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حوار مع المفكر سعيد ناشيد
ـوارا غن ًيــا مــع املفكــر املغــريب ســعيد ناشــيد ،وتنــاول احلــوار ثالثــة
أجــرت هيئــة حتريــر (رواق ميســلون) حـ ً
حمــاور رئيســة؛ األول ،إصــالح الديــن والثقافــة والسياســة ،فيــام تنــاول املحــور الثــاين الفلســفة ومهامهتــا،
ُ
وخ ِّصــص املحــور الثالــث للربيــع العــريب والديمقراطــي.

األســتاذ ســعيد ناشــيد ،مفكــر وباحــث وكاتــب مغــريب ،مهتــم بقضايــا التجديــد الدينــي ،مــن أبــرز الذيــن
تناولــوا بالتحليــل والتفكيــك بنيــة خطــاب األحــزاب واجلامعــات اإلســالمية يف العــامل العــريب واإلســالمي،
مؤســس لعديــد مــن اجلمعيــات التنمويــة يف املغــرب ،كاتــب رأي
عضــو رابطــة العقالنيــن العــرب ،عضــو ِّ
يف صحيفــة الســفر اللبنانيــة ،كاتــب يف موقــع األوان وعضــو اخلليــة االستشــارية يف املوقــع ،صــدرت لــه عــدة
كتــب ،منهــا :التــداوي بالفلســفة ،الطمأنينــة الفلســفية ،الوجــود والعــزاء :الفلســفة يف مواجهــة خيبــات األمــل،
احلداثــة والقــرآن ،دليــل التديــن العاقــل ،االختيــار العلــامين وأســطورة النمــوذج ،قلــق يف العقيــدة ،و»اليســار
الفرنــي واإلســالم».

ً
أوال :إصالح الدين والثقافة والسياسة
السؤال األول

يــرى بعضنــا أن مفهــوم «اإلنســان املتديــن» يتجــى يف احليــاة اليوميــة بأشــكال عديــدة ،لكنــه يــكاد
خصوصــا مــع تعلــق إنســاننا يف املنطقــة
يكــون مراد ًفــا لإلنســان الــكاره للحيــاة ،والعاشــق للمــوت،
ً
العربيــة باآلخــرة بشــدة عــى حســاب احليــاة الدنيــا ،والنظــر إىل هــذا التعلــق بوصفــه واحــدً ا مــن فضائلنا
عمومــا .كذلــك ،ترتبــط بـــ «اإلنســان املتديــن» ،يف الغالــب األعــم ،جمموعــة
مقارنــة بأوروبــا والغــرب
ً
أخــرى مــن الصفــات؛ الكآبــة ،احلــزن ،احتقــار اجلســد ...إلــخ .يف حــني يــرى آخــرون أن «اإلنســان
املتديــن» مشــبع بالطمأنينــة ،ومنــزه عــن املصالــح الدنيويــة ،ول يعمــل إل ابتغــاء مرضــاة اهلل .هــل مــن
الصعــب حتقيــق التصالــح أو التوافــق بــني التد ّيــن واحليــاة الطبيعيــة؟

أ .سعيد ناشيد:
خيربنــا نيتشــه عــن وجــود عالقــة تأثــر متبــادل بــن القيــم والغرائــز ،وبوســعنا توضيــح األمــر عــى النحــو
اآليت :إن مــا يســمى بالواجــب األخالقــي ليــس ســوى تعبــر عــن دوافــع غريزيــة تعكــس عالقــات القــوة
واهليمنــة .مثــال ،تعــود جــذور العفــة إىل دوافــع اهليمنــة الذكوريــة ،وتعــود جــذور العصبيــة إىل غرائــز القطيــع،
وتعــود جــذور الريــع إىل غرائــز اجلشــع ،وتعــود جــذور العنــف املقــدس بمختلــف جتلياتــه إىل عقــدة الذنــب،
إلــخ .كــام أن القيــم األخالقيــة مــن جهتهــا تســاهم يف تنميــة الغرائــز بمختلــف أنواعهــا ،فقيــم االســتبداد
الســيايس تنمــي غرائــز اخلــوف ،وقيــم الريــع االقتصــادي تنمــي غرائــز اجلشــع ،وقيــم العنــف الدينــي تنمــي
غرائــز الكراهيــة ،كــام أن تصــور وجــود إلــه ينتقــم مــن شــأنه أن ينمــي غرائــز الثــأر واالنتقــام لــدى النــاس،
وهكــذا دواليــك.
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يمكننا إعادة صوغ رؤية نيتشه ،باستعامل مفاهيمه نفسها ،لكن بأسلوب مبسط ،عى النحو اآليت:

هنــاك نوعــان مــن األخــالق يقابلهــام نوعــان مــن الغرائــز :أخــالق الســادة مــن جهــة أوىل مــن قبيــل احلريــة،
اجلــرأة ،الوضــوح ،التحمــل ،النزاهــة ،الطمــوح ،إلــخ ،وأخــالق العبيــد مــن جهــة ثانيــة مــن قبيــل الطاعــة،
التبعيــة ،التــواكل ،النفــاق ،اخلنــوع ،إلــخ؛ تقابلهــا مــن جهــة أوىل غرائــز االرتقــاء التــي تدفــع اإلنســان إىل
النمــو والتفــوق مــن قبيــل غرائــز احليــاة ،الفــرح ،احلــب ،اإلبــداع ،االكتشــاف ،إلــخ ،ومــن جهــة ثانيــة غرائــز
االنحطــاط التــي تضعــف قــوة احليــاة لــدى اإلنســان ،مــن قبيــل غرائــز اخلــوف ،الكراهيــة ،الذنــب ،التأثيــم،
التذمــر ،الســخط ،إلــخ.

يمتلــك جــدل الغرائــز والقيــم نتائــج حاســمة عــى مصائــر احلضــارة ،ســواء يف أبعادهــا املحليــة أم يف بعدهــا
الكوين.

ـم ،نــوع الغرائــز ،التــي ينميهــا اخلطــاب الدينــي الســائد عندنــا يف
الســؤال اآلن ،مــا نــوع القيــم ،ومــن ثـ ّ
ثــم ،غرائــز االرتقــاء أم غرائــز االنحطــاط؟
املجتمعــات املســلمة؟ قيــم الســادة أم قيــم العبيــد؟ ومــن ّ
إذا كانــت مشــاعر اخلــوف والكراهيــة تنــدرج ضمــن غرائــز االنحطــاط ،كوهنــا حتــرم اإلنســان مــن إرادة
النمــو وقــوة الفــرح ،مقابــل مشــاعر احلــب التــي تنــدرج ضمــن غرائــز الســمو كوهنــا تدفــع اإلنســان إىل النمــو
والفــرح ،فــإن اخلطــاب الدينــي الســائد عندنــا جيعــل عالقتنــا بــاهلل قائمــة عــى أســاس اخلــوف بــدل احلــب،
وذلــك عــى خــالف التصــوف النظــري الــذي حــاول بنــاء عالقــة اإلنســان مــع اهلل عــى قاعــدة احلــب والعشــق
بــدل اخلــوف ،غــر أن أثــره عــى املــوروث الدينــي كان حمــدو ًدا .لقــد انتــرصت املقاربــة التخويفيــة عــى املقاربــة
حمــارصا بآليــات الرهيــب
التحبيبيــة ،انتــرصت «عبــادة العبيــد» عــى «عبــادة األحــرار» ،وأصبــح املســلم
ً
والوعيــد يف كل مناحــي حياتــه ،مــن املهــد إىل مــا بعــد اللحــد.

كــام أن اخلطــاب الدينــي الســائد عندنــا جيعــل عالقتنــا باملختلــف دينيــا قائمــة عــى أســاس الكراهيــة والنفور،
وذلــك مــن خــالل مفاهيــم الــرباء ،والنجاســة ،واملغضــوب عليهــم والضالــن يف بعــض التفاســر ،ومــا إىل
ذلــك.

باســتعامل مفاهيــم ســبينوزا ،يمكننــا أن نســتخلص بــأن اخلطــاب الدينــي الســائد عندنــا اليــوم يف العــامل
اإلســالمي ينمــي انفعــاالت احلــزن بــدل انفعــاالت الفــرح ،وبلغــة التحليــل النفــي فإنــه ينمــي دوافــع املــوت
(الثاناثــوس) بــدل دوافــع احليــاة (اإليــروس) ،وبلغــة إريــك فــروم فإنــه يؤســس للتديــن التســلطي بــدل التدين
اإلنســاين ،ولذلــك كلــه طبيعــي أن ينتهــي بنــا األمــر إىل ظهــور انتحاريــن بــال قضيــة ،عــدا موعــد يربونــه يف
اجلنــة عــى أنقــاض األشــالء واألنقــاض .شــخص ًيا ســمعت هــذا الــكالم مــن شــاب مغــريب نجــا مــع أصحابــه
بعــد ارتدائهــم احلــزام الناســف بفــارق دقائــق معــدودة ،فقــد قــال يل« :قلــت إلخــواين قبيــل ســاعة الصفــر:
موعدنــا يف اجلنــة عــى الســاعة العــارشة ليــال» .أهبــذه الدرجــة مــن التحديــد؟ ســألته .أجــاب« :نعــم ،وكان
لدينــا اليقــن» .املهــم أن هنــاك موعــد يف اجلنــة! أمــا باقــي األســئلة حــول اهلــدف اإلســراتيجي ،واملخطــط
التكتيكــي ،واملكاســب القتاليــة؟ فذلــك كلــه خــارج التفكــر مــا دامــت احليــاة بــال قيمــة.
صحيــح أن األصوليــات كافــة تنتقــد احلضــارة املعــارصة بوصفهــا أول حضــارة جتيــب عــن الســؤال مــا معنى
احليــاة؟ بعبــارة «ال أدري» ،لكــن األصــح أن اإلجابــة التــي تقدمهــا األصوليــات عــن الســؤال نفســه تعنــي «ال
يشء» ،مــا دامــت اآلخــرة هــي احليــاة احلقيقيــة كــام يزعمــون! يف النهايــة ال تُعــرب عبــارة «ال أدري» عــن العدميــة
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بقــدر مــا تعــرب عنهــا عبــارة «ال يشء».

العدميــة عنــد نيتشــه هــي القيــم التــي تنتهــي إىل تبخيــس قيمــة احليــاة .معنــى ذلــك أن الثقافــة الســائدة عندنــا
متثــل نموذجــا للعدميــة يف أوضــح مظاهرهــا ألهنــا تنتهــي إىل تبخيــس احليــاة وقيمــة احليــاة مقابــل تعظيــم مــا
وراء احليــاة ،ومــا بعــد املــوت.
لكي نكون واضحن:

ال يمكننــا أن نســاهم يف بنــاء احلضــارة والعلــم والعمــران والتقنيــة واإلنســان إذا كنــا ســنواصل االعتقــاد بــأن
الدنيــا ال تســاوي عنــد اهلل جنــاح بعوضــة كــام يــردد يف بعــض األحاديــث املنســوبة إىل رســول اإلســالم .هنــا
بالــذات يكمــن مغــزى اإلصــالح الدينــي الــذي نحتــاج إليــه.

السؤال الثاني
يف منطقتنــا ُيطلــق عــى رجــال الديــن اســم «العلــاء» ،ويــكاد هــذا الســم ل حيــر إل يف ســياق توصيــف
خصوصــا يف غيابنــا عن ســاحة اإلبداع
أولئــك املهتمــني أو العارفــني بأمــور الفقــه واإلفتــاء والعقيــدة والرشيعــة،
ً
العلمــي؛ الفيزيــاء والكيميــاء والرياضيــات ...إلــخ .والغريــب أن هــذا الســم ل ُيطلــق عــى شــخصيات مثــل
أيضــا،
حممــد أركــون وحممــد عابــد اجلابــري وغرهــم ممــن كان جمــال عملهــم الرئيــس هــو الديــن والــراث ً
لكــن بطرائــق ومنهجيــات وألهــداف خمتلفــة بالطبــع .واألمــر األكثــر غرابــة أن علــم أولئــك «العلــاء» الذيــن
يســيطرون عــى املشــهد والعقــل ،يقــوم كلــه عــى الجــرار( :النقــل) و(اإلخبــار) و(الروايــة) ،ول توجــد
لدهيــم أي اكتشــافات أو إبداعــات أو جتديــد يف أي مســتوى .يف ذلــك يقــول إليــاس مرقــص« :مشــكلتنا ليســت
يف ســيطرة الفكــر الدينــي ،بــل يف عــدم وجــود فكــر دينــي حقيقــي» ،ويــرى أن التيــارات اإلســالمية يف معظمهــا
ـرا بقضيــة الفكــر» ،ألن «الفكــر
تتهــرب مــن هــذا املصطلــح ألهنــا ل تريــد فكـ ًـرا دين ًيــا ،فهــي «ل تؤمــن كثـ ً
الدينــي بوصفــه فكـ ًـرا يــؤدي إىل الفلســفة» .هــل متكــن مواجهــة التيــارات الراثيــة الســائدة و»العلــاء» بالفكــر
والفلســفة؟ وهــل ل يــزال بنــاء فكــر دينــي أمـ ًـرا مرشو ًعــا ورضور ًيــا؟

أ .سعيد ناشيد:
«رواه فــالن عــن فــالن»« ،هــذا مــا أمجــع عليــه علــامء األمــة»« ،هــذا مــا اتفــق عليــه الســلف الصالــح»« ،هــذا
هــو رأي التابعــن وتابعــي التابعــن»« ،معلــوم الديــن بالــرورة» ،تلــك العبــارات وغرهــا هــي التــي أفرغــت
الديــن مــن الفكــر ،بــل مل يعــد للتفكــر مــن دور مــا دام الســلف قــد قــال كل يشء ،ومل يبــق للخلــف ســوى
الرديــد واالســتظهار والتفســر .ثــم أن منطلــق التفكــر الــذي هــو الســؤال أصبــح جمــرد بدعــة ،والبدعــة
ضاللــة ،ومــن متنطــق تزنــدق ،وال اجتهــاد مــع النــص ،بــل ال اجتهــاد يف النــص ،ويف النهايــة أصبــح الديــن
جمــرد مدونــة ســحرية يتــم إتباعهــا طــوال اليــوم :احلــرص عــى الدخــول بالرجــل اليمنــى ســواء تعلــق األمــر
بالدخــول إىل خيمــة صغــرة أم فنــدق ســتة نجــوم ،احلــرص عــى ترديــد دعــاء الركــوب ســواء تعلــق األمــر
بركــوب عربــة جيرهــا محــار أم طائــرة مــن آخــر طــراز ،ونحــو ذلــك ،ثــم أصبــح احلــرص عــى األكل احلــالل
أهــم مــن القيمــة الغذائيــة ،أو الصحيــة ،أو البيئيــة ،وأصبــح غطــاء رأس املــرأة أهــم ممــا يوجــد داخــل الــرأس،
إلــخ .وباجلملــة صــارت املظاهــر أهــم مــن املشــاعر ،واألخبــار أهــم مــن األفــكار ،والنقــل أهــم مــن العقــل،
وصــورة الديــن أهــم مــن جوهــر الديــن.
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هذا ما جيب أن نقوله :لقد تعرضت التجربة الدينية للفساد.
كيف؟

إذا كان روســو يعتــرب أن كل مــا خلقــه اهلل حســن قبــل أن متســه يــد البــرش ،فــإن الديــن بــدوره خــرج مــن يــد
اخلالــق بنحــو حســن قبــل أن تفســده أيــادي البــرش ،مــن فقهــاء وشــيوخ ووعــاظ ،فضــال عــن ســائر احلــركات
الدينيــة املؤدجلــة.

حــن خيــرج اإلنســان املتعبــد مــن املجلــس الدينــي مشــحونا بمشــاعر احلقــد والكراهيــة والغضــب ،وهــي
مشــاعر باعثــة عــى التوتــر والشــقاء ،فمعنــى ذلــك أن اخلطــاب الدينــي الــذي تلقــاه قــد فشــل يف أهــم مهمــة
روحيــة :الســكينة والطمأنينــة .والطامــة الكــربى أنــه قــد يعــاود الكــرة مــرة بعــد مــرة عــى أمــل أن يتحقــق
اهلــدف يف إحــدى املــرات ،فيظــل يــدور يف حلقــة مفرغــة تــأكل أيامــه ،وتشــل نمــوه ،فــإن مل ينتفــض قبــل
فــوات األوان فقــد ينتهــي بــه املطــاف إىل االكتئــاب أو اإلرهــاب.

اليــوم ال حيتــاج الديــن إىل التفكــر وحســب ،بــل حيتــاج إىل التفكــر النقــدي ،وذلــك مــن أجــل إعــادة بنــاء
اخلــربة الدينيــة مــن جديــد ،ســواء مــن حيــث العالقــة بالنصــوص ،العالقــة بالتاريــخ ،العالقــة باحلضــارة
املعــارصة ،أم العالقــة بالــذات اإلهليــة .نحتــاج إىل فكــر دينــي جديــد متصالــح مــع اإلنســان ،ألجــل أن يســاهم
يف بنــاء اإلنســان .نحتــاج إىل االنتقــال مــن اإلســالم الســيايس املنتــج للفتنــة ،ومــن اإلســالم الرســمي املنتــج
للتخلــف ،إىل اإلســالم اإلصالحــي املنتــج للحضــارة ،أو هــذا هــو املأمــول.
نحتاج عمل ًيا إىل ثالثة مسارات إصالحية متساوقة:

أوال ،حتديــث اخلطــاب الدينــي ،وال ســيام بالنســبة إىل خطــب اجلمعــة واخلطــب املنربيــة ،وختليصــه مــن غرائز
احلقــد والكراهيــة واخلــوف واالنتقــام والتعصــب واجلشــع ،وذلــك عــرب ضــامن تكويــن جديــد لألئمــة وخطبــاء
اجلمعــة ،واســتفادهتم مــن دورات تكوينيــة يف قيــم املســاواة وحقــوق اإلنســان واملحافظــة عــى البيئــة واحــرام
االختــالف والتنــوع ومقاربــة النــوع ،فضــال عــن تنميــة الذائقــة األدبيــة واملوســيقية لدهيــم.

ثانيــا ،حتديــث مناهــج التعليــم ،وال ســيام بالنظــر إىل املــواد الدينيــة ،وختليصهــا مــن أشــكال التمييــز كافــة،
القائمــة عــى أســاس الديــن أو اجلنــس أو العــرق أو نحــو ذلــك ،مــع الركيــز عــى اســتنباط القيــم الوجدانيــة
مــن اخلطــاب القــرآين ألجــل ترســيخها يف الناشــئة ،مــن قبيــل املحبــة ،الرمحــة ،احلكمــة ،العفــو ،الصفــح ،إلــخ.
وهــي القيــم التــي عــادة مــا يتــم إغفاهلــا مقابــل الركيــز عــى األحــكام.

ثال ًثــا ،ترســيخ ثقافــة احــرام القانــون ،وإخضــاع الفتــوى والــرأي الدينــي واالجتهــاد الدينــي لســلطة
القانــون ،وعــدّ القانــون تعاقــدً ا اجتامع ًيــا يضمــن العيــش املشــرك بــن مواطنــن حمكــوم عليهــم باالختــالف يف
وأيضــا عــدّ االجتهــادات الدينيــة حمكومــة مــن جهتهــا بمبــدأ النســبية ،مــا
اآلراء واألذواق وامليــول والرغبــاتً ،
دامــت األحــكام ترجيحيــة ،واملعــاين محالــة أوجــه ،واالختــالف يف ذلــك رمحــة للعلــامء وللعاملــن.

السؤال الثالث
أل تســتغرب معنــا اســتمرار هــذا احلضــور الكثيــف لأليديولوجيــات واملعتقــدات اخلالصيــة يف عــامل اليــوم،
وأيضــا مــرة أخــرى ،بعــد
بعــد أن ســاد اعتقــاد مو ّقــت بخفــوت دورهــا وتأثرهــا مــع بــدء ظاهــرة العوملــةً ،
كثــرا مــن البــرش ،يف املنطقــة
فشــلها يف بنــاء دول وجمتمعــات حديثــة إبــان الربيــع العــريب؟ أليــس غري ًبــا أن
ً
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العربيــة بصــورة خاصــة ،ل يزالــون ينتظــرون عــودة «العــر الذهبــي» لإلســالم؛ وبعضهــم ينتظــر عــودة
املهــدي ،وآخــرون عــودة املســيح ،وغرهــم عــودة «جنــة» الحتــاد الســوفيايت والســتالينية «املظفــرة» ،وبعضهــم
ل يــزال يعمــل ويقاتــل بوحــي مــن رؤيتــه الكالســيكية إىل «اخلــالص الثــوري»؟

أ .سعيد ناشيد:
عقيــدة اخلــالص ســواء يف أشــكاهلا الدينيــة أم الوضعانيــة هــي مظهــر مــن مظاهــر الرؤيــة الســحرية إىل
العــامل ،حيــث جيــري االعتقــاد بــأن هنــاك عــرص ذهبــي لإلنســان مــى يف غابــر األزمــان ،أو ســيتحقق يف
املســتقبل القريــب أو البعيــد ،أو أنــه كان قديـ ًـام وســيعود قري ًبــا .وهــي فكــرة تغــري األنفــس املعذبــة وتواســيها،
ـم ،يف انتشــار الفكــر املاركــي الثــوري خــالل أواســط القــرن العرشيــن ،إال أهنــا تســببت
وقــد ســامهت مــن ثـ ّ
باملــوازاة يف مــآس كارثيــة ،مــن قبيــل معتقــالت ســتالن الرهيبة ،وجمــازر اخلمــر احلمــر يف كامبوديــا ،واحلمالت
التطهريــة باســم الثــورة الثقافيــة يف الصــن .لكــن هنــاك مالحظــة مل تُؤخــذ يف احلســبان كــام ينبغــي ،وإن كان قــد
أشــار إليهــا جــورج طرابيــيش يف بعــض كتاباتــه :لقــد انتــرصت الثــورات املاركســية خــارج املجتمعــات الغربيــة
أكثــر ممــا انتــرصت داخلهــا ،انتــرصت يف روســيا ،والصــن ،وفيتنــام ،وحتــى يف اليمــن اجلنــويب .ملــاذا؟ يصعــب
علينــا أن نفــرض بــأن العقــل غــر الغــريب أكثــر قــدرة عــى اســتيعاب أطروحــة عقالنيــة مــن حجــم املاركســية،
فــال شــك يف أن هنــاك أبعــاد ســحرية كامنــة «يف جــدل الطبيعــة» جعلــت األطروحــة الثوريــة للامركســية
الكالســيكية تتمتــع بــرواج أكــرب خــارج العقــل الغــريب.

عــى أن الــرؤى اخلالصيــة باســم الديــن مل تكــن أقــل عن ًفــا مــن اخلــالص الثــوري ،علــام بــأن الثــورة اإليرانيــة
ســتمثل حلظــة امتــزاج اخلــالص الدينــي باخلــالص الثــوري ،وأمــا املــآيس النامجــة عــن ذلــك االمتــزاج فــال
ختفــى.
إن اخلــالص املطلــوب اليــوم هلــو اخلــالص مــن األيديولوجيــات اخلالصيــة نفســها ،ســواء يف أشــكاهلا الدينية
أم الوضعانيــة ،غــر أن التخلــص منهــا لــن يكــون رسي ًعــا وهنائ ًيــا ،لــن يتحقــق بــن ليلــة وضحاهــا ،وباجلملــة
ـرا مــن الوقــت واجلهــد بقصــد التمــرن عــى
لــن يتخــذ مــن جانبــه طاب ًعــا خالص ًيــا .هــذا يعنــي أن أمامنــا كثـ ً
النفــس الطويــل ،وهــو أعــز مــا يطلــب يف األوقــات العصيبــة ،وضمنهــا أوقاتنــا احلاليــة.

السؤال الرابع
ً
مدهشــا أن يعــرض بعــض رجــال الديــن عــى احلجــر الصحــي اســتجابة جلائحــة
أمــرا
يف احلقيقــة ،كان ً
ً
ـر عــى الذهــاب إىل أماكــن العبــادة
كورونــا ،واألكثــر
إدهاشــا أن يتبعهــم قســم غــر قليــل مــن البــرش ،ويـ ّ
عــى الرغــم مــن األخطــار املرتبــة عــى ذلــك .كذلــك ،كانــت ر ّدات فعــل كثــر مــن البــرش يف املنطقــة العربيــة
ضــد كالم الرئيــس الفرنــيس ،إيانويــل ماكــرون يف مــا يتعلــق باإلســالم ،مثــرة للدهشــة والســتغراب؛ حتشــيد
كبــر يف مواجهــة كلــات أو رســوم ،وإدارة الظهــر للظلــم والســتغالل وانتهــاكات أبســط حقــوق اإلنســان يف
داخــل بلداننــاُ .أضيــف إىل ذلــك أن ظاهــرة التشــدّ د الدينــي ،األصــويل والســلفي واجلهــادي ،تتخطــى اليــوم
التصــورات التقليديــة التــي كانــت تفــر الظاهــرة بوصفهــا ردة فعــل عــى الفقــر والتهميــش واإلذلل يف بلداننا.
هــل ينفــع التنويــر يف مثــل هــذه احلــالت؟ كيــف يمكــن دفــع البــرش إىل التفكــر بمصلحتهــم وفائدهتــم؟ كيــف
تؤخــر ،ليهتمــوا بــا يمكــن أن ينفعهــم يف حياهتــم ،بــل يف
يمكــن هلــم أن يتجنبــوا احلاقــات التــي ل تقــدِّ م ول ِّ
أيضــا؟
آخرهتــم ً
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أ .سعيد ناشيد:
إحــدى معضــالت التديــن عندنــا أنــه يوشــك أن يرتبــط بغرائــز القطيــع (التزاحــم ،التجمهــر ،التجمــع،
إلــخ) ،لذلــك مل يكــن ســهال إقنــاع النــاس بالتعبــد يف إطــار التباعــد عــى الرغــم مــن ظــروف جائحــة كورونــا،
وإنــه ملــن الصعوبــة بمــكان أن نطالــب التجربــة الدينيــة باســتعادة طابعهــا الفــرداين والروحــاين الــذي جســدته
جتربــة غــار حــراء ،والتــي هــي األصــل واملنبــع.

واحلــال كذلــك فــإن التوظيــف اإليديولوجــي للديــن قــد حولــه مــن رمحــة للعاملــن إىل أداة الســتالب وعــي
النــاس ،وتعطيــل ذكائهــم .مثــال ،أن يتغــاىض الوعــي اإلســالمي اليــوم عــن فســاد التهــرب الريبــي ،وفســاد
هتريــب األمــوال ،وفســاد الرشــوة ،وفســاد التلــوث البيئــي ،ثــم يــرى الفســاد ،كل الفســاد ،يف التنــورة والكعــب
العــايل فهنــا تكمــن معضلــة انحطــاط العقــل والغرائــز واإلنســان.

تتجــى الوظيفــة األساســية للعقــل يف القــدرة عــى إدراك املصلحــة ،ومتييــز املنفعــة ،ســواء يف بعدمهــا الفــردي
أم اجلامعــي ،عــى أن تعطيــل العقــل ينتهــي بالنــاس إىل تضييــع مصاحلهــم مقابــل التمســك ببعــض املظاهــر التــي
قــد تكــون فارغــة أو جمــرد أوهــام .حــن تصبــح األولويــة للحجــاب عــى حســاب الشــغل ،األولويــة لتجريــم
إفطــار رمضــان عــى حســاب جتريــم الفقــر ،األولويــة للبســملة يف أثنــاء ذبــح األكبــاش عــى حســاب الظــروف
الصحيــة لإلنتــاج اللحــوم ،فمعنــاه ضيــاع املصالــح الفعليــة للنــاس.

إذا كان بعــض الفقهــاء يقــول« ،أينــام توجــد املصلحــة فثمــة رشع اهلل» ،فمعنــى ذلــك أن ضيــاع مصالــح
النــاس هــو يف منزلــة ضيــاع لــرشع اهلل .واحلــال أنــه ،كثــرا مــا يضيــع رشع اهلل باســم رشع اهلل! هنــا الطامــة
الكــربى.

السؤال الخامس
هنــاك قــول لإلمــام عــيل بــن أيب طالــب« :القــرآن ل ينطــق ،وإنــا ينطــق عنــه الرجــال» .يعطينــا هــذا القــول
قاعــدة ثمينــة يف التعامــل مــع النــص القــرآين؛ لــكل زمــان دولــة ورجــال ،أي ينبغي لنــا أن نبنــي تفاســرنا اخلاصة
بعرنــا وواقعنــاّ ،
نصوصــا مقدســة .لكــن ،مــن جانب
وأل نتعامــل مــع التفاســر القرآنيــة عــر الزمــن بوصفهــا
ً
أيضــا ،يتجــى يف ســعي بعــض رجــال الديــن والفقهــاء إلثبــات أن منجزات
آخــر ،هلــذه القــراءة املعــارصة حمــذور ً
العــر كلهــا قــد ورد ذكرهــا يف النصــوص القرآنيــة ،فالــذرة وعلــوم الفضــاء وغرهــا ،كلهــا جــاء القــرآن عــى
ـم علينــا القتنــاع بــأن «اإلســالم هــو
ذكرهــا قبــل أن يكتشــفها الغــرب ،و»نحــن» ســبقنا الغــرب كلــه! ،ومــن ثـ ّ
احلــل» وأن «القــرآن دســتورنا» .كيــف يمكــن لنــا ح ًقــا التعامــل مــع النــص القــرآين؟

أ .سعيد ناشيد:
ضمــن هــذا الســؤال املركــب هنــاك مســألتان ،تتعلــق املســألة األوىل بــام يســمى باإلعجــاز العلمــي يف القرآن،
والــذي ينــدرج ضمــن نــوع مــن االســتعامل الســحري للديــن ،يف ســياق التغطيــة عــى العجــز العلمــي والفشــل
احلضــاري؛ وتتعلــق املســألة الثانيــة بكيفيــة التعاطــي مــع النــص القــرآين؟ ورأيــي عــى النحــو اآليت:

القــرآن الكريــم خطــاب تعبــدي باألســاس ،نصــي بــه ،نقــرؤه قــراءة تعبديــة ،لكنــه ليــس مرجعــا يف العلــم
أو السياســة أو القانــون أو األحــكام« .القــرآن دســتورنا» جمــرد حيلــة أيديولوجيــة انطلــت عــى املاليــن ،ألن
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اخلطــاب القــرآين الــذي وصــف نفســه بعديــد مــن األوصــاف مل يصــف نفســه بأنــه دســتور ،وألن الدســتور
ليــس مــن طبيعتــه أن يكــون محــال أوجــه ،أو ينــزل عــى عــدة أحــرف ،أو يتضمــن املتشــاهبات ،أو الناســخ
واملنســوخ ،أو مــا إىل ذلــك.

أمــا بالنســبة إىل أفعــال األمــر الــواردة يف اخلطــاب القــرآين فلســنا نحــن املأموريــن فيهــا بــأي حــال مــن
األحــوال ،بــل إن هلــا مأموريــن حمدديــن يف الزمــان واملــكان وســياق التنزيــل ،وهــي أحــكام تنتهــي بــزوال
الســياق أو فنــاء املأموريــن .مثـ ً
ـال ،نعلــم أن اآليــات التــي تأمــر بالقتــل ورضب األعنــاق والــرؤوس عــى نحــو
معــن موجهــة إىل مأموريــن معينــن يف ســياق معــارك حمــددة وحمــدودة ،وقــد انتهــى حكمهــا بنهايــة تلــك
املعــارك ،كــام أن اآليــات التــي تأمــر باهلجــرة انتهــى حكمهــا مبــارشة بعــد فتــح مكــة ،عــى الرغــم مــن أهنــا ال
تــزال مبثوثــة يف النــص القــرآين ،ذلــك أن الوظيفــة األساســية للخطــاب القــرآين هــي القــراءة التعبديــة .وهــذا
مــا يفــرس كيــف أن األغلبيــة العظمــى مــن مســلمي العــامل ليســوا عربــا ،وال يفقهــون العربيــة ،وعــى الرغــم
مــن ذلــك فــإن قراءهتــم للقــرآن حتتســب دين ًيــا ،مــا دامــت الغايــة هــي التعبــد .بعــد هــذا يمكننــا أن نســتنبط
مــن اخلطــاب القــرآين ليــس األحــكام ،بــل القيــم الوجدانيــة ،مــن قبيــل املحبــة والرمحــة واحلكمــة والصفــح
وغرهــا.
ـرا مــن آيــات التســامح والعفــو والرمحــة واملحبــة ،غــر
مــن حســن حظنــا أننــا نحفــظ عــن ظهــر قلــب كثـ ً
أن العقــل املهــووس بالذبــح جيعلهــا ضمــن اآليــات املكيــة التــي-يف حــال تضارهبــا مــع آيــات القتــال -تغــدو
منســوخة مــن طــرف القــرآن املــدين .والنتيجــة أن عــددا كبــرا مــن اآليــات ،مــن قبيــل (ال إكــراه يف الديــن)،
(لكــم دينكــم ويل ديــن)( ،لســت عليهــم بمســيطر)( ،مــا أرســلناك إال رمحــة للعاملــن)ُ ،يعتــرب منسـ ً
ـوخا!
هنا يمكننا مواجهة هذا الرأي بمنطقه فنقول:

هــب ّ
أن بعــض أو معظــم أحــكام القــرآن املــدين ناســخة لبعــض أو معظــم أحــكام القــرآن املكــي ،وذلــك
بحكــم أن املرحلــة املدنيــة الحقــة عــن املرحلــة املكيــة ،أليســت هنــاك مرحلــة مكيــة ثانيــة أعقبــت املرحلــة
املدنيــة نفســها ،بعــد فتــح مكــة!؟ أليســت املرحلــة املدنيــة التــي يســتند إليهــا املتطرفــون جمــرد مرحلــة انتقاليــة
بــن مرحلــة مــا قبــل اهلجــرة ،ومرحلــة العــودة ،أي الفتــح؟

بعــد فتــح مكــة مل تنــزل عــى رســول اإلســالم أي أي حتفــز عــى القتــال أو تعــي مــن شــأنه .وذلــك انســجاما
مــع حت ّقــق غايــة الرســالة املحمديــة( ،لتنــذر أم القــرى ومــا حوهلــا) .وحتــى عــى افــراض أن احلاجــة إىل القتــال
اســتمرت فقــد صــار القتــال هــذه املــرة بــال حوافــز ،أو أقــل حتفيــزا ،مــن قبيــل اآليــة التــي تلفــت االنتبــاه إىل أن
اجلهــاد قبــل الفتــح أعظــم أجـ ًـرا ممــا بعــده( ،ال يســتوي منكــم مــن أنفــق مــن قبــل الفتــح وقاتــل أولئــك أعظــم
درجــة مــن الذيــن أنفقــوا مــن بعــد وقاتلــوا وك ًُال وعــد اهلل احلســنى) احلديــد .10 ،والســؤال هنــا ،بعــد أن يعلــم
املقاتــل بأنــه ســيحصل عــى أجــر أدنــى ممــن ســبقوه فهــل ســيكون أكثــر حتفيـ ًـزا؟ اإلجابــة ،ال.

باســتحضار اآليــات التــي تنــدرج عــى األرجــح ضمــن اآليــات األخــرة يف تسلســل النــزول (ســورة النــرص،
تكملــة ســورة املائــدة ،وغرهــا) ،مل يعــد القتــال مفهومــا مركزيــا منــذ فتــح مكــة ،ذلــك الفتــح الــذي ليــس
اعتبا ًطــا أن يســمى بـ»الفتــح» بألــف والم التعريــف .هنــا تكمــن بعــض تفاصيــل اإلصــالح الدينــي املنشــود.
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السؤال السادس
ـرا،
هــل تعتمــد عمليــة اإلصــالح الدينــي عــى الفكــر والفلســفة فحســب أم أن العمليــة أعقــد مــن ذلــك كثـ ً
وحتتــاج إىل تغيــر ســيايس اقتصــادي يتزامــن معهــا أو يســبقها بــا يــؤدي إىل ولدة رشائــح اجتاعيــة جديــدة هلــا
مصلحــة حقيقيــة يف اإلصــالح الدينــي؟ يف كتابــه (العــرب والفكــر التارخيــي) ،كان الســؤال الــذي يــؤرق عبد اهلل
العــروي هــو :كيــف يمكــن نحظــى بمكتســبات الليراليــة مــن دون أن نمــر بمرحلــة ليراليــة .هــل هــذا ممكــن
ح ًقــا؟ هــل مــن املمكــن إنجــاز اإلصــالح الدينــي مــن دون السياســة والقتصــاد؟

أ .سعيد ناشيد:
اخلطــاب الدينــي مؤثــر وحاســم يف جمتمعاتنــا اإلســالمية كافــة ،ولذلــك ال يمكــن القفــز عــى مرحلــة
اإلصــالح الدينــي بــأي حــال مــن األحــوال ،فــإذا كان اخلطــاب الدينــي الشــائع عندنــا كــام ســبق القــول ،ينمــي
املشــاعر والقيــم الســلبية مــن قبيــل اخلــوف والغــرة والكراهيــة والتــواكل وغرهــا ،وهــي أساســيات االســتبداد
الســيايس ،واقتصــاد الريــع ،والعنــف االجتامعــي ،فمعنــى ذلــك كلــه أن إصــالح الغرائــز هــو املدخــل األســايس
ـم ،فهــو مدخــل بنــاء احلضــارة ،وهــو مــا ينطبــق عــى مضمــون
لإلصــالح الســيايس واالقتصــادي ،ومــن ثـ ّ
اآليــة (حتــى يغــروا مــا بأنفســهم).

غــر أين عــى قناعــة تامــة بــأن اإلصــالح الدينــي وظيفــة الفلســفة باألســاس ،مــا دام األمــر يتعلــق بإصــالح
ـت أهتــم باإلصــالح الدينــي إال
الفكــر ،والعقــل ،واملفاهيــم ،والقيــم ،والغرائــز ،والوجــدان .وشــخص ًيا لسـ ُ
ألنــه يف جمتمعاتنــا يمثــل املدخــل األســايس إلصــالح الكينونــة ،بحكــم أن اخلطــاب الدينــي يبقــى هــو املتحكــم
األســايس يف مشــاعر النــاس وانفعاالهتــم ،وســيظل األمــر كذلــك حتــى إشــعار آخــر.

السؤال السابع
حتــول «دولنــا» إىل دول وطنيــة ديمقراطيــة حديثــة عديــدة ،ويف املركــز منهــا النظــم
ل شــك يف أن عوائــق ّ
أن املفاهيــم األساســية التــي
الســتبدادية ،لكــن أل تــرى معــي أن هنــاك عوائــق ثقافيــة أشــد رضاوة؟ فاملالحــظ ّ
تنتظــم فكــر ورؤى التيــارات والقــوى السياســية الســائدة ،اإلســالمية والقوميــة واليســارية ،هــي مفاهيــم قبليــة
احرابيــة الطابــع؛ الغــزو ،اجلهــاد ،احلــرب ،القتــال ،الفتنــة ،اخليانــة ،العالــة ،التصنيــف ...إلــخ ،وهــذه املفاهيــم
تســاهم بقــوة يف صناعــة التفكــر وتوجيــه الســلوك .هنــا يــأيت الســؤال الــذي يشــبه حديــث «أهيــا ً
أول البيضــة
أم الدجاجــة؟»؛ هــل األولويــة للسياســة وإهنــاء النظــم الســتبدادية احلاكمــة أم للثقافــة والتنويــر؟ هــل هنــاك
ضانــة لعــدم وصــول تيــارات مضــادة للديمقراطيــة واحلداثــة بعــد إهنــاء نظــم الســتبداد؟ هــل تكمــن اجلــدوى
يف الذهــاب يف طريــق التنويــر والتثقيــف ً
أول؟ هــل مــن املمكــن أصـ ً
ـال أن تتوافــر مســاحة للفعــل التنويــري يف
ظــل نظــم اســتبدادية؟ إنــه ســؤال األولويــات واجلــدوى ،مــا رأيــك؟

أ .سعيد ناشيد:
كنــت ،وال أزال ،ممــن يعتقــدون بــأن العوائــق الثقافيــة أشــد رضاوة .وإن كنــت قــد حتمســت ملــا كان يســمى
بالربيــع العــريب إبــان عامــه األول ،يف أثنــاء ثــورة الياســمن ،وميــدان التحريــر ،وحنجــرة إبراهيــم القاشــوش،
ـت
ومــا إىل ذلــك ،قبــل أن ينقلــب الربيــع إىل زلــزال مــن الفتــن التــي ال تبقــي حجــرا عــى حجــر ،إال أين أدركـ ُ
مبكــرا خماطــر غرائــز االنحطــاط عندمــا تتغــول بفعــل املفاهيــم الرائجــة ،والقيــم الشــائعة ،فتنفجــر براكــن
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احلقــد األصــويل والطائفــي والقبــي والعشــائري ،والتــي جتهــض الثــورات مهــام بلغــت قوهتــا ،وحتوهلــا إىل
جحيــم مــن الفتــن التــي حتــرق اليابــس واألخــر.

رضرا من اليــوم ،فبعــد كل ســاعتن أو ثالثــة من االشــتباك كان
يف زمــن الســيوف كانــت تكلفــة الفتــن أخــف ً
املتقاتلــون يضطــرون إىل فــك االشــتباك والتوقــف بســبب العيــاء واإلرهــاق ،كان اإليقــاع البيولوجــي لألجســاد
يفــرض فــرات طويلــة مــن اهلدنــة ،اآلن يف عــرص القنابــل واملدافــع واملتفجــرات والدبابــات والقاذفــات مــن
بعيــد ،والتــي ســمحت للجبنــاء باالنخــراط يف احلــروب ،أصبحــت الفتنــة تعنــي االشــتباك  24 /24ســاعة/7 ،
 7أيــام 12 /12 ،شــهر ،إىل أن هيلــك احلــرث والنســل واألوطــان والعمــران .يف زمــن الســيوف كانــت تكلفــة
رضرا ممــا هــي عليــه اليــوم.
تعطيــل العقــل أقــل ً
لذلك كله أمامنا خياران :إما أن نستعيد الثقة يف نعمة العقل أو سنفنى بغباء.

عــى أن االســتبداد ليــس مؤامــرة حتبكهــا الســلطة مــن الفــوق وفــق تصــور احلــس العــام ،بــل هــو ثمــرة
منظومــة ثقافيــة تــرسي يف كل التفاصيــل اليوميــة بــدءا مــن الوجــدان وانتهــاء إىل العمــران .هنا وجب االشــتغال
بجهــد جهيــد ونفــس طويــل .ال جيــب أن نيــأس ،لكــن ال جيــب أن نتحمــس أكثــر مــن اللــزوم.

السؤال الثامن
نحــن إىل اآلن مل نصــل إىل طريقــة واضحــة يف التعامــل مــع ظاهــرة اإلســالم الســيايس؛ فمــن جهــة أوىل ،ننظــر
إىل األيديولوجيــات األخــرى يف منطقتنــا ،فنكتشــف أهنــا كانــت أديا ًنــا مقدســة هــي األخــرى ،وننظــر إىل الغرب
فنجــد أن هنــاك أحزا ًبــا عديــدة تســتند إىل املســيحية أو جتمــع بــني املســيحية والديمقراطيــة يف أســائها ،وأحيا ًنــا يف
أهدافهــا .ومــن ثانيــة ،ننظــر إىل منطقتنــا فنكتشــف أهنــا ممزقــة نتيجــة الــراع املســتمر بــني العســكر واإلســالم
أيضــا أن التيــارات العنفيــة يف معظمهــا قــد نمــت وترعرعــت يف أحضــان اإلســالم الســيايس،
الســيايس ،ونجــد ً
مثلــا نكتشــف ببســاطة وجــود حمــاولت حثيثــة لإلســالم الســيايس ألســلمة احلداثــة تــارة وإبعــاد جمتمعاتنــا عــن
العــر تــارة أخــرى .هــل يمكــن بنــاء رؤيــة خاصــة بمنطقتنــا حــول دور ووظيفــة الديــن يف املجتمــع أو الدولة؟

أ .سعيد ناشيد:
خــالل الســنوات املاضيــة تبلــور نــوع مــن الرهان عــى أن تفــي املامرســة السياســية (الرباكســيس) باإلســالم
الســيايس إىل نــوع مــن العقلنــة ،أو عــى أقــل تقديــر يمكــن أن يــؤدي التــورط يف الســلطة إىل مثــل ذلــك املــآل.
ذلــك الرهــان بــدا بــادئ األمــر كأنــه معقــول .لكــن الــذي حــدث هــو العكــس ،إذ أن ســنوات طويلــة مــن
ـدارا ،وخــالل أشــهر حكــم
املامرســة السياســية مل يــزدد فيهــا الســقف االجتهــادي لإلســالم الســيايس إال انحـ ً
اإلخــوان يف مــرص كادت الدولــة تنهــار مــن جـ ّـراء قــرارات ارجتاليــة تســتجيب لغرائــز االنحطــاط ،مــن قبيــل
احلقــد والثــأر واالنتقــام واخلــوف ،وكانــت الغايــة السياســية يف األخــر هــي حتقيــق نبــوءة خــرت الشــاطر
حــن قــال «جئنــا لنحكــم مــرص  500عــام».

اإلســالم الســيايس يف جمتمعاتنــا عمومــا مــر بــكل التجــارب السياســية املمكنــة وغــر املمكنــة :الســلطة،
الثــورة ،املعارضــة ،الرسيــة ،العلنيــة ،الســجون ،البــالط ،اإلرهــاب ،إلــخ ،غــر أن الســقف املرجعــي الفقهــي
ـدارا ،وبحيــث نالحــظ اليــوم بــأن اجلــدع املشــرك لتيــارات
ظــل هــو هــو مــن دون أدنــى تطــور ،بــل ازداد انحـ ً
اإلســالم السياســية كافــة هــو الســيد قطــب ،وابــن تيميــة .هــل يمكننــا بنــاء فقــه جديــد ،ورؤيــة دينيــة حداثيــة،
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انطالقــا مــن تينــك املرجعيتــن؟ هــل يمكــن أن يتطــور اإلســالم الســيايس بعــد أن أدار ظهــره للــراث الكالمــي
كلــه ،والفلســفي ،والصــويف ،والفنــي ،واقتــرص عــى فتــاوى فقهــاء التكفــر ،وأحيا ًنــا عــى الكتــب الصفــراء؟!

بــن ،وأن رصاع احلــق
بــن والباطــل ِّ
تقــوم األيديولوجيــات الشــمولية يف جمملهــا عــى أســاس أن احلــق ِّ
والباطــل قائــم يف كل املجــاالت إىل يــوم الديــن ،وعــى أساســه جيــب أن يصطــف النــاس ،وأن التضحيــة مــن
أجــل احلــق واجــب أخالقــي عــى اجلميــع ،وأن احلــل لــكل مشــكالت النــاس يمكــن اختزالــه يف كلمــة واحدة،
أو عبــارة واحــدة ،تكــون يف منزلــة مفتــاح ســحري لتوجيــه اجلمــوع .قــد تســتند األيديولوجيــا الشــمولية إىل
فكــرة الوطــن ،مثــل شــمولية فرانكــو ،قــد تســتند إىل مبــدأ التقــدم التارخيــي ،مثــل شــمولية ســتالن ،قــد تســتند
إىل مبــدأ التفــوق العرقــي ،مثــل شــمولية هتلــر ،قــد تســتند إىل فكــرة اســتعادة جمــد املــايض ،مثــل شــمولية
موســولوين.
يمثــل اإلســالم الســيايس بــكل أطيافــه (مــن اإلخــوان إىل داعــش) نمطــا مــن الشــمولية القائمــة عــى فكــرة
الديــن :الديــن هــو احلــل ،الديــن يف خطــر ،الديــن هــو احلــق ،الديــن هــو الوطــن والعــرق والتاريــخ واألمــة
والعــرص الذهبــي واخلــالص.
املشــكلة -عطفــا عــى ســؤالك -أنــه مل يثبــت يف جتــارب التاريــخ أن كانــت هنــاك أيديولوجيــا شــمولية أمكــن
إصالحهــا مــن الداخــل بــأي حــال مــن األحــوال.

كل األيديولوجيــات الشــمولية تنتهــي إىل االهنيــار :الســتالينية ،النازيــة ،الفاشــية .الــيشء نفســه ســيحدث
لليمــن املتطــرف يف حــال مواصلــة صعــوده.

انخفــاض الســقف االجتهــادي داخــل اإلســالم الســيايس جيعلنــا نفــرض أن احلــل الباقــي أمامه هــو االهنيار،
وعندمــا ينهــار يمكــن أن ُيبنــى يشء قــد يكــون أصلــح لألنفــس وأنفــع للناس.

ً
ثانيا :الفلسفة ومهماتها
السؤال التاسع
هــل الــراع بــني الفلســفة والالهــوت طريــق طبيعيــة وبدهييــة؟ ظهــر يف الغــرب ،بحســب إليــاس مرقــص،
أن الفلســفة املعاديــة لالهــوت وامليتافيزيقــا ليســت فلســفة بــل هــي إلغــاء للفلســفة .والعــرب ضائعــون بــني
املوقفــني :فلســفة دينيــة تلجــم الفكــر ،ووضعانيــة علاويــة تلجــم بدورهــا الفكــر وتلغــي الفلســفة باســم
الفلســفة» .مــا رأيــك؟

أ .سعيد ناشيد:
إمجـ ً
ـاال ،ظهــرت التجربــة الدينيــة يف القدس/أورشــلم ،وظهــرت التجربــة الفلســفية يف أثينــا .والصــورة عــى
النحــو اآليت:
انطال ًقــا مــن مدينــة القدس/أورشــلم نبعــت التجربــة الدينيــة متمثلــة يف الديانــات اإلبراهيميــة الثــالث ،أو
األربــع باحتســاب الصابئــة ،ومــن خــالل ذلــك ظهــرت املفاهيــم األساســية للروحانيــات (الصــالة ،الغيــب،
اخلشــوع ،العنايــة اإلهليــة ،العدالــة األخرويــة ،إلــخ)؛ يف املقابــل ،انطالقــا مــن مدينــة أثينــا نبعــت الفلســفة
واملنطــق واهلندســة والرياضيــات واملفاهيــم األساســية للتفكــر اإلنســاين (العقــل ،الوجــود ،الطبيعــة ،العــامل،
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احلركــة ،املــادة ،الفــراغ ،الــذرة ،الزمــان ،املــكان ،الدولــة ،إلــخ) .بلغــة الفيلســوف األمركــي ليــو شــراوس
فقــد شــكلت املدينتــان خطــان متوازيــان يف تاريــخ البرشيــة ،خــط الــروح ،وخــط العقــل.
كيف تعاملت الفلسفة مع خط الروح؟
ثمة ثالثة استنتاجات:

االســتنتاج األول أن الفلســفة تعاملــت مــع التجربــة الدينيــة للشــعوب بكثــر مــن التواضــع الــذي يتلخــص
يف االحــرام مــن دون التنــازل عــن مهمــة تنويــر العقــول ،هــذا النمــوذج كرســه ســقراط بوصفــه أب الفلســفة،
مثــال منــذ الســطرين األولــن مــن كتــاب اجلمهوريــة ألفالطــون ،نجــد ســقراط رفقــة صاحبــه غلوكــون يف أثناء
زيــارة أحــد املواســم الدينيــة يقــوم بواجــب العبــادة قبــل أن يذهــب إىل الفرجــة االحتفاليــة التــي حيبهــا كثــرا،
ثــم ينتهــي إىل جلســات التنويــر الشــعبي التــي ســينجزها عــى هامــش النشــاط العــام لالحتفــاالت الشــعبية.

االســتنتاج الثــاين أن الفلســفة ســاعدت الفكــر الدينــي عــى تطويــر مفاهيمــه األساســية بنحــو ال يبتعــد هبــا
عــن املجــال العقــالين .مثـ ً
ـال ،لــدى فالســفة مثــل ســينيكا ،واليبنتــز ،وروســو ،وســيمون فايــل ،نجــد التأســيس
الفعــي ملفهــوم العنايــة اإلهليــة أكثــر ممــا نجــده يف كتــب الالهوتيــن كافــة .مثــال آخــر ،يف حضارتنــا مل جيــد
الفقهــاء كلهــم لالســتدالل عــى وجــود اهلل أفضــل مــن اســتدالل ابــن رشــد ،يف مــا يســمى بدليــل الصنعــة.

دورا أساسـ ًيا يف اإلصــالح الدينــي ،والغايــة أن تتحــول التجربــة الدينية
االســتنتاج الثالــث أن الفلســفة لعبــت ً
مــن عائــق أمــام العلــم واملعرفــة واحلريــة واإلنســان إىل عامــل مــن عوامــل النمــو والبنــاء والتنميــة .هنــا يكمــن
فحــوى اجلهــد األســايس لســبينوزا يف حماولــة نقــل ميــزان ثقــل الالهــوت مــن دعــم االنفعــاالت احلزينــة إىل
دعــم االنفعــاالت املبهجــة .أعتقــد أن جــذور ذلــك التوجــه توجــد يف التجربــة الســقراطية نفســها ،فــال ننــس
أن ســقراط كان يــويص باســتبعاد القصــص األخرويــة التــي تنمــي مشــاعر اخلــوف والفــزع لــدى الناشــئن،
مــا دامــت جتعلهــم عديمــي املــروءة يف النهايــة .واملــروءة هــي األخــالق عندمــا تســتند إىل الشــجاعة ،وهــو مــا
يذكرنــا مــرة أخــرى بأخــالق الســادة لــدى نيتشــه ،أخــالق مــن هــم ســادة أنفســهم ّأو ًال.

اليــوم يتحــدث كثــر مــن الفالســفة عــن مفهــوم «الروحانيــات العلامنيــة» ،عــى رأســهم لــوك فــري ،أندريــه
كومــت ســبونفيل ،ومشــيل لونــوار ،وهــو مــا يؤكــد اخلصائــص األساســية للتعامــل الفلســفي مــع التجربــة
الدينيــة :التواضــع أمــام اخلــربة الدينيــة للشــعوب ،عقلنــة مفاهيمهــا األساســية بقــدر اإلمــكان ،إعــادة الصــوغ
وإعــادة التأويــل بــام خيــدم نمــو اإلنســان أو خيفــف مــن عوائــق نمــوه يف خمتلــف أبعــاده.

السؤال العاشر
حتــاول يف كتبــك وأحاديثــك أن تضــع الفلســفة يف ســياق احليــاة أو جعلهــا أســلو ًبا يف احليــاة ،أي أن يكــون
للفلســفة دور يف تزويــد البــرش بالقــدرة عــى عيــش احليــاة ،حتــى أنــك اســتخدمت مــرة تعبــر «فالســفة
العيــش» ،لتد ِّلــل عــى هــذا الــدور للفيلســوف ،بعيــدً ا عــن الشــعارات وأوهــام العقائــد واأليديولوجيــات
كالمــا
اخلالصيــة .هــل يمكــن أن تنجــح الفلســفة يف ذلــك،
ً
خصوصــا أن أكثريــة النــاس تنظــر إليهــا بوصفهــا ً
فحســب أو سفســطة ل تفيــد يف يشء أو أهنــا رؤى وتصــورات متعاليــة عــى اهلمــوم احلقيقيــة أو الواقعيــة للبــرش؟
أيضــا إىل مواجهــة املشــكالت والعقبــات بالفلســفة ،هــل مــا تــزال الفلســفة «أم العلــوم» ،وهــل
وأنــت تدعــو ً
يمكــن أن تكــون أزمــات ومشــكالت العــامل ،مثــل جائحــة كورونــا مؤخـ ًـرا ،داف ًعــا لعــودة الهتــام بالفلســفة؟
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أ .سعيد ناشيد:
كبــرا اليــوم يف عــامل مــا بعــد األيديولوجيــات اخلالصيــة يف شــقها الدينــي
دورا
أعتقــد أن للفلســفة ً
ً
والوضعــاين .كيــف؟

يشــبه وضعنــا احلــايل حــال العــامل القديــم يف احلقبــة اهللنســتية ،حــن اهنــار املــرشوع الســيايس الكبــر
لإلســكندر األكــرب ،واهنــارت كذلــك معظــم الديانــات املحليــة ،أو عــى األقــل فقــدت جاذبيتهــا ،فــام الــذي
حــدث؟ اختــذت الفلســفات طاب ًعــا شــعب ًيا وال ســيام مــع مــدارس األبيقوريــة والرواقيــة والكلبيــة يف العــرص
الرومــاين .يكفــي التذكــر بــأن مــن أبــرز فالســفة الرواقيــة كان هنــاك عبــد فقــر اســمه إبيكتيتــوس ،وكان هناك
أيضــا إمرباطــور عظيــم اســمه ماركــوس أوريلــوس .مثــل هــذا االســتقطاب الــذي خيــرق خمتلــف الطبقــات
ً
والثقافــات ال تقــدر عليــه يف العــادة إال الديانــات ،لكــن الفلســفات كانــت بدورهــا قــادرة عليــه بعــد أن اختــذت
طاب ًعــا عمل ًيــا تطبيق ًيــا ،وهــذا هــو الطابــع الــذي أحــاول املســامهة يف الكفــاح مــن أجــل اســتعادته اليــوم.

ال شــك يف وجــود نــوع مــن األزمــة الروحيــة داخــل احلضــارة املعــارصة .إن األزمــة التــي حتــدث عنهــا
ـرصا ،بــل تشــمل الديانــات كافــة ولــو بدرجــات متفاوتــة يف
الرئيــس الفرنــي ماكــرون ال ختــص اإلســالم حـ ً
احلــدة واخلطــورة ،وال ســيام منهــا الديانــات التــي تتخــذ طاب ًعــا تســلط ًيا إذا اســتوحينا مفاهيــم إريــك فــروم.
تكمــن األزمــة بالضبــط يف أن الديمقراطيــة مــن حيــث هــي مشــاركة النــاس كافــة يف تدبــر العيــش املشــرك
واملصــر املشــرك حتتــاج إىل مواطنــن يتحكمــون يف انفعاالهتــم ورغباهتــم ،بمعنــى يكونــون عــى درجــة مــن
احلكمــة والتعقــل والتعفــف .غــر أن الطابــع التســلطي الــذي اختذتــه كثــر مــن األديــان (اهلل يغضــب وينتقم)...
قــد ســاهم يف تأجيــج انفعــاالت اخلــوف واحلــزن واألســى والنــدم والتذمــر ،وأنتــج مواطنــن عاجزيــن عــن
أن حيكمــوا أنفســهم بأنفســهم ،فضـ ً
ـال عــن وجــود نصــوص كثــرة تنمــي غرائــز النهــم واجلشــع .وإذا كانــت
فلســفات األنــوار مــع روســو وفولتــر وكانــط قــد ســامهت إىل حــد بعيــد يف تقليــص الطابــع التســلطي للتجربــة
املســيحية ،فــإن التجربــة اإلســالمية مل متــر بعــرص تنويــر خيصهــا أو يشــملها.

السؤال الحادي عشر
يف غمــرة رصاع األيديولوجيــات والعقائــد وســطوة األوهــام ،تســعى أكثريــة البــرش للظفــر بحيــاة بســيطة،
ومــع ذلــك ،ل يتحصلــون عليهــا ،عــى الرغــم مــن العتقــاد الســائد بســهولة عيشــها .يذكرنــا هــذا بقــول نيتشــه
إيل ،وســأنتظر حتــى يــأيت أنــاس أكثــر حكمــة منــي ليعثــروا
«إن نمــط احليــاة البســيطة هــدف بعيــد جــدً ا بالنســبة َّ
لنــا عليــه» .فــا احليــاة البســيطة؟ وهــل هــي بعيــدة إىل هــذه الدرجــة؟ وهــل مــن دور للفلســفة يف تقريبنــا منهــا؟

أ .سعيد ناشيد:
احليــاة البســيطة هــي أســلوب يف احليــاة يدركــه الفــرد حــن ينجــح بدرجــات معقولــة يف التحكــم يف انفعاالتــه
ورغباتــه ،وذلــك عــرب متاريــن روحيــة يوميــة هتــدف إىل تنميــة القــدرة عــى التفكــر يف كل مناحــي احليــاة التــي
يعيشــها ،وإخضــاع كل األفــكار واألخبــار اليوميــة للحــس النقــدي؛ ذلــك أن معظــم االنفعــاالت اهلائجــة
والرغبــات املكلفــة هــي جمــرد أوهــام يتوهــم العقــل أهنــا حقائــق ال بــد منهــا.
معظــم األفــكار التــي تعــذب قلــب املــرء لزمــن طويــل ال يمكنهــا أن تكــون حقيقيــة ،فإمــا أن حمتواهــا
مضلــل ،أم أن صوغهــا خاطــئ ،ذلــك أن األفــكار احلقيقيــة واملصاغــة بنحــو جيــد ،مهــام بلغــت حدهتــا ،فإهنــا
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رسعــان مــا تريــح القلــب بــدل أن تواصــل إيالمــه.

ليــس هنالــك مــا هــو أبســط مــن احلقيقــة ،وليــس هنــاك مــا هــو أصــدق مــن البســاطة .تصــدق هــذه القاعــدة
عــى مناحــي احليــاة كلها.

مثــال آخــر ،يعــرف العارفــون أن التغذيــة الصحيــة أقــل تكلفــة مــن األطعمــة غــر الصحيــة ،وأن املنتوجــات
املحافظــة عــى البيئــة غالبــا مــا تكــون أقــل تكلفــة .لذلــك فــإن مــا نســميه بثقافــة االســتهالك ال يعــدو أن يكــون
ً
فخــا تســويق ًيا يضاعــف مــن حجــم الشــقاء حــن يتوهــم العقــل أن الكامليــات رضوريــات ،وأن املؤذيــات
نافعــات ،وأن األوهــام حاجيــات أساســية لإلنســان .هنــا لــدي فرضيــة إضافيــة أبســطها عــى النحــو اآليت:
يكمــن املعنــى احلقيقــي ملقاومــة الرأســاملية االســتهالكية يف حتريــر العقــل مــن األوهــام االســتهالكية ،وذلــك
عــرب تنميــة القــدرة عــى التفكــر النقــدي ،والذي بوســعه أن حيــرر اإلنســان مــن االســتالب الذهنــي والغرائزي.

ً
ثالثا :الربيع العربي والديمقراطية
السؤال الثاني عشر
يؤســس بالــرورة
يف ثقافتنــا املوروثــة هنــاك عشــق وولــه كبــران بمفهومــي الوحــدة والنســجام ،وهــذا ِّ
لرفــض التعــدّ د أو عــدم العــراف بــه ،والــذي ُيشــار إليــه باخلــروج عــى اجلاعــة أو امللــة ،ومــن ثــم مالحقــة
كل معارضــة ألهنــا قــد تســبب «الفتنــة» ،وهــذه األخــرة خطــرة عــى متاســك ووحــدة الدولــة واملجتمــع ،وقــد
تكــون مدخـ ً
ـال للخــارج أو العــدو ليســتثمر فينــا أو ليجــد لــه موطــئ قــدم يف بلداننــا .هــل يمكــن بنــاء جمتمــع
ســيايس حديــث يف ظــل ســيطرة هــذه املفهومــات عــى الوعــي الســيايس ،بمــن فيــه وعــي األحــزاب التــي ترفــع
لــواء الديمقراطيــة واحلداثــة؟

أ .سعيد ناشيد:
فعـ ً
ـال ،هنــاك مفاهيــم رائجــة يف ثقافتنــا ،بوســعنا أن نعتربهــا منتجــة للنظم الشــمولية ســواء يف صبغتهــا الدينية
أم الوضعانيــة ،مــن قبيــل مفاهيــم الوحــدة ،اجلامعــة ،الطاعــة ،الــوالء ،العــورة ،املمثــل الرشعــي والوحيــد،
معلــوم الديــن بالــرورة ،صــوت الشــعب ،الرشعيــة الثوريــة ،اللبــاس الرشعــي ،أمــة خالــدة ،اخلونــة ،الكفــار،
أعــداء الديــن ،إلــخ .إذا كان مــن طبيعــة املفاهيــم أن تؤطــر العقــل وتوجــه الســلوك ،فمعضلــة ذلــك النــوع مــن
املفاهيــم أنــه ينتهــي إىل تقســيم النــاس عــى أســاس احلــق والباطــل ،وهــو مــا جيهــض ممكنــات السياســة والتــي
ال يمكــن ممارســتها إالّ داخــل املنطقــة الرماديــة بــن األبيــض واألســود ،بــن احلــق والباطــل ،بــن اجلنــة والنــار.
يقــوم املجتمــع الديمقراطــي عــى أســاس النقــاش العمومــي الــذي يفــي إىل تطويــر الوعــي واملامرســة
والقوانــن ،غــر أن الــرشط األســايس ألخالقيــات النقــاش العمومــي يف املجتمعــات الديمقراطيــة هــو االعتــامد
عــى أدلــة وحجــج قابلــة للدحــض والتشــكيك والتكذيــب .فليــس مــن األخــالق يف يشء أن يعتمــد املــرء يف
النقــاش العمومــي عــى أدلــة يرفــض أن خيضعهــا الختبــار التشــكيك والتفنيــد ،كــام يفعــل كثــرون .ليــس
مــن أخالقيــات النقــاش العمومــي أن يســتند املــرء إىل حجــج يراهــا مقدســة ،ثــم يــرى أن إخضاعهــا الختبــار
التكذيــب انتهـ ٌ
ـاك للمقدســات.
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انطال ًقــا مــن وجهــة نظــر أخالقيــات النقــاش العمومــي ،فــإن املواطــن لديــه خيــاران :إمــا أن يكــف عــن
مقدســا ،أو يقبــل بإخضــاع أدلتــه ملبــدأ القابليــة للتكذيــب.
االســتدالل بــام يعتــربه
ً

السؤال الثالث عشر
يبــدو اليــوم خطــر الشــعبوية أكثــر ممــا كنــا نظــن يف الســابق ،فهــي ل تقتــر عــى رجــال الديــن بــل تشــمل
أيضــا ،كــا ليســت حمصــورة يف البلــدان الســتبدادية ،بــل امتــد أثرهــا ودورهــا
قسـ ًـا مــن املثقفــني والسياســيني ً
إىل البلــدان الديمقراطيــة ،وربــا يصلــح أن نضــع عنوا ًنــا هلــذه احلالــة مفــاده «كيــف يمكــن أن تســتبد ،لكــن
تقــوض الديمقراطيــة ،لكــن كيــف يمكــن تعزيــز
بشــكل ديمقراطــي» .مــن املؤكــد أن الشــعبوية يمكــن أن َّ
الديمقراطيــة بــأدوات حتــدّ مــن أثــر وتأثــر الشــعبويني؟

أ .سعيد ناشيد:
هــذا بالــذات هــو الســؤال الــذي اشــتغل عليــه الفكــر الديمقراطــي خــالل النصــف الثــاين مــن القــرن
العرشيــن ،يف مواجهــة صعــود األنظمــة الشــمولية التــي كادت تبتلــع أوروبــا قبيــل انــدالع احلــرب العامليــة
الثانيــة .كان اجلميــع مــدركًا أن الديمقراطيــة تعــاين هشاشــة أصليــة جتعلهــا عرضــة لالهنيــار باســم الديمقراطيــة
نفســها .وكــي ال ننســى فقــد صعــد النازيــون ومعهــم هتلــر يف إطــار انتخابــات حــرة ونزهيــة ،واليــوم يتصاعــد
اليمــن املتطــرف يف بعــض دول االحتــاد األورويب ممتط ًيــا صهــوة الديمقراطيــة .الشــعبوية هــي املــرض املزمــن
الــذي تعانيــه الديمقراطيــة ،مــا دام األمــر يتعلــق باالختيــارات الشــعبية .وألجــل التخفيــف مــن أعــراض
ذلــك املــرض اهتــدى الوعــي الديمقراطــي املعــارص إىل عــدة تدابــر احرازيــة قــد تكــون غــر كافيــة غــر
أهنــا رضوريــة ،مــن بينهــا فصــل الســلط ،وإقــرار حقــوق األقليــة السياســية ،واألقليــات االجتامعيــة ،وعــدم
الســامح بأكثــر مــن واليتــن متتاليتــن ،وإجــراء االنتخابــات عــى مرحلتــن ،واحلفــاظ عــى فــارق زمنــي بــن
االنتخابــات املحليــة والوطنيــة ،ونحــو ذلــك مــن التدابــر واإلجــراءات.

الشــعبوية هــي املــرض املــالزم للديمقراطيــة منــذ نشــأهتا ،ألجــل ذلــك طــورت الديمقراطيــات العريقــة
ـدرا مــن املناعــة املؤسســاتية واحلصانــة القانونيــة ضــد خماطــر االنقــالب
يف أوروبــا الغربيــة وأمــركا الشــاملية قـ ً
الشــعبوي الــذي قــد يتــم ضدهــا وباســمها يف الوقــت نفســه .لقــد صعــد هتلــر يف انتخابــات حــرة ونزهيــة،
غــر أن اخلطــر ال يــزال جاثــام مــن خــالل اليمــن املتطــرف .إن خطــاب اإلســالم الســيايس ،ومعــه خطــاب
الساســة الذيــن يقامــرون بورقــة اإلســالم الســيايس ،هلــو الوجــه الشــعبوي يف املجتمعــات اإلســالمية التــي ال
تــزال تبحــث عــن الطريــق إىل الديمقراطيــة .واحلــال أن خطــر الشــعوبية أصبــح أكثــر حــدة ورشاســة يف زمــن
منتديــات التواصــل االجتامعــي.
قبــل أزيــد مــن عقــد مــن الزمــن كنــت متفائـ ً
ـال بــأن منتديــات التواصــل االجتامعــي ســتدفع بعجلــة املامرســة
الديمقراطيــة ،وســتنمي العقــل التواصــي بــدل العقــل األدايت ،اليــوم يبــدو يل أن محاســتي تلــك كانــت زائــدة
عــن احلــد؛ ذلــك أن منتديــات التواصــل االجتامعــي قــد شــكلت أيضــا فرصــة لنمــو غرائــز القطيــع ،والتــي
هــي املنبــع األســايس للفاشــيات بــكل أنواعهــا .هنــاك فعـ ً
ـال خطــر صعــود فاشــيات جديــدة عــى أكتــاف كتائب
التجييــش اإللكــروين ،والتــي يســهل توجيههــا انفعاليــا نحــو أهــداف قــد تكــون مدمــرة لألوطــان والعمــران
واإلنســان.
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السؤال الرابع عشر
ُهزمــت ثــورات الربيــع العــريب التــي نشــدت احلريــة والكرامــة بدرجــات متفاوتــة .أصـ ً
ـال مــا كان للحكــاء أن
حيلمــوا بانتصــار مظفــر هلــا ،أو كــا نشــتهي ،بعــد رحلــة طويلــة مــن الســتبداد ،ويف ظــل ســيطرة ثقافــة معاديــة
للديمقراطيــة واحلداثــة .لكــن ،أل تعتقــد أن الربيــع العــريب ،عــى الرغــم مــن نتائجــه الكارثيــة ،قــد فتــح با ًبــا
ترجيحــا
ليــس بإمــكان أحــد إغالقــه ،وأنــه ســيكون خطــوة لربيــع آخــر مقبــل ل حمالــة ،أم أن الحتــال األكثــر
ً
هــو العــودة إىل الســتبداد ،وكأن قدرنــا أن نبقــى نــدور يف «التاريــخ الدائــري» الــذي حدثنــا عنــه ابــن خلــدون؟

أ .سعيد ناشيد:
يبــدو أننــا حتــى إشــعار آخــر ســنبقى نتأرجــح بــن أتــون الفتنــة وبراثــن االســتبداد ،كلــام حاولنا اخلــروج من
طــوق االســتبداد إال وســقطنا يف جحيــم الفتنــة التــي ال خيرجنــا منهــا إال اســتبداد جديــد قــد يكــون أشــد وطــأة
مــن ســابقه ،وهكــذا دواليــك ضمــن حلقــة مفرغــة شــبيهة بــدورات التاريــخ اخللــدوين كــام ورد يف الســؤال.
لكــن هــل ذاك هــو قــدر تارخينــا اهلجــري؟

بــكل بســاطة ال يمكننــا أن ننجــح يف إقامــة دولــة ديمقراطيــة عــى أرضيــة جمتمــع اســتبدادي يف مســتوى
عالقاتــه األرسيــة واالجتامعيــة واليوميــة .هنــاك درس أســايس يف تاريــخ الفلســفة السياســية :جيــب عــى احلاكــم
أن يكــون حكيــام .قاهلــا مؤســس الفلســفة السياســية ،أفالطــون ،لكــن ملــاذا؟ يكمــن الســبب يف أن مــن يــرد أن
ـادرا عــى أن حيكــم نفســه ً
أوال ،بمعنــى أن حيكــم انفعاالتــه ورغباتــه ،وإال
حيكــم اآلخريــن جيــب أن يكــون قـ ً
ســيغدو طاغيــة يف جمــال السياســة ،وشــق ًيا يف جمــال احليــاة ،وليــس هنــاك مــن هــو أقــدر عــى حكــم نفســه مــن
احلكيــم ،لذلــك جيــب أن يكــون احلاكــم حكيـ ًـام.
يف عــرص الديمقراطيــات حيــث يغــدو املواطنــون كافــة رشكاء يف احلكــم جيــب تعميــم احلكمــة عــى اجلميــع.
إنــه الــدرس الثــاين يف تاريــخ الفلســفة السياســية ،وصاحبــه هــذه املــرة هــو ســبينوزا .إنــه الــدرس الــذي يكملــه
مشــيل فوكــو عــى النحــو اآليت :ال تــأيت الســلطة مــن الفــوق بــل تنبــع مــن التحــت ،مــن داخــل العالقــات
االجتامعيــة اليوميــة بــن النــاس.
هكذا يمكننا أن نسرجع أطروحة أفالطون عى النحو اآليت:

جيــب أن يكــون رجــل الســلطة حكيـ ًـام بحيــث حيكــم نفســه ،فيتحكــم يف انفعاالتــه ورغباتــه ،وذلــك لكــي
يســهل عليــه أن حيكــم اآلخريــن ،لكــن مــا دامــت الســلطة تنبــع مــن التحــت كــام يكشــف فوكــو ،وكــام هــي
أيضــا .ال
قواعــد الديمقراطيــة يف األســاس ،فــال يكفــي أن يكــون امللــك حكيـ ًـام مــا مل يكــن املواطنــون حكــامء ً
يتعلــق األمــر باحللقــة املفرغــة لســؤال أســبقية البيضــة أم الدجاجــة؟ بــل يتعلــق بعمليــة إعــادة ترميــم تطــال
أوال ،ويفشــل املواطنــون أن حيكمــوا أنفســهم ً
األســس هــذه املــرة .حــن يفشــل احلاكــم يف أن حيكــم نفســه ً
أوال،
وحــن تتغــول االنفعــاالت اخلطــرة ،والرغبــات الرشســة ،لــدى عمــوم الناس حكامــا وحمكومــن ،وقتهــا تنفجر
غرائــز التوحــش ،وتنهــار الــدول واملجتمعــات عــى حــد الســواء ،ويصبــح اإلنســان أكثــر رشاســة مــن وحــوش
األدغــال .هنــا تكمــن إحــدى خالصــات الــدرس العمــي والدراماتيكــي ملــا كان يســمى بالربيــع العــريب.
يف بداية ثورة الياسمن كتب صحايف فرني يقول :أهيا التونسيون أين خبأتم اإلسالمين؟!

لكــن ،يف ســائر بلــدان مــا كان يســمى بالربيــع العــريب رسعــان مــا تغــر الســؤال ،وأصبــح عــى النحــو اآليت:
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أهيــا الثــوار أيــن خبأتــم اإلنســان؟!

هنــاك معادلــة قويــة ســبق أن أشــار إليهــا إدوارد ســعيد حــن قــال :ال يمكــن أن تنتــرص الضحيــة عــى اجلــالد
مــا مل تتفــوق عليــه أخالق ًيــا.
أين نحن اليوم من هذه املعادلة؟!

ً
رابعا :كلمة أخيرة
يف ختام حوارنا هذا ،طلبنا من األستاذ سعيد ناشيد أن يتوجه إىل القراء بكلمة أخرة.

أ .سعيد ناشيد:
يف هنايــة روايتــه (كانديــد) وعــى لســان أحــد شــخصيات الروايــة -بعــد أن أدرك اجلميــع خيبــة العــامل -أطلق
فولتــر عبارتــه الشــهرة :ليــزرع كل واحــد منــا حديقته.
ما معنى ذلك؟

انطال ًقــا مــن اخليبــة اجلذريــة ،والتــي ختربنــا بــأن اجلنــة ليســت غــدا ،وأن الواقــع ال يرتفــع رسيعــا ،وأن البنــاء
الديمقراطــي معركــة عقــود طويلــة مــن النفــس الطويــل واالشــتغال املتــأين عــى الــذات ضــد النــوازع البدائيــة
الكامنــة ،وأن احلريــة والعلــم والكرامــة والعدالــة وغرهــا مــن قيــم احلضــارة املعــارصة هــي معــارك عــرشات
الســنن ،وأن معركــة بقــاء النــوع البــرشي لــن تنتهــي بــأي انتصــار هنائــي ،انطال ًقــا مــن تلــك اخليبــة اجلذريــة
يمكــن أن ينبعــث األمــل اجلميــل ،وذلــك بــأن يشــتغل كل واحــد منــا عــى ذاتــه لكــي تواصــل نموهــا يف كل
الظــروف عــوض تدمرهــا بمشــاعر الســخط واحلقــد والتذمــر ،بــأن يشــتغل كل واحــد منــا عــى جمالــه اخلــاص
لكــي جيعلــه مالئــام حليــاة كائــن عاقــل جديــر باحلريــة واالحــرام ،وباجلملــة أن يشــتغل كل واحــد منــا عــى
حديقتــه اخلاصــة ،وبعــد ذلــك ،بعــد ذلــك فحســب ،يمكــن أن يتغــر وجــه الشــارع ،ثــم املدينــة ،ثــم الوطــن،
ويف النهايــة وجــه العــامل ،ولــو بعــد أجيــال طويلــة.

يف كل املراحــل ليــس مطلوبــا مــن األبنــاء ســوى أن يعرفــوا أخطــاء اآلبــاء لعــدم تكرارهــا ،بمعــزل عــن
التعظيــم الــكاذب ،والــذي هــو مــن بقايــا «عبــادة األســالف» ،كــام أنــه تغطيــة عــن عقــدة ذنــب كامنــة.
يف األثناء هل ننتظر؟

هل نضحي بجيل أو جيلن أو ثالثة؟

لــن يكــون األمــر كذلــك ،مــا دام كل واحــد منــا ســيعتني بحديقتــه وردة وردة ،وســيمنحها قطــرات املــاء
ـرا،
ـرا ،ســيتعاون كثـ ً
الكافيــة بمعــزل عــن وعــود الغيــوم الســابحة يف الســامء ،ويف ســبيل ذلــك ســيتعلم كثـ ً
ـرا.
وسيســتمتع كثـ ً
تلك هي العربة الباقية مما كان يسمى بثورة الياسمن.

لعلهــا عــربة ال ختلــو مــن نفحــة شــاعرية .لكــن ربــام صــدق هولدرلــن حــن قــال :يقيــم البــرش يف هــذا العــامل
شعر ًيا .
ويف مثل هذه اإلقامة كثر من العزاء.

246

ملف خاص
في الذكرى
الثالثين لرحيل
إلياس مرقص
كلمة التحرير
هيئة التحرير؛ العدد األول من مجلة
ُ(رواق ميسلون)
افتتاحية
حازم نهار؛ مئوية ميسلون ..ثقافة
تواجه المخرز
دراسات فكرية سياسية (ملف العدد:
المسألة الوطنية السورية)
جاد الكريم الجباعي؛ المسألة
الوطنية في سورية ..مقاربة ثقافية
منير الخطيب؛ صدمة الحداثة
والوطنية السورية
أحمد سمير التقي؛ ما بين سايكس
بيكو والدولة-األمة
جمال الشوفي؛ الوطنية والمواطنة:
أسئلة منهجية وحوار مفتوح
سائد شاهين؛ نحو مواطنة يحتاجها
السوريون
ريمون المعلولي؛ نقاش حول
الوطنية السورية
فادي كحلوس؛ الهوية الوطنية
السورية
مقاالت رأي (ملف العدد :المسألة
الوطنية السورية)
صالح بدر الدين؛ في البعد الوطني
للقضية الكردية السورية
فايز القنطار؛ الهوية الوطنية
والمسألة الطائفية
السعر  15دوالرات

حسام ميرو؛ الهوية الوطنية والنضال أيوب أبو دية؛ (نقد العقالنية العربية)
لبناء دولة المواطنة
بين إلياس مرقص وسمير أمين
أحمد
مظهر سعدو؛ الوطنية
هيثم توفيق العطواني؛ الروح
السورية ً
أوال
النقدية في فلسفة إلياس مرقص
قضايا
أحمد معاذ الخطيب؛ مسار الخروج
الطويل
أكثم نعيسة؛ مالحظات بخصوص
الحركة الديمقراطية السورية
محمود الوهب؛ قراءة في واقع
اإلسالم السياسي وآفاقه
ياسر حسون؛ آن لنا أن نقف أمام
المرآة
يوسف فخر الدين وهمام الخطيب؛
الصراع السوري اإلسرائيلي

حوار العدد
حوار مجلة (رواق ميسلون) مع
المفكر المغربي سعيد ناشيد

جلسة حوارية :اإلثنيات والوطنية
الديمقراطية في سورية
المشاركون :حسام الدين درويش،
راتب شعبو ،مضر الدبس،عماد العبار،
عبد المجيد عقيل ،حازم نهار
مدير الجلسة :يوسف فخر الدين

ترجمات
رايموند هينيبوش؛ الهوية وتشكل
الدولة في المجتمعات متعددة
الطوائف -ترجمة عمر حداد
دي فرانسيسكا فارفيلو؛ رقمنة
األنماط الثقافية-ترجمة ورد العيسى

إبداعات أدبية
فرج بيرقدار؛ ثالث قصائد؛ (أريد)،
(وبعد)( ،كقلب أمه)
سميح شقير؛ ثالث قصائد؛ (ليس
بعد)( ،قالت لي أمي)( ،لو)
سمير قنوع؛ رغبة (قصيدة)
حسام حنوف؛ لعب الكبار (قصة)

مراجعات وعروض كتب
سورية األخرى ..صناعة الفن
المعارض؛ ميريام كوك
سورية الدولة والهوية؛ خلود الزغير

دراسات ثقافية (في الذكرى الثالثين
لرحيل إلياس مرقص)
عبد الحفيظ الحافظ؛ إلياس مرقص
الغائب الحاضر
عبد الحسين شعبان؛ إلياس مرقص:
وثائق
المثقف األول
كمال عبد اللطيف؛ النظرية ،العقالنية إعالن الوطنية السورية
والتاريخ في أعمال إلياس ُمرقص
حقوق اإلنسان والمواطن الفرنسي

