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شارك لـفرقة بينك فلويد فيلمه الغنائي ”أص بلس زم) “نحن وهم) في مهرجان البندقية السينمائي يوم ؤسس ا  عرض البريطاني روجر ووترز ا
ـية (أص بـلس زم) وهـو يقـدم أغـاني لبـيـنك فلـويد اجلـمـعة. ويـظـهر ووتـرز خالل الـفيـلم في امـستـردام عام  2017 في إحـدى محـطات جـولـته العـا
وأيـضا من ألـبومه األخـير (هل هـذه هي احلـياة الـتي نريـدها حـقا) (إذ زس ذا اليف وي ريـلي وونت). ويـظهـر في اخللـفيـة سلـسلـة من تسـجيالت
سابـقة الرسمية دنـية وقضايا سيـاسية. ويعرض الـفيلم خارج ا هـاجرين واحلقوق ا الـفيديو التي تـتصدى جملموعة من الـقضايا ومنـها الصراع وأزمة ا
ا يكون هرجان البـندقية. وقال ووترز لرويترز إن رسـالة الفيلم الرئيسيـة هي (فقط احلب والسالم). وأضاف (نحن نعيش في أوقات خطـيرة للغاية ور
هذا العرض ...شكل من أشكال التحذير لنقول إن هذا عـبث. ذلك الذي نسمح بحدوثه). وح سئل عن انفصال بريطانيا عن االحتاد األوروبي وقال إنه
ملكة (شعر بحزن عميق لتصويت البريطـاني بتأييد االنفصال في استفتاء عام  2016). وأضاف قائال (أعتقد أن االنفصال سيكون كارثة مدوية على ا

ؤلف الرئيسي للفرقة. تحدة). وشارك ووترز في تأسيس بينك فلويد عام  1965وأصبح ا ا
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عموري:  2-1 رئيس إحتاد األدباء والكتاب الباحث ناجح ا

في كثير من حواراتي اتوخى الدقة
في اخـتـيـار من احـاورهم وأحـيـانـا
اشــذ عـن هــذه الـــقـــاعـــدة والــتـــفت
ــبـدعــة الـشــابـة صـوب الــطـاقــات ا
لـتـحـفـيـزهـا وتــقـد الـدعم لـهـا في
مـجــال ابـداعــهــا وهـذه مــسـؤولــيـة
...وكل من احـاوره احــاول خـيــاطـة
ستوى ثوبه على مـقاسه اي انظـر 
ثـقـافــته وأهــلـيـتـه ومـسـتــوى عـمق
تـفـكـيـره الصـوغ له اسـئـلـتي ضـمن
ـعـرفي فال غرابـة ان جتد محـيطه ا
في من اسأله مـن احملاورين اسـئـلة
عادية جدا ال تـرتقي إلبـداع صياغة
السؤال ألنني ال اتوقع اجابة تفوق
حــجم الــســـؤال وهــكــذا .. والــيــوم
احــاور بــاحــثــا عــمــيــقــا الــثــقــافــة
واإلطالع له حــجــمـه في ثــقــافــتــنــا
يثـولوجيا العراقيـة ورؤية بشـأن ا
واألديـــان والـــنـــقـــد االدبي وعـــلـــيه
سـتـكـون اسـئـلـتـي دقـيـقـة وعـمـيـقـة
ـعـموري للـدكـتـور الـبـاحث نـاجح ا
ـعـرفـية سـتـوى غـزارة ثـقافـته ا و
تنوعة وعندمـا ترى شخصية لها ا
ط تفـكـير عـمـيق ورؤيـة انسـانـية
يغـلـفـهـا نسـق جمـالي في الـتـعـبـير
عن ذاتهـا بأدوات رصيـنة من خالل
مفـردات مـرنـة بـعـيـدة عن االنـفـعال
تـلقي بـأسلوب ومحاولـة احتـواء ا
رص فـيه ثـراء عقـلي دون تـعصب
او انزواء الجتاه ما   تلك السمات
هي التي جذبتـني للبـاحث الدكتور
ـــعــــمـــوري ذي االكـــتـــنـــاز نـــاجح ا
عـرفي والسـعة الـعقـليـة الفـياضة ا
وحـــاولت اكـــتـــشـــاف مــعـــالـم هــذه
ط تفـكـيـرهـا وكيف الشـخـصـيـة و
تنظر لـلواقع في كـثير من مـعطياته

االجتمـاعيـة والفكـرية والـسيـاسية كل
ذلك شدني للتوغل في اعماق وجوانب
ــثــقـف والــبــاحث عن هــذا االنــســان ا
احلقـيقـة من خالل مؤلـفاته وفـعالـياته
تعددة في حوار جاد يبتغي الثقافية ا
عرفـة واالستـزادة الثـقافـية وتـسليط ا
الـضــوء عــلى ظالل تــلك الــشـخــصــيـة

تميزة فكان لي هذا احلوار معها  ا
ـشـكلـة االنسـان الـفلـسفـية  { كـيف تنـظر 
لحة عن الوجود والذات ? في التساؤالت ا
ــعـرفـة امــرا ثـقـافــيـا سـهال - لـيـست ا
ــمـكن ان يــتــشــارك به االنــسـان ومن ا
على نطاق واسع جدا   بحيث تصبح
ا مشتركا ب االفراد واجلماعات .وإ
هي خالصة معرفية لـنخب متميزة في
احليـاة والـعـالم .ومـثل هـذه اخلالصة
تـنــطـوي عــلى تـعــبـيــر مـركــزي يـومي
لـلـجـوهــر احلـيـاتي الـدال عــلى الـعـقل
الـذي ال يـصـمت بـل يـسـتـمــر مـنـشـغال
ـعـرفـة الـتي يـظل مأخـوذا بـهـا عـبر با
حيـاته وتنـوع وظـائفه الـتي قادته الى
ـعـرفة ذات ذلك الفـضاء   واعني به ا
عارف الطاقة الـقوية  الـذاهبة نـحو ا
التي سبـقت وتدخل بهـا نقاش وحوار
انـسـانـيـ . وكـان لــلـطـبـقـة دور فـاعل
افـضى بـالـتـدرج وتـطـورا الحـقـا نـحـو
عرفة التي تمكنت الثقافة الرصينة وا
من تـــوجــيـه الــعـــالم وقـــيـــادته نـــحــو
مسـارات عديـدة ومـتنـوعة  ومـنـحتـنا
تـازة لنـأخذ مـنهـا وساعـدتنا فرصـا 
عـلى الـتـشــكل والـتـكــون .انـهـا االنـا /
الـذات الـتي تـعـني بــفـلـسـفـة هـايـدجـر
ــوجــود الــذي ال تـــتــحــدد مالمــحه بــا
وخـــصــــائــــصه أال عــــبـــر الــــوجـــود /
ــوجــود هــو الــفــاعل الــكــيــنــونــة   . ا
الثـقـافي / االجـتـمـاعي / الـسـياسي /

ـعرفـي وكـلـهم يـقـودون الـكائـن نـحو ا
عـرفة الـتي تـمثل الرضـا  بـالـغرق   ا
اهم ما تـكـاتـفت من اجـله اجلـمـاعة او
النـخب التي امـتحـنت كل خصـائصـها
.حــتى تــبــرزهـا لــآلخــر وتــتــبــاهى به
تـباهي وجـود هو الـعارف  وهـو ا .ا
بوجـوده / كـيـنـونـته .وبـودي احلديث
أكثـر عن هـذه االثـنـيـنيـة الـتي جـعـلـها
االسـتاذ اسـتـهـالال ألسـئلـتـه احلـوارية
العـميـقة   احليـوية والـتي اختـصرت
كــثــيـــرا من اهـــتــمــامـــاتي وعــنـــايــتي
ـعـرفـيـة لـذا اريـد الـعودة الـثـقـافـيـة وا
نحـو هـايدجـر  ألنه الـفـيلـسـوف الذي
عـرفـة االنـسـانـيـة واخـضع كل كـرس ا
مــا في احلــيــاة الــثـــنــائــيــة / الــكــائن
وجود / الوجود والكينونة . االنا / ا
  ألنـنــا اذا تــمــكــنــا من ايــضــاح هـذه
الثنائـية  نتـمكن من الوضوح   ليس
طلـوب من االخر ما الـذي اريده انا  ا
عـتـبــة حـواريــة  سـتـقــودهـا االســئـلـة
نعكسة على الذات /الوجود االخرى ا
رآة.. وقبل ان اذهب مثل انعـكاسـات ا
الى جوهر السـؤال  البد من  مالحظة
على تـنـطـوي عـلى عـتـبـة او اصـول   
الـرغم من ان الـفـلـسـفـة لم تـتـعـامل مع
االصول   وابـرز الـفالســفـة اعــتـبـروا
ـيتـافـيـزيقـيـا وهذا وجودهـا قـناعـة بـا
امر ال تـريـده الـفـلسـفـة  لـكن هـايـدجر
وجد بـأن الـعقل الـفـلـسفي بـإمـكانه ان
يـدنـو من عـتـبــات الـتـاريخ احلـضـاري
من خالل اللـحظـات التي تـكشف عـنها
الــعـــقـــائـــد والــطـــقـــوس والــشـــعـــائــر
همة ضغط   ألنه ومالحظة هايدجـر ا
اختـلـف مع هـوسـرل بسـبـب ظاهـريـته
ـعــنى الـتـي تـذهـب نــحـو الــداخل   
تتـجه نحـو جوهـر االشيـاء والظـواهر
وهي الـــــتي تـــــبــــقـى في الـــــذهن  الن
الـداخـل خـنــدقــهـا . بــيــنــمـا ظــاهــريـة
ـتـأثر بـأسـتاذه هـوسرل . ال هايـدجر ا
بل معـجب به حلد الـهوس فـانه يذهب
نحـو اخلارج   الكـينـونة او حـضوره
في هايـدجر وجـود أكثـر كونـها مـجرد
وجـــود يـــتـــوحـــد  انــــهـــا كـــيـــنـــونـــة
انطـولوجـيـة مطـبـوعة بـطـابع الظـهور
االنطـولوجي  كـما انـها لـيست قـبلـية
ا بعدية من خالل توحدها  الهوية ا
عالقة ال تـتـضمـن اي تكـريس مـاهوي.
لي مالحـــظــة اؤكــد مـــنــهـــا اني قــار
لـلــفـلــســفـة وأنــا اتــمـثل هــايــدجـر في
الفلـسفة   الكائن والـكيـنونة /والـلغة

االسطـورة وبوصـفه ناقـد للـشعـر . لذا
عـروفة اجتـهد بـاستـعـادة اهم االراء ا
عنه وأتـصـرف في الـبعض مـنـها  الن
ظاهـرية هـوسرل الـيـة مسـاعدة لي في
فـحص الـكـائن / الــذات والـكـيـنـونـة /
الوجود ويـستدعي هـذا الرأي التـأكيد
ـــادة عـــلى ان الـــطـــبـــيـــعـــة وجـــود وا
مـوجـودة مــنـهــا  هي كـائـن مـوجـود 
وهــذا الــثــنـــائــيــة هي الـــتي حتــكــمت
باجلدل والصيرورة بينهما .لذا تشكل
ـــعــــزل عـــنــــهـــا ولم تــــؤثـــر الـــوعـي 
بـصـيـرورتـهــا .ومـثـلـمــا قـال عـبـد الـله
اخلــطــيـب (اثــبت الــعـــلم بــطـــريــقــة ال
تــنــقض من ان الــوعي هــو حــصــيــلــة
ــادة ذلك الــتـــفــاعـل بــ االنـــســـان وا
التفـاعل هـو سبب تـطور عقـل االنسان
ـا ـمــارسـة والــتـجــارب   من خالل ا
جــعـــله يـــرتـــقي الى مـــرحـــلـــة الــوعي
ـنطق  وان يـحدد ووضع اصولـيات ا
قوان التغـيير في الطبـيعة واإلنسان
ـنـطق هـو واجملتـمع   وأصـبح عـلم ا
ـعـرفة عـلم قـوانـ الـتـطـور . اسـاس ا
االنـسـانــيـة الـتـي تـمـثــلت في نـســبـيـة
عـارف االنسانـية الـتي تعـكس صور ا
وهما ادة  والطبيعة واجملتمع في  ا
نـقطع ابـدا / عبـد الله سـتمـر غيـر ا ا
اخلطيب / االنـسان في الفـلسفة / دار
الـشـؤون الـثــقـافـيـة 2002 - ص 194)
ســــأذهب قــــلــــيـال مع الــــســــؤال االول
ألهمـيته وتـمظـهـر االسئـلة الـتالـية من
خالله ونـقال عن هــايـدجـر :الـكــيـنـونـة
مفـتـرضة سـلـفـا في انطـولـوجـيا وهي
اوسع مدى من اي كائن  لـكنهـا ايضا
ليـست كـيـنونـة . الـكـائن ذاته كـائن ما
ــا يــعــنـي خــضـــرة وعــشب احلـــقل ا
ذاتــهــا كــائــنــات ومــوجــوات وأشــيـاء
تـخـفي كـيــنـونـتـهـا   لـكن كـيـنـونـتـهـا
لـيــست في ذاتــهــا  هي الـكــائــنـات او
ـوجودات .عـلى الرغم من االشياء او ا
ـكن ان يعني ـكان  قول هايـدجر ان ا
ـكن لــكـيــنـونـة في كـيــنـونــته ولـهــذا 
خــضـــرة احلـــقل ان تـــعــ فـي جــانب
الـطـبـيــعـة في احلـقل   خـصـوصـا ان
الكينـونة في كل مرة هي كيـنونة كائن
ما / د. رسول محمد رسول/ الكينونة

والزمان صفحة 35.
اخـيـرا لـلـكـائن حـضـور وقـوة مـا هـيـة
ـــكن لــواحــد اقــتــرانـــا لــوجــوده وال 
ـعزل عن منـهـمـا ان يـكون بـعـيـدا او 
االخـر وكل واحـد مـنـهــمـا يـتـبع االخـر

.فالذات / الكائـن تشكل قوتـها وتبلور
جوهرها عبر الكينونة .
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{ هل تــؤمـن بــالــعــلم وحــســمه لــكــثــيــر من
الــبــديـهــيـات االخالقــيـة وتــقـاطــعه مع الــقـيم

الروحية ?
ــوجــود / - الــعالقـــة بــ الــكـــائن وا
ـادة انـتـجت وعـيـا عـالـيـا ومـثل هـذا ا
عروف التشـابك ب االثـن واجلـدل ا
منذ بداية التاريخ هو الذي اخذ العقل
نـحـو الـتـفـكـيــر واخـتـبـار قـدراته عـبـر
ـا ادى الى ان ـزاوالت  الـتـجــارب وا
يرتقي الى عتبة الوعي الكامل وحتقق
نـطق واختـيار ثوابت هي مطلـوبات ا
فواصل تفضي نحو التحول واالنتقال
من عـتـبــة الى ثـانـيــة أكـثـر تــقـدمـا في
احليـاة والـطـبـيـعـة وأشـار د.عـبـد الله
ـــنـــطق صــار اخلــطـــيب الى ان عـــلم ا
معيـارا وخاصـا بقوانـ التـطور التي
عرفـة االنسانية الـتي تمثلت اسست ا
ـعارف الـتي تـعـكس صور في نسـبـة ا
احليـاة   ان االكتـشـافات اجلـديدة في
حـقــول الـعـلــوم الـطــبـيــعـيــة قـد ايـدت
عـرفة التي بصورة تـامة اراء نظـرية ا
ـنـطق الـعـلـمـي الذي تـعـتمـد قـوانـ ا
ــادة كــأســاس له   ال يــعــتــمــد عــلى ا
(الـفـكـرة) وفـي االكـتـشـافــات احلـديـثـة
الـتي كـانت لـهـا الـتـأثـيـر الـكـبـيـر عـلى
نطق بصورة عامة / عبد الله قواعد ا
اخلــــطـــــيب ســـــبق ذكـــــره صــــفـــــحــــة
195مـعـروف بـاجلــدل الـعـلــمي مـضـاد
ثالي  اجلدل العلمي يتوافق للطرح ا
تـمـامــا مع الـعـلـم والـواقع واحلـقــيـقـة
الذي يحدد من ان االفـكار والتصورات
ال تـعـد  ان تـكـون انـعـكــاس لـلـحـقـيـقـة
ادي وضـوعـيـة وانـعكـاسـا لـلـعـالم ا ا
وامـتـداداته عـلى  (مخ) االنـسـان وسـد
ادة كن فصل تـلك االنعكـاسات عن ا
او رفــعـــهــا الـى مــســـتــوى( االخالق )
العـلم هو الـزامـات التـطور   ال وجود
حلــداثـــة ســيـــاســـيــة او اقـــتــصـــاديــة
نطق . واجتماعية بعيدا عن العلم / ا
وغيـابهـمـا كمـا في الـعراق كـان فاصل
وسيـضل الـعراق مـتخـلـفا ركـبت عـليه
ة . مـظاهر كل مظاهـر الفسـاد واجلر
العـلم كـافـة تـؤدي الى تـرتـيب مـفاصل
احليـاة وحـاضـرها ومـسـتـقبـلـهـا وهو
ــفـــعل لألفــراد الــنــاظـم لــلــعـالقــات وا
ــنح امـكـانــات تـنـشـيط واجلـمـاعـات 
العقل وحتفيز قـدرات الكائن .وحيوية

الـــعـــلم واتـــســـاع الـــفـــضـــاءات الـــتي
ــان احلــقــيـقي يـحــتــاجــهـا رهـن بـاإل
نطق باحلداثة التي اعتمدت العقل وا
وحــضــور الــعــلم والـــعــقل يــســتــدعي
ـدارس سـيـادة الـثـقـافـة اجلـديـدة في ا
كلـها وبـتنـوعاتـهـا لذا ذهـبت كثـير من
الــدول الى اعـــداد مـــنــاهج الـــتــربـــيــة
ا حتتاجه تطورات احلياة والتعليم 
 حـتى تـضــمن وجـود اجـيــال جـديـدة
ـان برسـالة الـتغيـير والـتطور  لها ا
وتـعــتــمــد عـلـى الـعــقل الــنــقــدي الـذي
سـيـأخـذ مـكـانه اجلـديـد ويـعـيـد قـراءة
وفـحص الـدين ويــضـغط الى تــنـمـيـته
وتـخـلـيـصه مـن اخلـرافـات والـطـقـوس
ــؤذيــة والــعـــنــفــيــة والـــشــطب عــلى ا
تعارضـة مع قوان احلداثة الزوائد ا
والـتـطــور . نـعم الــعـلم ضـابـط يـحـقق
االنسـجام بـ مطـلوبـات تقـدم احلياة
وضــرورات الــتـوفــر عــلـى مــســاعـدات
روحـيـة ال يتـعـارض مـاهـو مـوضـوعي
او تشاكسه وللـتنوير بعـديات كثيرة 
ارسة احلداثة اهمها سيادة العقل و
ـدنية   الن ذلك يعيد وأفكار احلـياة ا
انـتـاج احلـيــاة من جـديـد واإلعالن عن
ضــرورات حــصــول حتــوالت ثــقــافــيـة
وسياسية . لكن هذا يـستدعي تقليص
ـمــنـوح لـلــحـركـات االصــولـيـة الـدور ا
الـنــاشـطـة إلفــسـاد احلــيـاة الــثـقــافـيـة
والـســيـاســيــة  وصـعــود االرهـاب مع
اعالن دعم مـتـشـنج ومـتـوتـر لألحـزاب

االسالمية التي تعيش لدعم االصولية
ـــهـــددة لــتـــحـــطـــيم ذات الـــوظــائـف ا
قراطية اخمللخلة بسبب التجربة الد
ــشــوه لــلــدين والــذي له دور الــوجه ا
سلبي في احلضور الثقافي الوطني .
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{ يقـول كثيـر من الفالسـفة والبـاحث وفق
مــعـطـيـات الــتـطـور الــزمـني واحلـضـاري ان
االديان اوجدها االنسان ألجل خلق التوازن
الـســيـكـولـوجي بـداخـلـه .إلحـسـاسه بـالـقـلق
دائـمـا وخــلق الـطـمـأنـيــنـة لـديه ومـوازنـة بـ
ـــادي والـــروحي يـــخـــلق فـــكـــرة مـــطـــلـــقــة ا

واالحتماء بها ..مارأيك بهذه االفكار ?
- نعم درست العـلوم االنـسانـية الدين
بوصـفه محـققـا لـلتـوازن ب االنـسان
والبيئـة التي يعـيش فيهـا وخصوصا
في ابـتـداءات احلـضــارة االنـسـانـيـة 
حــــيث كــــان االنــــســــان وحــــده او مع
جـمـاعـة لـه وسط الـغـابـة   تـكـيف مع
ـكــان ومــتــغــيــرات الـطــبــيــعــة عــبـر ا
فصولـها وظـواهرهـا الطـبيـعية .وأول
مــا تـــعـــرف عــلـــيه ذلك االنـــســـان هــو
ــكــان بــســبب ظــواهــره اخلــوف من ا
مــثـــلـــمـــا ذكــرت .وذكـــرت الـــدراســات
االنـــثـــربـــولــــوجـــيـــة لـه ان الـــدين في
العتـبات االولى في التـاريخ االنساني
كـان ديـنا تـغـريـديـا ومن قـبـلـه مـوحدا
ألنه عـرف الــهــا واحـدا فــقط واقــتـرب
هـذا الـواحد مـع أكـثـر الـظـواهـر اثارة
لــلــخـــوف والــفــزع عـــنــدمــا ادرك بــان
قـدس الـذي ابـتـكـره االنـسـان وفر له ا
نـوعــا مـن الـطــمــأنــيــنــة واالســتــقـرار
وازدادت الــعالقــة بـــيــنــهــمـــا عــنــدمــا
حتـولت الــعالقـة اخلــطـيــة اي تـوصل
ــوذج جتـريـدي ألله لم الى اخـتـبـار ا
يــره  بل ذهب الى ان يـــشـــتـــرك مــعه
ـواجــهــات مـع احلـيــوانــات او مع بــا
اجلماعـات التي اضـطرته الى اخـتيار
افراد او تنـظيـمهـا معـا وهكـذا تقدمت
احلــــيـــاة   تـــعــــرف االنــــســـان عــــلى
مـوجـودات بـحـاجــة الى قـوى حـامـيـة
تـنـجح بـتـوفـيـر االنـسـجـام ويـأتي من
اجل ذلك اله ثـــان وثـــالث حـــتى صــار
ـقــدس الى حـب بــالـعــائــلــة مــتــعـدد ا
ارس كل فـرد وسط عائـلته ومتنـوع 
عــقــائـده وطــقــوسـه وشــعــائــره وكـان
السحـر اولها وأكـثرها قـوة .ومعروف
ان علم الـنفس اول الـعـلوم االنـسانـية
الـتي تــوصـلـت الى ان االنـســان كـائن
يفور بـالظواهـر النفـسانيـة وأكد عالم
الــــنــــفـس وجــــود ظــــاهـــــرة الــــعــــنف
والكـراهـيـة في حلـظـة الـتـعرف االولى
.كــرست الــنــظــريــات اخلــاصــة بــعــلم
الـنــفس وجــود نــزعــة عــدوانــيــة لـدى
االنـســان وهـذا مــا اعــتـرف به فــرويـد
عندمـا اكد عدوانـية وشراسـة الكائن 
لـــذا تـــمـــركـــزت الـــدوافع احلـــاضـــنـــة
للكراهية والعدوانية في نظرية فرويد
اخلـاصـة بـالـدوافع االولى الـتي قـادت
التـأثـيـر مع بـروز دوافع (الـلـبـيدو) او
رغــبـــة احلــفـــاظ عـــلى الـــذات .وقــالت
االنـــثـــربـــولـــوجـــيـــا بـــوجـــود الـــروح
ـكونة شاكـسة والعـنفـية والدوافع ا ا
لذلك احسـاس االنسـان / االنا والذات
والسـعي احلثـيث للـدفاع عـنها   نعم
نح كان اخلوف سببا بوجود الدين و
االنسان ضـوابط التـعايش مع احمليط
ويوفـر له فـرصة الـعيـش بأمـان وسلم
وقــد اكــتــشف تــدريـــجــيــا بــان الــدين
الـــكـــامن في الـــتـــمـــثـــال(الـــصـــنم) او
الـتــابــوات ذات طــاقــة عــالــيــة تــعـرف
تدريجيـا الكائن عـلى ما توفره  له من
امكانات داعمة ومـحققة له جناحا في
الــغــابــة بــالــصــراع مع الــوحــوش او
اجلمـاعات .لـقد تـكـرس الدين بـوصفه
مــجـــمـــوعـــة االســاطـــيـــر والــعـــقـــائــد
والـــطـــقـــوس بـــوصـــفـــهـــا نـــوعـــا من
التخيالت التي ابدعتها اجلماعات في
مراء دافعت عـنهـا ألنها (اجلـماعة) لن
ـضـادة لـثـقـافـتـها تـسـتـسـلم لـلـقـوى ا
وتـــخـــيالتـــهـــا. ومن هـــنـــا ذهـــبت كل
الــديـــانــات نـــحـــو الــدفـــاع عن مالمح
الـهــويـة كــحـجــاب يـســتـوعب الــعـنف
واإلرهـاب لـكــني اضـيـف بـان الـدين ال
يــقـــوى عــلـى الــتـــواصل بـــدون عــنف

وقسوة .
{ كـيف تـنـظـر لـلـحـداثـة وهل تـتـعـارض مع

يتافيزيقية ? الرؤى ا

- لعـبت افـكـار الـتنـويـر في الـغرب
ابان القرون الـسابع عشـر والثامن
عـشــر والــتــاسع عــشــر دورا بـارزا
وجـوهــريـا في خــلــخـلــة الـســيـادة
طلقة لـلدين وإزاحة الكـنيسة عن ا
الـطـريق . وكـثـيـرا مـا تمـثـلـت هذه
الـلـحــظـة الـذهــاب نـحــو الـعـلــمـنـة
واالنشغال العقلي والنقدي بإعادة
فــحص الــتــراث . ولم تــكن حلــظــة
الفـحص سـهـلة   بل انـطوت عـلى
ـقـاومـة هذا تـعـبـيـرات قـويـة جـدا 
التـحـول الـذي قـاده الـعـقل والـفـكر
الـفــلــســفي مــتـمــثال بــالــعــديـد من
االسماء الرائـدة في مجـال خطير 
قـاد االعالن عن ضــرورات حـصـول
حتــوالت جـــوهــريـــة . مع احلـــيــاة
واجملـتـمع . واعــتـقـد بــأن مـقـاومـة
ـتمـثلـة بفـصل الدين عن احلداثة ا
الـدولــة وصــعــود الــعـنـف الـديــني
متمثال بالـكنيسة واشـتعال اشكال
تـدمـيـريــة  وهـذا يـفــضي بـنـا الى
تأكيد دور الكنيسة بإشعال الدمار
في الـــغـــرب هـــذا لم يـــســـتـــطع ان
يــــعـــــطل احلـــــداثــــة الـــــتي اكــــدت
حضورها وإشكالها على الرغم من
اسـتــمــرار الـعــنف وكــان الــصـراع
بـيـنـهـما قـويـا وشـرسـا لـكـن جناح
الـعـقل والـفــكـر الـفـلـســفي مـتـمـثال
بـأسـمــاء عـديـدة لــعل ابـرزهــا كـمـا
ذكـــرت مـــصــــادر قـــراءة احلـــداثـــة
والــــتــــنـــويــــر والــــعــــلــــمــــنــــة هي
مونـتـسيـكـيو وجـان جـاك روسو /
فـولــتـيــر /تـومــاس هـوبــز / جـون
لوك. وأسـست هـذه الـشـبـكـة عـتـبة
اولى لتـأثيـر الـعقل بـ مؤسـسات
تمثلـة بالكنيسة السلطة الدينـية ا
تـراكم من فكـرها وبـ السـلطة وا
الزمنـية الـتي تعـني حصـرا الدولة
.ولــــعل اهـم االشــــارات الــــتي ادت
دورا مؤكدا على قضية الفصل ب
الـســلـطــتـ وتــصـاعــدت اراء ركـز
فكر د.محمد سبيال كاشفة عليها ا
عن الـنـجـاح الـبـارز ونـقـد الـراسب
الـــروحـي / الــــدين واســــتــــهـــداف
مـنــظــومـات فــكــريــة تـنــتــقـد احلق
االلـهي وجــاءت الــيـة الــفــصل بـ
ـــــثــــابـــــة حل الــــديـن والــــدولـــــة 
للمعضالت والصراعات التاريخية
ـثـال الـدعـوة ومـنـهـا عـلى سـبـيل ا
الـــتي اجـــتـــاحـت بـــلـــدان الـــغـــرب
االوربي مــا لـلـه لـلـه ومـا لــقــيــصـر
لقـيـصـر ولم تكـن الطـريق سـالـكة 
بل تــصــاعــد دور الــعــنف الــديــني
لتـعـطـيل احلـداثـة الـتي تـعني اوال
التـجـديد الـسـياسي  والن الـبـلدان
الـعـربيـة ضـمـن جـغرافـيـا الـعـالم 
ــهـمـة صــعـبـة فـالـتــأثـر حـاصل وا
ومـعـقدة لـكـن االنـبـعـاث الـذي قاده
محمـد علي بـاشا الـكبيـر منـذ سنة
 1850كـان حلــظــة قـبــول احلــداثـة
الـعـربــيـة  بــاإلصالح الـســيـاسي 
عـــبـــر الــــعـــديـــد مـن االفـــكـــار ذات
احلــضــور اجلـــديــد مــثـل احلــريــة
والـعــدالــة االجــتــمـاعــيــة وحــقـوق
ــواطـنـة الـتي االنـسـان واحـتـرام ا
يـجب الــتــعــامل مـعــهــا بـوصــفــهـا
ــعــرفـــة مــدنــيــة الــدولــة مــعــيــارا 
.وواضح عــــبـــر هــــذه الــــلـــحــــظـــة
الـتــاريـخــيــة بـأن الــدين هــو الـذي
يقـود رقـبـة الـسـيـاسـيـ وحتـديدا
ــؤســســات اخلــاصــة بــالــدولــة  ا
وصف الـدين مـهــيـمـنــا وضـاغـطـا
حتى حتـول الى ايـديـولوجـيـا كـما
قـال د. مـحــمـد سـبــيال الـذي وضع
تصـوراته اجلـوهـريـة عـلى ما ادته
الـنـهـضـة الـعـربــيـة بـقـيـادة رفـاعـة
الطهـطاوي وقـد شمـلت بالد الشام
 شــبــلي شــمــيل /فــرح انــطــوان/
انطوان سعادة / والبد من التذكير
بـقـراءة د. مـحـمـد سـبـيال اجلـديـدة
وإشارتها الى اعتبار هذه االسماء
ذات دور عـلـمـاني النـه اعـتـمـد ذلك
مسـتـقـصيـا بـروز عالئم واضـحة 
ـالمح احلــديــثــة في مــتــمــثــلــة بــا
اجملتـمـع العـربـي ولعـل الـعقـالنـية
ـــان بـــاالصــــطالحـــات الـــذي واإل
يــســـتــدعـي بــالـــضـــرورة  تــبـــلــور

التباين .
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