
شعـر فرح دوسكي يـشبه االبجرام ?
قالت : 

 اعـــرف ان حـــبك يـــتـــضـــاءل حـــتى
السواد 

واعرف لي ان بكائي حزنا طويال 
كم يـــــلــــزمـك من احلـب كي تـــــغــــدو

فارسا?
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وتــشـغـف الـشــاعـرة بــاحلب وتــلـزم
احملـــبــوب ان يـــكـــون فــارســـهــا كي
يـسـتـجـيب لـهـا مـوظـفـة االسـتـفـهام
االنكاري ومتـماهية مع احلزن الذي
تـراه وسـيـلة القـنـاع احملـبـوب الذي
اصابه اجلنون من الشغف بها هذه
ازوخيـة تشيـر يالضرورة العـالقة ا
الى هوس احلب حتى جـعلت القمر

راوية حلبها قالت : 
ياعاشق الورد سل النور عني

ملوكة لله انا ا
سماء اشبهها مست خطاك

عكفت وسط ظالم
تــمــثل احلـب في كــوكب نــاء ( رواه

القمر )
وتــــتـــــمـــــاهي مع احملـــــبـــــوب حــــد
الـصـوفــيـة والـذوبــان الـروحي كـمـا
عنـد احلالج وابن الـفـارض ورابـعة

العدوية قالت : 
اعــطـني كل هــذي الـثــمـالــة ونـادني

اسمي
جسمي يقاتل جسمي

اني اراه وجهي
حضارة تموت

الترسم وجها اخر سواه
ولــهـــذا احلب الــصــادم تـــلــجــأ الى

طلق الن يزيدها شغفا باحلب :  ا
الني في حبك متبلل

طر اللهم الهمني مزيدا من هذا ا
ان كـلــمـة مــطـر تــشـيــر الى مــفـهـوم
اخلــصــوبــة وقــد اكــدت االســاطــيـر
الرافدانية على لسان عشتار وتموز
اهــمــيــة اخلـــصب وعالقــته بــاحلب
ـطـر عالمـة سـيـمـائـيـة والـسـمـاء فـا
ايروسـية عنـد الشاعـرة في عالقتها
بــــاحملـــبـــوب لــــبـــعث اخلــــصـــوبـــة
واحلـيـويـة الن الـشـاعـرة اليـقـر لـهـا
قـرار حـتى يـقـتـرب فـو احملـبوب من

فيها قالت : 
رمى بـاخلـبل جـنــبـا اذ اشـتـد عـلـيه

اخلناق
رايته وسط دنياياه  قارب فاه

كما شاءت حبيبي شاء
فالذ الورد بالصمت

واقـتـرب فـيه من فــيـهـا وهـو بـعض
مـــنى احملــبـــوب عــلـى الــرغم من ان
الــشـاعــرة يـقـع حـبــهـا بــ قـطــبـ
مـتضـادين ومـلتـحمـ ويـتمـدد هذا
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اضي وأسدل عليه الستار ـرأة بسال الذي انطلق في  16أيـلول ا ـهرجان فيلم ا فاز الـفيلم النمـساوي (األرض حتت قدمي) خملرجته مـاري كروتزر باجلائـزة الكبرى للدورة  13 
غرب اجلائزة نيابة عن اخملرجة. اضي. كما فاز الفيلم بجائزة أحسن سيناريو وتسلم سفير النمسا با السبت ا

غربـية لطـيفة أحـرار وفيلم  (400 صـفحة) من إخراج غـزالن أسف جائزة اجلمـهور الشـبابي للـفيلم الـقصيـر.وكانت جائـزة اجلمهور ـمثلـة ا وتقـاسم فيلم بـنت الريح من إخراج ا
اني (في الـبحث). وفـازت بجـائزة الشـبابي للـفيـلم الطويـل من نصيب اخملـرج عز الـعرب العـلوي عن فـيلمه (كـيلـيكـيس..دوار البوم) وجائـزة الفـيلم الـوثائـقي من نصـيب الفـيلم األ
ـمثـلون الصـينيـون عيسى يـاسان وكالـبينـور راحماتي قدونـية زوريكـا نوشيـفا عن دورها في فـيلم (اإلله مـوجود) في ح تـقاسم جائـزة أحسن دور رجالي ا ـمثلـة ا أحسن دور نـسائي ا

وموسى ياسان عن أدوارهم في فيلم (الوداع األول).
رأة و منحـها هذه الدورة هرجـان جائزة جديـدة هي جائزة اليـونسكـو مخصصـة خملرج يتنـاول قضايـا ا وحـصل فيلم (اإلله مـوجود) أيضا عـلى جائزة التـحكيم اخلـاصة. واستحـدث ا
ـعنية هـرجانات الـعربية واألفـريقية ا هرجان في  2004 ويعـتبر من أهم ا مناصـفة للفـيلم (اإلاله مـوجود) و(وظيفـتها) وهو فـيلم يوناني صـربي فرنسي مشـترك.وانطلـقت أولى دورات ا

عاصرة ومشكالتها. رأة ا باإلنتاج السينمائي الذي يناقش قضايا ا
وتنافس خالل ستة أيام  12فيلما في مسابقة األفالم الطويلة باإلضافة إلى خمسة أفالم وثائقية. وحلت تونس ضيفة شرف هذه الدورة وعرضت خمسة أفالم روائية طويلة.

رسالة الرباط
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شيطنة احلداثة واحلاجة إلى أخرى  

التـداول وفي سيـاقات بنـاء الدولة فال
وجـود لـلــحـداثـة خـارج حـاجـة الـنـاس
ولــضــرورتــهــا في الــبــنــاء وفي الــرُقي
والــتـحــضــر وبـنــاء اجملـال الــعــمـومي
ـؤسـســاتي والـتـربـوي واالقـتـصـادي ا
والـذي سـيــكـون هـو االرضـيـة الـصـلـدة
ـسـتـقـبل وضـمان ـواجـهـة حتـديـات ا
دني ـقراطي وا فـاعليـات التحـول الد
فضال عن وظـيـفة احلـداثـة في التـنـوير
واالصـالح وفـي اعالء شــــــأن الـــــعــــــقل
الــــوطـــنـي الــــثــــقــــافي والــــســــيــــاسي
واجهة كل مـظاهر الزيف واالجتمـاعي 
والعنف واالرهاب والتكفير والفساد..
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نقد احلداثة اليعني بالضرورة احلديث
عن (مـابـعــد احلـداثـة) وعن ال عن(مـوت
) بقـدر ما يـتعلق ـركز احلـداثي القـد ا
راجـعـة تـلك احلـداثة عـبـر نـقد األمـر 
خـطـابـهـا وعـبر فـهـم طـبـيعـة عـالقـتـها
فهومية والنـسقية مع أنظمة مجاورة ا
ـعـاصـرة واحلـاجـة لـهــا كـالـتـحـديث وا
والتعـاون الدولي ومع فاعلـيات جعلت
من تداولية العقل الثقافي -وهو جوهر
موضـوع احلـداثة- مـفـتوحـا عـلى آفاق
جــديـــدة ومــســتــنــفــرا لـــلــتــعــاطي مع
ستـراتيـجيـات أكثـر عقالنـية تـلك التي
يــــــتـم من خـاللــــــهـــــا جتــــــاوز تــــــاريخ
الـسـيـاسـات واألدجلـات والـعـصـوبـيات
ــراكــز والــتـي كــان لــهــا دورهــا في وا
صــنــاعــة كــثــيــر من األزمــات الــكــبــرى
ية والكوارث االنسانية واحلروب العا
السيمـا تلك التي اسهمت في صـناعتها
دول كـبرى جتوهـرت فيـها قـيم احلداثة
ـؤسِسة حـقوقيـا وانسانـيا وسيـاسيا ا
قراطيـة وهو مايجعل ووضعانـية ود
ــراجــعــة أمــرا حــيــويــا مــســؤولــيــة ا
وفــاعـلـيــة تـتــطـلب نـوعــا من الـتــأطـيـر
الثـقافـي والفـلسـفي عـلى مسـتوى نـقد
مفاهيم القوة واخلطاب والقمع واحلب
في بــنـيـات احلـداثـة أو عــلى مـسـتـوى
إعــادة تـأهــيل(اجملـال الــعـام) كــحـاضن
فاعل في حتـفـيـز آليـات الـتـواصل التي
اطلقها آخر فالسفة احلداثة(هابرماس)
والــــــذي جــــــعـل مـن أطــــــروحــــــاتـه في
الـسـيـاسـيـة وفي الـفـلـسـفـة قـائـمة عـلى
اســـــاس الـــــتـــــواصل وعـــــلـى اســــاس
صـنـاعـة(اجملـال الـعـام) بـوصـفه اجملـال
الــفـــاعل والــبــنـــيــات احملـــفــزة والــتي
تـتفـاعل مع حواضن (الـهابـيتوس) ذلك
ــفـهــومي الـذي نــظّـر له بــيـيـر اجملـال ا
بـــــــورديـــــــو في ســـــــيـــــــاق نـــــــظـــــــرته
الــسـسـيــولـوجــيـة حلــريـة الــفـرد داخل
اجملــــتـــمع ولـــقـــدرته عــــلى الـــتـــفـــاعل
والـــــتـــــواصل مـع االخـــــرين ودعـــــوته
عرفة والى لصياغة اسس  جملتمعات ا
انـسنة الـسيـطرة علـى االليات احلـاكمة

ادية والرمزية.. بالعنف والسيطرة ا
يظنّ أن مشروع احلداثة لم يكتمل بعد
وان نقد احلدثة هي الـفعل الذي ينبغي
أن تــقــوم بـــهــا الــــفــلـــســفــة والـــعــلم

عرفة. وا

االرهــابــيــة وبــروز رعب أكــثــر دمــويـة
لـلـعُصـاب والكـراهـية بـات احلديث عن
احلــداثــة وعن اســئـــلــتــهــا أمــراً أكــثــر
تــعـــقـــيــدا وأكـــثــر حـــاجـــة لألنــســـنــة
ولــلــمــشــروعــيــة وهــو مــا اعــتــرف به
فـوكويـاما ذاته في كـتابه االخـير والذي
حــمل عــنــوان(بــدايــة الــتـاريـخ) والـذي
اعـتــرف بـخــطل اطــروحـاته الــسـابــقـة
والبـحث عن تصـورات جديـدة ذات بُعد
مــفـاهــيـمي يــتـعــلق بــقـوة االقــتـصـاد
وبـالـنظـر الى احلقـوق احلـمائـية والى
نــزع فــتــيل االزمــات من الــتــاريخ ذاته
والـتي تــرتـبط  بــوجـود قــيم صـيــانـيـة

للحق واحلرية والعمران..
ان احلــريــة هي جــوهـر هــذه احلــداثـة
وهي الــتي نــحــتــاجــهــا لــكـي تــنــقــذنـا
من(كــــومـــــا) احملن الــــتي صــــنــــعــــهــــا
االسـتـبــداد والـعـنف والــتـكـفــيـر حـيث
لـعـبت هـذه احملن في  صـناعـة االنـسان
ـتورط ـعزول واخلـاضع والـتائه وا ا
في فـضاء لـلـصراعـات وواخلاضع الى
ـــركـــزيـــات الـــتـي تـــفــرض صـــنـــاعــة ا
ــقــدّس) و(احلــاكــمــيــة) (الــقــدامــة) و(ا
وكــــأنــــهـــا هـي الــــشـــروط احلــــافــــظـــة
والصـيانية لـلوجود واحلداثـة ستكون
ُـضـلل في هـذا الـسـيـاق هي الـعـنـوان ا
لــلــكـــفــر واخلــروج عن االمــة وهــو مــا
حــاول جـــمــاعـــات االرهــاب الـــقــاعــدي
ه والــــداعــــشي وغــــيــــرهم مـن تـــعــــو
ـتـخـلف واالفـصـاح عـنـه في مـنـطـقـهم ا
ــفـــهــومي ــتـــوحش. الــتـــوصــيـف ا وا
لـلــحـداثــة هـو مــايـجــعـلــهـا في ســيـاق
تداولي آخر في عمـقها اإلنساني وفي
تــوظــيـفــهـا وفـي تـأطــيـر عـالقـتــهـا مع
اجملــتـــمع ومع الــدولـــة حــيث حتــتــاج
الـدولـة واجملـتـمع الى شـرعـة األنـسـنة
والـــقــونـــنـــة والى بـــرامـج ومــشـــاريع
تسـويق افـكار الـتـقدم والـتـجديـد وهو
مـايـجـعـلـهـا أكـثـر أهـلـية لـصـنـاعـة أفق
واقــعي وانــســاني وقــانــوني لــســيـادة
فـاعـلـيـات الـوعي والـقـانـون واحلـقـوق
ـكن أن تعنيه من شروط فضال عن ما 
اكـثـر  فاعـلـيـة خلـدمـة االنـسان ذاته إذ
إنّ شـرط تـداول هــذه احلـداثـة سـيـكـون
رهـيـنـا بـوجـود بـيـئـة عـاقـلـة مـقـونـنـة
مــنـظـمــة لـهــا بـرامج واهــداف قـيــمـيـة
واخالقية وتربـوية وتنموية مـثلما لها
بـرامـج خـدمـاتــيـة في سـيــاق الـتـنــمـيـة
البشرية في حـماية االنسان من اجلهل
والتخلّف واجلـوع واحلرمان والعدوان
ــنع  فــلــيس لـلــحــداثـة من والــقـمع وا
مـعنى أو قـبـول إنْ لم تتـبدى في حـياة
الــنـاس وفي فــاعـلــيـة تــوفـيــر مـصـادر
واسعة الدامة السـعادة البهجة واالمان
ـتـعة واالشـبـاع والـرفـاهيـة. مـشـكـلة وا
الــوعي بـاحلـداثــة سـيــكـون هـو اجملس
الخـتبـار فعل هذه احلـداثة ولـتأثـيرها
ولقـدرتها عـلى انسنة مـشروع التـنمية
سّ حــيـاة الـنـاس بــوصـفه مـشــروعـا 
ومــــعــــيـــــشــــهم ومــــصـــــاحلــــهم وافق
مــسـتـقـبـلـهم وفـي صـنـاعـة خـطـابه في

شيطنة احلداثـة قد تدفع لوضعها في
سياق اخالقي أكثـر من موضعتها في
الـســيـاق الــثـقـافـي وهـذا الـتــمـوضع
االفـتـراضي يـعـني مـوقـفـا مـنهـا ومن
اسـئـلتـهـا ومن فـاعـلهـا الـنـقدي ومن
مرجـعيـاتهـا التـاريخـية واالجـتمـاعية
واالقــتـصـاديـة وحـتى مـن تـطـلـعـاتـهـا
الثـورية وهو مايـعني تأطيـر وصفها
وتــفـســيــرهــا عــلى وفـق مــرجــعــيـات
واسانـيد وقـراءات أخرى وبـعيدا عن
كونها منظومـة كنائية عن قيم التقدّم
وارتباط وجودها بالـتحوالت العميقة
والـــضـــاغـــطـــة تـــلك الـــتي قـــادتـــهـــا
الـبـرجـوازية األوربـيـة واخـضعت من
عـيارية خاللـها  الـعالم الى نـوع من ا
الطـبقية والـلغوية والـقومية.. إنّ ربط
الفاعـلية النـشوئية للـحداثة بأوربا له
مــايُـبـرره عــلى مــسـتــوى الـتــغـيّـرات
احلادثـة فـيهـا بـدءا من تـعبـيـرها عن
حـركة النـهضـة االيطالـية والكـشوفات
الفلكية الكوبرنية والثورة الصناعية
في انــكــلــتــرا والــثــورة الــفــرنــســيــة
واكـــتــشــاف الـــعــالم اجلـــديــد وعــلى
مـستـوى التـغايـرات االجتـماعـية التي
ارتـبــطت بـالــثـورة الـعــلـمـيــة وحـركـة
االصـالح الـــــديــــــنـي بــــــنـــــســــــخــــــته
الــبـروتــســتــانــتـيــة  ونــشــوء الــدولـة
القـومية فـضال عن عالقتـها الثـقافية/
الـفـلــسـفـيــة مع فـاعـلــيـة األنـوار الـتي
قـادتهـا كانط وانـتهاء بـفاعـليـة العقل
االتـصـالي لـهـابـرمـاس ونـظـرتـهـا لـهـا
بـوصفـها حـركة لم تسـتنـفذ اغـراضها
وضـرورتهـا بـعد.. فـإذا كانت احلـداثة

ــعـــطــيـــات فــإن نـــتـــاجــا لـــكل هـــذه ا
اقــتــرانــهــا بــاحلـــركــات الــفــلــســفــيــة
الـــعــقالنـــيــة جــعل مـــنــهـــا مــائــزة في
تــعـبـيـرهـا عن قـيـم الـعـقل وعن هـويـة
االنـســان اجلــديـد االنــســان الـنــقـدي
ُـفــكـر لـكن أخـطــر مـا مـثّـلّه االنـسـان ا
احلداثـة في تاريخانـيتهـا األوربية هو
تعـالي ألوهام هـذا االنسان تـمثيـلهـا ا
األوربي في تعاليه الـثقافي والطبقي
وفي تـسـويـغ فـاعـلــيـته في الـســيـطـرة
وفي الــكــشف والــتــفـوّق وفـي امـتالك
قـوة احلـرية والـثـروة والـسـلـطـة بدءا
من رحـالت االكـــتـــشــــاف اجلـــغـــرافي
وصــــوال الى حـــركــــات االســـتــــعـــمـــار
واالسـتـشراق ونـهب الـثـروات وفرض
رؤيـــة الــــغـــرب بـــوصـــقــــهـــا الـــرؤيـــة
الكولـينـياليـة الفـائقة لـلعـالم وهذا ما
أعــطى لألفق الـــنــقــدي كــاصــطالحٍ أو
كـمـفهـومٍ دافعـا لالعتـراف بوجـود هذه
احلــداثـــة كــظــاهـــرة تــمــثّـل ســيــرورة
النـهوض الـغربي  اجلـديدة من جانب
وكمُـعطى يُعبّـر عن الفاعلـية التمـثيلية
خملــاضــات نــهـضــة كــبــرى سـيــاســيـة
واقــتــصــاديــة وعــســكــريــة وعــلــمــيـة
ولسيـطرتها على كلّ حـركات التحديث
ــسـتــويـاتــهـا الــتـقــانـيــة الـعــلـمــيـة
ستوياتهـا التنويرية واالصالحية و
ظاهر الـقوة من جانبٍ آخر وهو ما و
أكـسـب فـاعــلـيــة احلـداثـة طــبـائـع لـهـا
عالقـة بشرعـة الهـينـة من خالل شرعة
الــتـــأســـيس الــنـــهـــضــوي الـــعـــلــمي
والـلـيـبـرالي الـسـيـاسي واالقـتـصـادي
وبــعـالقــته بـــنــشـــوء الــدول الـــكــبــرى

الـــعــنــوان ( اســـمك الــضــوء ) نص
مـواز لـقـصــائـد الـشـاعـرة وبـحـسب
تعبير جيرارجنيت وهو عتبة اولى
الســتــبــطـان شــعــرهــا فـهــر مــعـادل
مــوضـــوعي لــرؤيـــة الــشــاعــرة .....
لــلــواقع وكــأنــهـــا تــريــد ان تــســلط
اجملــهـر عــلــيه ( بــالـضــوء) كــمـا ان
عنوانات القصـائد عتبات لها فمثال
قــصـيـدة (ســواد) عـبـرت عن احلـزن
طر وقصـيدة ( مطـر) تناجي فيـها ا
وقــصــيــدة (حـمــورابي ) تــســتـدعي
لك حـمورابي من خالل شـخصـيـة ا
تــمـثــاله لــيـشــارك مــحـنــة شــعـبــهـا
ــقـــطــوعــات وجــاءت الـــقــصـــائــد 
قصيرة تشبه قصائد االبجرام وهو
تاز بالتأنق الشديد ( شعر قصير 

في اخـــتــيـــار الـــفــاظـــة يــرتـــفع عن
ــبـــتـــذلـــة دون ان تــبـــلغ االلـــفـــاظ ا
رصــانــة الـلــفظ الــذي يــقــصــد الـيه
الــشــعـراء الــفــحـول فـي الـقــصــائـد
الكـبرى) دمـعـة لألسى دمعـة للـفرح
عن االنترنيت . ,عزالدين اسماعيل 
ولـفـظة االبـجـرام (هي كـلـمة مـركـبة
من كلمت   graphin Epossومعناها
الـكــتــابــة عــلى شيء وفي الــبــدايـة
كانت تـعني النـقش على احلجر في
ـتـوفي او ـقــابـر احــيـاء لـذكــرى ا ا
حتت تـــمــثــال الحـــد الــشــخــوص )
والبـد من االشـارة الـى ان شـعر م,ن
احـــمـــد مـــطـــر يـــقــــتـــرب من شـــكل
االبجرام فقـد جاء على شكل الفتات
. ان السؤال الذي يبقى معلقا : هل

احلب طبـولوجـيا الى حب الوطن (
الـعـراق ) فـهي تـرى احلـاضـر قـاعـا
صـفـصـفـا فقـدمـاه اليـطـيق الـوقوف
عــلــيـهــمــا وابــنــاؤه غــربــاء كـأنــهم
يطلـون من النوافذ مـصغ لصوت
احــذيـة الـغــزاة يـنـتــظـرون اتـقـاض
حـياة وعلى لـسان تمثـال حمورابي

قالت : 
لـم تـعــد تـقــوى يـالــلـهــوان عـلى ألم

الوقوف
اطل من الـــنـــوافـــذ واصغ لـــصــوت

احذية الغزاة
ارة وانت حتدق الى ا

الق على فمنا انقاض حياة
وتــســتـــتــهض الــشـــاعــرة االنــوثــة
رأة وكـانـهـا تـعـيـد دور االمـومـة فـا
متـفنـنة بـفن القـتال وتـراها جـديرة

قالت : به 
WAŽ— lÐU «

اكـــتــويت بـــالـــظن وعــلـى االصــابع
رعشة

حطت عناقا وموعدا
فــبـ جــوانــحي امـرأة تــفــنـنت في

صد السيف
والـشاعـرة ليس لـديهـا ( مركز ) وال
( هـامش  ) فـهي تـستـنـجـد اجلـبان
واجلـــســـورفي الـــدفــاع عـن الــوطن
وســد نـهم اجلــائع بـلــقـمــة الـعـيش

قالت تـخمـ  مسـتـهزأة من سـكتـة ا
ح يـجوع اجلائع ال بـد له ان يلتهم

احملنة
تخم هازئا من سكتة ا

الحول والقوة نحن مفلسون

ســـــأنــــادي مـن احـــــبــــيـت اجلـــــبــــان
واجلسور

ـســات وجـوديـة وجنـد في شــعـرهــا 
واخـــرى انــســــــانـــيــة مـــبــثـــوثــة في

شعرها. 

إسمك الضوء 

مـهيـمـنات لـهـا قصـد حتـويل السـيـطرة
والــقـوة الى خـطــابـات تـتــجـوهـر حـول
مــفــهــوم الــقــوة الــتي تــصــنــعـهــا قــيم
احلداثة ذاتها.. العقل العربي  بوصفه
عــقال(تــاريــخــيــا) و(نــصــوصــيـا) فــإنه
يـــواجه مـــنـــذ عـــقـــود اســئـــلـــة شـــتى
اذا واخـطـرهـا سـؤال شـكيـب ارسالن( 
ـسلـمـون وتـقدّم غـيـرهم) والتي تأخـر ا
خلّــصـــهــا ب( شـــيــوع اجلـــهل الـــعــلم
الـنـاقص اجلــمـود عـلى الـقـد الـهـلع
واخلوف وغـيرهـا) مـثلـمـا يواجه ومـنذ
ذات الـعـقــود طـويـلــة اسـتــفـزازات تـلك
ـا يـجـعله يـعـيش رهاب ـهيـمـنات و ا
ـــتـــمـــاهي أي الـــتـــابـع واخلـــائف وا
يـعيش أوهـامه الفائـقة في الـتعـبير عن
حـاجته الطـائلة لـقيم النـهضة والـتقدم
ولـصور  احلداثـة بصـيغتـها االنسـانية
الـقيـمـية أو حـتى بـصيـغـتهـا االداتـية
والـــتي تــمـــلك ادواتـــهــا الـــســلـــطــة أو
اجلـمـاعـة.. إن امـتالك اسـبـاب احلـدثـة
ــهــد الــطــريق لــتــجــاوز عــقـد هــو مــا
احلــداثــة االداتـيــة حــداثــة الـســيــطـرة
والـعنف واالستـعمـار والتفـوّق باجتاه
احلــداثـة الــتــواصــلــيـة كــمــا اشــاعــهـا
هابرماس والتي تعني االنسان واآلخر
في ســيــاق عالقــتــهــمــا وحــاجــاتــهــمـا
االنــســانــيـــة واجلــمــالــيـــة والــفــكــريــة
والـلـغـويـة وآلـيـات الـنـظـر الى فـاعـلـية
وجودهما في االجتماع وفي انتاج قيم
وسـيـاسـات وأطـر الـتـعـايش والـتـفـاعل
والـتواصل وفي قـلق تورطـها في لـعبة
االعـتـراف الـهـيغـلي فـي ثنـائـيـة الـسـيد
ـتـبــوع كـمـا عن والـعـبــد أو الـتـابـع وا

فرانز فانون..
 احلـداثـة-  االداتيـة- هي الـتي حتولت
الى مـــصــادر النــتــاج الـــرعب والــقــوة
لـكنـهـا ايضـا لـعـبت دورا على مـسـتوى
ـمـارسـات لـصـنـاعـة( الـدولـة االفـكـار وا
احلديثة) دولة بسمارك القومية والتي
نــزعـــات انــخـــرطت في تـــأكــيـــد الــذات
الـغربـيـة بوصـفهـا ذاتـا متـعـاليـة ذاتا
ــوذجــهــا الــهـيــغــلي مــركــزيــة لــهــا أ
تـعـالي والـذي يـدعو دائـمـا العـتراف ا
االخـــــرين بـه وهـــــو ذاته مـــــاجـــــعـــــله
فـوكــويــامــا مـرجــعه الــســسـيــوثــقـافي
الشـاعة فـكرة(نـهايـة التـاريخ) بوصـفها
تـمـثـيـال لـسيـطـرة الـعـقل الـغـربـي عـبر
نـصوصه وحـضـارته وقوته ورأسـماله
وأن االعـتراف بـهـا بعـد سقـوط(االحتاد
) والــــنـــظـــريـــة الـــســـوفـــيــــتي الـــقـــد
االشـتراكيـة واالدجلة الشـيوعيـة هو ما
يـســتـدعي االعــتـراف به ايــضـا كــمـثـال

فائق للسيطرة والقوة.
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بـعد فـشل اطـروحـات الـهيـغـلي اجلـديد
فــرانـــسس فـــوكــويـــامــا وبـــدء صــراع
مـفــاهـيــمي جـديــد حـول قـيـم احلـداثـة
وحـول امكـانـيـة سيـطـرتهـا عـلى الـعالم
بـعــد بــروز قـوة الــصـ االقــتـصــاديـة
وروسيا العسكرية وبعد تعقّد الصراع
مع(االسالم الــســيـــاسي) واجلــمــاعــات

ـركــز احلـاكم الــذي يـؤمن وبـفــاعـلــيــة ا
ــلــكــيــة الــشــامــلــة ألدوات االنــتــاج بــا
وبتـوجيه عالقات االنـتاج باجتـاه تأم
فـرص لــزيـادة الـربح الـدائـم وتـضـخـيم
ؤسـسات الـثروة كـقوة فـاعلـة في بنـاء ا
واجليـوش وفي تـطـوير مـجـاالت الـعلم
الـتي تخـدم النـظام الـطبـقي والسـياسي

مثل للعصور احلديثة.. والرأسمالي ا
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 حــاجــتــنـــا لــلــحــداثــة لـــيــست حــاجــة
مفهومية مجردة وال حتى ثقافية بشكلٍ
عــــمــــومي بـل هي حــــاجــــة ضــــروريـــة
وحــقــيــقـيــة لــتــجــاوز الــزيف ومــحــنـة
ـواجـهـة حتـديـات الــتـخـلف والـفـشـل و
الــعـطـالـة احلـضـاريــة لـكن ذلك اليـعـني
الــتــمــثــيل الـــتــام لــلــتــوصــيف األوربي
ـركــزي لـهــا ولــسـلــطـتــهـا ونــظـرتــهـا ا
ـتـعـالــيـة لـآلخـرين وال حـتى ــرآويـة ا ا
لطـرائق تـسويـغهـا للـعـنف البـاعث على
فـرضيـة الـسـيـطرة والـرقـابـة واالمتالك.
احلـاجـة لـلـحـداثـة هـي نـظـيـر مـفـهـومي
لــــلـــحــــديث عـن احلـــاجــــة الى االصالح
والـتــنـويــر والى جتـاوز عــقـدة الــتـردّي
احلضاري وللفشل في انضاج فاعليات
التـنمـية والـعمران وتـأصيـل مشـروعية
بـنـاء الـدولـة الـعـاقـلـة واحلـكم الـرشـيـد
حــيث أنـســنـة هــذه احلـداثــة وتـوسـيع
مــديـــات اســتـــعـــمــاالتـــهــا الـــثـــقــافـــيــة
واالقـتصاديـة والسـياسيـة والعمـرانية..
كــيف لــنــا أن نُــنــظّــر لــهــذه(احلــداثــة)?
وماهي السبل للوصول اليها وللتعاطي
مع اسـتـحـقـاقتـهـا ومع اسـئـلـتـها ومع
برامجها وستراتـيجياتها? وكيف لنا أنْ
نـواجه  –أيــضـا- أوهــامـهــا وخـداعــهـا
ونـظامهـا الفـائق في الرقـابة والسـيطرة

وفي االحتكار?
أحــسب أن مــثل هــذه االســئــلــة تـرتــبط
ـســتـويـات الـنــظـر الـفـلــسـفـيـة أيــضـا 
وتعالقـها مع فاعلية النـقد وقوته مثلما
ـسـتـويـات الـقـانـونـية هـو ارتبـاطـهـا بـا
واالخالقـيـة في تــوصـيف قـيم احلـداثـة
والـنــظـر الى مـنـتـجـاتـهـا والى تـسـويغ
ـعـرفـة والـعـلم تــعـالـقـاتـهـا الـقـيـمــيـة بـا
بوصفها قيـماً تخصّ االنسان فضال ما
عن يــرتــبـط بـهــا مـن فــاعـلــيــات تــخصّ
اشـباع احلـاجـات الثـقـافيـة والـتنـمـوية
بكـل حموالتـها وبكل تـمثالتهـا  الكبرى
في حـياتنـا حيث احلـاجة الى الـقوان
عـرفة والى الـدولة احلـديثـة والعـلم وا
وحــيث احلــاجــة االنـســانــيــة لــلــحــريـة
قـراطية والـعدل واحلق والتـنميـة والد
والــتـعــلــيم وحــيث احلــاجــة الى االمن

االجتماعي واالمن السياسي..
يقول هنري ميشونيك (ان احلداثة قيمة
مرغوب فيها اكثر النها تُحدث دافعا في
القصد) أي إن هـذه احلداثة تتحول الى
قـيـمة عـلـيا تـعـني في جـوهـرها الـتـقدم
مـثـلـمـا تعـني الـتـغـايـر وامـتالك الـقدرة
ـزيف الـذي يـكرر هـيـمـناته علـى كشف ا
عــلـى الــواقع عــبــر مــظــاهــر الــعــنف أو
االيــديـــولـــوجــيـــا ووعـــبــر مـــا يـــتــركه

والـقـوية تـلك الـتي امـتـلـكت اجلـيوش
واالســاطــيـل واالقــتــصــادات الــقــويــة
والـتي فرضت سـيطـرتها االسـتعـمارية
من خالل البحث عن االسواق والعمالة
الــــرخـــــيص وبــــنـــــشــــوء احلــــركــــات
الـتبـشيـريـة كقـوة للـسـيطـرة الروحـية
ية ولتـبريـر وتسويـغ فكـرتها عـن العـا
وعن مــفــهــوم الــعــصــر احلـديـث الـذي
دخلـته اوربـا عـبـر السـيـطـرة واحلرب
والـغـزو واالضـطـهـاد الـعـرقي أو عـبـر
الـــعـــلم والـــتـــجـــارة والـــثـــقــافـــة بـــكل
ـــعـــرفــيـــة واالعالمـــيــة حــمـــوالتـــهــا ا
والتداولية.. وبقدر ما حتمل منطوقات
هـذه احلـداثـة من التـبـاسـات ومن قوة
غــامـضـة في الــهـيـمــنـة وفي االتـصـال
وفـي تـمــثــيل أفــكــارهــا حــول قــضــايـا
تــخصّ الـــهــويــة والــســلــطــة والــلــغــة
والـنـظــام والـسـيــطـرة واجملــتـمع فـإنّ
طبـيعـة اجملتـمع اجلـديد الـذي انتـجته
احلــداثـــة لم يــكـن بــعـــيــدا عن انـــتــاج
ـا فـيــهـا تـلك األزمـات الـتي األزمـات 
لعبت احلداثة دورا في سيرورتها مثل
األزمات االقتصاديـة واحلروب الكونية
والصـراعـات االثـنيـة ومـظاهـر الـعنف
اجلــــنـــــدري والــــلـــــوني والـــــطــــبـــــقي
والـهـويـاتـي والـذي تـسـبب في انـتـاج
أكبر ظـاهرة لـتهـجير الـعمـالة رخـيصة
الـثـمـن من افـريـقــيـا ولـنــشـوء ظـاهـرة
االسـتــعـمــار األوربي بـشــكـلـيـه الـقـد
واحلديث وسـيطـرته على  قـارات اسيا

وأفريقيا..
هيمنة حداثة القوة جعلها تنخرط في
صراعات مكشوفة للـهيمنة وللسيطرة
واالســتــعــبـــاد واالســتالب الــوجــودي
والـثـقـافي والـهـويـاتي وهـذا مـا جـعل
مـعطـيات هـذه احلداثـة في موضع شكٍ
دائم أو حـــــتى فـي هــــروب بـــــاجتــــاه
دعوات تـمثيـلية مُلـفّقة تـلك التي تقوم
ـعرفية على تـضخيم نزعـات(القطائع ا
والـتـاريـخـيـة) والـتي فـرضت خـطـابـها
ؤثرات حيث عبر جملة من االفكار وا
ــثـقــفــ الــعـرب تـأثّــر بــهــا عــدد من ا
سلم بدءا من رفاعة الطهطهاوي وا
ومـحـمـد عــبـده وشـبـلي شــمـيل وخـيـر
ـحمد الـدين التـونسي ولـيس انتـهاء 
اركون وعبـد الله العروي ونـصر حامد
ابـــو زيــد وحـــسـن حــنـــفـي وطه عـــبــد

الرحمن وغيرهم.
ـعـرفيـة والـتـاريـخـيـة التي الـقـطـيـعـة ا
سوّغت لها احلداثـة حتولت الى عملية
لـبْس تـاريـخي والى صـراع اسـهم الى
حـد كـبـيــر في صـيـاغـة أطــر سـيـاسـيـة
واجـتـمـاعـيـة وثــقـافـيـة كـان لـهـا األثـر
الـكبيـر على واقع اجملـتمـعات العـربية
وعــلى اشــاعــة أفـكــار ايــهــامـيــة تــبـرر
احلــديث عن أفــكــار الـتــقــدم واحلــريـة
ــا فـيــهــا احلــديث عن والــفــردانــيــة 
ــرأة وعن نـــقـــد تــاريـــخـــيــة حـــريـــة ا
مهيمنات اجلندر القد لكن هذا األثر
ظـل في جـوهــره مــرتــبـطــا بــالـســلــطـة
ـــال وبــالـــنــظـــام الــطـــبــقي وبــرأس ا

“«uH « s Š wKŽ

بغداد

فرح الدوسكي


