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ـهرجان سـيكرم في دورته احلـادية واألربع اخملـرج وكاتب السـيناريـو البريطـاني تيري جـيليام أعلنت إدارة مـهرجان القـاهرة السـينمائـي الدولي الثالثاء أن ا
هرجان في بـيان إن برنامج تـكر جيليام متدة ألكـثر من أربعة عقـود .وقالت إدارة ا هنـية ا ـسيرته ا بجائزة فاتن حـمامة التقـديرية عن مجمل أعـماله  تقديرا 

سيشمل عرض فيلميه  برازيل  والرجل الذي قتل دون كيخوته (ذا مان هو كيلد دون كيخوته).
هـرجان الـقول إن جيـليـام  مخـرج عبـقري وسـاحر ويـتمـتع بقـدرة فائـقة علـى رواية القـصص في أفالمه بـخيـال مدهش يـغمر  ونقل الـبيـان عن محـمد حـفظي رئـيس  ا
صـرية يتـحدث خاللهـا اخملرج عن حياته ـهرجان  يـقيم جلسـة نقاش مع جـيليـام في دار األوبرا ا اجلمهـور في عوالم الديـستوبيـا واحلكايـات اخليالـية. وأضاف أن ا
ومسيـرته ويجيب فـيهـا على أسئـلة اجلمـهور. واشتـهر جيـليام من خالل عـمله مع فـريق الكومـيديا الـبريطـاني (مونتـي بايثـون) وأخرج مع زميـله في الفريق تـيري جون
قـدس (مونـتي بايثـون أند ذا هولـي جريل) قبل أن يـبدأ مـسيرته اإلخـراجيـة منفـردا بفيـلم  جابـرووكي وترشحت فيلم مـونتي بـايثون األشـهر  مـونتي بايـثون والـكأس ا
ـلك اجلـريح ذا فـيشـر كـيـنج جلوائـز  األوسـكار وجـولـدن جـلوب والـبـافتـا. وتـبـدأ أعمـال الـدورة احلاديـة واألربـع أفالمه مـثل  برازيل  و  12قردا تـويـلف مـانيك  و ا

قبل. هرجان القاهرة السينمائي الدولي يوم  20 تشرين الثاني ا

رساالة القاهرة
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عموري:  2-2 رئيس إحتاد األدباء والكتاب الباحث ناجح ا

 وقــدم د.مــحــمــد ســبــيال اشــارات
ـركزية للـتعبير ضاغطة بـقدرتها ا
عـن احلــــداثــــة وأهــــمــــهــــا الــــدور
الــــــصــــــنــــــاعـي / وجــــــود مـالمح
ســيـاســيـة .وحتــوال في الــعالقـات
اجملتمعية وبروز دعوات لالنفتاح
ـا عـلى الـغـرب واالسـتـفـادة مـنه 
يـتنـاسب مع الـشـخصـيـة العـربـية
..ان ريـــاح احلـــداثـــة الـــثـــقـــافـــيــة
عرفـية قـوية جـدا وردود الفعل وا
ضدها اقوى الن التيارات السلفية
ـتـخـلـفـة  واالنـقـياد والـرجـعـية وا
للروحي  كلها شكلت عائقا كبيرا
امـــام صــيـــرورة احلــداثـــة . الــتي
ظـلت عـرجـاء ألنـهـا لم تـستـطع ان
ـاضـي نـقـديـا  تـنــجح في قـراءة ا
بل كــرســته بـوصــفه مــقــدسـا . ان
الـعنـاصـر الـتي تـنهـض بالـتـنـوير
هي الـــتــقــدم / الــتـــحــرر / الــعــلم
وتـعــني عـبــارتـهـا فك الــسـحـر عن
العالم التـي شيطنـها في  احلداثة
في في العـراق والـبلـدان الـعربـية 
جــــدل الـــتـــنـــويـــر الـــتـــخـــلص من
مــايــريــان 0مــاركس االحــيـــائــيــة 
ــر )اضـافـة الى ادورنـو جـورلـهـا
فيمـكن ان نضيف كلـمت افـقيت
تبعة فاهيم ا اخري الى شبكة ا
ـــســتــقــبل هــذه وهـــمــا الــعــقل وا
.الـــعـــقـل الـــذي هـــو اداة الـــتـــقــدم
والـــتـــحــرر والـــعـــلم في وجـــهــة (
ــســتـقــبل ) حــيث الــتـنــويــريـون ا
ـقولـة لـكونـزو روسيه وباقـتـباس 
بـــأنـه ســـوف يـــأتي الـــيـــوم الـــذي
تـشـرق فـيه الـشـمس عـلى الـرجـال
االمل فـقط  اولـئـك الـذين ال ســيـد
لــهم ســوى عـقــلــهم زمن اصــحـاب
ـــفـــاهــــيم يـــقـــبـع الـــكـــائن هـــذه ا

االنــســاني  مــحـــور فــكــر الــتــنــويــر
:الــــكـــائن الـــذي يـــجـب حتـــريـــره من
اخلـــوف وجــعـــله ســيـــدا في الـــعــالم
.وكـــان عــــمـــانـــؤيل كـــانت قـــد عـــرف
الــتــنــويــر بــأنه خــروج االنــســان من
قصـوره الذي اقـتـرفه بحق نـفسه من
خـالل عـــدم اســتـــخـــدامـه لــعـــقـــله أال
بـتـوجـيه من انـسـان اخـر ولـذا فـأنـنا
حــ نـقـول الــتـنـويــر جـاءنـا نــقـصـد
وجهـة االخر ايـضا  اي االنسـانـية 
اذا في سيـاق الـتعـريف للـتـنويـر ذكر
كـانت عـلى الـسـلـطـة والـعقـل احملررة
ستقـلة لقـيادة الشؤون االنـسانية وا
بدال من انصياعها لـلعقيدة واخلرافة
والـنـبــوءة ...عـلى ان يـغــيـر اجملـتـمع
وان يـحــرر الـفـرد من قــيـود الـعـادات
والـسلـطـات االعـتـباطـيـة وهـذا الـفهم
الـواسـع لـفـحــوى الـتــنـويــر وابـعـاده
جعـله يـتدارك بـعبـارة (ان تـكون عـند
االنسان الشجاعـة ان نعرف فهذا هو
جـوهـر الـتـنـويـر وقد كـان كـانت عـلى
شـكالت التـنوير وواعـيا بان دراية 
ـا عــصــره لم يــكن عــصــر تــنــويــر ا
عـصـر مـن الـتـنـويــر وكـان من شـروط
الــتــنــويــر وجتــلــيــاته عــنــد حتــقــيق
االستـقرار في اجملـتمع والـدولة( نقال
ـثـقف الذي عن سـعد مـحـمد رحـيم (ا
دس انـفه) +_جـدل الـتــنـويـر ص/57

 58/59اما احلداثة في العراق
والــبـــلــدان الــعــربــيــة فــقــد ارتــبــطت
لـكن هذا بالـدولة وبـنـاء مؤسـساتـها 
احلـلم صــعب وواجه عـقــبـات عـديـدة
ادت لـصــراعـات عـنــيـفـة تـمــثـلت بـ
االحـــزاب واحلــــركــــات الــــوطــــنــــيـــة
ــقــراطــيـة وبــ قــوى ســلــطـة والــد
الـدولــة ومـا بـرز مـن مـؤسـســات لـهـا
ذهــــبت نــــحــــو احلــــداثــــة بــــاجملـــال

الـسـيـاسي وعـرفت الـبـلـدان الـعـربـية
قراطيـة الشكليـة. ويؤكد هذا ما الد
ذهـبت الـيه الـباحـثـة فـاطـمـة احملسن
من ان احلــــداثــــة اعــــتـــنـت بــــبــــنـــاء
مـــؤســـســـات الـــدولـــة والن احلـــداثــة
فـقـد حـمـلت الـوافـدة ذات ريح قــويـة 
معـها الـكثـير من االفـكار والـقيم ومع
مــــاحـــمــــلـــته لـإلصالح الـــســــيـــاسي
واجملـتــمـعي /االقــتـصــاد / الـتــربـيـة
الــعالقــات بــ االفــراد واجلــمــاعـات
ـا هـو جـمالـي قادر اهـتـمت ايـضـا 
عـــلـى زرع نـــزوع نـــحـــو الـــتـــحــوالت
بـوسـائـل الـتـعـبــيـر وضـرورات تـوفـر
احلـريـة وكـسـر ظـاهـرة ركـود وسـائل
كالـشـعر / ألـسرد التـعـبيـر احلـديثـة 
الـتـشــكـيل  الن هـذه دعــائم ضـروريـة
برزت قوية  متمثلة بحداثة الشعر /
الــفــنـون /و/ الــســرد ولــعل ابــرز مـا
كرسته افكار احلداثة االستمرار بناء
اركـــان الـــدولــة  وهـــذا يـــعـــني بـــان
ـثقـفـ ادوا دورا جـوهـريـا في فتح ا
منافذ احلداثة وتوسيع افاق افكارها
وقـــيــــمـــهــــا . امـــا عـالقـــة احلــــداثـــة
يـتافـيزيقـيا فـقد تـضمـنت االجابة وا
اشــــارات واضـــــحــــة وكـــــافــــيـــــة عن
االشكاالت البـارزة والقويـة ب افكار
احلـداثــة وبـ الـدين ومــازالت حـتى
ــقـراطــيـا هـذه الــلـحــظـة  نـظــامـا د
مثلمـا في العراق ومـصر لكن حاضن
تـسلـلة تـطرفـة ا للـقوى االسالمـيـة ا
ـتـعكـزة على لـلتـجربـة الـسيـاسـية وا
ــقــراطــيــة لــكــنــهــا اكــدت عــبــر الـــد
تــعـطــيـلــهـا لــلــتـحــول احلـقــيـقي. في
الـعراق كـونـها خاليـا الـفـكر الـسـلفي
ــــاضـي والــــطــــقــــوس ــــان بــــا واإل
تخـلفة  انا واثق بـان احلداثة هي ا
الــطــريق الــوحــيــد الــذي حتــقـق لــنـا
فـــرصــة نــشــوء دولــة مـــتــكــامــلــة مع
مــــؤســــســــاتــــهـــا الــــثالث  وهـــذا ال
يـتـعــارض مع مـا تـعـنـيـه الـعـلـمـانـيـة
الـــــتـي تـــــذهـب الى الــــــفـــــصـل بـــــ
مؤسسـات الدولـة وب الدين  شرط
احترام الديانات كلها والتعامل معها
وفق الــقــانـون والــدســتـور واحــتـرام
وتــســـاعــدنــا حـــقــوق الـــقــومـــيــات  
الــعـلـمــانـيــة عـلى احــتـرام الــدسـتـور
ـــانـي مع االخـــذ واحلــــضــــور الـــبــــر
بـعـنـاصــر احلـريـة اخلـاصـة بـاألفـراد
واجلــــمـــاعـــات والـــعـــمـل عـــلى مـــنح
السلطات حـرية العمل وبدون تداخل
ـعرفي بالـوظـائف واحتـرام الـتنـوع ا

ـــوقف كـــلـــمــا ازداد ولـــعـــمق هـــذا ا
انـشــغـالي بــالـقــراءة والـذهــاب نـحـو
الـفـلـسـفــة والـعـلـوم االنـسـانـيـة الـتي
اهتـمت كثيـرا بالـدين كنـمط حياتي 
يــنــطــوي عــلى تــلــبـيــات لــلــحــاجـات
الــيــومـــيــة لإلنــســان الــذي عــرف من
عتـبات احلـضارة مـخاوف عـديدة في
احمليط ومـا تـسيـد فـيه من  جمـاعات
مــتــوحــشــة وحــيــوانــات ضـاريــة في
عنفهـا لذا اختار الـفرد انذاك الها له
لـيـسـتـعـ بـه ويـسـتـجـيب له مـثـلـمـا
اعـــتــــقـــد االنــــســـان وابــــتــــدأت تـــلك
القـنـاعات  تـتوالـد حـتى صارت ركـنا
جـوهـريـا ومــجـاال اضـفى عـلى الـدين
نــوعــا من الــقــداســة وتــشــكل مــجـال
كـونات الفـاعلة االخرى العقـائد مع ا
وتـــــنــــوعت الــــديــــانــــات في الــــدين 
ـا يــتـنـاسب وتـمــثـلت اجلــمـاعــات 

ــقـدس حــيث ذهـبت واهــتـمــامـهــا بـا
الختيار مقدساتـها وحتديد شعائرها
.انـا ال اعـتقـد بـالـذي تـضـمنـه سؤالك
بل واثق ان ديـنـنـا لم نـكن سـبـبا في
اخــتــيـاره بـل هـو جــزء من هــويــتــنـا
ـــمــنــوحــة لــنــا مـن الــعــائــلــة الــتي ا
مـثـلـمـا هـو حـاصل ألفراد اخـتـارتهـا 
كثر في الديانات االخرى وأضيف لك
بــاني عــلى ثــقــة بـان تــعــطل احلــيـاة
سببه والتخلف واالرتباك السياسي 
من االلـيــات الـتي يــطـبق بـهــا الـدين 
قــبـل الالهــوت االسالمـي الــذي اعــاد
احليـاة الى الـعتـبة الـتي عـليـها . في
الن رجـال الالهـوت ال فـجـر الــتـاريخ 
ـا يـذهـبـون نــحـو حـوار مع االخـر ا
الن لـلدين باإللـزام ومـزاولة الـقـسوة 
عنـدما تواجه سلطـة قوة اخـضاعيـة 
الـعـجــز ال تـتـريث بــاتـخـاذ قـرار مـرن
بـل تذهب سـريـعـا نحـو الـعنف ول 
لذا انا واثق بان كل مقدس واإلزاحة 
في احلــــيـــاة مــــنــــذ حلــــظـــة اخلــــلق
والــتــكـويـن انـحــاز بــرجــال الالهـوت
وال نكـاد جند ديـنا مـنذ نحـو العـنف 
الـوثنـيـات االولى ومـرورا بـالـديـانات
الـتـاريــخـيـة ومن بـعــدهـا الـسـمـاويـة
ـقـدس ال الن ا مـتــحـررا من الــعـنـف 
تتـكرر قداسـته بعـيدا عن الـقسوة
والـدم .وأدعـو من اطــلع عـلى هـذا
الـرأي ان يــفـكـر بــالـديــانـات الـتي
هي خالية لديه معـرفة ثقافـية بهـا
من الـدمار والـقـتل والـدم . وبودي
لـــفت االنـــظــــار الى واحـــد من اهم
اجنازات االنثربـولوجيا الـفرنسية
وهويـة مجـتـمع ضد الـدولة تـأليف
وهي مـن الــطــلــبـة بــيــار كالســتــر 
الـذين اشـرف عـلـيـهم شـتـراوس
ـفــكـر وقــد قـدم لـه ا مــؤخـرا 
عـــــلي حـــــرب بــــدراســــة
طويلة اكد فيها بان
حـــــذف الــــــدين

ـتـبـايـنـة يـفـتح الـبـاب لـلـجـمـاعـات ا
ويـــشـــجـع ايـــضــا عـــلـى االشـــتـــبــاك
واسـتــمـرار احلـروب .هــذا يـعـني من
خـالل االســتـــقـــراء بــان الـــدين مـــنــذ
سـلـطـة الـكـنـيـسـة ومـا قـبـلهـا وحـتى
االنسـان يهـوى العـنف ليـحقق جـذبا
وتـوسـيـعـا لــقـاعـدة الـعـبـاد فـيه .ولم
يـكـن غـريــبـا  احلـروب الــتي قــادتـهـا
مــقـاومــة الـتـنــويـر واالســوأ ثـقــافـيـا
مـايشـاهـده من انـقـسـامـات في الدين
وطوائفه وتشظـيه جلماعات ما صار
مألـوفا مع االسالم الـغارق بـالعنف .
لـم يــكـن الــســـبب كـــامـــنــا فـي الــدين
بل بـــالـــتـــصـــورات الـــتي االسالمـي 
انـتجـهـا رجـال الديـن وتخـنـدقـها في
لم تــكن تــصــوراتــهـا فــرق ومــذاهب 
بل تـعـتـقـد ـة بـإشــعـال احلـروب  حـا
وفق قـنـاعـتـهـا بـان مـا تـوصـلت الـيه
لــــــكن احلـل حتـــــول الى هــــــو احلل 
تـعـقــيـدات وال اجـد ضـرورة لــتـذكـيـر
الـــعـــراقـــيـــ بـــااللـــتـــفـــات لـــلـــوراء
واسـتــعـادة مـا تــعـرضـنــا له من قـتل
وحــروب ودمــار وفــســاد وانــحــطـاط
سـيـاسي ورذائل كــبـرى مـارسـهـا من
ادعى الـدين .فمـثل هـذه الـتمـظـهرات
تــســتـدعـي بـالــضــرورة اعــادة قـراءة
سـاعــيـة الــدين بــروح مـوضــوعــيـة  
نحو التنـقية وتفسـر التراث اعتمادا
على الفحص النقدي وتوظيف العقل
مـــوضـــوعـــيـــا لالتـــفـــاق بــشـــأن دين
اسالمي ابـيض ال تـلـوث فـيه لـفـسـاد
ســــيـــاسي واالنـــفـالت الـــذي يـــلـــطخ
وجوهنا بالدم والسواد لذا انا واثق
بــان غـيــاب الــتـشــارك بــاتـخــاذ قـرار
خـلق لـنـا خـضـوعا اخـتـيـار الديـانـة 
وعـبـوديـة لم يـسـاعـدنـا عـلى اقـتـراح
الـصواب  اعـتمـادا عـلى الـنـصوص
قـدسـة الـتي لم تغـلق االبـواب امام ا
بـل الالهـــوت مــكـــمن الـــكــوارث ذلك 
والـتـهــديـد بـالـقــتل واإلبـادة لم يـجـد
عـتقـد .وهنـا تبرز لديه رغـبة حـرية ا
حـــضــورات غـــيــاب االرادة الـــذاتــيــة
وحضـور الـقـهر والـعـنف باالخـتـيار
مع حتـطـم كـلي لـلـقــنـاعـة الـثــقـافـيـة
ارسه واالنصـيـاع لإلخضـاع الـذي 
ثيرة قدس .وأمام هذه السيادات ا ا
لالستـغـراب ال تتـوفر فـرصـة للـحوار
ومـناقـشـة ذلك .وهـذا سـبب االنـهـيار
الـذي مــازلـنـا نــواجـهه بــالـعـراق الن
اجلـمــاعـات االسالمـيــة دمـرت الـبالد
وسـرقت كل شيء حتت مـظـلـة الـدين
ومــزاولـة الــطـقــوس الـتـي لم تـشــهـد
مـثـيال لـهـا عـتـبـات الـتـاريخ وال اريـد
الـتـنـبـيه بـاخلـسـارات وهـذه االمـوال
الــضــخــمـة لــتــغــطـيــة طــقــوس وفـاة

وميالد وعلى طول العام .
ـتطرفـة استمدت {  احلركـات االصولية ا
ـنـطــقـيــة وآراءهـا من الــنـصـوص قــوتـهــا ا
ـقـدسـة واألحـاديث الـنــبـويـة في بـطـشـهـا ا
اذج تاريخية اسالمية ووحشيتها وهناك 
مـــاذا تـــقـــول حـــول هــذا تـــدل عـــلى ذلك 

االمر?
- سأسـتعـير مـصطـلحـا مهـما اطـلقه
د. جـابـر عـصـفـور  وهـويـة الـتـهوس
اضي  حـيث مـازالت هـذه الـنـزعة بـا
حاضرة وهي من اهم العـناصر التي
تشيـد علـيها تـفاصيل الـدين وتكرس
عنـاصـر السـيـادة االصولـيـة الداعـية
تـضـمن في الـنـصوص الى الـعنـف ا
قـدسة وهذه الـثقـافة ال تـختلف عن ا
االرهــاب احلـامـل آللـيــاته الــثـقــافــيـة
ــــارســــة ـــــشــــرعــــة لـه ومن اجـل  ا
الـقـسـوة والـلـوذ بـالـعـنف والـتـدمـيـر
ومـــعــلـــوم بــان ثــقـــافــة االســـتــدعــاء
واإلخـــضــاع اقـــتــرفـــتــهـــا احلــركــات
االسالمـيــة  االصـولــيـة واعـني بــهـا
الــكـــيــانـــات واألحـــزاب الــشـــيــعـــيــة
والـسـنيـة والـتي اسـتـولـدت جـيـوشا
حتـتل الـشوارع وتـخطف راديكـالـية 
وحتــاكم وتــقـتل  مــنـتــهــكـة ســيـادة
الـدولــة الـوهــمـيـة وتــؤدي في الـبالد
ريـضة عبـر جغـرافيـتهـا الطـويلـة وا
مـعـطـلـة الــقـضـاء الـذي ظل مـتـمـتـعـا
بــــحـــضـــور وطــــني عـــلـى الـــرغم من
الـصـراعـات الـتي يـعـيـشـهـا الـقـضـاء
بــسـبـب ضـغــوط خـارجــيــة تـزاولــهـا
احلركات السياسية االصولية والتي
مـارست اخلـطف والـقـتل لـلـمـحـامـ
وبـــعـض الـــقـــضـــاة .وذكـــر د.جـــابـــر
عــصــفــور :يــنـتــصــر اهل الــعــقل في
فـــــتــــــرات االســــــتـــــقـالل واالزدهـــــار
ويـــنــتــصـــر اهل الــنــقـل في فــتــرات
فــيــأخــذون الــهــزائم واالنــكــســارات 
بثأرهم من الـعقالنـي الذين شـنعوا
ويـشيعون شـعار (من تمنطق عليهم 
وال يتردد تزندق )لـقمع الـعقل وأهـله
بـعـضـهم فـي حـرق كـتب الـعـقالنـيـ
ـتــهـمـة وأصـحــابـهـا بـالــكـفـر وكـان ا
انتـصـارهم النـهائي انـتـصار لـثقـافة
االتــبـــاع الــتي ال تــزال غـــالــبــة عــلى
وذلك على الثقافة العربية الى اليوم 
الرغم من اعادة فتح ابواب االجتهاد
وحـيويـة بـعض الـتـيـارات االخالقـية
الــــتي ال تــــزال  في اطــــار الــــهـــامش
ــقـــمـــوع في الـــثــقـــافـــة الــعـــربـــيــة ا
ـعـاصـرة / د.جــابـر عـصـفـور/ نـقـد ا
ثـــقـــافــة الـــتــخـــلف /دار الـــشــروق /

القاهرة /2010ص/99
{ هـل تـشـكـل الـقـيـم الـروحـيــة (الـديــنـيـة)
الــزامـا لـلـجـمـيع في الـتــعـامل مـعـهـا مـبـدأ

ــنـــاقـــشــة يـــجب االخـــذ به ومـــا رأيك 
سكوت عنه(ماديا وروحيا) او قضـايا ا
ذوات اخلطـوط احلمر من خالل العـقلية
ــتـبـصـرة بـدل تـرك االمـور االنـتـقـاديـة ا
عــائـمـة وتــزداد غـمـوضــا كـلـمــا مـر بـنـا
الـزمن واال ترى ضـرورة اعادة صـياغة
ـفــاهـيم بــشـكل مــعـاصـر الــكـثـيــر من ا
ـا علق بـها من لـوثة فـكرية لتشـذيبـها 

نتيجة تراكمات ومعطيات ماضوية ?
- ال وجــود لــقـانــون مــلـزم يــجــبـر
ــمـارسـة االفـراد عــلى االنـخـراط 
الــطـقــوس ومــراسـيم الــعــزاء لـكن
وجـود سلـطـة رمـزية حـاضـرة لـها
تأثـير واضح وضـاغط بـشكل غـير
مــبــاشـر يــســتــدعي االالف إلقــامـة
ــشي الن الــدخــول في طــقـــوس ا
هـــذه الــفــعـــالــيــات يـــوفــر فــرصــا
لــلــحـصــول عــلى وظــيــفــة الـتي ال
يـصـطـادهـا الـعـراقي أال بـشـروط 
يـعــرفـهـا الــعـراقـيـون نـعم فـضـاء
الــدين واسع لــلـغــايــة والــطـوائف
متـنـوعة ولـكل قـراءاتهـا اخلـاصة.
ومـنـذ بــدايـة اخلـمـســيـنـات بـرزت
مـــســـاحـــات تـــنـــويـــريـــة لـــقـــراءة
الـــنــصــوص الـــديــنــيـــة اخلــاصــة
قـدسـة ال بل ذهـبت بـالـنـصـوص ا
بعض التجارب العربـية العلمانية
لـــقـــراءة الـــنـــصــوص الـــقـــرآنـــيــة
واألحاديث النبويـة ولعل التجربة
ـــصــريـــة الــبـــارزة الــتـي قــادهــا ا
ومــازال الــبــاحث اسالم بــحــيــري
ـوذجا مـهـمـا ومن قـبل د. نـصر ا
حامد ابـو زيد وأيضا نـشطت مثل
هذه احملـاوالت في سوريـا ولبـنان
وتـــونـس الـــتي ذهـــبـت ابـــعـــد من
اجلــــمـــيع بــــخـــصـــوص االحـــوال
الشرعية والذي ذهبت نحو النص
الـعـراقـي .قـبل هـذا الــفـضـاء نـحن
بــحـــاجــة الى وجــود عـــقل نــقــدي
لـــيـــتـــمـــكن ان يـــحـــقق نـــوعـــا من
ـوضوعي قـدس وا التـوازن بـ ا
الن احـــــتــــرام قــــنــــاعــــات االفــــراد
واجلمـاعات قضـية مـهمـة .ويوجد
ـفـاهـيم والـتـصورات الـكـثيـر من ا
لكن هذا ـكن فحصـها  والعادات 
يـــحــتــاج عــقال ديــنــيــا مــنــفــتــحــا
ــاثـال لــلــعــقل الـــذي تــمــيــز به و
الشـيخ علي عـبد الـرازق الذي قدم
بحثـا مهمـا وجريئـا حول اخلالفة
واحلــكــومـــة في االسالم بــكــتــابــة
ـــا (االسالم واصـــول احلـــكم). و
قـاله الـشـيـخ عـلي عـبـد الـرازق في
كتابه احلكمـة الرصينة واحلق ان
الــــديـن االسالمي بـــــريء من تــــلك
ـسـلـمون اخلالفـة التي تـعـارفـها ا
وارى في كل ما هيئـوا حولها من
ومن عــــز وقـــوة رغــــبــــة ورهـــبــــة 
.واخلالفــــة لــــيــــست فـي شيء من
وال الـقـضـاء وال اخلـطط الـديـنـيـة 
غيرهما من وظائف احلكم ومراكز
ـا تــلك كــلــهــا خـطط الــدولــة . وإ
سـيـاســيـة صـرفـة  ال شـان لـلـدين
بـها. فـهـو لم يـعـرفهـا ولم يـنـكـرها
ا وال امر بها .وال نهى عنها  وإ
تركها لنا لنرجع فيـها الى احكام
الــــعـــقل وجتــــارب اال وقـــواعـــد

السياسة .
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{ هل تـسـتطـيع الـقـوى النـاعـمة عـنـدنا
ان تفـرض منطـقها االخالقي في عـملية
التغـيير السـياسي بعد ان سئـمنا القوة
الـعـسـكـريـة وقـوى االسالم الـراديـكـالي
والبـراكماتـي الـتي فشـلت في بنـاء بلد
وفق معـطيـات جديدة لـنزع الـثوب الذي

البسته له تلك القوى?
- نعـم القـوى الـناعـمـة قـادرة على
فـرض اقــنـاع االخـر الــوطـني عـلى
ـوقف ـواقف وبــيـان ا تـصــحـيح ا
اجلـديــد وكـلـنــا يـعـرف جــيـدا بـأن
الــقــوى الــنـاعــمــة ذات تــأثــيـر في
ـدني حيث الـزم احلكـومة التـيار ا
او مجـلس الـنواب إلعـادة مـشروع
ما وتصـويب بعض القراءات والن
االحـتجـاجـات الصـاخـبة ضـاغـطة
وبـقـوة عـلى مـا هـو مـتـحفـظ علـيه
وتـــســتــعــيــد الـــذاكــرة حتــفــظــات
مــــجــــلس الــــنــــواب عــــلى بــــعض
ـــشـــاريع الــــقـــانـــونــــيـــة والـــتي ا
ضـــــغـــطت من اجــــلـــهـــا االحـــزاب
الــــــديــــــنــــــيــــــة وتــــــدخـل رئــــــيس
اجلــــمـــهـــــــوريـــة لـــتـــعـــطـــيل ذلك
ــشــروع .انــا واثق بــان الــشـارع ا
مـارسة كان نـشـطا وجـاذبا بـقـوة 
ــكـــفــول بــالـــدســتــور عــلى دوره ا
الـرغم من الـعــنف والـقـسـوة الـتي
تـمـارسـهـا الـشـرطـة واجليـش ضد
ـــعــارضـــ لــصـــمت احلـــكــومــة ا
وبـاقي مـؤسـسـات الـدولـة .وسـقط
الـــــكـــــثـــــيـــــر من الـــــشـــــهـــــداء في
احـتــجـاجـات الــبـصـرة والــعـمـارة
والـناصـريـة وأتـذكر بـاني الـتـقيت
رئيس احلكـومة د. حيـدر العبادي
حــــول مـــزاولـــة الـــعـــنـف من قـــبل
ـــســـلـــحـــة والـــشـــرطــة الــقـــوات ا
وبإفـراط .نـفى ما ذكـرت وأكدت له
حــصـول ذلـك .لم تـكــتف الــشــرطـة
راقبة وال حـيادية اجليش الذي با
غــادر حـــيــاده ومــهــنـــيــته وأطــلق
ـا ادى لـوقـوع الـرصـاص احلـي 

عدد اخر من الشهداء 

عموري  ناجح ا

تـحقق من والسـياسي والـدفـاع عن ا
ـقــراطـيـة عـلى الـرغم من اصـول الـد
ــنــظــمـات بــســاطــتــهــا وكــذلك دعـم ا
ــدنــيــة واألهــلــيــة ألنــهــا من االذرع ا
الفـاعلـة في دعم عـمل الدولـة وإرساء
تـقــالـيـد احـتــرامـهـا وتـســيـد الـقـوات
االمـنــيـة والـعــسـكـريــة والـعـمل حتت
قيادة الـقائد الـعام وااللتـزام بأوامره
سـلـحة ذوات ومحـاربـة اجلمـاعـات ا
البرامج الـعنفيـة واإلرهابيـة وحماية
ـواطـن وتـوفـيـر مايـسـاعد الـفرد وا
عــــلى ادامـــة احلـــيـــاة وتـــطـــويـــرهـــا
وإشــاعـة الــثـقــافـة والـفــنـون تــأهـيال
للـمواطن وتـطويـر خصـائصه الـفنـية
واجلـمــالــيـة  انــا مع احلـريــة ألنــهـا
المح تــعـني الــعـلــمـانــيـة ومــزاولـة ا
ــمـتـازة ـقـراطــيـة بــنـمـاذجــهـا ا الــد
ـقـولـة فـولـتـيـر (انـنا وأقـول مـذكـرا 
نـتــوفـر عــلى مــا يـكــفي من الـدين
لـكن نـكـره ونـضـطـهـد لـكـنـنا ال
ـــلك مـــنه أال الـــقــلـــيل من
اجـل احلـب وتــــــــقــــــــد

العون لآلخرين ).
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{ هل تعتقد ان الدين في
مـجـتــمـعــنـا هـو مــكـتـسب
دون قــنـاعـات شـخـصـيـة
او ارادة ذاتــــيــــة او هــــو
مـفهـوم مـقـدس مـسلم به
ـــكـن مـــنـــاقـــشـــته او ال 

التفكير به ?
- مـوقـفي الـثقـافي من
الــــــديـن لم يــــــخــــــضع
لالعتـقـاد البـسيط  بل
ثل قناعة معرفية هو 
وتـشــكل لـدي مــنـذ وقت
مـــــبــــكـــــر الهـــــتـــــمـــــامي
الــــســـيـــاسي والــــثـــقـــافي


