء الأ�شا�شية يف  اأو �شخ�ض نف�ض الأهمية،  لكل حدث 
»امللف الن�شط« الذي يحتاجه �شاحبه ب�شكل متوا�شل تقريبًا، ويوزع 
اأحيانًا،  الأ�شياء الأخرى على ملفات فرعية، قد يحتاجها �شاحبها 
اأبدًا. لذلك تبداأ عملية النفي من القلب واحلياة  اإليها  وقد ل يعود 
باخراج ال�شديق واحلدث ال�شيئ من امللف الن�شط وو�شعه يف ملف 

ثانوي مهمل.
عمليتان  هناك  ال�شهولة؟  بهذه  ين�شى  اأن  لإن�شان  ميكن  كيف 
�شاحة  يف  املطاف  نهاية  يف  تلتقيان  متوازيني،  خطني  يف  ت�شريان 
وا�شعة يج�شدها قلب يعتمر باحلب وعقل يرتفع عن ال�شغائر. العملية 
ال�شديق،  ذلك  حياة  من  اخلروج  نحو  الواعي  التوجه  هي  الأوىل 
والعمل على اإخراجه من حياتي. ل اأت�شل به كاملعتاد، اأحاول عدم 
العملية  اأما  دعواته.  قبول  عن  باأدب  واأعتذر  مكاملاته،  على  الرد 
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الثانية فهي العمل على طرد �شورته وخياله من خميلتي، بالهروب 
تكون  اأخرى  ذكرى  اإىل  واللجوء  به،  يذكرين  �شيء  كل  من  الواعي 
مثرية اأو �شعيدة اأحتمي بظاللها ريثما تغيب �شورته عني... مغامرة 
�شباب مراهق، ح�شن �شبية جميلة مرت يف حياتي وتركت ب�شماتها 
على جدران قلبي، اأو خاطرة جميلة ت�شتحق اأن ُتكتب على الورق قبل 
اأن يغمرها غبار الزمن وت�شيع. وحتى ل اأترك لدى ال�شديق املعني 
مرارة، اأتعامل معه يف كل منا�شبة عامة جتمعني به ب�شكل طبيعي، 
ولكن بنوع من الربود والر�شمية. اإن العقل الإن�شاين يف�شل بطبيعته 
الأ�شياء اجلميلة والذكريات املثرية وال�شعيدة، ويحاول البتعاد عن 
الواعي  الهروب  اأن  يعني  ال�شيئة. وهذا  والأحداث  املوؤملة  الذكريات 
مع  ويتجاوب  العقل  يريح  وخيالت  ذكريات  من  اأف�شل  هو  ما  نحو 
طبيعته، وي�شعد القلب ويدخل البهجة اإليه. بعد تكرار هذا الت�شرف 
مير  خياًل  غدت  قد  القدمي  ال�شديق  �شورة  تكون  اأ�شهر  لب�شعة 
البديل...  بال�شيء  بل  التجربة معه،  لي�ض مبرارة  ليذكرين،  �شريعًا 
تلك احلادثة اجلميلة واملثرية التي تختزنها الذاكرة يف املكان الذي 

كان خم�ش�شًا له �شابقًا و�شادرتها منه.
عليه،  فعيب  �شديق  خدعني  »اإذا  يقول،  اإيرلندي  مثل  هناك 
واإذا خدعني ثانية فعيب علّي«، ما يعني اأن على الإن�شان اأن ل ي�شمح 
اأن  اإن�شان  يتاأكد  حني  الواقع،  ويف  مرة.  من  اأكرث  بخداعه  ل�شديق 
على  للرد  تدفعه  مبرارة  ي�شعر  فاإنه  مرة،  من  اأكرث  خدعه  �شديقه 
لكنها  للجانبني،  موؤملة  مبواجهة  تبداأ  قد  باآخر،  اأو  ب�شكل  اخلديعة 
�شخ�ض  كل  على  ي�شبح  لهذا  طويلة.  �شداقة  بواأد  عادة  تنتهي 
يتعر�ض خلديعة اأن ي�شلك طريق اإ�شقاط �شديقه املُخادع من �شجل 
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الأ�شدقاء حتى يتجنب املواجهة، ول يتعر�ض للخديعة ثانية. وحيث 
�شنوات  جمعتنا  حني  واخرتتهم  اختاروين  القدامى  اأ�شدقائي  اأن 
الدرا�شة وال�شقاء والعي�ض حياة ب�شيطة والتدري�ض اجلامعي، فاإنني 
حاولت اأن اأحافظ على تلك ال�شداقات، لذلك مل اأف�شل مرة واحدة 
ارتكب خطاأ بحقي، ما  لكل �شديق  الأعذار  اإيجاد ما يكفي من  يف 
اخلديعة  لكن  مرة.  من  اأكرث  يخدعني  باأن  �شديق  من  لأكرث  �شمح 
خيار  يجعل  ما  عليها،  ال�شكوت  يجوز  ل  اإهانة  ت�شبح  تتكرر  حني 
اخليار  هو  حياتي  من  واإخراجه  الآخر  حياة  من  بهدوء  اخلروج 

الأف�شل والطريق الأق�شر. 
ت�شري الدرا�شات العلمية والنف�شية اإىل اأن العقل الإن�شاين يف�شل 
واأرقام  اأفكار  مع  تعامله  اأكرث من  اأ�شخا�ض  مع  يتعامل  اأن  بطبيعته 
ومعلومات. وهذا يف�شر �شبب قلة عدد النا�ض الذين يتعاملون بالفكر 
ويتعاي�شون معه كرفيق حياة، و�شبب ميل املفكرين عامة اإىل العزلة 
الن�شبية عن الغري من النا�ض، خا�شة عن حمرتيف الرثثرة والنميمة، 
ومن يتقن فنون اإ�شاعة الوقت. اإىل جانب ذلك، تف�شر هذه احلقيقة 
حياة  وتاريخ  والروايات  الذاتية  ال�شري  كتب  رواج  �شبب  العلمية 
العظماء، فيما تبقى الكتب العلمية والفل�شفية قليلة التداول، ل ُيقبل 
على قراءتها �شوى من يهتم بالعلوم والفكر والفل�شفة. ولقد ت�شبب 
هذا الكت�شاف يف ت�شجيع الكثري من العلماء واملفكرين على اقتحام 
جمال الرواية وال�شري الذاتية... روايات حتاول �شرح ق�شايا علمية 
واأحداثا تاريخية عرب �شياغتها على �شكل حوارات ومغامرات قامت 
ال�شرية  هذه  كتبت  اأنني  القارئ  ويالحظ  خُمتلقة.  �شخ�شيات  بها 
اهتمام،  من  ت�شتحق  باأنها  اأعتقد  ما  تلقى  علها  مبا�شرة  بطريقة 
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وال�شتفادة من عربها،  بها  وال�شتمتاع  النا�ض على قراءتها  وُيقبل 
اأي�شًا يف الق�ش�ض والروايات التي ن�شرتها حتى  وهذا هو ما فعلته 
الآن: »رحلة مع القلق«، »هروب يف عني ال�شم�ض«، و«مملكة جهلواد«.
هناك من النا�ض من يق�شي جزءًا كبريًا من وقته يف ن�شاطات 
الهتمام،  من  الكثري  يعريونه  ل  اأ�شخا�ض  �شداقة  ك�شب  ت�شتهدف 
وتكرميهم  �شرفهم،  على  واإقامة حفالت  وذلك من خالله متلقهم 
اأنه  الإن�شان  يكت�شف مثل هذا  �شنني،  بعد مرور  لكن  من غري حق. 
على  يعي�ض  واأنه  حقيقيني،  اأ�شدقاء  ك�شب  يف  وف�شل  نف�شه  اأهمل 
ل  وما  الواقع،  يف  يفعل  اأن  باإمكانه  لي�ض  ما  يدعي  احلياة،  هام�ض 
على  احلكم  يجوز  ل  لهذا  الأ�شدقاء.  من  عليه  يح�شل  اأن  ميكن 
النا�ض بناء على ما يقولون، ولكن بناء على ما يفعلون، لي�ض بناء على 
اإذ ل  اأنهم يوؤمنون به، بل بناء على �شلوكهم ومواقفهم،  ما يدعون 
ي�شتطيع اإن�شان اأن يعرف بالتاأكيد ما يوؤمن به �شخ�ض اآخر. وملا كان 
ويت�شرفون بطرق  معينة  باأ�شياء  الإميان  يدعون  النا�ض  الكثري من 
تناق�شها، فاإن احلكم على الغري ل بد واأن يعتمد الأفعال مرجعًا ل 

الأقوال م�شدرًا.
"الل�شان طليق، والقلم ُمقّيد"،  هناك مثل روماين قدمي يقول 
ما يعني اأن من ال�شهل اأن يقول اإن�شان ما يريد من دون اأن يلتزم مبا 
ُيوقع  اأو  ينطق به الل�شان، لكن حني يكتب �شخ�ض �شيئًا على الورق 
على وثيقة ما، فاإنه ل ي�شتطيع اأن يتهرب من م�شئولية ما يكون قد 
كتبه بيده اأو حتت ا�شمه. اإن من املمكن اأن ين�شى الإن�شان بعد اأ�شهر 
اأو �شنني ما يقول، اأو ينكر ما قاله ل�شبب اأو لآخر. لكن حني يرتجم 
كلماته اإىل اأحرف على ورق يحمل اإ�شمه، فاإنه ل ي�شتطع اأن ينكر ما 
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كتب، فالكلمات ل تكذب، والكتب تعي�ض عمر الزمن. وهذا يعني اأن 
اأن ل يت�شاهل اإطالقًا  على الباحث واملوؤرخ والعامل واملفكر واملثقف 
جتاه ما يكتب، بل عليه اأن يعطي عملية البحث عن احلقيقة العلمية 
ت�شجيلها  قبل  وجهد  وقت  من  اإليه  حتتاج  ما  واملعلومة  والتاريخية 
اإذا  �شده  و�شتح�شب  �شحتها،  ثبتت  اإذا  له  �شتح�شب  لأنها  ون�شرها 

ثبت خطاأها.
الهروب ال�اعي

يحرتم  اإن�شان  يتخذها  قد  التي  الحتياطات  النظر عن  بغ�ض 
نف�شه كي يتجنب الوقوع يف مواقف حمرجة، كثريًا ما يجد الإن�شان 
يف  ل  �شيء...  يف  معهم  ي�شرتك  ل  النا�ض  من  جمموعة  بني  نف�شه 
�شعور عاطفي، ول يف عالقة قرابة اأو زمالة اأو ن�شب، ول يف موقف 
�شيا�شي اأو فكري. حتاول غالبية النا�ض يف ظل مثل تلك الظروف اأن 
تقوم مبجاراة الغري وم�شاركتهم احلديث مهما كانت طبيعته. لكنني 
حني اأجد نف�شي يف مثل هذا املوقف الغريب عن طبعي، اأجته نحو 
الهروب منه هروبًا ذهنيًا وعاطفيًا واعيًا ولي�ض ج�شديًا. اأقنع نف�شي 
باأن ما يدور حويل من كالم هو �شجيج عادي، اأ�شمعه حني اأجل�ض يف 
�شيارتي اأو حتى يف مكتبي يف البيت اأحيانًا، زقزقة ع�شافري حتتفل 
للهرب  الع�شافري  ت�شطر  غزيرة  واأمطار  رعود  اأو  الربيع،  بقدوم 
للتفكري يف  النقطة  تلك  اأنطلق من  اآمنة.  اأمكنة دافئة  اإىل  واللجوء 
مل�شاألة  اأبحث عن حل  اأكتب عنها...  اأن  اأنوي  وكنت  ت�شغلني  ق�شية 
فكرة  ب�شياغة  اأقوم  فيها...  للتفكري  �شابقًا  الكايف  الوقت  اأجد  مل 
فيما  احلديث  حرية  للغري  تاركًا  طويل،  وقت  منذ  وجداين  تداعب 
ي�شاوؤون. ويف الواقع، يجد كل جتمع ع�شوائي من النا�ض �شخ�شًا اأو 
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اأكرث لديه الرغبة يف ال�شتيالء على احلديث بهدف ا�شتعرا�ض ما 
لديه من حكايات تكون غالبًا جمرد اإ�شاعات ت�شهم يف تزييف الوعي 
جمموعة  بني  واجللو�ض  الحراج  اأحتا�شى  وحتى  ق�شية.  تخدم  ول 
من الغرباء فكرًا وثقافة واهتمامات، داأبت على العتذار عن قبول 
اأجل  تاأتي �شمن منا�شبات عامة ومن  التي  والع�شاء  الغداء  دعوات 

قيام الداعي برد دعوات �شابقة ملعارفه.
لكنها  ثاقبة،  على مالحظة  بناء  م�شهورة جاءت  مقولة  هناك 
خاطئة، حتاول عن غري ق�شد اأن تاأخذ من املفكر والعامل اأكرث مما 
ُتعطيه، ت�شف كل بروف�شور تقريبًا باأنه اإن�شان �شارد الذهن ل ينتبه 
 .Absent-minded professor :ملا يدور حوله من اأ�شياء، تقول
لكن الربوف�شور احلقيقي ل ي�شرد ذهنه اأبدًا، بل يعي�ض حالة تركيز 
اأو  فكرية  اأو  علمية  ق�شايا  من  ي�شغله  فيما  بعمق  يفكر  دائمة  �شبه 
ثقافية ذات بعد وطني اأو اإن�شاين. لذلك ل ينتبه الربف�شور كثريًا ملا 
يدور حوله من �شجيج، ول ي�شمع اأحيانًا ما يقال له لأنه يكون موجودًا 
ج�شديًا بني الغري وميكن روؤيته بالعني املجردة، لكنه يعي�ض يف عامل 
بعيد ل ُيرى حتى باملجهر... عامل ي�شكنه احللم والفكر والوجدان، 
اإثارة خيال الربوف�شور و�شرقته من مكانه  يتميز بقدرة فائقة على 
وزمانه. طبعًا، هناك اأ�شاتذة �شاردو الذهن تركوا العلم والفكر منذ 
�شنني ودخلوا حالت غيبوبة متفاوتة احلدة ب�شبب ال�شيخوخة. لقد 
اأثبت العلم قدميًا اأن العقل ينمو وين�شج عرب التدريب على التفكري، 
واأثبت العلم احلديث اأن العقل قلما ي�شيخ حني ُيواظب على التفكري 
والن�شغال بق�شايا خالقة واأعمال اإبداعية. لذلك كان على الإن�شان 
الذي يهتم باأمور �شحته العقلية وي�شعى ل�شعاف احتمالت تعر�شه 
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والكتابة  والقراءة  بالتفكري  دومًا  نف�شه  ي�شغل  اأن  ال�شيخوخة  ملر�ض 
اخلالقة، ويقوم باأعمال فنية حتتاج خليال.

وحي الكتابة وفن الكتابة
كل من تعامل معي من نا�شرين يعرف اأن كل عمل اأعده للن�شر 
يكون عماًل يف طور التكوين مهما طال الوقت. اإن من عادتي اأن اأعود 
ثانية وثالثة ورمبا عا�شرة لكل ما اأكتب من كتب ودرا�شات وروايات 
وذلك  �شنوات،  واأحيانًا  اأ�شهر  اأو  اأيام  ب�شعة  كل  اأعود  واأ�شعار... 
اجلديدة،  واملعلومات  الأفكار  بع�ض  واإ�شافة  الآراء،  بع�ض  لتعديل 
بهدف  والأدبية،  العلمية  والتعابري  اجلمل  بع�ض  �شياغة  واإعادة 
احرتامي  اإن  معانيها.  وا�شتيعاب  فهمها  على  القارئ  مهمة  ت�شهيل 
لعقل القارئ، ورغبتي يف تقدمي اأف�شل ما عندي له، دفعني حلذف 
املُتداولة،  غري  اجلميلة  والعبارات  الرتاثية  الكلمات  من  الكثري 
واإعادة �شياغة جمل بال عدد، لعتقادي باأنها تتطلب جهدًا اإ�شافيًا 
من القارئ كي ي�شتوعبها. اإن الكاتب الذي يحاول اأن ي�شتعر�ض ما 
يت�شاطر على قرائه  اأن  بالأحرى  اأو يحاول  لغوية،  لديه من قدرات 
يفرق  اأن  القارئ  على  كان  لذلك  يفقدهم.  اأن  وي�شتحق  يفقدهم، 
�شيء  الأفكار  من  لديه  لي�ض  وكاتب  ور�شالة،  فكر  لديه  كاتب  بني 
�شوى قدرة على التالعب يف الألفاظ يت�شرت بها على ما يعانيه من 
اأكتب  اأن  باإمكاين  فقر علمي وفكري ومعلوماتي. مع ذلك، مل يكن 
مو�شوع  ولكل  القراء  من  جمهور  لكل  لأن  �شهل،  ب�شكل  �شيء  كل 
اأحد  يل  قال  املثال،  �شبيل  فعلى  خا�شة.  متطلبات  املو�شوعات  من 
الأ�شدقاء من حملة الدكتوراه اأنه وجد �شعوبة يف فهم بع�ض ما جاء 
يف كتابي »�شنع امل�شتقبل العربي«. اأجبته باأنه كان علي اأن اأبداأ من 
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الكتاب قد و�شل  املهتم مبو�شوع  القارئ  اأن  ُيفرت�ض  نقطة معرفية 
اإليها، لذلك اأكتب من اإح�شا�ض بامل�شئولية باأن من حق ذلك القارئ 
علّي اأن اأ�شاعده على جتاوزها. لكن القارئ املُ�شتهدف يكون اأحيانًا 
قد تراجع معرفيًا وعلميًا ودخل حظرية »الأمية الثقافية« اأو«الأمية 
العلم  اأمور حياتية بعيدة عن  ان�شغاله يف  ب�شبب  اأو كليهما  العلمية« 
والفكر، ما يجعله يعجز عن فهم الأ�شياء الفكرية والعلمية الب�شيطة. 
هناك من يدعي باأن الكتابة بوجه عام وكتابة الأ�شعار والأفكار 
هادئة  واأجواء  ذهني  ل�شفاء  حتتاج  خا�ض  بوجه  والوجدانيات 
اإدعاء  يومه. هذا  وتن�شيه م�شاغل  الكاتب من زمانه ومكانه  ت�شرق 
اأن الإن�شان يكتب  اأعتقد  اإنني  غري دقيق يقرتب من مرتبة اخلطاأ. 
ويح�شن الكتابة متاأثرًا بظروف عديدة قد يكون اأهمها املرور بتجربة 
اإىل التعبري عنها  تهز وجدانه وتفر�ض نف�شها على �شمريه وتدفعه 
وحيدًا  نف�شه  يجد  حني  يكتب  اأن  الإن�شان  باإمكان  اأن  كما  ب�شدق. 
يتاأمل يف الطبيعة، اأو يراجع عالقة حب اأو �شداقة حميمة ا�شتمرت 
وموؤملة  �شعيدة  ذكريات  يختزن  وحني  الأيام،  مع  وجتذرت  �شنني 
ل�شنوات ومل جتد فر�شة لتعرب عن ذاتها... اأحداث وذكريات تبحث 
اأن  عليه  وتفر�ض  الكاتب  م�شاعر  لت�شيطر على  منا�شبة  فر�شة  عن 
يرتجمها اإىل كلمات على الورق. حني تكون الذاكرة مالأى بالأفكار 
يف  يكتب  اأن  الكاتب  على  ال�شهل  من  ي�شبح  املتخمرة،  والعواطف 
اأي مكان ويف اأي زمان لأن التجربة تكون قد وقعت ون�شجت وطال 
»غربة  كتاب  يف  ذكرُت  الورق.  على  ير�شمها  حنون  لقلم  انتظارها 
عقود  اأربعة  دام  توقف  بعد  ال�شعر  لكتابة  عدت  اأنني  واغرتاب« 
متتالية، وهناك لحظ اأ�شدقائي اأنني م�شكت اخليط حيث تركته، 
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معجونة  الق�شائد  تاأتي  اليوم  عفوية.  اأكرث  كتاباتي  جاءت  لذلك 
الذات  اأغوار  ا�شتك�شاف  وحتاول  الذات،  تتجاوز  فل�شفية  بنظرة 

الإن�شانية والتحليق يف عاملها الوا�شع. 
قمت يف عام 2002 با�شتغالل اإجازة عيد الأ�شحى اأثناء وجودي 
الطريق  على  ال�شفر  من  وبدًل  مراك�ض.  مدينة  لزيارة  املغرب  يف 
مراك�ض،  اإىل  البي�شاء  والدار  والرباط  مكنا�ض  عرب  الرئي�شية 
اخرتت الطريق اجلبلية للتعرف اىل بع�ض مناطق املغرب الطبيعية 
اجلميلة والبعيدة عن اهتمامات ال�شياح. غادرت اإفران حيث كنت 
اأقيم اإىل مدينة اأزرو، ومنها مررت على العديد من القرى واملناطق 
الريفية واملدن ال�شغرية، توقفت يف مدينة بني مالل لتناول طعام 
ال�شم�ض  غروب  مع  مراك�ض  لأ�شل  ال�شفر  وا�شلت  ثم  ومن  الغداء، 
الرئي�شية  اأق�شر من الطريق  العيد. كانت الطريق اجلبلية  ليلة  يف 
واأقل زحمة مرورية، لكنها �شيقة ومتعرجة، ما جعلها حتتاج لوقت 
اأطول. فوجئت حني �شحوت من نومي يف �شباح اليوم التايل لأجد اأن 
تقاليد العيد يف املغرب تختلف عما تعودت عليه يف امل�شرق العربي... 
فوجئت باأن احلياة يف املغرب تتوقف عن احلياة من �شباح يوم العيد 
ق�شاء  بعد  ال�شم�ض.  بعد غروب  بزخمها  تعود  لكنها  امل�شاء،  وحتى 
ثالثة اأيام يف مراك�ض، عدت اإىل اإفران، وحيث اأنني مررت بتجربة 
مكان  اإىل  للعودة  الرئي�شية  الطريق  اخرتت  اجلبال،  عرب  ال�شفر 

عملي واإقامتي.
بكامله  يومًا  ت�شتغرق  طويلة  رحلة  خالل  اأفعل  اأن  ميكن  ماذا 
تقريبًا �شوى الهروب الواعي من اجللو�ض �شاعات على مقعد �شغري 
يف مكان �شيق... الهروب من عناء ال�شفر، وا�شتغالل الوقت بطريقة 
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خالقة. كانت انطباعاتي عن العيد يف مراك�ض قد اأثارت لدي ذكريات 
ق�شة  �شكل  على  ت�شجيلها  من  بد  ل  كان  جديدة،  وم�شاعر  قدمية 
ق�شرية اأو ق�شيدة. وقبل اأن اأختار بني الق�شة والق�شيدة، �شارعت 
الطريق  عناء  من  هربت  وجداين.  على  نف�شها  بفر�ض  الق�شيدة 
ومن التفكري العقيم مب�شقة ال�شفر، وقمت با�شتغالل الوقت ال�شائع 
يف �شياغة ق�شيدة تعرب عن انطباعاتي عن مراك�ض و�شعوري نحو 
واأخذ  القهوة  لتناول  مرات  ثالث  الطريق  توقفت يف  العيد.  تقاليد 
خزان  وتعبئة  الغداء  طعام  لتناول  ومرة  مرتني،  الراحة  من  ق�شط 
ال�شيارة بالوقود. ويف كل حمطة توقفت فيها قمت بت�شجيل ما كان 
قد جتمع يف راأ�شي من اأبيات على ورقة �شغرية كانت يف جيبي. ويف 
الواقع ل اأغادر بيتي اإىل اأي مكان من دون اأن اأحمل قلمًا وورقة اأ�شجل 
عليها ما قد يخطر على بايل من اأفكار ومالحظات غري عادية. وما 
اإفران حتى كانت م�شودة الق�شيدة قد اكتملت... وعلى  اأن و�شلت 
النهائية حتت عنوان  بلورتها يف �شيغتها �شبه  التايل  مدى الأ�شبوع 
»مراك�ض احلمراء«. وميكن للقارئ املعني اأن يجدها �شمن املجموعة 
ال�شعرية »اإطاللة على البحر« التي �شدرت يف عمان، وعلى موقعنا 

الإلكرتوين على الإنرتنيت.
اأثبت العلم احلديث اأن باإمكان العقل الإن�شاين اأن يقوم بعملني 
يختزن  باطني  عقل  عقلني،  لالإن�شان  وكاأن  واحد،  اآن  يف  خمتلفني 
املعلومات املهمة وُيربمج نف�شه على تطويرها وحتديثها وا�شتخدامها 
جهاز  يفعل  كما  الآخر،  العقل  من  تعليمات  دون  من  احلاجة  عند 
هبوط الطائرات الذاتي Auto Pilot. وعقل واع يدير اأمور احلياة 
املحاذير  وتقدير  الواقع  درا�شة  على  تقوم  عمليات  عرب  اليومية 
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طريق  مدى  وعلى  املتوقعة.  والعوائد  املحتملة  واخل�شائر  والأخطار 
العودة اإىل اإفران، قام العقل الباطني بقيادة ال�شيارة تبعًا ملا لديه 
من معلومات خمزنة وُمربجمة، وترك العقل الآخر يقوم بعمل خالق 
ُي�شيغه على �شكل ق�شيدة. كل من يتنقل يف �شيارة بني بيته ومكان 
عمله يفهم ما اأحاول تو�شيحه متامًا، واإن مل يفكر اأكرثنا فيه يومًا، 
اأن  دون  اإىل مكان عمله  وي�شل  بيته  اإن�شان من  يخرج  ما  كثريًا  اإذ 
ي�شعر باأنه مر على اإ�شارة مرور اأو توقف اأمام تقاطع طرق، ويت�شاءل 
اأحيانًا كيف و�شلت اإىل هنا؟ وهذا ينطبق اأي�شًا على كل من يذهب 
هذه  وعي  اإن  منتظم.  ب�شكل  البيت  من  قريب  جامع  يف  لل�شالة 
احلقيقة واللجوء اإىل ا�شتخدام العقل بهذه الطريقة يجعل باإمكان 
نف�ض  اأف�شل، وميكنه يف  ب�شكل  العقلية  اإمكانياته  ا�شتغالل  الإن�شان 
الوقت من الهروب الواعي من كل �شراخ و�شجيج ومهاترات حتيط 
يذكر،  عناء  دون  الأمان  �شاطئ  اإىل  املطاف  نهاية  يف  ويو�شله  به، 

ومن دون اأن ي�شطر ملجاملة اإن�شان ل ي�شتحق املجاملة.
وزهري  املديان  فهد  الأ�شدقاء  ب�شحبة  الأيام  اأحد  يف  ذهبت 
لدعوة  تلبية  عمان  مدينة  يف  اقت�شادي  موؤمتر  حل�شور  عورتاين 
رئي�ض اأحد البنوك الأردنية، وهناك راأينا فتاة يف ربيع العمر تختال 
جماًل ورقة واأناقة كاأنها عرو�ض تتباهى يف ليلة زفافها، متر بيننا كي 
حتيي �شيوفها نيابة عن البنك الذي تعمل فيه وُتعطره بعطرها كل 
عق فهد املديان بذلك اجلمال ال�شاحر، حمل قلمه وحاول  �شباح. �شُ
التعبري عن م�شاعره بكتابة اأبيات من ال�شعر، لكن اإله ال�شعر خانه 
الفتاة وتفح�شتها  اإىل  اليوم. نطرت يف عينيه، ثم نظرت  يف ذلك 
عن قرب، وهنا وجدت نف�شي اأ�شرق من فهد اخلاطرة وا�شتويل على 
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ما كان يحاول ا�شتح�شاره من خيال بناء على ما كان يداعب قلبه 
من م�شاعر. اختزنت ما ح�شلت عليه وحملته اإىل البيت، ويف امل�شاء 
اأن يكتبه. ق�شيدة رقيقة  ات�شلت بفهد وقراأت عليه ما كان يتمنى 

اأ�شرت اأن تختار ا�شمها بنف�شها، "دعوة للحب". 
 )seminar( قمت يف �شيف عام 2003 بتدري�ض حلقة درا�شية
عن العوملة لطلبة الدرا�شات العليا يف جامعة الأخوين، �شارك فيها 
اهتمامًا  الأكرث  الطالبة  رباب  كانت  وطالبة.  طالبًا  ع�شر  �شبعة 
بعد مرور حوايل  والت�شاوؤلت.  الأ�شئلة  النقا�ض وطرح  وم�شاركة يف 
يف  املعتاد،  مكانها  يف  جل�شت  كالعادة،  رباب  جاءت  اأ�شابيع،  ثالثة 
ال�شف الأول، لكنها خالفًا لعادتها مل تتكلم اإطالقًا، كانت �شاردة 
الذهن طوال الوقت. ويف اليوم التايل، مل حت�شر احللقة الدرا�شية. 
منهم  وطلبت  اجلامعة  با�شتعالمات  ات�شلت  لذلك  عليها،  قلقت 
تغُيبها عن  �شبب  وعن  ُيقلقها  �شاألتها عما  بغرفتها...  يو�شلوين  اأن 
قمي�شي  عن  ق�شيدة  كتابة  يف  م�شغولة  باأنها  اأجابتني  الدر�ض. 
الأزرق. �شبب غري عادي للتغيب عن الدرا�شة، وق�شية ل ت�شتحق مثل 
هذا اجلهد اخلالق، لكن اخليال يحدد ما يهمه من ق�شايا بنف�شه. 
كلمات رقيقة مل  وقراأت يل ما كتبت...  املكتب  يوم يف  بعد  زارتني 
اأ�شتطع اأن اأ�شتوعب مغزاها حينئذ. طلبت ن�شخة من الق�شيدة، لكن 
ال�شاعرة ال�شابة اعتذرت بحجة اأن الق�شيدة مل تكتمل بعد. �شغلتني 
تلك احلادثة لأيام، ما جعلني اأكتب خاطرة �شعرية تعرب عن امل�شاعر 
الرقيق، عنوانها  الغزل  اأثارتها لدي... خاطرة مطعمة بنكهة  التي 

"حب اأحمق". 
حب اأحمق
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قالت
اآٍه منَك

من �شحِر عينيَك
من �شوقي اإليك

من ُحِبنا الأحمْق
اأخاُف عليك

على قلبِك
ل ُتغامْر

ع�شقَي بحٌر عا�شٌف
واإن اأجدَت العوَم

فيه
قد َتْغرْق

وُتغرُقني يف بحاِر هواك
مالحًا �شقيًا

يجوُب بحاَر ال�شوِق
بال زورْق

اأر�شف الع�شَق من نبعِه خمرا
ُي�شكرين

ل اأرتوي منه
ول اأَ�ْشرْق

وَتْف�شُحنا قبلُة الع�شق يوما
وردٌة بنف�شجيٌة

عابثٌة
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على قمي�شك الأزرْق
يلوُمنا النا�ض

ن�شقى يف هوانا
نتوُه يف بحار اللوِم

ويفقد ُحبنا الرونْق
قبل اأن نركَب البحَر

وُيبحر بنا الزورْق
قلت

ل تخايف
�شاأقوُل لهم هي ُعمري

حلُم اأيامي
نبُع اإلهامي

وُحبها هو الأ�شدْق
اأْينَع احلُب يف ِح�شنها

وال�شوُق على �شدرها اأورْق
اأبحَر الع�شُق يف قلِبها

والنوُر يف عينها اأ�شرْق
ُحبنا فجٌر واعٌد

َيَتجدُد كل يوم
ل يعرُف اخلوَف

ول َيْقلْق
نبيٌذ �شهٌي

من كروِم اأحالمي
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َيَتعتُق كل يوم
ول َيعتْق

وثٌن بدائي
نعبدُه ُعمَر العمِر
اإن اأغربْت �شم�ٌض

طلَع قمٌر
واإن ال�شبُح اأ�شرْق

اآٍه يا ُحلوتي
من �شحِر عينيك

دلِل نهديك
دفء �شفتيك

وحبِك الأحمْق
اأَْغرَقني يف بحاِر هواك

مالحًا �شقيًا
يجوُب بحار ال�شوق

بال زورْق
اأر�شُف الع�شق من نبعِه خمرًا

ُي�شكرين
ل اأرتوي منه

ول اأ�شرْق 
التغري والتغيري 

لي�ض باإمكان اإن�شان اأن يتغري ويغري طريقة تفكريه وتعامله مع 
ُيبدل  اأن  اأي�شًا  ال�شعب عليه  اأن من  ب�شهولة، كما  النا�ض  غريه من 
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نظرته للعامل املحيط به ويتخل�ض من عادة �شيئة توؤثر على �شحته اأو 
عالقته باأ�شدقائه وزمالئه من دون جهد واإرادة. من ناحية اأخرى، 
خا�شة  اآخر،  �شخ�ض  بتغيري  يقوم  اأن  اإن�شان  على  ال�شهل  من  لي�ض 
تقليدية  حياة  ويعي�ض  ال�شن  تقادم يف  قد  املعني  ال�شخ�ض  كان  اإذا 
اأ�شتاذ  باإمكان  اأعراف وتقاليد وطرق تفكري متوارثة. لكن  حتكمها 
مدر�شة واأ�شتاذ جامعة اأن يوؤثر يف تفكري تالميذه وطالبه عرب موقعه 
اإذا ا�شتطاع اأن يك�شب ثقتهم واحرتامهم. وتبداأ عملية التاأثري البناء 
اأوًل اأن يبدي احرتامه للطلبة وتقديره لآرائهم، وت�شجيعهم على طرح 
وجهات نظرهم بحرية، والتعامل معهم ك�شباب نا�شجني. اإن اإبداء 
الراأي ب�شراحة وو�شوح يعك�ض قدرة على التفكري وا�شتخدام العقل، 
وجراأة يف اتخاذ املواقف التي ميليها ال�شمري، وهذه �شفات حُمببة 
الراأي.  و�شاحب  الراأي  مع  الختالف  اأو  التفاق  عن  النظر  بغ�ض 
و�شلوكيات،  الطلبة كما هم عليه من مظاهر  يتقبل  اأن  ثانيًا  وعليه 
واأن ميتنع عن توجيه النقد لهم ب�شبب ذلك. وعليه ثالثًا اأن ي�شغي 
لهم واأن ي�شتمع ملا يقولون باهتمام، واأن يعمل عرب احلوار معهم على 
وبعد  العامة.  امل�شلحة  فقط  ولي�ض  لديهم  اخلا�شة  امل�شلحة  اإثارة 
باأنه  واقنعهم  وثقتهم،  طالبه  احرتام  ك�شب  قد  الأ�شتاذ  يكون  اأن 
يهتم بهم ويحر�ض على م�شلحتهم، عليه اأن يو�شح لهم عرب �شرد 
الأمثلة اأن م�شلحتهم تكمن يف اكت�شاب اأكرب قدر ممكن من املعرفة، 
والتدرب على طرق البحث والتفكري العلمي، واحرتام الوقت وتقدير 
الأولويات  وحتديد  ال�شيئة،  العادات  ممار�شة  عن  والقالع  قيمته، 
جناحهم  فر�ض  تعزيز  يف  ت�شهم  اأمور  من  وغريها  وا�شح،  ب�شكل 
يف الدرا�شة واحلياة. اإن الأمثلة امل�شتمدة من جتربة احلياة تفر�ض 
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اأن يتخيلها، ما يجعلها تعي�ض يف ذهنه  اإليها  عادة على من ي�شغي 
يف  يرى  ل  الناجح  فالأ�شتاذ  منه.  جزءًا  وت�شبح  وعيه  يف  وتغو�ض 
عيون طلبته املا�شي واحلا�شر فقط، بل وامل�شتقبل اأي�شًا. اإذ اأن من 
مال  ورجال  �شيا�شيني،  قادة  امل�شتقبل  يف  البع�ض  ي�شبح  اأن  املوؤكد 
واملواطنني،  الوطن  خدمة  يف  يعملون  وموظفني  ناجحني،  واأعمال 

واأ�شاتذة وعلماء، ومفكرين وفنانني مبدعني، وكتاب ومثقفني. 
دُت نف�شي منذ اأن بداأت با�شتخدام الكمبيوتر اأن اأجلاأ اإليه   عوَّ
للتوا�شل مع الأ�شدقاء واملعارف، لكنني ل اأبداأ يومي بالطالع على 
من  لراحة  واحلاجة  بالتعب  اأ�شعر  بل حني  ر�شائل،  ي�شلني من  ما 
�شباح  كل  النوم  من  اأ�شحو  اإنني  والكتابة.  والقراءة  التفكري  عناء 
اأ�شجلها قبل اأن تهرب  اأن  ويف راأ�شي ع�شرات الأفكار التي ترجوين 
لذلك  بالأوهام.  وتختلط  اجلميلة  الأحالم  تهرب  كما  الذاكرة  من 
اأ�شحو بن�شاط لتكملة ما بداأته يف الليلة ال�شابقة، اأبد بحمام �شاخن 
واإفطار ب�شيط، ومن ثم انتقل اإىل تدوين ما ا�شتجد من اأفكار، ول 
اأنتقل اإىل قراءة ر�شائل الأ�شدقاء وغريهم اإل حني اأ�شعر بالرهاق 
وتراجع قدراتي على الرتكيز. اإن البدء بقراءة الر�شائل من �شاأنه اأن 
ي�شرق الأفكار التي ولدت وتخمرت يف الليل، وي�شتهلك الوقت املنتج. 
وهذا يعني اأن من ال�شرورة حتديد الأولويات بحكمة تعك�ض حاجة 
اأمور  من  اأمر  لكل  يعطيها  التي  الأهمية  ومدى  الأ�شا�شية،  الإن�شان 

حياته اليومية وتطلعاته امل�شتقبلية.
التي كتبت عنها وقمت بتدر�شها يف اجلامعة  املوا�شيع  اإن من 
بتذكري  درا�شي  ف�شل  كل  اأبداأ  جعلني  وهذا  النزاع«،  »حل  مو�شوع 
الطلبة باأن النزاع جزء ل يتجزاأ من حياتنا اليومية. هناك خالف 
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حول اأ�شياء �شغرية بني الإخوة داخل كل بيت، وبينهم وبني الوالدين 
يف وجهات النظر حيال العديد من الأمور، وهو ما يطلق عليه علماء 
�شكل  ياأخذ  احلالة  هذه  يف  النزاع  لكن  اجليل.  فجوة  الجتماع 
اأي�شًا  هناك  امل�شتقبل.  اإىل  والنظرة  وال�شلوك  الراأي  الختالف يف 
اخليارات  بني  وقته  بتوزيع  يتعلق  فيما  اإن�شان  كل  راأ�ض  يف  �شراع 
اإن�شان حمدود. يف �شوء هذه احلقيقة،  املتاحة، فالوقت املتاح لكل 
كان على كل اإن�شان اأن يقرر كيف يوزع وقته بني الن�شاطات الأ�شا�شية 
والن�شاطات الفرعية التي يغلب عليها طابع الرتفيه... بني الذهاب 
لإمتحان  لال�شتعداد  املكتبة  اإىل  الذهاب  وبني  مثاًل  ال�شينما  اإىل 
على  فاإن  النزاع،  واأ�شباب  اخلالف  حدة  تقليل  اأجل  ومن  مقبل. 
املعي�شية  اأو�شاع حياته  بدقة يف �شوء  اأولوياته  يحدد  اأن  اإن�شان  كل 

وتطلعاته امل�شتقبلية. 
اخلربة وامل�صتقبل

اخلربة  اعتبار  اإىل  عادة  واملوؤ�ش�شات  ال�شعوب  خمتلف  تتجه 
التي يتمتع بها البع�ض من النا�ض معارف ذات قيمة كبرية. وملا كان 
اأ�شبحت  املثابرة  فاإن  التجارب،  تكرار  يكت�شب خربته من  الإن�شان 
والتعرف  النجاح  وحتقيق  اخلربة  لكت�شاب  الطرق  اأهم  اإحدى 
النا�ض يف اخلربة  يفكر  لكن حني  النجاح.  اإىل  الو�شول  كيفية  اىل 
اأ�شهمت  التي  املو�شوعية  الظروف  دور  غالبيتهم  ُتهمل  واأهميتها، 
اأن  يعني  ما  اأ�شا�شه،  على  اخلربة  تكونت  الذي  احلدث  ت�شكيل  يف 
حني  لذلك  وظروفهما.  والزمان  املكان  بحدود  حمدودة  اخلربة 
التجربة يف ظاللها، ت�شبح اخلربة  اإجراء  التي مت  الظروف  تتغري 
النجاح،  ولي�ض  الف�شل  اإىل  ا�شتخدامها  يقود  قد  متقادمة  معارف 
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وكل  ناجحة  تعو�ض. كل جتربة  قد ل  ووقت وجهود  موارد  واإ�شاعة 
جتربة فا�شلة حمكومة لظروف معينة، ما يعني اأن من املمكن تكرار 
جتربة النجاح والف�شل ما دامت الظروف ثابتة على حالها تقريبًا. 
حني تتغري الظروف ب�شبب تقادم الزمن ي�شبح على النا�ض اأن تعيد 
اأو  ال�شابقة  العمل  اأ�شاليب  وتغيري  خربات،  من  لديها  ما  يف  النظر 
ُتنا�شب الظروف  اأو البحث عن معادلة جديدة  اأمكن،  اإن  الظروف 
امل�شتجدة. اإن توقف بع�ض املجتمعات عن التطور والتقدم، واجلنوح 
�شابقة  خربة  من  لديهم  ما  اأن  بب�شاطة  يعني  التخلف  نحو  اأحيانا 
جتاوزها الزمن ومل تعد �شاحلة للتعامل مع حتديات الزمن اجلديد 

ومعطياته امل�شتجدة. 
ان�شجامًا مع منطق اخلربة واأهميتها، تتجه غالبية النا�ض وحتى 
بع�ض املوؤرخني اإىل الت�شرف بناء على نظرية ترى امل�شتقبل امتدادًا 
للما�شي، ما يعني اأن معطيات احلياة لن تتغري كثريًا يف امل�شتقبل، 
واأن ما كان �شاحلًا من اأ�شاليب عمل وطرق تفكري يف املا�شي �شيكون 
الظروف  ياأخذ  ل  خاطئ  موقف  هذا  اأي�شًا.  امل�شتقبل  يف  �شاحلًا 
املو�شوعية يف احل�شبان، ول مدى تغريها وتبدلها عرب الزمان، ول 
فيذهب  النا�ض  من  العقائدي  اأما  لآخر.  مكان  من  اختالفها  مدى 
اإن هناك  يقول  بناء على مبداأ  ليت�شرف  بكثري  اأبعد من ذلك  اإىل 
لكل  �شاحلة  تتبدل،  ول  تتغري  ل  تاريخية  وحتميات  ثابتة  حقائق 
حياة  يف  دور  من  والزمان  للمكان  ما  ُيلغى  وبالتايل  ومكان،  زمان 
بينهم. من  فيما  العالقات  وطبيعة  الب�شر وحتديد ظروف حياتهم 
ناحية ثانية، يتجه العقائديون من اأتباع الديانات عامة اإىل اعتبار 
الإميان املوؤ�ش�ض على نظرية فل�شفية غيبية وحكايات �شعبية موغلة 
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العلمية  الروؤية  اعتبار  من  بدًل  العلمية،  الروؤية  اأ�شا�ض  القدم  يف 
اأ�شا�ض الإميان بالدين. فعلى �شبيل املثال، ي�شتخدم بع�ض املوؤرخني 
العرب وغري العرب من اأتباع الديانات ال�شماوية ما جاء يف كتبهم 
ومعجزات  وتنبوؤات  واأقوال  ق�ش�ض  من  الديني  وتراثهم  املقد�شة 
اأ�شا�شًا لكتابة تاريخ ال�شعوب والدول، بدل من ا�شتخدام احلفريات 
والآثار القدمية وعلم الأنرثوبولوجيا اأ�شا�شًا للحكم على مدى �شحة 
ي�شبح  وهكذا  اإدعاءات.  من  وال�شعبي  الديني  الرتاث  يف  جاء  ما 
الإميان املبني على الغيب واخليال واخلرافات اأحيانًا اأ�شا�ض املعرفة 
التاريخية، بدل من اأن تكون املعرفة العلمية هي الأ�شا�ض الذي يهدي 
الإن�شان اإىل الإميان بالعقائد الدينية، واحلكم على مدى �شدقيتها 

و�شحة تنبوؤاتها. 
حقيقة  يف  هي  والرتاث  املا�شي  اإىل  العودة  �شعارات  رفع  اإن 
الأمر ُمطالبة بالعودة اإىل طرق التفكري واأ�شاليب العمل التي ف�شلت 
بالف�شل  عليها  حمكوم  وبالتايل  ع�شرها،  حتديات  مواجهة  يف 
ُم�شبقًا. اإن ف�شل اأ�شاليب العمل وطرق التفكري املا�شوية يف مواجهة 
وطرق  الأ�شاليب  تلك  ف�شل  ي�شمن  ب�شيطة  جمتمعات  حتديات 
اإن تغري  التفكري يف مواجهة حتديات جمتمعات ديناميكية معقدة. 
معطيات الواقع يفر�ض ا�شتنباط طرق تفكري خمتلفة واأ�شاليب عمل 
مبتكرة، وتوفري موارد مالية وب�شرية واأدوات تكنولوجية وعلمية غري 
تقليدية. وهذا يعني اأن اخلربة يف التعامل مع حتديات معينة �شمن 
ظروف واأزمنة حمددة من املمكن، بل من �شبه املوؤكد اأن تتحول من 
ثروة فردية وجمتمعية اإىل عبء فردي وجمتمعي مع تغري الظروف 
الأوروبية  املحاولت  �شجل  يراجع  من  اإن  الزمنة.  وتبدل  احلياتية 
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والأمريكية حلل اأزمة الديون العاملية التي تبلورت بعد اأزمة البنوك 
ال�شبعينيات  العتماد على خربة  اأن  يكت�شف  �شوف  عام 2008،  يف 
والثمانينيات من القرن الع�شرين للتعامل مع ق�شايا القرن احلادي 
تلك  ن�شيب  الف�شل  جعل  ما  �شائبًا،  قرارًا  يكن  مل  والع�شرين 
ح�شارية  حلقبة  معينة  ح�شارية  حقبة  من  فالنتقال  املحاولت. 
ال�شوؤون  اإدارة  يف  خربة  من  ال�شابق  الر�شيد  معظم  يجعل  جديدة 
�شالح  غري  والإ�شرتاتيجية  والجتماعية  وال�شيا�شية  القت�شادية 
لال�شتعمال جمددًا. اإن العقل الإن�شاين خالق بطبيعته، ول ي�شتاأن�ض 
مع  ت�شبح  جديدة  اأ�شياء  يخلق  يجعله  ما  طويلة،  لفرتات  القدمي 
توارد الأيام اعتيادية، وتغدو مع تقادم الزمن قدمية بحاجة لتطوير 
اأو ا�شتبدال كي تتعامل مع الواقع بكفاءة، وت�شاعد على ا�شت�شراف 

اآفاق امل�شتقبل. 
ينطبق  واأدواته  العمل  واأ�شاليب  الأ�شياء  على  ينطبق  ما  اإن 
اأو  الجتماعية،  والعالقات  والقيم  والتقاليد  العادات  على  اأي�شًا 
من  الأ�شياء  بني  الفرق  لكن  ال�شعبية.  الثقافة  على  واحدة،  بكلمة 
اأدوات وماأكولت وبيوت، وعنا�شر الثقافة من قيم وعادات وتقاليد 
وطرق تفكري كبري للغاية. فالثقافة ل ُتوؤكل ول ُت�شتعمل كما ت�شتعمل 
الذي يتحرك  العام  بت�شكيل الطار  ُت�شتهلك، بل تقوم  الأ�شياء، ول 
حتديات  ومواجهة  اليومية  حياتهم  اأمور  مع  للتعامل  عربه  النا�ض 
ع�شرهم، ما يجعلها تلعب دورًا هامًا يف توجيه مواقف النا�ض من 
الذات والغري والطبيعة والكون والرتاث. وحيث اأن غالبية الثقافات 
دينية  عقيدة  اأو  عظيم  ُتراثي  بجوهر  تتميز  العربية  كالثقافة 
التغري،  ومقاومة  الثبات  اإىل  بطبعيتها  متيل  الثقافة  فاإن  مقد�شة، 
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يعني  الثقافة  تطوير  اإن  التغيري.  طريق  يف  عقبة  ت�شكل  يجعلها  ما 
وهذا  التفكري،  وطرق  والقيم  واملواقف  والتقاليد  العادات  تطوير 
واقت�شادية خمتلفة  و�شيا�شية  اجتماعية  موؤ�ش�شات  اإقامة  ي�شتوجب 
كثريًا عما �شبقها. لذلك من املوؤكد اأن يوؤدي الوعي ب�شرورة تطوير 
الثقافة وقيام ال�شعب املعني فعاًل بتطويرها اإىل النتقال من مرحلة 
ح�شارية ملرحلة اأخرى اأكرث تقدمًا. ويف املقابل، من املوؤكد اأن يوؤدي 
ما  بعودة  واملطالبة  القدمية  ثقافته  بعنا�شر  ال�شعب  ذلك  مت�شك 
تال�شى منها اإىل تكري�ض تخلفه وتبعيته لغريه من �شعوب تعي�ض يف 

مرحلة ح�شارية متقدمة.
بني النجاح والف�صل

يلجاأ معظم النا�ض الب�شطاء حني يفكرون يف امل�شتقبل اإىل ما 
لديهم من معارف وحكم واأمثال متوارثة ت�شكل ح�شيلة ما ميلكون 
نتيجة  تاأتي  والأمثال  احِلَكم  لكن  واأدوات عمل.  عادة من معلومات 
اأحيانًا يف ما�ٍض �شحيق و�شمن  لتجارب حياتية حدثت يف املا�شي، 
ظروف حياتية وبيئة اجتماعية وثقافية تغريت وتبدلت عرب الع�شور. 
وهذا يعني اأن �شالحية القدمي من حكم واأمثال تكون قد انتهت اإىل 
والعالقات  القت�شادية  احلياة  امناط  يف  التطور  لأن  كبري،  حد 
وفكرية  ثقافية  حتولت  من  عادة  ويرافقها  يتبعها  وما  الجتماعية 
واكت�شافات علمية يقود يف كل احلالت والأحيان اإىل تغيري ظروف 
احلياة ومعطياتها. وهذه من �شاأنها تقوي�ض �شالحية ما تراكم من 
امل�شتقبل  يف  التفكري  يفر�ض  ما  الزمن،  عرب  واأقوال  واأمثال  حكم 
ب�شكل يركز، لي�ض على املا�شي وجتاربه احلياتية، بل على اجتاهات 
التطور اجلارية على اأر�ض الواقع، وا�شتخدامها للتنبوؤ مبا ميكن اأن 
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يحدث من حتولت اجتماعية وثقافية وتطورات علمية وتكنولوجية 
واقت�شادية يف ال�شنوات القادمة، والت�شرف على اأ�شا�ض ذلك.

يف  احلال  عليه  كانت  كما  �شديد،  ببطء  احلياة  ت�شري  حني 
ظروف  يف  التغري  وترية  تكون  قرون،  قبل  والزراعة  القبلية  عهود 
احلياة ومعطياتها بطيئة للغاية. وهذا ي�شاعد بع�ض الأمثال املاأثورة 
لفرتات  ب�شالحيتها  الحتفاظ  على  احلياتية  والتجارب  واحلكم 
زمنية طويلة، خا�شة ما يتعلق منها بامل�شاعر والعواطف الإن�شانية. 
لكن حني تتغري ظروف احلياة ب�شرعة، وتدخل عليها معارف علمية 
تتبدل  وحني  قبل،  من  معروفة  تكن  مل  جديدة  تكنولوجية  واأدوات 
التقليدية  الثقافات  الإنتاج، وحني تتعر�ض  الإنتاج وعالقات  اأمناط 
لأمناط حياتية وفل�شفات غريبة عنها، فاإن �شالحية كل قدمي تنتهي. 
تطور  الأخريين من  القرنني  ما حدث على مدى  اإىل  ينظر  اإن من 
يف العامل �شوف يكت�شف اأن التغري يف ظروف احلياة ومعطياتها مل 
�شمل  بل  فقط،  والعادات  والتقاليد  والقيم  واحلكم  الأمثال  ي�شمل 
اأي�شًا املوؤ�ش�شات الجتماعية وال�شيا�شية والقت�شادية، ُموؤديا بذلك 
التغري  تاآكل قدميها واختفاء معظمها من الوجود. حني يعك�ض  اإىل 
نقلة ح�شارية يف حياة املجتمع، ت�شبح اخلربة املا�شوية وما يرتبط 
بها وينبثق عنها من حكم واأمثال ومواقف لغية متامًا. لذلك مل يعد 
بالإمكان العتماد على خربة اأو حكمة اأجيال �شابقة لتخيل م�شتقبل 

اأجيال قادمة.
يف  كثريًا  ويفكر  حياته،  يف  متعددة  باأعمال  اإن�شان  كل  يقوم 
كيفية تاأمني م�شتقبله وم�شتقبل غريه اأحيانًا من اأولد واأحفاد، لكن 
اأ�شا�شيني:  ل�شببني  كبريًا  تفاوتًا  تتفاوت  وال�شعوب  النا�ض  اإجنازات 
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قدراتهم  وتباين  مادية،  وغري  مادية  موارد  من  ميلكون  ما  تفاوت 
على ا�شتخدام تلك املوارد بكفاءة وا�شتغالل الفر�ض املتاحة. وحيث 
املوارد  تلك  اأ�شف  فاإنني �شوف  امل�شتقبل،  نتكلم هنا عن �شنع  اأننا 
بعنا�شر النجاح، وهذه ميكن حتديدها يف النقاط الرئي�شية التالية:

اإمكانيات مادية كاملال والأدوات والآلت املختلفة.. 1
الب�سرية . 2 واملوارد  الوعي  ت�سمل  مادية  غري  اإمكانيات 

واملعارف العلمية والتكنولوجية والإدارية.
خدمة . 3 يف  والعقلي  البدين  اجلهد  توظيف  على  اإرادة 

امل�ستقبل املن�سود.
والوقت واحلياة والغري من . 4 العمل  ايجابية من  مواقف 

النا�س.
وقت.  . 5

اإن اأف�سل ما ي�ستطيع اإن�سان اإنتاجه من اأ�سياء مادية وثقافية 
املعني كل ما ميلك من  يف حياته يتحقق حني ي�ستخدم الإن�سان 
عنا�سر النجاح بكفاءة. وحيث اأن ما لدى كل اإن�سان وجمتمع من 
ينتج  اأن  �سعب  اأي  با�ستطاعة  لي�س  فاإنه  حمدود،  العنا�سر  تلك 
كل �سيء يريد. لكن تعظيم النتائج املمكنة يتوقف على ا�ستخدام 
تلك العنا�سر جمتمعة، اإذ يحتاج كل عمل مهما كانت طبيعته اإىل 
كميات خمتلفة من جميع هذه العنا�سر. واإذا كان العمل الفكري 
مثاًل يحتاج اإىل وقت وجهد عقلي اأكرث من غريه، اإل اأنه يحتاج 
اأي�ساً اإىل اأداة مثل القلم اأو الكمبيوتر لت�سجيل الأفكار اجلديدة، 
ومال لتوفري الطعام، وموقف ايجابي من عملية التفكري، واإرادة 
بع�س  حتتاج  وفيما  والكتابة.  والتاأمل  البحث  يف  �ساعات  لق�ساء 
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الأعمال واملنتجات للمال اأكرث من الوقت مثل �سناعة ال�سيارات 
املال  من  اأكرث  واخليال  للعلم  الآخر  بع�سها  يحتاج  والتلفونات، 
والأدوات التكنولوجية مثل الكتابة اخلالقة التي حتتاج اإىل وقت 
على  �سيجارة  تدخني  عملية  حتى  عادية.  غري  واإرادة  ومثابرة 
اإ�سعال  بكيفية  واإرادة ومال ومعرفة  تفاهتها حتتاج لوقت وجهد 

ال�سيجارة وتدخينها وطريقة التخل�س من بقاياها. 
مع تعدد عنا�شر النجاح وتباين طبيعتها، تعترب الإرادة واملواقف 
اليجابية من العمل والوقت واحلياة اأهم تلك العنا�شر جميعًا، اإذ 
اأن يفعل �شيئًا ذا قيمة،  يف غياب الإرادة واملثابرة ل ميكن لإن�شان 
حتى تناول دواء يحافظ على حياته. ومن دون مواقف ايجابية من 
العمل واحلياة والوقت ل ميكن اجناز اأي �شيء ب�شكل �شليم، اأو اتقان 
من  حقيقية.  بفائدة  املجتمع  وعلى  مبتعة  �شانعه  على  يعود  عمل 
ناحية اأخرى، ل بد واأن تعك�ض الإرادة واملواقف الإيجابية نف�شها عرب 

ممار�شات متعددة، قد يكون اأهمها:  
• اأن يحلم الإن�سان فيما يريد اأن يحققه يف حياته، اأو فيما 	

اأن ير�سم �سورة عامة  اأي  اأن يكون عليه حاله يف امل�ستقبل،  يريد 
للم�ستقبل الذي يريده لنف�سه.

• لرتجمة 	 املو�سوعية  ال�سروط  توفري  على  يعمل  اأن 
احللم اإىل حقيقة، اأي اأن يفكر يف خطة علمية وعملية واأخالقية 

للو�سول اإىل الهدف املن�سود.
• الهدف 	 جتعل  التي  ال�سغرية  اخلطوات  على  يركز  اأن 

يبدو قريباً مع تواتر الأيام. 
• وعدم 	 وال�سرب،  واملتابعة،  املثابرة،  �سفات  ميتلك  اأن 
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ا�ستباق الأمور، والتفاوؤل.
• عقبات 	 من  طريقه  اعرت�س  مهما  بالأمل  يتم�سك  اأن 

وم�ساكل. 
يف املقابل، على الإن�شان اأن يرتاجع ويقبل بالهزمية اأحيانًا لأن 
الف�شل حقيقة من حقائق احلياة التي ل ي�شتطيع اإن�شان اأن يتهرب 
منها اأو يتجنب ا�شتحقاقاتها املوؤملة. وياأتي الف�شل عادة ب�شبب تغري 
ظروف احلياة اأو العمل، اأو ب�شبب �شوء التوقيت اأو التخطيط وخطاأ 
التوقعات، اأو نتيجة ملحدودية املتوفر من عنا�شر النجاح. لذلك كان 
على الإن�شان الطموح واملثابر اأن يتوقع الف�شل ويقبل به ويعمل على 
جتاوزه بال�شرعة املمكنة، اأي عليه اأن يعرتف بالف�شل حني يحدث، 
العرتاف  ورف�ض  فالعناد  له.  ال�شت�شالم  يرف�ض  اأن  عليه  ولكن 
العوامل  اأهم  من  يعترب  املتاحة  الفر�ض  حمدودية  واإدراك  بالواقع 
اإن كل من  الإحباط.  اإىل  تقود  والعزمية، وقد  الإرادة  التي ت�شعف 
يعمل يخطئ، فاخلطاأ لي�ض عيبًا، بل جزء من طبيعة احلياة، لكن 
اإن  عيبًا.  ذلك  لن يف  اخلطاأ،  نف�ض  يكرر  اأن  �شخ�ض  لأي  يجوز  ل 
خا�شة  الآخرين،  اأخطاء  ومن  اأخطائه  من  يتعلم  اأن  الإن�شان  على 
اأخطاء من �شبقوه على الدرب، لأن اأخطاء الآخرين جتارب حياتية 
اأن نتعظ  اأن ندر�شها ونتعلم منها الكثري، ومن واجبنا  با�شتطاعتنا 
امل�شتقبل  على  الرتكيز  اإىل  الإن�شان  يدفع  الف�شل  جتاوز  اإن  بها. 
حيث تنتظر بدائل عديدة قد يكون بع�شها اأكرث متعة واإنتاجية من 
اإنه  للحياة...  امل�شرق  والوجه  الأمل،  حا�شنة  فامل�شتقبل  ال�شابقة. 
احللم  ومينح  وينمو،  يولد  كي  للخيال  املجال  يف�شح  الذي  الف�شاء 
الفر�شة كي يرتجم نف�شه اإىل حقيقة على الأر�ض. حني يفكر الإن�شان 
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يف امل�شتقبل، يجد نف�شه يحلم باأ�شياء جميلة ي�شنعها بنف�شه، وبواقع 
اأف�شل ي�شكله بعرقه وفكره، ما يجعله ي�شعر بال�شعادة، وبالرغبة يف 
وتخيلها يف  ر�شمها يف خميلته  التي  اأمانيه  العمل واجلد كي يحقق 

اأحالمه. 
ُيعترب املوقف الإيجابي من النجاح والف�شل من اأهم الأمور التي 
اأحيانًا  وتقود  ال�شرقية،  الثقافات  الغربية عامة عن  الثقافات  متيز 
اأكرث  الغربية  فالثقافة  اجلانبني.  بني  متبادل  فهم  �شوء  حلدوث 
العربية  الثقافة  بالطبع  ت�شمل  التي  ال�شرقية  الثقافات  من  مادية 
اأكرث  تلعب دورًا  ال�شرقية  الثقافات  القيم يف  والإ�شالمية، ما يجعل 
الثقافات  يف  امل�شالح  ويجعل  امل�شالح،  من  النا�ض  حياة  يف  اأهمية 
اأهمية من القيم.  اأكرث  الغربية عامة والأمريكية خا�شة تلعب دورًا 
واأمريكا  اأوروبا  يف  احلياتية  وجتربتي  الغربية  للثقافة  درا�شتي  اإن 
الغربية  الثقافة  عليها  ترتكز  معادلة  اأهم  اكت�شاف  اإىل  قادتني 
  Maximization :عامة والأمريكية خا�شة. معادلة ذات �شطرين
and Minimization، اأي تعظيم الفوائد حني تكون فر�ض الربح 

والنجاح ُمتاحة، وتقليل حجم اخل�شائر حني يبدو الف�شل �شبه ُموؤكد. 
لهذا نالحظ اأن اأمريكا خرجت من فيتنام يف منت�شف ال�شبعينيات 
الهزمية حمققة،  اأن  اأدركت  الثمانينيات حني  اأوائل  لبنان يف  ومن 
تاأكدت  اأرا�شيه عام 2003 حني  العراق واحتالل  واأنها قامت بغزو 
حربية  معدات  ول  تقليدية  غري  اأ�شلحة  ميلك  ل  وجي�شه  �شدام  اأن 
ت�شلح خلو�ض حرب تكنولوجية. اإن هذا ال�شلوك على م�شتوى الدولة 
ينعك�ض على �شلوك الأفراد وال�شركات يف الغرب عامة، اإذ ل يرتدد 
اأو �شركة يف ا�شتغالل الفر�ض ال�شانحة والعمل على  اأمريكي طموح 
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الغري  ح�شاب  على  غالبًا  مكا�شبها،  لتعظيم  املواتية  الظروف  خلق 
اأن  �شركة  اإدارة  ت�شعر  وحني  فقرية.  اأجنبية  و�شعوب  مواطنني  من 
التطورات اجلارية على اأر�ض الواقع تعمل �شدها ولي�ض ل�شاحلها، 
اأحيانًا  واللجوء  لديها،  العاملني  بع�ض  خدمات  لإنهاء  ُت�شارع  فاإنها 
الغري  على ح�شاب  غالبا  الإفال�ض،  واإعالن  كليًا  العمل  للتوقف عن 

من م�شاهمني وموظفني لديها. 
فيها  نتحكم  اأن  لنا  اأ�شياء ل ميكن  اأن هناك  فيه  �شك  ل  مما 
اأ�شياء كبرية و�شغرية كثرية ميكننا  مثل امليالد واملوت، لكن هناك 
اأن نفعلها، بل علينا اأن نفعلها قبل حدوث امليالد الذي نتوقعه، وقبل 
وقوع املوت الذي ل نعرف متى �شياأتي بال�شبط. اإن علينا اأن ن�شتعد 
جيدًا لو�شول كل مولود جديد، واأن نعد اأنف�شنا لحتمالت وقوع موت 
مفاجئ يف اأية حلظة بعد الو�شول لعمر معني اأو حالة �شحية معينة، 
الدرا�شات  ا�شتطاعت  لقد  م�شبق.  لتخطيط  بحاجة  اأمور  وهذه 
العلمية املبنية على الرتاكم املعريف حتديد احتمالت وقوع كل حدث 
بالن�شبة للحياة واملوت، وهي ح�شابات مل يكن بالإمكان قيام نظام 
تاأمني على احلياة اأو ال�شيارات اأو الطائرات لو مل تكن موجودة. وما 
ُيعد  واأن  ل�شنعه،  ويخطط  امل�شتقبل  يفكر يف  اأن  الإن�شان  على  دام 
يخبئه  قد  ما  وجتنب  فر�ض،  من  يحمله  قد  مما  لال�شتفادة  نف�شه 
له من مفاجاآت غري �شارة، فاإن عليه اأن يفكر مليًا وطوياًل قبل اأن 
الأمريكيون  يقول  م�شتقبله.  على  التاأثري  �شاأنه  من  قرار  اأي  يتخذ 
 sleep on it، اأي نام على الفكرة واتركها تتخمر يف راأ�شك. اأما 
الفيل�شوف الأملاين جوته فقد قال انطالقًا من اإميانه املطلق مبلكات 
على  الإن�شان العقلية اخلالقة، "اإن اخلطاأ قرار ُيتخذ على عجل". 
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الإن�شان اإذن اأن يرتوى قبل اتخاذ قرارات م�شريية، لكن عليه اأي�شًا 
�شاأن  لأن من  بعد درا�شة،  يتخذه  تنفيذ قرار  اأن ل يرتدد كثريا يف 

الرتدد اإ�شاعة الوقت واجلهد، ورمبا فر�شة قد ل تتكرر. 
اخلطاأ وم�صئ�لية اخلطاأ

الف�شل حتى  م�شئولية  التهرب من  على  العربية  الثقافة  ت�شجع 
ُتربئ  مفردات  بتطوير  تقوم  العربية  اللغة  جعل  ما  منه،  الب�شيط 
املخطئ من اأخطائه. لهذا نقول حني يقع فنجان قهوة على الأر�ض 
وينك�شر مثاًل، وقع الفنجان وانك�شر، وحني يقع جهاز تلفون �شغري 
ال�شيارة  وانقلبت  املرحا�ض،  يف  التلفون  �شقط  نقول،  مرحا�ض  يف 
جعله  ما  القهوة  عيون  �شواد  من  �شكر  الفنجان  وكاأن  وحتطمت، 
ا�شتخدمها  اأجنحة  للتلفون  واأن  ويتك�شر،  الأر�ض  على  ويقع  يرتنح 
منبع  يف  ال�شقوط  ن�شيبه  فكان  ملوثة  غرفة  رائحة  من  للهروب 
الرائحة الكريهة، واأن ال�شيارة قررت ا�شتعرا�ض مواهبها البهلوانية 
ثمنًا  قائدها  وحياة  حياتها  ودفعت  وحتطمت  فانقلبت  ال�شارع  يف 
يده، ومن  القهوة يف  كان يحمل فنجان  اأين م�شئولية من  لتهورها. 
كان يتكلم يف التلفون فيما يقوم بخلع �شرواله يف املرحا�ض، ومن كان 

يقود ال�شيارة م�شتهرتًا بحياته وحياة غريه من النا�ض؟ 
يف  الب�شطاء  البدو  بع�ض  بتدريب  قام  اأنه  عمي  اأخربين 
اخلم�شينيات وال�شتينيات من القرن املا�شي على قيادة ال�شيارات يف 
الأردن وال�شعودية. ويف يوم من الأيام، فيما كان يعطي الإر�شادات 
لبدوي متدرب، قام الرجل بال�شغط على بدالة البنزين قبل الأوان 
ما اأدى اإىل حترك ال�شيارة فجاأة وا�شطدامها بحائط بيت مهجور 
كانت تقف اإىل جانبه، ما ت�شبب يف ته�شيم وجه ال�شيارة الأمامي. 
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وحني �شاأل العم الرجل عما فعل، قال البدوي بعفوية وبراءة، »تِعتْب 
كلمة  الكبرية؟«...  احلنطور  عيون  على  واإل  ال�شغرية  عيني  على 
حنطور تعني هنا �شيارة. وهذا يعني اأن م�شئولية حادث ال�شطدام ل 
بد واأن تقع على عاتق ال�شيارة لأن لها عينني اأكرب من عيني البدوي. 
امل�شئولية  حتمل  على  الوعي  بداية  منذ  نف�شي  تدريب  حاولت 
وعدم التهرب منها مهما كانت النتائج والأ�شباب، لكنني كثريًا ما 
الثقافة  بحكم  خاطئة  مفردات  وا�شتخدمت  اخلطاأ  نف�ض  يف  وقعت 
احلالت.  معظم  يف  بديلة  كلمات  وجود  وعدم  عليها  ن�شاأت  التي 
حينئذ  األب�شه  كنت  الذي  الأبي�ض  القمي�ض  اأن  الأيام  اأحد  لحظت 
ُملطخًا بحرب اأزرق... كنت قد ا�شتخدمت القلم لكتابة فكرة خطرت 
على بايل، وو�شعته ب�شرعة يف جيب القمي�ض قبل اأن اأعيد الغطاء 
اأنظروا  مبت�شمًا...  حويل  كان  ملن  قلت  وهنا  ال�شحيح.  مكانه  اإىل 
للغاية  كبرية  اللحظة  تلك  يف  �شعادتي  كانت  بنف�شي...  فعلُت  ما 
اأنظروا ما فعل  اأقل  اإذ مل  بالتخل�ض من عادة �شيئة،  لأنني �شعرت 
برجمة  يف  جنحت  اأنني  تاأكدت  وعندها  قمي�شي.  يف  احلرب  قلم 
اخلطاأ،  م�شئولية  من  التهرب  مفردات  ا�شتخدام  عدم  على  عقلي 
لني م�شئولية كل خطاأ اأرتكبه. اإن التهرب  وا�شتبدالها مبفردات حُتمَّ
اللوم  وتوجيه  اخلطاأ،  واإنكار  الف�شل،  من  وال�شكوى  امل�شئولية،  من 
للغري هي ت�شرفات ومواقف �شلبية تت�شبب يف اإ�شاعة الوقت، وحتجب 
الروؤية عن اأعني النا�ض، وحترمهم من اإدراك احلقيقة على حقيقتها. 
اإن ال�شخ�ض الذي ُيكرث ال�شكوى ب�شبب وبال �شبب، ويتجه نحو 
لوم الآخر واإلقاء م�شئولية الف�شل على الدولة اأو املجتمع اأو احلظ اأو 
القدر لي�ض با�شتطاعته اأن يفهم معطيات الواقع ويدرك كيف يتعامل 
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معه بعقالنية. وهذا يعني اأن ال�شكوى، والتهرب من م�شئولية الف�شل 
حترم الإن�شان من التعلم من جتاربه، وت�شلبه القدرة على التفكري 
ب�شكل اإيجابي ي�شاعده على جتاوز الأخطاء. وهذا من �شاأنه تكري�ض 
تعقيدًا  الإن�شان  م�شاكل  وزيادة  الف�شل،  وتكرار  ال�شلبية  املواقف 
املنا�شب  وبال�شكل  املنا�شب  الوقت  يف  معها  التعامل  عدم  ب�شبب 
البت يف  تاأجيل  تت�شبب عادة  اأخرى،  ناحية  املطلوب. من  وباحلزم 
الأمور الهامة يف زيادة عدد الق�شايا التي ي�شكو منها الإن�شان، ما 
يقود يف الغالب اإىل �شعوره باملرارة ب�شبب اإهمال �شكواه من قبل من 
يعتربهم م�شئولني عن التجاوب معها... مواقف وت�شرفات ت�شمن 
امل�شتقبل،  حتديات  ومواجهة  احلا�شر  م�شاكل  معاجلة  يف  الف�شل 
الأ�شدقاء  من  املزيد  وك�شب  باحلياة  التمتع  احتمالت  وت�شعف 

وحتقيق النجاح.
ال�صعادة ور�صا النف�س 

ي�شعى كل اإن�شان اإىل احل�شول على ال�شعادة، اأي ال�شعور بالراحة 
النف�شية والر�شا عن احلياة وما ت�شتمل عليه من اأ�شياء، وما يرتبط 
حني  عادة  يحدث  وهذا  اإن�شانية.  وغري  اإن�شانية  عالقات  من  بها 
ي�شعر الإن�شان اأنه حقق ما كان يطمح اإىل حتقيقه من اإجنازات، اأو 
اأنه على الطريق للو�شول اإىل هدف هام حمدد، واأنه مل يبخل على 
نف�شه اأو على غريه من النا�ض مبال اأو معرفة اأو م�شورة كان باإمكانه 
ال�شعور  على  الإن�شان  ت�شاعد  كثرية  اأ�شياء  بالطبع  هناك  تقدميها. 
بال�شعادة، مثل ال�شحة واجلمال واملال واجلاه والأ�شدقاء، لكن هذه 
اإذ  اإل  ال�شعادة  درجة  يبلغ  ل  الإن�شان  لأن  وحدها  تكفي  ل  الأ�شياء 
�شعر بالر�شا عن النف�ض اأول. وهذا يتم حني ي�شعر الإن�شان اأنه حقق 
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اأهدافه يف احلياة، واأنه يعتز بتاريخه واجنازاته، وي�شعر باأن النا�ض 
ينظرون اإليه ويعاملونه باحرتام وتقدير بو�شفه اإن�شانا مميزا. وهذا 
يجعل قلبه خاليا من الكراهية واحل�شد والغرية، ل يفكر يف عداوة 
اأو انتقام، يرى احلب يف عيون النا�ض املقربني منه ويبادلهم احلب، 
ويجد دوما ما يكفي من الأعذار لي�شامح من يخطئ بحقه وي�شفح 
اإىل مثل هذه احلالة ي�شعر  اإن�شان  عنه من الأ�شدقاء. وحني ي�شل 
ال�شعادة  اأ�شياء..  يفتقده من  ما  ول  منه  ي�شتكي  ما  لديه  لي�ض  باأنه 
اإذن هي ال�شعور باأنه لي�ض هناك �شيء يفتقده الإن�شان، ولي�ض هناك 
والتقدير يحيط به من  الكثري من احلب  واأن هناك  ل�شكوى،  �شبب 
كل جانب. اإن بلوغ هذه احلالة لي�ض بالأمر الهني، لكنه لي�ض ق�شية 
عوي�شة اأو معقدة.. اإنها عملية تبداأ بالبتعاد عن العادات واملواقف 
ال�شلبية، وغر�ض عادات ومواقف اإيجابية بدل عنها، وال�شعي لتحقيق 
ما ت�شبو اإليه النف�ض من اأ�شياء با�شتخدام طرق م�شروعة واأخالقية، 
منحه  وما  مادية  اأ�شياء  من  الإن�شان  ميلك  مبا  بالكتفاء  وتنتهي 
املجتمع من مكانة اأدبية. وعلى طول م�شرية الر�شا عن النف�ض، مير 
الإن�شان على جتارب ودرو�ض كثرية، عليه اأن يفكر فيها بوعي، واأن 
ي�شتوعب اأهميتها واأبعادها على حياته وحياة غريه من النا�ض. ومن 

تلك الدرو�ض: 
1. عدم التفكري فيما لدى الآخرين من اأموال وما ح�شلوا عليه 

من منا�شب وامتيازات. 
2. العمل على ك�شب هواية يحبها ويتمتع مبمار�شتها ول يبتعد 

عنها كثريًا. 
والقلب،  الراأ�ض  يف  واملثرية  اجلميلة  الذكريات  اختزان   .3
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فالذكريات  وحدة،  اأو  حزن  اأو  بغ�شب  �شعر  كلما  اإليها  واللجوء 
اجلميلة تنع�ض الروح، وتفرح القلب، وتعيد لالإن�شان الب�شمة والثقة 

بالنف�ض وحب احلياة.
التفكري  لأن  الإطالق،  على  �شلبية  بطريقة  التفكري  عدم   .4
وقت  ويهدر  الإيجابي،  التفكري  على  العقل  قدرة  من  يحد  ال�شلبي 

الإن�شان ويقزمه اأمام النا�ض. 
للتفكري  والآخر  احلني  بني  النف�ض  مع  اخللو  على  التعود   .5

والتاأمل يف احلياة والكون.
6. ال�شماح لنف�شه باأن يحلم يف النهار والليل وكلما �شاقت به 

احلياة، وكلما جل�ض يف ح�شن الطبيعة وحيدًا. 
7. ان ي�شع ن�شب عينيه هدفًا يعمل على حتقيقه بوعي ومثابرة، 
ومهما  متوا�شعا،  الهدف  كان  مهما  باأمانة،  يخدمها  عامة  وق�شية 

كانت الق�شية �شغرية. 
لأنه  الأهم،  ال�شعادة  م�شدر  هو  املال  اأن  النا�ض  معظم  يظن 
ي�شاعدهم على احل�شول على ما ي�شتهون من اأ�شياء ثمينة كالبيوت 
اإن  والعطور.  واملجوهرات  واملالب�ض  الكبرية  وال�شيارات  الفخمة 
مما ل �شك فيه اأن للمال دورًا كبريًا يف اإ�شعاد الإن�شان، لكنه لي�ض 
م�شدر  اإىل  املال  يتحول  ما  كثريًا  بل  ذاته،  بحد  �شعادة  م�شدر 
الذي  والإن�شان  مثاًل،  واأ�شرته  نف�شه  البخيل على  فالإن�شان  تعا�شة. 
ي�شعر باأنه يف �شباق مع غريه من اأثرياء على جمع املال، ُي�شخر نف�شه 
م�شدر  اإىل  �شعادة  م�شدر  من  يتحول  املال  يجعل  ما  للمال،  عبدا 
تعا�شة. فمعظم اأثرياء العرب وحكامهم لي�ض لهم اأ�شدقاء، لكن لهم 
منافقون بال عدد، ويحيط بهم دجالون ل هدف لهم �شوى احل�شول 
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على فتات مال وجاه و�شلطة ملوثة، ي�شتخدمونها خلدمة م�شاحلهم 
اخلا�شة على ح�شاب غريهم من النا�ض. لذلك لي�ض باإمكان اإن�شان 
الأ�شياء  تلك  كانت  مهما  اأ�شياء  بامتالك  ال�شعادة  على  يح�شل  اأن 
ويتعود  الأيام،  مع  تتقادم  واأن  بد  ل  لأنها  ونادرة،  وثمينة  جميلة 
الإن�شان عليها، وتفقد بريقها والن�شوة التي ترافقها. ال�شعادة تاأتي 
كبرية  اإجنازات  ومثرية، وحتقيق  غنية  حياتية  العي�ض جتارب  عرب 
و�شغرية، وهذه اأمور ي�شاعد املال على احل�شول عليها عرب التعليم 
وال�شفر والرتفيه عن النف�ض، وم�شاعدة الفقراء واملحتاجني، وروؤية 
الأيام،  مع  رونقها  الإ�شياء  تفقد  فيما  اإذ  وجوههم.  على  الب�شمة 
يتعمق اإح�شا�ض الإن�شان بال�شعادة كلما زاد عدد اأ�شدقائه وذكرياته 
تزداد  والتجارب  الذكريات  تلك  لأن مثل  املثرية،  اجلميلة وجتاربه 
كلما  الأحمر  كالنبيذ  نكهة مميزة  وتكت�شب  الأيام،  توارد  رونقًا مع 

تقادمت.
ومع تعدد م�شادر ال�شعادة، اإل اأنها تاأتي جميعًا نتيجة ل�شلوكيات 
ومواقف وعالقات ومفردات لغوية خمتلفة عن املاألوف، منها الر�شا 
عن العمل الذي يوؤديه الإن�شان ب�شكل منتظم، والر�شا عن عالقاته 
مبن يحب من النا�ض ومبا يرتاح لروؤيته من مناظر طبيعية وحيوانات 
وما  واأغان،  ومو�شيقى  هوايات  من  به  ي�شتمتع  ومبا  فنية،  واأعمال 
اأما  ون�شوة.  بكرامة  ي�شعر  امل�شتمع  جتعل  مفردات  من  ي�شتعمله 
و�شعادة هو جناحي يف متكني  متعة  اأكرب م�شدر  فاإن  بالن�شبة يل، 
من  لدى  مما  ال�شتفادة  من  وا�شدقاء  طلبة  من  حويل  هم  من 
معلومات ومعارف وجتارب، تدفعهم لل�شعور ب�شعادة وبهجة وتفاوؤل، 
البع�ض باحتكارها  التي يقوم  اإن املعرفة  اإىل قلبي.  يت�شلل �شحرها 
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والأ�شدقاء  الطلبة  خا�شة  فيها،  النا�ض  من  الغري  م�شاركة  وعدم 
واملحتاجني، هي معرفة �شائعة ل تقوم بوظيفتها يف املجتمع، وت�شمح 
لنف�شها بالتقادم وفقدان ال�شالحية قبل ال�شتعمال. اإنني يف الواقع 
ل اأعتقد اأن هناك �شيئًا اأكرث اأملًا وق�شوة على الغري من قيام البع�ض 
باإخفاء ما لديهم من معارف ومعلومات با�شتطاعتها اأن تفيد النا�ض 

وتخدم املجتمع. 
اإن ر�شا الإن�شان عن عمله يتحقق حني يتقن الإن�شان اأ�شا�شيات 
العمل املنوط به، وحني ينظر اإىل كل عمل يقوم به بجدية متناهية، 
وهذا يتطلب من الإن�شان اأن يعطي لعمله كل ما لديه من جهد ج�شدي 
وعقلي وعاطفي. اإن الإن�شان الذي يفعل هذا، حتى لو ف�شل يف اإتقان 
ما يفعل، �شوف ي�شعر بالر�شا عن النف�ض، لأنه قام بواجبه على اأكمل 
وجه ممكن ومل يق�شر يف �شيء. اإن من ل يعطي لعمله ما يحتاجه 
يحب غريه من  اأن  عليه  ي�شعب  وفكر وحب  وجهد  وقت  العمل من 
النا�ض كما يجب. فاإقامة عالقة حب مثمرة مع اجلن�ض الآخر مثاًل 
تتجاوز متطلبات  حتتاج جلهد ج�شدي وعقلي وعاطفي ووقت رمبا 

اأداء اأي عمل اآخر يف احلياة. 
اإتقان العمل 

من  قليلة  قلة  اإل  عليها  ي�شتحوذ  ل  كبرية  ف�شيلة  العمل  اإتقان 
النا�ض، فاإتقان العمل يعك�ض معرفة بطبيعة العمل اأوًل، وقدرة على 
القيام به ثانيًا، واإح�شا�شًا بامل�شوؤولية ثالثُا، وحبًا ملا يقوم به الإن�شان 
كان  مهما  عمل  اأي  اإتقان  يف  النجاح  �شمان  لكن  رابعًا.  عمل  من 

�شغريا يحتاج اإىل اأ�شياء عدة، اهمها:
التعليم املنا�سب . 1
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الأدوات املنا�سبة. 2
املوقف ال�سليم، اأي موقف اإيجابي من العمل. 3
املوؤ�س�سات املنا�سبة. 4
النظم املجتمعية املنا�سبة. 5
معلومات �سحيحة وكافية. 6

مع اأهمية هذه الأمور جميعا، اإل اأن املوقف ال�شليم من العمل 
هو الأكرث اأهمية، اإذ من دون اأن يتحلى الإن�شان باملوقف ال�شليم من 
املعني  ال�شيء  كان  مهما  �شيء  اأي  اإتقان  باإمكانه  يكون  لن  العمل، 
اإن  اأكرث من ذلك،  بل  كثرية.  العامل  معارف  كانت  ومهما  ب�شيطًا، 
لكنه  املادية  وغري  املادية  الإمكانيات  كل  له  تتوفر  الذي  ال�شخ�ض 
املنوطة  املهمة  من  اأو  عام،  بوجه  العمل  من  موقفه  ب�شوء  يت�شف 
به ب�شكل خا�ض، من املوؤكد اأن يف�شل يف اإتقان العمل املطلوب منه. 
الإن�شان الذي يتحلى باملوقف ال�شليم هو �شخ�ض ي�شر دومًا على اأداء 
عمله على اأف�شل وجه ممكن با�شتخدام كافة ما لديه من اإمكانيات 
وما  مواتية،  بيئية  وظروف  عملية  وخربات  علمية  ومعارف  عقلية 
اإنه  ومعلومات...  اجتماعية  ونظم  وموؤ�ش�شات  اأدوات  من  له  يتوفر 
يعرف  ما  يدرك  النا�ض،  من  غريه  ومع  نف�شه  مع  �شادق  �شخ�ض 
ينق�شه  ما  ملعرفة  وحاجته  ق�شوره  مبدى  ويعرتف  يعرف،  ل  وما 
من معلومات وخربات من دون حرج. اإن ما ي�شعه اإن�شان يف راأ�شه 
من معلومات ي�شعها عادة مبح�ض اإرادته، ما يجعل من حقه، ومن 
واجبه اأي�شًا، اأن يغري ما يرى �شرورة تغيريه من تلك املعلومات، واأن 
التي  ي�شتبدلها مبا ي�شتجد من معلومات تعرب عن حقيقة الظروف 

يعي�شها، وتخدم الأهداف التي ي�شعى اإىل حتقيقها. 
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اجلامعة والعملية التعليمية
تفكري  وطرق  ومعلومات  وعلوم  نظريات  من  نتعلمه  ما  كل  اإن 
واأ�شاليب عمل يوؤثر يف حياتنا ومواقفنا والطريقة التي نفكر فيها، 
يف  عليه  نح�شل  اأن  نود  وفيما  املا�شي  يف  تعلمناه  فيما  يوؤثر  كما 
امل�شتقبل. وهذا من �شاأنه اأن يوؤدي، غالبًا بال وعي، اإىل تغيري نظرتنا 
ملا يحيط بنا من اأ�شياء طبيعية وحيوانية وعالقات اإن�شانية. فالعملية 
التعليمية عملية حتول ثقافية ونف�شية وذهنية تعيد ترتيب الأولويات 
وتكوين ال�شخ�شيات واكت�شاف املواهب الكامنة و�شياغة الطموحات. 
فخريج اجلامعة يختلف عن خريج مدر�شة ثانوية من حيث املعارف 
ناحية  من  النقدي.  التفكري  على  والقدرة  والقيم  واملواقف  العلمية 
ثانية، فيما يدخل طالب ال�شنة الأوىل اجلامعة لأول مرة كمن يدخل 
مدينة غريبة ل يعرف عنها ول عن اأهلها وثقافتها �شيئًا، ي�شري يف 
املمرات كمن �شل طريقه يف غابة. اأما اخلريج اجلامعي فيغادر حرم 
اجلامعة لآخر مرة وكله ثقة بالنف�ض وو�شوح يف الروؤية، وقد ا�شتحوذ 
اإن  بثقة.  واملعرفة خلو�ض معرتك احلياة  العلم  على قدر كبري من 
اللحظة التي يبداأ الطالب فيها عملية التعلم، هي حلظة تغري وحتول 
طلبة  هناك  طبعًا،  عنها.  الرجوع  ميكن  ل  و�شخ�شيته  حياته  يف 
عقائديون ياأتون اإىل اجلامعة لي�ض من اأجل التعلم واعطاء اأنف�شهم 
عن  للبحث  واإمنا  واملعرفية،  الثقافية  النواحي  من  التطور  فر�شة 
معلومات ومقولت توؤكد ما يوؤمنون به من نظريات غيبية ت�شاعدهم 
على التم�شك بطرق تفكري قدمية والت�شبث مبواقف تقليدية عقيمة. 
اأن  �شاأنه  الإميان« من  اأ�شا�ض  »املعرفة  اإن  تقول  البدء من نقطة  اإن 
يخلق من الطالب اإن�شانًا جديدًا موؤهاًل للتعامل مع مع�شالت احلياة 
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اأ�شا�ض  »الإميان  اإن  تقول  نقطة  من  البدء  اأما  ومنطقية.  بعقالنية 
املعرفة« فمن �شاأنه اأن يجعل العملية التعليمية برمتها جمرد و�شيلة 
�شهادة  على  واحل�شول  اأفكار  من  املعني  الطالب  لدى  ما  لتكري�ض 
جامعية توؤهل حاملها للح�شول على مكانة اأدبية، ل غري. وحني يقوم 
مثل هذا اخلريج با�شتخدام ال�شهادة واملكانة املرافقة لها لتكري�ض 
مفاهيم ما�شوية جتاوزها الزمن، فاإنه ي�شبح اأداة لتعميق اأ�شباب 

التخلف بدًل من غر�ض عوامل التطور والتقدم يف املجتمع. 
كثريا ما يقول �شديق ل�شديقه حني يلتقيان بعد غياب طويل، 
اأنا  ل...  قائاًل،  نف�شه  عن  مدافعًا  الآخر  عليه  فريد  تغريت.  اأنت 
وهل  النفي؟  ت�شتوجب  تهمة  التغري  فهل  تغري.  الذي  اأنت  اأتغري،  مل 
حني ي�شمح اإن�شان لنف�شه باأن يتغري يتنازل عن �شيء ثمني اأو �شفة 
الآخر على  بقي  فيما  تغري  الأ�شدقاء  اأحد  اأن  وهل �شحيح  ح�شنة؟ 
اإن�شان يتغري، لأن كل �شيء  حاله �شنوات من دون اأن يتغري؟ اإن كل 
حي يخ�شع لقانون التغري، ال�شديق و�شديقه، الرجل واملراأة، الطفل 
يقراأ  حني  والنهر.  والبحر  وال�شجر  واحليوان  والعجوز،  وال�شبي 
قدرة  ومدى  الكتاب  لأهمية  تبعًا  كثريًا  اأو  قلياًل  يتغري  كتابًا  اإن�شان 
جديدة  ومعلومات  اأفكار  من  الكتاب  يف  ما  ا�شتيعاب  على  القارئ 
تلفزيونيًا  برناجمًا  اإن�شان  ي�شاهد  بها. وحني  وقناعته  تقليدية  غري 
اأو مباراة كرة قدم اأو م�شرحية يتغري بقدر كبري اأو �شغري، حتى واإن 
مل ُتعجبه املباراة اأو امل�شرحية ومل ت�شترث خياله. وحني ي�شرب اإن�شان 
فنجان قهوة اأو كاأ�ض �شاي يتغري قليال لأنه ي�شعر مبتعة وارتياح، ورمبا 
بن�شوة وحيوية اإذا كان مدمنًا على القهوة اأو ال�شاي وجاء الفنجان 
اإن�شان يف م�شوار لي�شاهد الطبيعة وي�شتمع  يف موعده. وحني يخرج 
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لتغريد الع�شافري، اأو يتن�شت على �شوت حبات املطر تت�شاقط على 
�شرفة بيته يتغري، اإذ يبدو اأكرث هدوءًا وتاأماًل من ذي قبل. 

وهذا يعني اأن كل من يعي�ض حياة عادية يتغري مع كل �شيء يفعله 
وي�شمعه ويراه ويقراأه وكل يوم مير من حياته، البع�ض يتغري كثريًا 
واهتمامات  وهوايات  لن�شاطات  تبعًا  وذلك  قلياًل،  يتغري  والبع�ض 
يعك�ض  تغري  التغري...  من  لإن�شان  مفر  ل  لكن  �شخ�ض،  كل  وثقافة 
نف�شه يف الفكر وطريقة التفكري، اأو يف املوقف اأو امل�شلك اأو امللب�ض، 
ل  يتغري  ل  من  اأن  بب�شاطة  يعني  وهذا  احلياة.  اإىل  النظرة  ويف 
يعي�ض حياته، ومن ل يعي�ض حياته ل يعي�ض ع�شره. اإن ميل الثقافة 
العربية اإىل الثبات ومقاومة التغري، وميل العادات والتقاليد والقيم 
اإىل اجلمود، جعل التغري يف اأعني غالبية العرب تهمة بالتخلي عن 
اأن تكون دليال على التطور والتطلع نحو  الثقافة والرتاث، بدًل من 

امل�شتقبل. 
يذكرين احلديث عن التغري بنكتة و�شلتني عرب الإنرتنيت قبل 
وقوع الثورة يف م�شر باأيام. تقول النكتة اأن �شحافيًا اأجرى مقابلة 
مع الرئي�ض ح�شني مبارك قبل عزله على التلفون ووجه له �شوؤالني... 
وهنا تظهر �شورة الرئي�ض امل�شري جال�شًا على كنبة مريحة يف بيته 
ويلب�ض بدلة ريا�شة ويتكلم على التلفون. ما راأيك يا �شيادة الري�ض 
يف التغيري؟ �شاأل ال�شحايف مبارك. التغيري من �شنة الكون«، اأجاب 
على  مبارك  رد  وهنا  الري�ض؟  �شيادة  يا  �شتتغري  متى  اإذن  مبارك. 
مبارك  على  ينطبق  ما  اإن  �شنة«.  م�ض  فر�ض  »اأنا  قائاًل،  ال�شائل 
والتقليدية  ال�شيا�شية  العربية  القيادات  كافة  على  اأي�شًا  ينطبق 
والدينية واحلزبية، وروؤ�شاء املوؤ�ش�شات اخلريية وغري اخلريية. ويف 
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�شوء ثقافة عربية تعترب الإلهام وال�شتخارة اأهم من العلم واملعرفة، 
توارد  مع  ي�شعر  وم�شئول  رئي�ض  كل  فاإن  املعرفة،  م�شادر  اأهم  بل 
الأيام وتقادم ال�شنني اأنه اأ�شبح اأكرث علمًا وخربة يف اإدارة كل �شوؤون 
احلياة، غالبًا من دون اأن يقراأ كتابًا، اأو ي�شاهد م�شرحية، اأو يزور 

متحفًا فنيًا اأو مدر�شة اأطفال اأو قرية تعاين اآفات الفقر والتخلف.
عجزًا  عاجزًا  يزال  وما  العربية  البالد  يف  التعليم  نظام  اإن 
�شبه كامل عن تدريب الطلبة على التفكري النقدي والتحليل واخللق 
والجرتار،  واحلفظ  التلقني  على  تاأ�شي�شه  ب�شبب  وذلك  والبتكار، 
واجتاهه اإىل الدعاء باأن ما يقدمه من معلومات هي حقائق ثابتة 
اأو ن�شو�ض ُمقد�شة غري قابلة للنقد. وهذا جعل الطالب يتعامل مع 
اأ�شياء خارجة عن ذاته، واأنها  ما ُيقدُم له من معلومات باعتبارها 
وم�شتقبله.  حياته  بتطورات  معدومة  �شبه  اأو  �شعيفة  عالقة  ذات 
التخرج  امتحان  اأ�شئلة  لالإجابة عن  يجل�ض  الثانوية حني  اإن طالب 
يقوم يف نف�ض الوقت مبحاولة تفريغ ما يكون قد تراكم يف راأ�شه من 
معلومات والتخل�ض من كل �شيء يذكره بها بعد اخلروج من قاعة 
م�شكلة  املثال  �شبيل  على  عمان  مدينة  ُتواجه  ولهذا  المتحانات. 
كبرية بعد انتهاء امتحانات الثانوية تتعلق بكيفية مللمة بقايا الكتب 

التي ميزقها الطلبة وينرثونها يف ال�شوارع العامة. 
على  الطلبة  تدريب  على  التعليمي  النظام  قدرة  ت�شعف  حني 
تنعدم  ونقدها،  لهم  املقدمة  املعلومات  وحتليل  عقولهم  ا�شتخدام 
على  والعمل  الطلبة  مواهب  اكت�شاف  على  اأي�شًا  النظام  قدرة 
تنميتها، خا�شة واأن هذه العملية ذات تكلفة مالية عالية ن�شبيًا. اإن 
الطلبة  بتدريب  للقيام  العربي  العامل  يف  التعليم  نظام  تاأهيل  عدم 
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وم�شاعدتهم  عقولهم،  وا�شتخدام  والتحليل  النقدي  التفكري  على 
على اكت�شاف مواهبهم، ي�شعف قدرات الطلبة على اخللق والبتكار، 
ويت�شبب يف تقلي�ض فر�ض جناحهم يف احلياة، كما اأنه يحرم الوطن 
من موارد ب�شرية ومواهب ل تقدر بثمن. لقد فر�شت العوملة على كل 
جامعي بغ�ض النظر عن جن�شيته ومكان اإقامته اأن يتناف�ض مع غريه 
من جامعيني يف �شوق عاملي للكفاءات واملواهب ل يعرف الو�شاطات 
انتباهًا لأن�شاف  الُك�شاىل، ول يعري  ول يعرتف بها، ول يتهاون مع 
يتناف�ض  وظيفة  اإىل  يتطلع  ل  عامة  العربي  اخلريج  لكن  املتعلمني. 
بل  الأخرى،  العربية  الدول  اأبناء  اأو حتى مع  العامل  اأبناء  عليها مع 
ُيكر�ض قدرًا كبريًا من جهده بعد نيل ال�شهادة للح�شول على وظيفة 
ومعارف،  نفوذ  من  عائلته  لدى  وما  لديه  ما  ُم�شتخدمًا  حكومية، 
ت�شخمت  التوجه،  هذا  وب�شبب  اأحيانًا.  الر�شوة  اإىل  واللجوء 
البريوقراطيات احلكومية، و�شاع الف�شاد يف العديد منها، وعجزت 
جميعها تقريبًا عن م�شايرة التقدم يف جمال الإدارة العامة وخدمة 

املواطنني.
بد  ل  ب�شري  مال  راأ�ض  عن  اأو  ب�شرية،  ثروة  عن  احلديث  اإن 
التعلم  ملوا�شلة  تدعو  التي  والقيم  العلمية  املوؤهالت  ي�شمل  واأن 
واحرتام الوقت والإخال�ض يف العمل، اأي املعارف العلمية واملواقف 
ال�شليمة من العملية الإنتاجية والعملية التعليمية والعملية الرتبوية. 
ول  املجتمع  تخدم  ل  الإنتاج  قيم  تهمل  التي  التعليم  خُمرجات  اإن 
يت�شبعون  الذين  فاخلريجون  بهم.  ال�شرر  تلحق  بل  اخلريجني، 
اإىل  عادة  مييلون  الرتاثية  والأفكار  املتوارثة  والأعراف  بالتقاليد 
وتناأى  اليدوي،  العمل  حتتقر  ثقافية  وقيم  اجتماعية  مواقف  تبني 
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متوا�شعة حتى  اجتماعية  عوائد  ذات  بوظائف  القبول  بنف�شها عن 
حني تكون العوائد املادية جيدة. وعلى �شبيل املثال، �شمعت خريجًا 
جامعيًا مغربيًا يقول يف ا�شتجواب مع حمطة الإذاعة الربيطانية اأنه 
فت�شري  الإردن  يف  اأما  خا�شة.  �شركة  لدى  العمل  على  املوت  يف�شل 
الإح�شاءات اإىل وجود اأكرث من مئتي األف اأردين عاطل عن العمل، 
فيما يقدر عدد العمال غري الأردنيني مبا يزيد على املليون. ويعود 
العمل يف  اإىل �شعف قيم  الأردنيني  البطالة بني  ن�شبة  ارتفاع  �شبب 
اليدوي  للعمل  الدونية  النظرة  وتف�شي  عام،  بوجه  الأردين  املجتمع 
اإىل  الدرا�شات  ت�شري  اأخرى،  ناحية  من  خا�ض.  بوجه  ال�شباب  بني 
اأن ن�شبة البطالة بني العمال العرب غري املوؤهلني علميًا وفنيًا، وحتى 

الأميني تقل عن ن�شبة البطالة بني اخلريجني اجلامعيني. 
ي�شعر اخلريج اجلامعي العربي الذي يرتفع عن ممار�شة بع�ض 
املهن اأن له حقوقًا على املجتمع دون اأن ي�شعر باأن عليه واجبات جتاه 
املجتمع، ما يجعله يتوقع من املجتمع اأن يوفر له فر�ض العمل التي 
يتخيلها ويرغب يف احل�شول عليها. وهذا يجعل مثل ذلك اخلريج عبئًا 
على املجتمع من النواحي الجتماعية والثقافية واملادية، واأحيانًا من 
النواحي ال�شيا�شية اأي�شًا. اإن من املفرو�ض اأن تقوم العملية التعليمية 
بتزويد املجتمع مبوارد ب�شرية موؤهلة علميًا وفنيًا وقيميًا، وعمليًا اإن 
ُتثقل  ب�شرية  باأعباء  ولي�ض  املجتمعية،  التنمية  عملية  لت�شريع  اأمكن 
كاهل املجتمع وُت�شهم يف زيادة امل�شاكل التي تعرت�ض طريقه وُتبطئ 
يدرك مدى جهله ول حمدودية  اإن�شانًا ل  اإن  التطور.  نحو  م�شريته 
معارفه ول حجم م�شئولياته الوطنية لي�ض با�شتطاعته اأن ي�شهم يف 
القيم  ميتلك  ول  فيه،  يعي�ض  الذي  املجتمع  يف  احلياة  م�شتوى  رفع 
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الغري.  مع  الت�شامح  نحو  وتدفعه  الإنتاج  على  ت�شجعه  التي  ال�شليمة 
وهذا يعني اأن نظام التعليم الذي ُيهمل قيم العمل والإنتاج، ويف�شل 
يف اإدراك اأهمية تربية الطلبة على تبني مواقف اإيجابية من العمل 
والوقت والغري من النا�ض ي�شبح جزءًا من مع�شلة التخلف بدًل من 

اأن يكون جزءًا من حلها.
من ناحية اأخرى، ُيهمل نظام التعليم العربي بوجه عام املبداأ 
الذي يقول اإن التعليم عملية م�شتمرة ل تتوقف اأبدًا، تبداأ يف اللحظة 
الأوىل مليالد الإن�شان ول تنتهي اإل حني تنتهي حياته على الأر�ض. اإن 
تطور املعارف العلمية ب�شرعة، وتقادم بع�شها ب�شكل يومي، وانتهاء 
اأو �شنوات جعل التعليم عملية  اأ�شهر  �شالحية البع�ض الآخر خالل 
يهمل  تعليميًا  نظامًا  اإن  والتحول.  التطور  عن  تتوقف  ل  ديناميكية 
خم�شة من عنا�شر العملية التعليمية، وهي الرتبية ال�شليمة، غر�ض 
قيم الإنتاج واملواقف اليجابية من العمل والوقت، تدريب التالميذ 
الطلبة،  مواهب  اكت�شاف  والتحليل،  النقدي  الفكري  على  والطلبة 
با�شتطاعته  لي�ض  فا�شل،  نظام  هو  التعلم  موا�شلة  على  وتعويدهم 
م�شكلة من  امل�شاركة يف حل  ول  وطني،  اقت�شاد  تنمية  الإ�شهام يف 
مع  التعاي�ض  على  قادرة  �شعبية  ثقافة  تطوير  ول  املجتمع،  م�شاكل 
الع�شر، كما اأنه لي�ض باإمكانه اأن يتخيل م�شتقباًل اأف�شل واأن ياأخذ 

زمام املبادرة ل�شنعه. 
اأهمية التعليم

ل  اإذ  املجتمعات،  من  جمتمع  لكل  بالن�شبة  جدًا  مهم  التعليم 
القيام  اأو  اقت�شادية،  اأو  ثقافية  نه�شة  حتقيق  جمتمع  لأي  ميكن 
ناحية  من  جيد.  تعليم  دون  بكفاءة  الطبيعية  موارده  با�شتغالل 
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اأخرى، يعترب التعليم الذي يهتم بالكمية على ح�شاب النوعية م�شكلة 
�شهاداتهم  تعك�ض  ل  جامعيني  بخريجني  املجتمع  بتزويد  يقوم  لأنه 
جامعة  يف  املجتمع.  على  عبئًا  يجعلهم  ما  كافية،  علمية  معرفة 
اإن ما حت�شلون عليه  للطلبة تقول بو�شوح  الأخوين، كانت ر�شالتي 
من معارف وعلوم وتدريب على البحث العلمي والتفكري النقدي ل 
وبدء  املبادرة  زمام  لأخذ  بل  حكومية،  لوظيفة  اإعدادكم  ي�شتهدف 
اإن  املغرب.  يف  جديدة  و�شناعية  وجتارية  وثقافية  علمية  ن�شاطات 
املبادرة ترثي حياة كل مبادر، وتعزز ا�شتقاللية كل من يبحث عن 
يف  ت�شهم  جديدة  ون�شاطات  وظائف  وتخلق  وال�شتقالل،  احلرية 
من  فر�شة  اغتنام  عليكم  لذلك،  الوطنية.  الدخل  م�شادر  تنمية 
ال�شعب اأن تتكرر لتنمية معارفكم وتدريب عقولكم واإعداد اأنف�شكم 
اإن  املجتمع وقيادته.  تنمية  امل�شتقبل وال�شهام يف  ملواجهة حتديات 
املثابرة،  بجد،  العمل  اأ�شرار:  هناك  ولي�ض  معروفة  النجاح  طريق 
احرتام العمل والوقت، العمل اجلماعي، ال�شتزادة من العلم، حتمل 
من  الروح  وبنف�ض  بواقعية  والنجاح  الف�شل  مع  التعامل  امل�شئولية، 
الوقت  النتائج وطال  كانت  بالحباط مهما  ال�شعور  وعدم  التفاوؤل، 

لتحقيق الأهداف املن�شودة. 
اإن من يطلع على اأحوال اجلامعات العربية الر�شمية والتجارية 
�شوف يكت�شف اأنها تهتم بالكم على ح�شاب النوع، واأن اهتمام اأغلبية 
الأ�شتاذة ل يرتكز على العملية التعليمية اأو الرتبوية، بل على العوائد 
التعليم. فعلى  العمل يف مهنة  التي تعود عليهم من  املادية والأدبية 
�شبيل املثال، تعرفت اىل �شيدة عادت للدرا�شة بعد اأن اأ�شبحت جدة، 
التحقت باإحدى اجلامعات الر�شمية يف الأردن وح�شلت على �شهادة 
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تخرج  حلفلة  ال�شيدة  تلك  دعتني   .2010 عام  اأوائل  يف  الدكتوراه 
اإن  اأ�شاتذتها على �شرفها، وهناك قالت �شهام  اأحد  اأقامها  ب�شيطة 
باملئة  خم�شة  ي�شاوي  »ل  الدرا�شة  اأثناء  تعليم  من  عليه  ح�شلت  ما 
واجلريئة  املثرية  املالحظة  تلك  دفعتني  حتمله«.  الذي  اللقب  من 
ُطلب منها قراءة كتاب واحد  اإذا  ل�شوؤالها عما  النف�ض  والأمينة مع 
خالل �شنوات الدرا�شة، وكان اجلواب »ل«. اأما الأ�شتاذ امل�شرف على 
ر�شالتها فلم ين�شر يف حياته كتابًا، وما يزال يعتمد على مالحظات 
ي�شتعمل  ل  واأنه  ال�شنني،  ع�شرات  منذ  يده  بخط  كتبها  قدمية 
»َتَنْكلوجيا«.  بالتكنولوجيا  ُم�شتهزئا  ويقول  به،  يوؤمن  ول  الكمبيوتر 
درجة  على  للح�شول  خا�شة  جامعة  يف  تدر�ض  اأخرى  طالبة  �شاألت 
املاج�شتري يف الإعالم نف�ض ال�شوؤال، قائاًل »هل هناك مادة درا�شية 
واأن  اأكرث كمرجع علمي،  اأو  ت�شتخدم كتابًا علميًا  املقررة  املواد  من 

عليكم قراءته«، كان اجلواب هو نف�ض اجلواب ال�شابق، »ل«. 
اأمناء  جمل�ض  لع�شوية  حديثًا  ان�شم  حميم  �شديق  اأخربين 
اإحدى اجلامعات الر�شمية يف الأردن اأن اإدارة اجلامعة عر�شت على 
م�شاعد  اأ�شتاذ  رتبة  من  اأ�شتاذ  برتقية  يتعلق  قرار  م�شروع  املجل�ض 
اإىل اأ�شتاذ م�شارك. وحني �شاأل الع�شو اجلديد عن �شروط الرتقية 
يف اجلامعة وعما اإذا كان الأ�شتاذ املعني قد اأ�شتوفى تلك ال�شروط، 
ال�شروط  من  الأدنى  احلد  ي�شتوِف  مل  املعني  الأ�شتاذ  اأن  اكت�شف 
املطلوبة، واأن ترقيته تتم ب�شبب قيامه بالتدري�ض ملدة ع�شرة �شنوات، 
ل غري... ترقية علمية تعتمد الأقدمية ككل وظيفة يف البريوقراطية 
اإىل  وو�شل  ع�شوائيًا،  مم  �شُ العربي  التدري�ض  نظام  اإن  احلكومية. 
درجة من التعقيد حتول دون تطوره ب�شكل علمي، ما يجعل باإمكان 
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على  ويح�شل  الدرا�شة  يف  �شنة  ع�شرين  يق�شي  اأن  جامعي  طالب 
اأن  املمكن  من  واأن  كما  واحدًا،  كتابًا  يقراأ  اأن  دون  من  الدكتوراه 
يقوم اأ�شتاذ بالتدري�ض خم�شني �شنة وي�شل درجة الأ�شتاذية من دون 
اأن ين�شر بحثًا واحدًا ذا قيمة علمية. لهذا ل يجوز اأن نت�شاءل عن 
اأ�شباب التخلف، ول عن �شبب ف�شل اجلامعات العربية يف احل�شول 
اإنني  اأف�شل خم�شمئة جامعة يف العامل.  على مرتبة واحدة من بني 
اأعتقد اأن ما ل يقل عن ثمانني باملئة من اأ�شاتذة اجلامعات واملدار�ض 
العربية، وما ل يقل عن خم�شة وت�شعني باملئة من خريجيها يعانون 
من اأمية ثقافية واأمية علمية. وهذا مو�شوع هام �شاأعود اإليه لحقا.

نظام  لإ�شالح  اإمكانية  هناك  اأن  اأعتقد  ل  تقدم  ما  على  بناء 
التعليم احلايل يف اأي قطر عربي. ومما يوؤكد هذا ال�شتنتاج اأن جميع 
املحاولت التي بذلت يف هذا الجتاه باءت بالف�شل يف كل دولة عربية 
تعليم موازي  نظام  بد من خلق  ل  كان  لذلك  املجال.  خا�شت هذا 
يقوم على اأ�ش�ض علمية ومناهج وطرق تدري�ض ع�شرية ت�شتند اإىل ما 
هو م�شتخدم يف اأمريكا واأملانيا وكوريا واليابان و�شنغافوره وغريها 
من دول متقدمة. ومن اأجل جناح هذا النظام كان ل بد واأن يكون 
نظاما عاما، اأي يتم متويله من قبل الدولة، ولكن يتمتع با�شتقاللية 
واإدارة خا�شة ل تتدخل يف �شوؤونها البريوقراطية احلكومية ووزارات 
احلفاظ  يف  حتى  ذريعا  ف�شال  ف�شلت  التي  العايل  والتعليم  التعليم 

على امل�شتويات املتوا�شعة التي انطلقت منها قبل عقود.
اإن اأكرث �شيء يحريين حني اأنظر اإىل بع�ض النا�ض، خا�شة من 
اأبناء اأمتنا العربية هو �شكوتهم على اجلهل والفقر، واجتاههم نحو 
الك�شل والتواكل. اإنني يف الواقع ل اأحتمل فكرة التعامل مع اأ�شخا�ض 
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يت�شفون بهذه ال�شفات ال�شلبية، لنه لي�ض هناك �شبب لبقاء البع�ض 
�شعيدًا يف م�شتنقع اجلهل، وقيام البع�ض الآخر بالعي�ض حياة ل تليق 
التفكري  عدم  اإىل  اآخرين  وتوجه  الك�شل،  ب�شبب  الإن�شان  باإن�شانية 
الإن�شان  من  موقفي  اإن  التواكل.  ب�شبب  امل�شتقبل  با�شتحقاقات 
اجلاهل يقوم على املثل العربي الذي يقول »اجلاهل عدو نف�شه«، فاإذا 
كان هذا القول �شحيحًا كما اأعتقد، فماذا ميكن ملجتمع اأن يتوقع من 
بالك�شول،  يتعلق  وفيما  يعادي جمتمعه.  اأن  �شوى  نف�شه  يعادي  فرد 
فاإن الك�شل يجعله عبئًا، ورمبا خطرًا على كل من يتعامل معه وكل 
جمتمع ينتمي اإليه... ياأخذ ول يعطي. اأما التواكل فهو حالة ذهنية 
تدفع العقل لأخذ اإجازة طويلة بعيدًا عن التحديات، تاركًا �شاحبه 
يعي�ض حياته من دون وعي، وميوت من دون حياة. اإن اجلهل والك�شل 
العربية، ل  الأمة  التي وقعت على  النقمات  اأكرب  والتواكل نقمة من 
ميكن التخل�ض منها اإل بتعميم العلم ال�شليم، ون�شر الوعي ال�شليم، 
وتطوير الثقافة يف اجتاه التعاي�ض مع الع�شر، ورفع م�شتوى امل�شئولية 

ال�شخ�شية والجتماعية، وتوفري احلرية للمواطنني. 
هناك طلبة يلتحقون باأف�شل جامعات العامل ول يح�شلون على 
تعليم جيد، ول على جتربة حياتية مثمرة كما هو ممكن ومتوقع يف 
مثل تلك احلالت. يف املقابل، هناك طلبة يلتحقون بجامعات جيدة 
ولكن غري متميزة لكنهم يح�شلون على تعليم ممتاز وجتربة حياتية 
اجلامعية  ال�شهادة  على  الرتكيز  نحو  يتجه  الأول  الطالب  رائعة. 
ولي�ض على املعرفة العلمية والتجربة احلياتية، فيما يتجه الثاين اإىل 
الرتكيز على املعرفة والتجربة لأن ال�شهادة اجلامعية هي حت�شيل 
حا�شل للمثابرة وال�شعي الدوؤوب للح�شول على املزيد من املعارف 



112

لديها  جيدة  جامعة  كل  احلياتية.  التجارب  من  واملختلف  العلمية 
تعليمية  وبرامج  وامل�شئولية،  الكفاءة  من  عالية  درجة  على  اأ�شاتذة 
وتربوية ون�شاطات علمية وطالبية وترفيهية متعددة ُتغني جتربة كل 
طالب ي�شارك فيها. وهذا يعني اأن م�شئولية التعليم تقع على عاتق 
�شيء،  كل  تفعل  اأن  جلامعة  ميكن  ل  بالت�شاوي.  والطالب  اجلامعة 
ول يجوز لطالب اأن يلوم جامعة اإذا ف�شل يف درا�شته. بالطبع هناك 
جامعات �شيئة ول ت�شتحق ال�شم، ل نتكلم عنها لأنه ل يجوز لطالب 
اأن  ندرك  اأن  علينا  اأخرى،  ناحية  من  بها.  يلتحق  اأن  التعليم  يبغي 
على  قادرون  اأ�شخا�ض  فهناك  متفاوتة،  التعلم  على  النا�ض  قدرات 
يحتاجون  اآخرون  وهناك  ب�شرعة،  وعملية  علمية  اأ�شياء  ا�شتيعاب 
لوقت طويل لكت�شاب نف�ض املهارات، لكن كل �شخ�ض قادر على تعلم 
كل �شيء تقريبًا اإذا حتلى بال�شرب واملثابرة، ومنحه املجتمع الفر�شة 
كي يتعلم... طبعا اإل من يعاين من م�شاكل عقلية اأو اإعاقات ج�شدية.
خمتلفة  باأ�شكال  للتكوين  قابلة  طرية  عجينة  الإن�شاين  العقل 
واجلهل  العلم  ق�شايا  يجعل  ما  متنوعة،  اأغرا�ض  يف  وال�شتخدام 
ولكن  النا�ض،  من  الآخر  البع�ض  وذكاء  البع�ض  غباء  يف  تكمن  ل 
املجتمع  قيام  ومدى  بالتعليم،  املعني  ال�شخ�ض  اهتمام  مدى  يف 
اإن  ثقايف.  وتاأهيل  عقلي  وتدريب  لتعليم  بحاجة  اأبناء  بواجبه جتاه 
اأن الفجوة الطبقية بني  نظرة ب�شيطة اإىل اأي جمتمع �شوف تو�شح 
بني  واملعي�شة  الدخل  م�شتويات  يف  والتفاوت  الواحد،  املجتمع  فئات 
املجتمعات الإن�شانية املختلفة تعك�ض عمق ما يعانيه البع�ض من جهل 
وما ح�شل عليه البع�ض الآخر من تعليم. وب�شبب ما مر به العامل من 
اقت�شادية  وتطورات  اجتماعية  وحتولت  وتكنولوجية  علمية  ثورات 
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على مدى القرنني الأخريين، اأ�شبحت فجوة الرثاء تعك�ض م�شتويات 
العلم واحلرية بني الفئات املجتمعية واملجتمعات الإن�شانية املختلفة. 
�شعوب  اأن  اإىل  العامل  دول  خمتلف  يف  املعي�شة  م�شتويات  ت�شري  اإذ 
بقدر  وفقراء،  اأغنياء  اإىل  اليوم  تنق�شم  ل  املختلفة  وفئاته  العامل 
املتعلمني  تتمتع جمموعة  فيما  اإذ  متعلمني وجهالء،  اإىل  تنق�شم  ما 
بالرثاء والأمن والقوة واحلرية بوجه عام، تعاين جمموعة اجلهالء 

من الفقر وال�شعف وانعدام الأمن وغياب احلرية بوجه خا�ض. 
وهنا ل بد من التذكري اأن هناك فرقًا كبريًا بني اجلهل والغباء، 
ما يفر�ض على املثقفني وامَلْعنيني باأمور الرتبية وتقدم جمتمعاتهم 
اأن يدركوا هذه احلقيقة ويت�شرفوا بناء عليها. فاجلهل حالة يت�شف 
وتعليم  النا�ض ممن مل يح�شلوا على تدريب عقلي  البع�ض من  بها 
الواعي  والتعاي�ض  الأ�شياء  حركية  ا�شتيعاب  من  ميكنهم  منا�شب 
مع حقائق الع�شر. اأما الغباء فهو انعدام القدرة لدى البع�ض على 
لها  عالقة  ل  مزمنة  مر�شية  اأو  بيولوجية  لأ�شباب  والتكيف  التعلم 
بالتعليم. وحتى الغباء الذي يت�شف به بع�ض النا�ض ل يجوز اأن ُيعترب 
�شيئًا مطلقًا، فهناك من النا�ض من ل ي�شتطيع تعلم الريا�شيات اأو 
الر�شم  مثل  عديدة  فنية  نواح  يف  مبدعون  لكنهم  مثاًل  الهند�شة 
ن�شاطات  من  وغريها  والريا�شة  والغناء  والرق�ض  واملو�شيقى 
ويحتاجها  الثقافة،  لإثراء  املجتمع  يحتاجها  وترفيهية  اجتماعية 
الأذكياء والأثرياء واحلكام العادلون منهم وامل�شتبدون للرتفيه عن 

النف�ض والتمتع باحلياة ب�شكل اأف�شل. 
القرن  من  ال�شبعينيات  الأمريكية يف  اجلامعات  اإحدى  اأجرت 
ال�شيء  اأن  اإثبات  خاللها  من  حاولت  عادية  غري  جتربة  الع�شرين 
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والدرا�شة  البحث  العقل على  تدريب  التعليمية هو  العملية  املهم يف 
وعملي  نظري  درا�شي،  برنامج  بت�شميم  قامت  لذلك  والتفكري. 
على  احلا�شلني  بع�ض  لتدريب  فقط  �شهرًا  وع�شرون  اثنان  مدته 
الدكتوراه لجتياز امتحان الطب، علمًا باأن برنامج تدريب الأطباء 
يحتاج عادة ل�شبع �شنوات اأو اأكرث. ومن بني مائة �شخ�ض من حملة 
�شخ�شًا  وت�شعون  �شتة  اجتاز  الربنامج،  بذلك  التحقوا  الدكتوراه 
امتحان التاأهيل وح�شلوا على �شهادات تخولهم حق ممار�شة مهنة 
الطب. وهذا يعني اأن مفتاح التغري واأداة التطور هي تدريب العقل 
لدرا�شة ما  العلمية  النظريات  ا�شتخدام  التفكري، وعلى كيفية  على 
حياته  يكتنف  ما  اأهمية  وتقييم  ق�شايا،  من  واملجتمع  �شاحبه  يهم 
اأن ال�شركات الأمريكية  اأ�شياء وتطورات. لهذا ُيالحظ املراقب  من 
الكبرية ومكاتب ال�شت�شارات العاملية ل تركز كثريًا على تخ�ش�ض 
منها  وتخرج  فيها  در�ض  التي  اجلامعة  على  بل  اجلامعي،  اخلريج 
حياته  خالل  والبحثية  الجتماعية  ون�شاطاته  العلمي  اأدائه  وعلى 
اأو طالبة  اإن التحاق طالب  اجلامعية. تقول تلك النظرية بب�شاطة: 
اأن تلك الطالبة تتميز  بجامعة ممتازة والتخرج منها بكفاءة يعني 
بذكاء غري عادي وتت�شف باملثابرة، واأن جتربتها اجلامعية اأ�شهمت 
فرتة  خالل  كان  �شيء  اأي  لتعلم  املطلوب  بال�شكل  عقلها  تدريب  يف 
الإن�شان  يتعلم  اأن  هو  التعليمية  العملية  يف  �شيء  اأهم  اإن  وجيزة. 
كيف يتعلم، وكيف يوا�شل عملية التعلم. وهذا ممكن يف اجلامعات 
واحلوافز  الوعي  من  يكفي  ما  الطالب  لدى  يتوفر  حني  اجليدة 
من  التعلم  اجلامعية...  جتربته  من  الق�شوى  ال�شتفادة  لتحقيق 
والتعلم من  ثانيًا،  التمتع باحلياة  اأجل  والتعلم من  اأوًل،  العلم  اأجل 
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اأجل النجاح يف احلياة العملية ثالثًا، والتعلم من اأجل احل�شول على 
�شهادة علمية رابعًا واأخريًا.
العالقة مع الطلبة

داأبت منذ الأ�شبوع الأول يف التدري�ض اجلامعي يف الكويت على 
بناء عالقات ود واحرتام متبادل مع طلبتي من ال�شباب وال�شابات. 
كل  واغتنم  اأنف�شهم،  جتاه  بواجباتهم  قيامهم  من  لأتاأكد  اأتابعهم 
فر�شة لق�شاء وقت اإ�شايف معهم خارج قاعات الدرا�شة، يف مكتبة 
اجلامعة اأو يف مكتبي اأو يف البيت. وحني و�شلت يف رحلة التدري�ض 
الطلبة  مع  اللقاء  اأماكن  تعددت  املغرب،  يف  الأخوين  جامعة  اإىل 
خارج قاعات الدرا�شة لت�شمل مطاعم اجلامعة ومدن اإفران وفا�ض 
والرباط وغريها. كنت كلما لحظت تغيب طالبة اأكرث من مرة عن 
املحا�شرات،  اأثناء  الرتكيز  على  طالب  قدرات  تراجع  اأو  ال�شف، 
اإىل  املعني  ال�شخ�ض  ا�شتدعاء  اإىل  اأبادر  الأكادميي  اأدائه  تباطوؤ  اأو 
مكتبي واأعطيه فر�شة لتف�شري �شبب التغيب اأو التباطوؤ يف التح�شيل 
العلمي اأو عدم القدرة على الرتكيز. اإن الطالبة اأو الطالب حني ي�شعر 
بان اأ�شتاذه يهتم به ويحر�ض على م�شلحته، يجد اأن من واجبه اأن 
يهتم بنف�شه وم�شتقبله اأي�شًا، كما يتجه نحو اعتبار اأ�شتاذه �شديقًا 
ل يرتدد يف طلب م�شاعدته عند احلاجة. ويف الواقع، كانت عالقات 
واملغرب  الكويت  يف  الطلبة  بع�ض  مع  كونتها  التي  وال�شداقة  الود 
يف  بداأت  حياتي،  يف  ك�شبتها  التي  ال�شداقات  اأف�شل  من  واأمريكا 
قاعات الدر�ض وتعمقت خارجه وتوا�شل قليلها بعد التخرج ليعي�ض 
وياأتي  ال�شداقة.  عليه  تكون  ما  كاأجمل  ال�شطور  هذه  كتابة  حتى 
تعرفت  الذي  ال�شريف  �شيف  ال�شديق  الأ�شدقاء  اأولئك  مقدمة  يف 
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ال�شمد  عبد  وال�شديق   ،1970 عام  الكويت  طالبا يف جامعة  عليه 
فاطمي الذي تعرفت عليه يف جامعة الأخوين. كان التعليم بالن�شبة 
يل وما يزال جتربة حياتية مثرية تتكرر كلما دخلت قاعة تدري�ض اأو 
قمُت باإلقاء حما�شرة عامة. وحيث اأن التجربة ل تكتمل ول تثمر اإل 
بالتفاعل مع الغري من النا�ض، فاإنني وجدت نف�شي اأبذل جهدًا كي 
يكون طلبتي �شركاء رئي�شيني يف تلك التجربة بكل اأبعادها وقدرتها 

على العطاء العلمي والرتبوي والروحي.  
احل�شول  يف  ينجح  حني  ثمينة  خربة  الواعي  الإن�شان  يكت�شب 
على ما يريد من اأ�شياء، وحني يف�شل يف احل�شول على ما يريد من 
اأ�شياء، اأي يف حالتي النجاح والف�شل. لكن بع�ض النا�ض وال�شعوب متر 
بتجربتي النجاح والف�شل من دون اأن تكت�شب اخلربة املطلوبة، لأنها 
ل تتذكر اخلطوات ال�شليمة التي اأو�شلتها اإىل النجاح، ول الأخطاء 
من  ال�شتفادة  اأن  يعني  وهذا  الف�شل.  اإىل  اأو�شلتها  التي  والهفوات 
الفرد  م�شتوى  على  العقل  برجمة  تتطلب  والف�شل  النجاح  جتربتي 
واملجتمع والقيادة اجلماعية، ويف املوؤ�ش�شات اخلا�شة والعامة ومراكز 
البحوث واجلامعات كي يتذكر العقل الفردي واجلماعي واملوؤ�ش�شي 
التي  اخلطوات  ويحدد  اخلاطئة،  والقرارات  ال�شائبة  القرارات 
الذاكرة يف  اأن  القرارات وظروفها. وحيث  تلك  اتخاذ  اإىل  اأو�شلته 
العامل العربي �شفوية ولي�شت موؤ�ش�شية، فاإن العرب كانوا ول يزالون 
من اأقل �شعوب العامل ا�شتفادة من جتاربهم الناجحة والفا�شلة على 
ال�شواء، لأن الذاكرة ال�شفوية تتعر�ض للن�شيان واملبالغة واخللط بني 

احلقيقة واخليال اأحيانًا.
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 اإن العرب عامة قلما تعلموا من جتاربهم لأنهم مييلون بطبعهم 
اإىل ن�شيان اخلطوات ال�شليمة التي تقودهم اإىل النجاح كلما جنحوا، 
نتيجة  اأو  احلظ،  ح�شن  ب�شبب  جاء  النجاح  باأن  لعتقادهم  وذلك 
لر�شا الوالدين اأو ر�شا اهلل. من ناحية ثانية، يتجه العرب اإىل لوم 
يتهربون من حتمل م�شئولية  لأنهم  ف�شلوا،  النا�ض كلما  غريهم من 
الف�شل بدًل من العرتاف به، والبحث عن اأ�شبابه، وال�شتفادة من 
عربه، والعمل على جتاوزه. وهذا قاد العرب عامة اإىل ن�شيان اأ�شباب 
النجاح ودواعي الف�شل، واإهمال علوم التخطيط والتنبوؤ امل�شتقبلي، 
النجاح  عن  امل�شئولة  الوحيدة  القوى  هي  والقدر  والق�شاء  فاحلظ 
وال�شتعباد.  احلرية  والفقر،  الغنى  والتعا�شة،  ال�شعادة  والف�شل، 
وملا كانت اخلربة تاأتي من التعلم من التجربة العملية، فاإن حت�شني 
عوامل  برجمة  اإىل  يحتاج  الف�شل  احتمالت  وتقليل  النجاح  فر�ض 
بدًل  العربية،  والثقافة  العربي  العقل  يف  الف�شل  واأ�شباب  النجاح 
من النظر اإليها بو�شفها اأقدار وحظوظ قد تتكرر وقد ل تتكرر. اإن 
الفعل ذا اأهمية يف حياة كل فرد وم�شتقبل كل جمتمع يعي�ض يف ع�شر 
اأكرب يف حياة كل فرد  اأهمية  ال�شناعة وما بعده، لكن الكلمة ذات 
وجمتمع يعي�ض يف ع�شر القبلية والزراعة، خا�شة يف حياة جمتمعات 

عربية تعترب لغتها اأهم مظاهر ح�شارتها واإجنازاتها الثقافية. 
العلمية  ال�شهادة  اإىل الرتكيز على  العربية عامة  الثقافة  متيل 
التعامل مع  يتعود على  العربي  الطالب  يجعل  ما  العلم،  ولي�ض على 
العلوم التي يدر�شها يف املعاهد العلمية واجلامعات تعامال خارجيًا، 
بو�شفها و�شيلة لنيل �شهادة ذات قيمة اأدبية، ل غري. وهذا يجعل كل 
اأو يف جامعة عر�شة للن�شيان  اأو طالبة يف مدر�شة  ما يتعلمه طالب 
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يف  املعلومات  مترير  على  الطلبة  تدريب  على  داأبُت  لذلك  ب�شرعة. 
روؤو�شهم، وتركها تتخمر بع�ض الوقت هناك قبل اإ�شدار حكم عليها، 
والقيام بتمحي�شها وحتليلها ونقدها بعناية، ومن ثم القيام بالتفكري 
يف اأبعادها على حياتهم وحياة غريهم من اأفراد و�شعوب ودول، اأي 
التعامل مع املعارف العلمية تعاماًل داخليًا يجعلها جزءًا من ذاكرتهم 
وكيانهم الثقايف. اإن جناح الأ�شتاذ يف حمل الطلبة على التعامل مع 
ولي�ض  وعقولهم،  �شدورهم  يف  يعي�ض  حيًا  �شيئًا  باعتبارها  املعرفة 
متعلمني  لتخريج  الوحيد  ال�شبيل  هو  خارجهم  يعي�ض  عابرًا  حدثًا 
الأ�شتاذ  على  يفر�ض  وهذا  وامل�شئولية.  بالوعي  يت�شفون  ومثقفني 
مُتكن  ممتعة،  حياتية  جتربة  التعليم  عملية  جتعل  اأن  واجلامعة 
يحبهم  اأ�شتاذ  مع  الدرا�شة  قاعة  يف  بوجودهم  التمتع  من  الطالب 
ويحرتمهم ويهتم بهم، والتمتع بوجودهم خارج قاعات الدرا�شة مع 

زمالء واأ�شدقاء ي�شاركونهم جتربة حياتية مثرية. 
والتحليل  النقد  على  العقل  تدريب  عملية  تتطلب  الواقع،  ويف 
الكتابة اخلالقة.  بالتعود على  اأي�شا  الطلبة  قيام  والتفكري اخلالق 
اإذ اأن القيام بتلخي�ض فكرة وكتابتها يعمل على تر�شخ تلك الفكرة 
يف الراأ�ض، لأن الكتابة جترب الطالب والطالبة على اإعادة �شياغة ما 
يقراأوه وت�شجيله بلغة علمية جديدة ت�شبح من توارد الأيام والتكرار 
لغتهم. وملا كانت اللغة لي�شت اأداة تعبري عن الراأي وتوا�شل بني النا�ض 
فقط، بل واأي�شًا طريقة يف التفكري، فاإن ممار�شة الكتابة اخلالقة 
عن  التعبري  يف  العلم  لغة  ا�شتخدام  على  الطلبة  تعويد  يف  ُت�شهم 
الأفكار اجلديدة  تلخي�ض  اإن عملية  والبحث عن احلقيقة.  اآرائهم 
ق�شية هامة، ومن ال�شعب جدًا ال�شتغناء عنها ملن يقوم بتعلم لغة 
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اللغة  �شماع  على  العتماد  ال�شعب  من  اإذ  الأخ�ض،  على  جديدة 
فقط. اإن من املمكن اأن يتمكن املُ�شتمع من تعلم الكثري من مفردات 
للتوا�شل مع  لغة جديدة، ويح�شل على ما يكفي من تلك املفردات 
اأمور حياته ب�شهولة، لكن ال�شماع وحده ل  غريه من النا�ض وت�شيري 
ما  املكتوبة،  الكلمة  خالل  من  راأيه  عن  التعبري  من  الطالب  ميكن 
يجعل من ال�شعب اأن تتحول اللغة اجلديدة اإىل طريقة يف التفكري، 

ولي�ض و�شيلة للتعبري فقط.
الهتمام  اإىل  الطلبة  التعليمية  بالعملية  ال�شتمتاع  يدفع 
ظاللها  يف  والعي�ض  التعليمية  العملية  ا�شتكمال  اأجل  من  بالنتيجة 
يعني  ما  العمر،  نهاية  حتى  ت�شعدهم  حياتية  جتربة  ذكرياتها  ومع 
بالنتيجة ويحتم  اإىل الهتمام  التعليمية يقود  بالعملية  اأن الهتمام 
اإن  املُر�شية.  النتيجة  على  احل�شول  يتم  حتى  ومثابرة  بجد  العمل 
عدم توفري الظروف املواتية لتمتع الطلبة بالعملية التعليمية واحلياة 
باعتبارها  الدرا�شة  اإىل  النظر  اإىل  منهم  الكثري  يدفع  اجلامعية 
يحمل  قطار  انتظار  يف  وقتهم  يق�شون  يجعلهم  ما  لهدف،  و�شيلة 
لهم �شهادة �شبه مفرغة من العلم. وقد يدفع النتظار وامللل البع�ض 
منهم اإىل التوقف عن الدرا�شة اأو النحراف والنغما�ض يف ن�شاطات 
اأموالهم.  وت�شرق  وقتهم  تهدر  اأحيانًا،  اأخالقية  وغري  �شحية  غري 
العملية التعليمية ال�شليمة م�شرية حياتية يتمتع بها الطالب والطالبة 
والأ�شتاذ بوجودهم معًا وتفاعلهم �شويًا يف جو ودي نظيف ومثمر. 
اجلامعة  يجعل  اأن  �شاأنه  فمن  العملية  بتلك  التمتع  يف  الف�شل  اأما 
واملدر�شة جمرد مكان ل عالقة له بزمان، يفر�ض على الطلبة ق�شاء 
جزء ب�شيط من حياتهم فيه، يحاولون ن�شيانه ون�شيان جتربته حال 
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احل�شول على ال�شهادة املطلوبة، كما يجعل الأ�شتاذ جمرد موظف 
اخلدمة  نهاية  وينتظر  راتبه،  على  ليح�شل  ال�شهر  نهاية  ينتظر 
ليتقاعد وين�شغل يف ن�شاطات "قتل الوقت" انتظارا للموت، كما يفعل 

غريه من اأبناء اأمته العربية.
حني يتعامل طالب مع معرفة باعتبارها �شيئًا يعي�ض خارج نطاق 
حياته، فاإن من الطبيعي اأن ل يهتم بذلك ال�شيء كثريًا، واأن ل يفكر 
فيه طوياًل، بل يعتربه اأمرًا عابرًا اأو �شرًا ل بد منه. اأما حني يتعامل 
مع املعرفة باعتبارها �شيئًا ممتعًا ومفيدُا يحتاجه يف ت�شيري �شوؤون 
ت�شبح  املعرفة  فاإن  م�شتقبله،  و�شنع  اأهدافه  اإىل  والو�شول  حياته 
ا�شتخدامها،  على  ويحر�ض  عليها  املحافظة  يحاول  منه،  جزءًا 
وبالتايل يكون من ال�شعب عليه ن�شيانها. وهذا يعني اأن التعامل مع 
يكون  فيما  و�شيلة،  اأنها  اأ�شا�ض  يكون على  الأوىل  املعرفة يف احلالة 
اإن  ذاته.  حد  يف  هدفًا  باعتبارها  الثانية  احلالة  يف  معها  التعامل 
الو�شيلة ت�شتويف �شروط ا�شتخدامها عرب حفظ املعلومات عن ظهر 
قلب دون ال�شعور بحاجة لفهمها، لأن املهم يف العملية التعليمية يف 
مثل هذه احلالة هو كتابة املعلومات على الورق يوم المتحان، ولي�ض 
اأو حتليلها ونقدها. وملا كان الأ�شتاذ العربي ينتمي  �شرح املعلومات 
اإىل نف�ض الثقافة واملدر�شة التقليدية التي تركز على احلفظ والتلقني 
والجرتار، فاإن تعامله مع املعارف العلمية ل يختلف كثريًا عن تعامل 
الطالب والطالبة، ما يدفعه اإىل ا�شتخدام اأ�شلوب التلقني بدل النقد 
اأن  املدر�ض من طلبته  ياأتي موعد المتحان يطلب  والتحليل. وحني 
التي  املعلومات  يكتبوا  واأن  والأمثال،  والآيات  الأ�شعار  عليه  يقراأوا 

لقنهم اإياها. 
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ي�شتخدمها  اأن  لالأ�شتاذ  ميكن  التي  الأدوات  اأف�شل  من  اإن 
كل  وقريبة من حياة  التعليمية جتربة حياتية ممتعة  العملية  جلعل 
العلم  التعليم على �شكل ق�ش�ض يرويها لهم. طبعًا  طالب وطالبة، 
لي�ض ق�شة، لكن عملية تطور كل علم هي ق�شة بحد ذاتها، ق�شة 
ل تتكلم كثريًا عن اأحداث ومغامرات �شخ�شية، بل عن تطور اأفكار 
احل�شارة  م�شرية  ويف  ال�شعوب  خمتلف  حياة  يف  كبري  اأثر  لها  كان 
الإن�شانية. هناك مواد جافة مثل القت�شاد يحتاج تدري�شها لطريقة 
غري تقليدية جتعل املادة م�شوقة، وهذا ل يتاأتى اإل من خالل املجيء 
باأمثلة حية. بعد اأكرث من ثالثني �شنة ذكرين �شيف ال�شريف، وهو 
طالب قدمي و�شديق عزيز باأنني قلت لهم يف اإحدى املحا�شرات يف 
الكويت: اإذا تردد اأحدكم ب�شعة اأيام يف �شراء جهاز الكرتوين فاإنه 
لن ي�شرتيه على الأغلب، لأن القرار حني ياأتي يكون متاأخرًا ب�شبب 
ما يكون قد نزل اإىل ال�شوق من اأجهزة جديدة اأكرث متيزًا، اأو اأجهزة 

بديلة جتعل القرار اأكرث �شعوبة. 
ال�شحافية  والكتابة  اجلامعي  التدري�ض  يف  جتاربي  قادتني 
الفكرة ب�شيطة وفهمها �شهل،  اأنه كلما كانت  اإىل اكت�شاف  والأدبية 
كلما كانت اأكرث تاأثريًا و�شيوعًا بني املعنيني، لأن اإمكانية ا�شتيعابها 
اإعطاء مثال كلما طرحت فكرة  اأي�شًا. لهذا داأبت على  تكون �شهلة 
اأو  الجتماعية  بالبيئة  وربطها  الطلبة  اأذهان  من  لتقريبها  جديدة 
اأحرتم  �شديق  يل  قال  فيها.  نعي�ض  التي  الطبيعية  اأو  التكنولوجية 
عقله ومواقفه اإن من الأف�شل حني يقوم مفكر ببناء نظرية جديدة 
اأن ل يقدم اأمثلة عليها ت�شرح كيفية تطبيقها وعالقتها بالواقع لن 
ذلك يخلق معار�شني لها، ما يجعل النظرية ل حتظى بالقبول الذي 
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ت�شتحقه من النا�ض. نعم، هذا �شحيح، قلت لل�شديق، لكن ما قيمة 
اإن  اليومية.  بحياتهم  لها عالقة  اأن  النا�ض  يرى  ل  فكرة  اأو  نظرية 
الأفكار والنظريات التي ل عالقة لها بحياة النا�ض لي�ض باإمكانها اأن 
الواقع الذي يعي�شونه، ول على ر�شم  ت�شاعدهم على فهم تعقيدات 
خطط علمية م�شتقبلية لتغيريه. لذلك كنت وما زلت اأف�شل نظرية 
يفهمها البع�ض ويرى اأن بالإمكان ا�شتخدامها لفهم الواقع ومواجهة 
حتديات امل�شتقبل، على نظرية يبدي الكثري من النا�ض اإعجابهم بها 

من دون اأن يكونوا قادرين على فهمها وال�شتفادة منها.
من  واخلالفية  املختلفة  الق�شايا  ونقا�ض  املفتوح  احلوار  اإن 
والتعرف  عام،  ب�شكل  املعارف  تطوير  يف  ي�شهم  نقدية  نظر  وجهة 
اأفكار  وبلورة  وقدمية،  حديثة  اآراء  من  ُيطرح  ما  �شحة  مدى  اىل 
على  بناء  قناعات  اإىل  املطاف  نهاية  يف  والو�شول  جديدة،  خالقة 
وعي واإدراك. اإن دعوة الطلبة للم�شاركة يف نقا�ض كل ق�شية والتعليق 
على كل راأي بحرية ي�شاعد على ك�شر حواجز اخلوف والرهبة، وعلى 
جتاوز املحاذير الثقافية وال�شيا�شية والدينية والعبور منها اإىل عامل 
رحب يعمه النور ويهرب منه الظالم. حني يقوم الطلبة بنقا�ض ما 
ُيطرح عليهم من ق�شايا، ونقد ما ي�شمعون ويقراأون من اآراء جديدة 
ويجيدون  تعلموها  التي  اللغة  مفردات  عادة  ي�شتخدمون  وغريبة 
ال�شورة  بني  الفرق  اإدراك  على  ي�شاعدهم  وهذا  بها،  التحدث 
واخليال، بني الوهم واحلقيقة، بني الفكرة والواقع، لأن اللغة لي�شت 
اإىل جانب ذلك، ي�شاعد  اأي�شًا.  اأداة تعبري فقط، بل طريقة تفكري 
الربط  على  امل�شاركني  كافة  نقدي  ب�شكل  احلياتية  الق�شايا  نقا�ض 
بني ال�شور التي تع�ش�ض يف اأذهانهم منذ زمن وبني الواقع املَُتحول 



123

دوما... �شور تكون غالبًا اإما تقليدية اأو عقائدية يختلط فيها الوهم 
الطلبة  يقود  اأن  �شاأنه  من  وهذا  اخلرافة.  مع  والعلم  احلقيقة،  مع 
اإىل التو�شل لقناعات ذاتية �شمن جهد جماعي ينمي لديهم الرغبة 
اإذ  الذات.  على  بالعتماد  التعلم  على  والقدرة  اجلماعي  العمل  يف 
فيما ي�شاعد النقا�ض احلر كل طالب وطالبة على اكت�شاف مواهبهم، 
بالتعليم  اهتمامهم  ومدى  طلبته  اأداء  تقييم  على  الأ�شتاذ  ي�شاعد 
وا�شتفادتهم من العملية الرتبوية. اإن اخلريج الذي يرتك اجلامعة 
ب�شراحة،  راأيه  والتعبري عن  العقل،  ا�شتخدام  اكت�شب �شفات  وقد 
واللجوء اإىل املنطق والعلم لتحليل الآراء والأفكار املختلفة من �شبه 
املوؤكد اأن يعزز فر�ض جناحه يف احلياة. وهذا من �شاأنه اأن ي�شمن 
خريجًا مثقفًا يتمتع بح�ض نقدي، واإن�شانًا يعي اأهمية التنوع الثقايف 
ويعرتف بحقوق غريه من النا�ض، وي�شارك يف العملية الدميقراطية 

عن وعي.  
�شعر طلبة جامعة الكويت يف بادئ المر باخلوف من احتمالت 
النقد  على  الرتكيز  ب�شبب  بتدري�شها  قمت  التي  املواد  يف  الر�شوب 
والتحليل ولي�ض على احلفظ والتلقني، ومل تفلح حماولت طماأنتهم 
المتحانات.  نتائج  وظهور  الأول  الدرا�شي  الف�شل  نهاية  بعد  اإل 
ات�شل الدكتور ح�شن الإبراهيم يف اأحد الأيام ليدعوين لزيارته يف 
مكتبه، وكان حينئذ قد اأ�شبح مديرًا جلامعة الكويت. وما اأن جل�شت 
الر�شالة. كانت  اإقراأ هذه  وقال:  ُمبت�شمًا  ر�شالة  ناولني  اأمامه حتى 
الر�شالة موجهة اإليه ب�شفته مديرًا للجامعة، وقامت بكتابتها طالبة 
بجامعة  والتحقت  ال�شابق  العام  يف  الكويت  جامعة  من  تخرجت 
�شياء  ا�شتكت  العليا.  درا�شتها  لتكملة  وا�شنطن  يف  جورجتاون 
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العي�شى يف ر�شالتها من نظام التعليم يف جامعة الكويت، ومن �شعف 
ثم  خ�شو�شًا،  بالطلبة  اهتمامهم  وعدم  عمومًا  الأ�شاتذة  معلومات 
اأ�شافت قائلة: اإن الأ�شتاذ الوحيد الذي اهتم بنا واأعدنا للدرا�شة يف 
اأمريكا هو الدكتور ربيع. �شعرت حينئذ بفرح و�شعادة ل تو�شف، لأن 
كلمات �شياء �شهادة ل ي�شاويها مال، ول جاه، ول من�شب حكومي، 

ول تكرمي ر�شمي من جامعة اأو دولة. 
عملية التدري�س

اأو اذهب لإلقاء حما�شرة  اأدخل قاعة من قاعات الدرا�شة  مل 
عامة اأو ملقابلة تلفزيونية اأو �شحافية من دون اأن اأكون م�شتعدًا ذهنيًا 
وعلميًا ملناق�شة املو�شوع الذي �شاأحتدث فيه. حتى حني ا�شتعمل اأحد 
كتبي مرجعًا رئي�شيًا للمادة التي اأُقوم بتدري�شها، اأقراأ اجلزء الذي 
اأنوي مناق�شته مع الطلبة قبل لقائهم، اإ�شافة ملا �شتتم مناق�شته من 
مراجع اأخرى. ويف �شباح اليوم الذي اأكون فيه على موعد مع طلبة 
اأو جمهور ينتظرين اأ�شحو مبكرًا واأق�شي �شاعة اأو اأكرث يف فرا�شي 
اأراجع يف راأ�شي ما اأنوي اأن اأطرحه من اأفكار يف ذلك اليوم واأرتبها 
بالطريقة التي جتعل املو�شوع م�شوقًا ومتكاماًل. كنت اأبداأ املحا�شرة 
اأو  �شابق،  لقاء  يف  نكملها  ومل  بداأناها  بحكاية  الطلبة  بتذكري  اإما 
اأو حدث وقع حديثا ذا عالقة مبو�شوعنا،  بالتعليق على �شيء هام 
اللقاء.  اأكرث ارتياحًا وربط املا�شي القريب بلحظة  بهدف خلق جو 
ل اأمانع يف خروج الطلبة عن مو�شوع املحا�شرة �شريطة اأن يكون ما 
يطرحونه من ق�شايا له عالقة ولو �شعيفة بالق�شايا التي نناق�شها. 
ل اأجل�ض خلف طاولة حتى واإن كنت متعبًا، ومل اأحمل ورقة يف يدي 
لقاعة حما�شرات. وحني تنتهي املحا�شرة، اأقف عادة اإىل جانب باب 
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واح�شل  مبت�شمًا،  اأودعهم  وطالبة،  اآخر طالب  يخرج  القاعة حتى 
اأعرتف  اأن  اأود  وهنا  ُتن�شى.  ل  وتقدير  حب  ابت�شامات  على  منهم 
ال�شباب من  مع  التوا�شل  واأع�شق  التدري�ض اجلامعي،  اأع�شق  باأنني 
اجلن�شني، لأن التفاعل والتوا�شل مع ال�شباب فيتامني �شحري يجدد 
ب�شكل  و�شبابه  العقل  حيوية  على  ويحافظ  يومي،  ب�شكل  احلياة 

متوا�شل.
الطلبة،  بني  متنقاًل  منها  واأخرج  الدرا�شة  قاعة  اأدخل  كنت 
حماول عدم اإعطاء فر�شة لأي طالب اأو طالبة للهروب ذهنيًا بعيدًا 
عنا. وحني اأ�شعر باأن طالبة اأو طالبًا �شرد ذهنه، اقرتب منه واأنظر 
اإليها دون  اأوجه كالمي  كاأنني  واأوا�شل حديثي  اأو عينيها  يف عينيه 
غريها، وبعد اأن اأجلب انتباهها واأ�شعر انها عادت ملتابعة املحا�شرة، 
اأوجه لها �شوؤاًل �شغريًا، كاأن اأقول مثاًل، األي�ض كذلك؟ واأنتظر منها 
تعليقًا ب�شيطًا ولو بكلمة واحدة. لكن حني اأ�شعر باأن غالبية الطلبة 
غري قادرين على الرتكيز ب�شبب تقلبات جوية غري متوقعة اأو وقوع 
اأخرج عن املو�شوع  اأو اجتماعية غري عادية، كنت  اأحداث �شيا�شية 
اأو  بالهم،  ت�شغل  التي  الق�شية  حول  نقا�ض  يف  معهم  واأدخل  كليًا 
معنى  ذات  وحكايات  �شخ�شية  جتارب  عن  احلديث  اإىل  اأن�شرف 
وقعت يف اأزمنة اأخرى واأماكن اأخرى من العامل، اأقودهم من خاللها 
تدريجيًا اإىل حيث اأريد... ا�شتعادة احليوية والن�شاط، والعودة اإىل 

مو�شوع احللقة الدرا�شية.
م�شاعدة  يف  يتلخ�ض  التعليمية  العملية  لر�شالة  فهمي  اإن 
الطلبة اأوًل على ا�شتخدام عقولهم، واكت�شاف ما لديهم من مواهب 
ا�شتخدام  على  ثالثًا  وتدريبهم  ثانيًا،  تنميتها  على  وم�شاعدتهم 
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ذلك،  اإىل  اإ�شافة  القيادة.  وفنون  والكتابة  العلمي  البحث  اأ�شاليب 
داأبت على ذكر اأمثلة تثبت اأن التعليم عملية تبداأ يوم يولد الإن�شان 
ول تنتهي اإل يف حلظة مفارقة احلياة، واأن من ل يدرك هذه احلقيقة 
ول يطبقها يجد نف�شه متخلفًا عن اأقرانه وعن الع�شر. كانت جتربتي 
عامًا  ذكرها  كررت  التي  الأمثلة  اأحد  الأملانية  اللغة  مع  ال�شخ�شية 
ون�شيت  اإتقانها يف عام 1965،  اقرتبت من  لغة معربة  بعد عام... 
معظمها ب�شبب عدم ال�شتعمال والن�شغال عنها بلغة اأخرى وقراءة 
اآخر.  �شيء  كل  على  ينطبق  اللغة  على  ينطبق  ما  اإن  اأخرى.  اأ�شياء 
ل  اأي علم  الدكتوراه يف  املثال، من يح�شل على درجة  �شبيل  فعلى 
يزيد معرفة يف مو�شوعه كثريًا عن خربة �شخ�ض يف قيادة ال�شيارات 
يكون قد ح�شل على رخ�شة قيادة قبل اأيام. على حامل الدكتوراه اأن 
يوا�شل الدرا�شة والبحث والن�شر يف مو�شوع تخ�ش�شه ل�شنوات حتى 
ي�شبح خبريًا ويكون جديرًا باللقب الذي يرافق تلك ال�شهادة، كما 
اأن على حامل رخ�شة قيادة �شيارة اأن ميار�ض القيادة ل�شنوات حتى 
ي�شبح �شائقًا ماهرًا. اإذا اعتمد اأي منهما على �شهادته ومل ي�شتخدم 
اإىل نقطة ال�شفر،  ما تعلمه من مهارات لب�شع �شنوات، فاإنه يعود 
الذي  اللقب  ي�شبح  اأن  املوؤكد  من  بل  قيمة،  بال  �شهادته  وت�شبح 
املجتمع  حياة  على  �شلبي  تاأثري  ذات  عليه  املرتتبة  واحلقوق  يحمله 
يق�شيه طالب يف  الذي  الوقت  اإن جمموع  اأي�شًا.  حياته  على  ورمبا 
قاعات الدرا�شة يف جامعة للح�شول على �شهادة البكالوريو�ض تقل 
بها  للتمتع  منها  ي�شتغل كل حلظة  اأن  عليه  لذلك  اأ�شهر،  ثالثة  عن 
كل  اأمام  العمر  اإن  املعرفة.  من  ممكن  قدر  اأكرب  على  واحل�شول 
طالب وطالبة طويل بعد التخرج... اأمامهم رحلة حياة كثرية التعرج 
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واملفاجاآت، حتتاج ل�شالح العلم خلو�شها وتاأمني الو�شول اإىل �شاطئ 
الأمان. 

واحد  جواب  له  الجتماعية  العلوم  يف  �شوؤال  هناك  لي�ض 
اأف�شل  اإجابة �شحيحة، يكون بع�شها  اأكرث من  اإذ لكل �شوؤال  فقط، 
بل  م�شكلة،  لأية  واحد  حل  هناك  لي�ض  اأنه  كما  الآخر.  البع�ض  من 
التجاوب مع  والقدرة على  الواقعية  تتباين من حيث  حلول خمتلفة 
احتياجات اجلهة التي تبحث عن حل. وعلى �شبيل املثال، لنفرت�ض 
اأن لدينا قاعة درا�شة تت�شع لثالثني طالبًا وطالبة فقط، واأن اأ�شتاذ 
املادة املقررة اكت�شف اأن هناك خم�شة وثالثني طالبًا وطالبة يرغبون 
من  اأكرث  معي  ح�شل  ما  بالفعل  وهذا  املادة،  تلك  يف  الت�شجيل  يف 

مرة. اإن هناك ثالثة حلول رئي�شية لهذه امل�شكلة: 
تاأخروا يف  لأنهم  العدد  على  الزائدين  الطلبة  رغبة  رف�ض   .1

الت�شجيل.
 2. اإ�شافة خم�شة مقاعد اإىل القاعة حتى لو تطلب الأمر حدوث 

نوع من الكتظاظ. 
3. البحث عن قاعة اأكرب والنتقال اإليها. 

�شوء  يف  املطروحة  احللول  تقييم  عملية  ذلك  بعد  تبداأ 
الإمكانيات املتاحة ومتطلبات العملية التعليمية، حيث يتحدد احلل 
الأف�شل اأو الأكرث واقعية. اإن وجود اأكرث من حل لكل م�شكلة، واأكرث 
من جواب لكل �شوؤال، يجعل من ال�شعب على اأي اإن�شان، مهما اأوتي 
من علم ومعرفة اأن يجيب عن كل �شوؤال، اأو اأن يجد حاًل عمليًا لكل 
م�شكلة. لذلك كان على كل م�شئول اأن ي�شت�شري غريه من املخت�شني 
وفائدة.  واقعية  احللول  واأكرث  منطقية،  الأجوبة  لأكرث  للتو�شل 
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من  العلوم  انتقال  يف  �شببًا  كان  الب�شيطة  احلقيقة  هذه  اإدراك  اإن 
التخ�ش�ض العام اإىل التخ�ش�ض الدقيق، ثم اإىل التخ�ش�ض الأدق 
يف علوم الطب والكيمياء احليوية والبيولوجيا والفيزياء والقت�شاد 
وغريها من علوم. مع ذلك، هناك من يحاول دومًا الإجابة عن كل 
�شوؤال، واإيجاد حل لكل م�شكلة، لكن م�شري من يفكر بهذه الطريقة 
ويت�شرف بناء عليها هو الف�شل. وملا كان الف�شل ل مير عادة ب�شهولة، 
واأخطاء  تقدير  �شوء  من  يرتكبه  ملا  ثمن  لدفع  ي�شطر  الفا�شل  فاإن 
اأو قائدًا لأمة،  وحماقات. حني يكون ال�شخ�ض املعني زعيمًا ل�شعب 
تكون تكاليف الف�شل باهظة جدًا قد تت�شبب يف �شياع فر�ض كثرية 

لتحقيق ما ت�شبو اإليه الأمة من حرية ونه�شة. 
داأبُت اأثناء وجودي يف جامعة الأخوين على دعوة الطلبة املقربني 
التدري�ض يف  اأحيانًا يف مطعم هيئة  الع�شاء معًا،  لتناول طعام  مني 
لطالب  اأ�شمح  مل  لكنني  املدينة،  مطاعم  اأحد  يف  وغالبًا  اجلامعة، 
اأو طالبة بدفع فاتورة الع�شاء. كان الع�شاء يتحول ب�شرعة اإىل حلقة 
درا�شية م�شغرة، يقوم الطلبة فيها بدور الأ�شتاذ، واإن كان ذلك من 
دون وعي، واأقوم بدور الطالب املجتهد، اأ�شغي لكل كلمة يقولونها، 
واأترك لهم املجال ليتحدثوا يف كل ما يعنيهم من ق�شايا �شخ�شية، 
ما  و�شعبية...  بالهم من ق�شايا وطنية  وي�شغل  ي�شتثري خيالهم  وما 
الطلبة من  متر به اجلامعة من م�شاكل وتطور، وما ميار�شه بع�ض 
العربي من حتولت  العامل  به  وما مير  التدخني،  مثل  �شيئة  اأعمال 
عن  الكثري  لأعرف  الفر�شة  منحني  وهذا  اأزمات.  من  ويعي�شه 
اأحوال املجتمع املغربي وطريقة حياته، واأتعرف اىل بع�ض الأولويات 
بها حما�شرتي يف  اأبداأ  اأحيانًا  كنُت  اأولويات  للطلبة، وهي  بالن�شبة 
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اإن الأ�شتاذ الذي ل يهتم بطلبته ل يحب عمله، ومن  التايل.  اليوم 
يكون  وبالتايل  وظيفته،  اأداء  يف  بال�شعادة  ي�شعر  ل  عمله  يحب  ل 
ت�شتحقه  والرتبوية ما  التعليمية  العملية  اأن مينح  ال�شعب عليه  من 
من اأهمية، ومن ل يهتم بتلك العمليات لي�ض اأهاًل لتحمل م�شئولية 
التدري�ض يف مدر�شة اأو جامعة. لذلك كان على الأ�شتاذ اأن يت�شرف 
اأمامهم  ويفتح  منهم،  ويتعلم  طلبته  ُيعلم  ومعلم،  و�شديق  كمر�شد 
من  يتعلم  اأن  ي�شتطيع  ل  من  اإن  والحرتام.  الراأي  ملبادلته  املجال 
الآخرين، ول ي�شغي لهم�ض الطبيعة بني احلني والآخر، ل ي�شتطيع 

اأن ي�شغي لدقات قلب عا�شق، ولي�ض باإمكانه جذب انتباه طالب. 
كان معظم الطلبة الذين �شعدت بزمالتهم يف جامعة الأخوين 
التحق  والدبلوما�شية،  الدولية  العالقات  يف  املاج�شتري  طلبة  من 
العديد منهم بعد التخرج بوزارة اخلارجية املغربية. كان لدي نكتة 
لطيفة تتعلق بالعمل الدبلوما�شي حملتها معي من اأمريكا منذ اأيام 
الأجواء  لتلطيف  كو�شيلة  للعديد منهم  الدرا�شة اجلامعية، ذكرتها 
باللغة  اأ�شا�شًا  جاءت  النكتة  اأن  وحيث  للع�شاء.  لهم  دعوتي  اأثناء 
اأكرب،  ب�شكل  بها  التمتع  يتيح  اللغة  بتلك  �شماعها  واأن  الإجنليزية، 
العربية.  اإىل  مرتجة  كتابتها  بعد  الإجنليزية  باللغة  اأكتبها  ف�شوف 
يقول  حني  جمتمع؟  و�شيدة  الدبلوما�شي  بني  الفرق  تعرف  »هل 
دبلوما�شي نعم، يعني رمبا، وحني يقول رمبا، يعني ل، وحني يقول 
ل، ل يعود دبلوما�شيا. اأما ال�شيدة، فحني تقول ل، تعني رمبا، وحني 

تقول رمبا، تعني نعم، وحني تقول نعم، ل تعود �شيدة جمتمع«. 
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Do you know the difference between a diplomat 

and a lady? When a diplomat says YES: he means 

MAY BE; when he says MAY BE، he means NO; 

when he says NO he is no longer a diplomat. A lady، 

when she says NO، she means MAY BE; when she 

says MAY BE، she means YES; when she says YES، 

she is no longer a lady. 

االمتحانات
من  يوم  اأي  يف  مهمة  ق�شية  يل  بالن�شبة  المتحانات  تكن  مل 
الأيام، لذلك اتبعت اأ�شلوبًا خمتلفًا يف تقييم اأداء الطلبة يعتمد ثالثة 
املحا�شرات،  ح�شور  على  الطلبة  مواظبة  مدى  رئي�شية:  مقايي�ض 
الدرا�شي،  املقرر  باأبحاث كجزء من  والقيام  النقا�ض،  امل�شاركة يف 
نهاية  يف  امتحان  من  بد  ل  كان  اإذا  المتحان  نتيجة  اإىل  اإ�شافة 
ال�شنة، ما جعل العالمة النهائية تعك�ض جميع هذه الأمور. اإن الهدف 
على  الطلبة  م�شاعدة  هو  التعليم  من  اأتوخاه  زلت  وما  كنت  الذي 
التفكري  على  والتدرب  املعرفة،  من  ُمتاح  قدر  اأكرب  على  احل�شول 
العمل اجلماعي  على  تعويدهم  اأجل  ومن  العلمي.  والبحث  النقدي 
بال  عقولهم  يف  ترت�شخ  يجعلها  الذي  بال�شكل  املعرفة  مع  والتعامل 
�شغرية  جمموعات  �شمن  العمل  على  اأ�شجعهم  كنت  فاإنني  وعي، 
المتحانات  اأ�شئلة  عن  والإجابة  البحوث  اإجراء  يف  با�شتمرار، 
اأحيانًا. ويف الواقع، مل اأبداأ يف ت�شجيع الطلبة على العمل اجلماعي 
التعليمية  اإل حني و�شلت يف رحلتي  المتحانات  اأ�شئلة  فيما يخ�ض 
المتحان  اأ�شلوب  اتبعُت هناك  اإذ  املغرب.  الأخوين يف  اإىل جامعة 
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اإىل  ياأخذوها معهم  كي  للطلبة  المتحان  اأ�شئلة  اإعطاء  اأي  البيتي، 
بيوتهم والإجابة عليها. كان كل �شوؤال عبارة عن جملة طويلة نوعًا 
ما تتكلم عن ق�شية وتطلب من الطالب املعني مناق�شتها با�شتفا�شة، 
املعنية  الق�شية  بحث حول  اإجراء  ت�شتدعي  الإجابة  عملية  ما جعل 
وكتابة 3-5 �شفحات تلخ�ض النتائج. ويف هذا ال�شياق، مل اأتردد يف 
حث الطلبة على العمل �شمن جمموعات ل يزيد عدد كل منها على 

خم�شة اأ�شخا�ض. 
ُيطلب  ق�شايا،  خم�ض  من  عادة  تتكون  الأ�شئلة  حزمة  كانت 
التعليمات  اأما  فقط.  منها  ثالث  مناق�شة  وطالبة  طالب  كل  من 
اأوًل يف الق�شية املطروحة وحماولة فهمها  فكانت وا�شحة، التفكري 
وا�شتيعاب اأبعادها واأهميتها، ثانيًا حتديد عنا�شر امل�شكلة الرئي�شية 
ورابعًا  ال�شرورية،  املعلومات  وجمع  البحوث  اإجراء  ثالثًا  بدقة، 
التداول ب�شكل جماعي هادئ ب�شاأن الآراء واملعلومات املختلفة. وبعد 
بكتابة  بنف�شه كي يقوم  اأن يختلي  ذلك كان على كل طالبة وطالب 
الأجوبة على انفراد. تعطي هذه العملية للطلبة فر�شة اأخرية ولكن 
هامة ملراجعة املادة املعنية �شمن جمهود جماعي ي�شمن تعرف كل 
ويحرمه يف  املتباينة،  والآراء  املتوفرة  املعلومات  طالب على غالبية 

نف�ض الوقت من اأي عذر قد ي�شطره اإىل الغ�ض يف المتحان.
جوابني  على  واحل�شول  للطلبة  �شوؤال  توجيه  بالإمكان  اإن 
على  تركز  واحدة  خمتلفتني،  بطريقتني  �شياغته  عرب  خمتلفني 
النقدي  التفكري  على  تركز  واأخرى  والتدوين،  واحلفظ  التلقني 
ميكن  املثال،  �شبيل  فعلى  العقالين.  وال�شتنتاج  العلمي  والتحليل 
لالأ�شتاذ اأن ي�شاأل الطلبة عن م�شاوئ التدخني وخماطره، قائاًل ما 
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هي اأهم املخاطر التي يتعر�ض لها املدخنون؟ تبداأ الإجابة عن مثل 
هذا ال�شوؤال عادة بالقول، تتلخ�ض اأهم خماطر التدخني فيما يلي: 
الأ�شنان  تاآكل  واملعدة،  الرئة  ب�شرطان  الإ�شابة  ال�شرايني،  ت�شلب 
و�شقوطها... اإلخ. هذه اإجابة �شحيحة تر�شي ال�شتاذ، وجتعل مهمة 
الإمتحان  اأوراق  ت�شحيح  يف  الأ�شتاذ  ومهمة  الإجابة  يف  الطالب 
يجعله  ب�شكل  الق�شية  يف  يفكر  الأ�شتاذ  ول  الطالب  ل  لكن  �شهلة. 
اإذ يتعامل الثنان مع التدخني  يتعامل معها ك�شيء يهمه �شخ�شيًا، 
على اأ�شا�ض اأنه ق�شية تهم املدخنني وحدهم. يف احلالة الثانية، يكون 
ال�شوؤال على النحو التايل: ت�شري الدرا�شات العلمية اإىل اأن التدخني 
ت�شبب، على مدى املائة �شنة املا�شية، يف موت ما يزيد على �شحايا 
كل احلروب التي وقعت خالل تلك الفرتة... ما هي الأمرا�ض التي 
ي�شببها التدخني، وما هي عوار�شها، وما مدى تاأثريها على املجتمع 
ب�شكل عام، وعلى �شحة املدخن واإنتاجيته و�شحة اأقرب النا�ض اإليه 
تلك  وكيف ميكن حتا�شي  ب�شكل خا�ض،  واأحبة  واأولد  اأ�شدقاء  من 

الأمرا�ض؟  
اإن �شياغة ال�شوؤال بهذه الطريقة، وعلى عك�ض الطريقة الأوىل، 
غريه  قبل  ق�شيته  هي  اأو  تعنيه  الق�شية  بان  ي�شعر  الطالب  جتعل 
لأن له اأ�شدقاء واأقرباء يدخنون حتى واإن مل يكن مدخنًا. وملا كان 
التعليم يف البالد العربية يتبع نظام احلفظ والتلقني، فاإننا نالحظ 
لل�شيجارة.  ع�شقًا  العامل  اأطباء  اأكرث  كانوا  رمبا  العرب  الطباء  اأن 
ب�شرورة  الن�شائح  يوجه ملر�شاه  كثريًا ما جتد طبيبًا عربيًا  ولهذا 
الإقالع عن التدخني، فيما تكون ال�شيجارة يف يده تنفث ال�شموم يف 
وجه املري�ض اجلال�ض اأمامه. ُدعيت يف اإحدى الأم�شيات حلفل ع�شاء 
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يف عمان اقامه اأحد الأ�شدقاء لأطباء مدينة الزرقاء. ومع اأن عريف 
اأ�شاهد يف  اأنني مل  اإل  احلفل قام بتحذير امل�شاركني من التدخني، 
حياتي جمموعة من النا�ض ُتدخن مبثل ذلك ال�شره الذي �شاهدته 
الذين  لالأطباء  القول  اإىل  دعاين  ما  التعي�شة،  املجموعة  تلك  لدى 
جل�شوا على الطاولة املجاورة لنا، وكنت حينئذ يف طريقي اإىل اخلارج 
الطب،  هواة  اأنكم من  عليكم  يبدو  املري�ض:  القامت  هربًا من اجلو 
تاأكيد من حمرتيف التدخني، وع�شاق النتحار البطيء. لكنكم بكل 
طلبة  عليه  يطرحه  هام  ل�شوؤال  تقريبًا  اأ�شتاذ  كل  يتعر�ض 
اآخر...  اأو  ل�شبب  جيدًا  يكن  مل  المتحان  يف  اأداءهم  باأن  ي�شعرون 
ياأتي الطالب اأو الطالبة التي ت�شعر بعدم الر�شا عن اأدائها يعرتيها 
�شعور بالقلق لت�شاأل عن النتيجة، مع معرفتها امل�شبقة باأن النتيجة 
لي�شت جيدة. اإن على الأ�شتاذ يف مثل هذه احلالة اأن يجيب ال�شخ�ض 
املعني عن �شوؤاله بطريقة ُتطمئنه من دون اخفاء احلقيقة، وتوؤكد له 
يف نف�ض الوقت عدم ر�شا الأ�شتاذ عن اأدائه، ولكن من دون اأن جتعله 
لالإجابة  اأربع طرق خمتلفة  هناك  الواقع،  ويف  بنف�شه.  الثقة  يفقد 

عن هذا ال�شوؤال: 

اآ�شف اأن اأخربك باأن النتيجة �شيئة.                                                                                            . 1
I am sorry to tell you that it is bad

2 .                                                                                   . كان من املمكن اأن تكون النتيجة اأ�شواأ
 It could have been worse

النتيجة لي�شت �شيئة بالقدر الذي تظنه.                                                                            . 3
 It is not as bad as you think
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كان من املمكن اأن تكون النتيجة اأف�شل.                                                                           . 4
It could have been better

يقم  واأنه مل  �شيئًا،  اأداءه كان  اأن  للطالب  توؤكد  الأوىل  الإجابة 
بواجبه كما يجب، لكن اللجوء اإىل ا�شتخدام هذا النوع من الأجوبة 
اأن يكر�ض لدى الطالب املعني الإح�شا�ض بالتق�شري، وقد  من �شاأنه 
يقوده اإىل ال�شعور بالإحباط اإذا كان ُمقتنعًا باأنه بذل جهدًا معقوًل 
ومل يح�شل على عائد مواز. اأما الإجابة الثانية فمن �شاأنها اأن توؤكد 
اأي�شًا اأن النتيجة �شيئة، لكنها ترتك الطالب املعني يف و�شع نف�شي 
اأف�شل، ي�شعر معه باأن اجلهد الذي بذله مل يذهب �شدى، واأن احلظ 
مل يتخّل عنه كليًا. ويف احلالة الثالثة، تاأتي الإجابة لتوؤكد اأن النتيجة 
غري مر�شية، لكنها لي�شت على تلك الدرجة من ال�شوء التي يظنها 
كان  اأداءه  باأن  ي�شعر  حني  نف�شه  على  يق�شو  الطالب  واأن  الطالب، 
اأما يف احلالة الرابعة، فاإن الإجابة  �شيئًا، ما يبعث الأمل يف قلبه. 
توؤكد اأي�شًا اأن النتيجة غري مر�شية، لكنها تركز على ما هو اإيجابي 
يف عمل الطالب... �شعور الأ�شتاذ باأن باإمكان الطالب احل�شول على 
اأن  الأ�شاتذة  على  كان  لذلك  اأكرب.  جمهودًا  بذل  لو  اأف�شل  نتيجة 
روا  يوؤكدوا دومًا على الإيجابي، واأن يخففوا وطاأة ال�شلبي، واأن ُيذكِّ
يف  الطريق  نا�شية  على  يقف  الذي  بالأمل  م�شتمر  ب�شكل  الطلبة 

انتظارهم، يبدد عتمات الليل اأمامهم. 
اإن اإقامة النوادي الجتماعية والثقافية واخلريية يف اجلامعات 
وفنون  اجلماعي  العمل  على  الطلبة  لتدريب  متنوعة  اأ�شاليب  هي 
القيادة والتنظيم وامل�شئولية الجتماعية. ورمبا كان العرب اأ�شعف 
�شعوب الأر�ض فيما يتعلق بالعمل اجلماعي، ب�شبب الرتبية القائمة 
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فر�شت  لقد  ال�شلبي.  والتناف�ض  الآخر  يف  وال�شك  الفردية  على 
ال�شركات  جلوء  التكنولوجي  والتطوير  ال�شناعي  الإنتاج  عمليات 
ومعاهد الأبحاث والعلماء اإىل العمل اجلماعي، وت�شكيل فرق عمل 
من�شق  ب�شكل  تعمل  واخت�شا�شيني  وباحثني  موظفني  من  �شغرية 
هدفه احل�شول على اأف�شل النتائج املمكنة. وهذا يجعل اإنتاج فريق 
اإنتاج نف�ض الفريق لو  اأفراد يزيد كثريًا على  عمل مكون من ب�شعة 

عمل اأفراده ب�شكل فردي.  
على �شبيل املثال، حني يتفاو�ض يابانيون مع غريهم ب�شاأن �شفقة 
يتجاوز عدد  فريق،  �شكل  على  عادة  الجتماع  اإىل  يذهبون  جتارية 
اأن عطاء ع�شرة  القول  لهذا ميكن  اأ�شخا�ض.  اأحيانًا ع�شرة  اأفراده 
يابانيني عاديني يعملون معًا ي�شاوي عطاء عبقري واحد على الأقل 
من حيث الفكر والإبداع. لكن حني يجتمع ع�شرة عباقرة عرب، فاإن 
النتيجة ل تعك�ض مواهب ع�شرة عباقرة، اأو ع�شرة اأ�شخا�ض عاديني، 
ال�شبب يف  ويعود  �شيء.  العلم  لديه من  لي�ض  اإن�شان عادي  بل عمل 
وتفر�ض  اجلماعي  العمل  على  حتث  التي  الياباين  ثقافة  اإىل  ذلك 
اأن يكمل كل ع�شو عمل الآخرين وفكرهم، فيما تقوم غرائز احل�شد 
والغرية والتناف�ض ال�شلبي املتجذرة يف الثقافة العربية بدفع اأبنائها 
لتوجيه ما لديهم من ذكاء وفطنة للطعن بعمل زمالئهم وانتقا�ض 
بع�شهم  على  احلالت  بع�ض  يف  والتاآمر  اأحيانًا،  وقدرهم  قدراتهم 
البع�ض. وملا كانت روح العمل اجلماعي وثقافته ما تزال غائبة عن 
احلياة العربية، فاإن العمل اجلماعي العربي يبداأ م�شريته غالبًا من 
القمة يف اجتاه القاعدة التي تقف عند اأ�شفل ال�شلم، بدًل من البدء 
من القاعدة وال�شري يف اجتاه القمة. اإن كل العبقرية والعلم واملعرفة 
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ل تعني �شيئًا ولي�ض لها قيمة اإذا مل يتحّل ا�شحابها بالقيم ال�شليمة 
املجتمع  ويوفر  واحلياة،  والوقت  العمل  من  الإيجابية  واملواقف 
اإمكانياتهم  ل�شتغالل  املنا�شبة  املجتمعية  واملوؤ�ش�شات  النظم  لهم 

ومعارفهم يف عمل منتج يعود عليهم وعلى املجتمع باخلري. 
اإن حر�شي على البقاء قريبًا من الطلبة واهتمامي بهم داخل 
اأك�شب ثقتهم وحبهم، وهذا عاد  الدرا�شة وخارجها جعلني  قاعات 
علي بفوائد ل تقدر بثمن. كان الطلبة كلما جاوؤوا ملقابلتي يحملون 
معهم اأخبار ما يجري يف مناطق �شكنهم، �شعورهم احلقيقي جتاه 
ال�شلطة ال�شيا�شية وال�شلطة الدينية، ومواقفهم من الثقافة والتقاليد 
اليومية.  وم�شاكلهم  وتطلعاتهم  اأحالمهم  على  ويطلعوين  ال�شعبية، 
بالأمل،  املتقدة  عيونهم  عرب  الأمور  من  الكثري  اأرى  جعلني  وهذا 
خوفًا  تتوج�ض  التي  ودموعهم  قلوبهم  دقات  عرب  بقلقهم  واأح�ض 
عيون  والبوؤ�ض...  الفقر  وحالت  الجتماعية  والقيود  التقاليد  من 
املجهول،  من  باخلوف  ت�شعر  وقلوب  واأو�شع،  اأف�شل  مل�شتقبل  تتطلع 
وهذا  املا�شيوية.  الأخطاء  تكرار  بعدم  وتتعهد  ندمًا  تبكي  ودموع 
�شاعدين على تخطي التفكري يف ق�شايا ال�شيخوخة ونهاية احلياة، 
و�شغف  يتجدد،  �شباب  مع  لرحلة  بداية  هو  الطلبة  مع  يوم  كل  لأن 
بالعلم يتعمق، وع�شق حلياة ل تتوقف عن العطاء والإثارة. اإن تبادل 
امل�شاعر والعواطف يعمق لدى الإن�شان الإح�شا�ض باإن�شانيته واإن�شانية 
الآخرين، ويعزز قدراته على فهمهم والعي�ض حياتهم، والتعرف اىل 
نظر  وجهة  من  م�شاكل  من  الأكرب  املجتمع  يواجهه  قد  ما  اأ�شباب 

اإن�شانية قلما جتدها يف كتاب. 
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الثقافة واملجتمع
التي  امل�شكالت  اأهم  من  تزال  وما  العربية  الثقافة  كانت 
عادة  حتدد  الثقافة  لأن  واحلياة،  التعليم  مع  رحلتي  يف  واجهتني 
الإطار الفكري وال�شلوكي لالإن�شان، ما يجعله اأ�شري عادات وتقاليد 
وهذا  واجلمود.  القدم  طابع  عليها  يغلب  وقيم  ومواقف  ومفاهيم 
دون  من  طالبة  اأو  طالب  مواقف  يف  التاأثري  ال�شعب  من  يجعل 
اأمور  من  وحقيقة  ثابت  اأنه  يعتقدون  ملا  والتحليل  بالنقد  التعر�ض 
ثقافية وق�شايا مرتبطة بها مثل العقائدية. لذلك �شاأحاول يف هذا 
ب�شكل  العربية  للثقافة  ال�شلبية  اجلوانب  بع�ض  اأناق�ض  اأن  الف�شل 
اليديولوجية  ق�شية  اأناق�ض  اأن  الالحق  الف�شل  يف  و�شاأحاول  عام، 
وما يرتبط بها من مواقف وطرق تفكري ذات عالقة وطيدة بقدرة 
وقبل  النف�ض.  مع  واأمانة  وحرية  بعقالنية  التفكري  على  الإن�شان 
الغو�ض يف هذه الق�شايا املعقدة احل�شا�شة، ل بد من و�شع الثقافة 
تولد  كيف  ندرك  حتى  ال�شليم  واحل�شاري  التاريخي  اإطارها  يف 
وكيف تتطور وكيف تتعر�ض مكوناتها لعمليات اإحالل وتغيري، وملاذا 

اأ�شبحت الثقافة العربية الراهنة غري �شاحلة لأي مكان وزمان.
يف  الرومانية  الإمرباطورية  انهيار  بني  املمتدة  الفرتة  ُتو�شف 
القرن اخلام�ض امليالدي وبدء النه�شة الأوروبية يف منت�شف القرن 
الرابع ع�شر بع�شور الظالم. ومع اأن هذا التعبري اأُخرتع مع بدايات 
والعلمية على مدى  والثقافية  الفكرية  اأوروبا  لي�شف حالة  النه�شة 
الألف �شنة ال�شابقة، اإل اأن بع�ض املوؤرخني الأوروبيني حاولوا تعميم 
ذلك الو�شف لي�شمل العامل اأجمع. لكن ما ُكتَب يف اأوروبا لحقًا عن 
ال�شوء،  من  احلالة  بتلك  تكن  مل  اأوروبا  اأن  ُيثبت  الظالم«  »ع�شور 
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واإن كانت الأكرث تخلفًا بني �شعوب العامل املعروفة خالل تلك الفرتة. 
كما ُتثبت تلك الدرا�شات اأي�شًا اأن �شعوبًا عديدة، من بينها العرب 
وال�شينيون والكوريون والهنود، عا�شت فرتة ازدهار علمية وثقافية 
من  عامة.  اأوروبا  �شعوب  عن  ن�شبيًا  متقدمة  وتكنولوجية  وفكرية 
بالذات  الأندل�ض  عرب  اأن  اإىل  الكتابات  تلك  ت�شري  اأخرى،  ناحية 
وخروجها  غفوتها  من  اأوروبا  �شحوة  يف  فعالة  م�شاهمة  �شاهموا 
والعلمية  الفل�شفية  العرب  اإ�شهامات  لول  واأنه  الظالم،  ع�شور  من 

لمتدت ع�شور الظالم الأوروبية رمبا لب�شعة قرون اأخرى.
تتململ  ع�شر  الرابع  القرن  منت�شف  حوايل  يف  اأوروبا  اأخذت 
وت�شحو تدريجيًا من �ُشباتها، وما اأن حل منت�شف القرن اخلام�ض 
ح�شارية  تطور  مرحلة  اأبواب  على  تقف  اأوروبا  كانت  حتى  ع�شر 
جديدة... فرتة انتقال نوعية من ع�شر الزراعة وثقافتها التقليدية 
هذه  �شهدت  ولقد  الديناميكية.  وثقافتها  ال�شناعة  ع�شر  اإىل 
اأهمها احلروب  كان  كثرية  وقوع حروب  اأخرى،  اأ�شياء  بني  الفرتة، 
الدينية التي ا�شتمرت ثالثني �شنة متوا�شلة ت�شببت يف موت حوايل 
ع�شر  ال�شابع  القرن  منت�شف  يف  وانتهت  اإن�شان،  ماليني  ع�شرة 
ببطء  طريقها  ت�شق  اأوروبا  كانت  وفيما  الدولة.  عن  الدين  بف�شل 
العربية  والبالد  ال�شناعة، كانت �شعوب ال�شني وكوريا  نحو ع�شر 
ترتاجع بثبات بعد اأن حققت تقدمًا ملمو�شًا على م�شمار احل�شارة 
اأوروبا  اأن هذه ال�شعوب اغتنمت �شحوة �شعوب  اإذ يبدو  والت�شنيع. 
لتاأخذ غفوة طويلة ت�شببت يف خروجها من حلبة ال�شباق احل�شاري 
الذي ك�شبت معظم جولته ال�شابقة. وعلى �شبيل املثال، ا�شتطاعت 
ال�شني وكوريا تطوير فن الطباعة يف حوايل منت�شف القرن الرابع 
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قرن  بعد  اإل  ال�شناعة  تلك  تطوير  اأوروبا  ت�شتطع  مل  فيما  ع�شر، 
تقريبًا. بعد ثالثة قرون، اأي يف حوايل منت�شف القرن الثامن ع�شر، 
الزراعة وال�شناعة، ودخلت  الفرتة النتقالية بني ح�شارتي  انتهت 
اأوروبا الغربية ع�شر ال�شناعة، فيما توقفت كل من ال�شني وكوريا 
على اأبوابها، واأغم�ض العرب عيونهم عن معظم اجنازاتهم العلمية 

والفل�شفية ال�شابقة، وناموا كما نام اأهل الكهف.  
وقبل اأن تتمكن اأوروبا من اتقان عمليات الت�شنيع، كانت �شفنها 
العامل  بالد  من  العديد  اأبواب  تدق  وجيو�شها  والتجارية  احلربية 
�شعوبها.  وا�شتعباد  الطبيعية  ثرواتها  وا�شتغالل  ل�شتعمارها  �شعيًا 
ولقد بداأت احلمالت ال�شتعمارية بتجارة التوابل من الهند واجلزر 
الندوني�شية، واكت�شاف قارتي اأمريكا ال�شمالية واجلنوبية، وتوظيف 
و�شركات  ا�شتثمارية  بنوك  لبناء  املالية  وعوائدها  الن�شاطات  تلك 
ال�شفن  �شناعة  خا�شة  كثرية،  �شناعات  وتطوير  عمالقة  جتارية 
اأمريكا  قارتي  اكت�شاف  اأما  والن�شيج.  والغزل  احلربية  واملعدات 
ال�شمالية واجلنوبية، ذلك احلدث التاريخي الهام الذي وقع يف اآخر 
فيما  ال�شدفة  طريق  عن  جاء  فقد  ع�شر،  اخلام�ض  القرن  �شنوات 
بالدوران  التوابل  وجتارة  الهند  اإىل  الو�شول  حتاول  اإ�شبانيا  كانت 
حول الأر�ض، بعد اأن قال العلم باأن الأر�ض كروية ولي�شت م�شطحة. 
ال�شناعة  ع�شر  اقتحام  يف  والعرب  ال�شينيني  ف�شل  �شوء  يف 
على الرغم من تفوقهم الن�شبي علميًا وفكريًا على الأوروبيني، كان 
القوة  عوامل  اىل  التعرف  اأي  اخللل،  ذلك  �شبب  تف�شري  من  بد  ل 
التي مكنت اأوروبا من العبور اإىل ع�شر ال�شناعة، وحتديد عوامل 
ال�شعف التي حالت دون جناح العرب وال�شينيني يف اجتياز ع�شر 
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تقوقع  اأن  اإل  واحلديثة،  القدمية  النظريات  تعدد  ومع  الزراعة. 
ال�شني على نف�شها وتوجهها نحو العزلة والنعزال خوفًا على النظام 
احلاكم والثقافة التقليدية، جعلها ترتك املجال لغريها من �شعوب 
ل�شتغالل الفر�ض املتاحة وحتقيق ال�شبق يف م�شمار التقدم والنمو. 
اإن ارتباط احلاكم يف ال�شني بالآلهة جعل ال�شلطة ال�شيا�شية ترتبط 
ارتباطًا وثيقًا بالثقافة ال�شعبية ال�شائدة التي ي�شكل الدين جوهرها. 
التغيري،  ومقاومة  الثبات  نحو  بطبيعتها  متيل  الثقافات  اأن  وحيث 
واأن احلفاظ على الثقافة ال�شعبية التقليدية كان ي�شب يف م�شلحة 
الجتماعية  القوى  فاإن  املجتمع،  على  املهيمنة  ال�شيا�شية  النخبة 
وال�شيا�شية والثقافية والدينية تكاتفت معًا حلماية العادات والتقاليد 
ع�شر  لكل  كان  وملا  تطورها.  دون  واحليلولة  الدينية،  واملعتقدات 
ح�شاري ثقافته املميزة وقيمه وتقاليده وطريقة حياته اخلا�شة به، 
فاإن اجتاه القوى الفاعلة يف املجتمع ال�شيني اإىل التم�شك بثقافتهم 
التقليدية ت�شبب يف حرمان ذلك املجتمع من اقتحام ع�شر ح�شاري 
ل�شلطة  حينئذ  ال�شيني  املجتمع  خ�شع  ذلك،  جانب  اإىل  جديد. 
حديدية،  بقب�شة  وحكمتها  البالد  على  �شيطرتها  فر�شت  مركزية 
ما حال دون وجود جيوب ُمتحررة يف البالد يف ا�شتطاعتها التفكري 

ب�شكل خمتلف، والت�شرف بطريقة خمالفة لأوامر املركز. 
دويالت  اإىل  جمزاأة  الوقت  ذلك  يف  اأوروبا  كانت  املقابل،  يف 
ل�شلطات  خ�شعت  ن�شبيًا  كبرية  مدن  على  بع�شها  يزيد  ل  �شغرية 
ذاتية واإدارات حملية خارجة على �شلطة امللوك والأمراء، ومار�شت 
ن�شاطات جتارية ومالية خمالفة لأوامر الكني�شة. وهذا جعل اأوروبا 
تعي�ض يف ظل نظامني اقت�شاديني اجتماعيني خمتلفني يف اآن واحد: 
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الزراعي يف  الن�شاط  تركز  فيما  اإذ  املدينة.  ونظام  الإقطاع،  نظام 
تركز  وا�شتغاللهم،  الفالحني  با�شتعباد  قامت  التي  الإقطاعيات 
بتوفري  قامت  التي  املدينة  يف  واحلرفيني  واملمولني  التجار  ن�شاط 
احلرية ل�شكانها ولكل من هرب من الإقطاعيات وجلاأ اإليها. وب�شبب 
تلك احلرية، �شاع مثل �شعبي يف تلك الأيام يقول »اإن هواء املدن يجعل 
النا�ض اأحرارا«. ويف �شوء اجتاه الكني�شة اإىل اإخ�شاع امللوك والأمراء 
املعامالت  وغالبية  التجارية  الن�شاطات  بع�ض  واإدانة  لأوامرها، 
املالية والنظريات الفل�شفية والعلمية، فاإن النزاع �شاد عالقة امللوك 
التجارية  بالقوى  الأخرية  وعالقة  ناحية،  من  بالكني�شة  والأمراء 
واملالية والعلمية من ناحية ثانية. ويف غياب املركزية، وعجز املوؤ�ش�شة 
واحلكام،  امللوك  و�شعف  املدينة  �شيطرتها على  الدينية عن فر�ض 
وعادات  قيم  بتطوير  قامت  منها،  اليطالية  خا�شة  املدن،  فاإن 
الأرياف.  يف  �شائدًا  كان  عما  خمتلفة  حياة  وطرق  اإنتاج  وعالقات 
ولقد ت�شبب هذا التطور يف متهيد الطريق لتبلور العملية القت�شادية 
وظهور جمتمع جديد قام باحت�شان الن�شاطات املتنوعة التي رافقت 
احلرفية.  والتنظيمات  والت�شنيع  والتمويل  التجارة  يف  التو�شع 
اأوروبا ع�شر ال�شناعة يف الن�شف الثاين من القرن  وبدخول 
الثامن ع�شر، كانت الثقافة الأوروبية وما ا�شتملت عليه من عادات 
وتقاليد ونظم ومواقف وقيم تعي�ض فرتة حتول عميقة. ومع ن�شوج 
الثورة ال�شناعية بعد مئة �شنة تقريبًا، تبلور املجتمع ال�شناعي بكل 
معطياته، وتبلورت معه نظمه الجتماعية والقت�شادية وال�شيا�شية 
وكمًا  نوعًا  املختلفة  و�شلوكياته  ومواقفه  وتقاليده  وقيمه  اجلديدة، 
عما �شاد ع�شر الزراعة من قيم وتقاليد ومواقف وعالقات. وهنا 
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ل بد من الإ�شارة اإىل اأن نظام الإقطاع الأوروبي اأ�شهم من دون وعي 
يف متهيد الطريق حلدوث الثورة ال�شناعية، اإذ جاءت تلك امل�شاهمة 
رزق  مل�شدر  ما�شة  بحاجة  معدمة  عمالية  بتوفري طبقة  قيامه  عرب 
كي تعي�ض عليه وحتافظ على بقائها. ولقد مت خلق تلك الطبقة حني 
قام القطاعيون بال�شتيالء على الأرا�شي الزراعية وطرد الفالحني 
منها، ما اأجرب هوؤلء على قبول العمل يف م�شانع بدائية باأجور قليلة 
اإن  قا�شية.  حياتية  ظروف  ظل  يف  والعي�ض  طويلة،  ول�شاعات  جدًا 
الأوروبيني يف  املدينة، وجناح  نظام  الثقافة يف ظل  بتطور  ال�شماح 
اأوروبا  اأ�شباب جناح  اأهم  ف�شل الدين عن الدولة يحددان بو�شوح 
والعرب وغريهم من  ال�شينيني  وف�شل  ال�شناعة  اقتحام ع�شر  يف 
وا�شتكانت  الدينية،  التقليدية ومفاهيمها  بثقافاتها  �شعوب مت�شكت 

لقيام الثقافة والدين بالهيمنة على حياة املجتمع. 
على  موؤ�ش�ض  ثقايف  وتراث  جامدة  بتقاليد  العرب  مت�شك  اإن 
ونظم  ثقافية  قيم  دينية مقد�شة حرمهم من فر�شة تطوير  عقيدة 
حياة جديدة با�شتطاعتها قيادتهم نحو ع�شر ال�شناعة. من ناحية 
وال�شبي  والنهب  الغزو  على  القائم  القبلي  النظام  اأ�شهم  ثانية، 
واإ�شعاف  الثقايف  التحول  عمليات  تعطيل  يف  ال�شتقرار  وعدم 
حدود  �شمن  الثقايف  التنوع  كان  فيما  املركزية،  وال�شلطة  الدولة 
الإمرباطورية العربية يت�شبب يف وقوع نزاعات اإثنية وطائفية ب�شكل 
�شبه متوا�شل. وملا كان املجتمع العربي ما يزال يعي�ض يف ع�شور ما 
قبل ال�شناعة، فان الثقافة العربية التقليدية اأ�شبحت متخلفة عن 
يف  �شعيفة  �شناعية  واأطراف  قبلية  جيوب  وجود  وب�شبب  الع�شر. 
تعك�ض  العربية احلالية  الثقافة  فاإن عنا�شر  العربية،  الدول  معظم 
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القبلية،  ثالث مراحل ح�شارية خمتلفة ومتباعدة، ح�شارة الرعي 
وح�شارة الزراعة التقليدية، وح�شارة ال�شناعة املادية. ولقد ت�شبب 
هذا التطور يف تفتيت املجتمعات العربية عامة اإىل طبقات اجتماعية 
الثقافات  وجتزئة  كبرية،  معي�شية  م�شتويات  تف�شلها  اقت�شادية 
اإىل ثقافات فرعية وحتتية. ولقد نتج عن ذلك جتزئة كل  الوطنية 
اجتماعية  وفئات  اقت�شادية  اجتماعية  طبقات  اإىل  عربي  جمتمع 
روح  وغياب  والغرية  احل�شد  �شوى  تقريبًا  �شيء  يجمعها  ل  ثقافية 
تطوير  دون  من  اأنه  باخت�شار  يعني  وهذا  الغري.  مع  الت�شامح 
واملعرفة،  ال�شناعة  ع�شري  مع  التعاي�ض  اجتاه  يف  العربية  الثقافة 
وخلق ظروف �شيا�شية واجتماعية جديدة توفر احلرية الجتماعية 
والفكرية والعقائدية والقت�شادية للمواطنني، فان الأمل يف حدوث 

تنمية جمتمعية �شاملة �شيبقى جمرد اأمل بعيد املنال.
احلتمية الثقافية

من  وغريها  اجلنوبية  وكوريا  وال�شني  اليابان  جناح  �شوء  يف 
والعلمية  ال�شناعية  املجالت  يف  التقدم  حتقيق  يف  اآ�شيوية  دول 
والتكنولوجية، وف�شل غالبية �شعوب العامل الثالث يف اجتياز حواجز 
التخلف والفقر واقتحام ع�شر ال�شناعة، كان ل بد من التعرف اىل 
اأ�شباب هذا التطور غري العادي وحتديد م�شبباته الرئي�شية. ويف �شوء 
التي طورها الغرب بناء على جتربته  التنمية والنمو  ف�شل نظريات 
امل�شكلة  فاإن  النه�شة،  حتقيق  من  النامية  الدول  متكني  يف  الذاتية 
الثقافية ظهرت على �شكل نظرية حتاول تف�شري اأ�شباب تخلف بع�ض 
ال�شعوب وتقدم بع�شها الآخر. وب�شبب انغالق هذه النظرية و�شيق 
اأطلق عليها ا�شم نظرية »احلتمية الثقافية«. تقول  اأن  اأفقها، راأيت 
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هذه النظرية باخت�شار اإن هناك ثقافات ُتوؤهل ال�شعوب التي تنتمي 
اإليها لكت�شاب املعارف العلمية والفنون التكنولوجية وحتقيق التقدم 
وهناك  والأملانية،  والأمريكية  واليابانية  ال�شينية  الثقافات  مثل 
ثقافات اأخرى مثل الثقافة العربية والإ�شالمية عاجزة بطبيعتها عن 
متكني ال�شعوب التي تنتمي اإليها من حتقيق التنمية والنمو والتقدم. 
دينًا  الإ�شالم  من  للنيل  النظرية مربرًا  هذه  البع�ض يف  وجد  ولقد 
الآ�شيويون  وجد  فيما  وحكامًا،  �شعوبًا  بالعرب  وال�شتهزاء  وثقافة، 
ومتيز  ال�شرقية  الثقافات  بتفوق  لالدعاء  مربرا  ثقافاتهم  واأن�شار 

�شعوبها عن غريهم. 
ومما ُيلفت النظر اأن »املثقفني« العرب الذين داأبوا على املناداة 
الآ�شيوية  املقولة  يف  وجدوا  العربية  الثقافة  على  احلفاظ  بوجوب 
جتربتي  اإن  يقول  بع�شهم  جعل  ما  الغربية،  املقولة  لدح�ض  مربرًا 
النه�شة  اأن  على  قاطعًا  دلياًل  ُتقدما  الت�شنيع  يف  وال�شني  اليابان 
باإمكان  واأن  بالثقافة،  لهما  عالقة  ل  القت�شادي  والتقدم  العلمية 
ال�شعوب الآخرى اجتياز حواجز التخلف يف ظل نظم القيم والتقاليد 
والعادات ال�شائدة يف جمتمعاتها. لكن الواقع وال�شجالت التاريخية 
ُتثبت اأنه مل يكن باإمكان �شعب من ال�شعوب الآ�شيوية اأو غري الآ�شيوية 
الوطنية  ثقافته  بتطوير  القيام  بعد  اإل  التخلف  حواجز  يجتاز  اأن 
وثقافته  حياته  وطرق  الغرب  علوم  من  الكثري  واقتبا�ض  التقليدية 

وطرق تفكريه. 
فعلى �شبيل املثال، تخلى الياباين عن لبا�شه التقليدي يف العمل 
وال�شارع، وتخلت اليابان عن التقومي القدمي، واأ�شبحت اأيام العطل 
الأ�شبوعية من�شجمة مع مثيالتها يف الدول الغربية، واأ�شبح القانون 
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العادات  معظم  على  الق�شاء  مت  كما  غربيًا،  جوهره  يف  والد�شتور 
والتقاليد القدمية واإعادة هيكلة املجتمع. لقد اأ�شبح الياباين اليوم 
اأكرث انتماء لل�شركة التي يعمل فيها منه اإىل املدينة التي يعي�ض فيها 
اأو ولد يف ربوعها، ول نقول العائلة اأو الع�شرية. ويف ال�شني، اأ�شبحت 
ا�شتهالكية  وتوجهات  وتعليم  لبا�ض  من  الغربية  الرتف  مظاهر 
الثقافة  كانت  لو  وباخت�شار،  الغرب.  يف  مثيالتها  مع  مت�شابهة 
التقليدية اليابانية اأو ال�شينية اأو الكورية هي امل�شوؤولة عن النه�شة 
مبعناها املجتمعي ال�شامل ملا انتظرت اليابان اأكرث من مئة �شنة على 
حدوث الثورة ال�شناعية يف اأوروبا لتبداأ نه�شتها، وملا انتظرت ال�شني 
وكوريا حوايل 200 �شنة حتى تبداأ م�شريتها ال�شناعية. ويف الواقع، 
مل يكن باإمكان اليابان اأو ال�شني اأو غريها من جمتمعات �شناعية 
اأن تبداأ م�شريتها النه�شوية اإل بعد القيام بتطوير ثقافاتها التقليدية 
وتقليد الغرب يف خمتلف نواحي احلياة. لقد دخلت ال�شني يف عهد 
ماوت�شي توجن يف �شتينيات القرن الع�شرين ثورة ثقافية دمرت جزءا 
ثورة �شامتة  وتبعتها  املتوارثة،  والقيم  والتقاليد  العادات  كبريًا من 
اأهملت  فيما  القت�شادية،  للمتغريات  تبعًا  تتحول  الثقافة  تركت 
الدولة اجلانب ال�شيا�شي املتعلق باليديولوجية املارك�شية، ومل تتكلم 
�شنة  تربو على ثالثني  واملادة ملدة  واملال  القت�شاد  �شوى  عن �شيء 

متتالية. 
ج�هر الثقافة عرب الع�ص�ر

فر�شت البيئة الطبيعية على البدوي الذي عا�ض حياته متنقاًل 
اأن  ي�شطادها  وحيوانات  واملاء  الع�شب  عن  بحثًا  واآخر  مكان  بني 
وت�شري  بقائه.  على  ويحافظ  يومه  قوت  على  يح�شل  كي  يحارب 
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الإن�شان كان، وحتى 7500 �شنة  اأن  اإىل  التاريخية  ال�شجالت  بع�ض 
ما�شية، يقتل كل من ي�شادفه يف طريقه، ما جعل البدوي يكر�ض جل 
وال�شبي  الغزو  البدوي يف  وجد  الواقع،  ويف  والقتال.  للحرب  حياته 
والفرو�شية م�شدرًا لي�ض فقط للح�شول على غنائم مادية، بل واأي�شا 
على املتعة والرتفيه عن النف�ض. لذلك، ق�شى الإن�شان البدوي جل 
حياته »ُيحارب ليعي�ض ويعي�ُض لُيحارب«، ما جعل حياته تبداأ وتنتهي 
بالقتال. اأما يف ع�شر الزراعة الذي تال ع�شر القبلية، فاإن الإن�شان 
والولئم  احل�شاد  وموا�شم  وريها  الأر�ض  فالحة  ن�شاطات  يف  وجد 
والأهداف،  الأوجه  متعدد  واجتماعيًا  اقت�شاديًا  ن�شاطًا  اجلماعية 
لذلك  النف�ض.  عن  والرتفيه  الغذائي  بالأمن  يزال  وما  عليه  عاد 
لياأكل«،  ويعي�ض  ليعي�ض  »ياأكل  حياته  جل  الزراعي  الإن�شان  ق�شى 
ال�شتنتاج  هذا  يعزز  ومما  بالطعام.  وتنتهي  تبداأ  حياته  جعل  ما 
اأن كل الديانات، مبا يف ذلك الديانات ال�شماوية الثالثة، تركز يف 
طقو�شها على الأكل وما ي�شاحبه من ن�شاطات، كال�شيام والأعياد 

والأ�شاحي.
لدى  للعمل  م�شطرًا  نف�شه  الإن�شان  وجد  ال�شناعة،  ع�شر  يف 
الغري كي يح�شل على قوت يومه ويحافظ على بقائه بعد ان طرده 
ذلك  اأ�شبح  الأيام،  ومع  عليها.  وا�شتوىل  اأر�شه  من  الإقطاعي 
الإن�شان يكر�ض جل حياته للعمل، لأنه وجد يف احل�شول على وظيفة 
اأو حكومية عرب العمل م�شدرًا للح�شول  اإنتاجية  والنتماء ملوؤ�ش�شة 
اأ�شبح  لذلك  اجتماعية.  مكانة  على  وال�شتحواذ  ومتعة،  دخل  على 
الإن�شان ال�شناعي »يعمل ليعي�ض ويعي�ض ليعمل«، ما جعل حياته تبداأ 
اأ�شبح  ب�شرعة،  التكون  الآخذ يف  املعرفة  بالعمل. يف ع�شر  وتنتهي 
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على الإن�شان اجلديد اأن يتعلم كي يح�شل على وظيفة جيدة توفر له 
متطلبات احلياة وتعزز موقعه الجتماعي، واأن يوا�شل عملية التعلم 
كم�شدر للمتعة وكي ل يتخلف عن اأقرانه. لهذا نالحظ اأن العامل 
املعريف يكر�ض اليوم جل حياته للمعرفة والعلم، »يتعلم ليعي�ض ويعي�ض 

ليتعلم«، ما جعل حياته تبداأ وتنتهي بالعلم واملعرفة.
والأخذ  والنهب  الغزو  على  القائمة  البدوي  ثقافة  كانت  واإذا 
بالثاأر قد اأ�شبحت على و�شك النقرا�ض، فاإن ثقافة الفالح ل تزال 
متثل حوايل 50% من ثقافة العامل. ويف �شوء ت�شلل هذه الثقافة اإىل 
فاإن  العربية،  املجتمعات  فيها  مبا  عامة،  النامية  املجتمعات  مدن 
بل  يذكر.  تطور  دون  من  مكانها  يف  تراوح  بقيت  ال�شعبية  الثقافة 
اأكرث من ذلك، اأدى ت�شلل ثقافة الع�شرية والقرية اإىل املدينة العربية 
ال�شناعة  ثقافة  اأما  الوراء.  اإىل  وتراجعها  املدينة  تلك  تخلف  اإىل 
فنالحظ اأنها تهيمن على حياة جمتمعات اأوروبا الغربية وال�شرقية 
واأمريكا ال�شمالية واليابان، وتتو�شع ب�شرعة يف املجتمعات الآ�شيوية 
اجلنوبية  وكوريا  وماليزيا  والهند  ال�شني  مثل  الت�شنيع  يف  الآخذة 
وت�شيلي  الربازيل  مثل  اجلنوبية  اأمريكا  مناطق  بع�ض  ويف  وتايوان، 
انت�شارًا،  الأقل  اأما ثقافة املعرفة، فال تزال  والأرجنتني واملك�شيك. 
واأعتقد اأنها �شتبقى الأقل انت�شارًا مهما حدث من تقدم يف خمتلف 
تواجد  البدوية و�شعف  الثقافة  اأما �شبب قرب اختفاء  العامل.  دول 
ثقافة املعرفة فيعود اإىل عدم حاجة العامل ملجتمع بدوي غري منتج 
على  القادرة  الفئات  وحمدودية  املعرفة  تكلفة  وارتفاع  ناحية،  من 
زراعي  ملجتمع  الدائمة  العامل  وحاجة  ثانية،  ناحية  من  امتالكها 

و�شناعي منتج وكبري احلجم ن�شبيًا. 
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تقوم ثقافة البادية على وحدة القبيلة وتقاليد را�شخة واأعراف 
متوارثة، ومتيل بطبيعتها اإىل ال�شك يف الغري من النا�ض والقبائل، 
ما يجعلها تت�شف بالعزلة واجلمود. اأما ثقافة الزراعة فتقوم على 
وحدة العائلة املركبة ومتا�شك جمتمع القرية، ومتيل بطبيعتها اإىل 
�شعيفة  يجعلها  ما  اجلوية،  والتقلبات  الزراعة  مبوا�شم  الرتباط 
القدرة على التطور وتكوين نظرة م�شتقبلية. ويعود ال�شبب يف ميل 
هاتني الثقافتني اإىل اجلمود ومقاومة التغري اإىل كون القيم، ولي�ض 
امل�شالح، هي جوهر الثقافة ال�شعبية. يف املقابل، نالحظ اأن ثقافة 
فيما  للتغري،  بطبيعتها  ومتيل  الأ�شرة  وحدة  على  تقوم  ال�شناعة 
ويعود  امل�شتمرين.  والتطور  التغري  من  بحالة  املعرفة  ثقافة  تتميز 
ال�شبب يف قابلية هاتني الثقافتني للتطور والتحول املت�شارع اإىل كون 
واملوجه حلركتها.  لها  املنظم  العن�شر  القيم، هي  ولي�ض  امل�شالح، 
للتغري  امليالة  الثقافات  ذات  ال�شعوب  اأن  نالحظ  ثانية،  ناحية  من 
الثقافات  ذات  ال�شعوب  تت�شف  فيما  بالتقدم،  تت�شف  والتطور 
العربية  الثقافة  كانت  وملا  والتبعية.  بالتخلف  التغري  ملقاومة  امليالة 
هي خليط من بقايا الثقافة القبلية والثقافة الزراعية، فقد اأ�شبحت 
عن  ناهيك  ال�شناعة،  ع�شر  لعبور  �شاحلة  غري  الراهن  بو�شعها 

ع�شر املعرفة، ما يجعلها بحاجة اإىل تطور جذري. 
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مظاهر التخلف الثقايف العربي
يقول املفكر العماين �شادق �شليمان اأن العادة تعني العودة اإىل 
ما كان ُيعمل به يف املا�شي من دون تفكري، واأن التقليد هو حماكاة 
العرف  واأن  التقاليد،  ن�شاأة  وظروف  لتبعات  وعي  دون  من  الغري 
املجتمع  يعي�ض  ما�شوية  ظروف  ظل  يف  النا�ض  عليه  تعارف  ما  هو 
اأبدية يف  يعي�ض حياة  وكاأنه  املكان،  اأو  للزمان  اآبه  على �شيتها غري 
والتقاليد  العادات  على  قا�ض  حكم  هذا  اأن  فيه  �شك  ل  مما  فراغ. 
تراث  نقد  على  �شليمان  �شادق  حر�ض  من  ينبع  لكنه  والأعراف، 
عزيز على قلبه ي�شر املدافعون عنه على دفنه حيًا. نعم، اإن العادات 
ذهنية  تعك�ض  �شليمان  ال�شديق  حددها  كما  والأعراف  والتقاليد 
الواقع  روؤية  على  قادرة  غري  يجعلها  ما  زمنها  غري  زمن  يف  تعي�ض 
والتقاليد  العادات  لكن  امل�شتقبل على غرابته.  وتخيل  على حقيقته 
ميكن  ول  دونها،  من  ثقافة  تكتمل  ل  ثقافية  عنا�شر  والأعراف 
ملجتمع اأن ي�شتغني عنها، لأنه لي�ض بالإمكان ول من امل�شلحة تقنني 
والعالقات  الأ�شرية  بالأمور  يتعلق  فيما  وكبرية، خا�شة  كل �شغرية 
الجتماعية. وهذا يعني اأن املوقف من العنا�شر الثقافية ل يجوز اأن 
اإليها ككائنات  اأجل تطويرها والنظر  يكون �شدها باملطلق، بل من 
اأ�شرت فيها اإىل  حية بحاجة لتغري وحتول كي ت�شتمر. ويف كل مرة 
�شلوكياتهم وطرق  يقارنوا  اأن  الطلبة  اأطلب من  هذه احلقيقة كنت 
وطرق  �شلوكيات  مع  املتوارثة  التقاليد  اإىل  ونظرتهم  تفكريهم 
باأنف�شهم  يكت�شفوا  كي  واأجدادهم  واأمهاتهم  اآبائهم  ونظرة  تفكري 
التفكري  وطرق  والعادات  التقاليد  بع�ض  تغيري  واأن  تغريوا  اأنهم 
الطالق.  على  عيب  ذلك  يف  ولي�ض  واحد،  اآن  يف  و�شروري  ممكن 
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مع اأن وجود عادات وتقاليد وقيم مهم لكل ثقافة، اإل اأن الأهم 
هو م�شامني تلك العنا�شر الثقافية. وحيث اأن الثقافة هي كائن حي 
الثقافية  العنا�شر  تلعبه  الذي  الدور  فاإن  توقف،  بال  ويتطور  يتغري 
و�شع  اإل عرب  املختلفة ل ميكن حتديد طبيعته  املجتمعات  يف حياة 
العنا�شر الثقافية يف اإطارها التاريخي ال�شليم. فعلى �شبيل املثال، 
اجتماعية  عالقات  من  عنها  ينبثق  وما  الأ�شرية  التقاليد  تعترب 
يف  اليجابية  الأمور  من  ال�شرة  متا�شك  على  احلفاظ  ت�شتهدف 
م�شئوليات  من  التقاليد  تلك  على  يرتتب  ما  لكن  العربية،  الثقافة 
متبادلة يعترب اأكرث اأهمية. اإن مما ل �شك فيه اأن امل�شئولية املتبادلة 
القبلية  ع�شري  طوال  والع�شرية  الأ�شرة  حياة  على  هيمنت  التي 
على  احلفاظ  بالإمكان  يكن  مل  جمتمعية  مبهام  قامت  والزراعة 
واملر�شى  ال�شن  بكبار  العناية  مثل  غيابها،  يف  املجتمع  متا�شك 
و�شوًل  العامل  يف  حدث  الذي  التطور  اأن  اإل  الجتماعي.  والتكافل 
اإىل ما نعي�شه اليوم من اأو�شاع اقت�شادية واجتماعية خمتلفة جعل 
م�شامني تلك العادات يتحول من الإيجاب اإىل ال�شلب. اإذ فيما جاء 
القبلي  املجتمع  يف  وال�شعيف  الفقري  مل�شاعدة  الجتماعي  التكافل 
ُي�شجع  �شلبي  نظام  اإىل  املجتمعات  تلك  والزراعي، حتول يف غياب 
على الك�شل والتكالية، وي�شمح لالأخ با�شتغالل اأخيه من دون ال�شماح 
لالأخري حتى بالحتجاج. وهذا اأدى اإىل خلق اأو�شاع جمتمعية تعمل 
على تعميق التبعية داخل جمتمع الأ�شرة والع�شرية، واإ�شعاف حوافز 
الفرد  ا�شتقالل  واملجتمعية، واحليلولة دون  الفردية  والإنتاج  العمل 
ومتتعه باحلرية، وبقاء م�شتوى امل�شئولية اأقل بكثري مما هو ممكن 

ومطلوب. 
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زارين ابن خالتي يف اأحد الأيام يف بيت الوالدين ليطلب م�شاعدة 
مالية كنت على ا�شتعداد لتقدميها له، ولكن ب�شرط واحد... الإقالع 
والدتي،  مع  اأي  خالتك،  مع  الفلو�ض  �شاأ�شع  له  قلت  التدخني.  عن 
وافق  الت�شرف.  حرية  لها  و�شاأترك  تفعله  ما  مبتابعة  هي  و�شتقوم 
اأن  وي�شتطيع  خالته  قلب  من  قربًا  اإخوته  اأكرث  كان  لأنه  الفور  على 
اإنت  خالتي  »يا  قائلة:  تدخلت  خالتي  اأن  اإل  يريد.  ما  منها  ياأخذ 
اإيجابيًا يحاول  اأن موقفًا  ال�شيجارة؟«. هكذا نالحظ  ِم�ْشتكرث عليه 
م�شاعدة �شخ�ض على التخل�ض من عادة م�شرة، يتحول اإىل موقف 
�شلبي ب�شبب �شيادة ثقافة اأ�شرية تقليدية متخلفة. هناك ق�شة اأخرى 
م�شابهة روتها يل اأختي وداد التي تعي�ض يف هيو�شنت. تعرفت وداد يف 
مدينة ميامي التي عا�شت فيها حوايل �شنتني اىل �شيدة فل�شطينية 
قروية طيبة لها ابن �شاب كان يبحث عن فتاة ليتزوجها. بعد عودة 
وداد مع بقية اأفراد اأ�شرتها اإىل هيو�شنت باأ�شهر ات�شلت ب�شديقتها 
يف ميامي لالطمئنان عليها، وعندها �شاألتها عن ابنها وفيما اإذا وجد 
ينتظر املحاكمة.  ال�شجن  اإبنها يف  اإن  ال�شيدة  تنا�شبه. قالت  زوجة 
�شاألتها وداد عن �شبب اعتقاله، قالت ال�شيدة الطيبة، »كان بي�شتغل 
يف الكرتات وما �شاء اهلل عليه، اإجوا ولد احلرام وزوا عليه«، ما يعني 
اأنه كان ي�شرق اأرقام بطاقات الئتمان ويبيعها لإ�شدقائه ومعارفه كي 
ي�شتخدموها يف اإجراء مكاملات تلفونية دولية على ح�شاب اأ�شحاب 
البطاقات التي �شرقت اأرقامها، لكن بع�ض زمالئه اأخربوا البولي�ض 
عن ن�شاطاته غري القانونية، ما ت�شبب يف اعتقاله ورميه يف ال�شجن. 
اأخرب  من  اأما  عليه«،  اهلل  �شاء  »ما  ويزيف  ي�شرق  كان  الذي  البن 
البولي�ض حر�شًا على امل�شلحة العامة اأو غرية، فاإنهم »اأولد حرام«. 
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لذلك  ينتهي،  ل  ال�شلبية  الثقافية  املظاهر  عن  احلديث  اإن 
كان علينا اأن نختار بع�ض احلكايات التي جت�شد جانبًا مما يعي�شه 
�شنحاول  لذلك  تبعاته.  اإىل  الإ�شارة  مع  ثقايف  تخلف  من  العرب 
التطور  تعيق عملية  تعك�ض ذهنية  التي  املواقف  بع�ض  الرتكيز على 
الفردية  باأبعادها  ولي�ض  ال�شاملة،  املجتمعية  باأبعادها  والتقدم 
اأن  دون  ال�شلبيات  على  يركز  اأن  لغرينا  ول  لنا  يجوز  ل  لكن  فقط. 
التفكري  تغيري طرق  اإيجابية يف مقدورها ال�شهام يف  بدائل  يطرح 
القا�شرة وا�شتبدال العالقات الجتماعية املكبلة للحرية، واملعادية 
لفكرتي النه�شة والتقدم. كما اأن على املعنيني بالق�شية الثقافية اأن 
يو�شحوا ميكانيكية تطوير ما هو �شلبي من عنا�شر ثقافية، وكيف 
ميكن للعامة من النا�ض، ولي�ض للمثقفني فقط، اأن ي�شهموا يف نه�شة 
واملواقف  والعادات  التقاليد  التخلي عن  اإن  جمتمعاتهم و�شحوتها. 
التجاوب  اجتاه  يف  عام  ب�شكل  ال�شعبية  الثقافة  وتطوير  ال�شلبية 
العرب  لتحرر  عنها  غنى  ل  �شرورة  يعترب  الع�شر  ا�شتحقاقات  مع 

وحتقيق ما ي�شبون اإليه من نه�شة وتقدم وحرية وكرامة. 
الأموات  ب�شمعة  بالحتفاء  يقوم  من  ال�شعوب  من  هناك 
م�شاريع  بتاأ�شي�ض  وذلك  الأحياء،  خدمة  خالل  من  واجنازاتهم 
علمية اأو ثقافية اأو اجتماعية اأو بيئية با�شمائهم ت�شتهدف م�شاعدة 
الفقراء والطالب، ون�شر الوعي، ورفع م�شتوى التذوق الفني، وحماية 
اأخرى  �شعوب  املجتمع. وهناك  البيئة وغري ذلك من ق�شايا تخدم 
واجنازاتهم  الأموات  ب�شمعة  بالحتفاء  تقوم  العربية  ال�شعوب  مثل 
ومن  طاقاتهم.  اأحيانًا  تتجاوز  اأعباء  وحتميلهم  الأحياء  با�شتغالل 
اأمثلة ذلك، تكري�ض تقاليد اإقامة الولئم واحلفالت يف ذكرى وفاة 
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وزيارة  عام،  كل  اجلرائد  �شفحات  على  التعزية  وتكرار  الأحبة، 
قبورهم وتقدمي النذور عن اأرواحهم، وزيارة الأماكن املقد�شة اأحيانًا 
نيابة عنهم. وهكذا، فيما ُتوظف غالبية �شعوب العامل �شرية الأموات 
يف خدمة الأحياء، ُيوظف املجتمع العربي اأموال ووقت الأحياء لتلميع 
اأموات قد ل ي�شتحقون الذكر ولي�ض التذكر. لذلك كان على  �شرية 
ينظر  اأن  امل�شتقبل  نحو  واأمل  ب�شوق  ويتطلع  احلياة  يحب  �شعب  كل 
اإىل موت الأحبة والزعماء كاأحداث ولي�ض كذكريات حية ت�شغل بال 
النا�ض وت�شتبيح ما لديهم من وقت ومال وم�شاعر. اإن من ال�شعب 
اأمر  املوت، هذا  ب�شبب  فقده  ين�شى عزيزًا  اأن  �شعب  اأو  اإن�شان  على 
طبيعي، لكن على كل اإن�شان و�شعب اأن يتجاوز حمنة املوت وفقدان 
رهن  وقد  نف�شه  �شيجد  واإل  م�شتقبله،  ويبني  حياته  ليعي�ض  الأحبة 
حياته لذكرى �شيء لن يعود، واأ�شاع عمره ب�شبب �شيء لي�ض له وجود. 

ال��صاطة واملح�ص�بية والنخ�ة
الو�شاطة  بينها  من  كثرية  اأ�شياء  التخلف  مظاهر  ت�شمل 
واملح�شوبية والنخوة والتوقعات املتوا�شعة من الذات والغري، والتبعية 
ومتار�ض  وجودها  تفر�ض  �شلطة  املجتمع...  على  املهيمنة  لل�شلطة 
هيمنتها با�شم الدين اأو الثقافة اأو اأمن الوطن واملواطن. اأما جذور 
�شعفت  التي  والزراعة  القبلية  حلياة  فتعود  واملح�شوبية  الو�شاطة 
القبيلة  و�شكلت  القانون،  �شمائها  وغاب عن  املركزية  ال�شلطة  فيها 
�شوء  ويف  الع�شبية.  قيم  و�شادتها  فيها،  املجتمع  حمور  والع�شرية 
انبثق  ما  فاإن  العربية،  والقبيلة يف احلياة  الع�شرية  ثقافة  ا�شتمرار 
عنها قدميًا من قيم وتقاليد ومواقف وطرق تفكري ا�شتمر اأي�شًا. لكن 
جناح الدولة الُقطرية يف ا�شتكمال موؤ�ش�شات الدولة احلديثة وبناء 
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اأجهزة القمع الر�شمية من بولي�ض وخمابرات وجي�ض وبريوقراطية 
تاأخذ  اأن  القدمية  واملواقف  والتقاليد  العادات  على  واإعالم، فر�ض 
وغري  ونخوة  وحم�شوبية  و�شاطة  �شورة  يف  جاءت  جديدة  مظاهر 
العادات  بع�ض  حتول  اأ�شهَم  الواقع،  ويف  �شلبية.  مواقف  من  ذلك 
حيوية  زيادة  اإىل  وحم�شوبية  و�شاطة  اإىل  الع�شبية  مثل  والتقاليد 
تلك التقاليد وتكري�ض دورها ال�شلبي يف حياة املجتمع، والت�شبب يف 
العامل واملوظف، واإ�شعاف م�شتوى ما ي�شعر به كل  اإنتاجية  خف�ض 

م�شئول من م�شئولية اجتماعية. 
تعني الو�شاطة قيام �شخ�ض ذي نفوذ يف املجتمع بالتو�شط لدى 
�شخ�ض اآخر يحتل موقعًا اجتماعيًا اأو ر�شميًا هامًا مل�شاعدة �شخ�ض 
من  الرغم  وعلى  ي�شتحقها.  ل  وغالبًا  امل�شاعدة،  ي�شتحق  قد  ثالث 
عمليات  وُتنظم  النا�ض  حقوق  حُتدد  التي  والقوانني  الأنظمة  تطور 
التوظيف واملنح الدرا�شية والقبول يف اجلامعات وما �شابه ذلك من 
اأمور، اإل اأن الو�شاطة ا�شتمرت وعمقت جذورها يف احلياة العربية، 
موقع  تعزيز  بينها  من  عدة،  وجماعية  فردية  اأهدافًا  تخدم  لأنها 
فا�شل  �شاب  كل  ومنح  لديه،  التو�شط  يتم  الذي  وامل�شئول  الو�شيط 
جيد  تعليم  اأو  يذكر  جهد  دون  من  ماآربه  حتقيق  يف  اأماًل  طامع  اأو 
يكون م�شروعًا  قلياًل ما  الو�شاطة  اأن طلب  اأو خربة مميزة. وحيث 
من  الو�شطاء  رغبات  تلبية  فاإن  للقانون،  خمالفًا  يكون  ما  وغالبًا 
�شاأنها العتداء على حقوق عامة ال�شعب وم�شلحة املجتمع، واإ�شعاف 
ثقة النا�ض بالقانون والدولة. من ناحية ثانية، يوؤدي جناح �شخ�ض 
ت�شجيعه  اإىل  ي�شتحقها  ل  منحة  اأو  وظيفة  على  طامع يف احل�شول 
على اتباع نف�ض الأ�شلوب لت�شلق الهرم الوظيفي. وحيث اأن الو�شيط 
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�شخ�شية تتمتع عادة مبركز ونفوذ اأي�شًا، فاإن �شاحب القرار يتوقع 
من الو�شيط اأن يقدم له خدمه مماثلة يف املقابل، ما يجعل الو�شاطة 
اأكرثية  ح�شاب  على  متنفذة  اأقلية  م�شالح  يخدم  فا�شدًا  نظامًا 
�شعيفة. اإن ف�شاد نظام الو�شاطة ل يقف عند هذا احلد، بل يتجاوزه 
اأحيانًا اإىل ر�شوة اأ�شحاب النفوذ من و�شطاء وم�شئولني على ال�شواء. 
الو�شاطة ذات عالقة  اأوجه  اآخر من  وجه  فهي  املح�شوبية  اأما 
الو�شاطة  تتيح  اإذ  وال�شيا�شية.  والطائفية  الع�شائرية  بالتبعية  قوية 
لل�شخ�ض الذي يطمح يف احل�شول على وظيفة اأو منحة ل ي�شتحقها 
مل�شئول  اللجوء  اأو  املتنفذين،  ع�شريته  اأبناء  اأحد  م�شاعدة  بطلب 
التي يتبعها.  اأو لرئي�ض الطائفة  اإليه،  كبري يف احلزب الذي ينتمي 
لنف�ض  ينتمي  قرار  �شاحب  لدى  له  بالتو�شط  ال�شخ�ض  هذا  ويقوم 
الع�شرية اأو احلزب اأو الطائفة قائاًل، اإن فالن »حم�شوب علينا«، اأي 
اإليها  ينتمي  التي  الع�شرية  اأو  الطائفة  اأو  التنظيم  لنف�ض  ينتمي  اأنه 
الو�شيط وامل�شئول. وهذا يجعل املح�شوبية والو�شاطة ترجمة حديثة 
للع�شبية القبلية والنتماءات الع�شائرية التقليدية، ما يجعل �شيوعها 
واجتاه املجتمع اإىل ال�شكوت عليها �شببا يف جعل معظم المتيازات 
الجتماعية وجزءًا كبريًا من الوظائف احلكومية الرئي�شية ومراكز 
جمتمع  كل  يف  �شغرية  فئة  اأيدي  يف  ترتكز  والنفوذ  والرثوة  القوة 
اأو  اأو طوائف حمددة،  اأفرادها لع�شائر معينة،  عربي... فئة ينتمي 
اأحزاب حاكمة، اأو عائالت تقليدية ذات ارتباط بالنخبة احلاكمة. 

اأية  تعطي  ل  ذهنية  يعك�ض  و�شلوك  موقف  فهي  النخوة  اأما 
لدى  ا�شتعداد  وجود  تعني  اإذ  العامة.  امل�شلحة  اأو  للقانون  اأهمية 
دون  ومن  بعفوية،  غريه  مل�شاعدة  بالنخوة  يتمتع  الذي  ال�شخ�ض 
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مع  "ال�شهمة"  مواقفه  تعار�ض  اأو  توافق  مدى  عن  نف�شه  ي�شاأل  اأن 
م�شلحة املجتمع واأمنه. لذلك يقوم املوظف ال�شهم عادة با�شتخدام 
ما لديه من �شالحيات لتمرير قرارات تتعار�ض مع املهنية الوظيفية 
وامل�شئولية الجتماعية والقانون، مثل القيام مب�شاعدة �شخ�ض على 
احل�شول على �شهادة ميالد مزورة يعتقد ال�شهم اأنها ل ت�شر اأحدًا. 
وكما اأن الو�شاطة تتجاوز التو�شط الربيء اإىل الر�شوة اأحيانًا، فاإن 
يكمن  الأكرب  خطرها  لكن  اجلرمية.  حد  اإىل  اأحيانًا  ت�شل  النخوة 
ال�شعبية،  الأغلبية  حتبذه  اجتماعيًا  موقفًا  تعك�ض  ذهنية  كونها  يف 
وال�شتهانة  املرعية  النظم  خمالفة  على  وواع  مبا�شر  ب�شكل  يعمل 
بالقانون وامل�شلحة العامة. وحيث اأن الو�شاطة واملح�شوبية والنخوة 
الدولة  فاإن  ثقافية،  ب�شرعية  تتمتع  متوارثة  جمتمعية  تقاليد  هي 
املتعلقة  القوانني  �شوى  قوانني،  ت�شنه من  ما  قلما احرتمت  العربية 
باأمن النظام وم�شلحة النخبة املهيمنة على ال�شيا�شة والقت�شاد يف 

املجتمع. 
عمل �شمري برتبة رفيعة يف جهاز الأمن الأردين ل�شنوات، هاجر 
القا�شي  خاله  اإن  �شمري  يل  قال  فيها.  ليعي�ض  اأمريكا  اإىل  بعدها 
العام  الأمن  اأثناء عمله يف جهاز  الأيام  اأحد  ات�شل به يف  املتقاعد 
دائرة  يف  امل�شئولني  اأحد  لدى  التو�شط  ب�شيطة...  م�شاعدة  ليطلب 
ال�شري مل�شاعدة زوجته اجلديدة على احل�شول على رخ�شة "قيادة 
ومتعلمة  جميلة  امراأة  على  بالعثور  �شعيدًا  القا�شي  كان  �شيارة". 
توافق على مرافقته بواقي العمر، وتعو�شه عن الزوجة التي اأحبها 
وفقدها قبل �شنتني. ات�شل �شمري ب�شديق له يف دائرة ال�شري وق�ض 
عليه ق�شة خاله وطلب منه اأن ي�شاعد الزوجة، ومن ثم ات�شل بخاله 
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ات�شل  وحني  تلفونه.  ورقم  ال�شري  دائرة  يف  امل�شئول  ا�شم  واأعطاه 
اخلال بدائرة ال�شري لياأخذ موعدًا، وعده امل�شئول "ال�شهم" باإ�شدار 
اإجازة القيادة للزوجة مهما كانت خربتها. لكن حني جاءت الزوجة، 
اكت�شف املمتحن اأن املراأة ل تعرف �شيئًا تقريبًا، وهنا ات�شل الرجل 
للزوجة  يعتذر  اأن  بالو�شع. طلب �شمري من �شديقه  ب�شمري ليخربه 
حتى ل ُيعر�ض حياتها وحياة خاله وغريهم من النا�ض للخطر. كان 
جواب امل�شئول ال�شهم: ل ميكن اأن اأتراجع... لقد وعدت خالك، ول 
يف  وزوجته  اخلال  مات  قليلة،  اأ�شابيع  بعد  بالوعد.  اليفاء  من  بد 
الع�شرات  لأن  يذكر  اهتمامًا  الأردين  املجتمع  يعريه  �شري مل  حادث 
من اأمثال الزوجة يح�شلون على اإجازات قيادة كل يوم يف الأردن، 
بقية  يف  الطريقة  بنف�ض  الإجازة  نف�ض  على  غريهم  اآلف  ويح�شل 
ب�شبب  عام  كل  الأبرياء  من  اآلف  ع�شرات  ُويقتل  العربية،  الدول 
ذلك النظام الفا�شد الذي ي�شتمد �شرعيته من ثقافة متخلفة. لكن 

املجتمع املوؤمن يدرك متامًا اأن حوادث ال�شري واملوت ق�شاء وقدر. 
اأخربين الدكتور �شعيد الذي ينتمي لع�شرية معروفة يف الأردن، 
وكان حينئذ اأ�شتاذًا يف اجلامعة الأردنية، اأن اثنني من اأبناء ع�شريته 
زاروه يف البيت يف اأحد الأيام ليقولوا له اإنهم قرروا قتل �شخ�ض اأو 
اأكرث من اأعدائه، ولذلك طلبوا منه اأ�شماء الأ�شخا�ض الذين يرغب 
وقال  ال�شباب،  قاله  ما  �شمع  �شعيد حني  عق  �شُ منهم.  التخل�ض  يف 
لهم اإنه لي�ض له اأعداء، واأن عليهم اأن ل يفكروا بهذه الطريقة اأبدًا، 
فهناك قانون يحميه اإذا احتاج حلماية. لكن ال�شباب يعرفون، كما 
قال يل اأحد �شائقي �شيارات التاك�شي يف عمان حني اأ�شرت اإىل دور 
اآلة  اأ�شتاذ...  يا  البلد  يف  واحد  قانون  "عندنا  املجتمع:  يف  القانون 
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لكن حني اأ�شبح الأ�شتاذ �شعيد وزيرًا  مو�شيقية مكانها يف الإذاعة". 
الثقافة  تلك  لتطوير  �شيئًا  يفعل  مل  الوزراء،  لرئي�ض  ونائبا  للرتبية 
لتدعيم  الع�شائري  النتماء  �شخر  بل  القانون،  �شيادة  على  والعمل 

طموحاته ال�شيا�شية.
اإن غياب الدميقراطية وال�شفافية وامل�شاءلة ال�شعبية جعل مهام 
كل موظف كبري اأو �شغري يف معظم الدول العربية ل تزيد كثريًا على 
مهام �شبي يعمل لدى اقطاعي، وجعل ال�شبي على ا�شتعداد للقيام 
ذلك  مقابل  يح�شل  اأن  �شريطة  و�شيوفه  لرئي�شه  القهوة  ب�شب 
على لقب مدير دائرة اأو رئي�ض جامعة اأو وزير مينحه ما يكفي من 
ال�شالحيات ل�شتغالل موقعه والإثراء على ح�شاب الوطن واملواطن. 
الذي  املركز  يعترب  كبريًا  عربيًا  م�شئوًل  جتد  اأن  ال�شعب  من  اإن 
ي�شغله فر�شة خلدمة الوطن، ل للك�شب املادي على ح�شاب الوطن، 
حلاكم  ولئه  ب�شبب  الأغلب  على  مت  املوقع  ذلك  ل�شغل  اختياره  لأن 
اأن  ال�شعب  من  اأن  كما  لوطن.  ولي�ض  طائفة  اأو  لع�شرية  انتمائه  اأو 
اإدارية  للقيام با�شالحات  ال�شالحيات فر�شة  يوجد م�شوؤول يعترب 
اأو تربوية مثاًل، ولي�ض فر�شة لتعزيز مكانته بني اأمثاله من املوظفني 
واملتنفذين. لذلك تتجه اأغلبية امل�شئولني احلكوميني الكبار وال�شغار 
على ال�شواء اإىل التو�شط لالأ�شدقاء والأقرباء واملحا�شيب، كما تقوم 
لتبادل  وت�شعى  وال�شعفاء،  الفقراء  وابتزاز  الر�شوة  بطلب  اأحيانًا 
اخلدمات مع الغري من م�شئولني واأثرياء وجتار. يقال اأن وزيرًا خدم 
اأحواله  �شاءت  تقاعد  لكنه حني  �شنوات،  لعدة  باأمانة و�شدق  وطنه 
املعي�شية كثريًا، لذلك ذهب اثنان من زمالئه القدامي اإىل احلاكم 
عيناه  لقد  وقال،  حينئذ  احلاكم  ابت�شم  زميلهم،  بو�شع  واأخربوه 
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وزيرًا مرتني ومل يعنت بنف�شه ويفكر يف م�شتقبله.
الكذب املُحلل

ال�شعر«  »خيمة  مهرجان  يف  املغرب  يف  وجودي  اأثناء  �شاركت 
العرب  وال�شاعرات  ال�شعراء  يلتقي  فا�ض، حيث  مدينة  تقيمه  الذي 
للتبارز والتعارف وتبادل الق�ش�ض الطريفة والنكات الظريفة. ويف 
وال�شديق  نف�شي  وجدت  للم�شاركني  تكرميًا  الر�شمي  الع�شاء  حفل 
كان  واحدة  كبرية  على طاولة  ر�شيد جنل�ض  ها�شم  هارون  ال�شاعر 
احلفل  تخلل  ولقد  ال�شيدات.  من  عليها  اجلال�شني  ن�شف  حوايل 
الغناء والطرب الأندل�شي والرق�شات ال�شعبية واإلقاء ق�شائد الغزل 
الليلة  تلك  يف  امل�شاركني  ال�شعراء  اإخال�ض  ج�شدت  التي  واملديح 
ْكذُبه«. ولقد تطرق احلديث حول  للمقولة القدمية: »اإن اأعذَب ال�شعِر اأَ
طاولة الع�شاء اإىل العادات والتقاليد، ومنها تقاليد �شهر رم�شان يف 
املغرب، حيث قلت اإن جتربتي احلياتية يف تلك البالد اأقنعتني باأن 
ال�شيام يف املغرب بات تقليدًا �شعبيًا له طقو�ض مرت�شخة يف الالوعي 
الثقايف، ميار�شه النا�ض باعتباره ُعرفًا اأكرث منه واجبًا دينيًا. اتفق 
اإحدى  قالت  وهنا  معنا،  اجلال�شني  املغاربة  كل  الراأي  يف  معي 
منهن  كل  تلتزم  اأخوات  خم�ض  من  واحدة  اإنها  ال�شابات  ال�شيدات 
ت�شوم.  اأن  دون  من  لكن  ب�شغف،  ومتار�شها  الرم�شانية  بالطقو�ض 
كما اأكدت لنا تلك ال�شيدة اأنه لو عرف والدها بذلك، فاإن من املوؤكد 
اأن ُي�شاب ب�شكتة قلبية اأو جلطة دماغية قاتلة. �شاألتها عما اإذا كانت 

الأم تعرف بعدم ال�شيام، فكان اجلواب، نعم. 
الكذب  عن  احلديث  معر�ض  يف  بارز  عربي  اإعالمي  يل  قال 
املُحلل اأنه ا�شطر اإىل التواطوؤ يف حالة كذب لها عالقة بابنته الطالبة 



160

ل�شتئذانها  املدر�شة  مديرة  اإىل  الطالبة  ذهبْت  ثانوية.  مدر�شة  يف 
ت�شتعد حلفلة  كانت  مل�شاعدة �شديقة  الدرا�شة  يومًا عن  التغيب  يف 
زفاف. رف�شت املديرة الطلب بحجة اأن التغيب للم�شاركة يف ن�شاط 
اجتماعي لي�ض مقبوًل، لكن من املمكن التغيب اإذا اأح�شرت الطالبة 
تقريرًا طبيًا يقول باأن �شبب التغيب هو وعكة �شحية. قامْت الطالبة 
واإح�شار  العائلة  طبيب  اإىل  بالذهاب  والدها  باإقناع  امل�شاء  يف 
التقرير الطبي املطلوب. ترك الأب عمله وذهب اإىل عيادة الطبيب 
وق�ض عليه الق�شة، حيث قام الطبيب »ال�شهم« باإعداد تقرير يعطي 
الطالبة ما حتتاجه من عذر. وهكذا َقبل الطبيب عن طيب خاطر 
اأن يتواطاأ ويكذب كي  ل يتاأخر عن م�شاعدة �شديق. وب�شبب تعليمات 
اأن طريق  مدر�شية جامدة وت�شرفات مديرة جاهلة، تعلمْت الفتاة 
يرتكب  اإن�شان عادي  يكذب  ال�شدق. حني  ا�شلم من طريق  الكذب 
اأو يقوم بتربير  اأو طبيب  اأ�شتاذ  اأخالقيًا، لكن حني يكذب  عماًل ل 
عمومًا  املتخلفة  املجتمعات  يف  للكذب  لكن  جرمية.  يقرتف  الكذب 
اأن  ال�شدق  ي�شتطيع  ل  هامًا  دورًا  خ�شو�شًا  العربية  واملجتمعات 
يلعبه، ما يجعل الكذب عماًل م�شروعًا، بل جزءًا من ثقافات �شعبية 
عربية يقوم املثقفون التقليديون اليوم باملطالبة بحمايتها من »الغزو 

الثقايف«. 
وهناك من يقول هذه »كذبة بي�شاء« ل توؤذي اأحدًا. لكن الأمانة 
جملة  املنطق  هذا  نرف�ض  اأن  علينا  تفر�ض  والعلمية  الأخالقية 
حمراء...  اأو  �شوداء  اأو  بي�شاء  كذبة  هناك  توجد  ل  اإذ  وتف�شيال، 
كل كذبة توؤذي �شعور واحد اأو اأكرث من النا�ض، وتعتدي على حقوق 
بذور  غر�ض  يف  ت�شهم  �شغرية  كانت  مهما  كذبة  اأية  اإن  اآخرين. 
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على  يت�شرف  اأن  الفرد  على  ال�شهل  من  جتعل  التي  الزدواجية 
عك�ض ما يقول، ويقول خالف ما يوؤمن به، وُيظهر خالف ما ُيخفي. 
وحني ي�شبح الكذب �شلوكا معتادا ميار�شه كل �شخ�ض يف املجتمع، 
ي�شبح ال�شك يف الآخر ويف اأقواله موقفًا احرتازيًا مربرًا، ما ي�شعف 
الدرا�شات  ت�شري  وكما  املجتمع.  يف  اجتماعية  ثقة  خلق  احتمالت 
اأن ينه�ض �شعب من  التنموية احلديثة ل ميكن  العلمية والنظريات 
مال  »راأ�ض  لتكوين  اأ�شا�شيًا  �شرطًا  تعترب  لأنها  اجتماعية،  ثقة  دون 
اجتماعي« يوفر اأهم �شروط التنمية املجتمعية بكافة اأ�شكالها. وهذا 
الثقة  غياب  يف  حقيقية  جمتمعية  تنمية  حدوث  ميكن  ل  انه  يعني 
وامل�شئولية  وامل�شداقية واحلرية  ال�شدق  اأي يف غياب  الجتماعية، 

الجتماعية والقانونية. 
ملاذا يكذب الأبناء والبنات على الأهل؟ وملاذا تتواطاأ الأمهات 
عليهم؟  بالتغطية  اأحيانًا  وتقوم  والأبناء  البنات  كذب  على  وت�شكت 
الكذب؟  اإىل  عمومًا  املتخلفة  املجتمعات  يف  النا�ض  ي�شطر  وملاذا 
اجلواب ب�شيط: غياب احلرية الجتماعية و�شيادة نظام اأبوي ت�شلطي 
واأحيانا تع�شفي، وعدم اعرتاف اجليل القدمي بحقوق اجليل اجلديد 
واحرتام عقله، وقيام القيادات التقليدية والعقائدية واأنظمة احلكم 
ال�شيا�شية واملوؤ�ش�شات الر�شمية بالعتداء على حريات النا�ض. حني 
يكذب البن على اأبيه، وتكذب البنت على اأمها ي�شبح من ال�شهل، بل 
من الطبيعي اأن يكذب هوؤلء على املعلم، واأن يكذب املعلم على املدير 
والغريب  والقريب  ال�شديق  على  �شخ�ض  كل  يكذب  واأن  والرئي�ض، 
وال�شلطة التي متثلها الدولة واملوؤ�ش�شة الدينية. وهكذا ي�شبح الكذب 
�شلوكًا اجتماعيًا اعتياديًا، وجزءًا من الثقافة ال�شعبية يف املجتمع، 
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رجل  واملدر�ض،  الطبيب  واملراأة،  الرجل  والبنت،  الولد  ميار�شه 
الدولة  وموؤ�ش�شات  اجلرائد،  وبائع  التاجر  الدين،  ورجل  الإعالم 
ال�شيا�شية والبريوقراطية والقنوات الإعالمية واحلكام. لقد اأ�شبح 
الكذب يف الوطن العربي �شلوكًا ل يثري ردود فعل غا�شبة ول حتى 
عن  املعربة  الأمثلة  اأحد  يقول  لذلك  كانت.  اأية جهة  من  م�شتنكرة 
قيمة الكذب يف املجتمع العربي: »الكذب ملح الرجال«، ما يعني اأن 
على  وتكذب  الكذب  من  بناتها  حتذر  اأم  رجاًل.  لي�ض  يكذب  ل  من 
م�شمعهن على التلفون، اأب يحذر اأولده من �شرب الكحول وي�شرب 
�شموم  وينفث  التدخني  بعدم  مر�شاه  ين�شح  طبيب  وجودهم،  يف 
ال�شدق  بتوخي  تالميذه  ين�شح  واأ�شتاذ  وجوههم،  يف  �شيجارته 

ويكذب اأمامهم وير�شدهم على طريق الكذب املُحلل. 
ورفع  وا�شتعذبه  الكذب  على  تعود  الذي  العربي  جمتمعنا  اإن 
مكانته قادنا اإىل ال�شتمتاع باأغنية فريوز اجلميلة التي تقول »تَع ول 
جتي، واكذب علَي، الكذبة م�ض خطية«. لكن الكذبة خطاأ وخطيئة، 
واإن تربيرها حتى لو كان ب�شبب احلب وال�شوق امر غري مقبول، لأن 
هذا  نفاقًا.  يكون  وال�شوق  ُمزيفًا،  يكون  احلالة  هذه  مثل  يف  احلب 
هو املوقف الأخالقي الوحيد الذي ل بد من التم�شك به مهما كانت 
الأعذار ُملحة، ومهما كان احلب حقيقيًا، ومهما كان ال�شوق حارقًا، 
ومهما كان ال�شعر الكاذب عذب املذاق. علينا اأن نتم�شك بال�شدق 
من  لدينا  ما  تطوير  على  ونعمل  وال�شفافية،  والأمانة  وال�شراحة 
واأ�شلم  اأف�شل  ال�شدق  الذي يجعل  بال�شكل  وتقاليد  قوانني وعادات 
طريق ي�شلكها الإن�شان للو�شول اإىل هدفه وحتقيق ماآربه امل�شروعة. 
حني يكذب اإن�شان يعتقد اأنه اأذكى من غريه واأن النا�ض لن يكت�شفوا 
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كذبته، لكن الكذب ل ميكن اأن يبقى �شرًا لفرتة طويلة لأن احلقيقة 
تك�شف عن ذاتها اآجال اأم عاجال. لقد داأب الوالد على القول: »حبل 

الكذب ق�شري«. 
على  ال�شلبية  الكذب  تداعيات  على  مثاًل  يريد  من  على  اإن 
العربي  الإعالم  فعله  ما  اإىل  بالذاكرة  يعود  اأن  العربية  املجتمعات 
احلكم  اأنظمة  خ�شارة  يف  ت�شبب  الكذب  اأن  وكيف   ،1967 عام 
ي�شتطعوا  مل  خ�شارة  م�شداقية...  من  لديهم  كان  ما  واإعالمها 
الكذب  تبعات  من  كان  ولقد  هذا.  يومنا  حتى  منها  جزء  ا�شرتداد 
وما ترتب عليه من خ�شارة الإعالم الر�شمي واحلكام مل�شداقيتهم 
مل  التي  ال�شعوب  كبت  اإىل  عامة  العربية  احلكم  اأنظمة  جلاأت  اأن 
تعد تثق بها، وت�شييق اخلناق على املثقفني وقوى املعار�شة و�شلبها 
القدرة على ك�شف الأكاذيب وتعرية الف�شاد. وهذا كان ول يزال �شببًا 
العربية  املجتمعات  و�شقوط  التخلف،  ا�شتمرار  اأ�شباب  من  رئي�شيًا 
فري�شة اإعالم اأجنبي وعربي عميل يعمل ب�شكل متوا�شل على تزييف 
وعي اجلماهري وتعميق قناعاتها بنظرية املوؤامرة التي تقودها اإىل 

ال�شت�شالم والحباط.
قيم مغل�طة وثقافة تتاآكل

دعاين �شديق حديث النعمة لغداء يف بيته يف عمان، وبعد انتهاء 
الغداء طلب من احدى بناته البالغة من العمر حوايل اثنتي ع�شرة 
�شنة اأن تخربين مبا قالت ملعلمتها يف با�ض املدر�شة يف ذلك اليوم. 
 I pay your جيدة:  اإجنليزية  وبلغة  واعتزاز  بفخر  الطفلة  قالت 
اأن ت�شرفها  للتلميذة  �شرحت  اأدفع معا�شك".  "اأنني  اأي   ،salary.
جتاه املعلمة كان خاطئ، واأن ما قالته من املوؤكد اأن يوؤدي اإىل فقدان 
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احرتام معلمتها لها، ورمبا يت�شبب يف كراهيتها لها اأي�شًا، ثم �شاألتها 
عما اإذا كانت ترغب يف ك�شب حب النا�ض اأم كراهيتهم لها. وبعد اأن 
غادرت الفتاة الغرفة قمت بتوبيخ املُ�شيف بعد اأن �شعرت اأنه مل يكن 
اأمامي خيار اآخر. اإن موقف تلك الفتاة هو اإحدى النعم التي جلبها 
لنا التعليم التجاري الذي يعمل ب�شكل منظم على تدمري ما تبقى من 
دور تربوي للمدر�شة، فيما يتدهور دور البيت وتنقلب قيم رب العائلة 
وربة البيت راأ�شًا على عقب. اإن التعليم التجاري الذي ي�شعى لتحقيق 
الربح دون غريه من اأهداف جعل الطالب زبونًا مهما يدفع فلو�شه 
لتاجر التعليم مقابل خدمات يتوقعها، وحيث اأن "الزبون دومًا على 
حق" كما تن�ض تقاليد العمل التجاري عامة، فاإن املدر�ض والأ�شتاذ 
ما  الطالب،  خدمة  على  يعملون  موظفني  اأ�شبحوا  املدر�شة  ومدير 

يفر�ض عليهم اإر�شاءه ولي�ض تربيته وتوجيهه. 
الطلبة  �شوؤون  عن  م�شئولة  عملت  للعائلة  �شديقة  اأخربتني 
ق�شتني  والأردن  اأمريكا  يف  ثانوية  مدر�شة  من  اأكرث  يف  والت�شجيل 
تظهران مدى تدهور القيم البيتية وان�شراف الأم عن تربية اأبنائها، 
وقعتا يف عمان. و�شل طفل اإىل مدر�شته يف اأحد الأيام كاملعتاد، لكن 
مديرة  اأمرت  لذلك  مرتفعة،  حرارته  اأن  اكت�شفت  املدر�شة  اإدارة 
املدر�شة باإر�شال الطفل اإىل بيته. عاد الطفل يف اليوم التايل من دون 
اأن تتح�شن حالته ال�شحية، ما جعل املديرة تفعل ال�شيء نف�شه. ويف 
ال�شحية  �شاءت حالته  وقد  املدر�شة  اإىل  الطفل  الثالث، جاء  اليوم 
عما كانت عليه يف الأيام ال�شابقة. لكن املديرة هذه املرة مل تر�شل 
اإىل بيته، بل قامت بالت�شال بالبيت، وحني ردت الأم على  الطفل 
املكاملة، �شاألتها املديرة بحدة عن �شبب اإر�شال الطفل اإىل املدر�شة 
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وهو يف حالة �شحية �شيئة، وعما اإذا كانت قد عر�شته على طبيب. 
ال�شريلنكية  اخلادمة  يف  ت�شرخ  الأم  �شوت  املديرة  �شمعت  وهنا 
اأيام  ثالثة  مري�ض؟  اأنه  تخربيني  مل  ملاذا  بغ�شب،  قائلة  امل�شكينة 
مرت، و�شحة الطفل تتدهور يومًا بعد يوم، والأم م�شغولة عنه وعن 

بيتها يف ن�شاطات خا�شة حرمتها من روؤية طفلها. 
اأما الق�شة الثانية فتتعلق بفتاة عمرها �شت ع�شرة �شنة، كانت 
اأمها قد اتفقت مع �شائق �شيارة اأجرة عادية على اإي�شالها كل �شباح 
ويف  املدر�شي.  الدوام  انتهاء  بعد  البيت  اإىل  واإعادتها  املدر�شة  اإىل 
اأحد الأيام، مل يح�شر ال�شائق بعد الدوام لإي�شال الفتاة اإىل بيتها 
غابت  ثالثة...  �شاعتني...  �شاعة...  املديرة  انتظرت  كالعادة... 
ال�شم�ض ومل يح�شر ال�شائق. كانت املديرة تت�شل ببيت الفتاة خالل 
تلك الفرتة كل ربع �شاعة، لكن مل يكن هناك من يرد على التلفون. 
اأخذت املديرة الفتاة معها، وقامت م�شطرة با�شت�شافتها يف بيتها، 
يف  املديرة  مع  املدر�شة  اإىل  الفتاة  ذهبت  التايل  اليوم  �شباح  ويف 
الفتاة،  ببيت  املديرة  ات�شلت  ع�شرة  احلادية  حوايل  يف  �شيارتها. 
ردت اخلادمة الإندوني�شية على التلفون، وحني اكت�شفت املديرة اأن 
الأم ل تزال نائمة يف غرفتها، اأمرت اخلادمة باإيقاظها فورًا. جاءت 
ارتبكت  ابنتها،  عن  املديرة  �شاألتها  م�شطربة...  التلفون  اإىل  الأم 
الأم، وبدًل من الإجابة عن �شوؤال املديرة، قالت وهي ترجتف، هل 
جرى لها حاجة؟ وبعد قيام املديرة بتوبيخ الأم التي اعرتفت باأنها 
بوجود  اإىل  البنت  اأ�شلمك  لن  لها  قالت  يومني،  منذ  ابنتها  تر  مل 
والدها... ا�شتغاثت الأم... تو�شلت... قالت للمديرة اإن زوجي يعمل 
يف ال�شعودية، واإذا عرف �شيطلقني، اإل اأن املديرة اأ�شرت ومل تعد 
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الفتاة اإىل بيتها اإل مع والدها. وهكذا ك�شبت الفتاة والدها ومديرة 
املدر�شة، وخ�شرت الأم ابنتها وزوجها وبيتها، لكنها ك�شبت يف املقابل 
لياليها  معها  تق�شي  كانت  التي  والنميمة  والأرجيلة  ال�شطرجن  لعبة 

حتى ال�شباح. 
ُي�شميها  كما  ال�شغالة  اأو  اخلادمة  لثقافة  الراف�ض  موقفي  كان 
ال�شتينيات  اأوائل  يف  م�شر  يف  درا�شتي  اأثناء  تبلور  قد  امل�شريون 
من القرن الع�شرين، وقبل اأن تطغى تلك الثقافة ال�شيئة على حياة 
يف  عامة.  واخلليجي  واملغربي  واللبناين  والأردين  امل�شري  املجتمع 
عام 1967، اأثناء م�شاركتي يف املوؤمتر ال�شنوي ملنظمة الطلبة العرب 
الذي انعقد يف مدينة بو�شطن، جاء ال�شيد رمزي، اأحد قادة حركة 
القوميني العرب اإىل املوؤمتر ومعه زوجته ومن خلفهما ت�شري �شغالة 
م�شكينة حتمل طفاًل، وفيما ان�شغل رمزي بالدعاية ملر�شحي حركته، 
اإىل  بعد عودتي  املوؤمتر.  انتهى  ال�شغالة حتى  الطفل يف رعاية  بقي 
على  احلديث  جاء  املوؤمتر،  انتهاء  اأعقاب  يف  هيو�شنت  يف  جامعتي 
لئتمان  م�شر  يف  البيت  �شيدة  واجتاه  عام،  بوجه  ال�شغالة  ثقافة 
معاملة  الوقت  نف�ض  يف  ومعاملتها  الأطفال،  تربية  على  ال�شغالة 
قا�شية دون اعتبار لظروفها احلياتية وثقافتها الريفية. قال الزميل 
حممد ا�شماعيل الذي قدم من القاهرة للدرا�شة يف جامعة راي�ض يف 
برنامج الدكتوراه يف الهند�شة معلقا: "انت عارف امل�شريني خايبني 
ليه؟ لأنهم تربية �شغالت". اأخربين ال�شديق حممد وهبه الذي عمل 
دبلوما�شيًا و�شحافيًا يف وا�شنطن ل�شنوات قبل اأن يعود اإىل القاهرة 
الغبار  تنظيف  اأهمية  للخادمة  ي�شرح  اأيامًا  اأم�شى  اأنه  فيها  للعي�ض 
عن مكتبه وطاولة الطعام من دون فائدة. قلت معلقًا، يا �شديقي لو 
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تفح�شت وجهها جيدًا ف�شوف تكت�شف على الأغلب اأن هناك طبقة 
من الغبار تغطيه... الغبار بالن�شبة لها �شيء ل وجود له... بيتها من 
والزوابع  ترابي،  البيت  اأمام  ال�شارع  ا�شمنتية،  البيت  اأر�شية  طني، 
من  الآلف  بع�شرات  وزنه  يقدر  ترابًا  القاهرة  اإىل  حتمل  الرملية 
اأهملها  التي  وثقافتها  ال�شغالة  تكمن يف  ل  امل�شكلة  �شنويا.  الأطنان 
املجتمع والدولة، بل يف ثقافتك التي حملتها معك من اأمريكا. لي�ض 
اأمامك خيار �شوى الرحيل اأو القبول بالثقافة ال�شعبية، اأو العمل على 

تطويرها، وهذا هو املوقف الوطني الإن�شاين امل�شئول.   
اأثناء رحلة اإىل مدينة مراك�ض يف املغرب، قمت مع زميل بجولة 
يف منطقة يوريكا... منطقة جميلة ي�شقها واد عميق ن�شبيًا، جتري 
يف قاعه مياه تنبع من اجلبال، وعلى جانب ذلك اجلدول توجد عدة 
ال�شلطة  واأنواع  الغنم  حلوم  م�شويات  يف  تتخ�ش�ض  �شعبية  مطاعم 
ويف طريق العودة اإىل مراك�ض بعد  املغربية الطازجة و"الطاجن". 
اأواخر  يف  كانت  رمبا  �شيدة  راأينا  الطبيعة،  مع  جميل  يوم  ق�شاء 
الثالثينيات من العمر، حتمل على ظهرها حماًل من الق�ض واحلطب 
لدرجة جعلت ظهرها ميتد على طول خط  الراأ�ض  وت�شري مطاأطئة 
اأفقي م�شتقيم اإىل حد كبري. وحيث اأنه ل ي�شتطيع اإن�شان اأن ي�شري 
ا�شتعانت بع�شًا ق�شرية بطول ن�شف مرت  املراأة  فاإن  ال�شكل،  بهذا 
تقريبًا، حتملها يف يدها وتتعكز عليها، وكاأن املراأة ت�شري على ثالثة 
اأ�شهر  بعد  لذلك عدت  اليوم،  كامريا يف ذلك  لدي  يكن  اأرجل. مل 
لتلك املنطقة... قطعت حوايل 700 كلم، وانتظرت حتى مرت املراأة 
واأخذت لها �شورتني، و�شعتها على الإنرتنيت، وكتبت معلقا عليها: 

"الظلم يبداأ باجلهل وينتهي بالقهر". 
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بني امل�قف وال�صل�ك
العربية  املنظمات  حال  اإىل  واغرتاب«  »غربة  كتاب  يف  اأ�شرت 
من  غريها  واإدارة  اإدارتها  على  املهيمنة  الدكان  وعقلية  الأمريكية 
على  الق�شاء  يف  ت�شببت  العقلية  تلك  اأن  وكيف  عربية،  موؤ�ش�شات 
اليوم حجر  العربية الأمريكية يف املا�شي، وتقف  معظم اجلمعيات 
اأماكن  يف  اأ�شرت  كما  منها.  قائم  هو  ما  تطور  دون  يحول  عرثة 
النا�ض  من  البع�ض  مواقف  تعار�ض  اإىل  ال�شرية  هذه  من  خمتلفة 
مثل  كثرية  حالت  يف  الإميان  مع  الفعل  وتناق�ض  �شلوكياتهم،  مع 
ال�شيام وممار�شة اجلن�ض. لذلك �شاأحاول الرتكيز يف هذا اجلزء 
على عوار�ض هذه الظاهرة بني »املثقفني« العرب، وتداعياتها على 

املجتمع العربي عامة واملوؤ�ش�شات العربية خا�شة.
اأحد  الفل�شطينيني  وال�شحافيني  للكتاب  العام  الحتاد  ُيعترب 
موؤ�ش�شات منظمة التحرير الفل�شطينية الرئي�شية، اإل اأن الحتاد مل 
يلعب دورًا ولو �شعيفًا يف توجيه مواقف املنظمة اأو التوعية ال�شعبية. 
الفل�شطيني  ال�شعب  وتعبئة  توعية  على  يقت�شر  الحتاد مل  ف�شل  اإن 
مع  تعاون  عالقات  اإقامة  يف  التق�شري  اأي�شًا  �شمل  بل  فقط، 
اأجل  الفل�شطينية، ومن  للق�شية  العامل دعمًا  املماثلة يف  الحتادات 
الحتاد  عقد  العادلة.  وحقوقه  الفل�شطيني  ال�شعب  مطالب  تو�شيح 
موؤمترًا عام 1977 يف فندق هلتون يف مدينة تون�ض العا�شمة، اإل اأن 
اجلمعية العمومية مل تنعقد يف اليوم املحدد، اإذ مت تاأجيل الجتماع 
املقاومة  منظمات  قادة  بني  التفاق  يتم  ريثما  متتالية،  اأيام  ثالثة 
كان  العام.  الأمني  و�شخ�شية  القادمة  الإدارية  الهيئة  اأع�شاء  على 
اجلمعية  تقوم  اأن  التنظيمية،  اللوائح  تن�ض  وكما  املفرو�ض،  من 
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املقاومة،  منظمات  ولي�ض  الإدارية  الهيئة  بانتخاب  لالحتاد  العامة 
لتفاق  التو�شل  قبل  اأيام  ثالثة  دامت  وامل�شاومات  املفاو�شات  لكن 
ي�شادر اإرادة الأع�شاء. ان�شغل البع�ض خالل تلك الفرتة بالتدخني 
و�شرب الكحول، وان�شغل البع�ض الآخر يف نقا�شات جانبية ت�شتعر�ض 
�شاأقوم  اأنني  الثاين  اليوم  م�شاء  يف  اأعلنُت  املحزنة.  الحتاد  حال 
الإدارية  الهيئة  من  ع�شو  اأي  يح�شر  مل  واإن  حتى  املوؤمتر  بافتتاح 
افتتاح  يف  احلق  ع�شو  اأي  تعطي  املرعية  القواعد  لأن  ال�شابقة، 
املوؤمتر اإذا توفرت اأغلبية. اإل اأن حممود دروي�ض اأم�شك بيدي بقوة، 
�شحبني بعنف اإىل مكان منزو، وهناك قال: "هْل ُجننْت... اإذا فعلت 
هذا لن تخرج من تون�ض حيًا... اأنت تتعامل مع زعران وجمرمني... 
احتاد  اأنا اأعرفهم لأنني ع�شت معهم يف بريوت".  اأنت ل تعرفهم، 
اأع�شائه  من  الكثري  فل�شطني،  مثقفي  نخبة  اأنه ميثل  املفرو�ض  من 
مل يقراأوا كتابًا واحدًا يف حياتهم، والبع�ض يبحث عن دور �شيا�شي 
باأي ثمن، والبع�ض الآخر يحرتف التدخني و�شرب الكحول، واجلميع 
العمل اجلماعي... اختيار من  اأب�شط مبادئ  ي�شكتون على خمالفة 

ميثلهم يف اإدارة الحتاد. 
تو�شح  احلادثة  بهذه  �شلة  ذات  ق�شية  اإىل  الإ�شارة  اأود  وهنا 
عمق املاأ�شاة الثقافية التي تعاين منها الأمة العربية. اأقامت منظمة 
متابعة  بهدف  بريوت  يف  الفل�شطينية"  الأبحاث  "مركز  التحرير 
�شايغ  اأني�ض  الدكتور  ق�شى  وخدمتها.  الفل�شطينية  الق�شية  �شوؤون 
اأكرث من ع�شر �شنوات مديرًا لذلك املركز الذي اأثرى الفكر العربي 
�شاألت  فل�شطينية".  "�شوؤون  القيمة،  الف�شلية  وجملته  بدرا�شاته 
ال�شديق اأني�ض �شايغ يف اأحد الأيام عما اإذا كانت اللجنة التنفيذية 
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ملنظمة التحرير اأو رئي�شها اأو اأي ع�شو من اأع�شائها وجه اإليه �شوؤاًل 
راأي ذي عالقة  اأو  يتعلق مبعلومات  ال�شخ�شية  اأو  الر�شمية  ب�شفته 
تقيمها  اأبحاث  مراكز  اأبدًا.  اجلواب،  كان  الفل�شطينية.  بالق�شية 
ول  اأهميتها  تدرك  ل  فقط،  كواجهات ح�شارية  �شيا�شية  موؤ�ش�شات 
العاملني فيها، ونادرًا ما تقراأ درا�شة ت�شدر  تهتم براأيها ول براأي 
هذا  اأهمية  اأدرك  الإ�شرائيلي  العدو  لكن  مُتولها.  اأنها  مع  عنها، 
اأكاذيب ال�شهيونية، لذلك اأر�شل ملديره ر�شالة  املركز وخطره على 
ملغومة ت�شببت يف اإ�شابته بجروح بليغة، ويف عام 1982 قام العدو 
حني احتلت قواته بريوت بنهب معظم ما كان يف املركز من جملدات 

و�شرقة حمتوياته، وتدمري مقره.  
اأيام  منذ  قرب  عن  عرفته  اأو  معه،  تعاملُت  عربي  مثقف  كل 
�شمعت  ال�شطور  هذه  كتابة  وحتى  القاهرة  يف  اجلامعية  الدرا�شة 
منه كالمًا جمياًل عن احلرية والدميقراطية، ونقدًا لذعًا لأنظمة 
احلكم العربية. لكنني مل اأ�شمع يومًا اأن مثقفًا عربيًا واحدًا مار�ض 
اأو  ذلك يف جامعة  كان  �شواء  فيها،  موؤ�ش�شة عمل  الدميقراطية يف 
�شركة عامة، اأو يف دائرة حكومية اأو وزارة. لقد تبنى كل منهم موقفًا 
واختيار  التدخني  النهي عن  العرب:  الأطباء  ملوقف معظم  م�شابهًا 
ال�شيجارة خري ع�شيقة وندمي. قبل اأعوام، عقد منتدى الفكر العربي 
خارج  ق�شرية  ا�شرتاحة  يف  ُكنا  وفيما  عمان،  يف  ال�شنوي  موؤمتره 
على  واحد  بند  �شوى  اأمامنا  يبق  مل  زميل،  قال  الجتماعات  قاعة 
الدكتور  عليه  رد  جديد.  اأمناء  جمل�ض  انتخاب  الأعمال...  جدول 
عبد العزيز حجازي نائب رئي�ض املنتدى ورئي�ض وزراء م�شر الأ�شبق 
اأهم موؤ�ش�شة  قائاًل: "انتخابات اإيه يا ابني، اأهي القائمة يف جيبي". 
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اأبحاثًا  وتن�شر عنها  بالدميقراطية  تنادي  فكرية عربية من نوعها، 
جمل�ض  يف  لي�ض  عرب،  و"مفكرين"  "مثقفني"  باأقالم  ودرا�شات 

اأمنائها ع�شو واحد ميار�ض الدميقراطية ويحرتم قواعدها.  
حني قام الدكتور حجازي بتمرير قائمة اأ�شماء جمل�ض الأمناء 
مت  انه  قال  تقريبًا،  تلقائي  ب�شكل  تقادم  كلما  يتجدد  كان  الذي 
ما  الرت�شيح،  باب  فتح  طلبوا  الأع�شاء  بع�ض  لكن  عليها.  التوافق 
جعل الرئي�ض يرف�ض الطلب ب�شدة وب�شوت م�شحون بالغ�شب وكاأنه 
ي�شعر بالإهانة، لذلك تراجع الزمالء عن طلبهم. لكنني مل اأتراجع، 
بل حاولت با�شرار وجنحت يف النهاية يف حمله على قراءة الأ�شماء 
على  حمله  يف  ف�شلت  اأن  بعد  واحدة،  كقائمة  عليها  والت�شويت 
َت حوايل الثلثني ل�شالح القائمة،  الت�شويت عليها ا�شمًا ا�شمًا. �شوَّ
فقط،  واحد  �شخ�ض  واعرت�ض  الت�شويت،  عن  الآخر  الثلث  امتنع 
الختيار..  على  ُمعرت�شة  ُرفعت  التي  الوحيدة  اليد  هي  يدي  كانت 
اعرت�شت انت�شارًا لق�شية الدميقراطية وحرية الراأي. وقبل انتهاء 
اأن فتاتني من ال�شبايا التي عملت  تلك اجلل�شة ال�شاخنة، لحظت 
يف املنتدى منذ اإن�شائه اأخذت تبكي بحرارة، ما اأثار ده�شتي ودفعني 
ال�شبب.  هو  موقفي  اأن  لأكت�شف  البكاء  �شبب  عن  اإحداهن  ل�شوؤال 
قالت الفتاة برباءة اإن موقفي يعك�ض عدم ثقتي بجهاز املنتدى الذي 
جمل�ض  اجلديد...  الأمناء  جمل�ض  لختيار  اأ�شابيع  مدى  على  عمل 
اأدى  هكذا  الأغلبية.  اإرادة  بتزييف  خالله  من  وتقوم  القلة  تختاره 
موقف نقد عملية التزييف اإىل غ�شب رئي�ض وزراء و�شعوره بالإهانة، 
اإن  بهم.  الثقة  عدم  يعك�ض  النقد  يعتربون  لأنهم  موظفني  وبكاء 
على  قدرتها  يف  تكمن  والنخبوية  ال�شعبية  العربية  الثقافة  عبقرية 
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روؤية اخلطاأ �شواب، واعتبار نقد اخلطاأ خطيئة.
الفندق،  يف  الغداء  طعام  لتناول  اجلل�شة  انتهاء  بعد  خرجنا 
وهناك وجدت نف�شي اأجل�ض بال�شدفة على طاولة واحدة مع الزمالء 
ح�شن الإبراهيم، رئي�ض جامعة الكويت الأ�شبق ونائب رئي�ض املنتدى، 
املنتدى.  رئي�ض  ونائب  الأ�شبق  اليمن  وزراء  رئي�ض  العيني  وحم�شن 
الزمالء  خاطبت  الأمناء  جمل�ض  ق�شية  على  احلديث  جاء  وحني 
قائال: اإن موافقتكم على ما جرى اليوم يعني اأنكم تنازلتم مبح�ض 
ب�شبب ممار�شاته  اأي نظام حكم عربي  نقد  ر�شاكم عن حقكم يف 
غري الدميقراطية. رد ح�شن الإبراهيم قائاًل، هذا كالم كبري، لكن 
قبل اأن اأرد عليه �شارع حم�شن العيني اإىل القول: حممد معه احلق... 
حق ل ي�شمن ول يغني من جوع، فال ح�شن ول حم�شن ا�شتقال من 
من�شبه، بل بقي كل منهما ع�شوًا يف جمل�ض الأمناء ونائبًا للرئي�ض 
"املدافعني عن الدميقراطية"  ل�شنوات لحقة، متواطئني بذلك مع 

قوًل، وامل�شممني على م�شادرة اإرادة الآخرين فعاًل. 
جمعتني ال�شدف قبل اأكرث من ع�شر �شنوات مع الدكتور عبد 
عمان...  يف  الع�شاء  على  م�شرتك  �شديق  بيت  يف  الدوري  العزيز 
اأول  التقيت به  اأ�شتاذ جامعة وموؤرخ عربي م�شهور  الدكتور الدوري 
مرة يف اأوائل ال�شبعينيات يف الكويت حني زارنا يف اجلامعة. وفيما 
كنا نتجاذب اأطراف احلديث عن التاريخ جاء ذكر م�شروع "اإعادة 
كتابة التاريخ العربي" الذي اقرتحته اأثناء عملي يف جامعة الكويت 
وما حدث له. وهنا �شرحت للدكتور الدوري النظرية اجلديدة التي 
كتابي  يف  ن�شرها  و�شك  على  حينئذ  وكنت  التاريخ  لتف�شري  طورتها 
اأُعجب الدكتور الدوري بالنظرية كثريًا وقال اإنها  "�شنع التاريخ". 
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تقوم على العلم واملنطق، ثم اأ�شاف بخجل قائاًل، "لكنني ل اأ�شتطيع 
نظرت اإليه طوياًل ثم قلت، اإنني اأعرف اأنك لن تقبل  اأن اأقبل بها". 
وقال  با�شتغراب  اإىل  نظر  ومنطقية.  علمية  باأنها  اعرتافك  مع  بها 
كيف عرفت؟ اأجبته قائاًل، اإذا قبلت بها فاإن ذلك يعني اأنك تعرتف 
تدري�شها  داأبت على  التي  املجتمعي  بالتطور  املتعلقة  النظريات  باأن 
عقودًا وعقودًا كانت خاطئة. مل ينكر الرجل ذلك، وقال هذا �شحيح. 
هكذا ُن�شحي باحلقيقة العلمية واملنطق كي نت�شرت على ما لدينا من 
معلومات قدمية ونظريات خاطئة. مع الأ�شف تركنا الدكتور الدوري 
لنا  ترك  اأن  بعد  الالعودة  و�شافر على قطار  �شنوات  اأكرث من  قبل 

اأعماًل وكتبًا علمية كثرية عن العرب وتاريخهم. 
اإن موقف الدكتور الدوري من نظرية علمية تتناق�ض مع ما لديه 
من معلومات ل يعك�ض موقف العرب من العلم فقط، بل ي�شمل اأي�شًا 
نظريات  اأ�ش�ض  تقو�ض  التي  اجلديدة  النظريات  من  الغرب  موقف 
نظرية  الإن�شانية  العلوم  يف  العلمية  املرجعية  قبلت  قلما  اإذ  قائمة، 
جديد مناق�شة ملا لديها من نظريات بال�شرعة املطلوبة. فعلى �شبيل 
املثال، جاء كتابي الذي �شدر عن دار ماكميالن يف نيويرك يف مايو 
اأن  ليثبت   )Saving Capitalism and Democracy(  2013

النظرية القت�شادية الكال�شيكية فقدت �شالحيتها، ومل تعد قادرة 
على التعامل بكفاءة مع التحديات التي يواجهها النظام الراأ�شمايل. 
اأكرث  ب�شخ  اأمريكا  قيام  اأن  النظرية  تلك  ف�شل  على  ال�شواهد  ومن 
ال�شفر  اإىل  الفائدة  معدلت  وخف�ض  �شنويًا  دولر  بليون  األف  من 
وخف�ض  التق�شف  اإىل  واليونان  واإ�شبانيا  بريطانيا  وجلوء  تقريبًا، 
تتغلب على م�شكلة تدين معدلت  اأن  ت�شتطع  النفقات احلكومية مل 
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النمو القت�شادي واأزمة الديون التي بداأت يف عامي 2007 و 2008 
على التوايل. بعد اإلقاء حما�شرة تركزت اأ�شا�شًا على كيفية حترير 
كافة ديون العامل من الديون، اقرتب مني �شديق ق�شى معظم حياته 
م�شئوًل كبريًا يف �شندوق النقد الدويل حيث هم�ض يف اأذين قائاًل، 
مع اأنني اأتفق معك، اإل اإنني اأعتقد اأنك القت�شادي الوحيد يف العامل 

الذي يجروؤ على القول اأن النظرية القت�شادية مل تعد �شاحلة. 
يف اإحدى زياراتي املتكررة للمملكة العربية ال�شعودية يف اأواخر 
الثمانينيات، اأخذين �شديق من �شكان مدينة جدة اإىل مكة املكرمة 
لزيارتها والتجول يف املناطق اجلبلية القريبة منها. وبعد اأن حتركت 
ال�شيارة التي كان يقودها من باب الفندق، لحظت اأن هناك زجاجة 
�ض  ًيعرِّ التي  املخاطرة  حجم  وعن  عنها  �شاألته  ح�شنه.  يف  وي�شكي 
نف�شه اإليها، وما ميكن اأن تكون عليه العواقب اإذا ا�شتوقفنا �شرطي 
على  اأجربته  التفا�شيل،  يف  الدخول  دون  ومن  ال�شيارة.  يف  وراآها 
التخل�ض منها قبل اخلروج من جدة، لكنه مل يرتكها اإل بعد اأن �شرب 
كمية كبرية منها. ويف طريق العودة من مكة املكرمة بعد زيارتها، 
يتوقف عن  املعني مل  ال�شديق  لكن  فعل.  ما  ندمًا على  يبكي  راأيته 
�شرب الكحول رمبا حتى يومنا هذا. فاإذا كان باإمكانه اأن يفعل هذا 
ال�شيء اأمام ربه، فلم ل يفعل نف�ض ال�شيء اأمام الدولة والنا�ض؟ نعم، 
اأمام النا�ض لأن عقاب اهلل موؤجل  اأن ي�شرب اخلمر  اإنه ل ي�شتطيع 

وعقاب املجتمع معجل. 
طلب منى �شديق �شعودي اآخر اأن يرافقني يف رحلة اإىل املغرب 
لها  ومبا  و�شداقات،  عالقات  من  البالد  تلك  يف  يل  مبا  ملعرفته 
برحلة  �شويًا  وقمنا  املغرب،  يف  تقابلنا  وبالفعل  حب.  من  قلبي  يف 
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اأخذتنا اإىل عدة مدن مغربية، �شملت الدار البي�شاء وطنجة وتطوان 
اأن له  ومراك�ض، وانتهت يف مدينة الرباط. وهناك قال يل �شلطان 
ي�شكن مع  واأنه  املغرب،  ال�شنوية يف  اإجازته  يق�شي  �شعوديًا  �شديقًا 
اأرافقه  اأن  مني  وطلب  اأجدال،  حي  يف  �شقة  يف  زمالئه  من  اثنني 
ا�شتقبلتنا  املعنية،  ال�شقة  اإىل  و�شلنا  حني  ال�شديق.  ذلك  لزيارة 
امراأة يف منت�شف العمر على الباب، وما اأن فتحت باب ال�شقة حتى 
على  جميعًا  يجل�شون  بنات  ثالث  حولهم  ومن  �شباب  ثالثة  راأينا 
احلديث  خالل  من  علمت  وكما  وي�شربون.  وياأكلون  ال�شالة  اأر�ض 
مع  ليلة  كل  ينامون  ال�شقة  �شكان  اأن  ال�شباب خل�شة،  بني  دار  الذي 
جمموعة خمتلفة من البنات. وبعد اأن انتهوا من الطعام وال�شراب، 
على  موجودًا  كان  م�شحفًا  منهم  كل  وتناول  الع�شر،  �شالة  �شلوا 
اأوحت  الكرمي.  القراآن  اآيات  من  بع�شًا  وقراأ  املجاورة،  الطاولة 
عنوان                                                حتت  الإجنليزية  باللغة  كتبتها  بق�شيدة  احلادثة  هذه  يل 

"No More"، اأي لن تتكرر.

الرتبية وثقافة اخل�ف
ريفية  وجمتمعات  فقرية  بيوت  يف  العرب  اأطفال  معظم  يولد 
واأحياء �شعبية ذات ثقافة تقليدية ونزعة دينية، ما يجعلهم يعي�شون 
يف  يت�شبب  وهذا  حُمافظة.  ثقافية  اجتماعية  بيئات  يف  وين�شجون 
احلياة  األغاز  وا�شتك�شاف  الواعي  التفكري  على  قدراتهم  اإ�شعاف 
عامة، واأ�شرار اأج�شادهم الفتية خا�شة، ما يقود بالتايل اإىل ا�شتيالء 
الغريزة على دور العقل يف توجيه �شلوكياتهم ومواقفهم. من ناحية 
اأخرى، ُت�شهم الظروف املعي�شية ال�شعبة، مثل تف�شي اجلهل وارتفاع 
التيارات  ل�شتغالل  عر�شة  ال�شباب  جعل  يف  والبطالة  الأمية  ن�شب 



176

الدينية وغري الدينية املتطرفة، وقيام تلك التيارات بتجنيد بع�شهم 
واأرواح  واإيديولوجيات  اإليه من عقائد  وت�شخريهم خلدمة ما تدعو 
وغيبيات ل يفهمون منها �شيئًا ول تفيدهم يف �شيء. وهذا يقود اإىل 
حتويل اأولئك ال�شباب اإىل جنود �شبه م�شتعبدين، يخدمون بخيارهم 
ما  اإن  باإن�شانيتهم.  اأحيانًا  يعرتفون  ول  رجاًل ل يحرتمون عقولهم 
تقوم عليه الثقافة العربية من مفاهيم وقيم واأ�شاليب تربية ت�شمن 
بقاء ال�شباب العربي اأ�شرى اأفكار قدمية، وعبيدًا لأوهام وخرافات 

واأفكار م�شللة. 
من ناحية اأخرى، نالحظ اأن الطفل العربي يولد يف بيئة توحي 
تعيد  و�شيا�شية  اجتماعية  بيئة  يف  ويكرب  وينمو  والرهبة،  باخلوف 
بغر�ض  عادة  الرتبوية  البيئة  تقوم  فيما  اإذ  والرهبة.  اخلوف  اإنتاج 
الطفل  يعي�ض  الأطفال،  عقول  يف  الرهبة  وتقدي�ض  اخلوف  فل�شفة 
بعد  ينتظره  وما  املوت  امل�شتقبل وميوت خائفًا من رهبة  خائفًا من 
على  الطفل  ُتربي  ال�شعبية  فالثقافة  وعذاب.  ح�شاب  من  املوت 
من  واخلوف  لها،  وجود  ل  وخميفة  قبيحة  خملوقات  من  اخلوف 
اأ�شتاذه وامتحانات مدر�شية واحتمالت الف�شل يف الدرا�شة، واخلوف 
يجوب  الذي  البولي�ض  ومن  يف�شل،  من  يرحم  ل  الذي  املجتمع  من 
تقوم  التي  الدولة  ومن  الأمن،  با�شم  بالنا�ض  ويتحر�ض  ال�شوارع 
باإذلل املواطنني وم�شادرة حقوقهم، ومن اهلل وجهنم وعذاب القرب 
والنار. ويف الواقع، تعمل الثقافة العربية وجوهرها الديني، واملوؤ�ش�شة 
وعدم  العربي  الطفل  عقل  اإغالق  على  القمعية  واأداتها  ال�شيا�شية 
يعني  وهذا  العمل اخلالق.  النقدي وممار�شة  التفكري  على  تدريبه 
اأن هناك حاجة ما�شة لتطوير العملية التعليمية والهتمام بالعملية 
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وت�شجيع  الدرا�شية،  واملناهج  التدري�ض  اأ�شاليب  وتغيري  الرتبوية، 
لتحرير  كمقدمة  عقولهم  وا�شتخدام  العلمي  التفكري  على  الطلبة 

الإن�شان العربي من اخلوف والرهبة وحتقيق نه�شة جمتمعية.
يف  والطلبة  التالميذ  تن�شئة  عربها  يتم  التي  الطريقة  اإن 
وم�شتقبل  م�شتقبلهم  عليها  يتوقف  للغاية،  هامة  ق�شية  املدار�ض 
الوطن العربي اإىل حد كبري. اإن من املمكن غر�ض فريو�شات عقائدية 
يف عقول التالميذ الطرية ت�شلها عن التفكري، وبرجمة تلك العقول 
لتقوم با�شياء �شيئة تعود عليهم وعلى املجتمع بال�شرر. فكل العقول 
القدم،  ثقافية موغلة يف  وتقاليد  ايديولوجية  قوالب  التي ت�شوغها 
عقوًل  تبقى  تاريخية  وحتميات  ازلية  حقائق  وجود  تدعي  ومقولت 
�شعيفة، ل تقوى على التفكري العلمي والنقدي. وكل عقل ُيْحرُم من 
حرية التفكري وال�شفر مع عامل اخليال وا�شتك�شاف ذاته وما يحيط 
به من ثقافات وعلوم َيْحرُم املجتمع من ثروة هائلة، قد تتحول ب�شبب 
الت�شويه اإىل عرثة تعرت�ض �شبيل املجتمع وحتول دون تقدمه وحترره. 
اإن الرتبية عرب التخويف والتهديد بالعقاب هي جزء من مكونات 
كل ثقافة متخلفة. فكل ثقافة توؤمن باخلرافات واملعجزات والأرواح، 
واأن  بد  ل  جاهلة  ثقافة  وكل  جاهلة،  ثقافة  هي  العلم  عن  وتبتعد 
اإذا  اإليها اإىل ح�شي�ض الفقر والتخلف.  جتر املوؤمنني بها واملنتمني 
ا�شتعر�شنا تاريخ اخلرافات واأزمنتها ف�شوف نكت�شف اأن اخلرافات 
اجلهل  اأزمنة  يف  اأُخرتعْت  وهمية  خملوقات  اإل  لي�شت  والعجائب 
والظالم والعبودية، وقام بت�شنيعها ب�شر خبثاء كان همهم الوحيد 
تخويف الغري من النا�ض والهيمنة عليهم وا�شتغاللهم. كما نالحظ 
اأن الدين، بغ�ض النظر عن قد�شيته وما يدعو اإليه من قيم اإن�شانية، 
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اأُ�شتخدم عرب كل مراحل التاريخ من قبل حمتالني ودجالني وحكام 
ظاملني لتعزيز مواقعهم وخدمة م�شاحلهم، واإحكام �شيطرتهم على 
الفقراء وال�شعفاء واجلهالء من النا�ض. وهذا يعني اأن الدين، �شاأنه 
�شاأن الثقافة، بحاجة اإىل حترير واإعادة تف�شري كي ي�شبح بالإمكان 

حترير الإن�شان ونه�شة املجتمع. 
ا�شتخدم  ال�شعيد،  اليمن  حكام  اآخر  اأحمد،  الإمام  اأن  يقال 
»العجائب« و«القوة اخلارقة« لتخويف النا�ض واإحكام ال�شيطرة عليهم، 
اإذ كان ي�شتخدم الراديو وامل�شعد الكهربائي لإرهاب �شيوخ القبائل 
ودفعهم اإىل العتقاد باأنه ميلك قوة خارقة. ومن تلك احليل، جلووؤه 
اإىل الراديو واإ�شماع �شوته ملن يكون حوله من �شيوخ قبائل، والدعاء 
اأن  الإمام،  اأي  باإمكانه،  واأن  اجلن،  من  نفر  الراديو  داخل  يف  باأن 
به.  ياأمرهم  باأي عمل  للقيام  الأوامر  اإليهم  وي�شدر  يتحدث معهم 
كما كان ي�شتخدم امل�شعد الكهربائي لإيهام ال�شيوخ باأن لديه قدرات 
ا�شتخدام  دون  من  ق�شره  اأعايل  اإىل  ال�شعود  من  متكنه  خارقة 
ال�شعود  �شيوفه  من  يطلب  كان  لذا  النا�ض.  من  كغريه  ال�شالمل 
ال�شيوخ  ياأخذ  اأن  وبعد  العادي،  ال�شلم  با�شتخدام  القلعة  اأعلى  اإىل 
الكائن يف  امل�شعد  نحو  يتجه  كان  الأوىل ويرتكوه خلفهم،  اخلطوة 
اجلهة املقابلة خلف ال�شلم، وياأخذه اإىل الطابق العلوي، وحني ي�شل 
�شيوخ القبائل اإىل ذلك الطابق يلهثون من التعب، يجدون الإمام يف 
انتظارهم على راأ�ض ال�شالمل مبت�شمًا، فريتعدون من اخلوف. اإن كل 
كاذبة  حكايات  �شوى  لي�شت  والعجائب  الرعب  وق�ش�ض  اخلرافات 
وم�شللة كحكايات الأمام اأحمد، ل يجوز الإميان بها اأو الرتويج لها 
مهما كانت الأ�شباب، كما ل يجوز ا�شتخدامها لتخويف اأطفال بحجة 
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تربيتهم، اأو من اأجل ا�شتجداء اأرواح ل ترى ول ت�شمع ول تعي �شيئًا.
امل�قف من الرتاث 

من  بخ�شائ�ض حمددة متيزها عن غريها  ثقافة  كل  تت�شف 
اجتاه  يف  املعني  املجتمع  دفع  يف  هامًا  دورًا  تلعب  اأخرى،  ثقافات 
املطالبة  اإىل  ال�شعوب  وتدفع  التخلف،  تكري�ض  اأو  والتقدم  النه�شة 
ت�شتهني  وقمع  كبت  لأنظمة  واخلنوع  باملذلة  القبول  اأو  بحقوقها 
بكرامتها. بع�ض الثقافات ل ترى بدياًل لال�شتقرار حتى حني يكون 
الآخر  والبع�ض  وحريته،  الإن�شان  كرامة  ح�شاب  على  ال�شتقرار 
يدرك اأن فرتات النتقال بني ح�شارة واأخرى، مع �شعوبتها، تعترب 
فرتات اإخ�شاب ثقايف وفكري ل غنى عنها لأي �شعب يريد اأن تكون 
له مكانة بني ال�شعوب. كانت حرب حزيران عام 1967 وما تخللها 
من ت�شرفات ر�شمية وتبعها من مواقف �شعبية هي ال�شبب الرئي�شي 
اإح�شا�شي  الذي دفعني للتنبه ل�شلبيات الثقافة العربية. ولقد تعمق 
ذلك  اأواخر  يف  جامعيًا  اأ�شتاذًا  اأ�شبحت  اأن  بعد  ال�شلبيات  بتلك 
العام وقمت بتدري�ض بع�ض الطلبة العرب يف هيو�شنت، واطلعت على 
ت�شرفات املهاجرين القدامى من اأبناء مدينة رام اهلل. لقد اأقنعتني 
تلك الأحداث اأن الثقافة العربية تعاين من �شلبيات قاتلة، واأن تلك 
اإىل  اأن ي�شلوا  اأن تفارق العرب حتى لو قدر لهم  ال�شلبيات ترف�ض 

القمر ويقيموا م�شتوطنة فوق �شطحه.  
مكثفة  حملة  بداأُت   1970 عام  الكويت  بجامعة  التحقت  حني 
لك�شف العديد من العيوب التي تعاين منها الثقافة العربية، واإي�شاح 
ذلك  على  وبناء  وتعطيلها.  التنمية  عمليات  حتفيز  يف  الثقافة  دور 
تف�شري  واإعادة  العربية،  الثقافة  بع�ض عنا�شر  بالتخلي عن  طالبت 
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مع  التعاي�ض  على  قادرة  جديدة  عنا�شر  واإدخال  الآخر،  بع�شها 
�شلبية  فعل  ردود  ن�شرتها  التي  واملقالت  الكتابات  اأحدثْت  الع�شر. 
املثقفني  بع�ض  اتهمني  فيما  اإذ  متعددة،  م�شادر  من  جاءت  كثرية 
التقليديني بالت�شكيك يف موروثنا الثقايف، اتهمني اآخرون بالت�شكيك 
كتبوا  ممن  واحد  »مثقف«  اأو  كاتب  يحاول  مل  الديني.  الرتاث  يف 
معلقني على اآرائي اأن ينظر باأمانة وعلمية اإىل الق�شايا التي طرحتها 
النقا�ض...  يرثي  ب�شكل  والتعليق  لها  الرتويج  حاولت  التي  والأفكار 
كان الهدف الرئي�شي هو اإ�شكاتي وحرمان �شوتي من نقد ما ل يجوز 
الثقافة  عرف  يف  فالنقد  متعفن،  ثقايف  موروث  من  عليه  ال�شكوت 
العربية التي ُتربي اأبناءها على اخلنوع ُيعترب بحد ذاته عماًل هدامًا 

ي�شتهدف تقوي�ض ا�شتقرار املجتمع والت�شكيك يف ثقافته وهويته. 
مما ل �شك فيه اأن معظم النقد يف املجتمعات العربية ي�شتهدف 
علمية  مقايي�ض  لديهم  لي�ض  عامة  النقاد  لأن  البناء،  ولي�ض  الهدم 
للحكم على الأ�شياء. كما اأن النقد يف الثقافة العربية ل يقوم على 
قاعدة حمددة ومتفق عليها كي ي�شبح مقبوًل وذا �شرعية. فمعظم 
والفكر  والكتاب  واملقالة  والق�شيدة  والرواية  الق�شة  نقاد  النقاد، 
ي�شكلون يف الغالب �شلاًل تدور يف حلقات �شبه مغلقة حتاول احتكار 
احلكم على اأعمال غريهم من كتابات اأدبية وفكرية واأعمال فنية. 
الأبناء  الأمهات يف عقول  تغر�شها  التي  الغرية واحل�شد  اإن م�شاعر 
انتقا�ض  على  يقوم  الذي  ال�شلبي  التناف�ض  اإىل  تدفعهم  والبنات 
اجنازات غريهم والت�شكيك اأحيانًا يف م�شداقيتهم. وب�شبب تركيز 
الثقافة العربية على النجاح وا�شت�شغار الف�شل، فاإن املتناف�ض كثريًا 
ما يجد نف�شه م�شطرًا للكذب والتزوير كي يحقق ما ي�شعى اإليه من 
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نتيجة  هو  الخالقيات  وانحطاط  القيم  تراجع  اإن  مزعوم.  جناح 
و�شيوع  ال�شلبية،  املناف�شة  عادة  وجتذر  احلرية،  لنعدام  مبا�شرة 
حتقيق  يف  اجلاحمة  والرغبة  التظاهر،  وحب  ال�شتهالكية  النزعة 
النقد  يعترب  املقابل،  يف  غدًا.  ولي�ض  اليوم  ال�شهوة  واإ�شباع  ال�شهرة 
ما  نقد  واحد...  اآن  يف  وبناء  هدم  وجتديد،  تهذيب  عملية  العلمي 
هو قائم مقارنة مبا يجب اأن يكون، اأو مبا كان من املمكن اأن يكون. 
هناك ثالثة اأ�شخا�ض فقط �شجعوين على امل�شي فيما كنت اأقوم به 
من نقد: الدكتور زكي جنيب حممود الذي �شجعني وطالبني باملزيد، 
التمادي،  من  حتذيري  مع  �شجعني  الذي  �شقر  اإبراهيم  والدكتور 
والدكتور علي عبد القادر الذي �شجعني هم�شًا حتى ل ي�شمعه اأحد 

من الزمالء. 
كان جوابي على ما ُوجه اإيلَّ من نقد يف الكويت هو القول اأن ما 
ل يقل عن 99% ممن يكتبون عن الق�شية الثقافية والرتاث يركزون 
على اليجابيات دون غريها، وكاأنه لي�ض يف موروثنا الثقايف �شلبيات، 
لذلك كان ل بد من �شوت واحد على الأقل يذكرنا بال�شلبيات. اليوم، 
بعد مرور اربعني �شنة على ذلك النقا�ض، نالحظ اأن اأعداد الكتاب 
املعنيني بالق�شية الثقافية من زاوية نقدية قد منا، حيث جتراأ البع�ض 
على نقد الرتاث واملطالبة بدرا�شة دور الثقافة يف احلياة املجتمعية. 
باإهمالها فرتة طويلة  املجتمع  ويقوم  م�شكلة  هناك  تكون  لكن حني 
فاإنها ت�شوء، وت�شبح اأكرث تعقيدًا، وي�شبح حلها اأكرث �شعوبة، وهذا 
ما حدث بالن�شبة للم�شكلة الثقافية، اإذ اأ�شبحت العقبة الأكرب التي 
حتول دون حتقيق احلرية والتقدم والنمو يف الوطن العربي. اإن اجتاه 
بع�ض النا�ض اإىل الإدعاء باأن الثقافة العربية هي اأف�شل الثقافات، 
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والنظر اإليها بو�شفها اأثمن ما منلك، جعل العرب مُي�شكون بثقافتهم 
كغريق مي�شك بخيط عنكبوت ل ي�شتطيع اإنقاذه من الغرق، ولكنه ل 

يجروؤ على تركه لأنه ميثل كل ما تبقى لديه من اأمل.  
اإن حماولة الدفاع عن الثقافة العربية بعنا�شرها وم�شامينها 
احلالية هي حماولة يائ�شة ت�شتهدف حماية م�شالح فئات اجتماعية 
التخلف  ماأ�شاة  من  وانقاذها  ال�شعوب  لقيادة  اأ�شاًل  موؤهلة  غري 
الثقافة  مبزايا  التذكري  يحاول  من  اإن  والتبعية.  والقهر  والفقر 
وخلوقًا  كرميًا  كان  �شخ�ض  مباآثر  التذكري  يحاول  كمن  هو  العربية 
باجنازات  التذكري  اأن  يعني  وهذا  حيًا.  كان  حني  و�شادقًا  واأمينًا 
يجوز  ثم  ومن  وفاتها،  عن  الإعالن  اأوًل  ي�شتوجب  العربية  الثقافة 
لنا اأن نتكلم عن ماآثرها ال�شابقة، وهي كثرية بال �شك. اإن من ن�شاأ 
ون�شج يف اخلم�شينيات وال�شتينيات من القرن املا�شي يدرك متامًا 
اأن الثقافة العربية التي �شادت حينئذ مل يعد لها وجود، واأن ثقافة 
عادات  من  قرون  قبل  العربية  البالد  �شاد  �شلتها مبا  فقدت  اليوم 
وتقاليد واأعراف، واأن الثقافة ال�شعبية احلالية خليط �شيىء من قيم 
اإىل الوراء مئات  وعادات وتقاليد متوارثة وم�شوهة، بع�شها يعيدنا 
م�شتعدين  ل�شنا  جديد  ع�شر  نحو  بعنف  يدفعنا  وبع�شها  ال�شنني، 
على  تقوم  وريفية  بدوية  ثقافية  عنا�شر  من  خليط  اإنها  لعبوره... 
نحو  بقوة  تدفع  عوملية  وعنا�شر  والغرية،  واحل�شد  الآخر  ال�شك يف 
ال�شتهالك واملال والتهافت على �شراء كماليات وخدمات من دون 
العمل  على  ال�شباب  وحتفز  الإنتاج،  قيم  على  الأطفال  تربي  اأن 

واحرتام الوقت. 
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االإلهام وال�حي
بع�ض  و�شع  يف  والدين  الجتماع  وعلماء  املوؤرخون  يف�شل  حني 
املفاهيم الرتاثية والأحداث التاريخية التي ت�شكل جزءًا من الإميان 
ي�شبح  ال�شليم،  واملجتمعي  التاريخي  اإطارها  يف  العربية  والهوية 
والفكر  باخليال،  واحلقيقة  باخلرافة،  املقد�ض  خلط  ال�شهل  من 
املثقفني  والكثري من  يقود اجلماهري  اأن  �شاأنه  بالأحالم. وهذا من 
التقليديني اإىل الوقوع يف اأخطاء كبرية وج�شيمة، تكون اأحيانًا كارثية 
بالن�شبة للمجتمع والثقافة وامل�شتقبل. وعلى �شبيل املثال، اأدى عدم 
التاأكيد على اأن حادثة الوحي تخ�ض اإن�شانًا واحدًا فقط، واأنها لذلك 
اخللط  جاء  ولقد  والإلهام.  الوحي  بني  اخللط  اإىل  تتكرر،  ولن  مل 
ب�شبب �شوء الفهم اأحيانًا، ونتيجة ل�شوء النوايا اأحيانًا اأخرى، لكنه 
جعل عملية اخللط هذه ترتك اآثارًا �شلبية كبرية على جممل الثقافة 
العربية، وعلى طرق تفكري العرب، وموقف امل�شلمني عامة من ق�شايا 

العلم والفكر والفل�شفة. 
اإن نزول الوحي على الر�شول حممد جعله، بني ليلة و�شحاها، 
احلياة  اأمور  بكل  يعلم  الب�شرية،  تاريخ  يف  له  مثيل  ل  فذًا  عاملًا 
باملزيد  الر�شول  بتزويد  وقيامه  الوحي  نزول  توا�شل  ومع  والدنيا. 
املجتمعية،  الق�شايا  خمتلف  مع  للتعامل  والأفكار  املعلومات  من 
الر�شول  يعد  وت�شريع وغري ذلك، مل  واأمور عائلية  و�شلم  من حرب 
بحاجة لدرا�شة كغريه من النا�ض. وحيث اأن الإلهام يعني ا�شتحواذ 
املُلهم على م�شدر معلومات غيبي يتجاوز قدرات الب�شر، فاإن املُلهم 
اأ�شبح مبنزلة ر�شول تاأتيه املعلومات والأفكار من الغيب اأثناء الليل، 
بحثية  وموؤ�ش�شات  وم�شت�شارين  وقراءة  لعلم  احلاجة  من  اأعفاه  ما 
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اللهام  لق�شية  الفهم  هذا  �شوء  ويف  م�شابهة.  اأمور  من  وغريها 
بانقالب  قام  �شغري  �شابط  كل  باإمكان  اأ�شبح  بالوحي،  وعالقتها 
كما  ُملهما«،  »قائدًا  و�شحاها  ليلة  بني  ي�شبح  اأن  ناجح  ع�شكري 
الليبي  الإعالم  وو�شف  ال�شادات،  الرئي�ض  امل�شري  الإعالم  و�شَف 
قائد  اأي  يجعل  اأن  �شاأنه  من  وهذا  قبله.  القذايف من  معمر  العقيد 
ورجاًل  ُملهمًا  حاكمًا  وظاملًا،  وفا�شدًا  جاهاًل  كان  مهما  �شيا�شي، 
عليمًا بكل اأمور الدنيا، ل يحتاج مل�شاعدة اأو م�شورة اأو علم اأو فكر 

من خارجه.
ودية  عالقة  به  تربطني  مثقف،  اأردين  �شاب  هناك  كان 
وزاري.  من�شب  من  اأكرث  تبواأ  م�شرتك  �شديق  خالل  من  جاءت 
كان  لذلك  واآرائي،  لأفكاري  ي�شتمع  اأن  يحب  املعني  ال�شخ�ض  كان 
تتم يف  اللقاءات  كانت  عمان، حيث  زرت  كلما  روؤيتي  على  يحر�ض 
يف  الوزارة  تغريت  �شنوات،  ب�شع  قبل  امل�شرتك.  ال�شديق  ح�شور 
وزاريًا  ال�شاب من�شبًا  وت�شلم ذلك  اأثناء وجودي يف عمان،  الأردن 
الوزير اجلديد يف  زيارة  امل�شرتك  ال�شديق  اقرتح  وهنا  لأول مرة. 
بزيارة  اأقوم  ما  نادرًا  اأنني  ومع  اجلديد.  باملن�شب  وتهنئته  مكتبه 
املرة  هذه  وافقت  اأنني  اإل  الأ�شباب،  كانت  مهما  مكتبه  يف  �شديق 
الوزارة  باب  الرجل على  ا�شتقبلنا  امل�شرتك.  ال�شديق  اإحلاح  حتت 
بالرتحاب، ولكن ما اأن جل�شنا يف مكتبه حتى األقى علينا حما�شرة 
طويلة عن امل�شاريع التي �شيقوم بها لتطوير وزارته وعن اخلدمات 
تعيينه  قد م�شى على  يكن  والوطن ومل  للمواطنني  �شيقدميها  التي 
�شوى اأيام. اإن من حقه طبعًا اأن يعتز بنف�شه واأن يكون طموحًا، لكنه 
مل يكن يف ذلك اليوم بحاجة، كعادته، ل�شماع راأي اآخر. لقد ت�شلم 
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املن�شب، وت�شلم معه اأمانة الإلهام ور�شالة القوى الغيبية املُلهمة، ما 
جعله ي�شتغني عن كل راأي اآخر.  

يف جل�شة عادية جمعت جمموعة من املثقفني العرب يف الكويت، 
كان من بينهم الكاتب امل�شري الفذ اأحمد بهاء الدين، ق�ض علينا 
الرجل حكاية طريفة عن الرئي�ض ال�شادات. كان اأحمد بهاء الدين 
ورث  اأن  بعد  ق�شرية  لفرتة  ال�شادات  للرئي�ض  م�شت�شارًا  عمل  قد 
عام  النا�شر  عبد  جمال  الرئي�ض  وفاة  اأعقاب  يف  احلكم  ال�شادات 
اأن �شحافيني لبنانيني قاموا باإجراء  1970. قال اأحمد بهاء الدين 
مقابلة مع الرئي�ض ال�شادات وجادلوه يف ق�شايا مهمة، وا�شت�شهدوا 
جواب  كان  اللبنانية.  ال�شحف  بع�ض  كتبته  مبا  النقا�ض  اأثناء 
اأن  بعد  اللبنانية.  غري  اأو  اللبنانية  ال�شحف  يقراأ  ل  اأنه  ال�شادات 
انتهى الجتماع وان�شرف ال�شيوف، قال اأحمد بهاء الدين لل�شادات 
باأن من امل�شتح�شن اأن ل يقول ل�شحافيني اأنه ل يقراأ اجلرائد. وهنا 
اللي  هو  اأقراأ اجلرائد؟  اأنا  فاكر  »اإنت  الدين:  لبهاء  ال�شادات  قال 
يقراأ اجلرائد  ده كان  النا�شر -   الرئي�ض عبد  اإيه -  الراجل  ْت  َموَّ
الراديو  واللبنانية والكويتية، وبعدها يجيب املدعوق ده -  امل�شرية 
الرتانز�شتور - وي�شمع لندن قالت اإيه ومو�شكو قالت اإيه ووا�شنطن 
�شنوات  بعد  ده«.  احلاجات  ومال  مايل  اأنا  مات...  ملا  اإيه،  قالت 
مثل  م�شت�شار  بني  حوارًا  وتخيلت  الق�شة،  هذه  تذكرت  و�شنوات، 
اأحمد بهاء الدين وحاكم »ملهم«، جاء على �شيغة خاطرة �شعرية، 

حتت عنوان »قائد ملهم«.
قائٌد ُملهْم

قال
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هل تعلْم
اأنني اأ�شبحُت اأفهْم

اأمورًا كثريًة
مل اأعرفها من قبل

ومل اأكْن بها اأعلْم
اإنني اأحلْم

واحللَم اأُ�شتاُذنا الأعظْم
ا�شتوحي من لدنِه احلكمَة

واخلربة
ومنه اأتعلْم
وعلى يديه

اأ�شبحت اأنا الأفهْم
قلُت

مهاًل �شيدي
اأنت حتلْم

واحللم خملوق اأبكْم
ل ي�شمُع
ل يتكلْم

رحلة يف الالوعي
ل اأ�شرارها ُتعلْم

ول ُدرو�شها ُتفهْم
قال

احللُم وحٌي
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والوحُي هو الأعلْم
اأجنَب ماليني املُبدعني

واملُلهمني
وكم اأ�شهْم

يف حل م�شاكل املا�شي
وكان على النا�ض هو الأرحْم

وكم من ع�شكرٍي ب�شيط
تعلم اأ�شراَر الكوِن

واأ�شبح بف�شل احُللِم
زعيم �شعب

وقائدًا ُملهْم
قلُت

ل ُتغايل �شيدي
احللُم وهٌم

ُيزيف الوعَي
ُي�شلُل الر�شَد

�شراٌب خُمادع
ُيوحي مبا ل يعلْم

خملوٌق ُخرايف 
ل ُيب�شُر

ل يتاأمل ول يتكلْم
غ�شَب غ�شبًا �شديدًا

قال والل�شاُن يتلعثْم
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اأنا اأحلْم
اإذن اأنا اأعلْم

واأنت يا اأ�شتاذ ل تفهْم
ل تعرف من العلِم

�شوى الأقدْم
نظرياٍت وحكاياٍت ومعلوماٍت

ل ت�شفُع لنا يوَم احل�شِر
ول ُتفهْم

هم�شُت والقلب يتاأمْل
نعم �شيدي
اأنت حتلْم

اإذْن اأنت تعلْم
زعيٌم عظيٌم
وقائٌد ُملهْم

واهلل بحالنا اأرحْم
ف�شُر البلَيِة

اأن يظَن اجلاهُل اأنه الأفهْم
اأمرٌي غائٌب عن الوعِي

يف اجلهل ينعْم
يتفاءُل بال �شبٍب
يت�شاءُم بال �شبب
ُيوؤمن مبا ل يفهْم
كفر بالعلِم زمنًا
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ْم وعا�ض العمَر َيَتقزَّ
وحني راأى ُمعجزاَت العلم

عبقريَة الفكر
َتَعرَث وتلعثْم

تراجَع ُم�شرعًا
وا�شت�شلْم

للحلِم واخلرافِة
فالعلم ُمغامرٌة
واجلهل اأ�شلْم
زعيٌم عبقرٌي
ظامل، ُم�شتبد

يبيُع الوطن، ل يندْم
ومن حوله جموع غفرية

تهتف بل�شان عربي ف�شيح
ل يتلعثم

قائٌد ُملهْم
قائٌد ُملهْم

بع�ض  تاأتيه  وروائي  وفنان  وخمرتع  وعامل  و�شاعر  مفكر  كل 
قيامه  اأثناء  اأو  الليل،  يف  نومه  اأثناء  العادية  غري  اخلالقة  الأفكار 
بال�شري يف حديقة، اأو التن�شت لهم�ض الطبيعة، اأو م�شاهدة برنامج 
تلفزيوين، اأو قراءة كتاب اأو مقال. لكن هل هذا وْحيًا اأو الهامًا ياأتي 
وروائي  كل مفكر  فاإن من حق  وحيًا  كان هذا  اإذا  قوى غيبية؟  من 
اخلالق  واأن  اخلالق،  مع  توا�شل  على  اأنه  يدعي  اأن  وفنان  و�شاعر 



190

خ�شه ب�شيء مل يخ�ض به غريه من النا�ض، واأنه ي�شاعده كي يحافظ 
على متيزه وتفوقه با�شتمرار. لكن ما يحدث يف احلقيقة، وكما ي�شري 
ال�شاكلة  تاأتي على هذه  التي  الأفكار  الكثري من  اأن  العلم احلديث، 
نة يف جينات النا�ض الذين تاأتيهم... جينات مثل الذكاء  تكون خُمزَّ
ورثوها عن اآبائهم واأمهاتهم واأجدادهم واأجداد اأجدادهم. اإذ يكون 
اأك�شبتهم خربات  حياتية  بتجارب  مروا  قد  اجلينات  اأ�شحاب هذه 
واأحفاد. فالإن�شان ل يرث  اأولد  اأورثوها ملن جاوؤوا من بعدهم من 
عا�شوا  اأجداد  عن  منها  الكثري  يرث  بل  فقط،  والديه  من  جيناته 
قبل ع�شرات ومئات ال�شنني. وهذا يعني اأن الإلهام ح�شيلة جتارب 
حياتية مر بها ال�شخ�ض املعني بطريقة غري مبا�شرة وتراكمت عرب 
غفوتها  من  و�شحت  الباطن  عقله  يف  ون�شجت  الأجداد  ع�شرات 
املثال، هناك  �شبيل  وعلى  التجربة.  بظروف  نتيجة حلادث ذكرها 
اأن  ي�شتطيع  ل  اإنه  قال يل  ال�شرية  مثقف عربي جاء ذكره يف هذه 
اأو بحثًا ل�شخ�ض اآخر. اإذ  اإل بعد اأن يقراأ مقاًل  يكتب مقاًل واحدًا 
اأن القراءة يف هذه احلالة تذكره بفكرة ذات عالقة مبا قراأ تكون 
خمزنة يف عقله الباطن كان اأجداده قد طوروها واأورثوها له مع ما 

ورث من جينات. 
ترك والدي عبد العزيز ربيع ووالدتي �شبحة بريم خلفهم اأربعة 
اأولد وثالث بنات ل يزالون جميعًا على قيد احلياة. ومع اأن جميع 
الأولد والبنات تربوا يف نف�ض البيت، وعا�شوا نف�ض الظروف احلياتية 
حتى الن�شوج واخلروج من البيت اإىل العمل اأو الدرا�شة اجلامعية اأو 
الزواج بالن�شبة للبنات، اإل اأن �شخ�شيات الأولد الأربعة و�شخ�شيات 
لي�ض  اإذ  البع�ض اختالفًا كبريًا،  بع�شها  الثالثة تختلف عن  البنات 



191

اأو  الطموحات  اأو  املواقف  اأو  الهتمامات  اأو  الفكر  ت�شابه يف  هناك 
حتى امليول. ومع اأن علماء النف�ض والجتماع ي�شريون اإىل اأن الطبيعة 
والإرث اجليني وطريقة الرتبية ت�شهم بدرجات متفاوتة يف ت�شكيل 
�شخ�شيات النا�ض، فاإن ما حدث يف عائلتنا يخالف هذه املقولت. اإذ 
اأن جميع الأولد وجميع البنات جاوؤوا من نف�ض الأب ونف�ض الأم، واأن 
البيئة التي عا�شوا فيها والطريقة التي تربوا عليها والقيم والعادات 
والتقاليد التي ن�شاأوا عليها كانت واحدة، اإل اأن ال�شخ�شيات جاءت 
نوعًا  ورث  منا  واحد  كل  اأن  اإىل  ي�شري  ما  الختالف،  كل  خمتلفة 

خمتلفًا من اجلينات ميزته عن اأخيه واأخته.
ة، وحني يكون  كان والدي، حني تواجهه ق�شية هامة ولكن حُمريِّ
عليه القيام مبهمة �شعبة لي�ض من ال�شهل اتخاذ قرار حا�شم ب�شاأنها، 
يعمل ا�شتخارة... كان يتو�شاأ قبل النوم حتى ينام طاهرًا، وي�شلي 
ركعتني لوجه اهلل، ويدعو اهلل اأن ير�شده اإىل الطريق ال�شليم. تعني 
املُ�شتخري  ال�شخ�ض  ُيلهم  اأن  اهلل  اإىل  التوجه  بب�شاطة،  ال�شتخارة، 
اإيحاء  �شكل  على  عادة  فياأتي  القرار  اأما  ال�شائب،  القرار  باتخاذ 
عرب حلم، يف�شره ال�شخ�ض املعني كما يحلو له ويفهمه. لكن هل من 
املعقول اأن يقوم اهلل باإلهام كل �شخ�ض يطلب م�شاعدته متى طلبها؟ 
وهل تعني ال�شتخارة اأن باإمكان اأي �شخ�ض موؤمن اأن يطلب من اهلل 
طلبًا واأن اهلل يلبيه له على الفور؟ األ يعني هذا اأن ال�شخ�ض املُ�شتخري 
ينظر اىل اهلل ب�شفته م�شت�شارًا يعمل لديه مقابل ركعتني يوؤديها بني 
احلني والآخر؟ وما دام كل حاكم عربي ُملهمًا وموؤمنًا، فمعنى ذلك 
اأن كل حاكم عربي منزه عن اخلطاأ، ي�شتوحي اأفكاره وقراراته من 
الوحي وال�شتخارة، واأنه لذلك ل يحتاج لعلم اأو درا�شة يف جامعة اأو 
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مدر�شة، كما اأنه لي�ض بحاجة ملراكز اأبحاث اأو جلان ا�شت�شارية، ما 
يلغي دور الفكر والعلم والبحث وال�شتق�شاء والتخطيط.  

حماية الثقافة
اإن اإقامة الأ�شوار حول ثقافة بحجة حمايتها من الأفكار الغريبة 
تخنق  الأ�شوار  لأن  فا�شلة،  عملية  عليها  الدخيلة  والتقاليد  عنها 
دون  باحليلولة  الأ�شوار  تقوم  اإذ  بالتخلف.  عليها  وحتكم  الثقافات 
التي حتاول  ال�شيئة  الأفكار  مناعتها �شد  واإ�شعاف  الثقافات  تطور 
الت�شلل اإليها وفر�ض نف�شها عليها. لكن دعاة حماية الثقافة العربية 
من الغزو الثقايف ل يزالون عاجزين عن اإدراك هذه احلقيقة الب�شيطة 
وا�شتيعاب اأهميتها بالن�شبة لتطور املجتمع العربي وم�شتقبل الثقافة 
الثقافة  على  اأو�شياء  اأنف�شهم  بتن�شيب  هوؤلء  قام  وفيما  نف�شها. 
اأحد، اجتهوا اإىل رف�ض مبداأ القبول ب�شرعية  من دون تفوي�ض من 
الختالف يف الراأي والعرتاف بحق الآخر يف طرح الت�شاوؤلت حول 
وجود  فيدعون  الرتاث  حماة  اأما  الثقافية.  وغري  الثقافية  الق�شايا 
حقائق ثابتة ل تتغري، ل ميكن يف احلقيقة اإثباتها علميًا اأو التاأكد من 
والعلوم  العلمية  النظريات  ي�شت�شغرون  يجعلهم  ما  عمليا،  �شحتها 
بق�شايا  امللتزمني  والعلماء  املفكرين  نوايا  يف  وي�شككون  التجريبية 
يف  العلمية  النظريات  بدور  املتعلقة  الأ�شئلة  اأما  والتحرر.  التقدم 
العقل  واملعتقدات املرت�شخة يف خبايا  امل�شلمات  الكثري من  تقوي�ض 
فتعترب من املحرمات دينيًا وثقافيًا واأحيانا �شيا�شيًا كذلك. اإذ يدعي 
حماة الثقافة اأن الت�شاوؤلت ُتدخل ال�شك اإىل النفو�ض والقلوب، وتبعد 
هو  ال�شك  اأن  ُمتنا�شني  احل�شاري،  وتراثهم  تاريخهم  عن  العرب 
املدخل ال�شليم ملعرفة احلقيقة، والو�شيلة الأ�شلم للتو�شل اإىل اإميان 
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مبني على قناعة ذاتية. اإن جناح دعاة حماية الرتاث والثقافة يف 
فر�ض وجهة نظرهم على ال�شعوب العربية كان �شببا يف توقف عملية 
التفكري، وتعرث املواهب، ومتكني اجلهلة والع�شكر والطغاة من كبت 
تطلعات الإن�شان نحو احلرية والكرامة، وحتويل الثقافة وما يرتبط 
واملذلة  للظلم  ال�شت�شالم  نزلئه  على  فر�ض  �شجنًا  تاريخ  من  بها 
والتبعية. اإن الإقرار مببداأ حرية الأفكار وتداولها هو ال�شبيل الوحيد 
لتطور الثقافة، واإن تطور الثقافة هو اأهم و�شيلة لتحرير الإن�شان من 
الكبت واجلهل والفقر، و�شمان نهو�ض الأمة من كبوتها وا�شرتداد 

كرامتها. 
مدينة  من  القريبة  اأزرو  ملدينة  �شديق  مع  عادية  زيارة  يف 
من  اخلم�شينيات  يف  كان  رمبا  �شخ�شًا  راأيت  املغرب،  يف  اإفران 
العمر يلب�ض جلبابًا مغربيًا تقليديًا كان على ما يبدو يف طريقه اإىل 
وجل�ض  ب�شرعة  جلبابه  رفع  اجلامع  من  اقرتب  حني  لكنه  اجلامع. 
على قدمية )قرمز( وكاأنه يتخذ من الأر�ض مرحا�شًا للتخل�ض من 
بع�ض النفايات التي داهمته على حني غرة. وما اأن جل�ض حتى راأيته 
ميد يده يف جيبه ويخرج منها تلفونًا نقاًل ويتحدث. هناك تذكرت 
ب�شرعة كتاب اأدوني�ض عن »الثابت واملتحول« وكتابات الطيب تيزيني 
التقاليد  اتباع  الأ�شالة  ت�شتوجب  فهل  واحلداثة«.  »ال�شالة  حول 
الثقافية البدوية والقروية، وتلويث بيئة املدينة التي مل تعد �شحراوية 
ول زراعية؟ وهل اأن الثبات على عادات الأقدمني قادر على متكني 
هذا ال�شخ�ض واأمثاله من العمل يف م�شنع ياباين اأو �شيني والتمتع 
اأوروبيني  عمال  من  غريه  مع  التناف�ض  من  متكنه  اإنتاجية  مب�شتوى 

واآ�شيويني؟
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مقاومة«  »ثقافة  تطوير  اإىل  اليوم  العربية  الثقافة  يدعو حماة 
هي  يقولون،  كما  الثقافة،  لأن  الأجنبي،  الغزو  من  الثقافة  ت�شون 
لكن  الهوية.  �شعف  اإىل  يوؤدي  �شعفها  واأن  القومية  الهوية  وعاء 
علميًا  خطاأً  يرتكبون  العربية  الثقافة  حماية  م�شروع  اأ�شحاب 
ويعرتفون بحقيقة مرة، كالهما بال وعي. اخلطاأ هو اأن هناك فرقًا 
بني الهوية والثقافة، واأن �شعف اأو متانة اأي منها ل يقود بال�شرورة 
العديد  تت�شابه  املثال،  �شبيل  فعلى  الأخرى.  اإ�شعاف  اأو  تقوية  اإىل 
من عنا�شر الثقافة اليونانية مع عنا�شر الثقافة الرتكية من حيث 
العادات والتقاليد والقيم واملاأكولت. لكن الهوية ومنذ قرون كانت 
اأنها  على  نف�شها  لتعريف  اأحيانًا  تتجه  بل  متامًا،  خمتلفة  تزال  ول 
النقي�ض للهوية الأخرى. اإن الهوية الوطنية لكل �شعب ترتبط برموز 
وطنية وتراث �شعبي ولغة وفنون، واأحداث تاريخية تركت ب�شماتها 
بقيم  حتى  ول  واأعراف،  وتقاليد  بعادات  ولي�ض  الأمة،  �شمري  على 
حمددة. اإن الأغنية امل�شرية على �شبيل املثال، ويف مقدمتها اأغاين 
اأم كلثوم وعبد الوهاب وفريد الأطر�ض وعبد احلليم حافظ، لعبت 
دورًا هامًا يف بلورة الهوية العربية و�شيانتها خالل فرتة اخلم�شينيات 
املاأكولت  تقم  مل  املقابل،  ويف  الع�شرين.  القرن  يف  وال�شتينيات 
ول  الأردين،  املن�شف  ول  وال�شورية،  اللبنانية  الأرجيلة  ول  املغربية، 
واإ�شاعة  للعمل  الدونية  النظرة  ول  الأفراح،  على  اخلليجي  البذخ 
الهوية  تعزيز  يف  دور  باأي  اليمنية  القات  م�شغ  حفالت  ول  الوقت، 

اأو اإ�شعافها.
اأما احلقيقة املرة التي يعرتف بها دعاة حماية الثقافة من دون 
وعي فهي اأن الثقافة العربية تعاين من ال�شعف والوهن، واأنها بحاجة 
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حلماية خوفًا عليها من املوت. لكن الثقافة، ككل كائن حي، ل ميكن 
اإل حني تكت�شب ما يكفي من املناعة ملقاومة  اأن تتطور وتن�شج  لها 
اإل من خالل  معظم الأمرا�ض الدخيلة، كما واأن املناعة ل ُتكت�شب 
املرور مبرحلة تالقح ثقايف مع ثقافات غريبة عنها، تقوم من خاللها 
بالتفاعل مع عنا�شر ثقافية، �شلبية وايجابية كثرية. اإن الثقافة التي 
يتم عزلها، وحترم من التالقح مع غريها من ثقافات اأخرى، تعي�ض 
�شعيفة  جتعلها  �شيخوخة  اأو  مراهقة  اأزمات  تعاين  ه�شة،  حياتها 
القدرة على العطاء. مع ذلك، هناك من »املثقفني« والعقائديني من 
من  باملزيد  بحقنها  ُيطالب  بل  الثقافة،  حلماية  بالدعوة  يكتفي  ل 
حقنات الرتاث الذي تخلفْت يف اأح�شانه الدافئة عن زمانها ومكانها 

قرونًا. 
انعقاد  اأثناء  العربي  الفكر  ملنتدى  عادي  اجتماع  يف  �شاركت 
الإ�شكالية  ُطرحت  وهناك  �شنوات،  قبل  عمان  يف  ال�شنوي  موؤمتره 
الثقافة  اأع�شاء املنتدى بالدفاع عن  الثقافية. وكالعادة، قام بع�ض 
الأجنبي.  الغزو  من  بحمايتها  واملطالبة  حما�شنها  وتعداد  العربية 
وهنا راأيت اأن من املنا�شب اأن اأحكي للزمالء ما تعر�شت له خالل 
الأيام الثالثة ال�شابقة من جتربة مع الثقافة العربية، اإذ ح�شرت يف 
الليلة ال�شابقة حفلة زواج ل�شاب و�شابة من اأبناء الطبقة الو�شطى، 
ومتت احلفلة يف اأكرث قاعات عمان توا�شعًا. مل يقدم اأهل العري�شني 
�شيئًا للمدعوين �شوى م�شروبات غازية وماء، فيما قام بع�ض ال�شباب 
باأداء رق�شة الدبكة ال�شعبية. من ناحية اأخرى، مل اأَر امراأة واحدة 
تدخل القاعة بال حجاب، كما اأن الن�شاء والرجال جتمعوا يف قاعات 
للفريق  فريق  اأي  روؤية  دون  حال  ما  البع�ض،  بع�شها  عن  منف�شلة 
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الآخر. لكن قبل تلك الدعوة بيومني، ُدعيت حلفلة زواج لفتاة ينتمي 
ال�شعودية. قام  الذين جمعوا ثروة كبرية يف  النفط  والدها لأثرياء 
والد العرو�ض بحجز اأفخم فندق على البحر امليت ملدة ثالثة اأيام، 
بريوت  من  وراق�شة  وراق�شًا  ومطربة  20 مطربًا  وا�شتاأجر حوايل 
لإحياء احلفل، ت�شاحبهم فرقة مو�شيقية لبنانية كبرية. وعلى مدى 
ياأكلون  ب�شلة،  لعمان  ميت  ل  مكان  يف  املدعوون  عا�ض  اأيام  ثالثة 
ماأكولت مل يتعودوا عليها، وي�شربون كل اأنواع اخلمور التي يتمناها 
من  يكفي  ما  »املجتمع«  �شيدات  لب�شت  احلفل،  واأثناء  الكثريون. 
احللى واملجوهرات والزينة والعطور حلل م�شكلة الفقر يف الأردن. 
من ناحية اأخرى، مل اأَر يف ذلك احلفل �شوى امراأة واحدة حمجبة، 
من  خا�شة  الن�شاء،  من  غريها  حما�شن  من  الكثري  راأيت  لكنني 
�شاركن يف الرق�ض وال�شرب بال ح�شاب. بعد ذلك طلبت من زمالئي 
»دعاة حماية الثقافة العربية« اأن ير�شدوين اإىل املوقف ال�شليم مما 
الثقافة  تعرب عن  الثقافتني  اأي  وي�شرحوا يل  به من جتربة،  مررت 

العربية التي ت�شتهويهم وت�شتحق احلماية.
يبنوا  اأن  الأمريكية  الثقافة  غزتهم  حني  الفرن�شيون  حاول 
�شورًا حول ثقافتهم الوطنية، لذلك قاموا ب�شن قوانني تفر�ض على 
يعر�شونه  ما  حتديد  ال�شينمائي  العر�ض  ودور  التلفزيون  موؤ�ش�شات 
ن�شر  على  الفرن�شية  الأنباء  وكالة  واإرغام  اأمريكي،  فني  اإنتاج  من 
تقاريرها بالفرن�شية فقط. لكن تلك اجلهود باءت بالف�شل ب�شرعة 
وت�شببت يف خ�شارة مالية كبرية لوكالة الأنباء، ما ا�شطر القائمني 
على الثقافة لتغيري �شيا�شتهم، حيث اأدركوا اأن اأف�شل طريقة حلماية 
الثقافة هي تطويرها ودعمها وال�شماح لها بالتفاعل مع غريها من 
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نظام  تطوير  اإىل  الثقافة  تطوير  من  فرن�شا  تنتقل  والآن  ثقافات. 
التعليم بالعتماد اأ�شا�شًا على النظام الأمريكي.

ال�شائدة،  ال�شعبية العربية  اأن العادات والتقاليد  وميكن القول 
وممار�شات  التعليم  واأ�شاليب  واملدر�شة،  البيت  يف  الرتبية  وطرق 
اأ�شرنا  التي  العربية  الثقافة  �شلبيات  لتكري�ض  معًا  تتعاون  احلكم 

اإليها، وهي �شلبيات تقوم بتعليم وتدريب من ينتمي اإليها:
• يوؤمن ولي�ض كيف يفكر، وكيف يعترب الإميان حقيقة 	 كيف 

علمية من دون برهان علمي اأو عملي.
• كيف يتبع الغري من رجال دين و�شلطة ومال وجاه واأ�شل، 	

ولي�ض كيف يقود ويكون مبادرًا وخالقًا.
• يطالب 	 كيف  ولي�ض  الظلم،  على  وي�شكت  الذل  يقبل  كيف 

بحقوقه ويدافع عنها.
• معهم 	 يتعاطف  كيف  ولي�ض  الآخرين،  على  ُي�شفق  كيف 

وي�شعر ب�شعورهم... نقول مثاًل اإنه رجل م�شكني، من دون اأن نت�شاءل 
ملاذا و�شل اإىل ذلك احلد من احلاجة، وكيف ميكن لنا اأن ن�شاعده 

ماديًا ومعنويًا كي يكون باإمكانه العتماد على نف�شه.
• اأي كيف يقول لهم يف وجوههم 	 بالعيب،  الغري  كيف يعاير 

اأنهم ارتكبوا ما ُيعيب، ولي�ض كيف ي�شعر بالعيب حني يكذب وينافق 
ويعتدي على حقوق غريه من النا�ض.

• يفعل 	 اأن  دون  من  �شلبية  مناف�شة  غريه  مع  يتناف�ض  كيف 
�شيئًا ذا قيمة معنوية اأو مادية، ولي�ض كيف يحفز نف�شه وغريه على 

املناف�شة اليجابية من خالل العمل والإنتاج.
• كيف يكره من يناف�شه، ولي�ض كيف يحرتم من يتفوق عليه، 	
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ويحب من ُيحفزه على الدرا�شة واملثابرة والعمل املنتج.
• كيف ي�شتكني اإىل اجلهل والك�شل، ولي�ض كيف يرف�ض اجلهل 	

وي�شتاأن�ض اجلد والعمل.
• عدم 	 يعترب  كيف  ولي�ض  ف�شيلة،  الوقت  هدر  يعترب  كيف 

ا�شتغالل الوقت رذيلة.
• كيف 	 ولي�ض  ُم�شتحقيها،  من  وال�شهرة  املال  ي�شرق  كيف 

يك�شبها بالعلم وال�شهر واملثابرة.
• كيف يدعي العلم من دون اأن يتعلم حقًا، ولي�ض كيف يعرتف 	

ب�شاآلة تعليمه كلما تعلم اأكرث. 
• ي�شبح 	 والألف  األفًا،  ت�شبح  املئة  املبالغة:  ي�شتح�شن  كيف 

مليونًا، ولي�ض كيف ي�شتنكر املبالغة. 
• كيف يوؤمن بالأرواح والأحالم، وي�شك يف قدرة الإن�شان على 	

ا�شتن�شاخ البقر والأغنام.
الأ�شياء  لقيمة  ح�شي  مفهوم  تكوين  يف  الإن�شان  يف�شل  حني 
لأن  التفكري،  من  و�شاحبه  العقل  يرتاح  للوقت،  وا�شح  ومفهوم 
اجلهل ل يقلق... العلم واملعرفة والوعي هي الأمور املقلقة. اإذ على 
تقول  حمددة،  �شاعة  يف  موعد  على  التفاق  من  بدًل  املثال،  �شبيل 
وفيما  الع�شاء.  بعد  اأو  ال�شالة،  بعد  اأو  نلتقي ظهرًا  النا�ض:  غالبية 
ال�شتهالك  قيم  تقوم  الإنتاج،  قيم  اهمال  اإىل  عامة  العرب  يتجه 
بدفع ال�شباب من اجلن�شني اإىل حماولة احل�شول على ما ي�شتهون 
من ب�شائع وخدمات اليوم ولي�ض غدًا، حتى لو تطلب الأمر اللجوء 
اإىل الكذب واخلداع والحتيال والتنازل اأحيانًا عن الكرامة. وهذه 
يف  والتفكري  التخطيط  تغييب  يف  تت�شبب  اأن  �شاأنها  من  ت�شرفات 
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م�شتقبل  �شمان  اأجل  من  عابرة  مبتعة  الت�شحية  وعدم  امل�شتقبل، 
تتعمق  واملعرفة،  الغنى  فجوتي  وات�شاع  الفقر  تنامي  ومع  اأف�شل. 
كراهية  اإىل  اأحيانًا  تتحول  يجعلها  ما  والغرية،  احل�شد  م�شاعر 
ورغبة يف النتقام من كل �شيء يج�شده الرثاء، مبا يف ذلك ال�شركة 
واملوؤ�ش�شة العامة والدولة، حتى البا�ض الذي يركبه الفقري من بيته 
اإىل عمله كثريًا ما يتعر�ض لالنتهاك، كما تتعر�ض احلدائق العامة 

لال�شتباحة من اأكرث النا�ض حاجة اإليها.
االيدي�ل�جية واملجتمع

يف  احلال  عليه  �شيكون  مبا  عظيمًا  وعدًا  الإيديولوجية  ُتعترب 
حقيقة،  اخليال  واعتبار  املبالغة  اإىل  متيل  يجعلها  ما  امل�شتقبل، 
واقع  على  ولي�ض  كامنة  اإمكانيات  على  ُتبنى  بطبيعتها  الوعود  لأن 
حياتي. وهذا يدفع اليديولوجية عادة اإىل العمل على اإقناع اأتباعها 
لو  حتى  املمكنة،  الطرق  بكل  لوعودها  والرتويج  اإدعاءاتها  ب�شدق 
مل  التاريخ  اأن  وحيث  العلمية.  احلقائق  بع�ض  تزييف  الأمر  تطلب 
اإيديولوجية يف  الوعد كما تخيلته  ي�شجل حادثة واحدة حتقق معها 
الوعد اليديولوجي ينتهي  اأتباعها، فاإن  املا�شي ور�شمته يف خميلة 
دومًا بالف�شل وخيبة الأمل. لذلك يقود الإميان الأعمى باإيديولوجية 
بال  متعرجة  اجتاهات  يف  ببطء  ي�شري  قطار  ركوب  اإىل  اأتباعها 
كتابًا  يقراأون  زنزانة مريحة،  �شجناء يف  يجعلهم جمرد  ما  هدف، 
بواقع حياتهم. وهذا  �شبه مقد�ض مُيجد فكرة ذات عالقة �شعيفة 
اإيديولوجيًا اأن يخرج منه  يجعل من ال�شعب على من يدخل �شجنًا 
�شاملًا من النواحي العقلية والنف�شية اإل باخلروج على الإيديولوجية 

نف�شها وعلى وعودها الواهية وقادتها الأمناء واملخادعني. 
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يقوم �شجني الإيديولوجية بعد اخلروج من ال�شجن عادة ب�شرد 
حكايته مع ال�شجن وال�شجانني بطريقة تك�شف الكثري من املغالطات 
الفكرية واملمار�شات العملية وكيفية تعامل اليديولوجية مع اأتباعها. 
بف�شح  قيامه  بعد  اإل  يتم  ل  ال�شجن  ال�شجني من عقدة  لكن حترر 
مواقف  وتعرية  اأخطار،  من  الإيديولوجية  املوؤ�ش�شة  جت�شده  ما 
القانون  تتجاوز  قد  التي  اأفعالهم  مع  اأفكارهم  وتناق�شات  قادتها 
يحمل  الإيديولوجية  �شجن  من  التحرر  اأن  يعني  وهذا  والأخالق. 
العظيمة،  وعودها  ورف�ض  الإيديولوجية،  �شورة  ت�شويه  طياته  بني 
وخيانة مبادئها الأ�شا�شية، والتحرر من التبعية لقادتها. ومن اأجل 
ردع الأتباع وتخويفهم من مغبة اخلروج من �شجنها، اجتهت خمتلف 
الإيديولوجيات اإىل تطوير اأدوات قمع لزجر الأتباع وتكري�ض ال�شعور 
اإىل  اجتهت  ال�شيا�شة،  هذه  من  وانطالقًا  نفو�شهم.  يف  بالنق�ض 
ما  اجلبناء،  اأو  اخلونة  اأو  بالعمالء  مبادئها  على  اخلارجني  و�شف 
جعل بالإمكان مالحقتهم وهتك اأعرا�شهم اأحيانًا، والعتداء عليهم 
وتعري�ض حياتهم للخطر اأحيانًا اأخرى. كل اإيديولوجية ل تقوى على 
الوقوف اأمام النقد اإل بتوجيه التهم لالآخر هي اإيديولوجية �شعيفة، 
وعود �شالة  بعيدًا مع  وال�شفر  التبعية،  لأتباعها غري مذلة  تقدم  ل 

ُم�شللة، ت�شرقهم من زمنهم فيما ت�شرق م�شتقبلهم منهم.
عن  بعيدًا  حياته  يعي�ض  اأن  �شخ�ض  يقرر  حني  وحتى 
الغليظة.  ال�شجانني  ع�شا  من  ي�شلم  قلما  فاإنه  الإيديولوجيات، 
ي�شتطيعون  من  كل  اإدخال  فقط:  واحدة  مهمة  لهم  فال�شجانون 
اإدخاله من النا�ض يف �شجونهم ومنعهم من التحرر من هواء ال�شجن 
لهواء  التعر�ض  من  وحرمانهم  واجلهل،  والدجل  بالكذب  امللوث 
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احلقيقة املعطر باحلرية. وهذا يجعل ال�شجانني ل يتوقفون اأبدًا عن 
واتهامهم  �شمعتهم،  وت�شويه  �شجونهم،  خارج  يعي�ض  مبن  الت�شهري 
باجلهل حتى واإن كانوا من اأف�شل العلماء واملفكرين، والجتاه اأحيانًا 
الإيديولوجيات  قوامي�ض  يف  العلم  لأن  اإ�شكاتهم،  بهدف  لرهابهم 
العذبة،  باأكاذيبها  والإميان  املنمقة،  طال�شمها  حفظ  على  يقت�شر 

ومتجيد وعودها الزائفة.
النخبة  تتحول  ال�شلطة،  على  اإيديولوجية  قوى  ت�شتويل  حني 
الدولة  وتتحول  هدامة،  عن�شرية  نخبة  اإىل  ظلها  يف  اليديولوجية 
الكفاءة  من  عالية  درجة  على  وكبت  قمع  جهاز  اإىل  ذلك  ب�شبب 
تكون  خمابرات  اأجهزة  لت�شكيل  عادة  الدولة  يدفع  وهذا  والق�شوة. 
عيونًا لها يف الداخل واخلارج، تتج�ش�ض على من ينتقد ممار�شاتها 
اأو فكرها، وتالحق من يعرت�ض طريقها، كما تالحق القطط ال�شالة 
املوؤدلج،  العقائدي  اأما  بها.  والتمثيل  ا�شطيادها  حماولة  الفئران 
اإىل البحث عن كل معلومة  فيتجه يف كل احلالت والأحيان تقريبًا 
واإ�شاعة وخرافة تدعم ما يوؤمن به من اأفكار ومعتقدات، وما يتوقع 
معلومة  كل  اإهمال  نحو  يتجه  املقابل،  ويف  حتميات.  من  حدوثه 
تبعات  يف  يفكر  اأن  دون  من  عقيدته  مبادئ  من  تتعار�ض  وحقيقة 
ويف  اإليه.  ينتمي  الذي  وال�شعب  الوطن  وم�شتقبل  حياته  على  ذلك 
الواقع، يتجه كل عقائدي موؤدلج اإىل توظيف كل ما لديه من ملكات 
ال�شيا�شات  تربير  اإىل  تاريخية  وحكايات  حوارية  ومواهب  عقلية 
الأخطاء  من  وقادتها  الإيديولوجيات  وتربئة  املتبعة،  الإيديولوجية 
الإن�شان  كان  واإذا  ترتكبها.  قد  التي  واجلرائم  فيها،  تقع  التي 
املُ�شتعبد ل ي�شتطيع غالبًا اأن يتحكم فيما ُيدخل يف راأ�شه من اأفكار 
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احلر  الإن�شان  فاإن  فيه،  يعي�ض  الذي  الإيديولوجي  ال�شجن  ب�شبب 
يجعل  ما  وحكايات،  ومعلومات  اأفكار  من  يختار  ما  راأ�شه  يف  ي�شع 
الكفاح من اأجل احلرية عامة، واحلرية الإيديولوجية خا�شة، ق�شية 

م�شريية ل يجوز تاأجيلها حتت اأي غطاء كان. 
اأذهانها  يف  �شورة  تكوين  اإىل  بعقيدة  املوؤمنة  اجلماهري  متيل 
املحيط  العامل  �شكل  لهم  حتدد  الواقع،  عن  قلياًل  اأو  كثريًا  تختلف 
هوؤلء  يقوم  ذلك،  على  وبناء  منه.  وموقعهم  عمله  وكيفية  بهم، 
يتعاملون مبوجبها مع غريهم  ببناء مناذج حياتية وبرامج �شلوكية 
العي�ض  اإىل  يقودهم  ما  حياتهم،  ومعطيات  والأحداث  النا�ض  من 
�شخ�شًا  ي�شبه  فالإيديولوجي  العامل.  عن  عزلة  �شبه  يف  والت�شرف 
يقود �شيارته من بيته اإىل مكان عمله من دون اأن يفكر يف تعرجات 
الطريق لأن الربنامج اخلا�ض بتلك املهمة كان قد مت و�شعه وبرجمة 
العقل عليه منذ زمن. وهذا يعني اأنه بعد اأن ُيكِون العقائدي �شورة 
لالآخر واحلياة والكون، ويربمج العقل على اأ�شا�شها، ت�شبح الربامج 
غرائز ل حتتاج اإىل تفكري، ما يقود العقل لأخذ اإجازة ت�شتمر ما دام 
�شاحبه يجل�ض يف �شومعة العقيدة املريحة يتعبد يف ظالل �شم�شها 
تغري  وب�شبب  الزائفة.  الزاهية  وعودها  بخيالت  ويتمتع  الدافئة، 
اأكرث  العقائدي  ي�شبح  املفاجاآت،  وتعدد  الأزمنة  وتبدل  الظروف 
من  غريه  مع  التوا�شل  على  قدرة  واأقل  الأخطاء  لرتكاب  عر�شة 
الفر�ض  اإدراك  على  قابلية  واأقل  معهم،  والت�شامح  وفهمهم  النا�ض 

املتاحة واغتنامها لت�شحيح الأخطاء وحتقيق النجاح. 
واجلماعية  ال�شخ�شية  والربامج  ال�شور  معظم  كانت  ملا  لكن 
لتحل  جديدة  وبرامج  �شور  بناء  بالإمكان  فاإن  ذاتية،  باإرادة  ُتبنى 
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حمل القدمية. لكن الإن�شان ل ي�شتطيع اأن يقوم بهذه املهمة اإل اإذا 
ا�شتحوذ اأوًل على الوعي املطلوب واملعرفة العلمية لروؤية الواقع على 
كافية  اإرادة  ثانيًا  لديه  وكان  التغيري،  اإىل  حاجته  وادراك  حقيقته 
لحداث نقلة نوعية يف طريقة تفكريه تتيح له ا�شتخدام عقله ب�شكل 
بناء. ومن اأجل �شمان عدم التقوقع حول الذات جُمددًا، واحليلولة 
دون حتول الربامج اجلديدة اإىل عقيدة تقيد الفكر والعقل بطريقة 
اأخرى، كان على الربامج اجلديدة اأن تكون مرنة، ت�شتمل على اآليات 
اأن على تلك  قادرة على تعديل امل�شارات ب�شكل تلقائي تقريبًا. كما 
والتخيالت  ال�شور  يف  النظر  اإعادة  على  قادرة  تكون  اأن  الربامج 
ومعطيات الواقع بني فرتة واأخرى، ولديها اإميان باأن كل ايديولوجية 
متثل وعدًا م�شتقبليًا قد ل يتحقق اأبدًا، وقد يحتاج للت�شحية باأرواح 
ماليني الب�شر كي يخترب اإمكانية حتقيقه ويتحقق النا�ض من ف�شله.

اإن برجمة العقول على اأ�ش�ض فكرية اإيديولوجية تت�شبب يف كبت 
جديدة  اأ�شياء  من  يعنيهم  ما  عن  املعلومات  جمع  يف  النا�ض  رغبة 
ال�شتطالع  حب  غريزة  اإ�شعاف  اإىل  وتقود  متغرية،  حياتية  واأمور 
لديهم بوجه عام، وتعمل على تقلي�ض قدراتهم على اإدراك حاجتهم 
لتحليل الحداث. ويف الواقع، توؤدي الربجمة العقلية بناء على قوالب 
حقيقة  اإدراك  على  العقائدي  قدرة  حتديد  اإىل  اإيديولوجية  فكرية 
يف  رغبته  وواأد  املزيد،  ملعرفة  حاجته  ومدى  معلومات  من  لديه  ما 
ال�شتماع لآراء غريه من النا�ض وا�شتيعاب معاين ما يقولون ويفعلون. 
ُيقل�ض قدرته على حتديد موقفه من غريه من  اأن  �شاأنه  وهذا من 
النا�ض بناء على ما ي�شمع من اأقوالهم وما يرى من اأفعالهم، ولي�ض 
بناء على ما يف خميلته من �شور واهية عنهم. اإن العقائدي اإن�شان 
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على  بناء  يتحرك  لطبيعته،  خالفًا  باإرادته  ُم�شري  خُمري،  ل  ُم�شري 
دوافع �شبه غريزية من �شنع غريه، حتد من قدراته على فهم كيف 
يعمل العامل الذي يعي�ض فيه، وملاذا يعمل بالطريقة التي يعمل بها، 
وما هي القوى احلقيقية التي حتركه، وكيف ميكن له التاأثري فيها. 
النا�ض  تربط  التي  العالقة  طبيعة  فهم  على  قدراته  من  حتد  كما 
بهم،  حتيط  التي  والتكنولوجية  والجتماعية  الطبيعية  بالبيئة 
املتغرية من فر�ض.  الظروف  تتيحه  ال�شتفادة مما  وكيف ميكنهم 
وهذه �شفات ت�شعف قدرات العقائدي على ا�شتخدام العقل والعلم 
والتجربة للتعامل مع الأحداث وال�شياء والتحديات بكفاءة وواقعية، 

وحترمه بالتايل من موؤهالت القيادة اجلماعية واملجتمعية. 
بالإمكان اخت�شار كل �شيء  لي�ض  اأنه  يعي  اأن  الإن�شان  اإن على 
يف احلياة يف �شيء واحد فقط، وبالتايل لي�ض باإمكان اإن�شان اأو من 
يف  وامل�شتقبل  واحدة،  فكرة  يف  الأفكار  كل  يخت�شر  اأن  م�شلحته 
�شورة خيالية واحدة. وملا كانت احلياة معقدة، واأنها تزداد تعقيدًا 
كانت  لو  واحدة، حتى  الفكر يف فكرة  اخت�شار  فاإن  يوم،  بعد  يومًا 
مقد�شة، من �شاأنه اأن يقود الإن�شان املعني اإىل الوقوع يف اأخطاء بال 
عدد. اإن تزايد تعقيدات احلياة تفر�ض على كل اإن�شان اأن يتعامل مع 
اأ�شخا�ض ل يوؤمنون مبا يوؤمن به من عقائد، ول ي�شعون اإىل ما ي�شعى 
اإليه من اأهداف، وهذا يحتم عليه اأن ي�شتخدم اأكرث من اأداة واأكرث 
من اأ�شلوب يف التعامل مع الغري من النا�ض واإدارة �شوؤون حياته. وهذا 
ي�شتوجب بدوره اعرتاف الإن�شان ب�شرعية اأكرث من فكرة و�شالحية 
اأن ي�شل  الوا�شع من دون  اأداة كي يجدف يف بحر احلياة  اأكرث من 

طريقه وينتهي به املطاف يف قعر بحر مظلم. 
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يتاأثر عقل كل اإن�شان موؤمن باأفكار اإيديولوجية �شمولية ونظريات 
حتمية كما يتاأثر البع�ض ب�شرب الكحول وتعاطي املخدرات. ومع اأن 
النا�ض يتاأثرون بتلك الأ�شياء بدرجات متفاوتة تبعًا لنوعية الكحول 
واملخدرات ومدى اإدمانهم عليها، اإل اأن كل الكحول وكل املخدرات 
ت�شلب جزءًا كبريًا اأو �شغريًا من قدرة العقل على التفكري الواعي، 
وتعطله عن ممار�شة الن�شاطات التي ُخلق من اأجل ممار�شتها مثل 
ت�شعف  العقائدية  اأن  يعني  وهذا  ب�شفاء.  والتفكري  بنقاء  احلب 
قدرة العقل على التمييز بني ال�شواب واخلطاأ، بني العدل والظلم، 
ما يف�شح املجال للعواطف والأحالم والأوهام كي ت�شتويل على دور 
اإن  الأ�شياء.  على  واحُلكم  الهامة  القرارات  باتخاذ  وتقوم  العقل 
جناح الكحول واملخدرات يف تعطيل العقل، كثريًا ما يقود املتاأثر بها 
حني يفقد ال�شيطرة على حوا�شه اإىل البوح مبا لديه من م�شاعر كبت 
وحرمان وكراهية وح�شد وغرية جتاه غريه من النا�ض من دون وعي. 
وال�شحافيني  للكتاب  العام  الحتاد  موؤمتر  انعقاد  اأثناء 
من  الزمالء  احد  �شرب  تون�ض،  يف  اإليه  اأ�شرنا  الذي  الفل�شطنيني 
لتعطيل  اخلمر  من  يكفي  ما  القاهرة  يف  اجلامعية  الدرا�شة  اأيام 
عقله جزئيًا عن العمل، ما جعله يوجه التهم وال�شتائم لل�شيد حممود 
غنيم ع�شو اللجنة املركزية حلركة فتح اأمام النا�ض من دون �شبب. 
وحني اأم�شكت بيده وحاولت جره بعيدًا عن النا�ض، نظر اإيّل بغيظ 
وبداأ يقول اأ�شياء مل يكن باإمكاين اأن اأتخيلها... ُتهٍم و�شتائم عربت 
لأنني متتعت بحياتي وحريتي وحققت جناحًا يف  عن ح�شد وغرية 
اجلامعة اأف�شل منه. نعم، لقد َحَرم الزميل نف�شه من اأ�شياء كثرية 
اأ�شبح  اأن  بعد  بريوت  يف  اخلمر  �شرب  تعلم  لكنه  الدرا�شة،  اأثناء 
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»قائدًا«، على اأمل اأن يعو�ض بع�ض ما فاته يف القاهرة، من دون اأن 
يدرك اأن ما فات مات، واأنه ل ميكن تعوي�ض ما فات ب�شبب اختالف 
اعتناق  اإن  والرتباطات.  والإمكانيات  وال�شن  واملواقع  الظروف 
اإيديولوجية والتع�شب لها، �شواء كانت اجتماعية ثقافية مثل الدين، 
اجتماعية  اأو  والراأ�شمالية،  املارك�شية  مثل  اقت�شادية  اجتماعية  اأو 
العقل،  تعطيل  يف  يت�شبب  والإثنية  املتطرفة  القومية  مثل  �شيا�شية 
ويفتح املجال وا�شعًا للعواطف والأحقاد الدفينة لتعرب عن نف�شها يف 

اب�شع �شورها، كارتكاب جرائم القتل اجلماعي والتطهري العرقي. 
االإيدي�جلية واحلرية

مع  باأنها متلك احلقيقة،  الدعاء  اإىل  اإيديولوجية  كل  ميل  اإن 
امل�شتقبلية  والوعود  الأ�شا�شية  واملبادئ  الفكرية  املنطلقات  تباين 
اإحداها  تكون  اأن  املمكن  غري  من  يجعل  املختلفة،  لالإيديولوجيات 
�شائبة متامًا، فيما تكون جميع العقائد الأخرى خمطئة كليًا. وهذا 
املوقف  اأو  الراأي  يف  توافق  يحدث  اأن  امل�شتحيل  �شبه  من  اأن  يعني 
ت�شكيل  اإعادة  اإىل  ت�شعى  دينية  غري  اأو  دينية  اإيديولوجيات  بني 
الهياكل ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية يف املجتمع. 
لذلك كان قبول كافة العقائد بحرية الفكر والراأي وحقوق متبادلة 
اليديولوجيات  لتعاي�ض  الوحيدة  العملية  الو�شيلة  هو  ومت�شاوية 
واحلفاظ على وحدة املجتمع و�شمان ال�شلم الجتماعي. وحيث اأن 
فاإن  للغاية،  �شعبة  ق�شية  يعترب  كهذا  مبوقف  العقائد  معظم  قبول 
على الدولة اأن تبتعد عن التم�شك باأية اإيديولوجية، واأن تفر�ض على 
اأن  يعني  وهذا  الختالف.  يف  الآخر  حق  احرتام  املختلفة  العقائد 
التحلل من الروابط املُكبلة للعقل واملعادية للحرية والآخر بالن�شبة 



207

و�شيوع  العقل  و�شيادة  الفكر  حلرية  املدخل  هو  واجلماعة  للفرد 
جماًل  واملجتمع  لالإن�شان  يوفر  الذي  الوحيد  الإطار  اإنه  املنطق.. 
عقله  يقبله  ما  اإن�شانية  جتربة  كل  ومن  فكر  كل  من  لياأخذ  وا�شعًا 
الطريق  باإن�شانيته، وميهد  اإح�شا�شه  يعمق  وما  الفردي واجلماعي، 

اأمامه لتحقيق التنمية والنمو.
التحاور بني  اإمكانيات  اإ�شعاف  العقائدي يف  التع�شب  يت�شبب 
العقائديني، ولهذا نالحظ اأن »حوار الأديان« مل يتو�شل اإىل توافق 
اأتباع  يف الآراء اأو املواقف، واأن العنف والعداء وال�شك املتبادل بني 
الديانات املختلفة ل يزال يف ت�شاعد، ما يجعل حوار الأديان يبدو 
بنجاح  التحاور  ميكن  ل  اأخرى،  ناحية  من  طر�شان.  حوار  وكاأنه 
مبقولت  القبول  يعني  ذلك  لأن  عقيدته،  داخل  من  عقائدي  مع 
تلك العقيدة من حيث املبداأ، والتوجه نحو احلوار حول تفا�شيل ل 
يتحاور  اأن  الواجب  من  بل  املمكن  من  لكن  كثريًا.  ُتوؤخر  ول  ُتقدم 
العقائديون املوؤمنون باإيديولوجية واحدة فيما بينهم با�شتمرار، لأن 
احلوار وما يطرحه من اأ�شئلة وت�شاوؤلت هو ال�شبيل الوحيد لتطوير 
مفاهيمهم وتعديل مواقفهم. اإن على كل مفكر وفيل�شوف يختلف مع 
اأن  عليه  اأي  اأتباعها من خارجها،  مع  يتحاور  اأن  اإيديولوجية  فكرة 
يقوم بنقد مبادئها الأ�شا�شية وتفنيد اإدعاءاتها، وطرح بديل علمي 
واإن�شاين ملا تقوم عليه من مبادئ وتخيالت، لأن العقائد، على الرغم 
كلفتهم  واأنها  القليل،  اإل  لالإن�شانية  تقدم  من دميومة معظمها، مل 

الكثري:
وحققت . 1 اإيديولوجي  اأ�شا�ض  على  قامت  التي  الدول  كل  اإن 

جناحًا يف بادئ الأمر انتهت اإما اىل الف�شل، او اىل الرتاجع والنهيار. 



208

والإمرباطورية  امل�شيحية،  تبنت  التي  الرومانية  فالإمرباطورية 
ال�شوفييتية  والإمرباطورية  الإ�شالم،  تبنت  التي  والرتكية  العربية 
التي قامت على املارك�شية انتهت كلها بالنهيار. من ناحية اأخرى، 
اأهدافها  حتقيق  يف  قومية  اأ�ش�ض  على  قامت  التي  الدول  كل  ف�شلت 
على املدى الطويل، ما جعل بع�شها يتحول اإىل جمتمعات عن�شرية 
اإىل حد بعيد، وقاد بع�شها الآخر اإىل ارتكاب جرائم اإن�شانية بحق 
غريها من �شعوب، كما فعل اليابانيون والأملان وال�شربيون والبي�ض 

يف جنوب اإفريقية وال�شهاينة يف فل�شطني ولبنان.  
اإن حماولت اإعادة بناء جمتمع على اأ�ش�ض اإيديولوجية كان . 2

كما  احلا�شر،  يف  يرافقها  الف�شل  جعل  املا�شي  يف  الف�شل  ن�شيبها 
حدث يف اأفغان�شتان وال�شودان و�شربيا. ويف املقابل، تكللت حماولت 
اإعادة بناء جمتمع عقائدي فا�شل على اأ�ش�ض غري عقائدية بالنجاح، 

كما حدث يف اليابان وال�شني ورو�شيا بعد انهيار ال�شيوعية.
التاريخ . 3 ي�شري  كما  والتحرر،  التنمية  يف  جتربة  اأجنح  اإن 

الدينية  الإيديولوجيات  عن  بعيدًا  اأمريكا  يف  حدثت  احلديث، 
الثمانينيات  الأمريكي يف  املجتمع  لكن حتول  واملارك�شية،  والقومية 
ا�شتبدادية  حاكمة  ونخبة  احلر  ال�شوق  على  تقوم  ايديولوجية  نحو 
حتكم با�شم الدميقراطية قاد اأمريكا اإىل الدخول يف اأزمة طاحنة 
على  باخلروج  اإل  ب�شالم  منها  اخلروج  بالإمكان  اأن  اأعتقد  ل 

الإيديولوجية اجلديدة. 
�شابقًا . 4 عليها  هيمنت  اأو  عليها  تهيمن  التي  املجتمعات  اإن 

فل�شفات �شمولية واأنظمة حكم ايديولوجيية ف�شلت يف حتقيق التقدم 
والتنمية و�شمان احلد الأدنى من حريات الإن�شان وحقوقه وكرامته.
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التي  فاليديولوجية  الآخر،  �شد  القمع  متار�ض  ايديولوجة  كل 
تقوم على ثقافات تقليدية قدمية متار�ض القمع �شد املراأة والطفل 
ديني  اأ�شا�ض  على  تقوم  التي  واليديولوجية  الرجل،  خالل  من 
اتباعها  واملُت�شائلني من  الأخرى  الديانات  اأتباع  القمع �شد  متار�ض 
من خالل ن�شر ثقافات الوعظ واخلوف والتخويف والوعيد. ونظم 
احلكم اليديولوجية التي تقوم على �شرعية تاريخية متار�ض القهر 
والبريوقراطية  واملخابراتية  البولي�شية  القمع  اأداوت  با�شتخدام 
اأفكار  عن  املنبثقة  اليديولوجية  واأن  كما  الإعالمية،  واملوؤ�ش�شات 
قومية عن�شرية متار�ض القمع �شد املنتمني لقوميات وثقافات خمتلفة 
اأما اليديولوجية  اإن�شانيتهم.  من خالل م�شادرة حقوقهم وحتقري 
فتمار�ض  والراأ�شمالية  املارك�شية  مثل  مادي  اأ�شا�ض  تنطلق من  التي 
وال�شعوب  ال�شعيفة  الفئات  �شد  والتفرقة  وال�شتغالل  الحتكار 
املُ�شت�شعفة. لي�ض هناك ايديولوجية حترتم اإن�شانية الإن�شان وتقدر 
من  وغريهم  اأتباعها  بني  وت�شاوي  كاملة،  بحقوقه  وتعرتف  عقله 
وطن  يف  البقاء  يختار  الذي  الإن�شان  على  يفر�ض  وهذا  مواطنني. 
ت�شيطر عليه فل�شفة �شمولية ل يوؤمن بها اأن ُيربمج عقله على اإتباع 
اأ�شلوب يقوم على الزدواجية... اأن ُيبطن ما ل ُيظهر، اأن يقول ما 
ل يفعل، اأن يدافع اأحيانًا عما ل يوؤمن به، اأن يتظاهر بت�شديق ما 
ي�شمع واإن تناق�ض مع قناعاته، واأن يقبل لنف�شه اأن ي�شبح يف اأعني 
املقربني منه كاأولده واأ�شدقائه وطالبه مثاًل جيدًا للنفاق. اأما من 
اأو  العمالة  اأو  باخليانة  التهام  يتوقع  اأن  فعليه  كهذا  �شلوكًا  يرف�ض 
ثمن  وهو  واملالحقة،  العزل  ملحاولت  والتعر�ض  الإحلاد،  اأو  التاآمر 

معقول يف �شبيل احلرية والكرامة.
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توفر املجتمعات املغلقة التي تلف نف�شها بعلم الوطن، وتلك التي 
ل�شيادة  ثقافية  اجتماعية  بيئة  اأف�شل  الرتاث  بطني  وجوهها  تطلي 
اليديولوجيات الأكرث جهاًل وت�شلياًل، والأقدر على ممار�شة القمع 
ثقافية  بيئة  اأف�شل  املفتوحة  املجتمعات  توفر  املقابل،  ويف  والكبت. 
روح  و�شيادة  الثقافية  والتعددية  والراأي  الفكر  حلرية  اجتماعية 
توؤمن  املفتوحة  فاملجتمعات  النا�ض.  بني  والتاآلف  املتبادل  الت�شامح 
باأن ال�شك هو اأف�شل طريقة لالإميان، واأن ا�شتخدام العقل هو اجنع 
و�شيلة للو�شول اإىل اليقني، واأن مواجهة التحديات احلياتية املتغرية 
اجلهود  تعرثت  كلما  واملنطق  والعقل  العلم  اإىل  الرجوع  ت�شتوجب 
وازدادت الأمور تعقيدًا. اإن الإن�شان احلر غري امللتزم بايديولوجية 
حمددة يدرك اأن الإن�شانية كل ل يتجزاأ، واأن ال�شري ُقدمًا على طريق 
التطور ي�شتوجب التعلم من جتارب كل ال�شعوب، فالتجربة الإن�شانية 
يف  ال�شعوب  كل  اأ�شهمت  ح�شارية  واجنازات  علمية  معارف  توفر 
تطويرها، ما يجعلها ملكًا للب�شرية جمعاء، وعربًا ل يجوز اإهمالها اأو 

الت�شرف يف غيابها. 
اإن كل نظام تاأ�ش�ض على قاعدة ايديولوجية كان نظامًا م�شتبدًا، 
لهم حقوقًا  باأن  يعرتف  اأن  دون  من  واجبات  املواطنني  على  فر�ض 
حني  قدميًا  ال�شني  حال  هو  هذا  كان  ولقد  لواجباتهم.  م�شاوية 
�شيطر عليها اإمرباطور تكلم با�شم الآلهة، وحال اأوروبا حني هيمنت 
عليها الكني�شة الكاثوليكية خالل الع�شور الو�شطى، وحال كل البالد 
اأن  اإذ  الع�شرين.  القرن  يف  املارك�شية  الفكرة  عليها  هيمنت  التي 
والهيمنة  وال�شلطة،  الفكر  احتكار  اإىل  عمومًا  اليديولوجيات  ميل 
الفردية  ال�شلوكيات  بتوجيه  والقيام  القت�شادية،  الن�شاطات  على 
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والعالقات الجتماعية يف الجتاه الذي يعزز �شلطاتها جعل من غري 
اأن  الأ�شعب  ومن  ايديولوجي،  جمتمع  يف  احلرية  ت�شود  اأن  املمكن 
ينجح نظام حكم عقائدي يف حتقيق ما ت�شبو اإليه جموع املواطنني 
مقدور  يف  جتعل  فاحلرية  اجتماعي.  و�شلم  وتقدم  حرية  من 
القادة  اأن يكت�شف الخطاء ويقوم بت�شحيح ما قد يرتكبه  املجتمع 
عند  ال�شيا�شية  وغري  ال�شيا�شية  امل�شارات  وتعديل  منها،  واحلكام 
احلاجة. لكن غياب احلرية يحرم ال�شعوب من ت�شحيح الأخطاء، 
اأمر غري  اأوًل، وهذا  باخلطاأ  بالعرتاف  تبداأ  الت�شحيح  لن عملية 
ممكن يف عرف اأنظمة احلكم ال�شتبدادية والعقائدية. اإذ بدًل من 
العرتاف باخلطاأ والعمل على جتاوزه ب�شرعة، تتجه اأنظمة احلكم 
اجلرائم  وارتكاب  الأخطاء  تربير  اإىل  عادة  والعقائدية  امل�شتبدة 
النا�ض. لذلك يف غياب احلرية وهيمنة  اأحيانًا لإخفائها عن عيون 
اليديولوجية، وعدم العرتاف ب�شرعية النتخاب وتداول ال�شلطة يف 
املجتمع تتكر�ض الأخطاء وتزداد اجلرائم ويتخلف ال�شعب والوطن.

العقائدية والفكر
على  الف�شائية  والقنوات  العربية  اجلرائد  ت�شفي  ما  كثريا 
و«ُمفكر  اإ�شالمي«  و«ُمفكر  األقابا مثل: »ُمفكر قومي«  املثقفني  بع�ض 
باأنه ل يوجد عقائدي يتمتع بالقدرة على  مارك�شي«، من دون وعي 
التفكري بحرية. لهذا ل يوجد اإن�شان ميكن اأن يو�شف باأنه مفكر ما 
دام مرتبطًا باإيديولوجية وموؤمنًا بحيثياتها وحتمياتها، لأن نظرته ملا 
يحيط به من اأمور وعالقته بالآخر حتددها اإيديولوجية، ولي�ض عقل 
اأر�ض الواقع.  اأو ظروف حياتية متغرية يعي�شها النا�ض على  متحرر 
اأو »جمتهد«  اأو »حملل«  اإن من املمكن و�شف عقائدي باأنه »مثقف« 
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اأو »فقيه«، لكنه بالتاأكيد لي�ض مفكرًا، لأن اأف�شل ما ُيح�شن عقائدي 
وتربير  و�شرح طال�شمها،  الدفاع عن مزايا عقيدته،  به هو  القيام 
اأخطائها وما قد يرتكبه قادتها من جرائم بحق غريهم من النا�ض. 
�شفات،  من  فيه  لي�ض  مبا  �شخ�ض  و�شف  ي�شح  ول  يجوز  ل  لذلك 
ول متجيد اإن�شان ل�شبب ل عالقة له باملُ�شبب. اإن الفكر لي�ض نتاجًا 
عاطفيًا ول معجزة فردية حتدث خارج نطاق العقل والوعي، ول تراثًا 
مقد�شًا غري قابل للنقد، كما اأن التفكري لي�ض تقليدًا يرثه الإن�شان اأبًا 
تتوقف حلظة  ل  اإن�شانية خالقة  وموهبة  بل عملية علمية  عن جد، 
املفكر  اأما  نف�شها.  وجتديد  فر�شياتها  ومراجعة  ذاتها  نقد  عن 
العلمية  املعرفة  على  املوؤ�ش�ض  العقل  با�شتخدام  يلتزم  �شخ�ض  فهو 
واملنطق والتجربة، ل يقبل حتميات تاريخية اأو غري تاريخية، ي�شع 
كل اليديولوجيات على نف�ض امل�شتوى وينظر اإليها بو�شفها فل�شفات 
حياتية متلك ايجابيات و�شلبيات. وهذا من �شاأنه اأن يقود كل مفكر 
بعقيدة واحدة على عالتها وحتديد موقفه  القبول  اإىل رف�ض مبداأ 
على اأ�شا�شها، ويفر�ض عليه اأن يقوم ب�شرح كل عقيدة واإي�شاح ما لها 
من ح�شنات وما عليها من ماآخذ، ثم يطرح ما لديه من اأفكار ويرتك 

لل�شعب حرية الختيار وتقرير م�شريه بنف�شه. 
يوؤمن كل عقائدي ملتزم باأن اإيديولوجيته ت�شكل فل�شفة حياتية 
وم�شارات  الإن�شان  بحياة  يتعلق  فيما  كامل احلقيقة  متكاملة متلك 
التطور احل�شاري وامل�شتقبل، ما يقوده اإىل �شياغة اأفكاره وحتديد 
والتوقعات  الأ�شا�شية  الفكرية واملبادئ  بناء على املنطلقات  مواقفه 
ثالثة  اإىل  العقائد عامة  ت�شنيف  العقيدة. وميكن  لتلك  امل�شتقبلية 
اأ�شناف رئي�شية: عقائد اجتماعية ثقافية اأي دينية تقوم على الغيب 
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والإميان مبعجزات ل ميكن اإثباتها علميًا ول التاأكد من �شحة وقوعها 
عمليًا، وعقائد اجتماعية �شيا�شية اأي قومية واإثنية تقوم على الدعاء 
بوحدة ال�شعوب وحقها يف تقرير امل�شري وتفوق بع�ض ال�شعوب على 
غريها، وعقائد اجتماعية اقت�شادية اأي نظم اقت�شادية وترتيبات 
العامل  بان  الدعاء  على  تقوم  املارك�شية  مثل  واجتماعية  �شيا�شية 
املادي هو القوة املحركة للتاريخ. وفيما تطلب العقيدة القومية من 
اأتباعها الإميان بوحدة الأر�ض والتاريخ وال�شعب وامل�شري والثقافة 
والهوية، تطلب املارك�شية من اأتباعها الإميان باأن ال�شراع الطبقي 
والدولة  املال  راأ�ض  ظلم  من  الفرد  لتحرير  الوحيدة  الو�شيلة  هو 
فتطلب  الدينية  العقيدة  اأما  العاملي.  امل�شتوى  على  العدالة  وحتقيق 
من اأتباعها الإميان بقوى غيبية حمددة واللتزام مببادئ اأخالقية 
امل�شيحية  مثل  الدينية  العقائد  بع�ض  وهناك  مقد�شة.  وكتب  معينة 
ما  احلياة،  بعد  مبا  املتعلقة  احلقيقة  متلك  باأنها  تدعي  والإ�شالم 
يجعلها ل ترتك لأتباعها خيارات لتخيل امل�شتقبل والتفكري يف كنه 

احلياة والكون. 
من  احلقيقة  كل  اأو  معظم  ي�شتوحي  العقائدي  اأن  وحيث 
التي  الأطر  خارج  للتفكري  وجيها  �شببًا  يجد  ل  فاإنه  اإيديولوجيته، 
حتددها تلك العقيدة. اإن اأق�شى حرية متنحها عقيدة لأتباعها هي 
واملقولت  الغيبيات  املزيد من  للبحث عن  الغو�ض يف داخلها  حرية 
الغو�ض  اأن  وحيث  وتوقعات.  اإدعاءات  من  لديها  ما  تكر�ض  التي 
عن  والبحث  الذات  خارج  التفكري  عن  العقائدي  ي�شغل  الذات  يف 
يناأى  فاإنه  واأزمات،  حتديات  من  املجتمع  يواجهه  قد  ما  م�شببات 
بنف�شه عادة عن الأخطاء، ويتجه نحو اإلقاء م�شوؤولية كل ف�شل على 
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غريه من النا�ض ب�شبب عدم فهمهم ملبادئ العقيدة، اأو ب�شبب عدم 
قيامهم بتطبيق النظرية العقائدية كما يجب. ويف �شوء هذا املنطق، 
ي�شبح املزيد من النغما�ض يف طال�شم العقيدة، والتم�شك مبقولتها 
الوحيد  ال�شبيل  هو  الرنانة  �شعاراتها  وترديد  تتقادم،  ل  التي 
التم�شك  يجعل  وهذا  التحديات.  ومواجهة  الأزمات  من  للخال�ض 
باملواقف والطقو�ض املوؤ�ش�شة على مبادئ عقائدية من وجهة نظر كل 
عقائدي ملتزم هو يف حد ذاته فعل حقيقي من �شاأنه حل الإ�شكالت 

املجتمعية وحتقيق املُنى.
اإن اإدعاء كل عقائدي اأنه ميتلك احلقيقة يدفعه دومًا، ومن حيث 
ل يدري، اإىل منح نف�شه حقًا ل مينحه لالآخرين، بل يعمل جاهدًا على 
حرمان الآخرين منه. اإنه يرى اأن من حقه اأن ينتقد اآراء الآخرين 
ويقلل من �شاأن نظرياتهم، وُيحقر اأحيانًا اأفكارهم ومواقفهم، وي�شكك 
عمومًا يف وعيهم واإخال�شهم من دون اأن ي�شمح لهم بنقد نظرياته 
الأخرى،  عن  تختلف  عقيدة  كل  دامت  وما  اآرائه.  يف  الت�شكيك  اأو 
وتدعي يف الوقت ذاته باأنها متتلك احلقيقة دون �شواها، فقد اأ�شبح 
من ال�شعب جدًا قبول عقيدة مببداأ الدميقراطية الذي يقوم على 
العرتاف بحقوق فكرية و�شيا�شية واجتماعية ودينية مت�شاوية لكافة 
اأفراد املجتمع. ويف الواقع، تقوم كل عقيدة وتعي�ض لي�ض على �شيت 
اجنازاتها يف جمالت التنمية اأو احلرية اأو العلم اأو العدالة، بل على 
نفي الآخر واإق�شائه والت�شكيك يف عقالنيته. ومن خالل نفي الآخر 
تهيمن  الذي  املجتمع  على  نظرها  وجهة  بفر�ض  عقيدة  كل  تقوم 
الثقايف  والتمحور  الفكري  اجلمود  من  حالة  بذلك  حُمدثة  عليه، 
والرياء الجتماعي والذعر ال�شيا�شي والتخلف العلمي والقت�شادي.
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االيدي�ل�جية ومبداأ الت�صامح
الديانات  اأتباع  مع  الت�شامح  اإىل  عامة  الإ�شالمية  الدول  تتجه 
الأخرى مثل الهنود والربيطانيني والأمريكيني وال�شينيني، والتعامل 
معهم بال ح�شا�شيات تذكر. يف املقابل، ترف�ض غالبية تلك الدول، 
دينه  عن  يرتاجع  م�شلم  مع  الت�شامح  عامة  امل�شلمون  يرف�ض  كما 
ويعتنق دينًا اآخرًا، اإذ يقوم املتزمتون عادة بنبذ »املُرتدين« وتكفريهم 
وعقابهم بق�شوة وقتلهم اأحيانًا. كيف ميكن تربير الت�شامح مع عدو 
بريطاين مثال مار�ض التفرقة �شد العرب وامل�شلمني عقودًا ويرف�ض 
اأخ  الت�شامح مع  ديانتهم وثقافتهم وتراثهم جملة وتف�شياًل، وعدم 
يكن املحبة لأخيه العربي اأو الباك�شتاين، لكن له راأي خمتلف فيما 
يتعلق بامل�شاألة الدينية؟ وكيف يجوز لدولة اإ�شالمية اأن تت�شامح مع 
بوذي اأو هندو�شي ل ي�شوم �شهر رم�شان يف بالدها، وترف�ض جمرد 
اأحيانًا  وتقوم  املبارك،  ال�شهر  ذلك  ي�شوم  ل  م�شلم  على  ال�شكوت 
مبعاقبته و�شجنه؟ اإن موقفا كهذا يعك�ض ازدواجية يف امل�شلك، وميثل 
والدينية،  الجتماعية  وحريته  الإن�شان  اإرادة  على  �شافرًا  ُعدوانًا 
وحكمًا جائرًا ي�شتهدف حتقريه والنيل من كرامته. وكما نعلم جميعًا، 
عن  احلقيقة  ُيخفي  اأن  رم�شان  �شهر  ب�شيام  يلتزم  ل  من  يحاول 
غريه من النا�ض، ما ي�شطره يف معظم احلالت اإىل الكذب والنفاق. 
اأن �شيا�شة فر�ض �شعائر وطقو�ض دينية وتقاليد ثقافية  وهذا يعني 
الأخالقي،  النحراف  على  ت�شجع  والإق�شاء  والعزل  الإرهاب  بقوة 
وتت�شبب يف تنمية عادات غري �شحية يف كل جمتمع يخ�شع ل�شلطة 

دينية.
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�شمعُت على الراديو قبل ب�شعة اأ�شهر مقابلة مع اأحد كبار جنوم 
هوليوود من اليهود، �شاألته املذيعة عن منبع حما�شه لدعم اإ�شرائيل 
مع اأنه تخلى عن يهوديته منذ �شنني واأعلن اإحلاده. قال الرجل، »نعم 
يعني يف  باليهود«. وهذا  اأومن  لكنني  باليهودية،  اأومن  ل  اأنا ملحد 
تقديري اأنه يح�شر انتماءه اإىل اليهود والفكرة اليهودية يف الق�شايا 
اإ�شرائيل،  جرائم  على  ي�شكت  يجعله  ما  وال�شيا�شية،  الثقافية 
اأهدافهم  حتقيق  على  ويعمل  عامة،  اليهود  ق�شايا  بدعم  ويقوم 
امل�شلمني  باإمكان  فهل  لدينهم.  رف�شه  مع  لأنف�شهم  ير�شمونها  كما 
لكل  اأن يرتكوا  باإمكانهم  الفكرة؟ هل  ا�شتيعاب هذه  والعرب عامة 
من  رم�شان  �شهر  �شوم  وحرية  عدمه،  من  الإميان  حرية  �شخ�ض 
كامل  وعليه  احلقوق  كامل  له  منهم  واحدًا  يعتربونه  واأن  عدمه، 
الواجبات املجتمعية ما دام ينتمي اإليهم وي�شحي بوقته من اأجلهم، 
ويقدم علمه وفكره خدمة لق�شاياهم؟ هناك العديد من الآيات يف 
اإذ  النا�ض على احرتام خيارات غريهم،  التي حتث  الكرمي  القراآن 
يقول �شبحانه وتعايل على �شبيل املثال يف �شورة يون�ض، اآية 108، »ُقْل 
ا َيْهَتِدي  َ ُكْم َفَمِن اْهَتَدى َفاإِمنَّ بِّ قُّ ِمن رَّ ا�ُض َقْد َجاءُكُم احْلَ َيا اأَيَُّها النَّ

لُّ َعَلْيَها َوَما اأََنْا َعَلْيُكم ِبَوِكيٍل«.  ا َي�شِ َ منَّ لَّ َفاإِ ِلَنْف�ِشِه َوَمن �شَ
اإن النتماء لديانة معينة هي �شدفة تاريخية تفر�ض نف�شها على 
كل اإن�شان حال خروجه من رحم اأمه، اإذ يولد كل منا يف ديانة من 
دون اأن يكون له راأي يف ذلك. لهذا ل يجوز اأن ت�شبح �شدفة امليالد 
واأن ت�شبح  اأو تعديل جزء منه،  الإن�شان الذي ل ميكن تغيريه  قدر 
ومواقفه  حياته  يف  تتحكم  قوة  اإن�شان  كل  فيها  يولد  التي  الديانة 
وم�شريه، وتقوم بتنظيم عالقته باأخيه الإن�شان. واإذا كانت هناك 
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م�شئولية عن عملية اخللق وامليالد واجلينات فهي م�شئولية اخلالق 
وحده، ول يجوز لأي خملوق اأن يفر�ض راأيه على غريه ويقوم بكبت 
حريته ومنعه من التفكري بطريقة خمتلفة واختيار عقيدة مغايرة. 
وهناك اآيات يف القراآن ت�شري اإىل اأن كل دين من عند اهلل، واإن مل 
يقم كل قوم باحلفاظ على دينهم والتم�شك بن�شو�شه. فعلى �شبيل 
ٍة  اأُمَّ »َوِلُكلِّ   ،47 اآية  يون�ض،  �شورة  يف  وتعايل  �شبحانه  يقول  املثال، 
َي َبْيَنُهم ِباْلِق�ْشِط َوُهْم َل ُيْظَلُموَن«. كما  �ُشوٌل َفاإَِذا َجاء َر�ُشوُلُهْم ُق�شِ رَّ
ِكَتاٌب  َوَلَها  اإِلَّ  َقْرَيٍة  اأَْهَلْكَنا ِمن  اآية 4، »َوَما  يقول يف �شورة احلجر، 

ْعُلوٌم«.  مَّ
اإلهية  حلكمة  حتمًا  جاء  واجليني  والديني  الثقايف  التعدد  اإن 
اإثراء حياة الإن�شان وجعلها اأكرث متعة واإثارة، ما يفر�ض  ت�شتهدف 
اأنف�شننا من  اأن نحرتم تلك احلكمة ونقبل بها، واأن ل نحرم  علينا 
النا�ض الذين يتنازلون عن ديانتهم  اإن معظم  العي�ض بحرية.  متعة 
اأو م�شايرة  لأ�شباب م�شلحية  اأخرى يقومون بذلك  ويعتنقون ديانة 
ملن يعي�شون معهم من دون اإميان حقيقي، اأو لقناعة را�شخة جاءت 
بعد بحث. فهناك من ترك امل�شيحية والهندو�شية واعتنق الإ�شالم، 
من  وهناك  البوذية،  واعتنق  واليهودية  امل�شيحية  ترك  من  وهناك 
اأو  ل�شبب  اأخرى  ديانة  يدخل  ومل  فيها  ولد  التي  ديانته  عن  تخلى 
لآخر. وهناك اأي�شًا من قرر البتعاد عن كل اإيديولوجية دينية وغري 
دينية لأنه يرى كل اإيديولوجية �شجنًا، واأن ال�شجن ل ُي�شتبدل ب�شجن 
اآخر حتى واإن كانت غرفه مريحة ولها نوافذ تطل على البحر. وما 
دام اهلل هو اخلالق والعامل بكل �شيء، فال يجوز لإن�شان اأن يتهم اهلل 
باأنه اأوحي بديانة �شحيحة واأخرى خاطئة، بل علينا اأن ننظر اإىل كل 
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الديانات بو�شفها اأنهار خري تنبع من عني واحدة، جتري يف �شهول 
ووديان خمتلفة لرتوي حما�شيل متنوعة، وت�شب يف نهاية املطاف 

يف بحر الإن�شانية العظيم.
ديانتهم  باحرتام  الغرب  يطالبوا  اأن  امل�شلمني  حق  من  اإن 
ومقد�شاتهم وطرق عبادتهم، لكن على امل�شلمني يف املقابل اأن يحرتموا 
ديانات ومقد�شات غريهم وطرق عبادتهم اأي�شًا. اإن اإدعاء غالبية 
غالبية  واإدعاء  غريه،  دون  احلق  الدين  هو  الإ�شالم  باأن  امل�شلمني 
اإمكانية  يجعل  غريه،  دون  احلق  هو  دينهم  باأن  واليهود  امل�شيحيني 
الديانات م�شيعة  وحوار  الديانات �شعيفة،  اأتباع هذه  بني  التفاهم 
للوقت واجلهد. اإن احلل الوحيد لهذه املع�شلة يكمن يف احرتام كل 
طرف ملا تدعيه الأطراف الأخرى من مقولت دينية، وعزل الدين 
عن ال�شيا�شة، وا�شتلهام ق�شايا م�شرتكة ُتوحد ول ُتفرق، مثل حترير 
الإن�شان من الفقر واجلهل والظلم واملر�ض، وحتقيق ال�شلم والأمن 
كل  احرتام  اإن  احلروب.  �شبح  واإبعاد  البيئة،  وحماية  العامل،  يف 
طرف ملقولت غريه من اأتباع الديانات الأخرى ل يعني الإميان بتلك 
املقولت، بل العرتاف ب�شرعيتها من الناحية القانونية، وبحق كل 

اإن�شان يف الرتويج ملا يوؤمن به من اأفكار. 
رو�شية  اأ�شول  من  ينحدر  الذي  او�شتينوف  بيرت  الكاتب  يقول 
اجلن�شية  ويحمل  وفرن�شية  واإيطالية  واإثيوبية  و�شوي�شرية  واأملانية 
ال�شك  اإن  يفرقهم«.  والإميان  النا�ض  ُيوحد  ال�شك  »اإن  الربيطانية، 
غريزة اإن�شانية تدفع النا�ض نحو التفكري فيما يحيط بهم من اأ�شياء، 
اإن�شانيتهم، اإذ  وت�شجعهم على البحث عن احلقيقة التي تتحكم يف 
يقود ال�شك وما يفر�شه من تفكري وبحث وخيال اإىل اكت�شاف قوا�شم 
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املطلق  الإميان  لكن  باخلري.  عليهم  وتعود  النا�ض  توحد  م�شرتكة 
بعقيدة والدفاع عنها بو�شفها متلك احلقيقة دون �شواها من عقائد 
اأخرى يت�شبب يف وقوع خالفات يف الراأي واملواقف. لكن العقالء من 
الإن�شانية واحدة...  اأن احلقيقة  املطاف  نهاية  يكت�شفون يف  النا�ض 
يكت�شفون اأن اهلل واحد، واأن كل �شخ�ض يولد ويعي�ض طوياًل اأو قلياًل 
ثم ميوت، واأن متتع الب�شرية بحياة اآمنة يحتم عليهم تطوير اأهداف 

م�شرتكة جتمعهم وت�شعف احتمالت ال�شراع فيما بينهم. 
ملكية  تدعي  اإيديولوجية  اأو  بدين  الإميان  يعني  املقابل،  يف 
لي�ض  لأنه  خمتلفة  حقيقة  عن  البحث  بعدم  املوؤمن  اقتناع  احلقيقة 
ملثل تلك احلقيقة وجود. وهذا من �شاأنه اأن يغر�ض م�شاعر التفرقة 
�شد الغري من النا�ض وال�شتهانة بعقولهم، ويدفع املوؤمنني يف اجتاه 
اإغالق عقولهم لعدم حاجتهم لفكر خمتلف اأو تفكري. اإن قيام اإن�شان 
بتغيري راأيه وتطوير فكره وال�شك يف معتقداته هي من �شفات الوعي 
النقي�ض  من  املفاجئ  التحول  لكن  النف�ض.  مع  والأمانة  وال�شجاعة 
اإىل النقي�ض، كالتحول من الإ�شالم اإىل املارك�شية، اأو من املارك�شية 
اإىل الإ�شالم، فياأتي عادة نتيجة لأ�شباب ل عالقة لها بتفكري واع اأو 
علم اأو اكت�شاف حقيقة جديدة، بل نتيجة خليبة اأمل يف اإيديولوجية 
وحاجة لإيديولوجية بديلة تلبي حاجة ال�شخ�ض املعني للتبعية التي 
تربى عليها ول ي�شتطيع اأن يعي�ض من دونها. فكل اإيديولوجي تابع، 
وكل تبعية تتحول يف ظل اليديولوجية اإىل غريزة تلغي العقل وحاجة 

الإن�شان اإىل احلرية وال�شتقاللية. 
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امل�قف من ال�قت والعمل
هناك حكمة عربية م�شهورة تقول »الوقت من ذهب«. اأما يف بالد 
 .Time is money "الوقت مال" الغرب فتقول احلكمة املرادفة 
وما  الوقت،  مع  العرب  بها  يتعامل  التي  الطريقة  يراقب  من  لكن 
يحظى به من اهتمام يف املجتمع العربي، ف�شوف يكت�شف اأن الوقت 
يتعر�ض لالإهانة وال�شتباحة والتبذير. كما يكت�شف املراقب اأي�شًا اأن 
ون�شاَء، طالبًا  رجاًل  و�شيوخًا،  �شبابًا  العرب،  العظمى من  الغالبية 
ترفيهية  ن�شاطات  يف  وقتهم  من  كبريًا  جزءًا  يق�شون  وطالبات، 
وهذا  والتفكري يف كيفية "قتل الوقت".  ت�شتهدف "اإ�شاعة الوقت"، 
اأهمية  تعطي  ول  متامًا،  حكمتها  ُتخالف  العربية  الثقافة  اأن  يعني 
الوقت  اإىل  العربية عامة ما تزال تنظر  ال�شعوب  واأن  للوقت،  تذكر 
بو�شفه عبئًا عليها، ما ي�شتوجب التخل�ض منه بكل الطرق املتاحة: 
املقاهي  �شاعات يف  ق�شاء  التجارية،  والأ�شواق  ال�شوارع  الت�شكع يف 
�شاعات  واجللو�ض  َمَر�شية،  حب  عالقة  يف  و�شيجارة  اأرجيلة  مع 
واجلن�ض  العنف  على  ت�شجع  برامج  مل�شاهدة  تلفزيون  اأجهزة  اأمام 
عامة  وعي  وتزييف  الأطفال  عقول  بت�شميم  وتقوم  وال�شتهالك 
النا�ض. ومع ان�شغال النا�ض يف ن�شاطات ا�شتهالكية، واحلر�ض على 
املواقف  وتتعمق  والقت�شاد،  العامل  اإنتاجية  تنخف�ض  الوقت،  قتل 

ال�شلبية جتاه العمل، وي�شبح التخلف اأهم حقيقة على الأر�ض.
النظرة اإىل ال�قت

من  متفاوتة  بدرجات  الوقت  مع  الإن�شانية  املجتمعات  تعاملـْت 
احلذر  والحرتام  الكلي  الإهمال  بني  تراوحْت  والتقدير،  الحرتام 
الثقافات  طبيعة  اإىل  ذلك  يف  ال�شبب  ويعود  تقريبًا.  والتقدي�ض 
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التي  احل�شاري  التطور  مراحل  وتباعد  جمتمع،  كل  يف  ال�شائدة 
لدور  املجتمعية  القيادات  وعي  ومدى  املختلفة،  املجتمعات  تعي�شها 
الثقافة من  املتاحة، وتباين موقع  الفر�ض  الوقت يف ال�شتفادة من 
اإن نظرة الأفراد وال�شعوب للوقت وكيفية  حياة املجتمع بوجه عام. 
تعاملهم معه توؤثر تاأثريًا كبريًا ومبا�شرًا على حياتهم وعلى مدى ما 
يتحقق لهم من تقدم وعزة عرب التاريخ. فعلى الرغم من قيام بع�ض 
اجلماعات الإن�شانية بالتحايل على الوقت والتهرب من �شغوطاته، 
مل ي�شتطع اأي جمتمع اأن يتجنب ا�شتحقاقات الوقت اأو اإهماله لفرتة 
طويلة. ويف الواقع، مل ي�شتطع �شعب بناء م�شتقبل اأو التفكري يف �شنع 
م�شتقبل اأف�شل من دون اأن ياأخذ الوقت يف احل�شبان، ويقوم بتعزيز 
اأنه لي�ض يف مقدور الوقت اأن  دوره يف حياة الفرد واملجتمع. وحيث 
دومًا  ات�شفت  به  النا�ض  عالقة  فاإن  حمايدًا،  حتى  اأو  بريئًا  يكون 

بال�شعوبة والتعقيد والتحول من حال اإىل حال.
مع  تعاملت  التي  الإن�شانية  اجلماعات  اأن  الباحث  ُيالحظ 
الوقت بو�شفه �شيئًا ثمينًا كانت الأكرث تقدمًا من الناحيتني املادية 
وغري املادية. اإذ اأن ا�شتخدام الوقت املتاح بكفاءة مكن املجتمعات 
املعنية من اإنتاج املزيد من ال�شلع واخلدمات وتطوير العلوم والفنون 
والفكر، ما جعل حياة النا�ض اأكرث اأمنًا وراحة ومتعة، وعزز قدراتهم 
املجتمعات  اأما  واحلرب.  ال�شلم  حالتي  يف  التحديات  مواجهة  على 
الوقت  فاإن  به،  الكرتاث  وعدم  الوقت  اإهمال  اإىل  اجتهت  التي 
التخلف  مع�شالت  تعاين  فيما  خلفه  تلهث  وتركها  اأي�شًا،  اأهملها 
باأعبائه املادية واأبعاده الثقافية والقت�شادية والتكنولوجية والعلمية 
الفقر  من  التحرر  على  قدراتها  اأ�شعف  ما  ال�شواء،  على  والبيئية 
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ال�شتفادة  على  تعمل  ول  الوقت  تهمل  التي  فال�شعوب  وال�شتبداد. 
منه، لن يكون با�شتطاعتها املحافظة على موقعها بني الأمم، ول من 
حركة التاريخ، ول حتى النظر اإىل امل�شتقبل باأمل وتفاوؤل. لكن تلك 
ال�شعوب وجدت دومًا ما يكفي من الأعذار لتربير مواقفها ال�شلبية 
من الوقت، والتذرع بوجوب حماية ثقافة وطنية وتقاليد �شعبية تتفنن 
يف هدر دم الوقت، وتكري�ض التخلف على الأر�ض ويف الراأ�ض والقلب. 
مع اأن غالبية �شعوب العامل اأ�شبحت اليوم قادرة على وعي اأهمية 
الوقت وا�شتيعاب دوره املجتمعي، اإل اأن معظم املجتمعات الإن�شانية، 
وعرب جميع مراحل التاريخ التي �شبقت ع�شر ال�شناعة، مل حترتم 
الوقت بالقدر املطلوب، ومل تتعامل معه باإيجابية كافية. ويف الواقع، 
اجتهت كل ال�شعوب واجلماعات الإن�شانية قدميًا اإىل اعتبار الوقت 
التعامل  التخل�ض منه، بدًل من  اإىل حماولة  عبئًا عليها، ما دفعها 
ت�شتوجب  ثمينة  وفر�شة  ال�شتثمار،  ت�شتوجب  جمتمعية  كرثوة  معه 
ال�شتغالل. نتيجة لذلك، متتعت �شعوب الأزمنة القدمية وال�شعوب 
التي ل تزال تعي�ض يف ع�شور ما قبل ع�شر ال�شناعة بال�شعادة اأثناء 
قيامها باإ�شاعة الوقت. اأما ال�شعوب التي تقوم با�شتغالل ما لديها 
وثقافية  تعليمية  ون�شاطات  اقت�شادية  اإنتاج  عمليات  يف  وقت  من 
وبحثية وتطوير تكنولوجية فقد متتعت بال�شعادة يف جني املزيد من 
تبذل  املثال،  �شبيل  وعلى  القوة.  وعنا�شر  الراحة  واأ�شباب  الرثوات 
ال�شعوب العربية را�شية من مالها وجهدها و�شحتها على ن�شاطات 
العلمية والفكرية  الن�شاطات  اأكرث بكثري مما تنفق على  الوقت  قتل 
والثقافية يف بالدها. لكن الوقت، واإن �شاع بالن�شبة للبع�ض، ل ميوت 
ول يختفي ول يتهاون اأبدًا مع من يقوم باإهماله، فالوقت يعاقب كل 
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من يعتدي عليه ويحاول التقليل من �شاأنه.
العرب وال�قت 

ا�شتطالع  باإجراء  هيو�شنت  مدينة  يف  راي�ض  جامعة  قامت 
الع�شرين  القرن  من  ال�شبعينيات  اأوائل  يف  لبنان  يف  العام  للراأي 
نتائجه.  حتليل  يف  امل�شاهمة  �شرف  يل  كان  العربية،  الثقافة  حول 
يتعلق مبدى  �شوؤال  املو�شوع،  �شياق هذا  تعنينا يف  التي  الأ�شئلة  من 
اآخر  �شخ�ض  مع  تواعد  اإذا  ينتظر  اأن  العادي  الإن�شان  ا�شتعداد 
وتخلف ال�شخ�ض املعني عن الوقت املحدد. كانت الإجابة �شاعتني يف 
املعدل، وجاء اأحد الأجوبة ليقول يومًا كاماًل. بالتاأكيد تغريت الأمور 
بكثري مما  اأف�شل  اأ�شبحت  اأنها  اأعتقد  ل  لكنني  الزمن،  منذ ذلك 
كانت عليه قبل اأربعني �شنة، لقد تغريت متطلبات النتظار وُم�شببات 
الإن�شان  ا�شتعداد  لكن  العربية،  البالد  اللقاءات يف  واأمكنة  التاأخر 
املتواكل والعاطل عن العمل لالنتظار طوياًل ما يزال على حاله. لقد 
اأ�شبحت املقاهي حيث جتل�ض الأرجيلة على كر�شي العر�ض يف لبنان 
الوقت.  واإ�شاعة  لالنتظار  املف�شلة  الأماكن  هي  و�شورية  والأردن 
العامة يف املغرب وتون�ض وم�شر واجلزائر  اأ�شبحت املقاهي  وفيما 
ال�شعودية  يف  الديوانيات  ا�شتمرت  لالنتظار،  املف�شلة  الأماكن  هي 
التقليدية، حيث  وظائفها  اأداء  الإمارت يف  ودولة  والكويت  والعراق 
الذي  الوقت  يف  والت�شفي  بالنميمة  النا�ض  وي�شتمتع  النتظار  يتم 

ميوت اأمام اأعينهم ببطء. 
كان  اإفران،  مدينة  يف  الأخوين  جامعة  يف  اأ�شتاذًا  عملت  حني 
�شغرية  مقهى  جانب  اإىل  يقف  مالب�شي  فيه  اأغ�شل  الذي  املكان 
لدي  ما  اأترك  كنت  الزبائن.  جللو�ض  مكانًا  الر�شيف  ت�شتخدم 
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وا�شتلمها جاهزة  اإىل اجلامعة  ال�شباح يف طريقي  من مالب�ض يف 
رجاًل  �شاهدت  املقهى،  ذلك  ويف  البيت.  اإىل  امل�شاء يف طريقي  يف 
املتهالكة،  كرا�شيهم  يغريون  ل  امل�شاء  حتى  ال�شباح  من  يجل�شون 
ويف  عائلية.  م�شئوليات  اأو  اأو عمل  لوقت  دون ح�شاب  الورق  يلعبون 
عمان، ا�شتكى يل �شديق عمل وزيرًا ورئي�شًا لأكرث من جامعة من اأمل 
يف ظهره ب�شبب ق�شاء �شاعات يلعب طاولة الزهر مع رجال اأعمال 
و�شيا�شيني حتى منت�شف الليل. من ناحية اأخرى، اأثبتت الدرا�شات 
اأن ال�شيجارة ت�شببت يف قتل اأعداد من النا�ض خالل املائة  العلمية 
�شنة الأخرية تزيد عما ت�شببت به كل الكوارث الطبيعية واحلروب، 
اإل اأن اأعداد العرب الذين يرتبطون بعالقة ع�شق مع ال�شيجارة تزداد 
يومًا بعد يوم، وتزداد معها ن�شب امل�شابني بال�شرطان. والآن، تاأتي 
املهجر،  وبالد  امل�شرق  العرب يف  تواجد  اأماكن  تغزو  التي  الأرجيلة 
وت�شتهوي عقول ال�شباب خا�شة البنات، وت�شرق منهم الوقت واملال 
الوقت  هدر  يف  كبري  جهد  لبذل  ونتيجة  اأحيانًا.  والكمال  واجلمال 
العرب  اأ�شبح  والعقلية،  اجل�شدية  بال�شحة  م�شرة  ن�شاطات  يف 
الذي  الِكتاب  واأ�شبح  القراءة،  على  اإقباًل  العامل  �شعوب  اأقل  رمبا 
نعته العرب قدميًا »خري جلي�ض« ميثل اإبلي�ض اللعني الذي يحاول اأن 
والرثثرة  الأرجيلة،  وع�شق  ال�شيجارة  عبادة  عن  ويبعدهم  ُيطغيهم 

على التلفون، واإطاعة اأوامر ونواهي التلفزيون. 
طالب  من  لأكرث  ب�شيط  حتد  بتوجيه  والأردن  املغرب  يف  قمت 
لنف�شه  برنامج عمل  ي�شع  اأن  واحد منهم  كل  وطالبة... طلبت من 
لن�شف يوم ويلتزم به. البع�ض قبل التحدي وخ�شر، والبع�ض الآخر 
رف�ض التحدي واأراح نف�شه من عبء التفكري يف كيفية تدبري �شوؤون 
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حياته ل�شاعات. ويف املقابل، نالحظ اأن الطلبة يف الغرب عامة ويف 
العديد من دول اآ�شيا ي�شعرون بالنزعاج حني تكون �شبكة الإنرتنيت 
معظم  يف  يتجاوز  ل  �شائع  وقت  من  مبرارة  ي�شتكون  بطيئة... 
احلالت ب�شع ثوان. اإن دخول جمتمعات عديدة ع�شر املعرفة، دفع 
ماليني الأفراد واملوؤ�ش�شات اىل تطوير و�شائل الت�شال اللكرتونية 
ونظم جمع املعلومات وحتليلها وا�شتغالل الوقت املتاح، لي�ض باملفهوم 
الوا�شع الذي عرفه الإن�شان قبل ن�شف قرن، واإمنا باملفهوم ال�شيق 
الذي يركز على اجلزء من الثانية. ويف الواقع، اأ�شبح الوقت بالن�شبة 
ونقل  واخليول  ال�شيارات  �شباق  مثل  والريا�شية  املالية  للن�شاطات 
اأو  بال�شاعات  يقا�ض  ل  لآخر  مكان  من  الأموال  وحتويل  املعلومات 
الثانية... جمتمعات �شناعية تدخل ع�شر  باأع�شار  واإمنا  الدقائق، 
املعرفة حيث يقا�ض الوقت بع�شر الثانية، و�شعوب عربية تدخل ع�شر 

الأرجيلة حيث ل يح�شب للوقت ح�شاب.
َل الوقت عرب الزمن من كم مهمل اإىل عبء جمتمعي،  لقد حَتَوّ
ومن عبء اإىل ثروة، ومن ثروة اإىل اأكرث الرثوات ندرة وقيمة. ويعود 
ذلك لفعل عمليات التطور احل�شاري والوعي الثقايف والتقدم العلمي 
من  اأكرث  الوقت  جعلت  التي  املعريف  والرتاكم  التكنولوجي  والتطور 
الوقت  ا�شتخدام  طرق  جعل  يف  التطورات  تلك  ت�شببت  اإذ  ذهب. 
ومدى ا�شتغالله اأهم العوامل املوؤثرة يف تنمية قدرات الفرد واملجتمع 
على ال�شواء، واأداة من اأدوات �شنع امل�شتقبل وحتديد موقع كل �شعب 
من الغري ومن التاريخ. لهذا اأ�شبحت الفجوات العلمية والتكنولوجية 
والقت�شادية والثقافية وحتى ال�شحية التي تف�شل خمتلف ال�شعوب 
عن بع�شها البع�ض تعك�ض تباين نظرة تلك ال�شعوب للوقت، وتفاوت 
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قدراتها على ا�شتثماره، ومدى ا�شتعدادها للتجاوب مع ا�شتحقاقاته. 
وب�شبب اهتمامي غري العادي بهذه الق�شية ومتابعتي لها، اكت�شفت 
على  اإقباله  وزاد  الوقت،  من  املزيد  باإ�شاعة  �شعب  قام  كلما  اأنه 
الوقت  اإىل  النظرة  اإن  تخلفه.  تعمق  كلما  لها،  وع�شقه  ال�شيجارة 
التي  اإن�شان وطبيعة ثقافته ونوعية احلياة  تعك�ض طريقة تفكري كل 
يعي�شها، ما يجعل البع�ض يعي�ض حياته يف م�شتنقعات اجلهل والفقر 
والتكالية، فيما يعي�ض البع�ض الآخر حياة منتجة تنعم بالطماأنينة 

وتتطلع دومًا نحو م�شتقبل اأف�شل. 
مع  يتعاملون  كيف  يتعلموا  اأن  بالذات  الطلبة  على  كان  لذلك 
اأجل  ومن  فر�ض.  من  يتيحه  ومما  منه  ي�شتفيدون  وكيف  الوقت، 
معرفة مدى التقدم الذي يحققونه جتاه اأهدافهم، عليهم اأن ينظروا 
�شغط  واأداة  التقدم،  مقيا�ض  فالوقت  بالغ،  باهتمام  الوقت  اإىل 
من  كم  ليحدد  والآخر  احلني  بني  يتوقف  اأن  الإن�شان  على  تفر�ض 
الوقت م�شى وكم حقق من اأهدافه خالل ذلك الوقت. وهذا يفر�ض 
على املعنيني باملعرفة والتح�شيل العلمي اأن يحددوا ما يعرفون من 
حقائق علمية، وما ل يعرفون، وما يجب عليهم اأن يعرفوا، وكم من 
الوقت يحتاجون لتحقيق ذلك. وهذا يعني اأن على كل اإن�شان طموح 
الزمن،  ا�شتباق  على  ت�شاعده  ُهداها،  على  ي�شري  خطة  ي�شع  اأن 
بالفراغ  ي�شعر  خطة  دون  من  واحد  ليوم  احلياة  يف  ي�شري  من  لأن 
الوقت،  اإ�شاعة  ب�شبب  اأمل  بخيبة  غالبًا  يومه  وينتهي  وال�شياع، 
والح�شا�ض بالتق�شري جتاه واجبات هامة وا�شتحقاقات م�شتقبلية. 
وما دام الوقت مال، فاإن على كل �شخ�ض اأن ي�شتغل ما لديه من وقت 
وي�شتخدمه  وعليه،  منه  يعي�ض  ماًل  ورائه  من  يجني  �شيء  عمل  يف 
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يف ن�شاطات ا�شتثمارية وثقافية وخريية تعود عليه باملزيد من املال 
واملتعة والر�شا عن النف�ض. اأما من يهدر وقته يف ن�شاطات ترفيهية 
تعود عليه مبتعة عابرة، فال ي�شتطيع اأن ينتج �شيئًا ذا قيمة، ما يجعله 
م�شطرًا اإىل العتماد على غريه من النا�ض لتوفري متطلبات العي�ض، 
والتنازل اأحيانًا عن كرامته يف �شبيل تاأمني كماليات غالبًا ما تكون 

م�شرة بال�شحة اجل�شدية والنف�شية. 
واإذا كان الوقت من ذهب كما يقول العرب، فاإن الذهب ل ميكن 
احل�شول على عائد منه اإل بعد ا�شتخراجه من بطن الأر�ض وتنقيته 
حمدود  الوقت  فاإن  حمدودة،  احلياة  كانت  وملا  وبيعه.  وت�شنيعه 
اأي�شًا، ما يعني اأن اإ�شاعة الوقت تت�شبب يف اإ�شاعة �شنوات احلياة 
اأن  اإن�شان  اإن�شان �شواها. لذلك، كان على كل  التي ل ميلك  القليلة 
النتائج املمكنة، �شواء  باأف�شل  التي تعود عليه  يدير وقته بالطريقة 
كان الهدف اإنتاج ب�شائع، اأو بناء ع�شالت، اأو احل�شول على تعليم 
جيد، اأو التفكري والكتابة الإبداعية اأو غري ذلك. اإن ال�شخ�ض الذي 
الأرجيلة  وتدخني  النميمة  مثل  تافهة  لأمور  وقته  من  الكثري  يعطي 
وال�شكوى، يعطي لالأ�شياء املهمة اأقل مما ت�شتحق وحتتاج بكثري، ما 
ينفق  الذي  الإن�شان  اأما  اأف�شل.  م�شتقبل  بناء  على  قدراته  ي�شعف 
وقته على اأ�شياء جتعل احلياة اأكرث ثراء، ورحلة العمر اأكرث اإنتاجية، 
من  واخلوف  احلاجة  عن  بعيدًا  متعة  حياة  يعي�ض  اأن  املوؤكد  فمن 
امل�شتقبل. وحيث اأن لكل اإن�شان اأولويات واأهدافًا تختلف من �شخ�ض 
لآخر، فاإن كل �شخ�ض اأعلم مبا يريد وما يطمح اإليه من اأ�شياء، ما 
يجعله الأقدر على توزيع وقته بني الأ�شياء التي تعزز فر�ض جناحه 

وو�شوله اإىل الهدف املن�شود. 
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اإن ال�شخ�ض الذي يعتقد اأن لديه الكثري من الوقت، ويوؤجل ما 
يجب اأن يقوم به اليوم لوقت اآخر، يقوم باإ�شاعة جزء كبري اأو �شغري 
من وقته، ول يجد يف الغالب ما يكفي من الوقت لإجناز عمله حني 
املعني  ال�شخ�ض  ي�شطر  اأن  �شاأنه  من  وهذا  الجناز.  موعد  يحني 
اأو امتامه ب�شرعة تكون نتيجتها  اأن يفعله،  اأهمال ما كان عليه  اإىل 
اإتقان العمل. وملا كان ال�شخ�ض الذي يوؤجل عمله يعتقد  الف�شل يف 
نف�شه  فاإنه يجد  العمل لحقًا،  الذكاء لإمتام  يكفي من  ما  لديه  اأن 
الغ�ض  اإىل  اللجوء  اأو  اإ�شايف  الوقت م�شطرًا لطلب وقت  حني يحني 
والت�شويف  التاأجيل  اإن  املحدد.  الوقت  يف  املطلوبة  املهمة  ينهي  كي 
واأغلبية  العامل،  يف  الطلبة  من  كبرية  ن�شبة  تواجه  رئي�شية  م�شكلة 
الطلبة العرب، ت�شرق منهم الكثري من الوقت، وتعود عليهم يف نهاية 
اأنف�شهم  نذروا  الذي  العمل  وعن  النف�ض  عن  الر�شا  بعدم  املطاف 

لتقانه. 
يقوم  واحلقوق،  الواجبات  بني  وقته  يوزع  اأن  الإن�شان  على  اإن 
مب�شئولياته على اأف�شل وجه ممكن، ويطالب بحقوقه من دون تردد 
اأو ت�شويف، واإل فاإن حقوقه �شت�شادر من قبل ال�شلطة، وم�شئولياته 
�شتزداد حتى حترمه ال�شلطة من فر�شة التفكري يف حقوقه، وحتول 
دون متتعه بحياته و�شنع م�شتقبله. اإن احلكومات العربية واملوؤ�ش�شة 
الدينية على ا�شتعداد مل�شادرة جزء اإ�شايف من حقوق الإن�شان العربي 
باأداء  ومطالبته  �شاعة،  كل  وواجباته  م�شئولياته  وزيادة  يوم،  كل 
�شرائب و�شلوات ت�شتهلك وقته وماله بال عائد. بل يبدو اأن املوؤ�ش�شة 
ال�شيا�شية �شممت بع�ض براجمها لت�شجيع النا�ض على اإ�شاعة وقتهم 
اأمور  اأ�شياء تافهة وم�شرة حتى ل يبقى لديهم وقت للتفكري يف  يف 
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حياتهم وما اآلت اإليه من �شوء. اإن جناح الأمم يف حتقيق اأهدافها 
واملهارات  بالعلم  م�شلحة  ب�شرية  عنا�شر  تدريب  يتطلب  الوطنية 
والقيم واملواقف اليجابية من العمل، ويحتم ال�شتثمار يف امل�شتقبل 
والدخار من اأجل بناء م�شتقبل اأف�شل. وهذا يتطلب احرتام الوقت 
وتقدير قيمة الفر�ض التي ترافقه، وت�شجيع عمليات اخللق والبتكار 
التي حتقق عوائد �شخ�شية وجمتمعية كبرية. ومع اأن برامج التغيري 
والإ�شالح حتتاج لإن�شان واع لديه القدرة على الإنتاج والعطاء، اإل 
واملوؤ�ش�شة  القمع،  موؤ�ش�شات  يف  تتحكم  التي  ال�شيا�شية  ال�شلطة  اأن 
الدينية املهيمنة على موجات الإعالم ل تريد ملثل ذلك الإن�شان اأن 
يتحرر ويرى النور. وما دام هذا الإن�شان يف الظالم، �شيبقى الوطن 

يف الظالم اأي�شًا.
من  ال�شل�شلة  هذه  يف  جاءت  كما  حياتي  �شرية  يقراأ  من  اإن 
الكتب �شوف يكت�شف اأنني ع�شت حياة غنية بكل ما للكلمة من معنى 
اإن�شاين... حياة طويلة ومثرية �شملت التح�شيل العلمي من دون اأن 
تهمل التمتع باحلياة. لكن ما حققُتُه من اإجنازات وما متتعُت به من 
ن�شاطات، وما قمت به من خدمات للوطن والغري مل يكن ممكنًا لول 
جناحي يف اإدراة ما اأُتيح يل من وقت ب�شكل جيد �شمن ظروف غاية 
متوا�شع جدًا مل  موقع  م�شريتها من  بداأْت حياتي  لقد  التعقيد.  يف 
يوفر لها �شوى احلد الأدنى من مقومات البقاء. ولول اح�شا�ض طاغ 
الت�شرد  ماأزق  واإ�شرار على اخلروج من  واحلياة،  الزمن  بتحديات 
بكفاءة  اإدارته  وكيفية  الوقت  لأهمية  واع  واإدراك  املخيمات،  وحياة 
ملا كان باإمكاين الو�شول اإىل النقطة التي و�شلُت اإليها اليوم، واأ�شعر 

بال�شعادة والر�شا عن النف�ض ب�شبب و�شويل اإليها. 
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امل�قف من العمل
ُيعترب املوقف من العمل عامة والعمل اليدوي خا�شة من اأ�شعب 
على  واملغرب  امل�شرق  يف  العربية  املجتمعات  تواجه  التي  الق�شايا 
ال�شواء، وتت�شبب يف �شعف اإنتاجية العامل. وت�شري تقارير هيئة الأمم 
املتحدة اإىل اأن اإنتاجية العامل العربي تعادل خم�شة باملئة من اإنتاجية 
ال�شركات  على  ال�شعب  من  يجعل  ما  والأمريكي،  الأوروبي  العامل 
العربية اأن تتناف�ض مع مثيالتها يف الأ�شواق العاملية، ويفر�ض عليها 
املقابل،  يف  الإفال�ض.  تتحا�شى  كي  متدنية  واأجور  رواتب  تدفع  اأن 
يت�شبب انخفا�ض الرواتب والأجور يف تدين امل�شتويات املعي�شية ب�شكل 
نحو  واجتاههم  العمل،  اأ�شحاب  من  العمال  �شكاوى  وزيادة  عام، 
اتخاذ مواقف �شلبية من العمل و�شاحب العمل بوجه خا�ض. وهذا 
الأجور  وا�شتمرار  ال�شوء،  من  حالها  على  الإنتاجية  بقاء  اإىل  يوؤدي 
العربية  القت�شاديات  وا�شتمرار  التدين،  على حالها من  والرواتب 
على حالها من التخلف. وميكن حتديد اأهم العوامل التي تقف خلف 

�شعف اإنتاجية العامل العربي وتوا�شع عوائد العمل فيما يلي: 
• يحبذ 	 والزراعة  البداوة  ع�شور  من  متوارث  قيم  نظام 

والعمل  اليدوي  العمل  اإىل  دونية  نظرة  وينظر  والك�شل،  التواكل 
احلريف بوجه عام. 

• مديرين 	 بتخريج  تقوم  تدريب  برامج  وجود  عدم 
متخ�ش�شني لديهم ح�ٌض بامل�شئولية ومعرفة بطبيعة العمل املطلوب 
اإنه  يقول يل  عمان  كبرية يف  �شركة  مدير  ما جعل  تنفيذه،  وكيفية 

يكون �شعيدًا اإذا اأعطاه املوظفون ن�شف جهدهم. 
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• مبكافاأة 	 قيامه  وعدم  لنف�شه،  القانون  احرتام  عدم   
املُخل�ض ومعاقبة املُق�شر من عمال ومديرين، وت�شاهله مع الو�شاطة 

واملح�شوبية والف�شاد. 
• فيما 	 ال�شتهالك،  على  ُي�شجع  الذي  العوملة  ع�شر  و�شول 

اأو  الوقت  اأهمية  تعرف  ل  الوعي،  غائبة عن  تزال  ما  الدولة  كانت 
احلاجة لتنمية حوافز الإنتاج ومهاراته.

كان العامل الزراعي الأردين من اأ�شل فل�شطيني يف ال�شبعينيات 
من القرن الع�شرين رمبا اأكرث العمال العرب حبًا لالأر�ض وعناية بها 
الإنتاجية.  وارتفاع  بالكفاءة  يت�شف  جعله  ما  عمله،  يف  واخال�شًا 
لكن قيام الثقافة البدوية بغزو املدن العربية يف غالبية دول امل�شرق 
العربي، وقيام الأعداد الكبرية من الأردنيني والفل�شطينيني بالعمل 
يف منطقة اخلليج ذات الثقافة البدوية، اأدى اإىل اختفاء ذلك العامل 
ل�شترياد  م�شطرًا  نف�شه  الأردن  وجد  غيابه،  ومع  متامًا.  الزراعي 
القرن  مطلع  مع  تعدادهم  بلغ  م�شر  من  وحرفيني  زراعيني  عمال 
القت�شاد  اعتماد  والع�شرين حوايل مليون عامل، ما جعل  احلادي 
البطالة  ن�شبة  وجعل  للغاية،  كبريًا  الوافدة  العمالة  على  الأردين 
اإن تركيز اخلدمات  الأردنيني ترتفع وتبقى مرتفعة.  بني املواطنني 
اإهمال  اإىل  عامة  العربية  احلكومات  واجتاه  املدن،  يف  والوظائف 
الأرياف والبوادي اأدى اإىل »ترييف املدن«، اأي هيمنة ثقافة القرية 
وتون�ض،  واملغرب  ولبنان  م�شر  يف  احلال  هو  كما  املدينة،  على 
و«تع�شري« مدن اأخرى، اأي هيمنة ثقافة الع�شرية على املدينة كما هو 
احلال يف ال�شعودية والأردن والكويت، وتع�شري وترييف مدن عربية 

كثرية يف العراق و�شورية واليمن وال�شودان وموريتانيا وغريها. 
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اإىل  اأردين يعي�ض يف مدينة عمان، لكنه ينتمي  اأخربين مثقف 
ع�شرية التل التي ت�شكن يف �شمال الأردن، اأنه مل يعد يرى اأحد اأبناء 
عمومته كاملعتاد اأثناء زياراته املتكررة اإىل اأهله واأقاربه يف املنطقة 
العم والقيام بزيارته  ابن  ال�شوؤال عن  الع�شرية. وبعد  التي ت�شكنها 
اأف�شل مما كانت عليه  اأحواله املعي�شية جيدة،  اأن  يف بيته، اكت�شف 
�شابقًا بكثري. وحني �شاأله عما يفعل وعن �شبب عدم زيارته لديوانية 
الع�شرية ح�شب التقاليد، قال ابن العم اإن اأحواله املعي�شية حت�شنت 
وتركيبها،  املياه  موا�شري  ت�شليح  اأي  ال�شمكرة،  حرفة  تعلم  اأن  بعد 
لأن احلرفة تعود عليه بدخل جيد. اأما �شبب عدم تردده على ديوان 
احرتافه  ب�شبب  مبقاطعته  الع�شرية  اأبناء  قيام  اإىل  فيعود  الع�شرية 
تلك املهنة. وهكذا كان عليه اأن يدفع ثمن العي�ض حياة كرمية مقابل 
خ�شارة الع�شرية، اأو اأن يحافظ على مكانته يف الع�شرية مقابل العي�ض 

حياة فقر، عالة على غريه وعلى املجتمع. 
تتخلف  العربي  العامل  اإنتاجية  اأن  نالحظ  اأخرى،  ناحية  من 
بلده يف دولة عربية  يعمل خارج  وتتح�شن حني  بلده،  يعمل يف  حني 
اأجنبية.  دولة  يعمل يف  العاملية حني  امل�شتويات  وتقرتب من  اأخرى، 
ويعود ال�شبب يف حت�شن اإنتاجية ذلك العامل وتغري موقفه من العمل 
اإىل  تدفعه  التي  التقليدية  الثقافية  الجتماعية  البيئة  غياب  اإىل 
دونية،  نظرة  املهن  بع�ض  اإىل  والنظر  احلرف،  بع�ض  عن  البتعاد 
واإ�شاعة جزء كبري من وقته يف ال�شكوى والتذمر وقتل الوقت. وهذا 
اأثر �شلبي على  العربية من  ال�شعبية يف املجتمعات  للثقافة  يثبت ما 
اإنتاجية العامل العربي وعلى موقفه من العمل، واإىل اإمكانية التغلب 
على تلك املواقف ب�شهولة عرب نقل العامل اإىل مكان اآخر بعيدًا عن 



233

البيئة الجتماعية التي يعي�ض يف ظاللها. وميكن اإحداث نقلة نوعية 
اإنتاجية العامل العربي عامة، وموقفه من العمل اليدوي خا�شة  يف 
اأن  ندرك  اأننا  وحيث  م�شراعيه.  على  العربية  العمالة  �شوق  بفتح 
العمل يف بالدها  اأ�شواق  العربية  الدول  تفتح معظم  اأن  املتعذر  من 
اأمنية واجتماعية، فاإن من املمكن  للعمالة العربية الوافدة لأ�شباب 
البدء بربنامج متوا�شع لتبادل العمالة العربية يقت�شر على املوؤهلني 
وواجبات  بحقوق  هوؤلء  يتمتع  اأن  على  عاليًا،  وفنيًا  علميًا  تاأهياًل 

مت�شاوية مع غريهم من اأبناء كل دولة يعملون فيها. 
العقل  على  با�شتمرار  نف�شها  تطرح  التي  الهامة  الأ�شئلة  من 
العربي �شوؤال يتعلق باأ�شباب جناح مئات املهاجرين العرب من حملة 
الكفاءات العلمية يف اخلارج وف�شلهم يف حتقيق جناحات مماثلة يف 
الداخل. اإن الإجابة عن هذا ال�شوؤال �شهلة، لكن امل�شكلة التي تتعلق 
بال�شوؤال تقع �شمن »ال�شهل املمتنع«... م�شكلة �شهلة التعليل والتف�شري 
ل  الف�شل  عن  النجاح  يف�شل  ما  اإن  والتغيري.  املرا�ض  �شعبة  لكن 
جانبيه  اأحد  على  يقف  وهمي،  �شبه  هالمي  خط  على  كثريًا  يزيد 
�شخ�ض يت�شف بالرغبة يف ا�شتغالل اإمكانياته بكفاءة، وال�شتفادة 
والبتعاد  والعمل،  الوقت  واحرتام  تلكوؤ،  دون  املتاحة  الفر�ض  من 
عن الن�شاطات التي ت�شتهلك الوقت واجلهد بال طائل. ويقف على 
اجلانب الآخر �شخ�ض يت�شف بفقدان الرغبة واأحيانًا القدرة على 
ا�شتغالل الإمكانيات الذاتية بكفاءة، وفقدان الوعي باأهمية الفر�ض 
اجتماعية  بن�شاطات  والن�شغال  الوقت  اإهمال  نحو  وامليل  املتاحة، 
وتقاليد ت�شتهللك الوقت واجلهد واملال من دون عائد يذكر. اإن من 
تغيري  على  باإرادة  غالبًا  ميتاز  اخلارج  يف  والعمل  للدرا�شة  يذهب 
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للتعليم، وبيئة اجتماعية  واقعه احلياتي، وهناك يجد فر�شًا جيدة 
تعزله عن التقاليد والعادات املكبلة حلرية الفكر والعمل التي تعود 
املق�شر.  ويعاقب  املجتهد  يكافئ  نظامًا  يجد  كما  وطنه،  يف  عليها 
وهذا يعني اأن العقل العربي ل يعاين من عطب اأو تخلف بيولوجي، 
لكنه يعاين من عطب ثقايف وتخلف اجتماعي ي�شمل البيئة العلمية 
انعدام  اإن  بالرتاث.  املرتبطة  واملعتقدات  القيم  ونظم  وال�شيا�شية 
والأعراف  التقاليد  و�شغوطات  والفكرية،  الجتماعية  احلريات 
دون  حتول  العلمية  واملوؤ�ش�شات  املجتمعية  النظم  وغياب  ال�شعبية، 
قيام العقل العربي بدوره يف الداخل. اإذ على �شبيل املثال، ل يوجد 
جذب  باإمكانه  واحد  علمي  متيز  مركز  باأجمعه  العربي  العامل  يف 

املبدعني من الكفاءات العلمية وتوفري اإمكانيات العمل لهم بحرية.
 2008 عام  �شيف  يف  للمغرب  بها  قمت  زيارة  خالل  لحظت 
ملفت  ب�شكل  نظيفة  اأ�شبحت  البي�شاء  الدار  مدينة  �شوارع  اأن 
واٍل  باإدارة  تنعم  املدينة  اأن  وظننت  املنظر  بذلك  فرحت  للنظر. 
لكنني  اجلميلة،  مدينته  نظافة  على  ويحر�ض  بالوعي،  يت�شف 
اأي�شًا.  نظافة  اأكرث  واأ�شبحت  تغريت  الرباط  مدينة  اأن  اكت�شفت 
اأن احلكومة  اكت�شفت  املفاجئ  النظافة  ا�شتف�شرت عن �شبب  وحني 
ال�شوارع  لتنظيف  وا�شبانية  فرن�شية  �شركات  مع  تعاقدت  املغربية 
با�شترياد  ال�شركات  تلك  تقم  الرئي�شية. طبعًا مل  املغربية  املدن  يف 
الذين  املغاربة  العمال  نف�ض  ت�شتخدم  بل  نظافة من بالدها،  عمال 
احرتفوا تلك املهنة منذ �شنني. اأما �شبب التحول يف مواقف اأولئك 
اإدارة جديد يحدد الواجبات  العمال فقد جاء نتيجة لإدخال نظام 
اإذن  امل�شكلة  بواجباته.  �شخ�ض  كل  قيام  مدى  وير�شد  واحلقوق، 
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يكافئ  �شليم  عمل  نظام  غياب  يف  بل  املغربي،  العامل  يف  لي�شت 
يتحمل  م�شئول  وجود  وعدم  امل�شتهرت،  ويعاقب  املنتج  العامل 
اأن امل�شكلة الثقافية قابلة للحل،  امل�شئولية ويتابع عمله. وهذا يعني 
والتحول.  للتطور  قابل  وبالتايل  يتنف�ض،  حي  �شيء  الثقافة  لأن 

املثقف واالأمية الثقافية
يف �شوء ف�شل الدول النامية عمومًا يف اجتياز ع�شري القبلية 
ال�شعبية  الثقافات  غالبية  بقيت  ال�شناعة،  ع�شر  وولوج  والزراعة 
القدمية على حالها من اجلمود تقريبًا، ما جعل العلم ينح�شر يف 
القلة من النا�ض. اأما اأغلبية النا�ض فقد بقيت على ما كانت عليه من 
اأمية، ما جعلها غري قادرة على الطالع على علوم الع�شر وال�شتفادة 
من اإجنازاته ورفع م�شتوى حياتها بوجه عام. يف �شوء ذلك، اجتهت 
امل�شموعة من خطاب  الكلمة  اإىل العتماد على  التقليدية  الثقافات 
وامل�شاعر،  الراأي  عن  تعبري  كو�شائل  واإ�شاعة  وحكاية  وق�شيدة 
بدورها  تعتمد  القنوات  تلك  كانت  وملا  النا�ض.  بني  توا�شل  وقنوات 
متيل  التي  واجلماعية  الفردية  والذاكرة  ال�شفوية  احلكاية  على 
بطبيعتها اإىل املبالغة وتتعر�ض للن�شيان، فقد اأ�شبح من الطبيعي اأن 
تتعر�ض ثقافات تلك ال�شعوب وتاريخها للتحوير والت�شويه والتزوير. 
اأما بالن�شبة للعامل العربي، فاإن انت�شار الراديو والتلفزيون بني 
عامة النا�ض، واجتاههم نحو الهتمام املتزايد بن�شاطات قتل الوقت 
فقد ت�شبب يف ح�شر تداول ال�شحف واملجالت والكتب �شمن الفئات 
املثقفة واحلاكمة اإىل حد بعيد، ما جعل من ال�شعب انت�شار القراءة 
والتدوين على نطاق وا�شع يف املجتمع. ومع تراجع القراءة ن�شبيًا يف 
البالد العربية تراجعت مكانة الكلمة املكتوبة، وتزايد العتماد على 
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الكلمة امل�شموعة وال�شورة املرئية، وهذه كلمة معر�شة دومًا للمبالغة 
ويف  املق�شود.  والتمويه  للتالعب  دومًا  معر�شة  و�شورة  والن�شيان، 
�شوء هيمنة الإعالم الر�شمي والتجاري على حياة املجتمع العربي، 
فاإن الر�شالة الإعالمية اأ�شبحت اأداة لتزييف وعي اجلماهري واإعادة 
ت�شكيل الراأي العام خدمة مل�شالح خا�شة. ومن خالل ر�شد مبيعات 
اجلريدة اليومية يف بع�ض الدول العربية، وجدُت اأن القارئ العادي 
ل ي�شرتي اجلريدة بهدف متابعة الأخبار والتعرف اىل اجلديد من 
الأفكار، بل بهدف اإ�شاعة الوقت والن�شراف عن القيام بواجباته 
اأقل من  الر�شمية  العطل  اأيام  مبيعات اجلرائد  ما جعل  الوظيفية، 
مبيعاتها اأيام العمل العادية، وجعل حجم العالنات التجارية يزداد 
عك�ض  وذلك  العطل،  اأيام  كثريًا  وينخف�ض  الر�شمية،  العمل  اأيام 
تلك  يف  النا�ض  يقوم  اإذ  الغربية.  املجتمعات  يف  احلال  عليه  هو  ما 
و�شيلة  بو�شفها  الر�شمية  العطل  ايام  اجلريدة  ب�شراء  املجتمعات 
تثقيف وت�شلية، وقناة اإخبارية ملتابعة الأحداث الدولية واجلديد من 

منتجات تكنولوجية وب�شائع معرو�شة للبيع باأ�شعار خمف�شة.
لالإعالم  موؤ�ش�شات  بتاأ�شي�ض  عامة  العربية  احلكومات  قامت 
امل�شموع واملرئي والتوجه نحو الهيمنة على موؤ�ش�شات ال�شحافة ودور 
الر�شالة  تتحكم يف فحوى  الرقابة عليها، ما جعلها  واإحكام  الن�شر 
اجتهت  ولقد  عام.  بوجه  والرتفيهية  الثقافية  والربامج  الإعالمية 
تلك الر�شالة اإىل دغدغة عواطف اجلماهري بدًل من ا�شتثارة خيالها 
وحتدي عقولها، والرتويج لأنظمة حكم واأفكار اإيديولوجية ل تخدم 
ال�شالح العام ول تعي تعقيدات الع�شر. وب�شبب ما يتمتع به معظم 
املثقفني غري التقليديني من وعي وحر�ض على امل�شلحة العامة، فاإن 
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اأنظمة احلكم وجدت اأن م�شلحتها متلي عليها عزل هوؤلء واحليلولة 
القنوات الإعالمية. ولقد  اإىل اجلماهري عرب  اأفكارهم  دون و�شول 
العربية  مع اجلماهري  التفاعل  من  املثقفني  ت�شبب هذا يف حرمان 
ب�شكل ي�شمح للطرف الأول بتوعية الطرف الثاين، ويعطي الطرف 
الأول.  للطرف  والفكرية  احلياتية  التجربة  اإثراء  فر�شة  الثاين 
العامة  جتربة  تعك�ض  ل  املثقفني  غالبية  جتربة  اأن  نالحظ  لذلك 
مفردات  واأن  واجلهالء،  وال�شعفاء  الفقراء  خا�شة  النا�ض،  من 
اللغة التي ي�شتخدمونها ل تفهمها العامة ول ت�شت�شيغها. وحني عاد 
بع�ض املثقفني من عزلتهم، و�شحا بع�ض العامة من غفوتهم، وجدوا 
ما جعل  ردمها،  ي�شعب  للغاية  كانت كبرية  بينهم  فيما  الفجوة  اأن 
يتجهون  املثقفني  وجعل  املثقفني،  نوايا  يف  ال�شك  نحو  تتجه  العامة 
اجلماهري  خ�شارة  يف  ت�شبب  وهذا  العامة.  عقالنية  يف  ال�شك  نحو 
وخ�شارة  م�شاحلها،  عن  للدفاع  املوؤهلة  الوحيدة  القيادة  العربية 

املثقفني الق�شية الأوىل التي ت�شتحق عنايتهم وفكرهم. 
حني و�شلت بوادر التقدم يف جمال الت�شالت اإىل البالد العربية 
يف اخلم�شينيات من القرن الع�شرين، واأخذت حمطات الإذاعة يف 
النت�شار وحت�شنت قدراتها على الو�شول اإىل اجلماهري عرب الراديو 
للغاية،  مرتفعة  العربي  الوطن  الأمية يف  ن�شبة  كانت  الرتانز�شتور، 
ال�شعوب  اجتهت  لذلك  الدول.  معظم  يف  باملئة  ثمانني  جتاوزت 
ملتابعة  كو�شيلة  الراديو  على  املتزايد  العتماد  اإىل  عامة  العربية 
احلدث والتعرف على اجلديد من الأخبار، والتمتع بربامج ترفيهية 
التلفزيون  ثم  ومن  الراديو،  جعل  وهذا  منوعة.  واأغان  وم�شل�شالت 
اأهم القنوات الإخبارية والتثقيفية والرتفيهية التي حتكمت يف نوعية 
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املواد املُ�شدرة للم�شتهلكني. وحيث اأن حمطات الراديو والتلفزيون 
خ�شعت ل�شيطرة الدولة ولإدارة بريوقراطية غلب عليها طابع اجلهل 
ومتلق ال�شلطة، فان ال�شعب اأ�شبح اأ�شري ما ي�شله من مواد تثقيفية 
وترفيهية ا�شتهدفت تروي�شه وت�شليله وتزييف وعيه، وتربيرالهزائم 
املتتابعة على الأر�ض. ويف �شوء انت�شار حمطات التلفزيون التجارية 
وقع  امل�شاهد  فاإن  عليها،  فاعلة  جمتمعية  رقابة  اأية  وغياب  حديثًا 
ال�شتهالك،  امليول  وت�شجيع  الإثارة  يتوخى  جديد  اإعالم  فري�شة 
واحلقيقة  املعلومة  عن  البحث  من  اأكرث  العواطف  يف  والتالعب 
العلمية. ومع تزايد اقبال ال�شعوب العربية على الراديو والتلفزيون، 
الكلمة  ح�شاب  على  الرنانة  واخلطبة  امل�شموعة  الكلمة  دور  تكر�ض 

املكتوبة، وتغلبْت ال�شورة امل�شوهة على ال�شورة احلقيقية. 
اجلماهري  اإلهاء  يف  والتجاري  الر�شمي  الإعالم  جناح  اإن 
تلفزيونية  برامج  م�شاهدة  على  واإغرائها  عواطفها،  يف  والتالعب 
احلوارية  الربامج  جعل  بعيد،  حد  اإىل  تافهة  وم�شل�شالت  موجهة 
من  بدل  والفكرة  للمعلومة  الرئي�شي  امل�شدر  الإخبارية  والن�شرات 
الكتب. ولهذا اأ�شبحت ال�شعوب العربية عامة، حتى طلبة اجلامعات 
ورمبا  الأر�ض،  �شعوب  اأقل  املهنيني  وقطاعات  اجلامعات  واأ�شاتذة 
الأمية  ُا�شتبدلْت  ال�شلبي،  التطور  هذا  �شوء  ويف  قراءة.  التاريخ 
باأمية  والكتابة  القراءة  على  القدرة  عدم  عن  الناجمة  التقليدية 
ثقافية وعلمية وتكنولوجية. ويف غياب اإعالم حر ملتزم من ناحية، 
وقيام الربامج احلوارية بالت�شكيك يف �شالمة نهج النخب ال�شيا�شية 
من ناحية ثانية، فاإن نظرية املوؤامرة �شاعت واأ�شبحت اإطارًا ُيوجه 
تفكري ال�شعوب العربية جتاه حكوماتهم وحكامهم والقوى الأجنبية 
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والتعاي�ض  والقيادات،  بالذات  الثقة  تراجع  اإىل  اأدى  املعادية. وهذا 
ب�شالم مع ما ي�شتجد من اإجراءات تع�شفية وقمعية وهزائم �شيا�شية 
ميكن  ل  قدراأً  بو�شفه  للغري  بالتبعية  والقبول  تراثية،  وخرافات 
تغيريه. ومع �شيوع نظرية املوؤامرة، وعجز و�شائل الإعالم واملثقفني 
اأن  الطبيعي  من  اأ�شبح  عليها،  التغلب  وكيفية  اأ�شبابها  تف�شري  عن 
ي�شود �شعور عام بني عامة النا�ض بانعدام القدرة على تغيري الواقع 

املرير، والتوجه نحو ال�شت�شالم للظلم والكبت والتخلف.
مما ل �شك فيه اأن هناك تراجعًا كبريًا يف ن�شب الأمية التقليدية 
يف بالدنا العربية عامة، لكن هناك تزايد يف ن�شب الأمية الثقافية يف 
املقابل، وذلك نتيجة لف�شل البيوت واملدار�ض واجلامعات يف ت�شجيع 
كهواية  عليها  وتعويدهم  القراءة،  ممار�شة  على  وال�شباب  الأطفال 
اإ�شعاف  اإىل  فقط  لي�ض  اليوم  يقود  وهذا  ومتعه.  معرفة  وم�شدر 
اإىل  واأي�شًا  بل  عام،  بوجه  القراء  لدى  والكتابة  القراءة  مهارات 
التفكري  على  قدراتهم  واإ�شعاف  الفكرية  امل�شتجدات  عن  عزلهم 
القدمية  لالأفكار  بالرتويج  التقليدية  الأمية  تقوم  وفيما  العلمي. 
املُ�شتهلكة، وت�شهم يف انت�شار الإ�شاعات واخلرافات واحلكم املا�شوية 
لتغلغل  الطريق  بتمهيد  الثقافية  الأمية  تقوم  الزمن،  التي جتاوزها 
اآراء العجزة واجلهلة واملتطرفني يف املجتمع و�شيطرتها على عقول 
بلغة  التحدث  ُيح�شن  ملن  الفر�شة  ُتتيح  اأمور  وهذه  النا�ض.  اأغلبية 
اجلماهري من مثقفني تقليديني كي يقوموا بتوجيه �شلوكيات العامة 
واإعادة �شياغة مواقفهم من الذات والآخر، من العلم واجلهل، ومن 
املا�شي وامل�شتقبل ب�شكل يكر�ض الإحباط يف النفو�ض، والتكالية يف 

املجتمع، والتخلف على الأر�ض. 
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من  ال�شاحقة  الأغلبية  منها  تعاين  التي  الثقافية  الأمية  اإن 
بداية  منذ  منهم  تخرج  من  خا�شة  العربية،  اجلامعات  خريجي 
الأمية  من  بكثري  اأخطر  هي  الع�شرين،  القرن  من  الت�شعينيات 
اإن الأمي الذي ل  الناجمة عن عدم القدرة على القراءة والكتابة. 
التناف�ض  اأنه لي�ض با�شتطاعته  يعرف القراءة والكتابة يدرك متامًا 
باإمكانه  لي�ض  واأنه  املتعلمني،  من  العمل  �شوق  اإىل  الداخلني  مع 
»مثقفني«.  من  كغريه  معقدة  �شيا�شية  اأو  فكرية  ق�شايا  اخلو�ض يف 
العتيدة  جامعاتنا  خريجي  من  الثقافية  الأمية  من  يعاين  من  لكن 
فيفتقد الوعي مبا يعانيه من نق�ض معريف، ويفتقد غالبًا القدرة على 
حتديث معلوماته، ويعتقد يف نف�ض الوقت اأن من حقه احل�شول على 
وظيفة ذات مكانة اجتماعية جيدة ميار�ض من خاللها �شلطة الرتفع 
وفيما  �شاء.  متى  كرامتهم  واهانة  وقتهم  واإهدار  النا�ض  عامة  عن 
بالتوا�شع، لأنهم يدركون حدود  التقليديون عمومًا  الأميون  يت�شف 
بالعنجهية  عمومًا  الثقافة  اأميو  يت�شف  بها،  ويعرتفون  معارفهم 

والدجل لإخفاء ما يعانونه من نق�ض وجهل.
حم� االأمية الثقافية

على  واجلامعات  املدار�ض  طلبة  تعويد  املبادرة  هذه  ت�شتهدف 
القراءة والتعرف على اآراء فكرية ونظريات فل�شفية وحقائق علمية 
وتقاليد جمتمعية خمتلفة عن ال�شائد واملتداول يف البيت وال�شارع، 
وذلك من اأجل حتريرهم من اخلرافات وقيود الفل�شفات ال�شمولية. 
اإذ اأن التم�شك بالقدمي من قيم ومواقف وطرق تفكري وتقاليد تنبثق 
ال�شباب  على  ال�شعب  من  يجعل  مقد�ض  �شبه  اأو  مقد�ض  تراث  عن 
مهمالت  �شلة  اإىل  عقولهم  حتويل  اإىل  ويقود  الع�شر،  روح  اإدراك 
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يجعلها  ما  الإيديولوجيات،  وعقم  الرتاث  ونفايات  التاريخ  لزيف 
مرتعًا للفكر التاآمري والإ�شاعات العدمية والأفكار املتطرفة. 

على الرغم من التقدم الكبري الذي حققته الدول العربية عامة 
يف جمال التعليم، اإل اأن ن�شبة الأمية يف البالد العربية ما تزال من 
غالبية  يف  التعليم  ميزانيات  �شعف  اأن  اإذ  العامل.  يف  الن�شب  اأعلى 
النطالق  نقطة  وتدين  ال�شكاين،  التزايد  معدلت  وارتفاع  الدول، 
خم�شة  حدود  يف  تبقى  الأمية  ن�شبة  جعل  ال�شعوب،  ملعظم  بالن�شبة 
التقليدية  الأمية  كانت  واإذا  البالغني.  ال�شكان  من  باملئة  وثالثني 
بنية  يف  املتاأ�شلة  الثقافية  الأمية  فاإن  م�شكلة،  وطننا  يف  املتف�شية 
اإن  ُمزمنة.  عاهة  التدري�ض جت�شد  وطرق  التعليم  ومناهج  تقاليدنا 
على  فهمها  ي�شتع�شي  ول  معروفة  التقليدية  الأمية  وتبعات  اأ�شباب 
اأحد، لكن اأ�شباب وتبعات الأمية الثقافية ما تزال غري حمددة لأن 
نعتقد  الواقع،  ويف  والتحليل.  بالدرا�شة  لها  يتعر�شوا  املخت�شني مل 
اأن تبعات الأمية الثقافية اأخطر بكثري من تبعات الأمية التقليدية، 
حجمها  تقلي�ض  على  والعمل  ودرا�شتها  بها  التوعية  ي�شتدعي  ما 

ومعاجلة اأ�شبابها. 
الأمية الثقافية ل ت�شود يف اأو�شاط العامة من النا�ض فقط، بل 
الأغلبية  ت�شمل  اإذ  العربي،  املجتمع  فئات  كافة  �شفوف  يف  تتف�شى 
واأ�شاتذة  العربية  واملعاهد  اجلامعات  خريجي  من  ال�شاحقة 
التقليدية  اأ�شاتذة اجلامعات والقيادات  املدار�ض، ون�شب كبرية من 
والإعالم.  والقت�شاد  والثقافة  ال�شيا�شة  يف  والعاملني  واخلطباء 
القراءة  نعمة  من  بها  امل�شابني  حترم  التقليدية  الأمية  كانت  واإذا 
والكتابة والتوا�شل مع غريهم من النا�ض من خالل الكلمة املكتوبة، 
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واعية  قيادات  من  العربية  املجتمعات  حترم  الثقافية  الأمية  فاإن 
ملتزمة، وجتعل اأميي الثقافة عبئًا على اأنف�شهم وعلى جمتمعاتهم، 
ما ي�شعف قدرات الأوطان على جتاوز حواجز الفقر والتخلف، ويحد 
للغري من دول غربية  التبعية  التحرر من  ال�شعوب على  من قدرات 

و�شرقية، وحتقيق النه�شة والتقدم.  
يقود يف حالة  الذي  املفتاح  والكتابة هو  القراءة  تعلم  اإذا كان 
ا�شتخدامه اإىل التغلب على الأمية التقليدية، فاإن التعود على القراءة 
وعلمية  ثقافية  واأفكار  كتب  من  ي�شتجد  ما  على  الطالع  وموا�شلة 
هو الو�شيلة الوحيدة لتحا�شي ال�شقوط يف م�شتنقع الأمية الثقافية. 
بالن�شبة  القراءة، وهذا ما يح�شل فعاًل  التعود على  ويف حال عدم 
فان  العربية،  واجلامعات  املدار�ض  خريجي  من  ال�شاحقة  لالأغلبية 
التقليدية  الأمية  حظرية  تدخل  ال�شباب  اأولئك  من  �شغرية  ن�شبة 
جمددًا بعد ب�شع �شنوات، فيما تدخل الأغلبية قف�ض الأمية الثقافية 
وتبقى يف داخله، وذلك ب�شبب عدم ممار�شة القراءة والكتابة واللجوء 
علمية  واكت�شافات  اأفكار  ي�شتجد من  ما  ملتابعة  املكتوبة  الكلمة  اإىل 
التعليم،  اإ�شالح  بالإمكان  لي�ض  الواقع،  ويف  تكنولوجية.  وتطورات 
ب�شقيه البتدائي والثانوي، من دون رفع م�شتوى خريجي اجلامعات، 
لأن اجلامعات واملعاهد العليا هي اجلهات التي تقوم بتاأهيل املعلمني 
يف  والثقافية  العلمية  املواد  كافة  تدري�ض  مهام  اإليهم  ُت�شند  الذين 
املدار�ض، كما اأنها امل�شدر الذي ُيزود املدار�ض بالإداريني وامل�شرفني 

الجتماعيني. 
تتطلب املبادرة التي نحن ب�شدد تقدميها ملحو الأمية الثقافية 
اأن ت�شبح القراءة، اأي قراءة كتب غري اأكادميية جزءًا من املقررات 
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الدرا�شية الر�شمية. وهنا نود الإ�شارة اإىل اأن هذه املبادرة �شتوؤدي يف 
حالة تطبيقها اإىل خلق ما ل يقل عن خم�شة ماليني وظيفة جديدة 
عن  يقل  ل  وما  الأوىل،  الع�شرة  ال�شنوات  خالل  العربية  البالد  يف 
مليون وظيفة �شنويًا بعد ذلك. وبالتحديد ترى هذه املبادرة �شرورة 

القيام مبا يلي:
اأن يكون على تلميذ املدر�شة البتدائية )ال�شفوف 6-3( . 1

قراءة كتابني كل عطلة �شيفية، على اأن يقوم التلميذ بتلخي�ض كل 
كتاب وتقدمي تقرير ملربي ال�شف يف بداية ال�شنة الدرا�شية التالية. 
بتحديد  ومثقفني  ومربني  اأ�شاتذة  من  موؤلفة  وطنية  جلنة  وتقوم 
جمالت  تغطي  البتدائية  ال�شفوف  من  �شف  لكل  كتب  خم�شة 
تاريخية واأدبية وثقافية متنوعة، ُيرتك للطالب ووالديه حق اختيار 

اثنني منها.
الو�شطى )ال�شفوف 9-7( . 2 املرحلة  تلميذ  يكون على  اأن   

قراءة ثالثة كتب كل عطلة �شيفية على اأن يقوم التلميذ بتلخي�ض كل 
كتاب واإبداء راأيه فيه. وتقوم جلنة وطنية خمت�شة بتحديد ثمانية 
كتب خمتلفة لكل �شف من تلك ال�شفوف ليختار التلميذ ثالثة منها، 
على اأن تكون تلك الكتب اأكرث تنوعًا وُعمقًا من الكتب املقررة على 

تالميذ املدار�ض البتدائية.
 اأن يكون على طالب الثانوية )ال�شفوف 10-12( قراءة . 3

اأربعة كتب كل عطلة �شيفية، والقيام بتلخي�شها وحتليلها ونقدها، 
على اأن تكون تلك الكتب اأكرث عمقًا من الكتب املقررة على تالميذ 
 4 الطالب  ويختار  وفل�شفية،  علمية  كتبًا  وت�شمل  املتو�شطة  املرحلة 

كتب من بني ع�شرة كتب حتددها اللجنة املعنية. 
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اأن يتم تغيري الكتب املعتمدة كل عام، واأن ل يتكرر ا�شتخدام . 4
املجال  لفتح  الأقل، وذلك  اأعوام على  قبل مرور   خم�شة  كتاب  اأي 
املتنوعة  الأفكار  من  ممكن  قدر  اأكرب  على  لالطالع  الطلبة  اأمام 
واإتاحة الفر�شة اأمام املوؤلفني من مفكرين ومثقفني وموؤرخني ورجال 
اأعمال واإعالم ودين لإي�شال جتاربهم واآرائهم لالأجيال القادمة من 

اأبنائنا.
كتب . 5 ثالثة  يختار  اأن  جامعي  اأ�شتاذ  كل  على  يكون  اأن 

العلوم الجتماعية  اأ�شا�شية لكل مادة من مواد  الأقل كمراجع  على 
والإن�شانية التي يقوم بتدري�شها يف اجلامعة، واأن يكون على كل طالب 
جامعي قراءة كتابني كل ف�شل درا�شي يتعامالن مع موا�شيع خارجة 

عن املقررات الدرا�شية.
اإن تطبيق هذه املبادرة يف كافة البالد العربية من �شاأنه اأن يحقق 
قفزة كبرية يف �شوق الكتاب العربي، من املتوقع اأن حتقق قفزة اأكرب 
يف مبيعات الكتب قد ت�شل خم�شمئة مليون كتاب يف ال�شنة الأوىل. 
وهذا من �شاأنه اأن يت�شبب يف خلق حوايل مليون ون�شف فر�شة عمل 
األف  كل  وت�شويق  وطباعة  واإنتاج  تاأليف  اأن  افرتا�ض  على  جديدة، 
ن�شخة يخلق، ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر، ثالث وظائف جديدة على 
الأقل. ويف �شوء تزايد عدد الطلبة، وتعود البع�ض منهم ومن ذويهم 
على القراءة امل�شتدامة كاأداة تثقيفية وو�شيلة ترفيهية وقناة معرفية 
وبالتايل  الكتب،  مبيعات  تنمو  اأن  املتوقع  من  فاإن  وقيمة ح�شارية، 
عدد الوظائف اجلديدة مبا ل يقل عن ع�شرة باملئة �شنويًا، ما يعني 
ت�شاعف �شوق الكتاب العربي مرة كل �شبع �شنوات. اإن تعويد الطلبة 
يقل  ل  ما  اإدمان  اإىل  يوؤدي  اأن  �شاأنه  ال�شغر من  القراءة منذ  على 
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عن خم�شة باملئة منهم �شنويًا على القراءة واملطالعة، وت�شجيع ن�شبة 
وبناتهم  اأبنائهم  مل�شاعدة  القراءة  على  والأمهات  الآباء  من  جيدة 
على اأداء واجباتهم املدر�شية ومتابعة ما يقراأون عن قرب، وبالتايل 
هذه  بتطبيق  البدء  افرتا�ض  وعلى  مواظبني.  قراء  اإىل  حتويلهم 
املبادرة مع بداية العام الدرا�شي 2014/2013، فاإن من املتوقع اأن 
ت�شل ن�شبة القراء املواظبني على القراءة مع حلول عام 2020 اإىل 
اأي حوايل مئة واربعني مليون قارئ، وبالتايل  ال�شكان،  حوايل ثلث 
من  وهذا  الن�شف.  عن  يقل  ل  مبا  الثقافية  الأمية  ن�شبة  خف�ض 
�شاأنه و�شع املجتمع العربي على الطريق ال�شليم اإىل حمو اآفة الأمية 
الثقافية التي تعترب واحدة من اأكرب العقبات التي حتول دون حتقيق 

النه�شة والتقدم يف الوطن العربي.
فل�شًا  اأنها لن تكلف دولة عربية  املبادرة  اأهم ميزات هذه  من 
تبعاتها  اأما  احلكومية.  امليزانيات  على  �شلبًا  توؤثر  ولن  واحدًا، 
الإيجابية فت�شمل خلق ماليني الوظائف اجلديدة، وخف�ض معدلت 
كاهل  عن  املالية  والأعباء  ال�شعبية  ال�شغوط  وتخفيف  البطالة، 
الكتب  مبيعات  على  ال�شرائب  من  الدولة  دخل  وزيادة  الدولة، 
الدولة لتحقيق هذه  اإن كل ما هو مطلوب من  ومعا�شات املوظفني. 
اأ�شا�شيًا  ُمقررًا  الهادفة  القراءة  يجعل  قرار  اتخاذ  هو  الأهداف 
كغريه من مقررات درا�شية. من ناحية ثانية، ُي�شهم هذا امل�شروع يف 
تنمية راأ�ض املال الب�شري الذي يعترب اأهم عوامل التقدم والنه�شة، 
ومن  وماليزيا  و�شنغافورة  اجلنوبية  وكوريا  والهند  ال�شني  يف  ولنا 
كي  الب�شري،  املال  راأ�ض  لكن  ذلك.  على  مثال  خري  اليابان  قبلها 
يكون قادرًا ومبادرًا يف تفعيل عملية التنمية، ل بد واأن ميتلك قيمًا 
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�شليمة، ويتبنى مواقف ايجابية من احلياة والعمل والوقت والوطن، 
وينظر اإىل العملية التعليمية بو�شفها عملية تبداأ من املهد وتنتهي يف 
اللحد. و�شمن هذه املبادرة، نرى اأن على الإعالم العربي اأن ي�شهم 
ورفع  عنها  البتعاد  وخماطر  القراءة  باأهمية  التوعية  حمالت  يف 

�شعار يقول: »كلما قراأت اأكرث، كلما �شمنت جناحا اأكرب«.
علميًا  موؤهل  ب�شري  مال  راأ�ض  اإىل  يفتقر  ل  العربي  العامل  اإن 
ومعرفيًا لبدء عملية تنموية نه�شوية كما حدث يف ال�شني والهند. 
لقد قامت احلكومات العربية املتعاقبة، من دون ا�شتثناء، بالهتمام 
ببناء راأ�ض مال ب�شري كبري، وخف�ض ن�شبة الأمية التقليدية من خالل 
واجلامعات.  واملهنية  العلمية  الكليات  ومئات  املدار�ض  اآلف  اإقامة 
لكن تلك احلكومات اأهملت، وب�شكل يكاد يكون كاماًل، العناية بنوعية 
وتوفري  الطلبة،  نفو�ض  يف  ال�شليمة  واملواقف  القيم  وغر�ض  التعليم 
بيئة اجتماعية واأطر ثقافية ت�شجع على العمل والإنتاج، وحتقق تكافوؤ 
الفر�ض بني النا�ض. اإىل جانب ذلك، ف�شلت احلكومات العربية عامة 
تت�شاهل  العاملني ول  املنتج من  اإدارة علمية تكافئ  يف تطوير نظم 
مع املتخاذل، وتاأ�شي�ض بنية علمية وبحثية موؤ�ش�شية جتعل بالإمكان 

ال�شتفادة مما لديها من راأ�ض مال ب�شري يف الداخل واخلارج.
العرب  اأن  اإىل  املتوفرة  الإح�شاءات  ت�شري  املثال،  �شبيل  وعلى 
مت�شاوون تقريبًا مع ال�شني والهند يف جمال التعليم العام واجلامعي، 
وعدد  اجلامعيني  باأعداد  يتعلق  فيما  البلدين  على  متفوقون  واأنهم 
الطلبة الدار�شني يف اجلامعات العربية والأجنبية. لكن قلة معاهد 
البحث العلمي و�شعف املوجود منها، وتدين نوعية التعليم، وتردي 
البيئة الجتماعية والأطر الثقافية يحرم العرب من ال�شتفادة من 
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مواردهم الب�شرية وبدء عملية تنموية �شاملة يف بالدهم. ولقد ت�شبب 
غياب تلك املوؤ�ش�شات يف هجرة العقول العربية اإىل اخلارج باأعداد 
كبرية، اإذ ت�شري معلومات منظمة التنمية والتعاون القت�شادي اإىل 
بلدان تلك  التي كانت تعمل وتعي�ض يف  العربية  الكفاءات  اأعداد  اأن 
فيما كانت  األف �شخ�ض يف عام 1999،  بلغت حوايل 970  املنظمة 
اأعداد املهاجرين من ال�شني حوايل املليون، ومن الهند حوايل 653 
العرب من حملة  املهاجرين  اأن عدد  اآخر  تقرير  األفًا فقط. ويذكر 
األفًا،  الدكتوراه بلغ خالل الفرتة 1998-2001 حوايل خم�شة ع�شر 
وهذا  وكندا،  الأوروبي  الحتاد  ودول  اأمريكا  اإىل  معظمهم  هاجر 
�شهد  وفيما  معًا.  والهنود  ال�شينيني  من  املهاجرين  اأعداد  يتجاوز 
معاك�شة  هجرة  حدوث  والع�شرين  احلادي  القرن  من  الأول  العقد 
بالن�شبة للكفاءات ال�شينية والهندية العاملة يف اخلارج، �شهد ت�شارع 
هجرة الكفاءات العربية اإىل اخلارج. وخالفًا للمتعارف عليه عامليًا، 
بني  البطالة  ن�شبة  عن  العرب  اجلامعيني  بني  البطالة  ن�شبة  تزيد 
الأميني العرب، لأ�شباب يعود معظمها اإىل التن�شئة الرتبوية واخللفية 
الثقافية والبيئة الجتماعية وعدم توفر فر�ض العمل. وهذه معوقات 
لي�ض بالإمكان التغلب عليها اإل من خالل حمو الأمية الثقافية اأوًل، 
من  تبداأ  التعليمية  العملية  باأن  والميان  بالقراءة  تبداأ  عملية  وهي 
للموؤهلني  توفر  وت�شييد موؤ�ش�شات علمية  اللحد،  وت�شتمر حتى  املهد 

فر�ض عمل منتجة جيدة. 
املثقف التقليدي وغري التقليدي

مثقفون  فئتني:  اإىل  عامة  العرب  املثقفني  تق�شيم  ميكن 
در�ض  �شخ�ض  التقليدي  املثقف  تقليديني.  ومثقفون غري  تقليديون، 
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على الأغلب يف مدار�ض وجامعات عربية ما يجعله يح�شن التحدث 
بلغة اجلماهري والتوا�شل معها، وله اهتمام خا�ض بالرتاث الفكري 
والثقايف والديني العربي وما يرتبط بذلك الرتاث من تاريخ واأدب 
ذلك  يكون  اأن  املمكن  من  اأن  كما  قدمية.  واأمثال  �شعبية  وحكايات 
املثقف من خريجي جامعات اأجنبية لكنه اأم�شى حياته اجلامعية من 
دون اأن يعي�ض جتربة حياتية حقيقية يف البالد التي در�ض فيها، واأنه 
جمرد  اجلامعية  الدرا�شة  باعتبار  خارجيًا  تعاماًل  العلم  مع  تعامل 
و�شيلة للح�شول على �شهادة اأكادميية. يف املقابل، يكون املثقف غري 
التقليدي قد در�ض على الأغلب يف جامعات اأجنبية، وتعامل مع العلم 
تعاماًل داخليًا باعتبار اأن العلم هدف يف حد ذاته ل بد من احل�شول 
عليه قبل احل�شول على درجة علمية، واأنه عا�ض جتربة حياتية غنية 
يف البالد التي در�ض فيها �شملت التفاعل مع �شبابها وثقافاتها. لكن 
�شنوات،  العربية  والثقافة  الوطن  عن  املثقف  هذا  انقطاع  ب�شبب 
ويف �شوء ما يع�شف بفكره ووعيه ومواقفه عادة من حتولت نتيجة 
لتجربته احلياتية والعلمية املختلفة، يكون غالبًا �شعيف القدرة على 

التحدث بلغة اجلماهري والتوا�شل معها.
بتجربة  مير  اأن  دون  من  غالبًا  حياته  التقليدي  املثقف  يعي�ض 
حياتية خمتلفة حُتدث تغريًا نوعيًا يف فكره اأو مواقفه اأو قيمه، فيما 
تقوم قراءاته يف الرتاث والأدب ال�شعبي برت�شيخ ما يكون لديه من 
قناعات ن�شاأ عليها منذ ال�شغر. كما اأنه يجد نف�شه غالبًا م�شطرًا 
والتقاليد  بالعادات  يتم�شك  اأن  وم�شاحله  معي�شته  ظروف  ب�شبب 
مع  للتوا�شل  وو�شائل  مال  راأ�ض  من  لديه  ما  اأهم  لأنها  ال�شائدة 
الوقت.  وهدر  والطاعة  والتواكل  عليها طابع اجلهل  يغلب  جماهري 
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اإىل  فيعود  املختلفة  احلياتية  جتربته  وب�شبب  الثاين،  املثقف  اأما 
باحلاجة  وعيًا  اأكرث  واأ�شبح  فكره  تغري  وقد  طبعًا،  عاد  اإذا  بالده، 
حدوث  ميكن  ل  التي  التغيري  متطلبات  حتديد  على  وقدرة  للتغيري 
تقدم اأو حترر من دونها. وي�شمل التغري املعني حرية الراأي والفكر 
والعبادة، وامل�شاواة بني الرجل واملراأة، وم�شاركة ال�شعوب يف العملية 
التعليمية  العملية  وتطوير  الرتبوية،  العملية  واإ�شالح  ال�شيا�شية، 
لغة  ا�شتخدام  يف  تفوقه  ب�شبب  الأول،  املثقف  والقت�شاد.  والثقافة 
اجلماهري، يكون من ال�شهل عليه توظيف مهاراته اللغوية لال�شهام 
يف تكري�ض الأمر الواقع الذي يت�شف ب�شيادة ذهنية ونف�شية تتعاي�ض 
مع التخلف واجلهل ب�شالم. اأما املثقف غري التقليدي، ب�شبب �شعف 
معها  التوا�شل  عن  عاجزًا  نف�شه  يجد  اجلماهري،  بلغة  معرفته 
والتفاعل مع قياداتها ب�شكل ي�شمح له بالتاأثري يف مواقفها وحتفيزها 

على العمل والإنتاج  واملطالبة بحقوقها ال�شيا�شية وغري ال�شيا�شية. 
املثقف التقليدي ع�شفور ماألوف ُيح�شن الغناء والرق�ض على 
تدغدغ  التي  التقليدية  ونغماته  ب�شوته  النا�ض  ي�شتمتع  الأغ�شان، 
تلقائي،  ب�شكل  يقول  ملا  الإ�شغاء  على  ُتقبل  يجعلها  ما  م�شاعرهم، 
اأو  عناء  دون  من  ر�شالته  وت�شتوعب  بعفوية،  مقولته  مع  وتتجاوب 
تفكري يذكر. لكنه ع�شفور مل يتذوق طعم الهجرة اأو احلرية، يكرر 
اأما املثقف غري التقليدي  نف�ض الأغنية البدائية منذ فجر التاريخ. 
فهو غزال هجر احلي منذ زمن بعيد، ما جعله غريبا عن اأهل احلي، 
بالد  يف  التوطن  يف  كبرية  رغبة  ولديه  مرهفة  بح�شا�شية  يت�شف 
غاب عنها طوياًل وحن اإليها كثريًا. لكن ع�شفور احلي ل ي�شتاأن�ض 
العي�ض بجانب غزال غريب، لذلك يحاربه وي�شكك يف نواياه ويعمل 
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على تكدير حياته. اأما الدولة فلي�ض لديها مانع يف عودة املثقف غري 
التقليدي اإىل الوطن ب�شرط اأن يتحلى ب�شفتني رئي�شيتني من �شفات 
اأتى  من حيث  ويعود  يرحل  اأن  عليه  واإل  واجلنب،  ال�شمت  الغزال: 
اأ�شبحت حممية طبيعية من حمميات  تركها خلفه  التي  الغابة  لأن 
التخلف واجلهل وال�شتبداد، يحظر العبث بها وامل�شا�ض مبحتوياتها. 
بقاء  يف  العربية  املجتمعات  يف  الثقافية  الأمية  انت�شار  ت�شبب 
غالبية النا�ض تعي�ض يف ظالل عادات وتقاليد وقيم واأفكار جتاوزها 
لواقع  متت  ل  قدمية  بحكم  والتم�شك  بخرافات  والإميان  الزمن، 
الأمية  من  يعاين  من  قدرات  �شعف  �شوء  ويف  ب�شلة.  حياتهم 
اأبناء جيلهم،  تعليمًا جيداأً من  املتعلمني  مع  التناف�ض  الثقافية على 
فاإننا نالحظ اأن اإح�شا�شهم بالظلم والُغنب يتعمق كل يوم، و�شخطهم 
على الدولة يتزايد مع كل دفعة جديدة تتخرج من اجلامعات. وهذا 
�شيء  كل  ترى  �شيقة  زاوية  من  التطورات  لغالبية  للنظر  يدفعهم 
موؤامرة  اأو  اأمريكية  موؤامرة  اأو  حكومية  موؤامرة  موؤامرة...  تقريبًا 
طائفية اأو موؤامرة دولية. ويف �شوء ف�شل اأنظمة احلكم العربية عامة 
يف الوفاء بالوعود التي قطعتها على نف�شها، واجتاه تلك الأنظمة اإىل 
ممار�شة الكبت وال�شتبداد ب�شكل منهجي، فاإن اح�شا�ض اجلماهري 
اأخرى،  العربية بالظلم تعمق وا�شتقر يف العقل الباطن. من ناحية 
جاءت الغزوات الأمريكية واحلروب الإ�شرائيلية املتكررة �شد العرب 
لتوؤكد خماوف تلك اجلماهري من الغرب عامة، وتكر�ض اإح�شا�شها 

مبخاطر ما يحاك �شدها من موؤامرات. 
وحيث اأن من ال�شهل على املثقفني التقليديني التوا�شل مع عامة 
اخللفيات  ت�شابه  ب�شبب  ثقافية  اأمية  من  منهم  يعاين  ومن  النا�ض 
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الثقافية ومفردات اللغة املتداولة، فاإن اأغلبية املثقفني غري التقليديني 
وجدوا اأنف�شهم معزولني عن عامة ال�شعب وعن مراكز �شنع القرار. 
وهذا دفع البع�ض منهم اإىل احرتاف التطبيل والتزمري، ُي�َشبح بحمد 
الدولة وعدل احلاكم امل�شتبد، ي�شتجدي املال من الأثرياء حتى واإن 
البع�ض  دفع  فيما  ركابه،  يف  وال�شري  اجلهل  تبجيل  ذلك  ا�شتوجب 
رف�ض  من  اأما  املهجر.  منايف  يف  والعي�ض  الوطن  هجرة  اإىل  الآخر 
وال�شلطة  والثقافة  الرتاث  نقد  عمليات  ووا�شل  الهجرة  هوؤلء  من 
وعي  تنمية  على  واأ�شر  واملظلومني،  الفقراء  عن  والدفاع  امل�شتبدة 
الثقافية  والتزوير  التربير  خلطابات  خمالف  اجتاه  يف  اجلماهري 
�شجون  يف  حياتهم  من  جزء  ق�شاء  م�شريهم  فكان  وال�شيا�شية، 

�شلطة ل تعرف الرحمة. 
قنوات  على  الإعالمية  العملية  ا�شتيالء  وب�شبب  اليوم،  اأما 
برمتها  العملية  تلك  وخ�شوع  اجلماهري،  مع  والتوا�شل  الت�شال 
ل�شيطرة الدولة ومال يغلب عليه طابع الف�شاد، فاإن غالبية املثقفني 
غري التقليديني مت عزلهم بب�شاطة من دون اأن يعباأ بحالهم وفكرهم 
اأحد تقريبًا، اإذ مل يعد هناك حاجة ل�شجنهم لأن العزلة بحد ذاتها 
التقليديني  غري  واملثقفني  املفكرين  اأن  نالحظ  لذلك  كبري.  �شجن 
يعي�شون يف بيوت ل تزورها ال�شم�ض اإل قلياًل، يجل�شون خلف مكاتب 
ويفكرون  يقراأون  فوقها،  املبعرثة  والأوراق  الكتب  ثقل  من  تئن 
العربي  الإن�شان  يتحرر  جميل  مب�شتقبل  ويحلمون  كتبًا  ويكتبون 
الفكر  و�شبابية  التقليد  وقيود  والتخلف  ال�شيا�شة  مكبالت  من  فيه 
وجمود العقيدة، مع اإدراكهم الواعي اأن امل�شتقبل الذين يحلمون به 

ويخططون ل�شنعه لن يكون لهم ولن يحدث يف زمنهم.
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يقدمون  ل  والوعاظ  امل�شاجد  واأئمة  التقليديني  املثقفني  اإن 
يوؤمنون  مبا  النا�ض  قناعات  تكري�ض  �شوى  جديدًا  �شيئًا  للجماهري 
اإليه من عادات وتقاليد  به من قيم وفل�شفات عقيمة وما يرتاحون 
قدمية. ويف �شبيل حتقيق هذا الهدف، يقوم اأولئك النا�ض بالرتكيز 
تخويف  على  والعمل  والنار،  القرب  وعذاب  والوعيد  التهديد  على 
اأقوالهم  غري  لأقوال  ا�شتمعوا  اإذا  الهوية  فقدان  من  النا�ض  عامة 
تتناق�ض  التي  العلمية  احلقيقة  واإخفاء  خمتلف،  مبنطق  وقبلوا 
�شد  تنحاز جلانب  ل  احلقيقة  لكن  اجلماهري.  اإدعاءاتهم عن  مع 
الآخر، ول تخفي وجهها خلف حجاب اأو �شور اأو برقع، ول تتهرب من 
التي  اإن احلقيقة  اأو كبتها ملدة طويلة.  تزييفها  حتديات، ول ميكن 
ت�شطع كعني ال�شم�ض يف يوم �شيفي بال غيوم هي اأن الثقافة ال�شعبية 
وما لدى اجلماهري العربية من تقاليد وقيم وقناعات واأفكار تقليدية 
قرون  خم�شة  مدى  على  كاماًل  عجزًا  عجزت  �شيا�شية  وقيادات 
احلياة. حتى  اأي جمال من جمالت  نه�شة يف  متتالية عن حتقيق 
اللغة العربية، اأداة تلك النخبة املفرغة عقولها من الفكر التقدمي 
التعبري  ب�شكل ميكنها من  بالتطور  لها  ي�شمحوا  العلمي، مل  والوعي 
عن م�شاعر النا�ض وحقوقهم، اإذ بقيت تعي�ض خارج ع�شرها، بعيدة 

عن الع�شر وطرق التفكري العلمية. 
باإجنازات  الت�شكيك  اإىل  التقليديني  املثقفني  بع�ض  يتجه 
الأمم الأخرى، خا�شة �شعوب اأوروبا واأمريكا، بدًل من درا�شة تلك 
الإجنازات وتقييمها والتعرف اىل العوامل التي مكنت تلك ال�شعوب 
اأما  والرثوة.  القوة  اأ�شباب  على  وال�شتحواذ  النه�شة  حتقيق  من 
فقط  لي�ض  الت�شكيك  اإىل  عادة  فيتجهون  وثقافيًا  دينيًا  املحافظون 
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الغربية  ال�شعوب  قيم  يف  واأي�شًا  بل  العلمية،  الغرب  اإجنازات  يف 
�شعوب  غالبية  نوايا  اأن  �شك يف  هناك  لي�ض  ونواياها.  واأخالقياتها 
اأوروبا واأمريكا مل تكن بريئة يف املا�شي، واأن اأهم ما كان يعنيها وما 
يزال هو م�شاحلها، واأنها ل ترتدد كثريًا يف ا�شتغالل الفر�ض املتاحة 
للتقدم والرثاء على ح�شاب غريها من �شعوب. لكن عدم تقييم جتربة 
يحرم  ال�شليم  واحل�شاري  التاريخي  اإطارها  يف  وو�شعها  الغرب 
والقدرة  بالنف�ض  الثقة  ا�شتعادة  اأهمها  عديدة،  فوائد  من  العرب 
على النهو�ض والإ�شهام يف �شنع احل�شارة الإن�شانية، لأن اإجنازات 
الغرب يف بع�ض العلوم مثل الكيمياء والفيزياء والريا�شيات والفلك 
�شباقني يف  كانوا  الذي  العرب  العلماء  اأكتاف  والفل�شفة قامت على 
الثانية  الفائدة  اأما  الو�شطى.  الع�شور  العلوم يف  تلك  اأ�ش�ض  تطوير 
يحققوا  باأن  احللم  من  واأحفادهم  اأولدهم  حرمان  فهي  والأهم، 
والتكنولوجيا  البيولوجيا  مثل  احلديثة  العلوم  يف  م�شاوية  اإجنازات 
اإن  والقت�شاد واحلرية وغري ذلك.  والإدارة  الف�شاء  وعلم  والطب 
احليوية  الكيمياء  مثل  بعلوم  املتعلقة  الغرب  اإجنازات  الت�شكيك يف 
والهند�شة البيولوجية وميالد الكواكب وموتها يعك�ض �شذاجة العقل 
املحافظ عامة، ويعمل على تكري�ض طرق التفكري العقيمة، وي�شجع 

على ال�شتخفاف بالعلم واخليال.
عرب املهجر

يف  منهم  يعي�ض  من  حتى  عامة،  العرب  يحري  �شوؤال  هناك 
العربية يف ت�شكيل لوبي فاعل  يتعلق ب�شبب ف�شل اجلاليات  املهجر، 
�شيا�شة  �شنع  يف  التاأثري  مقدوره  يف  يكون  الأمريكية  ال�شاحة  على 
العرب  لقد حاول  العربية.  الق�شايا  والدفاع عن  اأمريكا اخلارجية 
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يف  عربي  لوبي  بدور  تقوم  جمعية  من  اأكرث  ت�شكيل  مرة  من  اأكرث 
اأغلبها  يعود  متعددة،  لأ�شباب  ف�شلت  املحاولت  تلك  لكن  اأمريكا، 
املنتمني  على  ال�شعب  من  جتعل  التي  العربية  الثقافة  طبيعة  اإىل 
اإليها القيام بعمل جماعي يخدم ق�شية م�شرتكة. من ناحية اأخرى، 
اأقلية غري  اأمريكية، مل تنجح  اأقليات  للعرب وغريهم من  واإن�شافًا 
�شوى  اخلارجية  ال�شيا�شة  وموؤثر يف  فاعل  لوبي  ت�شكيل  اأمريكية يف 
اجلالية اليهودية، واإىل حد ب�شيط اجلالية الأرمنية. وعلى العموم، 
جناح  دون  حتول  تزال  وما  حالت  التي  العوامل  اأهم  حتديد  ميكن 
املتحدة  الوليات  داخل  عربي  لوبي  ت�شكيل  يف  العرب  املهاجرين 

الأمريكية فيما يلي:
ياأتي معظم املهاجرين العرب اإىل اأمريكا من دون اأن يكون . 1

لديهم ما يكفي من التعليم واخلربة للتناف�ض مع اأقرانهم يف املجتمع 
اجلديد. فعلى �شبيل املثال، ل جتيد اأغلبية املهاجرين العرب اللغة 
ود�شتور  الأمريكية  الثقافة  عن  القليل  �شوى  تعرف  ول  الإجنليزية، 
البالد، ول تدرك ما لأمثالهم من حقوق وما عليهم من واجبات، ول 
تعي اأهمية احلرية ول املعنى احلقيقي للدميقراطية وا�شتحقاقاتها، 
عوامل  وهذه  �شئيل.  بقدر  اإل  النتخابية  العملية  يف  ت�شارك  ول 
واإمكانياتهم  املجتمع  ت�شعف قدراتهم على وعي موقعهم من حياة 

على التاأثري فيه.
يحمل كل العرب تقريبًا ثقافتهم معهم اأينما رحلوا وحيثما . 2

اإل اأن متطلبات  حلوا. ومع اأن هذا �شيء طبيعي وجيد اإىل حد ما، 
والعي�ض حياة مثمرة يف ربوعه حتتاج  املجتمع اجلديد  التناف�ض يف 
اإىل تطوير ثقافاتهم التقليدية، اأي خلق ثقافة فرعية عربية اأمريكية 
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قادرة على التعاي�ض مع غريها من ثقافات فرعية حتت مظلة الثقافة 
اأخالقيات  عامة  العرب  لدى  ت�شعف  ذلك،  جانب  اإىل  الأمريكية. 
العمل املنتج وقيمه، وروح العمل اجلماعي، ما يجعلهم يتجهون نحو 
يفعل  كما  القانون،  على  التحايل  على  تركز  التي  ال�شلبية  املناف�شة 

الكثري من اأبناء الأقليات الآ�شيوية والالتينية. 
حد . 3 اإىل  احلريات  فيها  تنعدم  بالد  من  العرب  قدوم  اإن 

بعيد، وحتظر الدولة غالبًا قيام تنظيمات فئوية وطائفية وم�شلحية 
واإدراك  اجلماعي  العمل  على  التعود  من  حرمهم  وحزبية  ونقابية 
اأهميته. وهذا يجعل من ال�شعب عليهم تكوين لوبيات فاعلة والقيام 
بن�شاطات جماعية تخدم ما يروجون له من اأفكار وما يدافعون عنه 

من ق�شايا، وهي اأفكار وق�شايا ل يوجد اجماع عليها.
�شعف الثقة بالنف�ض ب�شبب �شاآلة املوؤهالت العلمية واللغوية . 4

واملعرفة بالقانون، ما يجعل من ال�شعب عليهم تخيل ال�شغط على 
ويهابون موؤ�ش�شاتها ول يفهمون قوانينها، فكل دولة  دولة يخافونها 
الرتهيب  �شيا�شة  وت�شتخدم  الكبت  متار�ض  كانت  قبل  من  عرفوها 

والتخويف، وتعمل يف ظل قانون تنتهكه ليل نهار.
ال�شعب . 5 من  جعل  القراءة،  على  العرب  تعود  عدم  اإن 

تاأ�شي�ض جريدة عربية اأمريكية تكون مبثابة منرب لهم وو�شيلة توا�شل 
وُي�شمعون  واآراءهم  ق�شاياهم  خاللها  من  يطرحون  بينهم،  فيما 
متوا�شعة  حملية  جريدة  من  اأكرث  وجود  مع  اإذ  لالآخر.  �شوتهم 
مناطق  تغطي  واحدة  جملة  اأو  جريدة  توجد  ل  مناطق،  عدة  يف 
تواجد اجلاليات العربية يف اأمريكا. اإ�شافة اإىل ذلك، هناك اآلف 
اخلريجني اجلامعيني العرب الذين عا�شوا يف اأمريكا ع�شرين �شنة 



256

متتالية اأو اأكرث، لكن ي�شعب عليهم فهم الأخبار اإذا �شمعوها، وفهم 
اجلريدة اإذا قراأوها.

عمل . 6 كل  �شد  الواعي  غري  بالتاآمر  العربية  الدول  قيام 
عربي جماعي من خالل التدخل لإن�شاء جمعيات "وطنية" خا�شعة 
لتوجيهات ال�شفارات العربية يف وا�شنطن، وقيام منظمات املقاومة 
وتدعم  �شعاراتها  ترفع  لها،  تابعة  جمعيات  بت�شكيل  الفل�شطينية 
العمل  حرمان  يف  ت�شبب  وهذا  الأخرى.  املنظمات  �شد  مواقفها 
العربي على ال�شاحة الأمريكية من وجود ق�شية م�شرتكة توحد اأبناء 

اجلالية وتقوم بدور العن�شر املنظم ملواقفهم ون�شاطاتهم.
ت�شاعد موجة التفرقة العن�شرية �شد العرب وامل�شلمني يف . 7

دول الغرب عامة منذ الثورة الإيرانية يف عام 1979، واجتاهها نحو 
الت�شاعد بعد وقوع اأحداث �شبتمرب عام 2001. ولقد جاءت اأقوال 
اأمريكا  يف  املتطرفة  وامل�شيحية  الإ�شالمية  القيادات  بع�ض  واأفعال 
وهذا  املربرات.  من  باملزيد  ومتدها  العن�شرية  النعرة  هذه  لتغذي 
ت�شبب يف و�شع اجلاليات العربية يف موقف الدفاع عن النف�ض، تعمل 

ليل نهار لإثبات اأنها تت�شف بالعقالنية ول تدعم الإرهاب.
8 . Cultural ثقافية  جيتوات  يف  العي�ض  نحو  الجتاه 

Ghettoes تت�شف بالنغالق الفكري والتمحور الإقليمي، والتطرف 

الديني، والتخلف الثقايف. 
واملتزمتني  ثقافيًا  واملحافظني  عامة  العرب  قدرة  �شعف  اإن 
دينيًا منهم خا�شة على التناف�ض مع الأمريكيني، دفع البع�ض منهم 
الحتيال  على  تقوم  قانونية  وغري  اأخالقية  غري  اأ�شاليب  اإتباع  اإىل 
والتحايل على النظام والقانون ل�شتغالل �شركات التاأمني، والتهرب 



257

املثال،  اأحيانًا. وعلى �شبيل  ال�شرائب، واحرتاف اجلرمية  من دفع 
�ُض يف  داأب �شخ�ض ُمتدين يحمل الدكتوراه يف علوم الهند�شة وُيدِرّ
جامعة اأمريكية مرموقة على �شرقة برامج الكمبيوتر، وحني �شاألته 
من  "ال�شرقة  باأن  اأجابني  الأعمال،  تلك  مثل  لنف�شه  ُيجيز  كيف 
ويقوم  دينيًا،  فر�شًا  يقطع  ل  املعني  ال�شخ�ض  اإن  حالل".  الكفار 
بن�شاطات وعظ ديني، لكنني مل اأره يقراأ جريدة اأو ي�شرتي كتابًا. اإن 
ما ُيطلق عليه "الإ�شالموفوبيا" يف اأوروبا، اأي اخلوف من امل�شلمني 
ياأتي نتيجة ملواقف �شلبية متبادلة من اجلانبني، امل�شلم وامل�شيحي. 
التي ت�شيق  والقوانني  امل�شتمرة  الإرهابية  املحاولت  ُت�شهم  اإذ فيما 
اخلناق على املظاهر الإ�شالمية يف الغرب يف ت�شعيد الإ�شالموفوبيا، 
الغربية  والعن�شرية  والإ�شالمية  العربية  الثقافية  الت�شوهات  تعمل 

على تعميقها. 
البولي�ض  خالفها  التي  امل�شلمة  الفرن�شية  املراأة  ق�شية  اأظهرت 
ما  مدى  النقاب  تلب�ض  وهي  �شيارة  بقيادة  قيامها  ب�شبب  الفرن�شي 
من خداع واحتيال للح�شول على معونات  "موؤمن"  قد يذهب اليه 
متزوج  الأ�شل،  جزائري  املعنية  املراأة  فزوج  ي�شتحقها.  ل  حكومية 
من اأربع ن�شاء خالفًا للقانون الفرن�شي. وكي يحتفظ بجميع زوجاته 
واإعادة  الدولة، قام بطالق زوجاته  ويوظف زيجاته لالحتيال على 
معونات  تقدم  الفرن�شية  الدولة  اأن  وحيث  عرفيًا.  منهن  الزواج 
والطالق  الزواج  عملية  فاإن  واأولدهن،  املطلقات  زوجاته  لأمثال 
�ُشئل  وحني  جيدًا.  دخاًل  عليه  تدر  جتارة  اأ�شبحت  الزواج  واإعادة 
ذلك "املوؤمن" عن زوجاته قال اإنهن ع�شيقات ول�شن زوجات، واأن 
اأو  بع�شيقة  بالرتباط  رجل  قيام  على  يعرت�ض  ل  الفرن�شي  القانون 
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اأكرث. لكن هل فكر ذلك الرجل يف تبعات ت�شرفاته على دينه ونظرة 
املجتمع الفرن�شي لذلك الدين الذي يبدو اأنه يحلل الحتيال؟ وفيما 
اإذا كانت تلك الت�شرفات اأخالقية اأم غري اأخالقية، عادلة اأم غري 
اأثر الحتيال على اأحوال الفقراء الذين يحتاجون حقًا  عادلة؟ وما 
ملعونات حكومية؟ وما تاأثري تلك الت�شرفات على نف�شية اأولده حني 
العام،  املال  على  وي�شطوا  يكذب  كان  والدهم  اأن  ويعرفون  يكربون 
واأنهم عا�شوا على معونات حكومية كانت اأمهاتهم حت�شل عليها عن 

طريق الكذب والتحايل على القانون. 
من ناحية اأخرى، جاء الإنرتنيت ليخلق و�شيلة توا�شل اآنية بني 
جميع النا�ض بغ�ض النظر عن اأماكن تواجدهم اجلغرافية، ما جعل 
باإمكان املتزمتني دينيًا واملحافظني ثقافيًا واملتع�شبني والعن�شريني 
تطوير جيتوات ثقافية يعي�شون يف داخلها على الرغم من ت�شتتهم يف 
كافة اأرجاء املعمورة. اإن اأع�شاء اأي جيتو ثقايف من املمكن اأن يعي�شوا 
يف اأفغان�شتان واأمريكا وم�شر وال�شودان وال�شويد واملغرب ونيجرييا 
وباك�شتان وال�شعودية وال�شومال وفرن�شا وغريها من اأقطار، لكنهم 
ل يعرفون �شوى ما ينتجه اجليتو من اأفكار واإ�شاعات وتخيالت، وما 
بواقع  لها  عالقة  ل  تاآمرية  ونظريات  وقيم  �شلوكيات  من  له  يروج 
اأن  الإنرتنيت  ا�شتطاع  اإذ  فيه.  يعي�شون  الذي  باملجتمع  اأو  حياتهم 
ثقافة  وتكري�ض  الإ�شاعات  ون�شر  املعلومات  تبادل  من  هوؤلء  ميكن 
بعيد،  حد  اإىل  العقالنية  تنق�شها  مواقف  تتخذ  ومتخلفة  خمتلفة 

والقيام بفر�شها على اأبنائهم وبناتهم من بعدهم. 
وعلى �شبيل املثال، ُدعيت يف يوم من اأيام رم�شان لتناول طعام 
وعلوم  الهند�شة  يف  الدكتوراه  يحملون  اأ�شخا�ض  ثالثة  مع  الإفطار 
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والثاين  الدويل،  البنك  يف  يعمل  كان  �شعودي  اأحدهم  الكمبيوتر، 
واخلدمات  ال�شت�شارات  �شركات  اأكرب  اإحدى  يف  يعمل  كان  �شوري 
وزارة  يف  م�شت�شارًا  يعمل  كان  اأردين  والثالث  العامل،  يف  املالية 
ل�شرية  الطعام  تناول  بعد  احلديث  تطرق  الأمريكية.  املوا�شالت 
من  كغريها  تتعفن  ل  الأنبياء  جثث  اإن  اأحدهم  قال  وهنا  الأنبياء، 
جثث اإن�شانية، واأنها تبقى زكية. �شاألت الآخرين عن راأيهما فوافقا 
على الفور وقاما مبحاولة تربير ذلك الإدعاء... ثالثة رجال يحملون 
اأعلى ال�شهادات العلمية من اأف�شل اجلامعات يف العامل، يعي�شون يف 
اأمريكا منذ �شنوات، يختلطون بعلماء من دول عديدة ب�شكل يومي، 
اهلل،  باأن  يعتقدون  التقليدية،  ثقافتهم  من  �شيئًا  يغريوا  مل  لكنهم 
الأنبياء  جثث  على  يحافظ  خلقها،  التي  الطبيعة  لقوانني  وخالفا 
كاأنهم لي�شوا ب�شرًا ينتمون اإىل العائلة الإن�شانية. لكن هل جتروؤ دولة 
قرب  وفتح  العلمية  غري  املقولة  هذه  حتدي  على  اإ�شالمية  اأو  عربية 
نبي للتاأكد من �شحتها؟ بالطبع ل جتروؤ دولة على ذلك لأن املعجزة 
واخلرافة تعترب فر�شًا و�شنة وحقيقة علمية بني ال�شعوب املتخلفة، ل 

يجوز ال�شك فيها اأو الت�شكيك يف �شحتها. 
وامل�شلمني  ثقافيًا  املحافطني  العرب  من  املهاجرين  اأغلبية  اإن 
عن  فقط  لي�ض  وثقافيًا،  فكريًا  يتخلفون  ما  غالبًا  دينيًا  املتزمتني 
املجتمعات  واأي�شًا عن  بل  الغرب،  يعي�شون فيها يف  التي  املجتمعات 
يعي�ض  ببطء،  املجتمعات  تلك  تتطور  فيما  اإذ  منها.  هاجروا  التي 
على  منغلقة  اجتماعية  ثقافية  جيتوات  يف  املهجر  يف  املغرتبون 
نف�شها، معزولة عن العامل الذي يحيط بها، تعيد تدوير ما لديهم من 
قيم ومواقف و�شلوكيات جتاوزها كل النا�ض. وعلى �شبيل املثال، حني 
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اأخربت �شخ�شًا  للعالج،  اإىل مدينة هيو�شنت  ذهب حممود دروي�ض 
له  تن�شرها  مقالت  ويكتب  كبريًا  مثقفًا  نف�شه  يعترب  هناك،  يعي�ض 
وهنا  هيو�شنت.  اإىل  دروي�ض  حممود  بو�شول  اأحيانًا  اأردنية  �شحف 
�شاألني ال�شخ�ض املعني عن هوية حممود دروي�ض قائاًل مل اأ�شمع بهذا 
ال�شم من قبل... كان من املوؤكد اأن يحزن حممود دروي�ض لو �شمع 

هذا الكالم، اإل اأنه كان ي�شاركني الراأي يف تخلف الثقافة العربية.
بعد و�شول القنوات الف�شائية لأوروبا واأمريكا وغريها من بالد 
املهجر، اأ�شبحت الأغلبية العظمى من املغرتبني العرب ل تنقطع عن 
اأجهزة  اأمام  جال�شني  يوميًا  �شاعات  معظمهم  يق�شي  اأبدًا،  الوطن 
الوطن  يف  واأ�شدقاوؤهم  اأقرباوؤهم  ي�شاهده  ما  ي�شاهدون  تلفزيون 
الأدمغة  غ�شيل  عمليات  لنف�ض  ويتعر�شون  وم�شل�شالت،  برامج  من 
وتزييف الوعي. ثم يقومون با�شتخدام برامج مثل �شكايب للتوا�شل 
عرب الإنرتنيت جمانًا مع اأقاربهم واأ�شدقائهم وتبادل الآراء معهم 
وهذا  اإ�شاعات.  من  �شمعوا  وما  م�شل�شالت،  من  �شاهدوا  ما  حول 
يجعلهم ي�شعرون باأنهم يعي�شون فعليًا يف الوطن، لكنهم يعملون يف 
للح�شول  املهجر  يف  وجودهم  فر�شة  ا�شتغالل  عليهم  واأن  املهجر، 

على اأكرب قدر من املال بغ�ض النظر عن الو�شائل.
لقد اخرتعُت تعبري "جيتو ثقايف" Cultural Ghetto للتعبري 
عن هذه الظاهرة غري  العادية التي تبلورت بعد ظهور الإنرتنيت. 
اجليتو الذي عا�ض فيه اليهود والغجر وغريهم من اأقليات يف اأوروبا 
رغم  اليوم  العامل  فقراء  من  امل�شحوقون  فيه  ويعي�ض  قرون،  قبل 
اإرادتهم هو عبارة عن مكان معزول ومنبوذ يو�شف بالفقر والبوؤ�ض 
والتعا�شة. اأما اجليتو الثقايف، وخالفًا للجيتو التقليدي، لي�ض مكانًا 
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ذهنيًا  اإليه  املنتمون  فيه  يعي�ض  مفتوحًا  ف�شاء  بل  حُمددًا  جغرافيًا 
واأحوالهم  تواجدهم  اأماكن  عن  النظر  بغ�ض  اإرادتهم  مبح�ض 
املعي�شية. ومن خالل ذلك اجليتو، يقوم الأع�شاء بتبادل معلومات 
عقالنية  غري  اأفكار  على  غالبًا  مبنية  خمتلقة،  واإ�شاعات  م�شتهلكة 
�شلبية  مواقف  اتخاذ  لهم  وتربر  حميطهم،  عن  عزلهم  يف  ت�شهم 
اأبناء  من  الراأي  يخالفهم  ممن  وحتى  الغري  من  عدائية  واأحيانًا 

وطنهم واأمتهم ودينهم. 
وبعد انت�شار موجة التطرف الديني كتيار ثقايف اجتماعي، وقيام 
العرب  القومية من  الفكرية  التيارات  اإىل  املنتمني  ن�شبة كبرية من 
اإىل الن�شمام ل�شفوف التيار الديني، اأخذت اجليتوات الثقافية تعم 
خمتلف اأرجاء املعمورة، وتدفع املنتمني اإليها اإىل حتدي املجتمعات 
التي يعي�شون فيها. ومن مظاهر التحدي، القيام بت�شرفات غريبة 
مثل لبا�ض الد�شدا�شة يف ال�شوارع والأ�شواق التجارية، وتربية الذقون 
الأطفال،  لرتبية  و�شيلة  اجل�شدي  العقاب  وا�شتخدام  الطويلة، 
العمل  �شاأنها  من  ت�شرفات  وهذه  بالرباقع.  الن�شاء  وجوه  وتغطية 
لهم  املعادية  الفعل  ردود  وتعميق  وتخلفهم،  عزلتهم  تكري�ض  على 
عامل  يف  �شحية  باأنهم  لديهم  اإح�شا�ض  وتنمية  وال�شرق،  الغرب  يف 
يكن لهم احلقد والكراهية والعداء. وفيما يدفعهم هذا ال�شعور اإىل 
التع�شب واملزيد من التطرف، والجتاه نحو رف�ض كل فكر خمالف 
ل  اأنه  اإل  وطقو�ض،  عادات  من  وميار�شونه  اآراء  من  به  يوؤمنون  ملا 
يثري لديهم الت�شاوؤل عما اإذا كانت ت�شرفاتهم هذه ت�شكل جزءًا من 

امل�شكلة التي تواجههم. 
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اإن مت�شك العرب بثقافاتهم التقليدية، وقيامهم بحملها معهم 
امل�شلمني  على  يقت�شر  ل  ثقافية  جيتوات  يف  والعي�ض  ذهبوا،  اأينما 
يف  جاء  وكما  العرب.  واليهود  امل�شيحيني  اأي�شًا  ي�شمل  بل  منهم، 
من  القدامى  املهاجرون  يزال  ما  ال�شرية  هذه  من  الثاين  اجلزء 
مدينة رام اهلل، وكلهم م�شيحيون تقريبًا، يعي�شون يف جيتوات ثقافية 
من  هام  جزء  اأي  عن  يتنازلوا  اأن  دون  من  كبرية  عائالت  �شمن 
ل  والغرية  والريبة  ال�شك  نظرة  اأن  كما  التقليدية.  حياتهم  طريقة 
ما  البع�ض،  بع�شهم  ومواقفهم جتاه  �شلوكياتهم  على  ت�شيطر  تزال 
يجعلهم عاجزين عن القيام بعمل جماعي ذي طابع اقت�شادي، كما 
يفعل اليهود مثاًل وغريهم من اأقليات اآ�شيوية واأوروبية تعي�ض غالبًا 

يف جيتوهات ثقافية م�شابهة.
دعاين ال�شيد لري كولر حل�شور حفلة زفافه اإىل فتاة يهودية من 
اأ�شول �شورية. لري كولر �شحايف يهودي اأمريكي من دعاة ال�شالم، 
دفع وظيفته ثمنًا ملوقفه املوؤيد لإقامة دولة فل�شطينية تعي�ض ب�شالم 
اإىل جانب دولة اإ�شرائيل. اأقيمت حفلة الزفاف يف مدينة �شغرية تقع 
على البحر يف ولية نيوجريزي القريبة من نيويورك. وحني دخلت مع 
ابنتي حنني اإىل قاعة الحتفال اكت�شفنا اأن هناك قاعتني، اإحداها 
لليهود من اأ�شول �شورية، اأي اأهل واأ�شدقاء العرو�ض، والثانية لليهود 
اأوروبية �شرقية، واأن الختالط بني الفريقني  املنحدرين من اأ�شول 
كان معدومًا متامًا. لذلك قام حاخامان بامتام مرا�شم عقد الزواج 
ال�شرقية،  اأوروبا  يهود  طريقة  على  الأوىل  منف�شلتني،  حفلتني  يف 
املرا�شم، مل  بتلك  القيام  واأثناء  �شورية،  يهود  والثانية على طريقة 
الأوروبيون  ي�شارك  مل  كما  حفلتهم،  الأوروبيني  ال�شوريون  ي�شارك 
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كانت  والأغاين،  والأكل  املو�شيقى  بداأت  وحني  حفلتهم.  ال�شوريني 
املو�شيقى يف اجلانب الأوروبي اأمريكية واأوروبية �شرقية، فيما كانت 
املو�شيقى والأغاين على اجلانب ال�شوري عربية بالكامل، مثلها مثل 
الطعام واللغة باللهجة ال�شورية، حتى الفرقة املو�شيقية كانت بقيادة 

�شاب اأمريكي فل�شطيني. 
يرتكوين  مل  فل�شطيني  اأنني  ال�شوريون  اليهود  اكت�شف  وحني 
اأذهب اإىل الناحية الثانية التي مل اأكن اأرغب يف الذهاب اإليها اأ�شاًل، 
وحنينهم  �شورية  يف  ذكرياتهم  عن  للحديث  باحتكاري  قاموا  اإذ 
اأخربوين  التي  الأ�شياء  ومن  اإليه.  وي�شتاقون  عنه  اغرتبوا  لوطن 
واملالب�ض  القما�ض  يعملون يف جتارة  ان جميعهم  الليلة  تلك  بها يف 
التي ي�شتوردونها من اخلارج، واأن بيوتهم واأماكن عملهم يف مدينة 
نيويورك، لكنهم ا�شرتوا �شققًا بالقرب من بع�شها بع�شًا يف املدينة 
ال�شاحلية التي اأقيمت فيها حفلة الزفاف. وحفاظًا على متا�شكهم، 
اأبنائهم وبناتهم على  ومن اأجل تقوية الروابط فيما بينهم، وتربية 
يق�شوا  اأن  قرروا  عليها،  ن�شاأوا  التي  العربية  الثقافة  وتقاليد  قيم 
�شهرًا كاماًل كل عام يف تلك املدينة على ال�شاطئ، يعي�شون فيها اأيام 
زمان كعائلة واحدة، ي�شرتجعون ذكريات املا�شي، ويبتعدون عن جو 

نيويورك القامت وحياتها القا�شية.
مالحظات ختامية 

اإىل  واأرنو  الواقع  اأتاأمل  املا�شي،  يف  اأفكر  وحيدًا  جل�شت  كلما 
امل�شتقبل، اأ�شاأل نف�شي كيف و�شلُت اإىل هذه النقطة يف حياتي. ومع 
ب�شاطة هذا ال�شوؤال، اإل اأنه حمري، عا�ض معي �شنوات طويلة من دون 
جواب... من دون تف�شري علمي اأو حتليل منطقي. كيف ح�شلُت على 
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اأدبية  ومواقع  و�شفر  وجتربة  ومعرفة  علم  من  عليه  ح�شلُت  ما  كل 
واجتماعية واأكادميية من دون مال اأو ن�شب اأو ع�شرية اأو و�شاطة، اأو 
حتى �شخ�ض ير�شدين اإىل الطريق ال�شليم. نعم، لقد و�شلت اإىل هذه 
على  والت�شميم  والإرادة  واملثابرة  واجلد  بالكد  املرحلة من حياتي 
النجاح  وال�شواب، من  التعلم من اخلطاأ  النجاح، وفوق ذلك كله، 
عنها  اأحيد  مل  واإن�شانية  اأخالقية  بقيم  الواعي  واللتزام  والف�شل، 
رغم العرثات التي اعرت�شت طريقي. ولقد قام الوالد بغر�ض جذور 
هذه القيم واملواقف يف نفو�شنا منذ الطفولة، وقامت اأم رائعة بريها 
باحلب والعناية بها من خالل املواقف املبدئية والتعامل مع الغري من 
اأقارب واأ�شدقاء وغرباء. ومع تكرر النجاح وندرة الف�شل، وممار�شة 
للمعرفة  قلبي  يف  الع�شق  وتنامي  الواعي،  والتفكري  اخلالق  العمل 
وتطورت  واملبادئ  القيم  تلك  تعززت  والتدري�ض اجلامعي،  والكتابة 
ون�شجت يف هدوء بعيدًا عن �شو�شاء ال�شوارع وال�شعارات الرنانة، ما 
جعلها تنعك�ض على �شورة اأمانة مع النف�ض، واإخال�ض لق�شايا العلم 
وطلبتي  ووطني  واأ�شرتي  نف�شي  جتاه  مل�شئولياتي  وحتديد  واملعرفة، 
الإبحار يف  على  بالذات  اجلامعي  التدري�ض  �شجعني  ولقد  بو�شوح. 
اإن�شاين بحالوته ومرارته،  كل مكان وزمان، وتذوق طعم كل �شعور 
وحماين من عبث ال�شلطة واملال، اإذ مل اأخدم نظامًا �شيا�شيًا عربيًا 
اأو غري عربي ل�شاعة، ومل اأعمل موظفًا لدى �شركة اأمريكية اأو غري 
اأمريكية يومًا واحدًا يف حياتي. اإن كل الأعمال التي مار�شتها خارج 
نطاق الكتابة اخلالقة والفكر والتدري�ض اجلامعي، على قلتها، كنت 

�شريكًا فيها وامل�شئول الأول عنها.
للتجول بحرية  اإياها ظروف حياتي  التي منحتني  الفر�شة  اإن 



265

قادتني  واملغامرة  والطبيعة  واحلب  والعلم  والفكر  الثقافة  عامل  يف 
يف  الروؤية  هذه  ت�شببت  ولقد  تقليدية.  غري  م�شتقبلية  روؤية  لتكوين 
�شيا�شية،  حكم  اأنظمة  ونقد  حياتية،  جتارب  حتليل  على  ت�شجيعي 
ودرا�شة ترتيبات اقت�شادية عديدة ورف�ض بع�شها واقرتاح بدائل لها 
ل حتظى با�شتح�شان الطبقات احلاكمة يف معظم الدول. وهذا جعل 
موؤ�ش�شات القمع ال�شيا�شية، وحماة الثقافة التقليدية، وقوى ال�شتغالل 
القت�شادية تنظر اإيل بو�شفي اإن�شانًا ل يدين بولء لفل�شفة �شيا�شية 
ترتيبات  على  ال�شكوت  يقبل  ول  حمددة،  ثقافية  اأو  اقت�شادية  اأو 
جمتمعية تع�شفية، ول ميكن اأن ُي�شرتى مبال اأو �شلطة. لقد كنت وما 
زلت مفكرًا يحمل اأفكارًا غري تقليدية ل ت�شاوم ول تهادن ول جُتيز 
�شوء  ويف  وا�شتكانة.  وا�شتغالل  وكبت  وجهل  ظلم  من  قائم  هو  ما 
هذا املوقف، اجتهت معظم املوؤ�ش�شات الإعالمية العربية والأمريكية 
اإىل اإهمال اأفكاري وحرمانها من الو�شول اإىل املعنيني من م�شئولني 
وجماهري كانت ول تزال بحاجة ملعرفة ووعي. وحيث اأن ال�شعبية يف 
ع�شر اجلهل وال�شتبداد والتبعية ل تاأتي اإل عرب الولء لفكر عقائدي 
مهرتئ، اأو النتماء لنظام حكم فا�شد، اأو الرتباط بتنظيم جاهل، 
اأو القبول ب�شيادة مال فاجر، اأو العمالة املبطنة مل�شتعمر ظامل، فاإن 
الغوغائية والدجل والنتهازية، ل العقالنية والعلم وال�شدق، ك�شبت 
كل م�شابقات اجلمال والكمال يف عاملنا ال�شائع... عامل عربي تائه 
يعي�ض  وم�شتقبل  نزاع،  حالة  يف  املوت  فرا�ض  على  يرقد  ما�ض  بني 

حالة خما�ض ع�شرية يرف�ض اأن يولد يف الظالم.
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بني الفكر والغ�غائية
يتحدث املثقفون العرب وغري العرب ب�شكل ارجتايل عن حرية 
ع�شر  يف  الراأي  حرية  ا�شتحقاقات  ي�شتوعبوا  اأن  دون  من  الراأي 
ُت�شتكمل  ل  الراأي  حرية  اإن  واملرئي.  امل�شموع  الإعالم  عليه  يطغى 
الإن�شان  يتمتع  اأن  اأ�شا�شيني:  �شرطني  بتوفر  اإل  معنى  لها  يكون  ول 
ثانيًا على  واأن يح�شل  واآرائه بحرية،  اأفكاره  التعبري عن  اأوًل بحق 
اأي�شًا.  اإليها بحرية  حق الو�شول اإىل اجلماهري التي يريد الو�شول 
الإعالم  موؤ�ش�شات  ليمكن  الت�شال  و�شائل  يف  التقدم  جاء  لقد 
الأر�ض  بقاع  كل  يف  اإن�شان  كل  اإىل  الو�شول  من  عليها  يهيمن  ومن 
يف كل �شاعات الليل والنهار، ويتيح لهم الفر�شة للتحكم يف فحوى 
الر�شالة الإعالمية والتاأثري بفاعلية يف ثقافات كل ال�شعوب ومواقفها 
العامل،  دول  من  دولة  كل  �شكان  حجم  كرب  �شوء  ويف  وتطلعاتها. 
وعدم قدرة مفكر اأو مثقف على الو�شول اإىل ن�شبة ولو �شغرية من 
الإعالم  اأجهزة  فاإن  اإليها مبفرده،  الو�شول  يرغب  التي  اجلماهري 
اأ�شبحت الو�شيلة الوحيدة التي ميكن الو�شول اإىل اجلماهري املعنية 
من خاللها، خا�شة يف �شوء انت�شار الأمية الثقافية وابتعاد اجلماهري 
راأي  اأو  فكرة  �شد  الإعالمية  املوؤ�ش�شات  تنحاز  وحني  القراءة.  عن 
اأو  الفكرة  تلك  الطالع على  فاإن اجلماهري حُترم من  �شخ�ض،  اأو 
للجماهري  واإي�شاله  راأيه  عن  التعبري  من  �شاحبها  وُيحرم  الراأي، 
ميلك  ملن  فقط  متوفرة  الراأي  حرية  اأ�شبحت  الواقع،  ويف  املعنية. 
و�شيلة اإعالمية: جريدة اأو جملة اأو حمطة راديو اأو قناة تلفزيونية، 
راأي تذكر.  الو�شائل مل يعد له حرية  ومن ل ميلك واحدة من تلك 
بحرية  يتمتعون  ل  الإعالمية  املوؤ�ش�شات  يف  يعمل  من  اأغلبية  حتى 
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الراأي، لأنهم م�شتاأجرون وظيفتهم الأ�شا�شية الرتويج لآراء املالكني 
وخدمة م�شاحلهم.

ويف �شوء ما ي�شود الوطن العربي من كبت وف�شاد وتخلف وردة 
والثناء  املديح  يح�شن  ل  مثقف  اأو  مفكر  كل  م�شري  اأ�شبح  ثقافية، 
تاآكلت  ثقافات  ماآثر  بتعداد  يقوم  ول  واملال،  ال�شلطة  اأرباب  على 
ويرف�ض  الزمن،  تقادمت وجتاوزها  باأفكار  يوؤمن  ول  تعفنت،  وقيم 
اإذا  الإهمال  هو  املراهقة،  مرحلة  تتجاوز  اأن  قبل  �شاخت  �شعارات 
كان حمظوظًا. اأما اإذا خانه احلظ، فاإن من املوؤكد اأن ي�شبح معزوًل 
ومكبوتًا، واأحيانًا مطاردًا ومطلوبًا لعدالة ل متار�ض من العدل �شوى 
تعميم الظلم ون�شر ثقافة اجلهل والتجهيل. نتيجة لذلك، اأ�شبح على 
كل من يرغب اأن يكون حمبوبًا من قبل موؤ�ش�شات الإعالم وم�شت�شارًا 
الببغاء.  طريقة  على  والثناء  املديح  يح�شن  اأن  والتجار  لل�شا�شة 
الأ�شبق  املغرب  خارجية  وزير  عي�شى  بن  حممد  ال�شديق  يل  قال 
اإىل  ينظرون  النا�ض  جتعل  »اإنك  الأيام،  اأحد  يف  اإ�شيلة  منتدى  يف 
 You make people look at الراحة.  اأنف�شهم وي�شعرون بعدم 
اإنني  قائاًل،  اأجبته   themselves and feel uncomfortable.
لأ�شلي  هنا  جئت  بهلوانًا  اأو  مطربًا  ل�شت  لكنني  �شديقي،  يا  اآ�شف 
فيما  التفكري  عبء  عنهم  واأخفف  والعجزة  ال�شباب  من  جمهورًا 
اأكرث  لتوعية  بحاجة  مثقفينا  اإن  وا�شتبداد...  فقر  من  بهم  يحيط 
من �شعوبنا الغارقة حتى اأذنيها يف م�شتنقعات اجلهل والإحباط، ل 

تعرف التخلف من التقدم، ول تفرق بني احلقيقة واخلرافة. 
�شغرية  جمموعة  اليوم  ذلك  م�شاء  يف  عي�شى  بن  حممد  دعا 
لتناول  بيته  اإىل  الثقايف  اأ�شيلة  امل�شاركني يف مهرجان  املثقفني  من 
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الع�شاء معه ومع زوجته. وحني دخلت البيت قام بن عي�شى بتقدميي 
لرئي�ض جمل�ض النواب املغربي بكلمات اإطراء جعلتني اأ�شعر باخلجل، 
وهناك قال ال�شديق الدكتور علي اأومليل الذي كان يجل�ض اإىل جانب 
رئي�ض جمل�ض النواب، موجهًا كالمه للرئي�ض: ت�شور اأن الدكتور ربيع 
من  اأمنعك  مل  اإنني  قائاًل،  اأجبته  مكتبي.  يف  التدخني  من  منعني 
التدخني يف مكتبك يا �شديقي، لكنني خريتك بني ال�شيجارة وبيني 
مغربي،  مفكر  اأومليل  علي  ال�شيجارة.  اأجل�ض حيث جتل�ض  ل  لأنني 
يعمل الآن �شفريًا لبالده يف بريوت، عمل يف الت�شعينيات من القرن 
املا�شي اأمينًا عامًا ملنتدى الفكر العربي يف عمان، حيث كنا نلتقي 

بني الفينة والأخرى ونتبادل الآراء كاأع�شاء يف املنتدى واأ�شدقاء.
يف طريقي اإىل مكتب علي اأومليل يف اأحد الأيام، ركبت تاك�شي 
اإىل  حملتني  التي  ال�شيارة  توقفْت  املنتدى،  اإىل  الفندق  من  اأجرة 
توقفْت  وحني  مرور.  اإ�شارة  من  اأكرث  اأمام  مرة  من  اأكرث  املنتدى 
الثاين  ال�شف  التاك�شي يقف يف  �شارع اجلاردنز، كان  بالقرب من 
متوازية.  �شفوف  ثالثة  يف  الإ�شارة  اأمام  امل�شطفة  ال�شيارات  من 
من عادة �شائقي ال�شيارات يف الأردن عدم التوقف يف املكان الذي 
حتدده اإ�شارة املرور، اإذ يتجاوزونها غالبًا باأمتار قبل التوقف. وهذا 
يحرمهم من روؤية �شوء الإ�شارة حني يتغري من الأحمر اإىل الأخ�شر، 
ما يجعلهم يعتمدون على من يقف خلفهم ملعرفة متى تتغري الإ�شارة 
كان  وفيما  جمال.  اأو  خيل  �شباق  يف  وكاأنهم  ب�شرعة  ينطلقوا  كي 
�شائقو ال�شف الأول يتحفزون لبدء عملية ال�شباق، قام اأحد �شائقي 
يف  تعني  اإ�شارة  وهذه  �شيارته،  زامور  باإطالق  اخللفية  ال�شيارات 
الأحوال العادية اأن ال�شوء تغري اإىل الخ�شر. لكن الزامور يف ذلك 
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اليوم مل ُي�شْر اإىل حتول ال�شوء من الأحمر اإىل الأخ�شر، اإذ يبدو اأن 
اأطلق زامور �شيارته حتية ل�شديق مر يف الجتاه املعاك�ض.  ال�شائق 
لكن �شائقي ال�شف الأول انطلقوا كال�شاروخ حني �شمعوا الزامور، 
اأولدهم  وحظ  حظهم  حل�شن  اأحمر.  يزال  ل  ال�شوء  كان  فيما 
واأحبائهم مل تكن هناك �شيارات قادمة يف الجتاه العك�شي، وبالتايل 
ويف  وخارجها.  عمان  يوميًا يف  كالتي حتدث  مروعة  حادثة  تقع  مل 
واأ�شبابها  احلادثة  هذه  يف  اأفكر  بداأت  اأومليل  علي  لروؤية  الطريق 

الثقافية وتبعاتها املجتمعية. 
جاء اخرتاع ال�شيارة يف الغرب اأ�شا�شًا ا�شتجابة حلاجة جمتمعية 
بعد ظهور املدن ال�شناعية الكبرية وتباعد اأماكن ال�شكن عن اأماكن 
العمل بالن�شبة للعمال واملوظفني، ومن اأجل متكني ال�شركات من نقل 
الب�شائع امل�شنعة واملنتوجات الزراعية من البيوت وامل�شانع واملزارع 
اإىل الأ�شواق واملوانئ. ومع تزايد عدد ال�شيارات وتنوع ا�شتخداماتها، 
كان ل بد من تطوير قوانني ال�شري وتعليمات املرور، ما جعل القانون 
ا�شرتاط ح�شول  نحو  ويتجه  ال�شيارة،  ا�شتخدام  التو�شع يف  يواكب 
كل �شائق على رخ�شة تخوله حق قيادة �شيارة، ت�شمل معرفة كاملة 
على  ترتب  ولقد  العامة.  ال�شالمة  �شمان  واأ�شول  ال�شري،  بقوانني 
هذا ت�شديد تعليمات املرور، وتغرمي املخالفني، وفر�ض �شروط على 
املعدات  العديد من  واإدخال  الت�شاميم  ال�شيارات لتح�شني  �شركات 
ال�شيارة  �شائق  و�شالمة  ال�شيارة  �شالمة  ال�شالمة،  ت�شمن  التي 
والركاب وامل�شاة. كما تطور قانون ال�شري ل�شمان حقوق املت�شررين 

وحتديد م�شئولية املخطئ حني تقع حوادث مرورية. 
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فاإن  نامية،  دول  من  وغريه  العربي  بالوطن  يتعلق  فيما  اأما 
اإليها.  اأن تظهر حاجة جمتمعية  اإىل �شواطئها قبل  ال�شيارة و�شلت 
وب�شبب ارتفاع ثمن ال�شيارة وتخلف طرق املوا�شالت، فاإن ال�شيارة 
حتولت يف البالد العربية يف البداية من و�شيلة موا�شالت اإىل حتفة 
ثمينة وغريبة ُت�شتخدم للمباهاة، ما جعلها ت�شفي على مالكها مكانة 
ثورة  اأعقاب  ويف  حقيقية.  خدمة  له  تقدم  اأن  دون  من  اجتماعية 
النفط وما خلقته من ثروات جاءت من دون جهد حقيقي، حتولت 
اأولد الأثرياء، ل يح�شنون قيادتها  ال�شيارة ب�شرعة اإىل لعبة يف يد 
بقدر ما يح�شنون حتطيمها وحتطيم عظامهم معها. لكن مع التو�شع 
يف ا�شتخدام ال�شيارة بعد اعتمادها و�شيلة نقل ولعبة وحتفة، كان ل 
لكن  املرور،  وتعليمات  ال�شري  قوانني  وتطوير  الطرق  ت�شييد  من  بد 
ال�شيارة  ا�شتخدام  يف  التو�شع  جتاري  اأن  ت�شتطع  مل  القوانني  هذه 
حتى يومنا هذا، كما اأن وعي الإن�شان العربي لإمكانيات ال�شيارة مل 
اأ�شبح �شائق ال�شيارة ل يقود  يتطور بالقدر املطلوب. لهذا ال�شبب، 
املجتمعي  ودورها  كيفية �شناعتها  ي�شمل  انطالقًا من وعي  �شيارته 
وخماطر  ال�شري  قوانني  وهدف  العامة،  بال�شالمة  القيادة  وعالقة 
الإن�شان  عليه  يتعود  مل  لتفكري  بحاجة  اأمور  هذه  لأن  خمالفتها، 
يعنيه،  ل  فيما  التفكري  عدم  عليه  تفر�ض  العربي  فثقافة  العربي. 
واأن يتعامل مع املعرفة تعاماًل خارجيًا ل يلم�ض وعيه، واأن يلجاأ اإىل 
الوا�شطة للح�شول على ما يريد، مبا يف ذلك رخ�شة قيادة �شيارة 
العربي  اأ�شبح  لذلك،  نتيجة  عليها.  للح�شول  موؤهاًل  يكون  ل  قد 
يقود �شيارته بناء على تقاليد الفار�ض الذي يركب جمله اأو ح�شانه 
وي�شابق غريه من الفر�شان. ويف الواقع، حني يتحرك �شائق �شيارة 
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اأذنه  ي�شمع زامورًا ي�شرخ يف  اأن  اإ�شارة مرور مبجرد  اأمام  متوقفة 
احل�شا�شة جدًا، فاإنه يتحرك بناء على غريزة ل عالقة لها بعقل... 

متامًا كما يتحرك حمار حني ينخزه �شبي بع�شاه.
�شحك على اأومليل كثريًا حني اأخربته مبا �شاهدت على تقاطع 
�شكت  ثم  اأوًل،  �شحك  الظاهرة،  لهذه  حتليلي  له  و�شرحت  املرور 
طويال كاأنه تاه يف عامل اخليال. حاول بعدها اأن ي�شعل �شيجارة، اإل 
اأنني ا�شتوقفته وخريته كالعادة بني رفقة ال�شيجارة ورفقتي، اختار 
يف  التدخني  يف  حقه  من  حرمانه  على  احتج  لكنه  م�شكورًا،  رفقتي 
عن  التعبري  يف  اإن�شان  كل  بحق  اأعرتف  اإنني  له  قلت  وهنا  مكتبه. 
راأيه، والتفكري بحرية، والت�شرف كما يحلو له مبا يف ذلك التدخني، 
الذي  ال�شلوك  وي�شلك  م�شروعة،  بطرق  اأهدافه  لتحقيق  وي�شعى 
واحد  �شخ�ض  هناك  لكن  قناعاته.  مع  ويتجاوب  ميوله  مع  يتم�شى 
الذي يقتل نف�شه كي يقتل غريه من  الإن�شان  اأعرتف بحقوقه...  ل 
وت�شهد  تلعنه  اأرواحًا معذبة مت�شي يف جنازته،  يريد  وكاأنه  النا�ض، 
على جرميته يوم احل�شاب. اإن من يقتل نف�شه بال�شيجارة اأو ال�شيارة 
اأبرياء من  باعدام  وعي  اأو غري  بوعي  قرارًا  يتخذ  نف�شه  تفجري  اأو 
دون حماكمة ومن دون اإدانة، وهذا يتعار�ض مع كل القوانني الإلهية 

والأر�شية. 
تركت على اأومليل يف ذلك اليوم وقد اأَثْرُت يف راأ�شه الكثري من 
الكبرية  الت�شاوؤلت  من  الكثري  راأ�شي  يف  واأثار  املت�شاربة،  الأفكار 
وما  اأي�شًا،  اأجرة  �شيارة  ركبت  البيت  اإىل  الطريق  ويف  وال�شغرية. 
ال�شائق  اأخذ  حتى  اخللفي  الكر�شي  يف  وجل�شت  ال�شيارة  ركبت  اأن 
ال�شرعة  يخف�ض  اأن  منه  طلبت  املتهالكة.  �شيارته  يف  الريح  ي�شابق 
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ويرتك بينه وبني ال�شيارة التي ت�شري اأمامنا م�شافة كافية متكنه من 
خطريًا  يكون  قد  ت�شادم  وقوع  وجتنب  الطوارئ،  حالة  يف  التوقف 
على حياته، اإل انه جتاهل طلبي قائاًل "ب�شرتها ربنا... الأرواح بيد 
راديو  كان  فيما  التلفون،  على  ويتكلم  الريح  ي�شابق  وا�شتمر  اهلل"، 
من  ونزلت  ا�شتوقفته  وهنا  الكرمي.  القراآن  من  اآيات  يبث  ال�شيارة 
البيت  اإىل  ذهبت  وحيدًا.  النتحار  عملية  يوا�شل  وتركته  ال�شيارة 
اأفكر يف هذه الظاهرة اجلديدة التي غزت العقول العربية ودمرت 
الكثري من العائالت والبيوت، وقتلت الع�شرات من الأبرياء. وقبل اأن 
يتقادم الليل، وجدت نف�شي اكتب خاطرة جاءت على �شكل ق�شيدة 

حتت عنوان، "ت�شاوؤلت �شمري م�شطرب".
ت�شاوؤلت �شمري م�شطرب

�شلبوا الوعي مني
وعلموين اأُ�شوَل َدْر�شي
نق�شوا اخلوَف يف قلبي

والوهَم يف راأ�شي
علموين

كيف اأرى طالئع الغد
يف اأطالِل اأم�شي

 واأ�شنع من الرماد جمدًا
كان يف الأم�ض من�شي

كيف اأعي�ُض الوهم
كاأن الوهم ِح�ّشي

اأوؤمن باجلِن



273

واأ�شُك يف الأُن�ض
علموين

كيف اأرى يف عتمة الليل
اإ�شراقَة �شم�شي

اأعي�ض كئيبًا يوم فرحي
را�شيًا يوم ُبوؤ�شي
�شعيدًا يوم موتي

وحزينًا يوم ُعر�شي
كيف اأنظُر اإىل حبيبتي

خائفًا من الإثم
والعيِب

ُمطاأطئ الراأ�ض
علموين

كيف اأرت�شي الظلَم
كاأن الظلم قدري

يف الهمِّ اأُ�شبُح
ويف الَغمِّ اأُم�شي

كيف ا�شت�شلم واأتواكل 
اأرتاح لعذابات الفقر

واأرى �شعادتي
يف قناعة نف�شي

علموين
اأ�شياًء كثريًة
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ومالأوا باخلرافات راأ�شي
بكل ما غاب عني من تعاويذ

وطال�شم مل ُيدركها ح�شي
وحفظت اأنا ال�شاطر

كالببغاء در�شي
ومل اأعد اأعرف من التاريخ

�شوى اأجماَد اأم�شي
اأغرقوين يف بحور الوهم

بالوعود والعهود
ن�شيت حبيبتي

ن�شيت اأمي
ون�شيت نف�شي 

اأقنعوين باأن اأقتل اأعدائي
واأفجر يف البا�شات نف�شي

اأموت يف �شبيل الوطن
وما هو من احلجارة قد�شي

طماأنوين باأن جنازتي
هي مرا�شم ُعر�شي

َتُزُفني يف خ�شوع
ملا ت�شتهي العني

يتوق له القلب
وتتمناه نف�شي

وحني ُمُت
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تطاير ج�شدي يف الهواء
متزق اإربًا اإربًا

تال�شت اأ�شالئي يف الطرقات
وغابت عن البيت �شم�شي

مل يكن هناك فرٌح
ول اإكليُل وروٍد

يظلل راأ�ض حبيبتي
وراأ�شي

�شوى نعو�ض كثرية
مل يكن من بينها نع�شي

وعلْت وجوَه الأحبة �شحابُة حزن
ابت�شامٌة �شاخرٌة قامتة

دموع �شامتة
ت�شرُخ بال َهْم�ض

حتطم احللم قبل موتي
على عتبة الأقدار

على يد الأحبار
يف حلظة خوف

وياأ�ِض
تركت خلفي اأما حزينة

وحبيبًة باكية
تنتظر �شموع الفرح
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وف�شتان الفرح
وحالوة العر�ض

وغدت اأ�شراقة الفجر يف البيت
�شوادًا دام�شًا كعتمة الأم�ض 

واأحالُم حبيبتي اأ�شباحًا 
وحنان اأمي دموعًا حارقة

واأ�شبحُت اأنا املوعوُد مفقودًا
�شورًة مُمزقًة على حائٍط َمْن�شي
ن�شي من علموين مرارة الدر�ض

اأن ل �شيء اأغلى من احلياة
ول �شيء يف احلياة
غري الياأ�ض والأمل 

دموع احلزن والفرح
ونب�شات الع�شق ح�شي

فهل يا رب عدلوا
حني خدروين

وقادوين اإىل املوت خُمتاًل
رافَع الراأ�ض

وهل تغفر يل ذنوبي
وما اقرتفُت من ظلم بحق نف�شي

وما تركُت لأمي وحبيبتي
من بوؤ�ٍض على بوؤ�ض

العلم يف خدمة اجلهل 
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حني يذهب عربي ل�شماع حما�شرة عامة، اأو يتجروؤ على قراءة 
اىل  التعرف  يف  رغبته  ب�شبب  لي�ض  الغالب  يف  ذلك  يكون  كتاب، 
لآراء  حاجته  ب�شبب  بل  العلوم،  من  واحلديث  الأفكار  من  اجلديد 
اأو  الدين  اأو  الرتاث  على  قائمة  قناعات  من  لديه  ما  تعزز  جديدة 
نظرية املوؤامرة. اإن حماولة فهم ما هو جديد من الأفكار وا�شتيعابه 
ي�شكل بالن�شبة لعامة  النا�ض خروجًا على املوروث واملتعارف عليه من 
تقاليد وقيم ومواقف، وحتديًا ملا هو ُمريح وف�شيح من حكم واأمثال 
ما�شوية عفى عليها الزمن منذ زمن، وهذا يتطلب جهدًا ويفر�ض 
وال�شيا�شية  الثقافية  املحظورات  يتجاوز  قد  جديدًا  موقفًا  اأحيانًا 
وامل�شلمات الدينية. وحيث اأنني اأرف�ض منطق املحظورات وامل�شلمات 
وما  وحما�شراتي  ومقالتي  كتبي  يف  جاء  ما  فاإن  وتف�شياًل،  جملة 
بلغ  �شديد  باإعجاب  اأحيانًا  ُيقابل  كان  وروايات  اأ�شعار  من  ن�شرت 
درجة الع�شق والإميان، وكان اأحيانًا اأخرى يقابل بالرف�ض الكامل. 
والتذكري  العربي،  والثقايف  الفكري  املوروث  مكونات  بع�ض  نقد  اإن 
طرق  بتغيري  تطالب  علمية  بدائل  وطرح  اأ�شبابه،  وحتليل  بالف�شل 
اأ�شاليب التدبري املتعارف عليها ل تالقي  التفكري التقليدية وتبديل 
ال�شتح�شان اأو الرتياح يف بالدنا، لأنها ُت�شو�ض العقل وُتقلق ال�شمري. 
قابلت الدكتور ه�شام عورتاين اأ�شتاذ القت�شاد يف جامعة النجاح 
الوطنية يف نابل�ض يف عام 1990 على ما اأظن �شمن ن�شاطات جامعة 
هارفارد يف دعم »النمو والتعاون القت�شادي يف ال�شرق الأو�شط«. 
واملجتمع« يف  »القت�شاد  كتابي  ي�شتخدم  اأنه  اأخربين ه�شام حينئذ 
ذلك  يعترب  واأنه  اجلامعة،  يف  الجتماعي  القت�شاد  مادة  تدري�ض 
الكتاب مبثابة اإجنيل له، ُم�شتخدما تعبري My Bible. راأيت ه�شام 
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ثانية بعد عدة �شنوات يف عمان، وكان قد حتول اإىل الفكر الديني، 
"لعنة".  يعتربه  لأنه  كتابي  ترك  اإنه  عورتاين  ال�شيد  يل  قال  وهنا 
ليلة  بني  واحدة  مرة  بالإجنيل  ه�شام  كفر  ب�شاطة،  وبكل  هكذا، 
و�شحاها، اإذ ل يوجد يف ثقافتنا العربية فجوة كبرية اأو �شغرية بني 
الإميان والكفر، بني املُحلل واملُحرم، بني ال�شح واخلطاأ، بني ظالم 
النقي�ض  العربي يتحول من  "املثقف"  العلم، ما يجعل  اجلهل ونور 
اإىل النقي�ض يف حلظات غالبًا لأ�شباب اإميانية اأو عاطفية اأو عر�شية 
على  م�شتجدة  بحقائق  اأو  جديدة،  علمية  باكت�شافات  لها  عالقة  ل 

الأر�ض، اأو نتيجة لعملية حتليل ومراجعة عقالنية.
على  وتعودوا  يحبونها  التي  الأغاين  ل�شماع  عامة  النا�ض  مييل 
النا�ض  تذكر  لأغان  ال�شتماع  يف  عيب  هناك  لي�ض  بها...  التمتع 
تراثية  كتبًا  النا�ض  يقراأ  لكن حني  قلوبهم.  ُتفرح  مبنا�شبات جميلة 
اميانهم  وتعزيز  قدمية،  قناعات  من  لديهم  ما  تاأكيد  بهدف 
ل  معادية  خارجية  اأو  داخلية  قوى  حتيكها  تاآمرية  نظريات  بوجود 
للواقع  ال�شت�شالم  اإىل  يدفعهم  ذلك  فاإن  مواجهتها،  ي�شتطيعون 
اإىل  يحتاج  ماأ�شاويًا  غالبًا  يكون  الواقع  اأن  مع  ال�شمري،  مرتاحي 
العربي"  "�شنع امل�شتقبل  تغيري. على �شبيل املثال، فيما كان كتابي 
مير يف املرحلة الأخرية قبل الن�شر، طلب مني نا�شر و�شاحب مكتبة 
يف عمان قراءة اجلزء املتعلق بالدميقراطية. يتحدث ذلك اجلزء 
عن الدميقراطية من عدة نواح ويقوم بتحليل النظم الدميقراطية 
يعد  مل  الأمريكي  الدميقراطي  النظام  اأن  موؤكدًا  ونقدها،  الغربية 
قادرًا ول موؤهاًل لتحقيق العدالة اأو �شمان حرية الراأي. ويف املقابل 
يقوم الكتاب بطرح ت�شور مبتكر لنظام دميقراطي عربي يتنا�شب مع 



279

ظروف العرب احلياتية وجتربتهم التاريخية ول يتناق�ض مع تراثهم 
اجلزء  من  كثرية  ن�شخًا  النا�شر  مكتبة  يف  راأيت  اأيام  بعد  الثقايف. 
اأ�شدقائه  على  يوزعها  الغربية  الدميقراطية  التجربة  ينتقد  الذي 
ومعارفه وزبائنه باملجان، طبعًا من دون ا�شت�شارتي، وقد رمى اجلزء 
اخلا�ض بتطوير نظام دميقراطي عربي يف �شلة املهمالت... هكذا 
قام بانتقاء اجلزء الذي ينتقد الغرب وي�شكك يف �شالحية نظامه 
ال�شيا�شي، واإهمال اجلزء الذي يحاول توعية العرب وتخيل م�شتقبل 
النظام  يوؤكد موقف املتزمتني دينيًا من  الأول  اأف�شل لهم. فاجلزء 
البع�ض  يعتربها  التي  عامة  الدميقراطية  والفكرة  الدميقراطي 
خمالفة لتعاليم الدين، فيما يحاول اجلزء الثاين توعية اجلماهري 
العربية باأن هناك بدياًل للنظام ال�شيا�شي الأمريكي وغري الأمريكي 
والثقافة  العربي  الوطن  يف  الدميقراطية  الفكرة  تاأ�شي�ض  باإمكانه 

العربية.  
ال�شف  يف  وقفت  اأنني  على  ت�شهد  وحما�شراتي  كتاباتي  اإن 
الديني  الفكر  نقد  يف  اأتردد  ومل  امل�شتبدة،  احلكم  لأنظمة  املناوئ 
املتطرف واملمار�شات غري العقالنية املنبثقة عنه اأحيانًا، ومل اأ�شاير 
التيار القومي الرتاثي الذي يعتمد على �شعارات براقة جوفاء. وفيما 
مل اأهادن التوجهات ال�شتعمارية وفكرة ال�شوق احلر وما تقوم عليه 
من ا�شتغالل وظلم وتفرقة �شد الفقراء من �شعوب ودول، مل اأ�شاير 
مادي  وتف�شري  طبقي  �شراع  من  عليه  يقوم  وما  املارك�شي  الفكر 
للتاريخ. وهذه مواقف ل توؤهلني لك�شب حب اأي تيار فكري اأو �شيا�شي 
اأو ثقايف اأو عقائدي يف هذا الزمن العربي وغري العربي الرديء. اإن 
والعدالة  التقدم  لتحقيق  كاأداة  للتغيري  ي�شعى  الذي  الهادف  النقد 
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الواقع  معطيات  ُيحلل  واأن  بد  ل  والفقر،  اجلهل  على  والق�شاء 
امل�شتقبلية  والتوقعات  الرتاثية  الرتكات  العتبار  بعني  اآخذًا  باأمانة 
والتطلعات ال�شعبية... اإن عليه اأن يركز على نواق�ض الفكر ال�شائد 
وال�شيا�شة  والراأي  الفكر  قادة  واأخطاء  القائمة  الأنظمة  وعيوب 
والدين واملجتمع، ويقوم بك�شف النقاب عن املتعفن من قيم وتقاليد 
علمية  عمل  بدائل  يطرح  اأن  عليه  املقابل،  ويف  و�شعارات.  ومواقف 
يف  القوة  ومراكز  الرثوات  توزيع  اإعادة  على  تقوم  عملية  وم�شاريع 
املجتمع الواحد وبني الدول بعدالة، والدعوة لإقامة منظومات فكرية 

وثقافية واقت�شادية تراعي م�شالح الفقراء والبوؤ�شاء والأوطان. 
التيار  اأن  يكت�شف  �شوف  بتمعن  العربي  الواقع  يدر�ض  من  اإن 
يقدمه  ما  لديه  ولي�ض  ومرتبك  �شعيف  لأنه  النقد  يريد  ل  القومي 
للجماهري غري �شعارات قدمية ُم�شتهلكة. اأما التيار الديني فريف�ض 
ل  مقد�شة  اأ�شياء  وتراثه  مقولته  يعترب  لأنه  وتف�شياًل  جملة  النقد 
با�شم  جاءت  �شخ�شية  اآراء  اأغلبيتها  باأن  علما  بها،  امل�شا�ض  يجوز 
النظام  اأن  نالحظ  اأخرى،  ناحية  من  منه.  جزءا  ولي�شت  الدين 
اأما  حقيقية.  ب�شرعية  يتمتع  ول  ُم�شتبد  لأنه  النقد  يخاف  احلاكم 
ال�شعب، فنالحظ اأنه ل يعرف النقد ول يفهم الهدف من ورائه، واأن 
اأن يكون نفرًا يف قطيع  الطالب واملعلم واأ�شتاذ اجلامعة تربى على 
اأغنام ل تعرف غري التبعية، وت�شل طريقها يف غياب تي�ض يقودها 
ُي�شبح كل مثقف  وي�شري خلفها. يف �شوء ذلك،  وراع يحمل ع�شاه 
اأو مفكر يجروؤ على نقد الفكر القومي اأو الديني اأو الرتكة الرتاثية 
اأو النظام ال�شيا�شي اأو النخبة املهيمنة على الن�شاطات القت�شادية 
اأحد، ول يجد  اإبنًا غري �شرعي ل يعرتف به  واملوؤ�ش�شات الإعالمية 
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تيارًا ثقافيًا اأو اإيديولوجيًا اأو نظامًا �شيا�شيًا اأو نخبة لديها ال�شتعداد 
املقابل،  ويف  راأيه.  عن  التعبري  يف  بحقه  والعرتاف  اليه  للتعرف 
من  واملنافق  الإعالميني،  من  واملتملق  ال�شعراء،  من  املّداح  يجد 
»املثقفني«، والغوغائي من العقائديني من يحبه ويتبناه ويقربه اإليه 
ويتقرب منه، كما يجد من بني اأبناء ال�شعب من يتبعه كظله وُي�شبح 
الدجالني  اأمام  ُتفتح  الأبواب  بعلمه وجماله وكماله. وهذا جعل كل 
واملنافقني وفقهاء اجلهل والغوغائيني كي ميار�شوا هواياتهم التي ل 
يح�شنون غريها: تربير ال�شتبداد، تزييف وعي اجلماهري وت�شليلها، 

والإ�شهام الواعي يف ن�شر اجلهل وتعميم ثقافة التجهيل.
رحلة مع الفكر

بيتنا يف  ال�شواد من  الليلة املمطرة حالكة  بعد هروبنا يف تلك 
رحلة  بداأُت  ال�شهيوين،  والغت�شاب  الإرهاب  زحف  اأمام  يازور 
احلياة بت�شاوؤلت طفل بريء يبحُث عن اإجابة ل�شوؤال كبري مل يكن 
عقله كبريًا بالقدر املطلوب ل�شتيعاب اجلواب. نتيجة لذلك، مل يكن 
النازية،  مع  اليهود  وق�شة  ال�شهيونية  الفكرة  �شرح  الوالد  باإمكان 
على  ال�شافر  وتاآمرها  ال�شتعمارية  وفرن�شا  بريطانيا  ومطامع 
ال�شعوب العربية بطريقة مُتكن طفاًل من فهمها وا�شتيعابها. لذلك 
بقيت الت�شاوؤلت حتوم يف راأ�شي ال�شغري، تقلقني اأحيانًا، واأن�شاها 
اأحيانًا اأخرى حني انخرط يف اللهو مع اإخوتي اأو اأ�شدقائي يف خارج 
املدر�شة. لكن حني توقفنا يف حمطة ال�شتات الثالثة يف قرية جفنه، 
وُفر�ض علي قراءة كتاب »فتوح ال�شام« زاد عدد الت�شاوؤلت وغابت 
الأجوبة املقنعة متامًا. وفيما كنت اأقراأ ب�شوت م�شموع واأقوم بت�شلية 
ي�شتمتعون  كانوا  اأنهم  لحظت  واأ�شدقائهم،  عمومته  واأولد  الوالد 
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مبا جاء يف الكتاب من بطولت مثرية لأنها تذكرهم باأنهم ينتمون 
ل�شعب عظيم قادر على حتقيق الن�شر. وهذا طرح املزيد من الأ�شئلة 
اأكرث تعقيدًا. فاإذا  على عقلي ال�شغري، وجعل عملية الإجابة عليها 
فهل  البعيد،  املا�شي  يف  عظيمة  انت�شارات  حققوا  قد  العرب  كان 
الإن�شان من  اأو الرتاث العظيم يعفي  التاريخ العظيم  اأن  هذا يعني 
مهمة مواجهة واقع مرير؟ هل التاريخ يف مثل هذه احلالة هو جزء 
امل�شكلة لن  من  اأنه جزء  اأم  ال�شتفادة من عربه،  من احلل ميكن 
اجنازاته ال�شابقة تعمل على تخدير م�شاعر النا�ض وتثبيط عزائمهم 
بدًل من ا�شتثارة هممهم لتغيري واقع حياتهم؟ وهل التاريخ حقًا يعيد 
نف�شه، ما يجعل الواقع املرير جمرد قدر م�شريه اإىل الزوال وعودة 

ال�شموخ احل�شاري اإىل ربوع الوطن العربي؟. 
بفكرة  موؤمنًا  نف�شي  وجدت  املراهقة  �شن  اأجتاوز  اأن  وقبل 
الوحدة العربية والعدالة الجتماعية ومروجًا لها، تلك الفكرة التي 
احلزب  جنح  لقد  بقوة.  ال�شرتاكي  العربي  البعث  حزب  طرحها 
اأنه  اإل  للوحدة،  العرب  وحاجة  الوحدة  فكرة  بلورة  يف  تقديري  يف 
مل  اإذ  املجتمع،  حياة  يف  ودورها  ال�شرتاكية  فكرة  بلورة  يف  ف�شل 
ومل  الفكرة،  تلك  ل�شتيعاب  م�شتعدًا  حينئذ  العربي  املجتمع  يكن 
املطلوب  بالقدر  فهمها  على  قادرين  اأنف�شهم  احلزب  مفكرو  يكن 
احلزب  ف�شل  اأخرى،  ناحية  من  بها.  واقناعهم  لغريهم  ل�شرحها 
الوحدة  اإىل حتقيق  العربية  تو�شل اجلماهري  يف ر�شم خطة عملية 
املن�شودة، تعتمد املرحلية وتاأخذ معطيات الواقع يف احل�شبان. وهذا 
دفعني نحو القراءة والبحث عن كتب ومعلومات ت�شاعدين على فهم 
اأن  اإل  ال�شعوب.  تتوحد  وكيف  ال�شرتاكية  والفكرة  القومية  الفكرة 
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البحث اأو�شلني يف نهاية املطاف اإىل اكت�شاف اأن لكل حقيقة وجهني 
اأكرث  واأ�شبابًا  متعددة  اأوجهًا  الجتماعية  للحقيقة  واأن  الأقل،  على 
اأن ما هو حقيقة بالن�شبة ملجتمع معني لي�ض بال�شرورة  اإذ  تعددية. 
اأن يكون حقيقة بالن�شبة ملجتمع اآخر ذي ثقافة خمتلفة، واأن ما هو 
مقبول يف زمن معني لي�ض بال�شرورة اأن يكون مقبوًل يف زمن اآخر، 
فاحلقيقة وليدة ظروف حياتية تتغري با�شتمرار. وهنا وجدت نف�شي 
اأحتول ب�شرعة اإىل معجب باحلقيقة اأبحث عنها يف كل مكان واأنظر 
اإليها من زاوية الزمان، ما جعلني كلما ُغ�شت اأكرث يف البحث عن 
احلقيقة  لأن  كان،  موقف  باأي  اللتزام  عن  ابتعدت  كلما  احلقيقة 
اأنني بقيت  الثقافة واملكان. ومع  بتبدل  الزمان وتتبدل  تتغري بتغري 
خمل�شًا لفكرة الوحدة العربية، اإل اأن فهمي لطريقة حتقيقها تغري 
املجتمع  حياة  يف  ودورها  القومية  للفكرة  فهمي  تغري  كما  كثريًا، 
حني اكت�شفُت اأنها جاءت اأ�شا�شًا كفكرة عن�شرية. وهكذا اأ�شبحت 
واأق�شي  خلفه  اأرك�ض  متحركًا  والإن�شانية هدفًا  املجتمعية  احلقيقة 
الليل اأناجية، واأحلم به ومعه اأحالمًا �شعيدة وخميفة... رحلة مقلقة 

مع الفكر مل تنته، ولن تنتهي ما دمت حيًا.
كلمة اأخرية

ولدت كغريي من النا�ض عاريًا، جاهاًل، �شعيفًا، اأ�شعر باجلوع 
لتوفري  العائلة  اأفراد  من  لالعتماد على غريي  وم�شطرًا  واخلوف، 
اأن عقلي منا ب�شرعة، ودفعته غريزة حب  اإل  كل متطلبات احلياة. 
تتناقله  وما  اأ�شياء،  من  به  يحيط  ما  اىل  للتعرف  علمية  ا�شتطالع 
الأل�شنة والكتب من حوله من اأحاديث وخرافات وعلوم وفنون واآداب. 
حا�شرته  حتى  واأحكامه  قراراته  يف  ي�شتقل  العقل  بداأ  اأن  ما  لكن 
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التقاليد والعادات والقوانني و�شلطة �شيا�شية ل تعرف الرحمة لتحد 
من قدرته على التحرر، حُماولًة حرمانه من ا�شتيعاب مكونات بيئته 
بعنا�شرها الطبيعية والجتماعية والتكنولوجية كما يراها. مع ذلك، 
�شرت يف طريقي �شمن احلدود التي قبلتها ُمرغمًا اأحيانًا، ومقتنعًا 
ملكات  احرتام  ت�شتوجب  احلرية  اأن  يقول  بوعي  اأخرى  اأحيانًا  بها 
العقل وم�شاعر القلب واأهواء النف�ض ومتطلبات حياة ل تتوقف عن 
التغري والتبدل يومًا. لذلك مل اأتوانى عن البحًث عن خمرج ينقذين 
من كل ما يقيد حريتي ويحول دون انطالق عقلي وقلبي كي يبحرا يف 
عامل املجهول، ما جعلني اأ�شعر مع كل خطوة خطوتها وكل حفنة علم 
ك�شبتها وكل جتربة حياتية ع�شتها اأن الطريق كانت تت�شع اأمامي يومًا 
اأ�شتحوذ كل حلظة  اأنني  توا�شل احلياة  �شعرت مع  لقد  يوم...  بعد 
على املزيد من املعرفة واحلكمة والعلم لعبور بحر ينمو ويت�شع مع كل 

قطرة ماء تاأتيه من ال�شماء. 
لكن مع الو�شول اإىل مرحلة الدكتوراه �شعرت باأن التخ�ش�ض 
العلمي الدقيق ُيعيدين تدريجيًا اإىل الطريق ال�شيق واحليز املحدود 
اأ�شواره.  من  والتحرر  منه  اخلروج  اأجل  من  طوياًل  كافحت  الذي 
نعم، اإن التخ�ش�ض الدقيق ي�شاعد الإن�شان على فهم الأ�شياء التي 
من  الإن�شان  ُيبعد  لكنه  كامل،  �شبه  تف�شيلي  ب�شكل  معها  يتعامل 
التي  ومعطياته  وحتدياته  الواقع  تعقيدات  وعي  عن  يدري  ل  حيث 
توؤثر يف جمرى احلياة عامة، ما يقوده اأحيانًا اإىل الوقوع يف اأخطاء 
التخ�ش�ض  نطاق  �شمن  البقاء  رف�شت  لذلك  جتنبها.  ال�شهل  من 
الدقيق، واجتهت نحو دخول عامل املعرفة والعلم واحلياة من اأو�شع 
ويف  مكان.  اأو  زمان  يحده  ل  الذي  رحابه  يف  حرًا  والتجول  اأبوابه 
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الواقع كان ذلك التوجه، ومنذ بدء مرحلة الن�شوج، هو حبل النجاة 
الذي مكنني من التجديف ب�شالم يف بحور عا�شفة كان من ال�شهل 
عليها اأن تبتلعني. اإن تنوع املعارف التي ح�شلت عليها مكنتني من 
التنقل من مكان لآخر بحرية، ومن تخ�ش�ض لآخر من دون خوف 
نهاية  يف  والو�شول  بحيوية،  ن�شاط  بعد  ن�شاط  وممار�شة  رهبة،  اأو 
لكن ل حتفه خماطر  اآمنا متامًا،  لي�ض  �شاطئ مريح،  اإىل  املطاف 

ُتهدد وجودي وحياتي.
واأن  �شبب ظاهر،  اأحيانًا بال  اأن ي�شحك  الإن�شان  اإن من طبع 
الأمل،  �شدة  من  يبكي  فالإن�شان  وعي،  دون  من  اأخرى  اأحيانًا  يبكي 
ويبكي من ن�شوة الفرح، لكن حني يولد الإن�شان ل يعرف اأحد ملاذا 
يبكي. نعم، لقد بكيُت حني ولدُت كغريي من الأطفال بحرقة لأنني 
الذي  الدافئ  واأبتعد عن احل�شن  ُمرغمًا،  الأول  اأهجر وطني  كنت 
احت�شنني وحماين من املخاطر على مدى ت�شعة اأ�شهر، ووفر يل كل 
يطلب  اأن  دون  من  واأمان  وحنان  ودواء  طعام  من  اإليه  احتجت  ما 
مني �شيئًا يف املقابل. كان ذلك احل�شن �شورة عن اجلنة املوعودة 
التي ي�شفها لنا املولعون بخيال اخليال بعيدًا عن كل خيال علمي. 
لكنني �شرعان ما بداأت ابت�شم للحياة لأنني �شعرب بحرية احلركة 
ا�شتك�شف  قدمي  على  ال�شري  ثم  ومن  الغرفة،  اأركان  يف  والتجوال 
معامل البيت وال�شارع، واأتعرف على املدر�شة وخمزون مدر�شة احلياة 
الوا�شعة من حكم ومعارف. �شرت على طريق احلياة بال خوف، وبال 
وعود براقة، وبال حتذيرات من اأخطاء وخطايا، وبال ح�شاب لأ�شباح 
املرعبة. كل خطوة خطوتها يف حياتي كانت قفزة  احلياة واخليال 
والتاريخ  العلوم  من  املجهول  يف  كبرية  مغامرة  طريق  على  �شغرية 
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واحلياة والنا�ض. 
ومعاناة  كثرية  اآلم  بعد  نهايتها  الرحلة من  تلك  تقرتب  والآن 
وكثريها  حتقق  بع�شها  عري�شة  واآمال  ع�شرية،  وخما�شات  طويلة 
مل يتحقق. اإن رحلة حياتي كانت وما تزال رحلة مثرية ع�شفت بها 
اأ�شواق بحرقة النار، وع�شق �شاحر ل ي�شاويه �شحر، واجنازات من 
وحماذير  خماوف  وحا�شرتها  اإن�شان،  بال  على  تخطر  اأن  ال�شعب 
خا�شة  النهاية،  من  احلياة  رحلة  تقرتب  وحني  عدد.  بال  كثرية 
حياته  �شرية  يكتب  اأن  عليه  لزامًا  يجد  املفكر  فاإن  ملفكر،  بالن�شبة 
وي�شف تفا�شيلها يف حماولة اأخرية جلعل جتربة حياته عربة لغريه 
عادة  املفكر  يقوم  وفيما  به.  يحتذى  منوذجًا  ورمبا  النا�ض،  من 
الذي  للم�شتقبل  �شورة  ير�شم  اأن  يحاول  حياته،  جتربة  بت�شجيل 
اأن  ياأمل  م�شتقبل  بعده...  من  وزمالئهم  واأحفاده  لأولده  يتمناه 

يعي�شه يف حياة ما بعد احلياة. 
الآن، وقد و�شلُت اإىل �شاطئ الأمان، اأرى اأن حياتي كانت رحلة 
رائعة، مل تبخل علي ب�شيء اإن�شاين من جناح وف�شل، اإثارة وخماوف 
وحب، اأمل وخيبة اأمل. لذلك �شاأودع احلياة حني يحني املوعد را�شيًا 
عنها وعن نف�شي... را�شيًا عما ح�شلت عليه من متعة واإثارة وح�شد 
تعرف  مل  حياة  عن  را�شيًا  واأكادميية...  اجتماعية  ومكانة  وغرية 
اأن يكون لها مثيل. لذلك، �شاأختار نف�ض  اأو الك�شل يومًا، يندر  امللل 
احلياة اإذا كان هناك حياة اأخرى وخيار اآخر بعد املوت، ل ميكن اأن 
اأ�شتبدلها بحياة خمتلفة مهما كانت املغريات. مع ذلك، كان هناك 
ظلم حرمني من اأ�شياء كثرية كان من حقي احل�شول عليها يف كل 
والإن�شان  احلر  الفكر  �شريبة  هو  احلرمان  لكن  فيه،  ع�شت  مكان 



287

اإن�شانية،  يتم�شك مببادئ  الذي  الإن�شان  املتحرر... �شريبة يدفعها 
ول يقبل تبعية لفكر اإيديولوجي، ول يغريه جاه اأو مال اأو �شلطة.

مللمت ذكرياتي على �شوء قمر خجول
حكايات مع رفاق درب ُكنا يومًا �شوية

�شافروا على اأجنحة الغياب مع اخليال
وتركوا لالأجيال خلفهم �شموعًا خفية
قلب عا�ض ربيع الع�شق خريفًا عا�شفًا

والفكر نورًا �شاطعًا ُتطارده اأ�شباح ظالمية 
روح حتط رحالها بعد رحلة طويلة متعبة 

يعطرها �شذى الوطن ر�شالة حب وهوية
حممد ربيع
وا�شنطن 2013                  




