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الفصل اخلامس
أتسيس االجتماع

مكث الصديقان يرنوان إىل النيل يتهادى يف تدفق وئيد ال ينقطعُ .تر نمة فييي موجيات رقيق
تلتقط ضوء النهار فتنشره حوهلا يف حوار صامت فرح .بعد قليل ،ستةتزج هذه املوجيات بزرق ال يبدو
هلا آفر .سيتغري مذاقها وقوامها لكن طبيعتها ،املاء ،لن تتغري .ولن تلبث صورهتا أن تتبدل مرة أفرى،
فتعلو خبارا شيييا مث تتجةع سحااب متكاثيا تزجيه الريح جنواب ليهطل مدرارا .فتختلط ابلرتب احلةراء
ويتغري لوهنا وقوامها لكن طبيعتها ،املاء ،لن تتغري .مث تعاود رحلتها األبدي إىل أن تمري وادع أمام
موقعهةا هذا من جديد ،تلتقط ضوء النهار فتنشره حوهلا يف حوار صامت فرح.
 كنت أتماءل اي ’’حمب‘‘ ...أفرجت تلك الكلةات ’’حمب‘‘من أتمالته ،فالتيت إىل صديقه منصتا ...
 لقد أوصلنا حواران ،فيةا أتصور ،إىل تكوين فكرة جامع واضح وبميط عن موقينا منالوجود وموقينا من الرتاث وموقينا من العامل وموقينا من تعامل ميكرينا مع كل هذه القضااي.
مل يكن ذلك ابملهة المهل وسط كل ما تراكم من آراء وأقوال على مدى األعوام والقرون ...
متهل ’’راجي‘‘ بره مث أضاف بنربة خيتلط فيها االكتشاف ابلتوكيد:
 واألمر الذي ال ييتأ يثري دهشيت هو أننا فعلنا ذلك دون أن نلجأ إىل رؤي ممبق أو إىل نظريمعين  .مل نصل إىل هذه اليكرة اجلامع الواضح اعتةادا على أي من هذا .بل ابلعكس متاما،
مل نصل إىل ذلك إال ابلنظر إىل ما تقوله ’’جترب ‘‘ الوجود املباشرة .ولعل هذا هو ما يضيي
على تلك اليكرة اجلامع الواضح صي اإلقناع ،يف رأيي على األقل .هي ليمت جمرد فكرة
تماق .بل هو فهم ينبثق من أساس جترييب يتيح لكل منا أن خيترب ما يقوله هذا اليهم على
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أرض جتربته املباشرة .ولذلك كان حواران أشبه ببحث حقيقي ال تُعرف نتائجه سليا ،أي قبل
عرض ما تناولناه تباعا من ممائل على ما تقوله جترب الوجود ...
متهل ’’راجي‘‘ يف حديثه مث أضاف:
 واآلن أتماءل ،وحنن جنلس غري بعيد عن ذلك امليدان املشهود ،هل بوسعنا أن نعرض ما مرتبه بالدان مؤفرا من تطورات على جترب الوجود ،عمى أن خنرج من قراءهتا ،يف ذلك الضوء،
بيكرة جامع وواضح أيضا عن تلك التطورات؟ واألهم أن خنرج منها بيكرة هادي لنا يف
فضم تلك االستقطاابت والرتبصات ،واإلحباط واليأس ،بل واملواجهات الدامي ...
تدفل ’’حمب‘‘ مقاطعا:
 على رسلك اي صديقي  ...هي جمرد اجتهادات ترهتن حبدود فربتنا ... لكين أشعر ،مع ذلك ،أبن ما تشري إليه هذه االجتهادات يتضةن ،يف تصوري ،قدرا ال خييىمن الصواب .صواب تراه من بداه اإلقناع ،أو من خماطبته حلقيق ما دافلك تدعو إىل
مواصل التأمل ،أو من صدى ما من الصدق تمتشعره فيه ...
توقف ’’راجي‘‘ عن االسرتسال مث قال بنربة ضاحك :
إيل أن استخدامنا هذا لتجرب الوجود أشبه ابستخدام الميةيائيني القدماء حلجر
 خييل َّاليالسي  ،حيولون به املعادن الرفيص إىل ذهب  ...بل لعل فكرة استخدام حجر فالسي
مزعوم حيول األشياء اليت يعاجلها إىل ذهب مل تكن إال تعبريا رمزاي عن حماوالت قريب مما نيعله
حنن هنا يف حواران .فكيف كان ابستطاعتهم يف تلك القرون الغابرة اليت سادها استبداد فظ،
أن يتحدثوا عن امليارق األساسي للوجود ،وأن يعاجلوا هبا كل ما يرونه من أمور؟ فهل كانوا
يقصدون ابملعادن الرفيص األشياء واألحداث منظورا إليها من منظور االنيصال التام بني
املطلق والنميب ،مث ال تلبث هي ذاهتا أن تتحول ذهب ،أي إىل إشارات إىل احلكة  ،عندما
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تقرأها ابستخدام حجر فالسي رمزي ،أو بنور جترب الوجود  ...رمبا كان عليهم أن يلجأوا إىل
تشبيه من قبيل حجر اليالسي  ،يف حني أنه ليس ،رمبا ،سوى نور احلضور الواعي ...
جلس الصديقان يتأمالن ما قاله ’’راجي‘‘ الذي مل يلبث أن أضاف متةهال كأنه يمتكشف ما يقوله
مع صديقه:
 املمأل ليمت إذن ممأل فالسي  ،بل ممأل فلمي ابملعىن االشتقاقي لليظها اليوانين ،أي’’حب احلكة ‘‘ .احلكة اليت تمةعها فيرتدد صداها بشكل ما يف أعةاق النيس ،كأهنا
موسيقى صافي تعكس تناغةا كامنا بني الواقع والوجدان ...
 على ذلك ال يكون حجر اليالسي هذا حجرا ماداي عليك أن تبحث عنه يف مكان ما ،ليسشيئا ماداي ميكن أن حيوزه شخص أو فئ ما .بل يكون هو نور احلكة املوجود يف ابطن كل
إنمان ...
 وهذا ما يدعوين ألن اقرتح عليك أن نمتكشف إذن ،يف نور جترب الوجود هذا ،ما مر بنا يفالمنني املاضي من تغريات ...
 كأنك تدعوان إىل التوغل يف حقل ألغام! بل وإىل تيكيك هذه األلغام إن أمكن! هذه احلةاس فيها جانب خميف ،فنحن لمنا متحدثني رمسيني ابسم جترب الوجود! ... وهل تناول بعض التحوالت المياسي ميكن أن يكون أفطر من مناقش قضااي معىن الوجودذاته؟
ظل ’’حمب‘‘ صامتا بره مث قال:
 إين أتماءل هل آن أوان احلديث؟ -هل تشري إىل ’’حالتك‘‘ إابن الثورة؟
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علي من حني آلفر صور ملا حدث يوم سران يف تلك املظاهرة ظهر اجلةع
 ال تربح ،نعم ،تطل َّالثامن والعشرين ...

ظل ’’حمب‘‘ ممتغرقا يف صةته ،فحاول ’’راجي‘‘ تشجيعه على احلديث قائال:
 كان يوما مشهودا! نعم  ...فةا كادت صالة اجلةع تنقضي حىت فرج الناس من اجلامع يتدفقون يف الشارعالكبري .بدأ كل شيء مبجةوع صغرية سرعان ما انضةت إليها مجوع تقاطرت من الشوارع
اجلانبي حىت م أ جمم املظاهرة هنر الطريق .وما هي إال حلظات حىت ارتيع هتاف يرج األرض
رجا ويرتدد مدواي يف جنبات المةاء’’ :الشعب يريد إسقاط النظام‘‘ .كان موقيا مهيبا .مث
حملتك تشار يف اهلتاف بكل ما أوتيت من قوة ومحاس ...
صةت ’’حمب‘‘ بره  ،ليةهد كعادته لنقط جديدة مث قال:
 لكن كيف كان للةرء ،مع كل هذا التعاطف ،أن ينتشي بذلك اهلتاف  -الشعب يريد إسقاطالنظام  -دعك من أن يشار فيه ،وهو يعرف أن النظام املطلوب إسقاطه ليس قائةا يف
اخلارج ،بل ...
توقف ’’حمب‘‘ مث أضاف ممتدركا:
 أو هو قائم يف اخلارج نعم ،لكن هذا القائم يف اخلارج ما إال هو انعكاس للتصورات الشائععةوما عن أتسيس االجتةاع ،وتلك كامن يف الباطن ،يف ابطن أغلبي هؤالء الذين يرددون
ذلك اهلتاف اآلن ملقني أبرواحهم ذاهتا وراءه  ...هذا القائم يف اخلارج املطلوب إسقاطه ما هو
إال انعكاس ملا هو قائم يف الدافل ،انعكاس لبىن دافلي عةيق تتعلق بيهم مصدر الشقاء
والمعادة ،بتصور اهلدف احلقيقي من احلياة ،وبطبيع العالق مع اآلفرين يف حيز االجتةاع،
وبدوافع اإلنمان ،وبطبيع اليعل ،وبوزن العنصر الظاهري والباطين يف كل ذلك ...
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التقط ’’حمب‘‘ أنياسه مث واصل حديثه:
 مث ما لبث أن حدث الصدام املنتظر مع قوات الشرط املتةركزة عند التقاطع الرئيمي .فاهنالتالقنابل املميل للدموع وتتابعت أصوات طلقات ال تُعرف طبيعتها .فتشتت جمم املظاهرة بني
جماميع تكر وتير ،تتيرق وتتجةع ،وتاول افرتاق ذلك احلصار .وامتدت أيدي الناس تلتقط
ما تصل إليه من حجارة ...
سكت ’’حمب‘‘ بره مث ما لبث أن قال متةهال:
 ولكن حدث آنذا شيء غريب .كان الناس منصرفني إىل مواجه الشرط ببمال تشي أبنالكيل قد فاض .وكان عليك أن تيعل مثلةا ييعلون .لكن ،يف وسط هذا الصخب والتدافع،
حلت دافلي فجأة حلظ صةت .صةت أشبه بيصلك الصوت متاما عن املشهد .مث وجدتين
اتطلع إىل جمندي الشرط اآلتني من قرى العوز وقد هدهم البؤس والتقزم فأجدين أشعر جتاههم
ابلتعاطف أيضا .ووجدتين انظر دافلي فال ابصر أي منطق عنف ميكن متدين بطاق استةدها
إللقاء احلجارة ...
 ال خييى عليك ابلطبع أن هؤالء البؤساء كانوا يُمخرون إلدام القهر وأن أقراهنم يُملطونضروب التعذيب على الناس يف األقبي والمجون ...
متهل ’’حمب‘‘ يف حديثه مرة أفرى وظل ’’راجي‘‘ يرتقبه:
 نعم ،وجدتين أتعاطف مع الناس واجلنود تعاطيا ينيطر له القلب حقا ،ولكن وجدتين يف نيساللحظ ال أقر ما ييعالنه كالمها ،حىت مع تيهةي لدوافع وظروف كل منهةا .مث وجدتين أنظر
يف ابطين فال أجد سبيال ال ملشارك هؤالء وال إىل جماهب أولئك ،بتلك المبل املتاح آنذا
 ...فأمور احلياة واملوت أجل من أن ُحيتكم فيها إىل هذه التصورات أو إىل تلك احلجارة ...
سكت ’’حمب‘‘ بره مث قال ممتدركا:
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 ابلطبع قضي العنف ال يمتغرقها ذلك املوقف احملدد ،لكن ذلك هو ما حدث على أيظللت أايم يناير وفرباير أتعاطف مع املنتيضني كبشر يتياوت ما يعانونه من
حال  ...وهكذا ُ
بؤس مادي أو معنوي ،وأتوجس من التصورات اليت يضةروهنا للخروج من هذا البؤس ،ولتأسيس

االجتةاع ،ولليعل يف احلياة ...
 اليعل يف احلياة! وهل كان هذا هو وقت االهتةام أبمور من هذا النوع؟ كنت أتصور أن املطلوب إسقاطه كامن يف الباطن أساسا ،يف التصورات الشائع عن جمةلاألمور اليت تدثنا عنها وعن انعكاساهتا االجتةاعي والمياسي  .وتلك هي اليت جيب إسقاطها،
أقصد جيب تغيريها ،أوال ،قبل أن يبدأ أي فعل ييضي إىل تغيري حقيقي ...
 حىت إن كان بوسعي أن أتيهم موقيك اآلن ،فلم أكن أقره يف تلك اللحظ المحري ... كان ذلك يتعارض ابلطبع مع حال النشوة العارم اليت طغت على كل شيء .ولطاملا رأيتكآنذا ختطب يف الناس ،وتنظم االعتصام ،وترتب أمور املعيش  ،وتدبر وسائل العالج ،وتكتب
البياانت ،وتشار يف املداوالت ،وتديل ابملدافالت .وكنت تنظر يل نظرة خيتلط فيها اللوم
ابليتور ،واالعرتاض ابالهتام ابلتقاعس وأشياء أفرى -وكان كل ذلك أكثر من ميهوم .كنت
أقرأ يف نظرتك تيمريات ملوقيي شاء كرمك أن تدفرها لنيمك ال لشيء إال شياع صداقتنا
املديدة  ...وكيف ال أتيهم نظرتك آنذا  ،وتلك النشوة العارم قد فاضت حىت ختطت احلدود
إىل درج أن أانسا من بلدان أفرى شرقا وغراب ظلوا طوال تلك األايم املشهودة مرابطني أمام
شاشات التليزيون يتابعون ما حيدث يف امليدان حلظ بلحظ  ،دون أن يُعرف عنهم أهنم اهتةوا

بمياس من قبل ،حىت ما خيص منها شؤون بالدهم هم .فةا ابل من كان مهه الصادق -
مثلك  -هو ’’تغيري الواقع‘‘ إىل األفضل؟ يبدو أن تلك األحداث ...
 -أحداث؟ هل تمتنكف أو تمتكثر أن تطلق عليها اسم ’’ثورة‘‘؟

 ليس ملا قد تتخيله من أسباب اي ’’راجي‘‘ ،وأرجو أن أنيت لذلك يف موضعه على أي حال.كنت أقول إن تلك األحداث قد ممت ،فيةا يبدو ،وترا عةيقا يف نيوس الناس عةوما .يبدو
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أن هنا شوقا عةيقا لدى الناس يف كل مكان ألن يتخلصوا من سطوة كل ما يتحكم فيهم.
فتعلقت قلوهبم مبشهد امليدان وهم يرون أانسا يكتشيون ما الحتشادهم معا من قوة غالب
يريدون أن يقرروا هبا املمتقبل الذي يصبون إليه ،فال يركنوا للةصري الذي طاملا تدفلت يف
تشكيله مصاحل جبارة ومؤسمات عاتي  ...لكن ذلك كان جانبا فقط من الصورة .أما اجلانب
اآلفر فهو أن سطوة ما يتحكم فيهم كامن يف دافلهم ابلدرج األوىل ،كامن يف تصوراهتم عن
سبب كل ذلك البؤس وسبل اخلروج منه .وإن مل تتغري تلك التصورات التغري العةيق املطلوب،
فكل ما سيجرتحونه من حماوالت ،إن قدر هلا النجاح ،لن يمير يف أفضل األحوال إال عن
تمني جزئي هنا أو هنا  .أما أعةق أشواقهم فمتظل تنتظر ...
 كنت اتطلع إليك حينها نعم ،وأمتىن أن أرا تتحدث يف إحدى هذه احللقات اليت كانتتتشكل تلقائيا يف امليدان ...
 وهل كان أحد على استعداد ألن يمتكشف آنذا رؤي مثل اليت نتناوهلا هنا يف حواران ... ولعل هذا هو مصدر تةمي ألن نعود اآلن إىل تناول تلك ’’األحداث‘‘ ،كةا تقول ،وقدطرأ عليها ما طرأ ،وبعد أن انقشنا ما انقشناه يف نور جترب الوجود ، ،فرمبا أاتح لنا كل ذلك
أن ننظر إليها تلك النظرة اجلامع الواضح والبميط ...
 لنحاول إذن ...صةت ’’حمب‘‘ حماوال استجةاع أفكاره ،مث قال:
 لنبدأ أوال أبصل األمور .واألصل أن احلياة ،يف نور جترب الوجود ،ليمت مشكل على اإلطالق،بصرف النظر عن الظروف اخلارجي المائدة .احلياة ال تصبح مشكل إال عندما تُمند اهلوي
إىل أشياء ،ال إىل احلقيق الواعي ابألشياء .وتندرج ضةن هذه األشياء ذلك الكيان البدين
الذهين الذي يتلبس إحماسنا ابهلوي فنتصور أنه جوهران ومقر ذاتنا ،يف حني أنه جمرد جدائل
من األفكار واألحاسيس البدني واإلدراكات احلمي  ،وكل ذلك يظهر على سطح الوعي،
احلقيق الواعي ابألشياء ،مقر هويتنا احلقيقي  .ال تصبح احلياة مشكل إال عندما ’’يبدو‘‘ أن
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الوعي قد تقلص يف نقط فردي تتوحد بظروفها اخلارجي تلك ،سواء سادها الشظف أو غةرها
الرغد .وهذا التقلص الظاهري للوعي ،فيةا يُتصور أنه كيان فردي يتوحد بظروفه اخلارجي
بصرف النظر عةا فيها من عمر أو يمر ،يقرتن بشعور عةيق بنقصان وجودي ،ألنه ابتعاد
عن طبيعتك احلقيقي  .ألنه انكةاش لليضاء يف نقط  .كيف ميكن للنقط املتقلص هذه أن
تعرف البمط أو الييض؟ ال سبيل أمامها كي تعرف البمط والييض إال أن تدر أن جوهرها
هو هذا اليضاء ذاته .لكنها وهي أسرية هذا التقلص ،ال جتد ميرا من االنغةاس تلقائيا يف
كدح تعويضي للتحرر من ذلك التقلص ،لمد ذلك النقصان الذي يشعر به معظم الناس يف
أعةق نقاط وجودهم .وكيف يمتطيعون أن يمدوه  -وهم يرون أهنم جمرد شيء  -إال ابللجوء
إىل أشياء أفرى .تشيئ الوعي هذا ،أي توهم الوعي أنه كامن يف شيء أو أن جوهره شيء
موضوعي ما ،هو هنا الكيان البدين الذهين ،أو ’’األان‘‘ ،هو مصدر البؤس احلقيقي ،وليس
اليقر املادي .ولو أجلت البصر حولك لتبينت أن الوفرة اخلارجي مل تنجح مطلقا يف سد ذلك
النقصان الدافلي .رمبا توحي أبهنا متلؤه مبا تتيحه الوفرة من سبل التلهي .لكن النقصان
الوجودي يبقى قابعا هنا دوما ،ألنه انشئ عن أمر خمتلف كلي  .وما كل ذلك التلهي إال
وسيل للهروب منه ،لكنها وسيل ال ميكن أن يكتب هلا جناح .ويتخذ هذا الوعي املتقلص
ظاهراي ،إذن ،هيئ ’’أان‘‘ تمعى لتعويض النقصان الوجودي بتكرار التجارب اليت أسقطت
عليها دالالت إجيابي واليرار من التجارب اليت أضيت عليها دالالت سلبي  ،وقد أمسينا منط
’’التشغيل النيمي‘‘ هذا ،كةا تذكر ،منط أتكيد األان لنيمها ،أو افتصارا ،منط أتكيد األان.
وتنمى ’’األان‘‘ أهنا جمرد فكرة ،أي جمرد شيء من األشياء يف هناي املطاف ،حىت لو كانت
’’فكرة أوىل‘‘ ،أو فكرة من نوع فاص .من نوع فاص ألهنا ختتطف إحماسنا ابهلوي  ،ألهنا
تمتةلك ما يدور دافلها من أفكار أفرى وأحاسيس بدني وإدراكات حمي  ،فتصور لنا أهنا
هي مقر اهلوي احلقيق  .فال تصبح مضامني الوعي هذه  -أي األحاسيس واألفكار  -جمرد
موجيات تظهر وختتيي على سطح الوعي ،بل أتيت األان وتبمط ِمالطها ليجةع  -على صعيد
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الدالل الذهني النيمي  -تلك القطع املتناثرة فتخلق منها كياان مصطنعا يتصوره معظم الناس
مقرا هلويتهم .فيصبح مقر هويتهم يف هناي املطاف مزجيا من األفكار واألحاسيس البدني
واملشاعر واإلدراكات احلمي  ،وليس الوعي الذي يظهر كل ذلك على سطحه أو يف فضائه.
ويف اللحظ اليت يبدو أن الوعي قد تقلص فيها وختيل أن األان هي مركز الرؤي حيدث االنيصال
عن فضاء الرؤي  ،عن الوعي ،عن املطلق .ملاذا نقول ختيل :نقول ختيل ألن تلك حمض فكرة
أفرى تظهر يف فضاء الوعي .ويف اللحظ اليت يتشيأ فيها الوعي ،أي يف اللحظ الذي تتخيل
فيها إذن أنه شيء  -ألن اليكرة ما هي إال شيء ُمدر  ،ما هي إال شيء يف هناي املطاف -
يف هذه اللحظ ال تكون هذه اليكرة معربة عن طبيع الوعي بل معربة عن تقلص اليضاء يف
نقط زائل  ،فيظهر النقصان الوجودي تلقائيا وفوراي ،وهذا هو اخلروج من اجلن  .فاجلن والنار
ليمتا مكانني تذهب إليهةا بل مها مكاانن تنطلق منهةا .كيف؟ ألن اجلن والنار مها أساسا
حالتا وعي .وملا كان ما حيدث يف هذه اللحظ هو ما يقرر ،من منظور الزمن املتتايل ،مصري
ما حيدث يف اللحظ التالي  ،فإن أردت أن تذهب إىل اللجن يف اللحظ التالي كان عليك أن
تنطلق من اجلن يف هذه اللحظ  .وإن أردت أن تنجو من النار يف اللحظ التالي  ،كان عليك
أن تنجو منها يف هذه اللحظ  .فكل شيء يتقرر مصريه يف اآلن الوحيد القائم يف الزمن
المرمدي .إذا كنت تريد أن تكون جذراي حبق ،أي أن تتوجه إىل جذر األشياء ال إىل نواجتها
الثانوي  ،فاعرف أن هذا هو جذر الشقاء .جذر الشقاء ألن عنه يصدر كل شقاء الحق.
فجذر الشقاء هو واقع إدراكي أساسا .أما جترب الوجود فتقول لك إنك لمت هذا الوعي
املتقلص يف كيان أانوي متخيل ،بل اليضاء الذي يظهر فيه ذلك الكيان ،وكل شيء آفر.
ويف نور هذا اليهم تصبح احلياة على العكس مناسب لالحتيال مبعجزة الوجود يف كل حلظ ،
وذلك مهةا كانت الظروف اخلارجي  .فهذا النقصان لن متلؤه أي نقاط حمدودة أفرى ،مهةا
تكاثر عددها أو تباينت أنواعها .لن يمده سوى إدرا أن اجلوهر هو ذلك اليضاء الذي
يظهر فيه كل شيء ،فضاء الوعي .وما أن تُد ِر أن هويتك احلقيقي هي ذلك اليضاء ،وأن
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هذا االنكةاش مل حيدث حقا إال يف الظاهر املتخيل ،إال بمبب طريق خمصوص يف النظر،
حىت يتالشى ذلك النقصان تلقائيا وفوراي .وعندئذ تتماءل :ما مصدر تلك األشياء اليت تظهر
على سطح الوعي واليت ال تيصلها عنه أي مماف  ،واليت ال تمتطيع أن تدد نقط ما تقول
عنها هنا ينتهي الوعي وهنا يبدأ اخلارج .وتتماءل ما مادة تلك األشياء إن مل تكن هي الوعي
ذاته .وهكذا تنتبه للةيارق األساسي للوجود :املطلق املتجلي على هيئ النميب .ليس أن النميب
غري هام .كيف يكون غري هام ،وهو مادة املطلق نيمه .لكنه ال يصبح قائةا بذاته ،فهو جمرد
جتل حلقيق أكرب .وال يصبح مقرا للهوي  ،فاهلوي هي ذلك املطلق الذي ال ميكن أن يطاله
اليكر .ألن أي فكرة تبزغ ،لن تبزغ إال على سطحه .وتدر عندئذ أن هذا الشعور ابلذات
الذي تنتحله األان ومها ،إمنا حييل إىل املطلق الذي هو ذاتك احلقيقي  .وتدر أنك لن تعرف
املطلق أبدا كةوضوع ،فهو سيظل دوما متعاليا ميارقا .ولكنك ،مع ذلك ،تعرفه معرف ذاتي
كأعةق نقط يف وجود  ،كطبيعتك احلقيقي  .عندما ينتبه اإلدرا هلذه احلقيق يتبدل وزن
الدافل واخلارج ،أو الباطن والظاهر .ما أمهي العمر أو اليمر ،ومها ليما صي جوهري لوضع
هنائي يف ذاته .مها جمرد أشياء عابرة على سطح الوعي .عندما ال يمتةلكهةا كيان يتصور أنه
مركز الوعي وبؤرته ويتوحد هبةا ،ال يصبحان ال مصدرا للشقاء وال مصدرا للمعادة .وعندئذ
تبصر أن احلري احلقيقي تكةن يف اخلطوة األوىل ال يف فطوة أفرية أو الحق  .وتدر أن تلك
هي الثورة احلقيقي الوحيدة .فاحلري احلقيقي  -أي اليت تولك حقا إىل كائن حر  -لن أييت
لك هبا ال تغيري نظام وال تبديل أي عنصر فارجي .وعندما يتبدل اليهم على هذا النحو
حيدث عندئذ شيء هام آفر :تدر وحدتك اجلوهري مع كل شيء .فكل ما هنالك هو
الوعي ،وأنت ذلك .وعندئذ ترى مظاهر العمر وينيطر هلا قلبك ألنك تريد أن ختيف كل
صور املعاانة ،حىت الظاهري منها .ألنك بعد أن رأيت احلق ،يتةلكك تلقائيا احلب أو اخلري.
واآلن ،فإن اليعل الناشئ عن احلق واخلري يكون تعبريا تلقائيا عن اجلةال .املمأل ليمت ،كةا
ترى ،عدم اكرتاث ...
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 على الرغم من مجال هذا الوصف ،فرمبا رأى البعض أن هذا كالم انس ال يعرفون املعاانةاحلقيقي اليت يكابدها من يقاسون اليقر والعوز ...
أفذ ’’حمب‘‘ نيما عةيقا وظل صامتا حىت سرت آاثره دافله مث قال:
 نمتطيع أن جنيب اي ’’راجي‘‘ عن هذه املالحظ بطريقتني .وإذا أردان أن نبدأ أوال ابلطريق’’األقل أصال ‘‘ ألمكننا أن نتماءل :أليس اليقر انجتا عن سيطرة البعض مبا يتيح هلم أن
يعظةوا مصاحلهم على حماب اآلفرين؟
 هذا ابلضبط ما يريدون التنبيه إليه ... وعندما أزيح هؤالء البعض عن مواقع الميطرة ،أمل حيل حملهم آفرون يعظةون مصاحلهم علىحماب اآلفرين أيضا؟
 وعلى الرغم من ذلك ،ال يمتطيع أحد أن ينكر أن حياة الناس قد تمنت يف أماكن كثريةمن العامل ...
 إذا كان كل ما تمعى إليه هو زايدة مقدار الراح املادي  ،فال تثريب عليك .فهو هدف ال غبارعليه يف ذاته ،بل قد يكون حمةودا وسارا ،يف حدود ما يتوفاه .لكن المؤال احلقيقي هو :هل
ميكن أن يكون الملو يف اجملال المياسي  -الذي يكلف الناس حياهتم أحياان  -مرتبطا برؤي
ُت ِقق اخلالص من أسباب الشقاء احلقيقي أيضا؟ هل مث فعل ميثل حال جذراي على كل
املمتوايت فيخلصك من الشقاء اليردي وحيقق لكل الناس ليس فقط وسائل الراح املادي
بقدر ما تتيمر ،بل يؤسس يف الوقت نيمه اجتةاعهم على ركائز كالني ؟ هذا هو المؤال
احلقيقي ،فيةا أتصور ...
 ذلك يكون سبيال يمتحق االستكشاف ... نعم ،ألن االحنصار ضةن حدود زايدة مقدار الراح املادي لن يقضي على شقاء اإلنمان.ملاذا؟ دعك اآلن من أن ال مصدر الشقاء وال حل الشقاء بكامنني يف العامل اخلارجي .دعك
من هذا مؤقتا ،ولنتماءل :عندما انكةش اليقر وتراجع العوز ،أمل يتخذ الشقاء أشكاال جديدة
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كل من اطلع على احلياة يف جمتةعات جتاوزت حال العوز
حىت على هذا املمتوى املادي؟ و ُ
األساسي سيقول لك إن اليقر قد اختذ فيها شكال جديدا هو اإلحماس ابحلرمان من سلع
كانت تعد ابألمس فقط سلعا ترفي  ،وإن اإلحماس ابلتخلص من اليقر يرتبط يف أحيان كثرية
مبقدار إشباع الولع االستهالكي واحملاكاة االقتنائي  .أفال يعين ذلك أن طريق إشباع تلك
االحتياجات األولي تمتنمخ معايري اإلشباع اليت أرساها املرتفون مبا تنطوي عليه من هنم
تعويضي وقتل للحياة وتبديد ملوارد الكوكب؟ أال يوحي ذلك أبن هنا دافعا أعةق من إشباع
تلك االحتياجات هو الذي حير أفعال الناس ،دافعا أمسيناه ’’منط أتكيد األان‘‘؟ وأمل يظل
الشقاء يطل على الناس من أوجه احلياة األفرى كلها؟ اليقر ليس هو سبب الشقاء .واألمر
نيمه ينطبق على املرض .ليس املرض سببا للبؤس .ويكييك أن تنظر إىل حال األصحاء ،هل
فلت حياهتم من البؤس لتةتعهم ابلصح ؟ ال يقول أحد ،بطبيع احلال ،إن اليقر أو املرض
أشياء مجيل ينبغي احلياظ عليها ،أو أشياء ينبغي التمامح معها ،أو التغاضي عن التخلص
منها ،أو عدم االكرتاث مبن يعاين منها .بل هو توجيه لالنتباه إىل أهنا ،مع ضرورة القضاء
عليها ،ليمت سبب الشقاء النهائي ...
وما لبث ’’حمب‘‘ أن قال ممتدركا:
 كيف ميكن ختيل أننا إذ نقول إن اليقر ليس هو مصدر الشقاء نقصد أننا ال هنتم ابلتخلصمنه ،أو ال نكرتث مبن يعانون ويالته؟ ورمبا قادان ذلك إىل الطريق الثاني يف الرد على املالحظ
املتعلق ابرتباط الشقاء ابليقر ...
هدأ صوت ’’حمب‘‘ وهو يقول مؤكدا:
 تصور أن احلل يتةثل يف القضاء على اليقر أو تمني ظروف املعيش وفقط ينطوي يف احلقيقعلى جانب مأساوي ميجع .إذ أنه يقزم الناس ويبخمهم إمكاانهتم احلقيقي  .فال ينظر إليهم
إال كأانوات تمعى إلشباع احتياجاهتا األولي  ،اليت ال فالف على مشروعيتها يف ذاهتا .لكن
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األمر ال يتوقف هنا .فالناس ليموا جمرد بطون فاوي أو ممتلئ  ،بل هم أساسا كائنات حرة يف
جوهرها .واملهم هو تعرييهم بمبيل اخلالص احلقيقي ،ال دفعهم إىل سبل خلالص ومهي لن
يلبثوا أن يواجهوا فيه الشقاء وقد أطل عليهم جمددا من كاف اجلهات .كال ،فالتعاطف احلقيقي
مع من يعانون ويقاسون يعين أن تدهلم على سبيل تذوق التحرر احلقيقي ...
 ولكن إذا كانت احلياة ليمت مشكل بصرف النظر عن الظروف اخلارجي  ،أي إذا كان كلشيء جيدا كةا هو على حاله ،فلةاذا فعل أي شيء على اإلطالق؟ ملاذا تغيري أي شيء
أصال؟
 فِعلُك عندئذ ال يمعى لتحقيق أي نتيج ... وهل هنا فعل ال يمعى لتحقيق أي نتيج ؟ اليعل الناتج عن هذه الرؤي ليس تعويضا لنقصان ،وليس وسيل لتأكيد األان ،وليس تكرارا ملاعرفناه يف املاضي وإسقاطا له يف املمتقبل ،يف هذا االغرتاب عن احلاضر اخلالد أبدا .اليعل
يكون عندئذ وليد اكتةال وفيض ،ومن مث يكون حمررا من احلاج إىل إثبات أي شيء ،أو
بلوغ أي غاي ...
ابتمم ’’حمب‘‘ مث قال من فوره:
 أنت تمعى طبعا مبا تيعله إىل تقيق شيء ما على املمتوى الوظييي الظاهري .لكن ذلك أمرال ترهتن سعادتك أو شقاؤ ببلوغه أو عدم بلوغه .إن تقق فخري وإن مل يتحقق فخري أيضا.
كل شيء جيد ،نعم ،لكنك تيعل ،مع ذلك ،ما يشري إليه احلب ،دون انتظار لنتيج ما،
دون ربط المعادة أو الشقاء بنتيج بعينها .ألن المعادة ليمت يف أي نتيج بعينها بل يف
احلضور الواعي بكل نتيج يقدر هلا أن تتحقق ...
شعر ’’راجي‘‘ أن صديقه قد انتهى من حديثه ولكنه سرعان ما وجده يضيف:
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 وال داعي ابلطبع إلقام تعارض بني تمني ظروف احلياة واالنطالق من رؤي كالني  .بل إنحظوظ هذه الرؤي يف تقيق ذلك اهلدف احملدود أكرب كثريا ألهنا تتيح جتاوز أسبابه العةيق
بصورة أكيأ وأكثر تكامال ...
 وهذه الرؤي للحري وللثورة احلقيقي  ،ولليعل الناتج عن رؤي احلق وانبثاق احلب ،اليعل املعربعن اجلةال ،جتعلنا نتماءل :ما هو شكل ذلك اليعل اجلةيل ،وكيف يكون؟
ظل ’’حمب‘‘ ممتغرقا يف أفكاره ،مث اعتدل يف جلمته وقال:
 سندفل يف قلب املوضوع حاال اي ’’راجي‘‘ .ولكن دعين أقول أوال إنك ترى الناس يتناقشونأحياان يف المياس فتخرج ابنطباع أهنم مع انغةاسهم أبلف طريق وطريق يف النقصان الوجودي
على كاف ممتوايت احلياة ،يتحدثون عن المياس كةا لو كانت جماال بعيدا قائةا هنا يف
اليراغ هو سبب كل املشكالت وهو وسيل حلها ،وليس جماال تنعكس فيه أعةق تصوراهتم
عن احلياة وعن العالقات بني الناس اليت تصوغ شكل أتسيس االجتةاع ،تلك التصورات
نيمها اليت توجه تصرفاهتم كاف  .فرتاهم خيتزلون املشكل يف هذا الشخص أو تلك اليئ  ،يف
هذا اإلجراء أو ذلك التدبري .وعندئذ يكيي تغيري هذا العنصر اخلارجي أو ذا  ،لينصلح حال
احلياة كلها .وهكذا تلةح أن احلديث يف المياس يصبح وسيل للهرب من طرح التصورات
الذاتي للتماؤل ،وساح لتأكيد األان ،وإلسقاط كل التصورات اهلروبي والتعويضي من النقصان
الوجودي على شيء ما قائم يف اخلارج ،مبا ينطوي عليه كل ذلك من نوازع هيةن ومن تقاتل
على املصاحل تت غطاءات متويهي شىت تمتنمخ ثنائي الضحي واجلاين ،دون ت ب ني أن منط
أتكيد األان ،منط التشغيل النيمي األساسي وسبب البؤس الوجودي ،يطل سافرا من كل
ممام احلياة ...
 نعم أحياان خترج فعال هبذا االنطباع  ...فإن أتملت قليال تت المطح ،سرتى يف أحيان كثريهأن منط أتكيد األان هو الدافع النهائي آفر األمر ...
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 وحنن ال نقول ذلك إال على سبيل الرصد .فليس هنا طرف انج من أتكيد األان إال بقدرإدراكه لطبيعته احلقيقي  ...هذا هو منيذ اخلروج إىل النور ...
رانت حلظ صةت بدا أهنا طالت فقطعها ’’راجي‘‘ قائال:
 قلت اي ’’حمب‘‘ إننا سندفل يف قلب املوضوع ... نعم ،ولقد تدثنا عن الثورة احلقيقي على املمتوى اليردي ،اليت تتحقق مع إدرا اإلنمانلطبيعته اجلوهري  .وعندما يُق َّدر هلذه الثورة أن تتجلى على املمتوى الثقايف ابملعىن الواسع
للكلة  ،أي على ممتوى القيم المائدة يف العالقات بني الناس ،ستنعكس فيه تلقائيا على
هيئ سبع أشكال من التةايز تكاد تدث متزامن كحزم واحدة متكامل  .ومتثل هذه التةايزات
المبع منافذ للتقدم أو ممارات للتطور املطلوب ...
متهل ’’حمب‘‘ يف حديثه مث قال:
 وأشكال التةايز المبع هذه هي :أوال ،متايز الرؤي العرفاني عن الرؤي االعتقادي ؛ واثنيا ،متايزالرؤي العرفاني عن الرؤي املادي ؛ واثلثا ،متايز اليرد عن اجملةوع ،مع اكتشافه وحدة اجلوهر
الكالني اليت تربطه هبذا اجملةوع؛ ورابعا ،متايز اجلةاع المكاني عن اجلةاع االعتقادي  ،مع
احرتام حقوق كل واحدة منهةا؛ وفامما ،متايز الرؤي الكالني عن الرؤي األانوي أو اليئوي
أو الطائيي ؛ وسادسا ،متايز اجملتةع عن الدول ؛ وسابعا ،متايز الوعي اجلةعي عن قيم العومل
المائدة.
 ذلك ،إن تقق ،ينقل ثورة اإلدرا حبق من املمتوى اليردي إىل املمتوى الثقايف! وكلةا كان التحول احلاصل على املمتوى اليردي مكتةال أو منتشرا زاد انعكاسه على املمتوىالثقايف .وكلةا كان التحول احلاصل على املمتوى الثقايف مكتةال أو منتشرا زاد انعكاسه على
املمتوى االقتصادي المياسي .وكل مقدار  -كرب أو صغر  -من التحول حيدث على أي
ممتوى ينعكس هبذه الدرج أو تلك على املمتويني اآلفرين ،وهلم جرا .كل جمال منها يقود
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إىل اآلفرين ،يؤثر فيهةا ويتأثر هبا .وتدور العجل مع تزايد مقدار التحقق يف كل دورة ،فيأفذ
كل من تلك اجملاالت يؤثر ويتأثر ابآلفر ،يف حرك تياعلي متواصل ...
 وحنن نتناول اآلن الوجه الثاين ،أي اجملال الثقايف ،وأعتقد أننا ينبغي أن نتناول اآلن التةايزاتاحلادث فيه ،واحدا واحدا ...
 نبدأ إذن ابلتةايز األول :متايز الرؤي العرفاني عن الرؤي االعتقادي  .يدلك أتمل جترب الوجودعلى إدرا امليارق األساسي للوجود :أن املطلق يتجلى كنميب وأن تلك هي حقيقتك وحقيق
كل شيء آفر .هذا املطلق يصبح هو حقيق الوجود األساسي املعيش واملختربة يف كل حلظ ،
ال يصبح ميهوما ينبغي االعتقاد فيه ،بل يصبح هو احلقيق اليت ال مهرب منها إال إليها ،فأينةا
تولوا فثم وجه هللا .يف ضوء ذلك اليقني تقرأ الدين فتنجلي لك أسراره وتنجو من مآزق االعتقاد
ومعضالته اليت ال حل هلا ،ويكتمي الدين معىن منطقيا مقنعا .تدع ما ينتةي فيه إىل النميب
يرقد يف مثواه الذي طواه الزمن املتتايل املنقضي ،أما ما يشري فيه إىل املطلق فهو الباقي أبدا يف
الزمن المرمدي .وتصبح التجرب الديني هي وسيل ارتباطك هبذا املطلق ،حقيقتك النهائي .
وبعني احلضور الواعي ترى أيضا كل األشكال اليت يتجلى هبا الرتاث الديين لإلنمان ،فتتعرف
فيها على ذات احلقيق اليت ختاطبك برموز متعددة وتتجلى لك بتنوع ال هناي لغناه .ومن هذه
الرؤي ينبع فعلك يف احلياة ال رجاء لثواب وال فوفا من عقاب بل تعبريا عن احلب ،عن حب
احلضور للحضور يف هذا الييض الالهنائي .وهكذا تنجح يف إرضاء الروح دون التضحي ابلعقل
...
سكت ’’حمب‘‘ حلظ  ،مث استأنف حديثه:
 واثنيا ،تتةايز الرؤي العرفاني عن الرؤي املادي  .فتأ ُمل جترب الوجود يدلك أيضا على أن حقيقتكالنهائي ال تكةن فيةا تراه بعني احلس وعني الذهن .فبعني احلضور الواعي ،املتضةن لعني

احلس وعني العقل يف تركيب أعلى ،سرتى ما ال تدركه عني احلس وال تطاله عني العقل :طبيعتك
احلقيقي  .سرتاها عندما يدر احلضور الواعي نيمه بنيمه .وسيكون ذلك الربهان الوجودي
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الذايت يف نور جتربتك املباشرة هو سبيلك لليقني ،فال ترى أنك ختليت عن العقل ،بل مل تنعد
منحصرا يف حدوده .وتدر أن هذا هو سبيل حل هذا التناقض الذي طاملا راوغك ،التناقض
بني العقل والروح .وإن شئت قرنت بني هذه الرؤي العرفاني وبني ما يعن لك من عناصر
اعتقادي يف الدين تقرأها بنور جترب الوجود .وإن شئت اكتييت هبذه الرؤي العرفاني  ،يف نوع
من الروحاني الالديني  ،اليت ستُع ِرفك ،مع ذلك ،على اإلشارات إىل املطلق يف كل صور الرتاث

الروحي أو الديين .وسيشكل ذلك األساس الراسخ لتش ُار أصحاب النوازع الديني والعلةاني
يف تلك التجرب الوجودي الواحدة ،على تعدد صور التعبري عنها .وستعرف أن جمد هذا قد
ييىن ،نعم .فهو ،ككل شيء آفر يف عامل النمبيات هذا ،يظهر يف حلظ حمددة ويزول يف حلظ
أفرى .لكن طبيعتك احلقيق  ،اليت ال تدفل تيار الزمن أصال ،ال تعرف ال موات وال ميالدا.
فهي قائة كالزمن المرمدي الذي تظهر على سطحه نقاط الزمن املتتايل هذا .ومع إدرا أن
موت اجلمد ليس هناي كل شيء ،يزول إحماسك بعبثي احلياة وتمطح العامل.
أهنى ’’حمب‘‘ كالمه مث قال لصديقه:
علي أن أتدث هنا يف مونولوج طويل!
 يبدو أن َّ أكةل ،أكةل  ...سأفرب إن ساورين امللل!ابتمم ’’حمب‘‘ مكةال حديثه:
 مع تلك التحوالت ،يصبح اليرد كائنا حرا ابملعىن احلقيقي ويصبح سلوكه انبعا من ذاته ال مماحيدده له وعي اآلفرين ،فيتةايز اليرد عن اجملةوع .ويتجلى ذلك يف رسوخ حري اليكر
واالعتقاد ،وحري الضةري والتعبري .لكن مبا أن الرؤي العرفاني قد متايزت من قبل عن كل من
الرؤي االعتقادي والرؤي املادي  ،فإن اليرد لن يتةايز اآلن عن اجملةوع مثلةا تنيصل جزيرة عن
قارة فتبعد عنها ساحب يف حبر شاسع ،مبا يؤلف أرفبيال من اجلزر املعزول  ،كل منها يمعى
لتحقيق مصاحله يف مواجه اآلفرين .كال ،إن اليرد يتةايز اآلن عن اجملةوع وهو يدر يف
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ذات اللحظ وحدته اجلوهري معه .ليس مع البشر فقط ،بل مع كل الكائنات احلي والكون
أبسره .فريى أن كل ذلك الكون ما هو إال مادته نيمها .وبذلك يكتشف اليرد وحدة اجلوهر
الكالني اليت تربطه ابجملةوع .ال يعود اليرد وحدة يشكلها اجملةوع دون أن يكون له وجود
ممتقل فارجها .وال يعود اجملةوع هو القالب الذي يُصب فيه األفراد صبا ليخرجوا منةطني

مشكلني .قبل تلك التحوالت ،كانت النيعي هي القية املوجه النهائي وكان اليرد ينظر إىل

كل شيء آفر ،مبا يف ذلك البشر ،على أنه مادة انتياعي  .ويف حماول للتحكم يف غلواء ذلك
النزوع حياظا على متاسك اجملةوع ،مت التعويل على األفالق ،أي على القيم اليت توجه عالقات
الناس فيةا بينهم .ولكن ضةن حدود األفق النيمي واملعريف الذي يعةل دافله منط أتكيد
األان ،كانت الطريق الوحيدة املتاح إلكماب األفالق قدرا من اليعالي العةلي هو اللجوء
إىل الوسيل الوحيدة اليت تعرفها األان يف أتكيدها لنيمها :املكمب واخلمارة ،دنيويني كاان أو
أفرويني .وهكذا اتمم ذلك النوع من األفالق ابلطابع النيعي من الناحي األساسي  .أما بعد
جتاوز منط أتكيد األان إىل معرف الذات لطبيعتها احلقيقي  ،بعد تالشي تقلص الوعي يف نقط
واحدة ،بعد إدرا وحدة اجلوهر الكالني اليت تربط وتتخلل كل شيء ،ال يصبح الدافع إىل
الملو هو املكمب أو اخلمارة ،أاي كان شكلهةا ،بل التعبري التلقائي عن احلب ،عن تقيق
فري اجملةوع ...
 يذكرين هذا احلديث عن األفالق وعن احلب بعالق الرجل ابملرأة ،رغم معرفيت أنه ال ينصرفهنا إليها تديدا .لكن ملا كانت تلك العالق تشغل حيزا هاما يف العالقات بني الناس ،بل
وتتعلق جبانب مؤرق يف األفالق الشائع  ،فهل نمتطيع أن نتناول هنا  -ما دمنا نناقش عالق
اليرد ابجملةوع  -الشكل الذي ميكن أن تتخذه عالق الرجل ابملرأة عند تقق هذا التحول،
وكيف سينعكس ذلك يف اجملال الثقايف ،أي كةا قلنا يف جمال القيم اليت تكم العالقات بني
الناس؟
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 نعم ،احلب هنا ال ينصرف إىل عالق الرجل ابملرأة تديدا ،لكن التشابه ليس بعيدا كةا تتصوراي ’’راجي‘‘ .ألن الصياغ اليت يشكل هبا اجملةوع مكان املرأة أقمى وأفظ وأوضح .ولذا فإن
متايز املرأة عن اجملةوع ،وفق هذا اليهم ،حيقق هلا تررا اجتةاعيا يمتند يف الوقت نيمه إىل
ترر وجودي ال ميكن وأده .فةع متايز املرأة  -كيرد  -عن اجملةوع ،تتحرر من اخلضوع لنظرة
اجملةوع التقليدي املتةثل بوجه عام يف قوام الرجل عليها .وهي نظرة قد تمتبطنها املرأة ذاهتا
أحياان فرتى نيمها وفقا هلا .لكن مع ت عرف املرأة على طبيعتها احلقيقي تدر أن مقر هويتها
ليس ذلك الكيان البدين الذهين ،بل هو احلضور الواعي .ومع ذلك ،يبقى أن هذا الكيان
البدين الذهين مظهر يتجلى به املطلق على املمتوى النميب .وهي تالحظ ،نعم ،أن هنا
افتالفات بني الرجل واملرأة على ذلك املمتوى النميب .فالرجل أميل مثال للتعبري ابليكر واملرأة
أميل مثال للتعبري ابلشعور ،والرجل أميل للتيكري اجملرد واملرأة أميل للتيكري امللةوس ،والرجل
أميل إىل اليعل والتدفل واملرأة أميل إىل االستقبال واالستيعاب ،والرجل أميل إىل االستقالل
واكتماب احلري واملرأة أميل إىل االحتواء ومنح احلب وما إىل ذلك .وهكذا ت غلُب على كل
منهةا جتليات معين للجانبني املوجب والمالب يف ثنائي الطبيع  .ولكن هذه الثنائي ال ميكن
أن تصبح سببا إلعالء شأن جانب منهةا على اجلانب اآلفر ،وإال ت ق َّوض نظام الكون نيمه.
فأحدمها ال ميكن أن يوجد ،ابملعىن احلريف ،دون اآلفر .وليس هنا ما يمتدعي التحيز ألي
منهةا أو تيضيل أحدمها على اآلفر ،ال يف الوعي اليردي أو اجلةاعي .بل املطلوب ابألحرى
تقيق التكامل الصحي بينهةا .فالتعبري ابلشعور يصبح أكثر اكتةاال عندما يُقرن ابلتعبري
ابليكر .والتيكري اجملرد يصبح أكثر اكتةاال عندما يُقرن ابلتيكري امللةوس .وابملثل يصبح

اجملةوع أكثر اكتةاال عندما يتألف من أفراد أدركوا حريتهم اجلوهري وحيققون تكامال صحيا
بني أدوراهم املتةيزة .وبذلك تتحول فصوصي املرأة إىل مظهر أصيل لتجلي املطلق يف الكون.
ولئن كانت مث قوام اجتةاعي ظرفي ظهرت ،نعم ،يف مرحل معني من تطور االجتةاع البشري،
فإن هذه القوام الظرفي ال ميكن أن تُرفع إىل مرتب القوام اهلويتي فتحول اتضاعا اجتةاعيا
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ظرفيا يف مكان املرأة إىل قصور هوييت متأصل فيها ،وتول القوام االجتةاعي الظرفي إىل قوام
هويتي اثبت  .فةع متايز املرأة على هذا النحو عن اجملةوع تدر اآلن أن القوام احلقيقي الوحيدة
هي قوام احلضور الواعي على ما يظهر على سطحه ،قوام املطلق على النميب .وهذه حيققها
كل إنمان بقدر معرفته لطبيعته احلقيق  ،رجال كان أو امرأة ...
 وتكون النتيج املنطقي هي التةايز الرابع :متايز اجلةاع المكاني عن اجلةاع االعتقادي . نعم ،فاالجتةاع ليس جمال تطبيق العقيدة ...متهل ’’حمب‘‘ حلظ مث أضاف:
 إن العقل يتةايز عن االعتقاد ،ليس للخروج من االعتقاد إىل عدم االعتقاد ،بل لتصحيحاالعتقاد وحل مآزقه ومعضالته واكتشاف أن املطلق هو أساس الوجود ذاته ،حقيق كل شيء
وركيزة كل شيء .يتةايز للخروج من أتزم االعتقاد إىل رحاب العرفان .ومع هذا التةايز ختلع
اجلةاع المكاني عن نيمها مسات التشكل اليت فرضت عليها ،أو اليت ارتضتها يوما ما،
وتقرر فياراهتا بشكل حر .وهذا أمر ال يؤثر من قريب أو بعيد على حق اجلةاع االعتقادي
يف أن تعتنق ما تشاء أو أن متارس اعتقادها كةا يعن هلا .لكن هذا احلق ال يتعدى هذا النطاق.
على اجلةاع االعتقادي  ،يف رحل التطور هذه ،أن تدر حدود حقوقها .من حقها الكامل
أن تطبق رؤاها على نيمها ،لكن ال يعود من حقها أن جتعل من رؤاها قانون االجتةاع.
فلتُطبِق ،مثال ،الشريع ِ
كةل كةا حيلو هلا .لكن ما هلا تريد أن تيرضها على االجتةاع أبسره؟
االجتةاع ليس جمال تطبيق االعتقاد .وحيق لك عندئذ أن تمأل من ال يكف عن املطالب

بتطبيق الشريع  :ما الذي حيول بينك وبني تطبيقها؟ إذا كانت حريتك مكيول يف أن تطبقها
على نيمك ،فةا معىن رفعك هذا الشعار إال إذا كنت تريد أن تطبقها على سوا ؟ هذا هو
منشأ االستبداد يف التأسيس االعتقادي .طبق ما شئت على نيمك كيرد أو كجةاع أو
كةل  .لكن عليك أن تتخلى عن هذا النزوع التملطي إىل فرض رؤا على حيز قد ال تتطابق
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حدوده ،عندما يمرتد حقه امليرتض يف حري اليكر واالعتقاد والتعبري ،مع اجلةاع االعتقادي .
وبتحقق هذا التةايز ،تُطوى صيح التأسيس االعتقادي لالجتةاع.
 وهذا ينقلنا إىل التةايز اخلامس :متايز الرؤي الكالني عن الرؤي األانوي أو اليئوي أو الطائيي . مع جتاوز منط أتكيد األان ،ال تعود تنظر إىل نيمك كأان يف مواجه أانوات أفرى تتواجهوتتعادى ،أو كعضو يف طائي أو فئ تغرتب عن الطوائف واليئات األفرى .بل تدر اآلن
وحدة اجلوهر الكالني اليت تربطك بكل شيء .فال يصبح الدافع احملر لليعل هو تغليب
مصلح جزئي على احتياجات اآلفرين ،بل يصبح هو المعي خلري اجملةوع كملو تلقائي
بديهي ،حبكم ارتباطك بذلك اجملةوع ارتباط اجلوهر بذاته .فتمعى لتلبي احتياجات اليئات
املختلي  -أوال  -كةا تراها هي ،وذلك بقدر عدم جورها على حقوق اليئات األفرى ،كةا
تمعى  -اثنيا  -لتلبي احتياجاهتا األعةق اليت قد ال تنجح رؤاها احلالي يف إشباعها ،فتعاجلها
وفقا للرؤي العرفاني الكالني .
 وهل نمتطيع أن نضرب هنا مثال على ذلك؟ نعم ،فةختلف مكوانت التيار االعتقادي مثال يكون هلا احلق الكامل يف ممارس عقائدها دونجور مكون منها على املكوانت األفرى .لكن الرؤي العرفاني تيتح هلا ،عالوة على ذلك،
ابب تقق أقصى طةوحاهتا يف إشباع احتياجات الروح ،ابإلشارة إىل سبيل التعرف على املطلق
واالرتباط به.
 أي أن الرؤي العرفاني تقق للتيار االعتقادي ما قد ال ينجح حاليا حىت يف اإلفصاح عنه ... والرؤي العرفاني تراعي ،ابملثل ،حرص العلةانيني والتنويريني على احرتام العقل ،استيياءملتطلبات كل معرف صحيح يف احرتامها لدور التجرب واالفتبار ،فتشري إىل سبل التعرف على
املطلق التجرييب ودوره التحويلي .أما مقاومو التغريب وسلبيات احلداث وما بعد احلداث  ،فتبني
الرؤي العرفاني هلم أن جتاوز هذه الملبيات حيدث حقا بتجاوز أساسها البنيوي املتةثل يف منط
التشغيل النيمي الشائع.
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 هذا أقرب إىل املصاحل املعرفي ... ابلضبط .ومن منظور هذا التةايز اخلامس ،متايز الرؤي العرفاني عن الرؤي اليئوي  ،ال يكونهنا موقع حمدد يشغله املرء يف حيز االجتةاع حبائل دونه  -إن هو مر هبذا التحول  -ودون
تغري دافعه إىل اليعل .ال يعود هنا مثال تعارض فئوي متأصل يف املصلح بني العامل وصاحب
العةل ...
تدفل ’’راجي‘‘ مقاطعا:
 على رسلك اي ’’حمب‘‘! ماذا قلت توا؟رد ’’حمب‘‘ مبتمةا:
  ...ال يعود هنا تعارض فئوي متأصل بني العامل وصاحب العةل  ...وذلك لعدم وجودتعارض هوييت متأصل بينهةا ...
مث عاد إلكةال فكرته:
 طبعا التعارض اليئوي يظل هو العنصر احلاسم يف العالق بينهةا دافل عامل أتكيد األان ،ما بقيمنط أتكيد األان هو منط األداء المائد .لكن إذا مل يمتطع صاحب العةل جتاوز منط أتكيد
األان فهو سيخمر حياته ذاهتا ،مهةا كانت منافعه على املمتوى النميب الذي يطويه الزمن
حلظ بلحظ ...
 يعجبين إميانك بقدرة العرفان على التغيري! أنت ال تعول على أي شيء إال بقدر تققه يف الواقع .إذا ظل صاحب العةل ،مثال ،دافلمنط أتكيد األان ،حمنا يبقى هذا هو الواقع القائم .ولكن املقصود أن ذلك ليس موقعا هويتيا
اثبتا كةا يصور لنا اليهم الشائع .هو جمرد موقع اجتةاعي ينطوي عنصر الرتكيب فيه على قدر
كبري من االفتيار القيةي الذايت ،مثله مثل موقف الرجل واملرأة مثال .وأنت عندما تعامل اآلفر
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على أنه كيان هوييت قائم بذاته ،ال كةجرد جتل حلقيق أمشل ،فإنك تدفعه إىل تصديق أنه
ابليعل كيان هوييت ممتقل ،ال إىل اكتشاف طبيعته احلقيقي  .يف حني أن هذه النظرة الكالني
إىل اآلفر تشعره أبنه موضع تعاطف وتيهم ال أبنه موضع عداء ،أو أبنه جيمد الشر يف ذاته،
كةا حيدث عادة ،مما يماعده على أن خيرج من ضيق االنتةاء اليئوي ويمتشرف إمكاني
جتاوزه يف تركيب أرقى .وهذا املوقف يضع مركز الثقل ال يف التعارض املتأصل اهلوييت بني اليئات،
بل يف مقدار المعي إىل تقيق فري اجملةوع ،يف تزايد مقدار الكالني الذي جيمده فعل
األطراف املختلي  .وال تكون هنا أفضلي ملوقع على موقع إال بقدر إسهامه يف تقيق هذا
اخلري الكالين .فاجلوهر ال يكةن يف أي موقع نميب ،بل يف اجلوهر املتعايل واملبثوث يف كل
شيء .وهكذا يكون هدف اليعل هو تلبي االحتياجات على املمتوايت الثالث  :اليردي
والثقايف واالقتصادي وتقيق التكامل بني كل ذلك .ليس بشكل عشوائي ،لكن هبدف تقيق
أقصى قدر من الكالني  .ويكون معيار االحتكام احلاسم هو :تزايد مقدار الكالني  .إذا كانت
اهلوي احلقيقي هي الوعي ،وكل ما يظهر على سطحه هو تنويعات لتجلي الواحد ،فكيف
ميكن تصور أن اهلوي تكةن يف هذا الشكل أو ذا وحده ،أو يف هذا الشكل عوضا عن ذا ؟
فالقيم املنبثق عن الرؤي العرفاني تكون قيةا كالني  .ومع إدرا أن كل التجليات النمبي مظهر
حلقيق واحدة تُل ِهم وحدة اجلوهر الكالني كل فكر أو سلو  .ويصبح كل انتةاء ديين أو عرقي
أو ثقايف جتليا لتنوع الوحدة اجلوهري  ،مقر اهلوي احلقيقي .
 ونصل اآلن إىل التةايز المادس :متايز اجملتةع عن الدول ... كانت الدول يف مصر  -على األقل يف العصر احلديث الذي نُعىن به هنا  -هي األداة الرئيميللهندس االجتةاعي  .فلم تكن هي اليت أنشأت املؤسمات احلديث فحمب ،مثل اجليش
والربملان واحملاكم واجلهاز اإلداري وما إىل ذلك ،بل هي اليت شكلت حىت الطبقات االجتةاعي
نيمها ،وعينت حدود حركتها ،وهي اليت سخرت أدوات القهر املادي واملعنوي إلدام الميطرة.
وظلت هذه الثنائي  -ثنائي الدول املتحكة واجملتةع املُش َّكل  -تكم العالق بينهةا حىت
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اليوم .واتمةت هذه الثنائي يف البداي ببعد اغرتايب نتيج سيطرة أسرة حاكة وافدة ما لبث
أن انضم إليها احتالل أجنيب .مث ظل هذا البعد االستقطايب بني الدول واجملتةع سائدا بعد
رحيلهةا ألن النخب احمللي اليت جاءت يف أعقاهبةا  -على تنوع رؤاها المياسي  -مل تُرِسخ
هذا االنشطار فحمب ،بل توسعت يف استخدام آليات الميطرة وأحبطت ما كان اجملتةع قد
اكتمبه من دينامي ذاتي حمدودة ،سياسي كانت أو اقتصادي أو فكري  .ومل متارس الدول
اجلديدة سيطرهتا عن طريق أدوات القهر فقط ،بل حققتها أيضا ،وما زالت تيعل ،عن طريق
ترويج رؤيتها المياس يف مناخ جيعل قطاعات هام يف اجملتةع تمتبطن هذه الرؤي أو تتبناها،
إما حبكم املصلح وإما حبكم االخنداع نتيج غلب الرأي الواحد .ومع تطور اجملتةع ،قد تنحو
قطاعات منه إىل التةلص من سيطرة الدول  ،بتكوين رؤاها اخلاص لصياغ االجتةاع ،ويمعى
اجملتةع جمددا إىل التةايز عن الدول  .غري أن بعض هذه الرؤى قد تكون أكثر تقدما من رؤى
الدول  ،وبعضها قد يكون ،ل أسف ،أكثر ختليا منها .ت قدم أو ختلف ابلقياس إىل ماذا؟
ابلقياس إىل مقدار ما تعرب عنه من كالني  .ومع تقق التةايزات المابق  ،أي ابكتماب
قطاعات أوسع فأوسع حلري وجودي غري قابل لإلفضاع أو اإلذعان ،يتزايد يف رؤى هذه
القطاعات مقدار ما تعرب عنه من كالني ...
توقف ’’حمب‘‘ عن احلديث فقال صديقه:
 مث نصل أفريا إىل التةايز المابع :متايز الوعي اجلةعي عن قيم العومل المائدة ... تنطوي العومل ابلطبع على جوانب إجيابي هائل  ،فاص فيةا يتعلق بنقل املعارف واخلربات،ولكنها تنطوي أيضا على تعةيم ألمناط اإلنتاج القائة حصرا على الربح وألمناط االستهال
الن ِهم ،وعلى تغليب مصاحل الشركات الكربى على مصائر الكياانت الوطني األضعف .وبقدر
تقق الرؤي الكالني يف حيز اليكر واالجتةاع ،مث على صعيد االقتصاد ،يتةايز الوعي اجلةعي
عن القيم واآلليات الملبي املوجه للعومل  ،ويشار بصورة فعلي يف إشاع وترسيخ فربات
العومل اإلجيابي ويف إقام عومل كالني .
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فرغ ’’حمب‘‘ من حديثه ،فمكت ميمحا اجملال لتعليق صديقه:
 ليس من الصعب أن نالحظ اي ’’حمب‘‘ أن هذه التةايزات مل تتحقق تقريبا أبي مقدار .أينةاأجلت وجهك مل تر ألي من هذه التةايزات أثرا!
 وهذا ينقلنا إىل احلديث عن املشروعات التأسيمي  ،أو المياسي  ،املطروح  .عمى أن يقودانذلك إىل تبني املماف القائة بينها وبني تلك التةايزات ...
 املشروعات التأسيمي هي ثالث أساسا :املشروع اإلسالمي ،واملشروع الدوليت ،واملشروعالليربايل .ولنبدأ إذن ابملشروع اإلسالمي ...
 أتيح لنا يف مواضع شىت من حواران أن نتطرق لعدة ممائل تتصل بذلك املشروع .والذينمتطيع أن نضييه اآلن هو أن املشروع اإلسالمي ال حيقق أاي من التةايزات المبع  .فال العقل
يتةايز فيه عن االعتقاد ،بل إنه يقوم أساسا على هيةن االعتقاد على العقل ،فضال عن أن
ذلك حيدث وفقا لتيمري خمصوص ي َّدعي صراح أو ضةنا أنه التيمري الصحيح الوحيد ...
 وال اليرد مبمتطيع فيه أن يتةايز عن اجملةوع الذي يصوغ له حدود فكره وسلوكه .وال اجلةاعالمكاني بقادرة فيه على التةايز عن اجلةاع االعتقادي اليت تتصور أهنا التعبري البديهي عن
كل االجتةاع .وال الرؤي الكالني  -القائة على وحدة اجلوهر  -مبتاح هلا فيه أن تتةايز عن
رؤي اليئ أو الطائي اليت تتناءى عن سائر مكوانت االجتةاع وتمتعلي عليها ...
 وال اجملتةع بقادر فيه على أن يمتعيد ديناميته الذاتي يف التعبري احلر عن نيمه مبا يتجاوزاحلدود اليت ترمسها االجتهادات الصدفوي لليئ اليت تشاء هلا األقدار أن تتحدث ابسم ذلك
املشروع ،ألن هذا املشروع يمتنمخ تمخري الدول للتحكم يف اجملتةع وتشكيله فدم ألغراضه
الذاتي ...
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 وال جمال بطبيع احلال ،بعد احنجاز التطور على كل هذه املمتوايت ،ألن يتةايز الوعي اجلةعيعن قيم العومل الملبي  ،فال يوجد تناقض جوهري بني رؤى املشروع المياسي اإلسالمي وتلك
القيم ...
 أي أن هذا املشروع يمري ،ابفتصار ،يف عكس اجتاه كل التةايزات املنشودة ،مدميا بذلكاحنجاز التطور ...
 لكن هذا املشروع قد اندرج بشكل ما يف عدة تطبيقات دميقراطي ... وهل كان ذلك يعزى ليضيل كامن يف رؤيته هو ،نتيج تول يف جوهر مواقيه ،أم كان يعزىإىل شيء فارجي عنه وغري أصيل فيه هو ِمنع اإلطار الدميقراطي الذي يمتوعبه دافله والذي
يكيل عدم جوره على حقوق معين ؟ مث ماذا حدث عندما كان هذا اإلطار الدميقراطي هشا
وليدا ،كةا حدث يف مصر مع اإلسالم المياسي؟
 دعنا ال نقيز على األحداث ،ودعنا ال ننمى أن أغلبي النافبني عندان قد احنازت لذلكاملشروع يف عدة اقرتاعات متتالي  ،على الرغم من كل مثالبه اليت عددانها توا.
 وكان حصوله على األكثري يف تلك االقرتاعات مؤشرا على احتياظه بركيزة ما يف الرؤي الدينيالشائع  .صحيح أن أغلبي الحق قد رفضت تملطه المياسي ومتردت عليه كرد فعل على
رؤاه عندما جتلت يف واقع املةارس  ،مبا يوحي أبهنا قد فرجت من أفق رؤيته المياسي  ،لكن
ذلك ال يعين أهنا فرجت فروجا قاطعا من أفق رؤيته اليكري  ،أو أن هذه الرؤي اليكري قد
فقدت كل أتييد هلا ،بدليل انتشار اليكر المليي يف مجاعات دعوي شىت ،بل ويف صيوف
املؤسمات الديني الرمسي ذاهتا ...
 ليس ذلك فقط .فالرؤي الديني الشائع يف صيوف اجلةاع االعتقادي على اتماعها أتفذأتسيس االجتةاع على االعتقاد مأفذ البديه الطبيعي غري املطروح للنقاش أساسا .وتوافُق
هذه اجلةاع االعتقادي عام على هذا النوع من التأسيس ،ألنه حياكي  -من زاوي االجتةاع
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 التأسيس اإلسالمي األصلي ،مينح املشروعي ضةنا للتأويالت املختلي لتأسيس االجتةاععلى االعتقاد ،ومنها التأويل الذي يطرحه املشروع المياسي اإلسالمي ...
تدفل ’’راجي‘‘ مقاطعا وقال حبةاس:
 نعم ،فةا دام التأسيس االعتقادي يف ذاته يظل مقبوال وسائغا ،فلِم املصادرة على حماول تطبيقهبتأويل خمتلف؟ فالقبول ،من حيث املبدأ ،بيرض تصور اعتقادي معني على حيز االجتةاع
ككل ،يعطي مشروعي ضةني ليرض التأويالت املختلي هلذا التصور .بل وقد يُعترب ذلك أمرا
حمةودا إن جنح أتويل ما يف تقدمي نيمه على أنه ميثل النقاء األصلي للتصور االعتقادي املعين.

فكيف ترفض ابليمار ما تقبله ابليةني؟ صيح أتسيس االجتةاع على االعتقاد مل تُطو إذن
بعد يف اإلدرا العام .وهذا أمر ال يتعلق ،بطبيع احلال ،كةا ذكران من قبل ،حبري أي طائي
يف ممارس اعتقادها كةل  .بل يتعلق بعدم فرض اعتقادها هذا على حيز االجتةاع ...
 ابلضبط .فهذه الرؤي الشائع المائدة تتوي على بذور تملط ذلك النوع من اليرق الدينيالمياسي وتوفر هلا تربتها اليت تنةو فيها ،ألهنا تقوم يف جوهرها على أتسيس االجتةاع على
االعتقاد .وهل كان ميكن استغالل الدين يف المياس أصال لو كانت صيح التأسيس
االعتقادي لالجتةاع قد طويت يف إدرا الناس؟
 وإذا كانت األغلبي ال تريد لصيح ذلك التأسيس أن تُطوى ،فلتكن ممتعدة إذن إلمكانجتدد أتويالت أتسيمي خمتلي أعطتها هي أوال الصك األصلي للةشروعي  .عدم تقيق هذا
التةايز ،لن يعين إال إبقاء الباب ميتوحا أمام إمكان جتدد هذا الشكل أو ذا من الرؤى قبل
التةايزي ...
سكت ’’راجي‘‘ حلظ مث تماءل:
 -ولكن إذا كانت هذه هي رغب األغلبي ؟
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 احلقيق أن هذا يطرح إشكالي الدميقراطي  .فلن متضي الدميقراطي إىل ما هو أبعد مما تصبو إليهإرادات الناس ...
 فةا الذي تصبو إليه إرادات الناس؟ قبل استطالع إرادات الناس يف اقرتاع ما ،جيب أن يتاح هلم مجيعا أن يعربوا عنها تعبريا حرا،أليس كذلك؟ أي أن هنا شروطا جيب أن تُكيل أوال .فالدميقراطي  ،ال ختتزل يف عةلي اقرتاع
...
متهل ’’حمب‘‘ يف حديثه مث تماءل:
 فةا القول إذا ما قررت أغلبي ذات لون بشرة معني ،يف اقرتاع حر ،أن تمتعبد أقلي ذات لونبشرة خمتلف ،ممتوفي بذلك مظهرا دميقراطيا شكليا؟ وال تمتغرب هذا املثل ،فةعظم اجملتةعات
قد تراضت األغلبي فيها على ذلك بشكل أو آبفر ذات يوم ...
 وهنا أيضا جمتةعات ُوصيت يوما ابلدميقراطي كانت األغلبي فيها تؤيد استعةار شعوبأفرى وتقاوم تررها منه .وهنا نظم وصيت أيضا ابلدميقراطي استبعدت من املشارك فيها
فئات معين  ،كالنماء ،أو طبقات اجتةاعي حمددة أو مجاعات عرقي بعينها .وهنا جمتةعات
توصف أبهنا ’’دميقراطي ‘‘ ترضى أغلبيتها الماحق اليوم ابحتالل أراضي شعوب أفرى ...
 االقرتاع من أجل استطالع رأي الناس ،أو احنياز أكثريتهم خليار معني ،ليس إذن شهادةأبفضلي أو برشد نظام ما أو جمتةع ما .مما يوحي أبن االقرتاع الدميقراطي  -واألدق أن نطلق
عليه هنا االقرتاع اجلةاهريي ألنه مل يمتوف بعد الشروط املمبق الضروري للدميقراطي  -قد ال
يكون وحده املعيار املناسب للحكم على أفضلي النظم أو القيم املوجه لالجتةاع .فاالقرتاع
ليس يف النهاي سوى مرآة تعكس مدى تقق الكالني  ،وهذه تقاس مبقدار تقق التةايزات
المبع اليت أشران إليها ...
صةت ’’حمب‘‘ بره مث قال مؤكدا:

29

 قبل تقيق متايز العقل عن االعتقاد ،ومتايز اليرد عن اجملةوع ،ومتايز اجلةاع المكاني عناجلةاع االعتقادي  -ولو كإمكاني قابل للتطور ،ولو بضةان مقومات تققها األولي - ،
ال جمال للحديث عن الدميقراطي .
 أي أن تلك التةايزات الثالث هي شروطها الدنيا ،ولو كإمكاني قابل للتطور ... ابلضبط ،وقبل ذلك ال يصبح االقرتاع اجلةاهريي اقرتاعا دميقراطيا .وإال كنت تكم مبعايريالواقع الذي أجنز التةايز ،أي مبعايري الواقع التةايزي ،على واقع مل ينجز هذا التةايز بعد ،على
واقع قبل متايزي .كأن تبحث عن مظاهر احلياة على ممتوى اجلزيء مثال ،يف حني أن مظاهر
احلياة ،كالتنيس أو التةثيل الغذائي مثال ،ال تظهر إال على ممتوى اخللي ...
 فعندئذ تكون معايري التقييم فاطئ ابتداء ... نعم ،ألنك تكم إبجنازات متايزي على واقع قبل متايزي ... وعلى ذلك فإن جناحات اإلفوان االنتخابي  ،ميكن أن تعترب ،نعم ،جناحات مجاهريي لكنهاال تعد جناحات دميقراطي ...
 ال لعدم تقق التةايزات المابق فحمب ،وال لعدم توافر مقومات تققها األولي فقط ،بلألن رؤي اإلسالم المياسي ترفضها أصال وتصادر على تققها ابتداء ...
ظل الصديقان صامتني بره  ،يتأمالن هذه النتيج  ،مث قال ’’حمب‘‘:
 املعيار احلقيقي لتقييم النظم أو اجملتةعات املختلي هو مقدار تقق الكالني فيها .وما الدميقراطيإال مرآة تعكس مدى تقق هذه الكالني  .املمأل تكون بذلك قضي أتسيس اجتةاع ،أي
قضي فيارات جمتةع ،ال قضي نظام حكم فحمب .املمأل تتعلق ال ابستطالع رأي الناس،
لكن تتعلق أساسا مبضةون هذا الرأي ،وابلقيم املوجه لملو هؤالء الناس .فالدميقراطي مثلةا
وختيي أيضا .واختاذها  -يف حدودها االقرتاعي  -معيارا ألفضلي
تكشف وتُظهر ،فإهنا تُواري ُ
النظم ،وليس مدى تقق الكالني  ،حيجب غياب التةايزات اليت تدثنا عنها ...
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 وابالحتكام إىل تقق التةايزات أو غياهبا ،ميكنك احلكم على حال اجملتةعات املختلي  .وعليهال تكون اجملتةعات الغربي  ،كةا يرى البعض مثال ،قد وصلت إىل ذروة األفضلي يف النظم
المياسي إىل حد اعتبارها هناي للتاريخ من هذه الزاوي ...
 لقد تققت فيها عدة متايزات هام هي متايز العقل عن االعتقاد ومتايز اليرد عن اجملةوع ومتايزاجلةاع المكاني عن اجلةاع االعتقادي ومتايز اجملتةع عن الدول ...
 وال جدال يف أن ذلك كان نقل هائل يف تطور االجتةاع البشري .ألهنا افرتضت التماوي يفحري التعبري عن الرأي ،مما مسح  -تدرجييا  -برتقي اإلدرا وتطوير القيم املوجه للملو  .أمل
يتجل ذلك ،عندما نضج اإلدرا وهتيأت األسباب ،يف إلغاء الرق أفريا ،ومماواة املرأة ابلرجل،
وسيادة القانون بنيس القدر على اجلةيع ،وصون حقوق اإلنمان ،وتوفري طائي واسع من
اخلدمات االجتةاعي يف جماالت التعليم والصح والعةل ،وما إىل ذلك من إجنازات هام .
لكن كل ذلك ال ينيي عدم تقق التةايزات األربع األفرى فيها ...
 وعليه ،يصبح اختاذ ’’الدميقراطي ‘‘ وحدها معيارا للحكم على نظام ما صرفا لالنتباه عن عدمتقق جمةل التةايزات .بل إن القيم املوجه لملو معظم الناس يف هذه اجملتةعات توحي أبن
إدراكهم ال يطال بعد بعضا من تلك التةايزات أصال ،ولذا يتصور معظةهم أن املرتب اليت
وصلت إليها جمتةعاهتم مقياس هنائي ال شيء وراءه ...
 وينطبق ذلك بدوره على املشروع المياسي اإلسالمي من زاوي ما .فهو يقوم ،يف أفضل حاالته أي عندما خيتار سبيال سلةيا يف الوصول إىل الملط من فالل إطار دميقراطي  -علىتصور أن الدميقراطي ما هي إال شكل معاصر من الشورى .يف حني أن الشورى ال تعدو أن
تكون يف أفضل األحوال  -أي عندما ال تكون جمرد استشارة ال إلزام فيها  -تشاورا بني أانس
مشكلني سليا ،هم اجلةاع االعتقادي  ،ضةن حدود معين سليا ،هي الرؤي االعتقادي  ،أي
أهنا تعكس غياب التةايز أساسا ...
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 االقرتاع اجلةاهريي ال يعد وحده إذن معيارا صاحلا للحكم على أفضلي النظم واجملتةعات .هذااالقرتاع مرآة للواقع ،ولكنه ليس بديال عن تقييم ذلك الواقع الذي ينقل صورته .واملهم ليس
جمرد توافر املرآة يف حد ذاهتا ،بل املهم هو مكوانت الصورة اليت تنقلها هذه املرآة .االقرتاع
اجلةاهريي ليس هو املقياس ،بل هو جمرد مؤشر لقياس شيء آفر يعد هو معيار التصنيف
األصدق والتقييم األدق .ومعيار احلكم على خمتلف النظم المياسي واالجتةاعي واالقتصادي
هو ،كةا ذكران توا ،تزايد مقدار الكالني املقيس مبقدار تقق التةايزات المبع  .وعندئذ يصبح
االقرتاع اجلةاهريي مؤشرا ومرآة ملدى جتلي تلك التةايزات أو عدم جتليها يف حيز المياس .
طبِق التةايزات المبع على أي جمتةع وسرتى ال طبيع نظام احلكم فيه فحمب ،بل طبيع
حياة سكانه على اتماعها وتعدد جوانبها .وعندئذ ستطالع مقدار ما جيمده من كالني .
سرتى مدى انتشار القيم املُوجِه املتنوع يف صيوف اليئات املختلي من المكان ،اليت تعرب
عن ممتوايت إدرا متباين  ،وستتبني نمب ما متارسه هذه اليئات من نيوذ ...
 ومن هذا املنظور ،تتيح الدميقراطي لتلك القيم املوجه فرص الوصول إىل احلكم لتنييذ سياساتتقق تصورات معين  .وبذلك تكون مرآة حملصل تصارع الرؤى اجلةعي يف حلظ ما ...
أهنى ’’راجي‘‘ مالحظته ،مث تماءل:
 وكيف ميكننا أن نُقيِم مشروع اإلسالم المياسي يف ضوء هذه االعتبارات؟ مشروع اإلسالم المياسي يمتخدم آلي ما بعد متايزي  -هي االقرتاع اجلةاهريي  -إلقامجمتةع ما قبل متايزي .جمتةع قائم على الشورى ،كةا عَّرفتها توا :التشاور بني أانس مشكلني
سليا ،هم اجلةاع االعتقادي  ،ضةن حدود معين سليا ،هي الرؤي االعتقادي  .أي أن الشروط
الدنيا املمبق للدميقراطي ال تتوافر فيه بعد ،وهي :متايز العقل عن االجتةاع ،ومتايز اليرد عن
اجملةوع ،ومتايز اجلةاع المكاني عن اجلةاع االعتقادي ...
 مبا يعين أن اجملتةع العلةاين ميثل مرحل أرقى ألنه حيقق متايز اليرد عن اجملةوع واجلةاع المكانيعن اجلةاع االعتقادي حىت لو بشكل منقوص .ألن اجملتةعات األفرى ال تقق التةايز أصال!
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 ابلضبط .فكثريا ما يتم التغافل عن تلك التةايزات اهلام لدى نقاش ’’دميقراطي ‘‘ مشروعاإلسالم المياسي .وحيدث انزالق إىل عدم التيرق بني تماوي الناس يف حقهم يف أن يعتنقوا
ما يعن هلم من آراء ،وبني تماوي هذا اآلراء يف القية  ،اليت تقاس مبحتواها املعريف أو الكالين.
 والكارث هي أن حمتواها هذا قد يكون متييزاي ،متييزا صرحيا أو فييا ... نعم ،فحق اجلةيع يف اعتناق ما يشاؤون من أفكار ،ال تعين خبس حق اآلفرين يف الوجود علىقدم املماواة يف حيز االجتةاع .وقصر اإلرهاب على العنف املادي وحده ،يعين التغافل عةا
ينطوي عليه فرض االعتقاد يف حيز االجتةاع من عنف معنوي وإكراه ،ومن متييز وإقصاء.
غري أن جتاهل األساس االعتقادي يف اإلسالم المياسي الذي ال يتيح متايز العقل عن االعتقاد،
من جه  ،مث جتاهل قيامه ابلتايل على متييز اجلةاع االعتقادي على سائر اجلةاع المكاني
ومصادرة إمكاني متايز إحدامها عن األفرى ،من جه أفرى ،أي جتاهل افتقاده للتةايزات
املمبق الضروري ألي دميقراطي  ،قد أضييا عليه شرعي دميقراطي ال ييي مبقوماهتا .فقبل
حدوث هذه التةايزات ،يكون االقرتاع اجلةاهريي وسيل هليةن رؤى قبل متايزي  ،قبل عقالني ،
وقبل دميقراطي  .فاملهم هو القيم املتخذة أساسا لالجتةاع.
 الدميقراطي  ،إذن ،مرآة وطريق .مرآة ،تعكس ما تقق من متايزات وما مل يتحقق ،وطريق ميكناملضي فيه الستكةال هذه التةايزات أو تقيقها .ألهنا ميكن أن توفر كذلك اليرص لنةو
ممتوايت اإلدرا يف صيوف المكان ،وهذه هي فضيلتها الكربى .فهي لئن كانت أساسا
مرآة تعكس مدى تقق الكالني  ،فإهنا ميكن أن تكون أيضا طريقا ييضي إىل تزايد تقق
الكالني تدرجييا .فةن فضائل الدميقراطي إمكان تصحيحها لنيمها بنيمها سلةيا ،وتوفريها
شروط اكتةال وتقق التةايزات .وحىت لو مل يكن جمتةع ما قد حقق الشروط الدنيا للتةايز،
يظل هذا هو المبيل الوحيد املتاح أمامه على أي حال كي يواصل تقيقها تدرجييا .فةا هو
البديل ،مهةا كان املقدار املتوافر من الدميقراطي ضئيال ،سوى حماول زايدته بقدر ما يتيمر
...
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 فالص األمر أن هنا أربع متايزات هام مل تتحقق بعد أبي قدر يعتد به ،ال لدينا وال يفالغرب .وهذه التةايزات هي :األول (الرؤي العرفاني عن الرؤي االعتقادي ) والثاين (الرؤي
العرفاني عن الرؤي املادي ) واخلامس (الرؤي الكالني عن الرؤي األانوي والطائيي ) والمابع
(الوعي اجلةعي عن قيم العومل المائدة).
 وتلك كلها جوانب هام جدا ،ألهنا تتصل بطبيع حياة الناس وبطبيع رؤيتهم للوجودواآلفرين ،من شركاء يف نيس الوطن أو يف نيس العامل ،وبطبيع نشاطهم اإلنتاجي واإلبداعي،
لكنها جوانب تظل عادة فارج دائرة النقاش ...
 وبذلك يظل مطروحا على اجملتةعات كلها أن تمتكةل اليئ األوىل من التةايزات ،وأن تققالتةايزات األربع األفرية.
 وهكذا ال يكون أي جمتةع قد وصل إىل هناي التاريخ ،بل إن أمام اجملتةعات مجيعا شوطا هائالتقطعه قبل أن يبدأ التاريخ احلقيقي ،إن جاز التعبري ...

شعر الصديقان أهنةا فرغا من هذه النقط اليت تثري كثريا من اللبس ،مما شجعهةا على مواصل احلوار:
 دعين أتتبع فيط احلوار اي ’’حمب‘‘ .لقد تدثنا عن ثالث مشروعات لتأسيس االجتةاع،وتناولنا توا املشروع الديين ،الذي قادان إىل التعريج على ممأل الدميقراطي  .فدعنا نتناول اآلن
املشروع الثاين منها :املشروع الدوليت ...
 املشروع الدوليت يقوم على استخدام الدول يف تشكيل اجملتةع وفقا لرؤي النخب اليت تشاءاألقدار هلا أن متمك أبعن الملط يف حلظ ما .واملشروع الدوليت ،من هذا املنظور الواسع ،مر
بطورين رئيميني ،ما قبل يوليو  52وما بعده .يف الطور األول ،حكةت البالد أسرة أجنبي .
وأبرزت هذه احلقيق تنائي الملط وغربتها عن اجملتةع .وتزايد هذا االنيصال الشعوري مع
إلغاء اخلالف اليت كانت تعرب عن صل معنوي ما بني احلاكم واحملكومني ،وتعزز مع منو الشعور
القومي وحصول مصر على استقالهلا الشكلي ووضعها دستورا ينظم احلياة النيابي  ،مبا قمم
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الملط بشكل ما بني القصر والميارة وقطاع من أصحاب الثروة ،من جه  ،وبني اجملتةع
بمائر طبقاته ،من جه أفرى .ويف الطور الثاين ،انلت البالد استقالهلا وحكةها حكام
مصريون ،لكن ثورة  52غريت من طبيع النظام احلاكم .فعادت الدول إىل أتميم اجملال العام
كله تقريبا لصاحل رؤيتها المياسي واالقتصادي  .فألغت حري إصدار الصحف واملطبوعات،
وإنشاء األحزاب والنقاابت واجلةعيات ،وأفضعت لميطرهتا القطاع االقتصادي أبسره تقريبا.
وهكذا عادت الدول لتةارس دورها القدمي كأداة للهندس االجتةاعي تُش ِكل الطبقات واليئات
االجتةاعي املختلي وتدد هلا دورها املرسوم .قد يقول البعض إن هذه اليرتة قد تعاقب على
حكةها حكام لكل منهم رؤيته املتعارض كليا أو جزئيا مع رؤي سليه ،ولذا ال يصح إدراجها
كلها ،على تعارضها الشديد هذا ،ضةن فئ واحدة .نعم هذا صحيح ،لكن مع ذلك فإن
كلها اتيق ،من الناحي األساسي  ،يف موقيها من اجملتةع .فظلت الملط هي اليت تقرر
المياسات اليت ينبغي اتباعها حمبةا تريد مشيئ من جتلمه الصدف على كرسي احلاكم .وهي
اليت تقرر الوجه اليت جيب أن متضي فيها البالد يف سياساهتا الدافلي وتالياهتا اإلقليةي
والدولي  .يف املرحل األوىل من هذا الطور الثاين ،أي يف املرحل الناصري  ،احنازت الدول
لقطاعات واسع من الناس عن طريق إجراءات موجه لصاحلهم مباشرة وعن طريق سياسات
كان يؤمل أن تقق صاحل اجملةوع بشكل عام .لكن ذلك كان على حماب حرايت اجملتةع
وديناميته الذاتي  ،حيث ُحصر اجملتةع يف دور التابع املؤيد .ليأيت فليي عبد الناصر ويمري يف
اجتاه آفر متاما ،إن مل يكن يف اجتاه مضاد .مث ليأيت فليي اخلليي يف وقت كانت قد بدأت

تمتيحل فيه سلبيات هذا الشكل من احلكم ،مع اتضاح فماد األداء يف كل جهاز حكومي
تقريبا ،ال اليماد بصوره الشائع فحمب ،بل أساسا فماد األداء الذي يعين تدين الكياءة يف
أداء املهام املنوط بتلك األجهزة من تعليةي وصحي وإداري واقتصادي وثقافي  .ويف تلك اليرتة
األفرية ،برز ارتباط النجاح االقتصادي ال ابلتخطيط أو االبتكار أو اجلهد ،إمنا قبل كل شيء
ابلعالق ابلملط واالستيادة مما تشاء أن متنحه من عطااي وامتيازات .وتتياقم تراكةات كل
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تلك التشوهات لتنهار اخلدمات العام بصورة شبه كامل ولتعود كي امليزان لتةيل بشدة لصاحل
قل مرتبط ابلملط أو لصاحل اليئات اليت شاءت حظوظها أن تنجيها من االعتةاد على دور
الدول يف تدبري أمر تعليةها أو صحتها أو دفلها .وبعد ست عقود من جترب هذا الشكل من
احلكم الذي أسمته ثورة  ،52اتضح أن مثالبه األساسي تتةثل ابلدرج األوىل يف أن سياساته
ترهتن إبرادة من تشاء له الصدف أن جيلس على كرسي احلاكم ،مع جتريد اجملتةع من أي ضةان
حقيق لتحديد وجه الدول  .وتتةثل اثنيا ،يف اكتشاف ذلك الدرس امليزع :أن الدول ال ميكن
أن تكون قوي مع جمتةع ضعيف ،مع جمتةع هي اليت تقوم إبضعافه عن طريق جتريده من
مقومات ديناميته الذاتي  ،وأوهلا احلري  .كأنك إزاء عةالق يعةل معاول اهلدم يف الميقان اليت
تةله .كان هذان مها الدرسان األساسيان لتجرب يوليو ... 52
 نعم ،فقد انتهت امللكي العام  ،يف غياب متكني اجملتةع من فالل بىن دميقراطي حقيقي  ،إىلتوهلا إىل ما يشبه امللكي اخلاص للةوظيني الذين تشاء األقدار أن يشغلوا مناصبها يف حلظ
من اللحظات .فأاي كان املوقع الذي يشغله املوظف يف جهاز الدول  -مهةا ارتيع هذا املوقع
أو اخنيض  -فإنه يمخره لتحقيق مصلحته الشخصي املباشرة مبا جعل اليماد مكوان عضواي
من مكوانت الوظيي العةومي  ،دعك من أتثري ذلك على فماد األداء نيمه وتدنيه إىل أدىن
املمتوايت ...
 لكن هل استوعب الناس اآلن هذين الدرسني؟ هل أدر الناس حدود هذا الشكل من احلكم،بصرف النظر عن افتيارات هذا احلاكم أو ذا ؟ فحىت االحنياز للجةاهري ،الذي ساد حينا،
كان شرطه أن تكون هذه اجلةاهري جمرد مجوع اتبع ومؤيدة ال إرادة ممتقل هلا أبي قدر كان
من املعارض أو الرقاب  .دعك من تقييم مدى عقالني القرارات أو رشدها أو مراعاهتا ل أجل
الطويل .ومع هذا النوع من احلكم ،كان ال بد أن تتضخم األدوات األمني ألهنا املعني بوأد
التعبري عن إرادة اجملتةع :إمخاد أي معارض وتزوير االنتخاابت وافرتاق التنظيةات اجملتةعي ،
إخل .وكان ال بد أن يتضخم أيضا دور األدوات اإلعالمي املعني برتويج الصورة اليت يريد هلا
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ذلك النظام أن تمود عن أفعاله أو عن أفعال معارضيه يف أذهان الناس .وكان ال بد أن تُطوع
النصوص التشريعي كي تتيح للنظام أن يتزاي بزي دميقراطي فادع .أشكال الميطرة تتعدد،
ولكنها تظل واحدة يف هناي املطاف :األمن واإلعالم والقانون ،أو القوة والدعاي واملربر املعنوي
...
 ويقودان ذلك إىل احلديث عن التيار الدميقراطي .نشأ هذا التيار ،وحنن نتناوله هنا مبعناه العامالواسع ،يف أوافر القرن التاسع عشر ،مع النةو التدرجيي لقوة اجملتةع يف مواجه االحتالل
والقصر ،وهي القوة اليت جتلت يف ثورة  .19لكن عصره الذهيب نمبيا كان هو العقود الثالث
املةتدة من عام  1923بعد وضع الدستور حىت يوليو  .52وتطور آنذا الدور االقتصادي
اإلنتاجي للةجتةع مببادرة منه هو ال بتشكيل من الملط  .يف هذه اليرتة نشأت اجلامع
واألحزاب واجلةعيات وصدرت الصحف وأسمت البنو والشركات ومسح للةصريني أبن
يلتحقوا بملك القيادة يف اجليش ،وبدأت تتكون خنب جديدة يف شىت قطاعات احلياة ،خنب
نشأت هذه املرة مببادرات ذاتي من اجملتةع نيمه إىل حد كبري .كانت هذه هي اليرتة الذهبي
من هذا املنظور أساسا وجتلى ذلك يف قوة التيار الدميقراطي الشعيب .وكان هذا التيار الدميقراطي
ذا توجه ليربايل شبه علةاين أساسا .وكان العيب األساسي هلذه التجرب هو حري امللك يف حل
الربملان إن جاء على غري هواه مما أضعف التجرب  ،من هذه الزاوي  ،إضعافا شديدا .كان يكيي
أن يُصحح هذا القصور حىت يعةل النظام بكياءة أعلى ،لكن ثورة  52قررت ال أن تصلح
النظام بل أن تطيح به أبسره ،أن تتخلص ال من ماء الوالدة وحده ،بل أن تتخلص من اجلنني

أيضا .لكن على الرغم من ذلك الضعف ،تظل هذه اليرتة الليربالي هي اليت شهدت تبلور
اجملتةع وشعوره بذاته يف مواجه الدول  ،وتكوين أدواته واكتمابه لديناميته الذاتي  ،وإنتاج
ميكريه املوزعني على تياراته اليكري املختلي  ،واملشارك يف تشكيل طبقاته االجتةاعي مبا هي
عليه من تياواتت ،وإنتاج أشكال احلد من هذه التياواتت أيضا :النقاابت والدعوة إىل
اإلصالح الزراعي ونشوء وتعزز االجتاهات اليماري  ،بل وإنتاج القوى اليت انقلبت عليه يف هناي
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املطاف .وبدال من متكني التيار الشعيب الذي كان جيمده حزب الوفد أساسا من أن حيكم،
وبدال من تطوير توجهه االجتةاعي الذي بدأت تربز مالحمه ،مت تقويض األساس الذي يقوم
عليه النظام الربملاين أبسره .بعد ذلك سيُختزل دور اجلةاهري يف أتييد النظام الذي سيتكيل،
أو سيدعي أنه يتكيل ،بتحقيق مصاحلها وما عليها إال التأييد .وحنن نعرف ما أدى إليه

إضعاف اجملتةع على هذا النحو ...
 وكان التيار الدميقراطي هو الذي أطلق شرارة التحول يف  25يناير ،وهو الذي مهد هلا جبهودهالدؤوب قبلها ،وهو الذي جنح يف استنهاض اجملتةع ليؤيدها جبةوعه الغيرية .فبدا آنذا أن
اجملتةع ابت قادرا أفريا على التعبري عن إرادته اجلةعي يف مواجه الدول بل ويف فرض إرادته
هذه يف حلظ مصريي ...
 ويف ذلك احلدث املهيب برز جيل جديد أكثر جرأة يف طرح تصوراته لتأسيس اجملتةع دميقراطيا.ويف تلك األايم املشهودة بدا أن جتةع الناس احلر قد أاتح أن ُتل يف حلظات ،بدت كأهنا
فارج عن سياق الزمن ،أمورا يتطلب حلها يف غري ذلك من أوقات سنوات طويل  :عالق
راقي بني اململةني واملميحيني ،وتواري التةايز الطبقي يف وحدة نمجها حلم أكرب من االنتةاء
االجتةاعي .والرفض ،يف عيوي مبهرة ،لكل أشكال الوصاي األبوي  ،وعدم ادعاء احلديث
ابسم الشعب يف تناء انضج عن الوصاي  .كنا إزاء ثورة قيم بدا أهنا آفذة يف البزوغ .قوى الثورة
كانت جتمد أساسا تلك القيم اجلديدة املوجه لملو الناس ،أما قوى الثورة املضادة فكانت
تقاوم التخطي ...
 نعم ،لقد فاطبت ثورة يناير يف الناس البعد الكالين .فالناس تُلهةهم املثل اليت تتجاوز التحوصلاليئوي ،املثل اليت تشعرهم أبن هنا أمال يف جتاوز التجزؤ ،أمال يف التعايش اجلةاعي القائم
على املماواة رغم التنوع واالفتالف.
 وكانت الثورة تعرب عن ظهور منوذج ليرد جديد حر رمبا جمدته صورة ذلك املتظاهر الواقفاثبتا رابط اجلأش أمام عرب تقذف املتظاهرين ابملاء ...
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 وجمدها أيضا افتيار سبيل املظاهرات الملةي واالعتصام الذي م أ الناس ليله وهناره فناونقاشا وسخري تعرب عن وجدان شعب مسيت ثورته آنذا ابلثورة الضاحك  ،قبل أن تظهر
األايم وجها آفر هلا ...
محلت تلك اخلاطرة الصديقني على صةت خيالطه األسى .كانت مالحمهةا تشي أبن أطيافا تتخايل
ومصابيها  ...أو سجنائها .وكالمها يعرف عنهم حكاايت
هلةا ،أطيافا تةل اآلن اسم شهداء الثورة ُ
ورواايت .كانت ذكراهم أشبه بنقط غائرة يف الروح ،ال تيتأ تنبض ابألمل كلةا نبهتها فكرة أو

أيقظها مشهد ...

بلغ الصةت غايته ،فقام الصديقان يمريان قليال فوجدا فطواهتةا تيةم شطر امليدان على غري
اتياق .عربا اجلمر املةتد فوق النهر اليميح فهلت عليهةا نيحات عبق ...
قطع ’’راجي‘‘ الصةت قائال:
 كان من املنطقي أن تتجلى القيم اجلديدة املوجه للملو يف صيوف الشباب ابلدرج األوىل.بث الشباب روحا جديدة يف اجملتةع استطاعت أن جتتذب قطاعات واسع بدأت تكتشف
قوة جتةعها معا وتدر ما ينطوي عليه فعلها املشرت من قدرة على التغيري .مل يعد هؤالء
مهةشني أذالء بعد اآلن .فها هم معا يغريون كل شيء ،ويذعن هلم اجلةيع ...
 نعم ،ظهر يف تلك األايم املشهودة ،منوذج ملواطن جديد ،قد ال تدفعه ظروفه الشخصي البحتإىل حماول تغيري الظروف االجتةاعي  ،ولكن تركه قيم من نوع جديد تتةثل يف عدم قبول
االستبداد واليماد واإلذالل ،حىت لو ضحى حبياته يف سبيل ذلك .وارتبط ذلك إبعالء مكان
العقل النقدي ،والندي إزاء الملط  ،ورفض الوصاي اليت تتزاي بطابع أبوي .فرد عصي على
التطويع وعلى اإلدراج يف قطيع .فرد يتماءل ويريد أن يقتنع وال يمهل ترويضه .فرد ال جيد
معىن حلياته دون هذه القيم .وكان ظهور ذلك املواطن اجلديد ،املنتةي ليئ الشباب أساسا،
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وظهور تلك القيم يف حيز اليعل العام ،تعبريا عن بداي تقق متايز هام هو متايز اليرد عن
اجملةوع .وكان يقرتن بذلك ال متايز اجلةاع المكاني عن اجلةاع االعتقادي  ،بل إدرا اجلةاع
االعتقادي على اتماعها أهنا لن تنحصر ضةن رؤى تريد أن تيرضها فرق اعتقادي ما .كانت
هذه اليئ تتألف من أفراد جدد متةايزين عن اجملةوع ،ومتةيزين بيردانيتهم ككياانت ذاتي
تدد لنيمها رؤاها دون اخلضوع لقائد أو زعيم .كانت هذه اليئ اجلديدة إذن هي اليت أشعلت
شرارة الثورة وقادت ممارها ابلتأثري يف العقل اجلةعي الذي وجد فيها منوذجا نقيا من صياء
الرؤي وإنكار الذات ووض ِع اليعل موضع القول ببذل النيس دفاعا عةا تؤمن به ...
 وهكذا مارست هذه اليئ  ،غري املنضوي يف أي تنظيم حمدد ،بل اليت تعرب عن تطور جديد يفممتوى اإلدرا دافل قطاع اجتةاعي معني على األقل ،نيوذا هائال ال يتناسب مع نمبتها،
يف هذه اللحظ  ،إىل عدد المكان ...
 إىل درج أن اجلةيع بدوا منضوين تت شعاراهتا ومؤيدين ملطالبها ... نعم ،لقد بدا أن اجملتةع قد استعاد قدرا من آلي تطوره الذايت يف مواجه الدول /النظام .لكنهذه االستعادة كانت ،كةا ستبني األايم ،متياوت على ممتوى اإلدرا العام وتوزعت على
ثالث أجنح  :جناح دميقراطي ذي مكوانت ليربالي ويماري ابملعىن االجتةاعي العام ،وقد شاع
وصيه ابجلناح الثوري أو الشبايب؛ وجناح اإلسالم المياسي ،وقد شاع وصيه
ابلديين/املتطرف/المليي؛ وجناح تقليدي أقل نشاطا وإن مل يكن أقل أتثريا يؤيد املشروع الدوليت
بوجه عام ،لكن ليس بصيغته التوريثي االستبدادي اليج المائدة آنذا .
 وقد وجد املشروع الديين والدوليت قوة منظة متثلهةا :اإلسالم المياسي من جه  ،مث اجليشممثال يف اجلناح العمكري من املشروع الدوليت املعارض للتوريث من جه أفرى .أما اجلناح
الدميقراطي الذي بدا أكثر أتثريا وفعالي  ،فقد افتقد لقوة منظة متثله ...
 نعم ،يف  25يناير حدث التقاء حلظي بني املشروع الليربايل واملشروع اإلسالمي واجلناحالعمكري من املشروع الدوليت .وقد حدث هذا االلتقاء  -يف أايم امليدان الثةاني عشر املشهودة
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 حبكم صةت املشروع اإلسالمي التام عن شعاراته وانضوائه تت شعارات التيار الدميقراطيمضييا له زمخا عدداي وتنظيةيا ،يف مواجه املشروع الدوليت بصيغته التوريثي ...
 نعم ،فيي تلك اآلون  ،بدا أن املشروع اإلسالمي يتةاهى مع املشروع الدميقراطي ولو ظاهرايعلى األقل .وعزز هذا التةاهي االنطباع العام أبننا إزاء ثورة جمتةع أبسره اتدت قواه لرفض
االستبداد واليماد ،وهو أمر عرب عنه شعار ’’إسقاط النظام‘‘ ،ولبناء جمتةع حر عادل ،وهو
أمر عرب عنه شعار ’’عيش حري عدال اجتةاعي ‘‘ .والتقى ذلك مع موقف اجلناح العمكري
غري املمتميغ للتوريث .ومسحت النشوة العارم اليت صاحبت رحيل رأس النظام ...
  ...واليت اقرتنت مبقتضيات اللحظ  ،أو حبيل المياس ... نعم مسحت تلك النشوة العارم إذن للجناح العمكري للةشروع الدوليت أبن يوحي أبنه ميكنأن يكون أمينا على رؤي الثورة يف فرتة انتقالي  .وبدا للحظ أن املشروعات الثالث تتالقى ...
 نعم ،مع عدم متكن التيار الدميقراطي من بلورة قوة تكم بعد سقوط النظام ،كانت الماحمهيأة لتدفل اجليش لتويل األمر ،ولو إىل حني .وكان اجليش هو الوريث الطبيعي للةشروع
الدوليت ...
 لقد كان القطاع املتقدم ،الذي مثله التيار الدميقراطي أساسا ،جيمد طيرة يف اإلدرا كشيتعنها ثورة يناير .غري أهنا كشيت أيضا أن تلك الطيرة يف اإلدرا ال توجد بعد بىن سياسي
على ممتواها تعرب عنها ...
 وعليه ،كان هنا إذن على ممتوى مجاهري الثورة قطاع متقدم قائد وجمور وفدائي من جه ،مث هنا من جه أفرى جمم تقليدي  -ديين ودوليت  -تر يف حلظ فاض فيها الكيل
ابجلةيع  ...وكان ال بد هلذه الرؤى أن تتةايز مع توايل األحداث ...
 وهذه هي النقط اليت نريد أن نُعىن هبا هنا .اإلدرا العام الذي أفيق يف إنشاء بناه وأدواتهاملعربة عن طةوحاته والذي تؤيد وتتبىن قطاعات واسع فيه هذين النوعني من أتسيس
االجتةاع ،اإلسالمي والدوليت ،والذي ييرز ابلتايل النخب اليت متثلهةا .هذه القيم املوجه
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للملو والرؤى هي ما يعنينا هنا .وهي تعنينا هنا من زاوي التةايزات اليت تدثنا عنها ،ابعتبارها
وسيل لتقييم خمتلف ممتوايت اإلدرا المائدة يف شىت القطاعات االجتةاعي  ،وابعتبارها
إشارة إىل استحقاقات التطور وممارات التقدم اليت ميكن املضي فيها ...
 غري أن اخلربة التارخيي تقول لنا  -حىت اآلن  -إن اجلةاهري العريض ال تظل يف الشارع تعربعن مطالبها بنيمها بشكل مباشر ،وإهنا تملم يف النهاي هذه النخب أو تلك مهة تميري
األمور ،وهذه قد تشةل أتسيس االجتةاع .وملا كان التيار الدميقراطي ،إذا جاز لنا أن نمتخدم
هذا التعبري اليضياض الذي يتمع إلدراج شرائح شىت ،مل يتةكن ،ألسباب ميكننا تصورها،
من تطوير بىن وأدوات قادرة على أتطري تلك الطاق اهلادرة وتوجيهها مبا يعرب عن تلك
الطةوحات المياسي واالجتةاعي ويبني طرق تقيقها ،فقد تقدم لمد هذا اليراغ القواتن
األساسيتان املنظةتان :اإلسالميون لصاحل مشروعهم المياسي واجليش لصاحل املشروع الدوليت.
وهكذا انتهى املطاف ابجلةاهري إىل املراهن على أتييد ،أو عدم أتييد ،أصحاب البىن التنظيةي
الراسخ واملشروعات المياسي الواضح املعامل :اإلسالميون واجليش .ومل تكن هااتن القواتن
بقادرتني ،بطبيع احلال ،على تملم مقاليد األمور لوال أهنةا كانتا تتيظان بركيزة ما مؤيدة هلةا
يف اإلدرا العام ...
 لكن دعنا ،بدال من وضع املشروعني يف مواجه اجملتةع ،ننظر إليهةا كذلك على أهنةا تعبريعن ممتوايت إدرا شرائح من هذا اجملتةع ،هي اليت أنتجت هذه النخب أصال .مث تتقدم
هذه النخب ،مؤيدة بركيزهتا االجتةاعي تلك ،لتضع ذلك املشروع موضع التنييذ ...
 والتطورات اليت حدثت بعد إزاح الملط القدمي كان ال بد أن يتةايز فيها كل تيار عن اآلفر.كان املشروع اإلسالمي يرى أن اللحظ قد واتته أفريا ليحقق رؤيته المياسي  ،فمعى بشكل
حمةوم ألن ميضي يف ذلك االجتاه .وكثريا ما وصف سعيه هذا ابملؤامرة .وبصرف النظر عةا
كان يف سعيه ذا من أعةال تندرج ضةن حيل المياس  ،فإن العنصر الرئيمي يف جناح ذلك
التيار إمنا يكةن أساسا يف ممتوى إدرا الناس الذي جتلى يف أتييدهم لرؤيته ...
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بينةا يواصل الصديقان سريمها يف امليدان ،قال ’’حمب‘‘:
 وشيئا فشيئا أفذت تتبدد الوحدة الظاهري وتتضح أبعاد دور اجمللس العمكري األول .فقدلعب ذلك اجمللس العمكري دورا حموراي يف تلك اليرتة ميكن تقييةه مبا فعله اجمللس ومبا مل ييعله
يف آن معا.
 ولنبدأ مبا مل ييعله ،عمى أن يوضح ذلك ما حنن بصدده ... كان ميكن للةجلس العمكري ،جدال وافرتاضا ،أن يقوم مثال بدور شبيه ابلدور الذي قام بهواضعو الدستور األمريكي الذين صاغوا دستورا أكثر تقدما من املمتوى املتوسط إلدرا معظم
األمريكيني آنذا  .وهكذا أصبح ذلك الدستور قوة جتتذب اجملتةع لالنتقال إىل مرحل أعلى
من التطور حبةله على تبين فهم أوسع لقيم احلري واملماواة واملضي يف اجتاه أكثر كالني ...
 مل يؤد اجمللس العمكري ،إذن ،دورا شبيها ابلدور الذي أداه مثال واضعو الدستور األمريكي،الذين سيطلق عليهم اسم ’’اآلابء املؤسمني‘‘ ،ألنه مل يكن طليع فكري  ،بل كان الوريث
الطبيعي للةشروع الدوليت ...
 نعم ،كان اجمللس العمكري حينذا أقرب ،على األقل حبكم سن قياداته الذين طالت فدمتهمللنظام القدمي ،إىل املمتوى اإلدراكي العام يف اجملتةع الذي تتياوت فيه نمب تبين املشروع
الدوليت املختلط بيهم تقليدي حمافظ للدين ...
 وهو فهم كان آنذا متعاطيا أو متماهال ،على األقل ،مع املشروع اإلسالمي ... كان اجمللس العمكري إذن أقرب هلذا اإلدرا اخلليط منه إىل املمتوى اإلدراكي للتيارالدميقراطي احلقيقي .كةا كان غري مهيأ حبكم طبيع دوره للتعامل مع ذلك النوع اجلديد من
املهام المياسي  ،فكان بذلك آفر من ميكن أن يوكل إليه مهة إرساء األساس الدميقراطي ...
 وراج يف األايم األوىل ،اليت أعقبت رحيل رأس النظام القدمي ،وهم مياده أن اجمللس العمكريميكن أن يؤمتن على تقيق أهداف الثورة .وساعد على رواج هذا الوهم ال الرغب يف تصديقه
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فحمب ،ألنه يعيي من االلتيات إىل احلقيق املزعج املتةثل يف افتقار الثورة إىل أداة تكم
هبا ،بل وساعد على رواجه أيضا تصور آفر ختلَّف من احلقب الناصري مياده أنه ال أبس من
أن يُوكل إىل الدول تقيق التطلعات األصيل للةجتةع .أما ما طبيع هذه الدول وما عالقتها
هبذه التطلعات وما مدى تعبريها عن تلك القوى االجتةاعي  ،فكانت كلها أسئل مل تمةح
النشوة العام  ،يف البداي على األقل ،بطرحها .وكان ذلك ينطوي على تغافل عن طبيع
التناقض بني الدول واجملتةع الذي أشران إليه فيةا سبق .ومع اطراد األحداث ،كان من الطبيعي
أن تصبح تصرفات اجمللس العمكري ،ال سببا لالحتجاج فحمب ،بل ومصدرا خليب األمل
أيضا .كانت أفطاء املمار تتعلق إذن ال بتصرفات اجمللس العمكري فحمب ،بل كانت تتعلق
أيضا ابلضعف التنظيةي للةعمكر الدميقراطي الذي قاد الثورة ،وابلتصورات اليت كانت هلا
الغلب يف اإلدرا العام .كانت األزم أزم بىن ورؤى أساسا.

اختذ الصديقان جملمهةا على مقعد حجري يف زاوي من امليدان .كان امليدان ،من حيث الشكل
والوظيي  ،أقرب لقلب فافق .تتجةع فيه الروافد لتنصهر يف فلق جديد ،يعود ليمري يف كل
األحناء ...
التقط ’’راجي‘‘ حبل احلديث فقال:
 وشيئا فشيئا تزايد التةايز وأفذ يظهر الوجه الدوليت احلقيقي للةجلس العمكري حبكم حدودرؤيته التكويني  .فظهر مرتددا بني االستجاب على مضض حينا ملظاهرات احملتجني الداعي إىل
حماكة رموز النظام القدمي وتطهري أجهزته ،وبني التعامل اليظ مع أولئك احملتجني أحياان أفرى
حبكم انتةاءاته اإلدراكي واملصاحلي للنظام القدمي ...
 وجتلى هذا الوجه الدوليت أساسا يف التقاعس عن كشف اليماد المابق وتعديل القواعد مبا اليمةح بتكراره .فقد تر القدمي على حال ومل يمتجب لبعض املطالب ،مثل حماكة رموز
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النظام المابق وتغيري احلكوم  ،إال ابملليونيات الضاغط  .ومل يشأ أن حيقق يف اعتداءات الشرط
واجليش يف احنياز واضح ،كةا حدث مثال بشأن أحداث ماسبريو؛ وظهر كذلك عداءه لشباب
الثورة فيةا أجراه من حماكةات عمكري  ،ومن كشوف عذري  ،ومن بطش ابملعتصةني ،يف
الوقت الذي أظهر ترافيا إزاء أنصار النظام القدمي ...
 فإذا كانت املظاهرات هي األداة اليت أعطت لشباب الثورة قوة نيوذهم برغم ضآل نمبتهم إىلعدد المكان وافتقارهم لركائز القوة ،فلتُعطل هذه األداة عن العةل .كيف؟ بعدة طرق شديدة

المهول  :فصم الصل بني طليع التغيري واجلةاهري املؤيدة هلا بتحويل املظاهرات إىل أحداث
فوضوي عن طريق دس البلطجي واملتحرشني ،وتشويه مسع شباب الثورة ابدعاء عةالتهم
للخارج ،وما إىل ذلك من أساليب ...
 وجتلى التعاطف أو التماهل مع التيار الديين يف اعتةاد اجمللس على ذلك التيار يف معاجلأحداث اليتن الطائيي اليت أفذت ترتى يف أحناء شىت من البالد مع ترافي قبض األمن عن
التيار الديين املتطرف وتزايد اليرص أمامه يف حري عةل ابتت متاح له على األرض ويف
اليضائيات .ورمبا مل يكن هذا التعويل وليد احنياز إدراكي صريح من جانب اجمللس العمكري
بقدر ما كان مزجيا بني فهةه احملافظ للدين وجلوئه ملا بدا أنه وسيل متاح مأمون يف األجل
القريب إلطياء حرائق ال تيتأ تندلع هنا وهنا يف أجواء مضطرب  .كان اجمللس العمكري يف
كل ذلك أقرب إىل قل احليل واهلرول إلطياء النريان مبا تيمر من وسائل ،بصرف النظر عن
متضةنات تلك الوسائل اليكري أو انعكاساهتا المياسي  ،منه إىل االحنياز اليكري الصريح
للتيار الديين .وأشعر هذا التعويل التيار الديين بقوته فأفذ يبتز اجمللس العمكري ابتزازا بلغ
ذروته ابلتهديد إبشعال البالد لو مل يعلن فوز مرشحه يف انتخاابت الرائس  .واقرتن هذا االبتزاز
أبمر ستتضح فياايه الحقا وهو الضغوط اخلارجي الداعي لتةكني هذا اليصيل ابلذات ...
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 ولذا اِالتيار الدميقراطي مثال اجمللس العمكري أبنه سلم البالد إىل التيار الديين ،مدلال على
هتم
ُ
ذلك ابحنيازه للةمار االنتقايل الذي ييضله التيار الديين والذي متثل يف تقدمي االنتخاابت على
وضع الدستور ،لتأكده من فوزه فيها ...
 لكن مث تماؤال بديهيا مشروعا ال يُطرح عادة عند تناول هذه املمأل وهو :هل لو وضعالدستور أوال ابالنتخاب املباشر للجن أتسيمي  ،كان متثيل التيار الديين فيها سيختلف عن
متثيله يف الربملان ،الذي فاز أبغلبيته؟ وهل كان أتثريه من مث على وضع الدستور سيتغري؟
 اليرق الوحيد بني وضع الدستور وتشكيل الربملان ،بوجه عام ،هو ممأل التوافق امليرتض توافرهيف الدستور ال إعةال مبدأ تغليب رأي األكثري ...
 أي أن مبدأ الرتاضي التوافقي على حد أدىن كان سيكون عنصرا ُحييِد إىل حد ما تيوق التيارالديين ...
 غري أن هذا املبدأ ميكن أن يؤفذ به سواء وضع الدستور قبل االنتخاابت أو بعدها ... أي أن القضي ال تتعلق يف احلقيق أبيهةا أسبق ،بل مبضةون ذلك الدستور ،وهذا معرب يفالنهاي عن األوزان النمبي للتيارات المياسي  ،سواء وضعت الدستور أوال أو أجريت
االنتخاابت أوال .ومع تيهم االستقام املنطقي للقول أبسبقي وضع الدستور ،جيوز التماؤل
عةا إذا مل يكن موقف التيار الدميقراطي أقرب إىل املةاحك وإلقاء عبء التقصري على عاتق
طرف آفر ،بدال من شجاع مواجه القصور ،وعةا إذا مل يكن يريد ،هبذه املةاحك  ،من
اجمللس العمكري أن يشكل جلن أتسيمي من افتياره يُزيد فيها ،سلطواي ال انتخابيا ،من الوزن
النميب للتيار الدميقراطي ،يف تغافل عن ريب أصحاب املشروع الدوليت من الدينامي الذاتي

للةجتةع أصال؟
 مث ها هو الدستور مينع مثال من أتسيس األحزاب على أساس ديين ،لكن ها هي تلك األحزابتتشكل وختوص االنتخاابت الربملاني فتحصل على األغلبي وختوص االنتخاابت الرائسي فتيوز
هبا .القضي  ،كةا ترى ،ليمت جمرد نصوص ،بل رؤى وأوزان نمبي على أرض الواقع ...

46

 نعم ،فلوال متتع التيار اإلسالمي بركيزة واسع آنذا يف الوعي العام ملا استطاع أن ييوز يفمخم اقرتاعات متتالي ...
 كةا اُهتم اجمللس العمكري أبنه آتمر لصاحل التيار الديين ،أو أبنه آتمر ضد ذلك التيار بتةكينهمن الوصول إىل الملط مع سابق املعرف بقل كياءته واملراهن على تعطيل إدارته للدول بوصف
ذلك فري وسيل لإلطاح به الحقا ...
 ولكن حىت إذا استبعدان هذه التصورات وافرتضنا حمن الني  ،لتبينا أن طبيع إدرا اجمللسالعمكري تكيي لتيمري سلوكه ،يف تصوري .فاجمللس العمكري كان يف هناي املطاف أسريا
إلدراكه العام كوريث للةشروع الدوليت .كةا كان اجمللس العمكري أسريا لقلقه على بلد ميوج
ابالضطراب ،وهو املنوط به محاي الدول  ،فكان يبدو أحياان أميل إىل التيار الديين ال حبكم
احنياز فكري صريح لكن حبكم امتال هذا التيار ركيزة تنظيةي قريب ميكن التعويل عليها يف
تقيق االستقرار ،وهو أمر كان ييتقده التيار الدميقراطي ...
 كان اخلطأ األساسي للتيار الدميقراطي يتةثل يف تصور أن اجمللس العمكري ميكن أن يكونممثال الثورة ومنيذا ألهدافها ،وليس وريثا للةشروع الدوليت .ومل يكن ذلك فطأ سياسيا نظراي
فحمب ،بقدر ما كان رفضا للنظر يف جوانب القصور الذايت .غري أن ذلك كان يعين ضةنا
التعويل على املشروع الدوليت كي حيقق أهداف املشروع الدميقراطي ...
 نعم فالتيار الدميقراطي ال حيب االستحقاقات اليت تذكره بنقط ضعيه األساسي  ،وهي :افتقارهإىل ركيزة اجتةاعي تعرب عن مشروع بديل مدعوم ببىن تنظيةي فاعل ...
 وكانت املناطح يف الشارع ،يف جانب منها على األقل ،جلوءا إىل الوسيل امليمورة للعةلالمياسي .وكانت كذلك وليدة اإلحباط من انتظار تغيري لن يقوم اجمللس العمكري أبدائه،
ووليدة توهم أبن اجمللس ال ينيذ أهدافا أؤمتن على تقيقها ...
 االحتجاجات شرط قوهتا هو انضةام الناس هلا ،وذلك ال ميكن أن يمتةر إىل األبد .فاخلربةالتارخيي تقول إن اجلةاهري العريض ال تظل يف الشارع تعرب عن مطالبها بنيمها طول الوقت،
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وإهنا تملم أمر تقيق مطالبها ،يف النهاي  ،إىل هذه النخب أو تلك .والتيار الذي كان ميكن
أن ينقل طةوحات هذه اجلةاهري إىل حيز احلكم كان غائبا .كةا كانت اجلةاهري قد بدأت
تمأم من تواصل االحتجاجات بال هناي ...
 وإذا مل يكن جيوز لوم اجمللس العمكري لعدم صياغته دستورا جامعا ،ألن هذا أمر مل يكناجمللس مهيأ له حبكم طبيعته ،ومل يكن يوما يف مشروعه ،فهل جيوز لوم التيار الدميقراطي لضعف
بناه وأحزابه؟ أم ينبغي ابألحرى البحث عن مصدر ذلك الضعف يف ضعف القيم الدميقراطي
دافل ممتوايت اإلدرا العام .ال أحد يقف إذن فارج الدائرة ليدين .فاجلةيع يقيون دافلها
بشكل ما ...
 نعم ،وعلى التيار الدميقراطي حل التناقض بني ما ميارسه من نيوذ أحياان وجترده من أدواتالقوة املألوف  .املظاهرات وسيل لتغيري أشياء إجرائي  ،لكن تميري الدول كيف ستغريه
ابملظاهرات ،وطبيع أفكار الناس والقيم املوجه لملوكهم والقوانني والدساتري؟ فاالحتجاجات
ليمت دوما أداة قوة حقيقي يف غياب ركيزة اجتةاعي ...
 ويف تلك األجواء بدا أن فشي اجمللس العمكري على مكانته كقيادة للجيش يف صيوفضباطه وجنوده قد أفذت تتزايد .فها هو مل ينجح ال يف إرضاء هذا الطرف أو ذا  ،وها هو
مل ينج من االبتزازات واملزايدات والضغوط ،وها هو مل ينجح يف أداء مهام سياسي واقتصادي
غري مهيأ هلا .فحزم أمره يف النهاي على التخلص من ذلك العبء مبادرا ،كةن أدركه التربم
والمأم ،مبغادرة الملط كلها ابلدعوة إىل إجراء انتخاابت رائسي يف ذلك املناخ املضطرب.
 وبقي القص معروف  ،جاء اإلفوان مبحاوالت اهليةن والنيعي والتحاليات الدافلي مع املتطرفنيواخلارجي مع قوى ممتعدة للتغاضي عن بقائهم ،بل وأتييدهم ،مقابل اخنراطهم  -فيةا يبدو
 يف تصوراهتا للرتتيبات اإلقليةي  .وعندما أطيح هبم يف  30يونيو ،اكتشف الناس جمدداغياب البديل الدميقراطي القادر على قيادة املرحل اجلديدة ...
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 كانت الركيزة اليت ميلكها التيار اإلسالمي تتةثل أوال يف الرؤي الديني الشائع الرائج اليتتضيي املشروعي على التأسيس االعتقادي لالجتةاع .وكانت تتةثل اثنيا يف تصور الناس،
الذين اثروا على نظام استشرى فيه اليماد تديدا ،أن ممثلي التيار اإلسالمي يُيرتض فيهم،

حبكم تدينهم املعلن ،أن يكونوا أرقى أفالقيا وأحرص على الصاحل العام .غري أن هذا التصور
أفذ خيبو بوترية متمارع مع اتضاح النوازع النيعي بل واالنتهازي لقادة ذلك املشروع ،مع تربير
افتياراهتم المياسي املتناقض تربيرا دينيا مواتيا يف كل حال ...
 وهكذا بدأ االرتياب يتمرب إىل النقط اليت شكلت مصدر قوهتم امليرتض :نزاهتهم األفالقيوالديني  .وأدى ذلك إىل التخوف مما قد يدفلون فيه من تاليات دولي وإقليةي قد ال ينظرون
فيها إال ملا حيقق مصلحتهم الذاتي  ،هم الذين ينكرون فكرة الوطن أصال .وانضاف إىل كل
ذلك انعدام شبه اتم للكياءة يف إدارة الدول ون هم إىل تمكني أتباعهم يف مياصلها بصرف
النظر عةا ميلكونه من دراي  .وزاد الطني بل سعيهم إىل فرض رؤاهم المياسي مبخاليات
تشريعي  ،وإىل التحالف مع أشد اليئات تطرفا يف التيار الديين ،والمكوت عن تصرفات هلا
سياسي واجتةاعي ميزع  ،مبا أوحي ابلرضا عنها وأبن القادم قد يكون أشد هوال .وهكذا
هتاوى سريعا أتييد املشروع اإلسالمي يف صيوف اجلةاهري العريض ...
 ومل يمتطع التيار الدميقراطي أن حيمم املعرك بتقدمي بديل ،وعندئذ التيتت اجلةاهري إىل القوةاجلاهزة اجملرب  ،إىل اجليش .فتوارت الذاكرة القريب عن حكم اجمللس العمكري ،وبرزت الذاكرة
اليت تتيظ للجيش الوطين مبخزون وطين يف الدفاع عن البالد ،ال كقيادة بعينها بل كةؤسم
وطني قائة على التجنيد الشعيب ال على جمرد االمتهان الوظييي .وأفذت تُمتدعى الرموز
اإلجيابي لليداء والتضحي  .وكانت كل تلك العناصر مناقض للخربة أبصحاب املشروع
اإلسالمي ...
 تدفلت الدول إذن للحمم ،ألن التيار الدميقراطي كان أعجز من أن ييعل ذلك بقواه اخلاصوحدها ...
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 وإن احتيظ بتةثيل له دافل ترتيب الملط الناشئ عن  30يونيو ،وهو ترتيب كان ينتظر أنتتةايز مكوانته أيضا ...
 وكان تدفل أقوى مؤسمات الدول يعين جتدد املشروع الدوليت بعد أن اثرت اجلةاهري علىبعض جوانبه على األقل .أما اآلن فقد أصبح هو املالذ من سيطرة اإلسالم المياسي ،ومن
ضعف التيار الدميقراطي ،بل ومن نزقه أحياان يف رأي اجلةاهري العريض ...
 أعطت أفطاء اإلفوان إذن فرص للتيار الدميقراطي ملةارس دوره من جديد ،مؤيدا ،سراوعالني  ،هذه املرة من أنصار املشروع الدوليت .وبدا للحظ أن هنا تاليا بني التيارين انعكس
يف تصدر ممثليهةا للةشهد يف  3يوليو ،وأشري إليه بعبارة ’’تالف  30يونيو‘‘ ...
 لكن سرعان ما بدأت التةايزات تيعل فعلها دافل املعمكر الدميقراطي من جه  ،مث بينه وبنياملعمكر الدوليت من جه أفرى .وكان لذلك سبب مباشر وسبب غري مباشر .أما المبب
املباشر فكان كييي التعامل مع التيار الديين ،الذي أُقصي اآلن من الملط  .فبني جناح يظهر
حرصا ميرطا على إشراكه والتصاحل معه ،رمبا ألغراض منها عدم دفعه للعنف  -ورمبا يكون
هذا اجلناح قد اكتمب وزان أكرب حبكم وجود من ميثله يف الملط اجلديدة املنبثق عن 30
يونيو  -وجناح أوسع يرى أن إقصاءه عن الملط كان مطلبا شعبيا ابلدرج األوىل ،وأن
إشراكه رهن إبقراره للةمار الذي افتارته اجلةاهري .وأما المبب غري املباشر فكان يتعلق
ابالفتالفات األعةق بني رؤي كال املعمكرين  -الدميقراطي والدوليت  -لكييي أتسيس
االجتةاع .وكان ال بد أن يتزايد هذا التةايز وضوحا مع اطراد األحداث ...
 فالتيار الدميقراطي ،مع تيهةه ملقتضيات احلياظ على الدول يف ظل سياق إقليةي حافلابلتهديدات والعرب ،ال يقر العودة لمطوة جهاز األمن القدمي وال التوسع يف القبض التعميي
وتويل احلبس االحتياطي إىل ما يشبه االعتقال أو العقوب بمبب عدم تقييده أبي حد أقصى،
وال التضييق الشديد على احلق يف التظاهر واالحتجاج ،وغلب الصوت الواحد يف اإلعالم،
والقضاء على أي مظهر لالعرتاض ،وتشويه املعارضني والضيق هبم .وقادت كل هذه التطورات
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إىل انمحاب عدد كبري من امليكرين من الكتاب وإعالن الرأي .وهكذا أفذت اليجوة تتمع
بني املشروع الدوليت الذي طيق يمتعيد مالحمه املألوف بركائزها الثالث  :األمن واإلعالم والقانون،
كلها ختدم التوجه الواحد للملط  ،بدون أي مكان ألي رأي فارجها ،وبني املشروع
الدميقراطي .لكن مع ذلك ظل وجه القصور الرئيمي يف التيار الدميقراطي قائةا :االكتياء
ابلتعبري الكالمي واالفتقار إىل بىن تنظيةي تؤمن له ركيزة اجتةاعي ممتقرة ...
 وإذا كنا متهلنا عند هذه األحداث ،فقد فعلنا ذلك ال لنموق تليال إضافيا فوق كل ما مسعناوقرأان ،بل لنبني أن القيم املوجه للملو  ،وليس ابلضرورة أسرار ما حيدث يف غرف
االجتةاعات املغلق  ،هي اليت تيمر يف هناي املطاف ما حيدث من تطورات.
 وهكذا ،إذن ،أفذت املشروعات الثالث يف حلظ األزم واملواجه  ،اليت اعتصم فيها كل مشروعابجلانب الذي مييزه ،تتناءى عن بعضها بعضا .غري أن ذلك اجلانب الذي أفذ كل منها
يتةمك به ،أو الذي مل يمتطع أن يتخلص منه ،كان هو الذي ميثل وجه القصور يف كل منها.
وهذا اجلانب هو الذي يتعني عليها أن تتخطاه ،ألنه ميثل وجه قصور بنيوي يؤدي إىل احنجاز
التطور :اهليةن اليكري فيةا خيص املشروع الديين؛ وتقييد احلرايت فيةا خيص املشروع الدوليت؛
واالكتياء ابالحتجاج فيةا خيص املشروع الدميقراطي ...
 ولكن املشروعات الثالث تتوي أيضا ،من جه أفرى ،على جوانب إجيابي ميكن تقيقالتكامل بينها .إذ ميكن مثال التخلص من النزوع التملطي لدى املشروع الدوليت واالستيادة
من النزوع الذي ميزه حينا إىل العدال االجتةاعي  .والتخلص من النوازع اليئوي  ،ومن االكتياء
ابالحتجاج لدى املشروع الدميقراطي واالستيادة من نزوعه إىل متكني اجملتةع .والتخلص من
النزوع االستبدادي لدى املشروع الديين واالستيادة من الطاق الروحي اليت ميكن أن يمهم هبا
عندئذ .مبا يعين مواصل متمك كل طرف بقيةه األساسي مع إدماج ما يف مواقف الطرفني
اآلفرين من عناصر إجيابي ...
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 أي أن املطلوب ،على صعيد ما ،هو جتاوز اجلوانب الملبي يف كل مشروع وتقيق التكاملبني أفضل ما فيها ...
 فلنبدأ إذن ابالستحقاقات املطروح على املشروع الدوليت ... يقوم املشروع الدوليت على توهم أنك ميكن أن تبين دول قوي مبجتةع ضعيف ،مبجتةع ُج ِردمن مقومات ديناميته الذاتي  .وكان هذا التوهم هو كعب أفيل ،أو املقتل ،الذي أصيب فيه

املشروع الدوليت املرة تلو األفرى .هذه الواقع القاعدي هي العنصر األساسي يف أي تغيري
حقيقي ،ألن هذا التغري يتضةن ابلضرورة متايز اجملتةع عن الدول  .وإذا كان املشروع الدوليت
قد جنح زمنا يف فنق روح اجملتةع وجره إىل االكتياء ابلتأييد ،فهذا الزمن يُيرتض أن يكون قد

وَّىل ألن مواجه التحدايت املطروح تتطلب مشارك أانس أحرار ...

 نعم ،فتغين املشروع الدوليت أحياان ابجلةاهري ينطوي يف الواقع على عدم إميان ابلناس .فاجلةاهريهنا ما هي إال مجوع مشكل مصوغ مؤيدة للملط  ،ما دامت الملط هي اليت تعرف مصلح
اجلةاهري وتققها هلا ،أو تدعي أهنا تيعل .وتمتبطن اجلةاهري أحياان هذه الرؤي وتقر طوعا
ابحتياجها إىل زعيم يوجهها ...
 أي أن املشروع الدوليت ينبغي له ،من منظور استحقاقات التطور ،أن يتخلى عن حماول فرضرؤي سياسي خنبوي على حيز االجتةاع ،عن حماول تشكيل االجتةاع بواسط الدول  ،وأن
يتخلى عن محاي رؤيته المياسي بثالثي القةع والدعاي والقانون ،وأن حيةيها إبجياد ركيزة
اجتةاعي حرة ال جمرد اتبع مؤيدة .هذا هو الباب الذي ميكن أن يلج منه املشروع الدوليت إىل
أرضي تقيق التكامل .متكني اجملتةع من بناء ذاتيته اخلاص  ،واستةداد الركيزة االجتةاعي من
أتييد األغلبي احلر ،أي بعد استعادهتا ديناميتها الذاتي  .أي ال بد للةشروع الدوليت أن يطوي
صيح نظام  52وُمي ِكن اجملتةع ...
 -وماذا عن املشروع الدميقراطي؟
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 التيار الدميقراطي هو احملر يف حلظات التحول احلامس  ،وهو حمدد املمار وابعث الروح وموقظاهلةم وفالق منوذج اليرد اجلديد .هذا هو مصدر قوة التيار الدميقراطي ،لكنه ييتقد إىل ركيزة
اجتةاعي وتنظيةي واضح وفعال قادرة على أن تطرح نيمها كةشروع سياسي بديل جدير
بنيل الثق  .لقد أسرف التيار الدميقراطي حينا ،وال سيةا جناحه الشبايب إذا جاز التعبري ،يف
اللجوء إىل االحتجاج املباشر يف الشارع لتحقيق مطالبه .وكان االكتياء بذلك ،أو التعويل
عليه ابلدرج األوىل ،هو كعب أفيل اخلاص به ،ألن ذلك كان يعين ،يف احملصل العةلي على
األقل ،االحتجاج على عدم تنييذ املشروع الدوليت ألهدافه هو ،أي تعويض قصوره ابالعتةاد
على قوى أفرى غري مقتنع مبقاصده ،بل ورمبا تكون معادي هلا .وبناء البديل الدميقراطي
االجتةاعي هو الباب الذي ميكن أن يلج منه املشروع الدميقراطي إىل أرضي تقيق التكامل
...
 أي أن على كل مشروع أن يدر جوانب ضعيه املتأصل اليت ميكن أن يصلحها جبوانب القوةيف مواقف الطرف اآلفر .وفذ مثال كال من املشروع الدوليت واملشروع الدميقراطي .الدوليت
بدون اجملتةع يضعف ركائزه هو ،والدميقراطي بدون الدول قد جتنح بعض عناصره الليربالي إىل
اجلور على مصاحل اجملةوع .الدول ترعى مصاحل اجملةوع اعتةادا على جمةوع يمتعيد قدراته
الذاتي  ،ال جمةوع معال فقط ومؤيد فقط.
 ويالحظ هنا أن تعبري اجملتةع عن نيمه ،وتلك هي املهة املنوط أساسا ابلتيار الدميقراطي،ال يصل ابلضرورة إىل املمتوى المياسي دوما .لكنه يقوي مناع اجملتةع إزاء الميطرة عليه
ويكمبه ديناميته الذاتي ويتيح له أن جيرب افتياراته ويدعم حرايته ويشيع قيةه اجلديدة يف
هدوء ويقوم ابلتغريات اإلدراكي والملوكي اليت تمتغرق وقتا ممتدا .ومع متايز اجملتةع ،ال تعود
ديناميته الذاتي متوقي على الدول  ،حىت لو كان مبقدور الدول أن تؤدي دورا هاما يف ذلك.
ال ينتظر اجملتةع رفص من الدول ليةارس فعاليته ،ولو مت تقييده جيد دوما من المبل ما ميارس
به حريته .ال ينتظر اجملتةع من الدول حل كل شيء ،ال إعياء هلا من ممؤولياهتا ،بل هنوضا
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مبمؤولياته هو إزاء نيمه ،ورفضا ألن يوكل إىل مركز الشيء الذي يقرر مصريه طرف آفر
فارجه ...
 أما التيار الديين فةجاله هو حيز الضةري ،فإن أراد أن ينتقل إىل حيز االجتةاع فإن عليه أنيتخلى عن حماول فرض افتيار ضةريي معني على هذا احليز األفري ،حيز االجتةاع الذي
ميثل حيز الضةري أبسره .وذلك التطور ينبغي أن يتجلى يف التحول من املطالب بتطبيق الشريع ،
حيث حيق ألي مجاع اعتقادي أن تطبق شريعتها على نيمها كةا تشاء ،إىل القيام  -لدى
االنتقال إىل حيز االجتةاع  -بتطويع املُثُل حبيث يكون هلا معادل عةلي وتطبيقي ملةوس

يتناسب مع مقتضيات العيش املشرت يف حيز االجتةاع .هذا هو الباب الذي ميكن أن يلج
منه التيار الديين إىل تقيق التوافق ،إىل أرضي التكامل ،طي صيح أتسيس االجتةاع على

االعتقاد .وعندئذ ،ميكنه أن ميد املشروعني اآلفرين بقوة دفع معنوي ترهتن قيةتها مبقدار
ما تتوي عليه من كالني ...
 وذلك يبني أن ’’املصاحل ‘‘ احلقيقي هي مصاحل إدراكي يف املقام األول .مصاحل على كلطرف أن يقطع فيها الشوط املنوط به .لكن هذا التكامل ييرتض من كل منها قدرا من النةو،
أي من إدرا جوانب قصوره الذايت وحماول جتاوزها ...
 كل ذلك مجيل اي ’’حمب‘‘ .لكن هل يكيي أن نقول إن على كل مشروع أن ييعل كذا وكذالنكون قد حللنا اإلشكال؟
 من املتصور متاما أن يمعى التيار الدميقراطي ،مبا يضةه من مثقيني ال ييتأون ينبهون إىل وجهالقصور هذا ،إىل جتاوزه ...
 لكن قد يكون األمر أصعب مع التيار الدوليت ،مبا ميثله من ذهنيات تصلبت رؤاها وممارساهتاوترسخت على مدى العقود ...
 قد يكون األمر أصعب مع التيار الدوليت ،لكنه ليس ابملمتحيل .فهو يتطلب خنب ذات رؤيوإرادة .وليس من املمتغرب حىت يف الدول الرأمسالي العتيدة أن جتد املمؤول الرمسي حريصا
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أشد احلرص على املصلح العام مبعناها الواسع .وفذ مثال اليرق بني املمؤول أو املوظف
الياابين الذي نمةع أحياان أنه انتحر عند وقوع تقصري فطري ،وبني قطاع كبري من املوظيني
املصريني الذين يُم ِخرون املوقع الذي يشغلونه يف جهاز الدول لتحقيق مصلحتهم الشخصي
املباشرة ...
تدفل ’’راجي‘‘ مقاطعا:
 وذلك مهةا ارتيع هذا املوقع أو اخنيض ،مبا يعين أن ضآل املرتب قد ال تكون هي العنصرامليمر الوحيد  ...ومبا جيعل اخلصخص ليس فقط بيعا ألصول عام يمتأثر ابلتحكم فيه
املوظيون املميطرون على الدول  ،بل أيضا بيعا للخدمات احلكومي يمتأثر به املوظيون الذين
ييرتض فيهم أن يؤدوا هذه اخلدمات ...
 وهو ما حول اليماد إىل ما يشبه املكون العضوي يف الوظيي العةومي لدينا ...متهل ’’حمب‘‘ يف حديثه متيكرا ،مث أضاف:
 لكن األمر قد يكون أصعب بكثري مع التيار الديين ...
جعلت هذه اليكرة الصديقان يغوصان يف صةت طويل ،فنهضا من مقعدمها وطيقا يتجوالن يف أحناء
امليدان.
 لكن األمر املشجع ،اي ’’راجي‘‘ أن الرؤي العرفاني الكالني تمتطيع أن تماعد املشروعالديين ،بل وكل من املشروعني اآلفرين أيضا ،على ختطي أوجه قصوره البنيوي  .ورمبا اتضح
األمر أكثر عندما نتناول كيف ميكن أن تلهم هذه الرؤي اليعل المياسي ،أو اليعل العام ...
 وكيف ميكن أن تماعد هذه الرؤي التيار الديين؟توقف ’’حمب‘‘ متيكرا ،مث قال:
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 إن شئت الصراح فإن األمر ال يتعلق مبشروع اإلسالم المياسي وحده بقدر ما يتعلق ابإلدراالديين الشائع الذي جيد فيه ذلك املشروع ركيزته اليكري واجلةاهريي  .فهذا اإلدرا الديين
الشائع يقر بصي عام أتسيس االجتةاع على االعتقاد .كل ما هنالك هو أنه يعرتض على
حماول فرض فرق اإلسالم المياسي لرؤيتها ،بل لوصايتها ،على اجلةاع االعتقادي ككل .لكن
تلك اجلةاع االعتقادي ال تمتنكر هي نيمها أن تيرض الرؤي الضةريي اخلاص هبا على حيز
الضةري أبسره ،أي على حيز االجتةاع .فاجلةاع االعتقادي ترفض أن ييرض ’’فوارج‘‘
عليها وصايتهم ،لكنها ال ترفض أن تيرض هي رؤيتها على حيز االجتةاع أبسره .هذه هي
النقط املعةاة يف تناول اإلسالم المياسي .وبديهي أن مشروعي أتسيس االجتةاع على
االعتقاد هي اليت توفر الرتب اليت تنةو فيها بذور أتسيس االجتةاع بناء على اجتهاد اعتقادي
خمتلف .ولذا فلن تُطوى صيح اإلسالم المياسي إال إن طويت يف اإلدرا العام صيح
أتسيس االعتقاد على االجتةاع .وإال فإن الباب سيظل مشرعا أمام جتدد حماوالت أتسيس
اعتقادي خمتلف .وهذا يف تصوري هي دالل  ،وحدود ،ما حدث يف  30يونيو ،على هذا
الصعيد احملدد .فاجلةاع االعتقادي ال تمتطيع حىت اآلن أن ترى أن ما تمتنكره من فِرق منها
هو عني ما تيعله هي أبسرها إزاء حيز االجتةاع ككل ،أي :فرض وصاي افتيار ضةريي
فاص يف جمال ال حيق له أن جيور عليه ...
 وما دامت الرؤي الديني الشائع تقوم على صالحي أتسيس االجتةاع على االعتقاد ،علىقبول جور افتيار ضةريي معني على حيز الضةري أبسره كةا جيمده االجتةاع احلر ،ال جمال
لالنتقال إىل دميقراطي حقيقي  ،ال جمال لتحقيق التةايزات المبع املطلوب للخروج إىل النور.
ومل يكن ليثور كل هذا اللغط حول املشروع اإلسالمي وتطبيق الشريع لو كان األمر يتعلق
ابعتقاد شخصي أو ِملِي يريد أن ميارسه فرد ما أو طائي ما على نيمه أو نيمها .فلم حيدث
أن منع أحد أحدا قط من أن يطبق الشريع على نيمه كةا يشاء .مصدر اللغط واإلشكال
هو حماول تطبيق هذه الشريع على اآلفرين ،حماول صياغ االجتةاع وفقا لرؤي اعتقادي معين
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خمالي حىت لتصور األغلبي عن اعتقادها .رؤي ال بد هلا من سلط تعرب عنها وتكون ممؤول
عن تطبيقها وفرضها ...
 ويذكران هذا ابملشروعي الضةني اليت تضييها الرؤي االعتقادي الشائع على ممأل التكيري.فلوال املشروعي الضةني ملمأل قتل الكافر ،أو  -إن شئت التمامح  -ملمأل استبعاده من
الوجود على قدم املماواة يف حيز االجتةاع ،ملا كان للتكيري أي أمهي  .فةا أمهي أن يرى فالن
أن عالان كافرا أو غري كافر؟ ملاذا يمتقطب األمر كل هذا االهتةام ويثري كل هذه الضج ،
لوال املشروعي الضةني ملا يرتتب على هذا احلكم  -اغتيال مادي أو معنوي ،أو نبذ اجتةاعي
جيرد الشخص املعين من الوجود على قدم املماواة يف حيز االجتةاع  -أي لوال التأسيس
االعتقادي .هذه الزاوي ال يراها اليهم االعتقادي الشائع ،ألنه أيفذ أتسيس االجتةاع على
االعتقاد مأفذ األمر البديهي ...
 نعم  ...ال هناي للحجج اليت تتج على التيمريات الضيق للدين اليت تؤدي للقتل ابسم الدين.لكن هذه احلجج تمتند كلها ،يف أغلب األحوال ،إىل فكرة أن ذلك إمنا يقوم على فطأ
تطبيقي أو تشخيصي ،وليس على استنكار القتل أصال على أي اقتناع ضةريي خمالف ،وعلى
استنكار حرمان صاحب أي افتيار ضةريي آفر من الوجود على قدم املماواة يف حيز
االجتةاع  -ما دام ال يدعي لنيمه حقوقا حيرم منها اآلفرين  -ألن الضةري جمال ال جيوز له
اجلور على جمال االجتةاع .احلق يف وجود أي اقتناع ضةريي بصورة مشروع ’’على قدم
املماواة‘‘ دافل حيز االجتةاع ،هذه هي النقط املعةاة يف نقد ممأل التكيري .لوال أن التكيري
يعطي  -يف أعني اجلةيع تقريبا  -مشروعي للقتل ،أو للنبذ االجتةاعي ،أو لالغتيال املعنوي،
أو للحط من الشأن ،أو لالنتقاص من احلق يف تبين افتيار ضةريي خمتلف ،ملا كانت له أي
أمهي ...
 والنقط اليت ينبغي االلتيات إليها هي أن املشروعي الديني تيقد صالحيتها فارج حيز الضةري،ألن جمال االجتةاع ليس جماهلا إال لو افرتضت ضةنا ،كةا هو احلال يف اليهم الديين الشائع،
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أن االجتةاع جيب أن يؤسس على االعتقاد .ولذا ال بد أن ينتقل اإلدرا الديين العام ،ضةن
استحقاقات تطوره ،إىل طي صيح أتسيس االجتةاع على االعتقاد ...
 وكيف تمتطيع الرؤي العرفاني أن تماعد يف حل ذلك اإلشكال؟ دعنا جنلس قليال يف هذا املقهى اهلادئ قليال يف هذه الماع ...طلب الصديقان مشروبيهةا مث قال ’’حمب‘‘:
 من الطرق اليت حيل هبا العرفان مأزق اليكر الديين ،على صعيد أتسيس االجتةاع  -وهو هنايتصدى ال لإلسالم المياسي فحمب ،بل أيضا لليهم االعتقادي الشائع الذي جيد فيه
اإلسالم المياسي ركيزة له بدرج ما  -إدرا طبيع عالق النميب ابملطلق ،أو عالق الزمن
املتتايل ابلزمن المرمدي ،ومن مث العالق أبشكال أتسيس االجتةاع النمبي اليت ظهرت يف
ظرف اترخيي معني .فاإلنمان خيترب يف جتربته الوجودي اليردي عالق املطلق ابلنميب فيتبني أن
املهم يف النميب ليس مظهره الزائل الذي يطويه الزمن املتتايل ،بل مقدار الشيافي يف إشارته،
يف كل حلظ  ،إىل املطلق القائم دوما يف الزمن المرمدي .وابملثل ،يصبح املهم أيضا ،على
صعيد االجتةاع ،ليس أشكال االجتةاع النمبي الزائل  ،بل مقدار الشيافي يف إشارهتا إىل
املطلق .وهو ما يعين ،على صعيد االجتةاع هذا ،مقدار ما جتمده هذه األشكال من كالني .
وعليه ،ال ينبغي تنيط التأسيس األصلي لالجتةاع ،ألنه ليس له قية يف ذاته ،بل تتةثل قيةته
يف مقدار ما جيمده من كالني  .ومقدار الكالني  ،الذي جتلى يف حلظ مضت ،قد يتمىن
زايدته يف حلظ اتلي  .التأسيس العرفاين يتضةن إذن ،على صعيد االجتةاع ،التوسع يف تقيق
الكالني إىل أقصى قدر متاح يف كل حلظ جديدة .غري أن هذه املهة ال تندرج يف إطار
التقليد واحملاكاة ،بل تتطلب صل حي مباشرة ابملصدر الذي يصدر عنه اليعل ،أي ابحلضور
الواعي ،يف كل حلظ جديدة .فاليعل إن مل يكن وليد جترب آني مباشرة ،أصبح جمرد ميهوم
ذهين ممتدعى من الذاكرة ،أي من اخلوف أو الرجاء يف هناي املطاف .لكن عندما يتوجه
االنتباه إىل املطلق يتالشى النقصان الوجودي وتل المكين ويمود المالم .ومن ذلك المالم
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يصدر اليعل الذي ميكن أن تصيه ابجلةال .هذا اليعل سيةر حتةا من مرشح النميب ،ومن
مث سيكون خمتلطا ابلنميب ومعربا عن فصائصه بشكل ما ،وعامل النميب ال بد أن يعتور النقص
فيه هذا اجلانب أو ذا  ،ولكن هذا اليعل سيكون أيضا متخطيا للنميب مبقدار إشارته إىل
املصدر الذي انبثق عنه .ويتجلى ذلك يف تزايد مقدار الكالني  .هذا هو ما ينبغي الرتكيز عليه
واالهتةام به ...
 وهذا املوقف ليس منهجا خمتليا يف أتويل التأسيس ،ليس منهجا ’’اترخييا‘‘ مثال بدال مناملنهج النقلي احلريف النصي ...
 نعم هو ليس منهجا اترخييا مثال ،بل هو ما تشري إليه طبيع احلضور الواعي .إن أنت ألقيتهذا احلجر إىل أعلى سيهبط إىل أسيل ،ال ألنك تتبع منهجا معينا يف رمي احلجر ،بل ألن
هذه هي طبيع األشياء .مثلةا شاء نظام الوجود أن يرتيع احلجر الذي تقذفه إىل أعلى مث
يهبط إىل أسيل ،شاء نظام الوجود أن يُطوى النميب يف طيات الزمن املتتايل وأن يتةثل فري
دور له يف دق وشيافي إشارته إىل مصدره ،إىل املطلق ،يف كل حلظ جديدة .هذا هو الباب
الذي ييتحه العرفان أمام اليكر الديين ليحرره من مأزقه االجتةاعي ،كةا فعل من قبل على
صعيد آفر ليحرره من مآزقه الالهوتي  .فعمى أن متلك القوى احلي يف التيار الديين من قوة
البصرية ما يماعدها على ولوج ذلك الباب ...
 ألن كل منو ينطوي على قدر من التحدي ،لكنه جيعلك أكثر نضجا ،أي أكثر جتميدا للعرفانوالكالني ...
ظل ’’راجي‘‘ ممتغرقا يف التيكري يريد أن ميهد لنقط جديدة ،مث قال:
 ولكن دعنا اآلن نتناول ممأل أتسيس االجتةاع على االعتقاد من زاوي أفرى .فقد يكوندافع اإلدرا الديين الشائع إىل ضرورة هذا التأسيس ،عالوة على ما سبق من فهم دالل
األشكال النمبي لالجتةاع اليت ظهرت يف ظرف اترخيي معني ،تصور رائج مياده أن الرؤي
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الديني الشائع للحالل واحلرام متثل أرقى صور الملو األفالقي وأن عدم التقيد هبا يعين جتريد
حيز االجتةاع هذا من األفالق واليضيل ...
 أقل ما يقال يف هذا التصور الرائج هو إنه حيتاج إىل قدر غري قليل من املراجع  ...فالرق،مثال ،حالل لكنه ُهجر إىل موقف أفالقي أرقى .ملاذا أرقى؟ ألنه يتضةن مقدارا أكرب من
الكالني  ،وهو ما يعين هنا مراعاة فري فئ أكرب من البشر .وقتل احلياة ل أكل ،مثال ،حالل،

ولكن االمتناع عن القتل ل أكل موقف أفالقي أرقى .ملاذا أرقى؟ ألنه يتضةن مقدارا أكرب من
الكالني  ،وهو ما يعين هنا مراعاة فري مزيد من عناصر احلياة .فأنت ال تتاج لكي تعيش إىل
التمبب يف كل هذا القدر من األذى واألمل .وقل مثل هذا عن وعن وعن .ليس كل سلو
موصوف ابحلالل واحلرام ،إذن ،هو الملو األرقى ...
 دعك من أن هذا التقيد ابحلالل واحلرام ،مرتبط ال بتقييم احلالل واحلرام يف ذاهتةا بل يفارتباطهةا أساسا ابلثواب أو العقاب .أي أن هلذا التقيد غرضا منيعيا أساسا ...
 وهنا حيق لك أن تتماءل عن القية احلقيقي ل أفالق اليت تاول أن تتقيد هبا إن كان الدافعإليها يرتبط يف هناي املطاف بنيع مادي ،دنيواي كان أو أفرواي؟ ما قية هذا الملو إن كان
مصدره فوف من عقاب أو رجاء لثواب؟ ما قية سلو ال يُؤتى لذاته ،ألنه هو ما يشري إليه
احلق واخلري واحلب بصرف النظر عةا فيه من منيع ذاتي  ،بل يؤتى ألنه ما تقضي به املنيع

الذاتي يف آفر األمر؟
سكت ’’حمب‘‘ حلظ متأمال ،مث قال:
 مث إن هذا التصور املتعلق ابحلالل واحلرام ال يمتنيد العالق ابألفالق من زاوي أفرى ال تقلأمهي  .فالرغب بني الرجل واملرأة ،مثال ،قد متارس ضةن إطار قانوين قد يوصف ابحلالل .لكنها
قد متارس ،حىت دافل هذا اإلطار احلالل شكال أو شرعا ،وفق منط أتكيد األان لتُةثِل سعيا
لتعويض نقصان وجودي بشيء فارجي  -وهو هنا الشخص اآلفر  -يمتةد كل قيةته من
أدائه لوظييته تلك ،أي سد النقصان الوجودي .ال تكون الصل هنا ابآلفر ،صل تمتهدف
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فريه أبوسع معانيه ،بل تمتهدف املنيع الذاتي ل أان ،مادي كانت هذه املنيع أو معنوي  .ال
يصبح هنا فري اآلفر أبوسع معانيه هو هدف اليعل ،بل يصبح اآلفر جمرد وسيل لتأكيد
األان .وهذا يف حد ذاته أمر كاف لكيال توصف العالق به أبهنا أفالقي ابملعىن احلقيقي ،حىت
وإن كانت تتصف أبهنا حالل شرعا ،ما دام اآلفر قد أصبح جمرد مادة انتياعي وقية
استعةالي  ،مادي كانت أو نيمي ...
 لكن األمر ال يتوقف عند هذا احلد .فهذا الشكل من التصرف ،الناشئ عن الرؤي الدينيالمائدة ،يؤبد سبب الشقاء األساسي لإلنمان ،ألنه ينطلق من منط أتكيد األان ويدمي هذا
النةط ،أي تشيئ الوعي يف أان تتصور أهنا مقر اهلوي ...
 وهنا يتحول األمر ،ال إىل أمر غري أفالقي ابملعىن احلقيقي فحمب ،بل إىل كارث معرفيووجودي ...
 وهذا ما جيعلنا نشدد على أنك ال تمتطيع أن تلتةس اليضيل احلقيقي يف حركات تؤدىأو كلةات تقال أو مظهرا يتبع .فاليضيل احلقيقي هي شيء ال يُرى ...

 اليضيل شيء ال يُرى! نعم ،فةا حيول الملو اخلارجي إىل فضيل هو الصل احلي ابملصدر الذي يصدر عنه .فاليضيلاحلقيقي هي توجيه االنتباه يف كل حلظ للحضور الواعي والتصرف انطالقا من هذا املصدر،
ال من أتكيد األان ،وهذا أمر ابطين ال يُرى من اخلارج .فأنت ال تمتطيع أن ترى ما هو مصدر

اليعل املؤدى ،أهو األان اليت تؤكد نيمها أم هو الوجود الواعي الذي يصدر اليعل عنه؟ من

تشيئ الوعي يف أان ،أم من احلق الذي يتوفى اخلري؟
ظل الصديقان يتأمالن ما انتهيا إليه ،وما لبث ’’حمب‘‘ أن أضاف:
 لكن لئن كنت ال تمتطيع أن تكم على اليضيل من حركات تؤدى أو كلةات تقال أو مظهريتبع ،فإن اليعل ،إن كان منطلقا حقا من ذلك الوجود الواعي ،سيمتثري لدى اآلفرين شوقا
للرجوع إىل ذلك املصدر ذاته الذي انطلق منه واملوجود ابملثل يف ابطنهم هم ،إىل ذات الوجود
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الواعي .فاملصدر الذي يصدر عنه اليعل  -ال مظهر اليعل  -هو ما يعطي اليعل قيةته ،وهذا
أمر ال يُرى.
 وهو أمر أشبه ابلتأثري الذي حيدثه كل فن حقيقي .الين احلقيقي ليس جمرد نغةات أو ألوانأو تشكيالت أو صور أداء ،ليس املظهر اخلارجي ،بل قدرته على أن حييلك إىل جترب قد ال
تصل إليها بيكر الذهين وحده ...
 وابملثل ،فإن اليضيل احلقيقي ليمت تكرارا ممتعادا من الذاكرة لتحقيق منيع أانوي  ،بلإبداعا حيا يف كل حلظ جديدة ،بقدر إشارته إىل احلق واخلري وجتليه يف تزايد مقدار الكالني ...
 املهم إذن يف األفالق هو مقدار ما جتمده من كالني  ،وهو أمر يتجاوز ممأل احلالل واحلرامواليهم الديين الشائع للملو األفالقي .واحلقيق إن كل ذلك يدعوان إىل التماؤل عن طبيع
التجرب الديني ...
 نعم ،فيي العالق ابملطلق ،ال بد من طرح هذا المؤال اجلوهري :هل هذه جترب وجودي عيانيمباشرة أم جمرد ختيالت ذهني ؟ فالتدين ،أو حىت التعبد ،الشكلي الظاهري ال عالق له من
قريب أو بعيد ابلتجرب الديني احلقيقي ...
 وملاذا هذا القطع احلاسم؟ ألن اهلدف احلقيقي للتعبد هو ترير االنتباه من االجنذاب إىل النميب ومن االنغةاس التام فيهوهتيئته لاللتيات إىل املطلق واالنيتاح عليه .ولذا نالحظ أن التعبد احلقيقي ال يكاد حيدث.
إذ ما أن حياول التحليق متحررا من النميب حىت تتلقيه شبا أتكيد األان .أنت ال تمتطيع أن
ترى اليضيل وال التعبد احلقيقي ،ألنك ال تمتطيع أن ترى االنتباه إىل أين يتجه .فهذا شيء
ال يُرى .وكلةا انغةس التعبد يف الشكليات ابتعد ،بداه  ،عن التحليق فارج نطاق النميب،
أي ابتعد عن غايته احلقيقي  .ولذلك ترى تدينا وال ترى تررا ،وترى تعبدا وال ترى توال .فهذا

النوع من التعبد ال يعدو ،يف معظم األحيان ،إال أن يكون ،شأنه شأن كل شيء آفر ،وسيل
لتأكيد األان .العرفان هو الذي حيرر التعبد من النميب ليجعله منيتحا على املطلق ...
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 كنا نتماءل عن التجرب الديني ... نعم ،والتجرب الديني أو الروحي احلقيقي هي ما يقضي على النقصان الوجودي ،وجيعلكتتخطى منط أتكيد األان ،وجيعل عالقتك ابملطلق عالق وجودي حي مباشرة ال عالق مبيهوم
ذهين ،وجيلب لك سعادة بال موضوع وسالم بال ُمت ِ
عني .فةا هو نوع التجرب اليت يعطيها لك
فهةك الديين أو الروحي؟ على كل إنمان أن جييب ،يف أعةق نقط يف وجوده ،إجاب نزيه

عن هذا المؤال املصريي :هل يعطيين فهةي الديين هذا النوع من التجرب  ،أم تراين أكابد -
ال أزال  -الشقاء النيمي املعتاد ،وأأترجح  -ال أزال  -بني ماض انقضى وابت ومها انتقي
منه ذهنيا تيضياليت اإلجيابي واحنى منه فربايت الملبي  ،وممتقبل ما زال حلةا أُسقط عليه
بعني فيايل تلك اخلربات بعد تويرها لتالئةين ،دون معايش اللحظ احلقيقي الوحيدة اليت
تنتةي إىل الزمن المرمدي ،إىل احلاضر اخلالد أبدا ،واليت تمتعصي على الدفول يف حيز الزمن
املتتايل؟ وهل تراين مشتتا  -ال أزال  -بني مرياث املاضي هذا ومشروع املمتقبل ذا  ،أسريا
 ال أزال  -لنةط أتكيد األان مبا يصاحبه من أمل وحرية؟ ما هو نوع التجرب الديني أو الروحياليت مينحها يل فهةي الديين؟
 هذا ما ييمر فشل اليكر الديين يف إصالح اإلنمان .وذلك ألنه يُوظَّف ،يف الغالب األعم،يف منط أتكيد األان .أما يف النادر األقل فهو يهذب أطراف النيس وفقا ملبدأ أتكيد األان نيمه،

أي فضوعا ملنطق الربح واخلمارة الدنيويني أو األفرويني ...
 وأحياان ختاطب التجرب الديني يف الناس شوقا إىل املطلق ،لكن دون أن تتةكن من أن تدهلمعليه ،أين هو ،أو تقودهم إليه ،ها هو ،أو تذيقهم طعم االرتباط به ،بيهم طبيع احلضور
الواعي .اإلشارات إىل املطلق توحي أحياان أبهنا ُخترج األان املأزوم من سجنها إىل وعد مبهم
خييف من وطأة سجنها إىل حني .ولكن هذا الوعد الغامض ال حيررها منه ،فيبقى املطلق فكرة
ذهني معلق يف اليراغ خبيوط اخلوف والرجاء ...
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 ويُقنع كل شخص نيمه عندئذ أبنه منوذج لليضيل املثلى ،وفقا ملعايريه الذاتي  ،يف نوع منالرضا الذايت عن النيس .رغم أنك لو احتكةت ملعايري موضوعي لتبينت تعاظم مقدار ما تتويه
تلك اليضيل من مصلح ذاتيه وتدين مقدار ما تتويه من كالني حقيقي ...
 لقد فشل اليكر الديين يف إصالح اإلنمان ،ألنه أنصب يف القالب األساسي الذي يصوغالتجرب البشري ويعني حدودها :قالب أتكيد األان .التجرب الديني الشائع  -يف أفضل صورها
 تطلع إىل املطلق غامض ،لكنه تطلع يقرتن دوما بتنحي العقل يف نقط ما عن التعرضلتماؤالت معين  ،أي يرتبط خبيان فيي أو ظاهرة للعقل ،حياظا على احلاج إىل االرتباط
ابملطلق ،اعتقاداي ما دام هذا هو المبيل الوحيد املتاح .املوقف الوحيد الذي حيل هذا التعارض،
أو الذي يوفق حقا بني التطلع إىل االرتباط ابملطلق بل واالرتباط اليعلي به وبني العقل هو
املوقف العرفاين ،أي معرف طبيع احلضور الواعي :املطلق املتجلي كنميب .واملوقف الوحيد
الكييل حبل الصراعات بني الناس هو أيضا املوقف العرفاين ،ألن املطلق ال يتجلى كنميب بعينه
فحمب ،بل يتجلى ككل نميب موجود ...
 وبذلك تدر وحدة اجلوهر بني كل األشياء ،ال كيكرة رومانمي تقف على الميقان املتداعيلنةط أتكيد األان ،بل كحقيق عياني مباشرة .وبذلك يتحول املوقف العرفاين إىل موقف كالين
أيضا ...
 أما األحوال األندر واألندر ،أي األحوال اليت تيضي فيها التجرب الديني إىل تول تصويفحقيقي ،فإن احلقيق الديني تدر عند ذا يف ضوء جترب الوجود فيحدث تول جذري يف
اإلدرا ...
حلت حلظ صةت ،قطعها ’’حمب‘‘ من جديد قائال:
 إن أتيح لنا أن جنيب عن سؤال ما هو نوع التجرب الديني اليت مينحها يل فهةي الديين ،اإلجاباليت توحي هبا أحوال معظم الناس ،جلاز لنا أن ننظر ،على صعيد آفر ومن زاوي خمتلي  ،إىل
هذا األمل وتلك احلرية ،مبا أن التجرب الديني املألوف ال تنجح يف تبديدمها ،على أهنةا دعوة من
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املطلق الستكشاف سبيل ال بد أن يكون موجودا حتةا للحياة بشكل خمتلف عن هذا البؤس،
على أهنةا يد املطلق احلاني اليت تدفعنا للبحث عنه ال يف مياهيم ذهني أنفذها مأفذ اعتقاداي،
بل للبحث عنه يف تلك الرحاب الكامن يف أعةق نقاط وجودان ،يف ذلك احلضور الواعي الذي
يشكل هويتنا احلقيقي  ،وبذلك تصبح عالقتنا هبذا املطلق ،ال فكرة اعتقادي ذهني  ،بل أمرا
يقينيا ممتةدا من جترب عياني  ...فهدف كل ممارس روحي  ،أو تعبد ،هو تدريب االنتباه على
اإلفالت من أسر النميب  -أي من كل عنصر شخصي أو حمدود  -واملكوث يف حضرة املطلق
 أي يف الوعي قبل ظهور أي متوج على سطحه :إدرا حمي ،أو إحماس بدين ،أو فكرة.الركوع احلقيقي هو مثول االنتباه يف حضرة املطلق والمجود احلقيقي هو جثو االنتباه على
أقصى عتبات املطلق .إن مل يتحقق هذا ال تكون الصالة قد ِ
أوديت بعد .تظل الصالة دعوة
متجددة ،لكن التأدي احلقيقي  ،اإلقام احلقيقي  ،للصالة هي جثو االنتباه على أقصى عتبات
املطلق .وعندما يتحقق هذا ،تتحول هذه الدعوة إىل وصال ...
أذن اليوم ابالنتهاء .فةضى كل من الصديقني يف طريقه ورأسه تطن بكل ما انقشاه اليوم .يعرفان أهنةا
كاان ،بشكل ما ،ييردان ’’بماط البحث‘‘ ،وأهنةا سيعودان مرارا إىل تناول تلك القضااي من زواايها
املتعددة .كان حيتاجان اآلن ألن يطالعا ،كةا يقول التعبري الشهري ،املشهد العام للغاب ال أن يتوقيا
عند األنواع اليردي ألشجارها.

فتح ’’راجي‘‘ ابب سطحه والشيق ينشر محرته يف األفق .ختبو حرارة النهار مبشرة هبلول نمةات
منداة بعطر اليامسني والرحيان .ولذا جلس الصديقان يف الشرف اليميح  .أعدا مشروبيهةا وما لبث أن
قال ’’راجي‘‘:
 دعنا نمتأنف إذن إىل ما كنا نتناقش فيه قبل أن نُع ِرج على ممأل األفالق ... -وما الذي قادان إىل أن نتحدث عنها آنذا ؟ أمل نكن نتناول مشروع اإلسالم المياسي؟
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 ابليعل ،ولكننا الحظنا أنه قد يكون ،من بني أسباب أتسيس االجتةاع على االعتقاد ،تصورمياده أن ذلك التأسيس ضةان للملو األفالقي يف احليز اجلةاعي ،مما قادان إىل تناول فكرة
احلالل واحلرام وعالقتها ابلملو األفالقي حقا ،مث مبا إذا كان يف قدرة التجرب الديني الشائع
أن خترجك حقا من الشقاء  ...ونمتطيع اآلن أن نغلق هذا القوس ونعود أدراجنا إىل مشروع
اإلسالم المياسي ...
 إذا مل تكن التجرب الديني التقليدي  ،أي االعتقادي  ،قادرة على إصالح اإلنمان ،فكيفستمتطيع إصالح اجملتةع؟ إذا كانت هذه التجرب تمتند على العكس إىل ركيزة الشقاء والصراع
اليردي  -أي إىل منط أتكيد األان  -فكيف ميكن أن تؤدي وصياهتا إىل ختليص اجملتةع من
شقائه وصراعاته؟ وهو أمر ما برح يتجلى يوما بعد يوم منذ آالف المنني .بل أن قصورها
يتضح على نطاق أوسع عندما ينظر هلا على هذا الصعيد األكرب .اجلةاع المكاني واقع
مادي  ،واجلةاع االعتقادي افتيار ضةريي .وجوهر االستبداد هو فرض افتيار ضةريي معني
على واقع مادي معطاة .كل اجلدال الدائر بني العلةانيني واإلسالميني جدال تيمريي لكنه
ينطلق من أساس واحد ميرتض يتشاركون فيه مجيعا :أن االعتقاد ميكن أن يشكل أساسا
لالجتةاع ...
 ال بد للةشروع الديين ،إذن ،إن أراد أن ميارس فعال سياسيا يف حيز االجتةاع ،أن ينتقل منتطبيق الشريع إىل تطويع ُمثُله مع مقتضيات العيش املشرت على قدم املماواة يف حيز االجتةاع
...

 واألهم أن حيدث التحول يف اإلدرا الديين الشائع ... واألهم واألهم هو أن نؤكد أن جتاوز املشروع االعتقادي المياسي ال يعين إمهال اجلانب الروحييف الملو بل على العكس متاما .فاملوقف العرفاين يرى أن احلياة هي جتل للةطلق ،وابلتايل
يصبح املقدس ُمب يَّتا يف جوهر احلياة ...
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 وبذلك فإن املوقف العرفاين قد يرتدد فيه من بعيد صدى جانب قد يكون هو ما يشد الناسإىل فكرة اإلسالم المياسي ...
 وما هو هذا اجلانب؟ هو استلهام رؤي كلي يف كل عةل جزئي .ولكن املوقف العرفاين ال يقوم بذلك على أساساعتقادي أو إكراهي ،بل كنتيج تلقائي إلدرا جديد يصبح معه كل عةل جزئي مقدسا بقدر
صدوره عن الصل احلي ابملطلق .ويصبح كل عةل جزئي صالة ،فتُلهم المياس بقيم كالني

وتمري احلياة يف النميج الروحي .فالرؤي العرفاني تضع املقدس يف قلب احلياة وتراه يف وجوه
اآلفرين .فأنت كل واحد ،ولكنه يتجلى مبمتوايت إدرا خمتلي ...
 وكل ما تطلبه من أي أحد هو ما تطلبه من ’’نيمك‘‘ لو أنك كنت يف وضع هذا اآلفروتعرب عن نيس فكره ،ما تطلبه هو ما ينقل هذا املمتوى من اليكر  -يف ذلك الوضع احملدد
 إىل ما تدل عليه جترب الوجود .ومن مث ،فإن الرؤي العرفاني تراعي مصاحل واحتياجات ونوازعاجلةيع لكن من املنظور الذي يتيح تطورهم وفالصهم ...
 أمل يكن هذا هو عني ما فعلناه مع االعتقاديني والعلةانيني ومقاومي التغريب ،على تعارضمواقيهم .فالرؤي العرفاني تمتوعب النزوع إىل االرتباط ابملطلق ،والنزوع إىل الوفاء للعقل،
والنزوع إىل االستقالل عن اخليارات اليت تيرضها املصاحل املميطرة ،مبا حيقق أقصى قدر من
التكامل ...
 وبذلك تكون الرؤي العرفاني كييل  ،إن اتيح هلا أن تتحقق ،أبن توفر ،مبعىن ما ،البني األساسيللتكامل ،ألنه ممأل إدراكي يف املقام األول .فهي ستكون مبثاب الروح اليت ستنقل التكامل
إىل ممتوى آفر متاما.
أطرق ’’حمب‘‘ متيكرا حلظ مث أضاف بلهج ال ختلو من محاس:
 لقد رأينا اي ’’راجي‘‘ أن اإلنمان إذا نظر إىل نيمه كشيء تول هللا  -يف فهةه  -إىل جمردشيء آفر .وهذا اإلنمان سينظر إىل سائر الناس أيضا كأشياء تتةتع مبقومات وجودها يف

67

ذاهتا ،ال كوعي يتجلى يف هذا املظهر احملدد الزائل أو ذا  .كةظهر ،مهةا افتلف عنه أو معه
يف الظاهر ،فإنه يعرب عن ذات جوهره الواحد .وهذه هي الروح الكييل بتعظيم فرص تقيق
التكامل .وهكذا يصبح البعد الديين بعدا روحيا ينري كل فكرة وفعل .ويصبح البعد الدوليت
حرصا على أداة محاي مصاحل اجملةوع أبوسع معانيها ،وهو ما يعين يف املقام األول محاي حرايت
هذا اجملةوع وديناميته ،وأن يكون اإلنمان يف ارتباطه الكالين ابلعامل والكون هو غاي كل
شيء ،مبا حيقق املنيع اجلةاعي واخلري اجلةاعي .ويصبح البعد الدميقراطي هو ابعث الروح
وموقظ اهلةم ووسيل اإلدماج الكربى والتيتح واالبتكار دون فوف من عقل أو من هيةن .
وبذلك تصبح الرؤي العرفاني قية أولي موجه لنةوذج جديد من االجتةاع ...
 ومثلةا أن الرؤي العرفاني أرقى من الرؤي االعتقادي ومن الرؤي املادي من الناحي املعرفي ،ومثلةا أن املوقف الكالين أرقى من املوقف االعتقادي ومن املوقف املادي من الناحي
األفالقي  ،فإن الرؤي الكالني أرقى من الرؤي االعتقادي ومن الرؤي املادي من انحي أتسيس
االجتةاع .وهذا هو الرد احلقيقي على مشروع اإلسالم المياسي وعلى املشروع الدوليت وعلى
املشروع التغرييب ...

حلت حلظ صةت احتاجتها تلك األفكار كي تمتقر ،ويتمىن أتملها من زاوي جديدة .مث قال
’’راجي‘‘ ،حماوال كعادته ،تتبع فيط احلديث:
 يبدو كل ذلك بعيدا جدا من الناحي الواقعي  .أمل نقل ،من قبل ،إن التكامل ميكن أن يتحقق،ولو بقدر حمدود ،مع بزوغ متايزات ثالث  :العقل عن االعتقاد ،واليرد عن اجلةاع  ،واجلةاع
المكاني عن اجلةاع االعتقادي ؟
 ولعلنا نالحظ هنا مالحظ عابرة أن تلك التةايزات مل تكن متحقق أيضا يف الدول الشيوعيالمابق اليت اختذ فيها االعتقاد طابعا ماداي ...
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 هذا صحيح ولكنه يُبقي عدة متايزات هام غري متحقق هي  -كي نذكر أنيمنا هبا  -تطورمتايز العقل عن االعتقاد ليتخذ شكل متايز الرؤي العرفاني عن الرؤي االعتقادي  ،ومتايز الرؤي

العرفاني عن الرؤي املادي  .مث متايز الرؤي الكالني عن الرؤي األانوي والطائيي  ،ومتايز الوعي
اجلةعي عن قيم العومل المائدة.
 كل اجملتةعات مدعوة إذن ،كةا قلنا ،إىل استكةال التةايزات الثالث األوىل مث تقيق التةايزاتالباقي ...
 نعم ،ألن احلياة أكرب من المياس اليت هي جمرد جانب من جوانبها .فالمؤال اجلوهري ال ييتأيطرح نيمه مطالبا ابجلواب :ملاذا أعيش ،وما معىن احلياة ،معىن العالقات ،معىن اليعل ،معىن
اإلبداع .وإن أردت أن تتصدى حقا لكل ما يطرحه عليك الوجود من تماؤالت ،إن أردت
أن يكون فعلك منطلقا من إدرا موقعك يف الوجود ،وموقعك من التاريخ ،وموقعك من العامل،
فال بد أن أتفذ كل تلك األمور يف االعتبار .ألنك إن جتاهلتها ،فإهنا ستظل ،مهةا حاولت،
تطل عليك من كل جه تطالبك ابستحقاقاهتا ...
 لكن هل هذا ممكن أن يتحقق على الصعيد اجلةاعي؟ وما الذي مينع تقيقه؟ فةا دمت قد حققت ذلك يف نيمك ،فكل إنمان آفر يمتطيعتقيقه .طريق التيكري ممأل إدراكي أساسا .وهذا هو املشوار الذي قطعناه لنصل إىل هنا.
وكل إنمان آفر يمتطيع أن يقطع هذا املشوار نيمه ،إن اقتنع مبموغاته ،فيخوض جتربته هو
وخيرج منها ابستنتاجاته التجريبي اخلاص به .بني يديك اآلن جترب الوجود وجترب التاريخ ،بني
يد اآلن وسيل لتعقل العامل .هذا هو منيذ اخلروج إىل النور ...

أفذ اهلالل الرفيع يرتقي مداره منبئا حبلول دورة جديدة .كانت بقي القةر ما زالت تتخيى ولكنك
كنت تمتطيع أن تلةحها يف هذا الليل الشييف .هل هنا  ،يف مدينتهةا املكتظ ذات املباين املتطاول ،
من ال يزال يتأمل المةاء؟
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بينةا ينصرف عن النظر إىل األفق ،قال ’’حمب‘‘:
 كل جمتةع يشتةل على عدة منظومات من القيم املوجه للملو  ،تتياوت ما جتمده منكالني وما متارسه من نيوذ .وتلك هي استحقاقات التطور .ولذا فإن قطع كل إنمان هلذا
املشوار بنيمه هو دعوة موجه إىل القوى احلي يف اجملتةع .دعوة لوضع تلك الرؤي اليت نطرحها
على حمك التجرب مث رؤي النتيج  .هذا هو كل املطلوب .وكل شخص يوافق على فوض هذه
التجرب سيخترب يف نيمه بشكل مباشر ،على األرجح ،اكتةاال وجوداي يكون هو اإلجاب
العةلي واليعلي عن مدى صالحي الرؤي املطروح هنا ...
 وملاذا القوى احلي يف اجملتةع ،دون غريها؟ ألهنا هي اليت تدر مآزق االجتاهات اليكري املختلي  .أي هي اليت تدر أن نظم القيم المائدةهي اليت أوجدت هذه املشكالت وابلتايل فإن احلل ال ميكن أن أييت من هذه النظم نيمها.
وهي اليت تدر أن هنا  ،إذن ،احتياجا إىل البحث عن حل هذه املشكالت يف نظام قيم
خمتلف ...
 عةوما هذا يدفلنا إىل قلب املوضوع رأسا .فةا دمنا نتحدث عن المياسي وعن أتسيساالجتةاع ،دعنا نتماءل عن طبيع اليعل املنطق من جترب الوجود ،من معرف طبيع احلضور
الواعي ،على هذا الصعيد احملدد ،كيف تكون؟
 لنتيق أوال على أن احلري هي تقق ابطين أنت الوحيد الذي ميكن أن حيققه لنيمه ،فلن حيققلك ذلك أي شخص آفر .ولنتيق اثنيا على أن هذه احلري ال تعتةد على أي عنصر فارجي،
ألهنا ممأل إدراكي أساسا .وعندما تتحقق هذه احلري الباطني يبدأ اليعل احلقيقي يف احلياة،
اليعل الصادر عن احلق واخلري واحلب .هذا اليعل يكون تعبريا عن اإلبداع ،إذن عن اجلةال.
توقف ’’حمب‘‘ كعادته للتةهيد لالنتقال إىل نقط جديدة مث قال:
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 من زاوي هذه الرؤي  ،أنت لمت مضطرا النتظار أي شيء من أجل تقيق ’’حلم‘‘ ما.وال النتظار أي شيء من أجل اليعل .فاليعل حيدث يف اآلن ،والغرض منه يتحقق مكتةال
يف اآلن ،وسعادته تنبع من صدق تعبريه عن املصدر الذي ينبثق عنه ،وال ترهتن بتحقق نتيج
بذاهتا يف ممتقبل قريب أو بعيد .وإذا جاز لنا أن نمتخدم تعبريا فيه قدر من اجلرأة  -اليت
يُقصد هبا الدالل على الغرض  -الستطعنا أن نقول إن هذا اليعل ميثل تقيق ’’اليوتوبيا
اآلن‘‘ ،أو ’’املدين الياضل اآلن‘‘ ...
 ’’اليوتوبيا اآلن‘‘؟ هل هذا نوع من االستيزاز ،أم إفراط يف احلةاس  ،أم دعوة إىل وهم جديد؟أال يكيينا كل ما نراه من إحباط ...
 املقصود من ذلك هو إيضاح طبيع اليرق بني اليعل اجلةيل ،كةا ن عتَّه أنت ذات مرة ،وبني’’احللم‘‘ أو حىت ’’األمل‘‘ .هذا اليعل اجلةيل ليس مبعثه حلم أو أمل .فاليوتوبيا اليت نتكلم
عنها تتحقق كامل يف اآلن ،أما احللم الذي حيدوه األمل فهو ال حيدث إال يف الغد ،أي إال
يف فكرة ذهني يف هناي املطاف .فحىت إن ُوجد بشأن الظروف احلياتي حلم أو تصور منشود
ما ،فإن اليعل اجلةيل يتحقق غرضه مكتةال يف اآلن ،بصرف النظر عن ارتباطه أو عدم

ارتباطه ،من الناحي الوظييي  ،بغرض ممتهدف .اليعل اجلةيل يركز على اآلن ال على
املمتقبل ،حىت وإن مل يغب هذا املمتقبل عن ابله ،بطبيع احلال ،على املمتوى الوظييي
الظاهري ...
 ولكن ما معىن التيرق بني اآلن واملمتقبل على هذا الصعيد الذي نتحدث عنه؟ أليس منالبديهي أن كل تلك التحوالت املنشودة اليت تدثنا عنها واليت مل نتحدث ،رمبا ،بعد عنها
تتاج إىل زمن كي تتحقق؟
 اليعل املعتاد واملألوف يكون يف معظم األحيان سعيا تعويضيا صادرا عن االحتجاجأو االعرتاض ،أو عن النقصان الوجودي .ويكون ممتندا إىل فكرة ضةني ميادها أن األشياء
تتوي على قية يف ذاهتا .التصرف الصادر عن الوعي املُشيَّأ ،أي عن الوعي املقلص إىل
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شيء ،إىل ’’أان‘‘ ،أي التصرف الصادر عن منط أتكيد األان أو عن الشقاء يف آفر املطاف،
لن يقضي على سبب الشقاء احلقيقي والنهائي ،وسيبحث عن اخلالص يف حمض أشياء أفرى.
وبذلك يكون اليعل الصادر عن الشقاء فعال شقائيا صراعيا من اللحظ األوىل مهةا أدى إىل
تمن جزئي هنا أو هنا  .لكن ذلك لن يغري من طبيع مذاق احلياة ومعناها .ألن سبب
الشقاء هو تشيئ الوعي ،االعتقاد يف إمكاني تقلص الوعي يف شيء ،يف أان .وسيكون حبثه
هذا تعويضيا صراعيا .ال صراعيا مع اآلفرين فحمب ،بل دافل النيس ذاهتا بني ما تعيشه
وما ترجوه ،بني ماضيها وممتقبلها ،بني إحباطاهتا وآماهلا .ويصبح هذا الوضع بديهيا إىل درج
أنه ال يثري التماؤل أو االستغراب ،ودون أن يدعو حىت إىل التوقف عنده .اليعل اجلةيل ،حىت
نمتخدم هذا املصطلح ،صادر ال عن نقص وتقلص ،بل عن فيض واكتةال ،وهو تعبري عن
اخلري واحلب املقصودين لذاهتةا ال ألي غرض آفر ،حىت وإن اندرجا ضةن تصور وظييي
ظاهري منشود .اليعل اجلةيل ليس نضاال وال كياحا وال صراعا ...
 فلةاذا نطلق على ذلك اليعل إذن اسم اليوتوبيا؟ ألن ذلك قد يملط الضوء على اليرق بينه وبني أشكال اليعل األفرى ... وما مكان احللم أو املقصد يف هذا اليعل؟ املقصد النهائي من اليعل قد يكون موجودا ابلطبع على املمتوى الظاهري أو الوظييي ،لكنهليس هو الدافع الذي ميد اليعل ابلقدرة والطاق  ،ليس األمل هو الدافع .الدافع هو احلب لذاته
يف اآلن .ألنك ال ترى احلل احلقيقي ،أو النهائي ،يف األشياء .لكن ذلك ال مينع بطبيع احلال،
على اإلطالق ،أن يتوفى اليعل غرضا معينا على املمتوى الوظييي ،ما دمت تعرف أن احلل
ليس يف األشياء .ومن اليوارق اهلام بني اليوتوبيا اآلن وأشكال اليعل األفرى أن اليعل هنا
يتوجه للحياة أبسرها على كل املمتوايت وال ينحصر يف حيز المياس وحده .هو يُعىن ابلقيم

املوجه للتصرف يف احلياة على اتماعها ،وذلك سينعكس بشكل أو آبفر على المياس  ،بل
وميكن أن يتجلى فيها قصدا.
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 هذا احلديث عن اليوتوبيا يثري التوجس يف احلقيق  ،ال ملا قد ينطوي عليه من مجوح اخليالفحمب ،بل ألن كل يوتوبيا كانت محلى دوما ابالستبداد ،ألهنا تعتةد على خنب مؤمن برؤي
ما إلصالح اآلفرين .أال تذكران ممأل اليوتوبيا هذه بقص أفالطون وحكم امللك الييلموف!
هنض ’’راجي‘‘ من مقعده واجته إىل مكتبته وأفذ جييل نظراته فيها حىت وقعت على كتاب أفذ
يتصيحه:
 يقول أفالطون’’ :إن البشري لن تتخلص من البؤس حىت يصل اليالسي األصالء إىل الملط ،أو يصبح حكام املدن  -بيضل معجزة إهلي  -فالسي أصالء‘‘(.)1
 أي أن اليالسي  ،وفقا هلذا الرأي ،هم من يعرفون الصواب من اخلطأ ،هم من يعرفون احلقيق ،وهم ال يدلون سائر الناس عليها فحمب ،بل هم أيضا من يتولون حكةهم ،أي ييرضون هذه
الرؤي عليهم مبعىن ما ...
 أي أن حكم امللك الييلموف ،ييرتض فضوع الناس لرأي هذا الييلموف الذي سيحقق،هو ،المعادة هلم .وليس ،يف هذه الرؤي  ،دور للةواطن أو اإلنمان سوى االنصياع لرؤي هذا
احلاكم ’’الياهم‘‘ .أي أن أفالطون يربط التخلص من البؤس حبكم اليالسي ...
 هنا ال يصبح التخلص من البؤس رهنا بطريق معين يف احلكم فحمب ،وهو ليس كذلك ألنالتخلص من البؤس ممأل إدراكي ابطني أساسا ،بل يصبح عالوة على ذلك رهنا بشخص
آفر غري كل إنمان فرد ...
 املمؤولي هنا ليمت ممؤولي كل إنمان عن مصريه ،بل هي رهن مبمؤولي شخص آفر ،هوهنا فيلموف حاكم ،عن ختليصه من بؤسه .دعك من الكارث املخيي وهي أنه جيعل اليرد
جمردا من أي حول أو قوة أمام ما يراه هذا الييلموف احلاكم ...

()1

الدكتور عبد الغيار مكاوي ،املنقذ ،قراءة يف قلب أفالطون ،دار اهلالل ،القاهرة ،1987 ،ص .9
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 ليمت هذه هي اليوتوبيا اآلن اليت نتحدث عنها هنا  ...لكن ما دمت قد تدثت عن أفالطونفلنذكر ابملناسب أن هذا مل يكن على أي حال موقف سقراط مثال ،ما دمنا نتكلم هنا عن
فالسي أغريق .فنهج سقراط كان خمتليا متاما .أمل يكن يقول إن الشيء الوحيد الذي يعرفه هو
أنه ال يعرف شيئا؟
 ولطاملا حريين قوله هذا! فكيف يكون فيلموفا ويقول إنه ال يعرف شيئا؟ ال يعرف شيئا أي أنه ال جيلب إىل هذه اللحظ أي وجه نظر جامدة من املاضي ،بل روحامنيتح على تر أي رأي سابق إن ظهر ما هو أصح منه .ال يعرف شيئا أي أن كل شيء
مطروح لديه للتأكيد أو النيي يف ضوء التجرب اآلني يف كل حلظ جديدة .ال يعرف شيئا أي
أنه ُخيلص للحقيق ال للرأي .وهذا ،يف الواقع ،هو جوهر املوقف العلةي ...

 ابليعل كان سقراط يُشبِه منهجه يف استيالد احلقيق من ذهن حماوره أبسلوب ’’القابل ‘‘ اليتيقتصر دورها على مماعدة األم على الوالدة .وابملثل فإن مهة الييلموف ،أي حمب احلكة

ال حمتكرها أو الناطق ابمسها ،هو مصاحب حماوره يف رحل استكشاف ذايت للحق.
 وما أبعدان هنا عن امللك الييلموف! ابليعل! فمقراط كان يدعو إىل إعةال العقل ويشجع روح النقد ،وحيةل كل إنمان ممؤوليتهعن مصريه كي يثبت استحقاقه حلريته .فاهلدف من ’’حمب احلكة ‘‘ هو إجياد إنمان حر ال
إنمان اتبع .وكل ما ييعله املعلم هو إيقاظ ذلك التطلع إىل املعرف يف نيس تلةيذه وتنبيهه إىل
حدود املعرف اليت ميكن أن حيصلها اإلنمان كي يظل حذرا من اجلةود اليكري ومنيتحا للتعلم
والتماؤل والدهش ...
 نعم ،الرأي هنا يتوارى ،ومعه صاحب الرأي ،لتتقدم عةلي االكتشاف ،أي التجرب الذاتي اليتختلق إنماان حرا ،ال اتبعا .ألن املمأل ليمت ممأل رأي ،ليمت ممأل وجهات نظر جامدة.
بل ممأل رؤي تمتةد صالحيتها من صلتها احلي ابحلضور الواعي يف كل حلظ تتجدد ...
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 ميكننا إذن أن نقول إن املشروع الدوليت أقرب ملنطق أفالطون وإن املشروع الدميقراطي أقربملنطق سقراط ...
 متاما ،مما يدلك على أهنةا ليما جمرد مشروعني سياسيني بل إن هلةا جذورمها اليكريالعةيق ...
 وهل أفهم إذن أن اليوتوبيا اآلن ... دعنا نمةيها اليوتوبيا الواقعي ... هل اليوتوبيا الواقعي أقرب ،هي األفرى ،ملنطق سقراط؟ ال شك أهنا أقرب ملنطقه وهنجه ال جلوهر رؤيته ابلضرورة  ...فهنا فوارق هام بني العةلاجلةيل واليعل املألوف :العالق ابلزمن ،وتوجهه إىل احلياة على اتماعها ،ورؤيته أن احلل ليس
يف األشياء ،بل يف احلضور الواعي ابألشياء ...
 أي أن القضي ليمت من الذي حيكم ،اليالسي أو غريهم ،القضي ليمت قضي نوع احلكام،حىت وإن كان هذا عنصرا مهةا ال داعي إلغياله ،بل إن الذي حيكم هو طبيع القيم املوجه
لملو الناس واليت تنعكس ،نعم ،يف المياس  ،ولكنها تتجلى أيضا يف سائر جماالت احلياة
...
 نعم ،ال اليالسي وال احلكةاء ،بل احلكة  ،أي العرفان والكالني  .وهذه احلكة ليمت وليدةذهن معني ،بل هي قيم موجه لملو الناس بوجه عام .املدين الياضل ليمت هي اليت
حيكةها من خيلعون على أنيمهم ألقاب احلكةاء أو املنقذين ،بل اليت تكةها احلكة
املتجمدة يف سلو معظم الناس بشكل حر وأصيل .املدين الياضل هي احلياة اليت تكةها
احلكة يف اآلن الوحيد .واحلكة كةا قلنا من قبل ،ليمت نظري جامدة ،بل هي الرؤي املنبثق
عن صل حي يف كل حلظ ابحلضور الواعي لتعكس كيف يتجلى النميب املتغري يف فضاء
املطلق .وحىت لو أنتجت هذه الصل فكرة حكية يف هذه اللحظ  ،فإن تلك اليكرة قد ال
تصبح تعبريا عن احلكة يف حلظ اتلي  ،إن تغري الواقع الذي تشري إليه ،أو  -وهذا هو األهم
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 إن انقطعت الصل احلي بني قائلها وبني املطلق ،واُكتيي برتديدها على املمتوى الذهينوحده .الصل ابحلقيق يف حلظ ما ،ليمت ضةان ألن تظل هذه الصل قائة يف حلظ مقبل ،
وليمت ضةان ألن تظل اليكرة احلكية  ،اليت عُرفت بيضل صل حي ابملطلق يف حلظ ما،

متصي ابحلكة إن فُقدت هذه الصل يف حلظ مقبل  ،ابالرتداد مثال إىل منط أتكيد األان .فةا
يكون حكة يف حلظ ما ،قد ييقد هذه الصي إن هو جترد يف حلظ اتلي من الصل احلي
ابحلضور الواعي .فاملمأل ليمت صيغا نظري تردد ،بل هو تقق آين متجدد .وأنت تعيش يف
هذه املدين الياضل بقدر فلقك هلا .هي ليمت غدا بعيدا ألن هذا الغد ليس سوى فكرة
ملن يعيشون يف وهم الزمن .بل هي يف احلقيق الوحيدة القائة  ،يف اللحظ احلاضرة ،يف اآلن.
ليس لتحقيق ’’أان ‘‘ بتصور أنك تغري العامل ،بل بتغيري نيمك التغيري احلقيقي الوحيد مبعرف
طبيع هويتك ،وابلتايل يتغري العامل تلقائيا حبكم تصرفك فيه ،منطلقا ،ال من دور متوهم ،بل
من بصرية متحقق  .املدين الياضل ليمت مثاال بعيدا بل هي الواقع املعيش من منظور العرفان
 ...وملا كان النميب يعتوره النقص دوما ،فال حكة كامل هنا  .هنا تزايد ملقدار الشيافي
يف اإلشارة إىل املطلق .لكن مهةا زادت هذه الشيافي فلن يمعها أبدا أن جتمد احلقيق ذاهتا.
بل قصاراها هو أن تشري إليها .ليس هنا من ميكن أن يدعي امتال حكة كامل  .هي
مقادير من الشيافي ال تيتأ تتزايد كي خترب صاحبها أن احلقيق ليمت يف الظاهر أو النميب،
وأن أي قدر يتجلى منها يف النميب ال بد أن يكون نمبيا هو اآلفر ...
 لكن أال ترتدد يف ثنااي هذه اليوتوبيا تلك اليكرة الطوابوي عن أفالق احلب املميحي ... الرؤي الكنمي  ،أو االعتقادي  ،التقليدي  -القائة على أن ’’ابن‘‘ هللا هو يموع ’’وحده‘‘ أي على وجود انيصال بني املطلق والنميب إال يف هذه احلال وحدها  -جتعل دعوة املميحممتحيل التطبيق .فحب القريب ،أو حب اجلار ،ممتحيل وفق منط أتكيد األان .كي يصبح
هذا ممكنا أو معقوال جيب جتاوز هذا النةط ومعرف الذات احلقيقي  ،أي معرف أن النميب ،كل
نميب ،هو ’’ابن‘‘ املطلق ،أي منبثق عنه وجتل له .وإال ستبقى هذه الدعوة جمرد فكرة مجيل
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ال تقود عةليا إال إىل فيب األمل .فاحلب الذي يتحدث عنه املميح ممتنع على منط أتكيد
األان .إن حاول شخص ما تطبيقه إعجااب بربيق اليكرة ومجاهلا دون جتاوز منط أتكيد األان،
فإن النتيج الوحيدة املةكن احلدوث هي :استحال فإحباط فافتعال .ألن احلب ال حيدث
بقرار أو إرادة ،دعك ِمن أن من يتخذ مثل هذا القرار هو ،يف هذه احلال  ،تلك األان نيمها
يف حني أهنا هي العائق األول أمام تقق هذا احلب .ألن احلب الذي يتحدث عنه املميح غري
ممكن إال بعد جتاوز منط أتكيد األان ومعرف الذات احلقيقي  ،أي معرف أن ’’كل‘‘ نميب هو
جتل للةطلق أو ،بعبارة أفرى ،أن كل نميب هو ابن للةطلق .وعندئذ يصبح احلب الذي
يتحدث عنه املميح هو النتيج التلقائي لطبيع العيش يف العامل ...
 أي أن الوهم املقرتن ابليوتوبيا الشائع ينبع تديدا من التعويل على األان يف تقيق أشياء منافيلطبيعتها أساسا ...
 ابليعل! فأنت ال تمتطيع أن تكون كالنيا حبق ،أي أن تراعي فري أكرب مقدار ممكن منعناصر احلياة ،إال إن كنت عرفانيا حبق ،أي إال إن هجرت تشيئ الوعي ،إال إن جتاوزت منط
أتكيد األان لتدر وحدة اجلوهر اليت تربطك بكل شيء .فعندئذ ،وعندئذ فقط ،ميكن أن ترى
حقيقتك يف جوهر اآلفرين ويف جوهر كل شيء ،وهذا هو احلب .وهو حب ال يشكل مثاال
مجيال تُعجب به فتحاول أن تتةثله ابإلرادة واالصطناع .بل هو النتيج املتاح لك تلقائيا مثل
اهلواء الذي تتنيمه إن أنت أطللت من هنا :من معرف طبيع هذا احلضور الواعي ...
 اليكرة ِاملوجه تنعكس يف كل شيء .وليس هنا أحد تقلده أو مثل أعلى تاكيه ،بل أنت
تبدع هذا املثل األعلى وتتقامسه يف انيتاح كامل على احلياة.
 لكن رمبا كانت هنا مناذج ميكن استلهامها ... ابلتأكيد ،وتتناسب قدرهتا على اإلهلام مع مقدار صدورها عن الصل احلي ابملطلق ،عن جتميدتلك الرؤي يف الواقع ،وعن مقدار ما تتضةنه من كالني  .فالثورة املطلوب هي أساسا ثورة يف
اإلدرا  ،ثورة تتحول ،عندما تتوافر الشروط ،إىل عةل كالين ...

77


قام الصديقان يتجوالن قليال يف أحناء المطح ،فانتبه ’’راجي‘‘ إىل أنه قد فاته أن يمقي اليوم أصص
النبات يف موعدها عند املغيب .وبينةا يروي نبااتته ،سأل ’’حمب‘‘:
 أال يذكر هذا اي ’’حمب‘‘ مبصر اليرعوني ؟ فهي كانت تبدع أيضا بال مثال سابق تقلده ،كةايبدو أن مث فكرة أوىل ما كانت توجه كل أعةاهلا  ...حىت وإن كانت اليكرة املوجه هلا هي
االستعداد للحياة األفرى ...
 قد خترجنا تلك املالحظ قليال  -أو ظاهراي  -عن ممار حواران ،لكن هل أنت واثق اي’’راجي‘‘ من أن اليكرة املوجه هلا كانت حقا هي االستعداد للةوت؟ هل كان ذلك حقا
هو اليكرة األوىل املوجه للحضارة املصري القدمي ؟
 أليس ذلك ما يدل عليه كتاب ’’اخلروج إىل النهار‘‘ املشهور ابسم كتاب املوتى()2؟ أال حيتةل أن يكون احلديث عن ولع املصريني القدماء ابالستعداد للةوت إسقاطا ملخاوفناوأوهامنا عليهم؟ أال حيتةل أن يكون الباحثون الذين تناولوا هذه احلضارة قد أسقطوا تصوراهتم
الديني واالجتةاعي الشائع  ،اليت أيفذوهنا مأفذ البديهيات ،وطيقوا حيكةون هبا على حضارة
قد ال تتشاطر ابلضرورة تلك التصورات ،على حضارة قدمي عربت عن ذاهتا بلغ رمزي معقدة
...
 وما الذي جيعلك تيكر يف هذا؟ ألنك أحياان تطالع يف أقوال املصريني القدماء فكرة ال ميكن أن تكتمب معناها حقا إال إذاكانت منطلق من معرف احلضور الواعي الذي ما برحنا نتحدث عنه هنا ...
 -هذا أمر مثري حقا! أقوال مثل ماذا؟

’’سير اخلروج إىل النهار املشهور ابسم كتاب املوتى للةصريني القدماء‘‘ ،حممن لطيي الميد ،هيئ قصور الثقاف  .صدرت هلذا
()2
الكتاب ترمج أفرى عن اللغ املصري القدمي ابسم ’’اخلروج يف النهار‘‘ .....
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 من هذه األقوال مثالِ ’’ :أنت أيتها البئر العذب للصادي يف الصحراء ،إهنا موصدة ال تيتح
للثراثر  -ولكنها ميتوح للصامت ،فعندما أييت الصامت فإنه جيد البئر‘‘ )3(.من البديهي أن
الثرثرة والصةت ال ميكن أن يقصد هبةا الثرثرة أو الصةت املألوفان .فحىت لو صةت ملدة ألف
عام ،كيف لك أن جتد البئر العذب  ،أي املطلق .الثرثرة هنا هي الثرثرة الذهني  ،هي تعليق األان
على املشهد ،والصةت هو التأمل من منظور الوجود الواعي .فعندما تغيب الثرثرة يعثر الصادي
على البئر العذب اليت تنجيه من كل عطش .من هذه الزاوي يصبح إدرا طبيع احلضور الواعي
هو منيذ اخلروج إىل النور .ومن هذا املنطلق حيق لنا أن نتماءل عةا إذا كانت فكرتنا عن
املوت تطابق فكرة املصريني القدماء حقا عنه ...
 املثل الذي ضربته قد يوحي أبن األمر رمبا كان أشبه مبا حدث مع كل األداين ،حيث ظلاجلوهر التصويف مقتصرا على اخلاص  ،مع شيوع أشكال شىت من النظم االعتقادي يف صيوف
العام ...
 حمتةل جدا .حمتةل جدا أن يكون اليهةان قد جتاورا معا بشكل أو آبفر ،كةا نرى يف حالاليهم التصويف واليهم االعتقادي ل أداين املختلي ...
عاد الصديقان إىل جملمهةا يف المطح املشرف على احلي القدمي .وبينةا مها منهةكان يف إعداد
مشروبيهةا ،قال ’’حمب‘‘:
 وحىت ابفرتاض وجود حياة بشكل ما بعد املوت البدين  -دون الدفول يف جدل حول املمألألهنا ممأل اعتقادي أساسا ،فهي تتعلق أبمر ال ميكن ،من الزاوي التجريبي البحت  ،إثباته أو
نييه بشكل قاطع يف حدود املعارف الراهن  -أقول حىت إذا افرتضنا وجود حياة بشكل ما
بعد موت اجلمم ،فةا الذي سيتغري فيها جوهراي عةا نمةيه احلياة األرضي اليت نعرفها؟ مهةا
كان شكل تلك احلياة األفرى ،سيظل هنا الوعي ،وسيظل هنا ما يظهر على سطح
فجر الضةري ،جيةس هنري برستد ،ترمج الدكتور سليم حمن ،مراجع األستاذ عةر اإلسكندري واألستاذ علي أدهم ،مكتب
()3
مصر ،القاهرة (بدون اتريخ ،لكن مقدم املؤلف ؟؟؟ املرتجم؟؟؟ مؤرف عام  ،)1965ص ).273
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الوعي .وسيظل ما يظهر على سطح الوعي زائال متغريا ،وسيظل الوعي هو املوجود احلقيقي
الباقي الثابت ،احلال واملتعايل .فأي فرق هنا ؟ وهل األمر يمتحق التعلق هبذا اليرق ،الذي
يقتصر على تغري املشهد فقط ،أم أنه يدعوان إىل االلتيات ابألحرى إىل الرائي النهائي الذي
يرى هذا املشهد والذي ال يتغري هو؟ ال حاج ليكرة البعث الكتشاف أن ال وجود للةوت.
ال حاج ليكرة العامل اآلفر ،الكتشاف أن ال وجود للةوت .ال حاج ليكرة احلياة بعد احلياة
الكتشاف أن احلياة ال تتوقف وأن ال وجود للةوت .إذا كان جوهر هو البقاء فةا معىن
املوت؟ وبذلك يتالشى اليرق بني هذا العامل والعامل اآلفر .فةا العامل اآلفر إال العامل منظورا
إليه من منظور المرمدي ...
تدفل ’’راجي‘‘ مقاطعا:
 وما الذي تقصده تديدا ابلعامل الذي تراه مبنظور المرمدي ؟ أن ترى العامل  -أي عامل  -وأنت غري منغةس يف الزمن املتتايل ،أن تراه وأنت متكث يف الزمنالمرمدي من منظور احلضور الواعي ،ال من منظور األان اليردي  .من هذا املنظور  -أي من
منظور الزمن المرمدي  -ال يوجد فرق بني هذا العامل وأي عامل آفر .فأنت إزاء جمرد تغري يف
الشكل الذي يتجلى به اإلدرا  .فةهةا تغري املشهد ،سيظل هنا احلضور الواعي وما يظهر
يف فضائه .وسيظل املهم ليس الزائل املتغري ،بل املتمامي والباقي مقر اهلوي احلقيقي  .وستظل
المعادة احلقيقي  ،أو اجلن  ،ال يف املشاهد الزائل  ،بل يف الوجود الواعي هبا .وسيظل الشقاء
احلقيقي ،أو اجلحيم ،ال يف األحداث اخلارجي بل يف االغرتاب عن الوجود الواعي .وسيظل
املوت هو موت كل حلظ تنقضي ،والبعث هو بعث كل حلظ جديدة ...
 لكن ذلك ال يزيل المؤال عن حرص املصريني القدماء على االستعداد للةوت الذي نمتنتجهمن اهتةامهم بتصوير احلياة بعد املوت ،أو إحاط املتوىف مبمتلزمات احلياة اليت سيحتاج إليها
عن البعث ...
 -إحاط املتوىف مبمتلزمات احلياة قد ال يقصد منها ،ابلضرورة ،أنه سيبعث ليمتخدمها ...
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 كيف؟ ألن من البديهي أن تتلف هذه األشياء مهةا اجتهدت يف تنيطها واحلياظ عليها! فهناسؤال بديهي يطرح نيمه :أمل حيدث ،بعد ألف سن مثال من دفن أحد اليراعن  -يف تلك
احلضارة املتطاول العةر  -أن أتيح للةصريني القدماء أن ييتحوا قربا قدميا ليكتشيوا أن ال أحد
يعود يف جمد حمنط؟
 فةا جدوى كل هذا االهتةام ابلتحنيط إذن؟ أال حيتةل أن يكون هو احلرص على تنبيه أ ِي شكل من اإلدرا قد يقدر له أن يمتةر بعداملوت إىل عدم االغرتار مبا هو نميب ،إىل أن هذا هو مصري النميب ،أي نميب ،مهةا فعلت
لالحتياظ به؟
 فةا معىن وضعها إذن معه يف قربه؟ رمبا لتذكرته مبا كان عليه أن يواجهه يف حياته األرضي من تدايت جتتذب انتباهه انحي النميبإىل حد االستغراق التام فيه ونميان طبيعته احلقيقي  .رمبا كان اهلدف من وضعها معه هو تنبيهه
إىل مصري األشياء الزائل العزيزة عليه مهةا اجتهد يف حيظها وإىل أنه رمبا سيواجه يف رحلته
اجلديدة تلك تدايت جتتذب انتباهه هي األفرى انحي النميب الذي جيب أال ينميه طبيعته
احلقيقي  .عندئذ ال تكون هذه أشياء لالستعةال بل للتذكرة والتنبيه :مثلةا جنحت يف أن تيلت
من أسر النميب يف احلياة الدينا ،النميب الذي تراه اآلن زائال متالشيا فاقدا رونقه ،عليك أن
تتخذ منه نيس املوقف يف أي حياة أفرى .رمبا كان على املتوىف أن يواجه عاملا جديدا متاما
ال يعرف قواعده بعد .يف العادة يكون رد اليعل التلقائي هو التوحد ابلنميب املتاح واملعروف
واملخترب :اجلمد واألان  -أي جدائل األحاسيس واملشاعر واألفكار  -ونميان الطبيع احلقيقي :
الوعي الذي يظهر كل ذلك على سطحه .حىت اجلمد احملنط هذه وظييته :مهةا احتيظت به
يف حال جيدة ،فإنه ليس أنت .ليس املقصود به أن يكون أداة للبعث ،بل أن يكون تذكرة
أبنه ليس مقر اهلوي احلقيقي ...
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 أيعين هذا أنه كان هلم  -أو خلاص فيهم على األقل  -فهم عرفاين للحياة واملوت؟ هي أمور ترجح وتدس .أفال توحي فكرة البعث أبن امليالد واملوت جمرد تغري للتجليات يفالزمن املتتايل .فةا دامت هذه الرؤي اليرعوني تيرتض أن النشاط يف العامل اآلفر سيكون مماثال
للنشاط يف العامل احلايل ،بدليل إرفاق متطلبات احلياة مع املتوىف ،فإن املمأل تصبح عندئذ هي
النظر إىل احلياة من منظور المرمدي  .ما العامل اآلفر إال هذا العامل منظورا إليه من منظور
المرمدي  ،مبنظور الروح .فيي الزمن المرمدي ال موت هنا  .ألن القائم يف الزمن المرمدي
الشخصي والهنائي .املمأل تصبح النظر إىل احلياة واملوت على أهنةا جمرد تتال يف كل حلظ .
فكل شيء ميوت ويبعث يف كل حلظ  .وما ممأل ميزان القلب والريش ...
 اليت رمبا نكون قد أسقطنا عليها فكرتنا عن احلماب يف اآلفرة ... نعم ،ما ممأل ميزان القلب والريش إال تقييم للتحقق من جتميد احلقيق املدرك يف كل حلظحاضرة تكون هي احلقيق الوحيدة القائة ...
 أي أن ليائف اخلروج إىل النهار اليت كانت تُودع مع جمد املتوىف كانت مبثاب وسيل لتعقلالعامل ،مبثاب سر الوجود املعطى للةتوىف ليصاحبه يف رحلته الكوني اليت تبدأ اآلن  -ويف كل
آن متجدد  -وينطبق عليها نيس القانون ،يف هذا العامل ويف أي عامل آفر حمتةل ...
توقف الصديقان عن الكالم بره  ،مث قال ’’حمب‘‘:
 التغلب على املوت ال يكون من فالل فكرة البعث اليت تمعى إىل طةأن الزائل إىل استةرارهبشكل ما .لكن ابكتشاف أن املوت ال يطال اجلوهر اهلوييت الذي ال يتغري وال يزول .هذا هو
البعث وهذا هو اخلروج إىل النور .وعندئذ ينبثق اإلدرا أبنك مل تغادر اجلوهر الذي ال ميوت
قط وكيف تغادره وهو جوهر ذاته؟
 أال تالحظ اي ’’حمب‘‘ إن دققت النظر يف تلك اللوح املرسوم على غالف الكتاب واليتتصور املشهد الشهري للةيزان والقلب والريش  ،أال تالحظ أن القلب يف احلقيق يظهر أفف
قليال من الريش ؟ ب يوحي ذلك؟
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 أال يوحي أبن القلب جيب أن يكون أفف من الريش ؟ ال ميكن أن يكون املقصود هنا هوالقلب املادي ،بل شيء يكون أفف من الريش  .فةا هو الشيء الذي ميكن أن يكون أفف
من الريش إال اليضاء الذي تظهر فيه؟ أال ترمز الريش بذلك إىل النميب اخلييف الوزن ،أي
املتحقق؟ وأال يرمز القلب  -األفف منها  -إىل احلضور الواعي الذي تظهر فيه؟ أال يوحي
ذلك ابملعىن الرمزي للقص كلها؟ أفال يشري ذلك إىل أن تقييم إدرا اإلنمان أمام ميزان الريش
والقلب هو تقييم ملدى تققه يف اآلن الوحيد ،ما دام هو  -من منظور الزمن املتتايل والتجليات
املتالشي  -ميوت وحييا يف كل حلظ ؟
 ما أمجل أن تكون تلك دعوة موجه لكل إنمان لتقييم إدراكه يف كل حلظ  ...ما أمجل هذاالتيمري الذي خيرج املمأل من الثواب أو العقاب ،لتصبح تقييم مقدار التحقق يف كل حلظ
 ...ما أمجل هذا التيمري الذي يرى أن اجلحيم والنعيم احلقيقني مها النتيج الطبيع لالقرتاب
أو االبتعاد عن املطلق العياين ...
 بذلك ال يصبح اخلروج إىل النهار كتااب للةوتى بل يصبح أساسا كتااب ل أحياء! فأي جديدميكن أن أتيت به مشاهد البعث ،أاي كانت ،ما دامت هي جتليات زائل يف هناي املطاف أمام
الوعي الذي تتجلى على سطحه ويف فضائه ،وما دام هنا الوعي الباقي اليت تظهر على
سطحه؟ ما معىن االهتةام ابلزائل وعدم االهتةام ابلباقي الوحيد؟
غاب الصديقان يف أتملهةا الصامت جمددا ،حىت قال ’’حمب‘‘:
 ومع زوال هذا اليارق بني احلياة واملوت ،بني املوج واألفرى على سطح الوعي ،يتجه االنتباهتلقائيا إىل ما ال ميوت ،وإىل التماؤل كيف ميكن أن يتجلى هذا الذي ال ميوت على صعيد
الزائل ابلشكل الذي يعرب عنه ابلصورة املثلى؟ أبكرب قدر من الشيافي ؟
 مبا يتطلب التخلص من تصور أن مقر اهلوي هو األان الزائل ... نعم ،اخلروج من ربق األان الزائل إىل فمح الذات املطلق  ،من ضيق األان إىل الهنائي الذات.هذا هو اخلروج إىل النور .يصبح هذا هو معىن احلياة .يصبح اخلروج إىل النور هو معىن احلياة.
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توقف ’’حمب‘‘ بره عن الكالم ،مث أضاف:
 وعليه يكون كتاب اخلروج إىل النهار كتااب للحياة ال للةوت ،ل أحياء ال للةوتى ،لكيييالملو يف احلياة ،أي حياة ،ال لكييي التصرف بعد موت البدن .فاملوت لن يعدو أن يكون
اآلن  -إن شئت أن ترجح هذا االحتةال  -إال تغريا يف املشهد ،كهذا التغري الذي ال ييتأ
يطرأ مع كل حلظ جديدة من كل زاوي رؤي جديدة دافل كل نيس مدرك  .أما الوعي ،الذي
تظهر على سطحه كل هذه املشاهد يف كل حلظ من كل الزوااي دافل كل نيس ،فهو الباقي
أبدا دون تغري .وهذا هو مقر هويتك ...
متهل ’’حمب‘‘ يف حديثه مث قال بنربة وئيدة:
 هذا هو سبيل ال االستعداد للةوت ،وال حىت االستعداد للحياة ،وقد رأينا اآلن أن ال فرقجوهراي بينهةا ،بل االستعداد للوجود .االستعداد للوجود يف هذا العامل وأي عامل آفر إن وجد.
االستعداد للوجود ابخلروج من ظالم تشيئ الوعي إىل نور إدرا مقر اهلوي احلقيقي  .هذا هو
اخلروج إىل النور .رمبا ذهبت إىل عامل قواعده اخلارجي خمتلي  ،لكنه ال بد أن خيضع هلذه الثنائي
الظاهري  :ثنائي الرائي واملرئي ،وحلقيقتها الباطني اجلوهري  :واحداني الرائي واملرئي .فبصرف
النظر عن املشهد الذي تراه ستظل أنت الرائي النهائي .أي موت هنا ما دام قد وجد الوعي
الذي يرى؟ هذا هو االستعداد احلقيقي للوجود ...
 وهو ما يعيدان إىل اليكرة األوىل املوجه ... نعم ،حنن إذن إزاء فكرة أوىل موجه  .حنن إذن إزاء عالق كامل ابلوجود تتجلى يف كل شيءوتوجه كل سلو  .هذا هو معىن اخلروج احلقيقي إىل النور ...

سكت ’’راجي‘‘ بره مث ما لبث أن قال ممتدركا:
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 إذا كنا تدثنا عن فكرة موجه أوىل ،فإننا ال نقصد هبا فكرة يؤمن هبا حاكم فيلموف وحياولتطبيقها ،كةا كان يرى أفالطون .وما دمنا قد تدثنا أيضا عن مصر اليرعوني فلنتذكر أن
مصر القدمي كانت هلا جترب من هذا النوع مع فرعون أاثر ،وما زال يثري ،كثريا من اجلدل ،وهو
أفناتون ،الذي أحدث ثورة يف التصورات المائدة يف عصره .ودون الدفول هنا يف هذا اجلدال
ومصادره وأتويالهتا ،يكييك أن تنظر إىل التةاثيل والرسومات اليت تصوره هو وأسرته ،لتالحظ
على اليور أسلواب يتةيز عن سواه من أساليب الين املصري القدمي .فأنت هنا إزاء تصوير
واقعي للجمد ال حييل إبفياء ما به من عيوب حىت لو كان اجلمد املُص َّور هو جمد اليرعون
نيمه .كةا لو أن هنا نيورا أصيال من الزيف واالفتعال .وعدم االعتناء بتجةيل اجلمد هذا

يوحي أبن ما كان ُحيتيى به هو اجلانب املعنوي ال الظاهري .فانظر كيف كان مثال يلف ذراعه
حول زوجته حبنو ابلغ ،أو كيف كان كالمها يداعبان صغارمها ومها جالمان على العرش ،يف
إعالء لقية العواطف الطبيعي الصادق على حماب االهتةام ابلتقاليد الشكلي  .وميكننا ختيل
كيف اصطدمت تلك النزع املتحررة ابجلةود الرتيب لتقاليد دول موغل يف القدم .وتتأكد
لديك هذه النزع إن أنت طالعت أشعاره وأانشيده الذي كان ينظةها ملعبوده القريب قراب
محيةا ...
 ولعل منوذج أفناتون هذا يتصل حبديثنا هنا من زاوي ما .فحىت ابفرتاض صح رأي فيلموفما إن قدر له أن يصبح حاكةا ،أي حىت ابفرتاض صح رأي أفناتون ،أو صحته النمبي
ابلقياس إىل ما هو سائد آنذا  ،وهو أمر فيه الكثري الذي يقال ،فإن املمأل ال ُتل بيرض
هذا الرأي فرضا من أعلى على سائر الناس ،جملرد إميان احلاكم برجاح رأيه .فحىت لو كان
أفناتون قد تقق من حقيق فافي  ،فإن ذلك ال يربر تويلها إىل اعتقاد ييرضه فرضا على
اآلفرين ،على احملكومني ...
 -ولعلنا نالحظ اآلن أن املشروع الدوليت أقرب لرؤي أفالطون وأفناتون ...
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 أقرب من حيث الشكل على األقل .فهنا تُمند املمؤولي عن التحرر لعنصر فارجي  -احلاكمأو الدول  -دعك من أن تلك الرؤي ترت كل احلياة وتصرها يف جمال المياس فقط ...
 أما املشروع الدميقراطي فهو أقرب لرؤي سقراط ... نعم ،من حيث الشكل على األقل أيضا .فهنا تُراعى املمؤولي الذاتي عن التحرر ،والبحثالذايت عن احلقيق ...

قام الصديقان يتجوالن قليال على سطح الدار .لكن يبدو أن محاستهةا مل تيرت للنقاش ،إذ ما لبث
أن قال ’’حمب‘‘:
 دعين ألتقط اي ’’راجي‘‘ حبل احلوار الذي تطرق ،فيةا يبدو ،إىل نقط جانبي هي ميهوماحلياة واملوت .فبينةا كنا نتحدث عن فكرة أوىل موجه لالجتةاع ،الحظنا أن مث منوذجا هلا
يف احلضارة املصري القدمي اليت أبدعت على غري سابق مثال .فناقشنا التصور الشائع عن ولعها
امليرتض ابالستعداد ملا بعد املوت .وقادان ذلك إىل اعتبار أن اليكرة األوىل املوجه هلا ،أو
املوجه على األقل لإلدرا التصويف فيها ،قد ال تكون هي االستعداد للةوت ،بل هي ابألحرى
االستعداد للوجود .وهكذا وجدان ،يف حضارتنا القدمي تلك ،صدى معريف لليكرة املوجه
األوىل اجلديرة أبن خترجنا حقا إىل النور ،أال وهي معرف طبيع احلضور الواعي ...
 وهذه اليكرة املوجه األوىل ال بد أن تنعكس على كل شيء .وهذا ما فعلناه يف احلقيق يفحواران .فيي ضوء هذه اليكرة صغنا موقيا من الرتاث وقضي االعتقاد والعرفان ،ومن العامل
وقضي املادي والعرفان ،ومن رؤي ميكرينا للةوقف من كل ذلك :اإلسالميني ،والعلةانيني،
ومقاومي التغريب ،مث ترمج تلك املواقف على صعيد املشروعات المياسي  ،اإلسالمي،
والدوليت ،والدميقراطي .مث تناولنا التةايزات املطلوب لتأسيس االجتةاع أتسيما كالنيا حبق.
واآلن جئنا إىل التصور امللةوس لتأسيس االجتةاع وعلينا اآلن أن نتماءل هل هذه اليكرة
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املوجه األوىل  -فكرة االستعداد للوجود مبعرف طبيع احلضور الواعي  -جديرة أبن تكون
حقا هي أساس االجتةاع احلر والتضامين؟
 لن تكون كالنيا حبق ما مل تكن عرفانيا حبق .اليكرة اجلديرة أبن تكون فكرة أوىل موجه هياليت تتمق مع اليهم العرفاين للوجود ...
متهل ’’حمب‘‘ يف حديثه مث قال:
 أي أن هذه الرؤي لن تنجز بدون ثورة يف اإلدرا أوال للخروج إىل النور .وأنت تتحدث هناعن مهة جمتةع ال عن مهة خنب /طليع ما فحمب .أنت ال تاكي بل تبدع .وإذا كنا قد
أشران إىل مصر القدمي  ،فذلك ألهنا كانت منوذجا لليعل األصيل ال للةحاكاة ،منوذجا لكييي
اإلبداع دون سابق مثال .ال حماكاة هنا ال لقدمي وال ملعاصر ،بل استلهام ملا فيه من حمتوى
عرفاين أو كالين ،لكنه يُطبق بشكل متجدد يكون املعيار فيه هو الصل احلي ابحلضور الواعي
ومقدار ما جيمده من كالني ...

 أنت ال تاكي ال قدميا وال معاصرا ... نعم أنت تمتلهم ذلك احملتوى العرفاين ،الذي وقينا اآلن على صورة له يف الرتاث اليرعوين،ولكننا كنا قد رأينا ،كةا تذكر ،نظريا له أيضا يف الرتاث املميحي واإلسالمي ...
 نعم ،أنت تمتلهم ذلك احملتوى بكل صوره وأشكاله ،لكن دون أن ال تقلد ال قدميا وال معاصرا.ليس رغب يف متيز أانوي ما ...
 بل ألن احلري اليت تققت دافلك تغنيك عن أي حماكاة ... وألن القدمي واملعاصر ،كةا يطرحان نيميهةا عادة ،ينطواين على أوجه قصور متأصل  ،وألهنةاتمببا يف مشكالت ال ميكن حلها من دافل منظورمها اليكري نيمه ...
 حنن نتحدث إذن عن فكرة أوىل موجه  ،عن قية أوىل موجه لملو الناس بوجه عام ،عناستحقاق تطور ،ورحل النضج تتطلب جتاوز ما هو مألوف ومعتاد ومريح .وإذا كنا قد حددان
أن الرؤي العرفاني الكالني هي القية األولي املوجه للحياة على اتماعها  -التحقق من أن
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املطلق هو مقر اهلوي ال النميب  -فإن تلك الرؤي ستنعكس بشكل أو آبفر على المياس ،
بل وميكن أن يتجلى فيها قصدا كةا سيلي ...
 لكن إذا كانت هي قية موجه للحياة على اتماعها ،فإن ذلك يعين أن القضي تبدأ بتحديدما حيتاج إىل إصالح :أهو احلياة أم المياس ؟ أهو القيم املوجه للملو أم احلكام؟
 حنن ننظر هنا إىل احلياة على اتماعها .فاحلياة ليمت هي ما تنقله مانشيتات الصحف .حنننعىن هنا ابحلياة الواقعي اليعلي املتعددة املمتوايت واألبعاد .واملطلوب هو تغيري القيم املوجه
لليعل ،بذلك تتغري احلياة كلها ...
 وإذا كنا قد حددان تلك الرؤي ابعتبارها املوجه لليعل ،وإذا كنا تناولنا  -على مدار حواران -كيف تنعكس هذه الرؤي على صور شىت من اليعل اإلنماين ،فاعتقد أننا قد وصلنا إىل النقط
اليت ميكن أن نتماءل عندها ماذا تكون الصيغ امللةوس هلذه اليكرة املوجه األوىل؟
 ميكننا أن نصوغ اليكرة املوجه األوىل على هذا النحو’’ :معرف طبيع احلضور الواعي مثاالحتيال ابلوجود ورعاي احلياة‘‘ ...
 كةا ميكننا أن نتماءل عن كييي جتلي تلك الرؤي بشكل ملةوس على صعيد أتسيساالجتةاع ،أي عن الرتمج العةلي لتلك الرؤي يف الواقع؟
 الرتمج العةلي ميكن أن تتةثل يف أن تعةد مصر إىل توفري املتطلبات الضروري لضةان طيبحال الناس ،مث تتيرغ لالحتيال ابلوجود ورعاي احلياة ،إببداع معرب عن االنمجام األصيل يف
الكون .أن تعةد إىل توفري تلك املتطلبات الضروري دون أن تنزلق ،بطبيع احلال ،إىل أي هنم
استهالكي أو تعويض أانوي لنقصان وجودي .أي أهنا حىت وهي تعةد إىل تقيق اكتيائها
هذا من مؤنتها ومطالبها ،إمنا تيعل ذلك دون أن تغيب عنها اليكرة املوجه األوىل ...
 أي أننا بصدد منوذج جديد من االجتةاع يرتجم معىن الوجود إىل فعل إنماين ... وهدف هذا اليعل هو إشاع قيم التأسيس الكالين يف كاف مناحي احلياة ،ال تغيري نظام،وال تعليق أمل على إجراء ما تتخذه سلط فيه احلل ،وال على تول اجتةاعي معني فيه خمرج

88

 كنشوء طبق ما برجوازي تدافع عن استقاللي اجملتةع ،أو عةالي تدافع عن حقوق البمطاء وال على زعيم ملهم بيده اإلنقاذ .ومبدأ هذا اليعل هو املمؤولي الذاتي  ،ال إسقاطاملشكالت على عنصر فارجي ،مما ييرتض اخلروج من ثنائي اجلاين والضحي  ،ومن ثنائي لوم
اجلةاهري أو متلق اجلةاهري ،إىل دعوة اجلةيع إىل تةل املمؤولي عن أوضاعهم اليردي واجلةاعي
وعن تمينها ...
 نعم ،فةا أكثر ما صادفنا ،فالل المنوات املاضي  ،ذلك الوهم الشائع الذي يقوم على أن مثآفر هو املمؤول عن مصريي ،هو املشكل أو هو احلل ...
 ابلضبط ،وقد فلصنا يف حواران إىل أن المعادة ليمت ممؤولي الغري .ويطرح ذلك ممألتغيري احلياة من اآلن دون انتظار أي شيء أو أي حدث أو أي ثورة .فالزمن اجلةيل هو كل
زمن ييوح منه أريج األبدي الكالين ...
 حنن إذن إزاء سياس من نوع جديد ... اإلصالح ليس هدفه أي شيء فارج اللحظ  ،حىت لو كان الرتاكم سيحدث ،حىت لو كان ماحيدث يف اللحظ احلالي هو الذي سيحدد ما الذي سيحدث يف اللحظ املقبل  .فكل شيء
حيدث يف اآلن ...
 وكل ذلك سينعكس حتةا على كل قضااي االقتصاد والمياس  ،مبا يؤدي إىل بزوغ منط جديدمن االجتةاع ...
 نعم ،فكل اجملتةعات حيكةها فليط من املطلق االعتقادي واملطلق املادي واملطلق األانوي،مع تياوت نمب كل من هذه املطلقات إىل اآلفر ،وتباين حجم املظاهر الملبي أو اإلجيابي
لكل منها .وبذلك يغيب بعد جوهري ،بل البعد اجلوهري ،للوجود .وال شك يف إن دفول
هذا البعد اجلوهري إىل حيز اليعل سيؤدي إىل شكل جديد من االجتةاع ...
 كل تلك االعتبارات اليت سقناها مقدمات ضروري لتحقيق عدة أمور منها بوجه فاص التةايزالمادس :متايز اجملتةع عن الدول  .فاجملتةع هنا يكتمب استقالليته اخلاص ويطور ديناميته

89

الذاتي وحيل مشكالته دون انتظار فعل من أي جه أفرى ،والدول أساسا ،لكن دون
استبعادها أو التقاعس عن التأثري يف توجهاهتا بطبيع احلال .ولكن دون أن يظل اجملتةع أيضا
رهين لتصوراهتا وحدود رؤاها ...
 واليوتوبيا الواقعي تتطلب ،بقدر من سع الصدر يف التعامل مع املصطلحات ،طبق من احلكةاءواملبدعني لرتويج الرؤي واملماعدة على تقيق التحويل الباطين ...
 نعم ،فهنا حاج إىل استلهام روح إبداعي تضامني مثل تلك اليت جتلت يف يناير .روح ينايرمل تكن معروف وال متخيل من قبل .روح كان من مظاهرها اهنيار احلواجز بني الناس ،واكتشاف
قوة اليعل اجلةاعي ،واكتشاف الصل ابلعقل اجلةعي ،والتواصل والتضامن وفدم كل فئ
ألغراض اليئات األفرى ،وجتاوز املصلح الذاتي الضيق  .روح كانت إبداعا على غري سابق
مثال ،تشيع نوعا جديدا من القيم ينبئ مبقدم إدرا جديد ...
 وتتطلب اليوتوبيا الواقعي أيضا طبق من املنظةني لتنظيم طاق املشاركني يف التطبيقات العةلياليت تمتلزم االنطالق على كل املمتوايت ويف كل اجلهات .أنت هنا ال تنتظر دول  ،وال
حكوم  ،وال حزاب ،وال منظة  ،دون أن تمتبعد أاي منها .ولكننا نبدأ من حيث حنن يف كل
اجملاالت وعلى كل املمتوايت .أنت تتحدث هنا عن فعل جمتةع أبسره ...
 وهو ما يعيدان إىل ممأل ’’اليعل اجلةيل‘‘ أو اليوتوبيا الواقعي ‘‘ اليت كنا نتحدث عنها .لقدتدثنا قبال عن طبيع اليعل اجلةيل ...
 نعم ،اليعل اجلةيل هو الذي يؤتى ال حبثا عن سعادة ،بل صدورا عن سعادة .فطبيع اليعلاجلةيل تتعلق بصلته احلي ابملطلق ،ابنبثاقه احلي من املطلق ...
 لكن ما هو شكل ،أو أشكال ،اليعل اجلةيل يف هذه احلال ؟ دعنا هنا نعىن ابلرؤي على الصعيد الكلي العام ال على الصعيد اجلزئي التيصيلي ...
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تعالت أصوات ابع ينادون على أطعة شعبي بميط  ،فاقرتح ’’راجي‘‘ أن يهبط ليشرتي شيئا أيكالنه
ألن حوارمها ينبئ أبنه سيطول .رحب ’’حمب‘‘ ابليكرة وقام ليعد مشروبني حيتمياهنةا مع ما سيجلبه
صديقه.
أعدا طاول صغرية وأفذا يتناوالن ما محله ’’راجي‘‘ بشهي واضح  ،مث اقرتح ’’حمب‘‘:
 لنبدأ مثال ،يف تناول تلك الرؤي العام  ،مبجال االقتصاد ابلنظر إىل أمهيته احملوري يف صياغشكل أي جمتةع ...
 االقتصاد الرأمسايل قائم كةا تعرف على تقيق أقصى ربح ما استطاع إىل ذلك سبيال .وقدأفضى هذا املنطق الدافلي لالقتصاد الرأمسايل ،يف ظل رؤى معين سنعرض هلا حاال ،إىل أحد
االفتالالت الرئيمي اليت يتمم هبا االقتصاد املعاصر ...
تدفل ’’حمب‘‘ ممتيهةا:
 أنت تبدأ إذن من منظور عاملي؟ وكيف ميكن أن تعزل ما حيدث يف اقتصاد طريف مثل اقتصادان عةا يشهده االقتصاد العامليمن تبدالت ،فاص يف عصر العومل هذا؟
 صحيح  ...كنت تتحدث عن افتالل رئيمي يف االقتصاد املعاصر ...فاستأنف ’’راجي‘‘ عرض فكرته قائال:
 نعم ،أدى منطق المعي إىل تقيق أقصى ربح إىل ذلك التياوت اهلائل بني حجم القطاع املايل،من جه  ،وبني حجم املخرجات اإلنتاجي اليعلي  ،من جه أفرى .فقد أفذ حجم القطاع
املايل يتضخم يف ظاهرة متكررة ابتت تعرف ابسم ’’اقتصادات اليقاع ‘‘ ،حيث تؤدي املضارب
على سلع بعينها إىل تزايد هائل يف قيةتها املالي بغري استناد إىل أساس إنتاجي فعلي لتُك ِون
شيئا أشبه ابليقاع اخلاوي  ،مث ال تلبث هذه اليقاع يف التضخم حىت تنيجر ،فتنتقل املضارب
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إىل تكوين فقاع أفرى ،وهلم جرا .وقد هتدد تلك اليقاعات حبدوث اهنيار اقتصادي كةا
حدث ذلك إابن األزم املالي لعام  2008اليت كادت أن تعصف ابلقطاع املايل ،لوال صيق
اإلنقاذ اليت مدته هبا احلكومات الغربي ...
قام ’’راجي‘‘ إىل مكتبته ،وأفذ منها كتااب زافرا بدوره بوريقات تُعلِم مواضع معين فيه ،مث قال:
 -يُعلق اقتصادي فرنمي على ذلك بقوله’’ :واكتشينا عندئذ اهلشاش امليرط للنظام املايل العاملي

الذي كاد أن ييلس يف أكتوبر  ... 2008والذي مل يتمن إنقاذه إال ابلقرار املقصود

للحكومات أبن تُلقي جمةل الصعوابت املالي على عاتق دافعي الضرائب‘‘

()4

وضع ’’راجي‘‘ الكتاب جانبا ،وأضاف:
 وميكن تصور مقدار هذا التياوت يف احلجم بني القطاع املايل واالقتصاد اليعلي  ...إذا تبيناوقام ليلتقط كتااب اثنيا ،مث أفذ يرتجم منه:
 ميكن تصور مقدار هذا التياوت يف احلجم بني القطاع املايل واالقتصاد اليعلي  ...إذا تبينا’’أن القية الكلي ملعامالت النقد األجنيب العاملي قد وصلت ،يف عام  ،2010إىل 1 500
تريليون( )دوالر ،يف حني أن القية الكلي للتجارة الدولي مل يكن يتجاوز  20تريليون دوالر،
أو أقل من  1.4يف املائ من جمةوع هذه املعامالت‘‘( .)5ويعلق أستاذ للتنةي االقتصادي

()4
Paris 2009؛ (جا  ،أاتيل ،اتريخ موجز للةمتقبل ،مكتب آراتم فااير ،سلمل كتاب اجليب ،ابريس ،)2009 ،ص .114

الرتيليون يماوي ألف مليار.
(*)

Jacques Attali, Une breve histoire de l’avenir Librairie Artheme Fayard, , Le livre de poche,

()5

Otto Scharmer and Katrin Kaufer, Leading From the Emerging Future From Ego-system to

Eco-system Economies, Berrett-Koehler Publishers, Inc, San Francisco, 2013,؛ (القيادة من املمتقبل الناشئ ،من اقتصادات
األان إىل اقتصادات البيئ ) ،ص .4
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جبامع ستانيورد على ذلك قائال’’ :إن األغلبي الماحق ملعامالت النقد األجنيب كانت إذن
حمض مضارب  ،بل مقامرة فالص يف الواقع ،ومل تكن ختدم أي أغراض اجتةاعي مييدة‘‘

()6

 وأال يثري هذا سؤاال بديهيا :ملاذا ُمسح هلذا القطاع أبن يتضخم على هذا النحو غري الطبيعي؟توجه ’’راجي‘‘ إىل مكتبته مرة أفرى مث عاد منها بكتاب آفر:
 يقول كتاب ’’االقتصاد القيةي‘‘(’’ :)إن غياب الرقاب على القطاع املايل كان هو المببالذي م َّكن ثقاف انتهازي ميرتس  ،يتوافر لديها قدر ميرط من املال ،من أن تقوض كل القيم
األفرى لالقتصاد ما بعد الصناعي  ...فأفذ [القطاع املايل] يبيع أصوال امسي متالعبا بمعر
أي شيء ميكنه أن يتالعب به ،دون أن جيربه أحد على تربير هذا المعر استنادا إىل الطلب
اليعلي‘‘ .وأفذ ذلك ينعكس على سائر قطاعات االقتصاد ،فقد ’’أدى ترير القطاع املايل
[على هذا النحو] إىل  ...تزويده بقدر من الميول ييوق من بعيد قدرة االقتصاد العاملي على
استيعابه بشكل مشروع‘‘.
أفذ ’’راجي‘‘ يقلب يف الكتاب ،مث واصل قراءته:
 ’’وأفضى هذا اإلغراق ابملال  ...إىل فلق فرص عةل وثروات ومهي وغري طبيعي  .فةنظماحليالت الذي كان يربح أكثر من نصف مليون دوالر سنواي يف عام  2006مل يكن ميثل منوا
عضواي ليرص العةل .وقية املنزل اليت زادت مبقدار ثالث أمثال بني عام  2004وعام 2006
مل تكن متثل تزايدا طبيعيا للقية يف سوق اإلسكان[ ،ألهنا مل تكن] مثرة عةل إنتاجي جاد.
والطاهي الذي يقدم الطعام لزابئنه يف مصعد يرتيع إىل مماف  1 600قدم يف اهلواء نظري

()6

األستاذ لورانس الو ،اقتباس ممتشهد به يف املصدر المابق ص .4

االقتصاد القيةي (أو االقتصاد امليةي) أو  ،MEMEnomicsهو فرع من االقتصاد يرصد العالق بني تطور القيم والتصورات
()
واألشكال االقتصادي المائدة وقد ورد هذا املصطلح يف عنوان كتابSaid Elias Dawlabani, MEMEnomics, the Next Generation :
Economic System, Selected Books, Inc. New York, 2013,؛ (االقتصاد امليةي ،اجليل اجلديد من النظام االقتصادي) ،واالستشهاد
املذكور يف هذه اليقرة يرد يف ص  154من ذلك الكتاب.
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 1 500دوالر للوجب الواحدة مل يكن يدشن جماال جديدا للنةو االقتصادي يف قطاع
()7

اخلدمات ...تلك كانت أنواع فرص العةل اليت كان خيلقها هذا العرض غري الموي للةال.
وضع ’’راجي‘‘ كتابه جانبا والتقط الكتاب األول مث قال:

 وأدى عدم فضوع القطاع املايل األمريكي للضوابط إىل أنه أصبح ’’يشرتط عائدات ال يمتطيعالقطاع الصناعي تقيقها ،إىل درج أن الشركات الصناعي أفذت تُقرض املال الذي ترحبه إىل
القطاع املايل بدال من أن تمتثةره يف األنشط اخلاص هبا .ومن مث مل تعد الميارات واألجهزة
املنزلي األمريكي  ...هي صاحب أفضل جودة عاملي  ،فأفذت الشركات األمريكي تتهاوى
تت وطأة ديوهنا إزاء املتقاعدين‘‘(.)8
وضع ’’راجي‘‘ كتابه ،مث التقط كتااب جديدا ،وأفذ يرتجم منه عيو اخلاطر:
 ’’وانعكمت هيةن القطاع املايل على سائر قطاعات االقتصاد يف االنيصال بني أشكال امللكياحلالي وأفضل استخدام جمتةعي هلا ،مما أدى إىل استخدام امللكي اخلاص على حنو ضار ابلبيئ
واجملتةع .وانعكمت هذه اهليةن كذلك يف االنيصال بني األغراض اليت ختدمها التكنولوجيا
واالحتياجات االجتةاعي احلقيقي  ،فصناع الدواء مثال توجه نيقاهتا خلدم األسواق اليت ُجتىن
فيها أعلى األرابح متجاهل يف كثري من األحيان احتياجات قاعدة اهلرم االجتةاعي
االقتصادي .وانعكمت تلك اهليةن أيضا يف المعي احملةوم إىل منو غري حمدود ،يف هنم يصطدم
مبحدودي املوارد املتاح  .وانعكمت كذلك يف االنيصال بني اليكر االقتصادي والواقع
االجتةاعي ،إذ أفذ اليكر االقتصادي يروج خلراف تذهب إىل أن املصاعب االقتصادي احلالي
ميكن حلها مبزيد من النةو .وهي فراف ألن النةو يصطدم ابحلدود اليت تيرضها البيئ  ،وألنه
ال خيلق ما يكيي من فرص العةل .فضال عن أن التداعيات االقتصادي اخلارجي لذلك النوع
املرجع المابق ،ص .156

()7
Jacques Attali, Une breve histoire de l’avenir Librairie Artheme Fayard, , Le livre de poche,
()8
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من التوجهات أفذت ختدم القة على حماب القاعدة .ومن ذلك مثال أن املواد اخلام ما
برحت تتدفق من اجلنوب إىل الشةال وأن النياايت المام ما برحت تتدفق من الشةال إىل
اجلنوب ،وأن املال ما برح يتدفق إىل املؤسمات واملشروعات الكربى ال إىل املمتثةرين اجلدد.
مث هنا الدور الذي تؤديه مجاعات املصاحل حلةاي مكاسبها والتأثري الذي متارسه على دوائر
احلكم ،مبا أفضى إىل االنيصال بني القيادات والناس الذين فقدوا إمكاني إمساع صوهتم[ ،مما
أشعرهم] بقل احليل .

()9

أهنى ’’راجي‘‘ قراءته ،فأضاف:
 وليس هذا جمرد تقييم فلص إليه بعض الباحثني الناقدين .فقد أقر آالن جرينمبان نيمه [وهوالرئيس المابق لالحتياطي الييدرايل األمريكي ’’مايمرتو التجارة العاملي  ...وأحد أكثر قادة
العامل نيوذا‘‘] ،يف الشهادة اليت أدىل هبا أمام الكوجنرس األمريكي ... ،بزيف رؤيته  ...وخبطأ
التيكري الذي [صاغ] الوجه اليت ظلت الرأمسالي متضي فيها على مدى أكثر من أربع
عقود.

()10

 ...ومع ذلك ،فإن هذه ’’القيم امليرتس ما زالت هي اليت توجه االقتصاد

()11

العاملي‘‘

ظل ’’حمب‘‘ منصتا ابستةتاع إىل عرض صديقه الذي يعرف ولعه ابالقتصاد والمياس  ،مث قال:
 أعتقد أن كل ذلك آفذ يف التغري بمبب عاملني :األول هو أتثري التكنولوجيات اجلديدة،والثاين هو تبين فئات شىت من الناس لقيم جديدة خمتلي ...
 ابلضبط فقد ...()9

Otto Scharmer and Katrin Kaufer, Leading From the Emerging Future From Ego-system to

Eco-system Economies, Berrett-Koehler Publishers, Inc, San Francisco, 2013,؛ (القيادة من املمتقبل الناشئ ،من اقتصادات
األان إىل اقتصادات البيئ ) ،ص ( 8-5بتصرف).
Said Elias Dawlabani, MEMEnomics, the Next Generation Economic System, Selected
()10
Books, Inc. New York, 2013,؛ ص .8
املرجع المابق ،ص .158
()11
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مث واصل ’’راجي‘‘ قراءته:
 ’’كانت التكنولوجيا دوما عنصرا  ...للتغيري  ...فلئن كان التجديد املايل  ...قد ركز القوةيف أيدي قل  ،فإن التقدم التكنولوجي يف قطاع املعرف قد أفذ حير أجزاء أفرى من االقتصاد
()12

يف االجتاه املضاد .فالعصر الرقةي قد جلب يف ركابه دميقراطي املعرف ‘‘.

 ودميقراطي املعرف أدت إىل ظهور ما يعرف ابسم اقتصاد املعرف  .واقتصاد املعرف هذا ُحيدثأتثريا بنيواي عةيقا ،إذ أنه يقود االنتقال من اقتصاد الندرة إىل اقتصاد الوفرة ...
 نعم ألن ’’منح املعرف ال حيرم صاحبها منها‘‘ ،كةا يقول مؤلف كتاب ’’اتريخ موجزللةمتقبل‘‘(... )13
 وهذا االنتقال من اقتصاد الندرة إىل اقتصاد الوفرة يزعزع ركيزة أساسي للنةوذج الرأمسايلالتقليدي تتةثل يف أن سعر الملع إمنا حيدد وفقا للعرض والطلب ...
فتح ’’راجي‘‘ كتاب االقتصاد القيةي ،وأفذ يقرأ:
 متاما’’ .فكلةا ندر العرض من منتج معني يف الموق ،مال سعره إىل االرتياع .وكان ميهومالندرة هذا هو القوة احملرك للةجتةع الرأمسايل  ...وقد برعت األسواق املالي والشركات التجاري
يف التحكم يف العرض من منتج أو سلع أو فدم ال لغرض إال استثارة املشاعر اليت تمتند
إليها الملوكيات القهري القائة على فشي الندرة .فاخلشي من عدم حيازة ما يكيي من منتج
ما  ...تدفع املمتهلك إىل دفع سعر أعلى .وكلةا زادت ندرة العرض من منتج ما ارتيعت
قيةته .وذهني الندرة هذه  ...تتحكم يف جانب كبري من النشاط االقتصادي  ...وعلى امتداد
القرون استثةر الناس ،فالل أوقات الريب االقتصادي  ،يف الذهب ألنه من أندر املعادن النييم
وأعالها قية  ...ويطرح [بعض الباحثني] حج مقنع تقول إنه إذا ما انقشع ،بيضل اقتصاد
املرجع المابق ،ص 159 - 158

()12
Jacques Attali, Une breve histoire de l’avenir Librairie Artheme Fayard, , Le livre de poche,
()13
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املعرف  ،دفان  ...الندرة املصطنع الذي يثريه جتار التجزئ  ...التقليديون ،أمكن التوصل إىل
األسعار احلقيقي  ...ويقوم اقتصاد املعرف فيةا يبدو بدور العامل احمليز للتغيري يف اقتصاد ُميثل
فيه انياق املمتهلكني  70يف املائ من الناتج االقتصادي ،وذلك من فالل أشياء بميط مثل
وصل إنرتنت وبضع نقرات على لوح مياتيح .فيي قطاع جتارة التجزئ على اإلنرتنت ،مثال،
يؤدي اقتصاد املعرف إىل توفري شيافي كامل بشأن كل شيء يريد املمتهلك أن يعرفه عن منتج
ما :مدى جودته وتوافره ونطاق أسعاره ،والرأي غري املنحاز للةمتهلكني اآلفرين بشأنه ...
ولئن كان هذا التجديد  ...قد أدى إىل افتياء بعض الصناعات متاما ،فإن آاثره على
املؤسمات  ...التقليدي  ...قد جتعل ممارساهتا ،فيةا يبدو ،أكثر صح وشيافي .)14(‘‘.
حنى ’’راجي‘‘ الكتاب حلظ ليضيف:
 كةا تطال هذه التغريات قطاع التعليم العايل كذلك .ويف الوالايت املتحدة مثال ما فتئتاملؤسمات التقليدي تبدل من أساليب عةلها ...
مث واصل قراءته:
 ’’منذ بضع عقود ،كان التعليم متةركزا حول احلرم املادي لكلي أو جلامع تضم عددا حمدودامن الطالب .وكانت اجلامعات تيخر بصغر حجم فصوهلا الدراسي وما حيظى به الطالب من
اهتةام فردي يف بيئ مادي مواتي للتعلم .وظل من املتصور ،ألكثر من قرن ،أن ذلك منوذج
راسخ األركان مقدر له أن يمتةر يف النةو ،وكانت فكرة التعليم على اإلنرتنت غري متخيل أو
كان يعتقد أهنا فكرة غري عةلي  .أما اليوم ،فهنا أكثر من عشرين مليون طالب يتابعون
الدراس على اإلنرتنت للحصول على درجات علةي  ،وهو عدد من املتوقع أن يرتيع .وقطاع
مثل التعليم على اإلنرتنت جيرب املمتييدين من النةوذج االقتصادي القدمي على التكيف مع
()14
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هذا الوضع وعلى أن يصبحوا ،يف فضم هذا التكيف ،أكثر تنافمي وشيافي جملرد االستةرار
()15

يف البقاء‘‘.

وضع ’’راجي‘‘ كتابه مث أضاف:
 وعن هذا التطور يقول كتاب آفر’’ :ومع الثورة اهلائل اليت تطرأ على منصات التعلم علىاإلنرتنت ،أصبحنا نعرف أن النةوذج القدمي للتعليم العايل ماض يف طريقه إىل الزوال على
األرجح .ومن األمثل على ذلك ،أن معهد ماساشيوستس للتكنولوجيا وجامع هارفارد وجامع
بريكلي قد تضافرت جهودها إلنشاء منص للتعلم على اإلنرتنت تمةى ’’ ‘‘ edXتوفر مجيع
املقررات على اإلنرتنت جماان أو نظري رسم ضئيل جدا )https://www.edx.org( .غري أن ما
الذي ال يعرفه أحد اليوم هو ما الذي سيكون عليه شكل النةوذج اجلديد للتعليم العايل‘‘

()16

 ومثلةا حول اقتصاد املعرف قطاع جتارة التجزئ وقطاع التعليم العايل ،فقد حول أيضا قطاعاإلعالم ...
 نعم ،فذ عند ما يقوله كتاب االقتصاد القيةي’’ :أدى النياذ اليوري املباشر إىل األفبارأثناء حدوثها وعلى مدى اليوم وطوال األسبوع إىل إفراج مئات الصحف واجملالت يف كل
أحناء العامل من حيز النشاط التجاري .كةا ابتت األشكال التعميي من إساءة استخدام
الملط  ،اليت كان ميكن أن ختييها النظم الراسخ يف املاضي ،تُكشف للعامل أبسره لرياها أي
شخص لديه هاتف فلوي .بل إن تلك النظم الراسخ نيمها ،ال اإلعالم وحده ،ابتت ختضع
لتهديد طوفان املنتجات االستهالكي اليت تضيي الالمركزي على بني القيادة والرقاب القدمي ،
وت ِول هذه البني إىل مجعي المركزي مؤلي من اجملتةعات احمللي ‘‘  ...إن [اقتصاد املعرف ] قد
ُ
حول متاما القطاعات المابق ’’وأضيى الطابع الالمركزي  ...على النةاذج اليت تتبعها يف
()15
()16
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مباشرة النشاط التجاري وما برح يبدل بني صناعات كثرية  ...كان يعتقد أهنا مبأمن من الثورة
الرقةي وجيعل منتجاهتا متاح بوفرة ومبزيد من التنوع وأبسعار أرفص  ...ويف فضم هذه
العةلي  ،فضعت معظم النشاطات االقتصادي والتياعالت االجتةاعي يف مجيع أحناء العامل
لتغري عةيق .فاليوم ،يمتطيع أي شخص لديه حاسوب حمةول أو هاتف ذكي النياذ إىل
معلومات ميكن استخدامها للةشارك يف التجارة العاملي  ،أو يف تيمري البحث للحصول على
درج دكتوراه  ...والصعود المريع للتكنولوجيا يؤدي إىل تقادم ممارسات وطيدة األركان .وتعيد
التكنولوجيا تعريف [دور] الشركات  ...إىل جانب مساحها يف الوقت نيمه للشبكات
االجتةاعي أبن تؤدي دورا حموراي يف إحداث التغري االجتةاعي  ...وتقود التكنولوجيات
التعاوني وامليتوح املصدر اليوم قدرا كبريا من التجديد يف اقتصاد املعرف  ،إن هي قورنت حبرص
معظم االقتصادات المابق على امللكي اليكري والتكتم على األسرار ...فنةاذج االبتكار
امليتوح املصدر تتوافر اآلن جماان ألي شخص ،وابتت هي وسيل العةل الشائع  .ويتعزز
اإلبداع يف تصةيم املنتجات وإنتاجها بطريق تمودها املماواة ،وترتكز على جهد مجاعي
يتوفى اخلري العام للثقاف  .وتت أتثري  ...اقتصاد املعرف تتغري طبيع امللكي اليكري ذاهتا.
ومع قيام املتعاونني يف اقتصاد املعرف ابلتنازل طوعا عن ملكيتهم اليكري  ،أفذت ترتاجع القيم
اليت هيةنت على الطرق [المابق ] يف التيكري ،واليت كانت تضع حقوق الرباءات وعائدات
الرتفيص فوق كل اعتبار آفر .فاقتصاد املعرف مل حيقق فقط دميقراطي النياذ إىل املعلومات،
بل لقد أسقط جدران النظم وعةليات املؤسمات وطرق التيكري اليت ظلت تقاوم التغيري على
مدى عقود .ومن فالل انتشار املعرف  ،تُدفل الثورة الرقةي توال فالقا على كل قطاع من
قطاعات االقتصاد  ...وبصورة متزايدة ،يتنازل الناس عن ابتكاراهتم طوعا ،ويعربون عن دعةهم
النقدي وغري النقدي ل أشياء واألحداث والقيم اليت يقدروهنا .وتصبح التجةعات البشري ،
سواء كانت تبعد عن بعضها بعضا آالف األميال أو كانت تلتقي يف املقهى احمللي ،احلقيقي
أو االفرتاضي ،هي الشكل األمثل هلذا التغري التحييزي .وتبزغ أمناط جديدة من توزيع الملط
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وتظهر توالت يف العالقات الرتاتبي القدمي  .فنحن على قة تول ثقايف أكثر صح يعززه
تقدير أكثر عةقا للقيم اإلنماني  ...لقد كانت اإلنرتنت هي العامل احمليز الذي حطم أسوار
نظام القيم [القدمي] ،فاهلدف الرئيمي لإلنرتنت هو إضياء الدميقراطي على وصول البشري إىل
املعلومات  ...وإىل جانب هذا ،جيرب المخط االجتةاعي إزاء النظام احلايل يف االقتصادات
الغربي  ،القادة على أن ييكروا بطريق خمتلي مع تزايد عنيوان البحث عن منوذج اقتصادي
جديد’’ )17(‘‘.ومع نضج اقتصاد املعرف وتغلغله يف مزيد من قطاعات االقتصاد ،وهي قطاعات
كان يعتقد أهنا غري قابل لالفرتاق منذ بضع سنوات فقط ،تصبح وظييته الرئيمي هي
االستخدام الكفء لوسائل اإلنتاج خلدم قاعدة أوسع من املمتهلكني-العةالء‘‘’’ )18(.ويف
اقتصاد اليوم الذي يمتأثر فيه قطاع اخلدمات أبكثر من نصف املخرجات اإلنتاجي  ،فإن كل
()19

شيء تتمىن رقةنته ميكن أن يكون له أتثري ثوري‘‘.
فرغ ’’راجي‘‘ من قراءته مث ما لبث أن قال متأمال:

 لقد طال هذا التأثري الثوري ابليعل قطاع التعليم العايل ،وجتارة التجزئ  ،وقطاع اإلعالم ،وصناعالنشر ،لكن أنظر إىل ما يتماءل عنه الكتاب’’ :هل ميكن هلذا [التأثري] أن ميتد إىل قطاعات
أفرى من االقتصاد العاملي ،مثل الصناعات التحويلي  ،واخلدمات احلكومي  ،والتجارة يف الملع
واألسواق املالي على الصعيد العاملي؟ وإىل أي مدى ميكن إلشاع دميقراطي االبتكار  ...أن
تزيح البىن التقليدي يف املنظةات وتظل ختدم مقومات الصالحي االقتصادي ؟ وإذا كانت إشاع
دميقراطي املعلومات هي اهلدف النهائي القتصاد املعرف  ،فةا هو احلافز الذي سيدفع الشركات
التقليدي إىل االستثةار يف أنشط البحث والتطوير؟ وهل ستصةد االفرتاعات احملةي حبقوق
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امللكي اليكري وقوانني محاي براءات االفرتاع يف وجه املمرية العنيدة القتصاد املعرف الذي
يعتةد اعتةادا شديدا على التعاون والتشاطر امليتوحي املصدر؟()199( ...)20
توقف ’’راجي‘‘ عن االسرتسال مث ما لبث أن قال:
 يرد مؤلف كتاب ’’اتريخ موجز للةمتقبل‘‘ ،جا أاتيل ،على تلك األسئل على النحو التايل:’’ ...لئن كانت الشيافي ستزيد من وضوح أوجه عدم املماواة وتقلل من القدرة على تةلها،
فإن الدورات االقتصادي والمياسي والعمكري سيزداد نطاقها .وسيكون على الموق ،بذريع
مماعدة الناس على اخلروج من الندرة ،أن ختلق أشكاال جديدة من تلك الندرة .وتت ضغط
شركات التأمني ،ستعةد املؤسمات الصناعي إىل تةل خماطر أقل فأقل ،مع المعي إىل تقيق
أقصى مردود .وسيُطالِب العاملون ،بال طائل ،أبال يتناقص نصيبهم من العائد؛ أما املمتهلكون،
وهم أيضا النافبون ،فميطالبون بتخييض األسعار  ...كل شيء ينبئ بتحول تدرجيي لإلنمان
إىل شيء ،وبتياقم املظامل ،واهلشاش  ،والعنف؛ كل شيء يدل حىت على أننا نلج فرتة ما قبل
حرب قامت  :فأكثر الدول تقدما تواجه اهلةجي ابهلةجي  ،واخلوف ابألانني  ،واإلرهاب
ابالنتقام .ولذا يبدو من املعقول التمليم أبن اإلنمان ليس سوى وحش فظ ،وأن عاملنا لن
يمتطيع أبدا أن يصبح دميقراطي كوني متماحم وممامل  ،متنوع ولكنها متجةع  .فاإلنمان مل
يُشيِد شيئا قط بناء على بشارة طيب [ .وعلى الرغم من] إن بعض الكوارث اليت جتلت مالحمها
[ابليعل] تُظهر بشكل فج ألشد الناس تشككا أن منط حياتنا احلايل ال ميكن أن يدوم ...
[فإن] الكوارث هي اليت ستكون ،مرة أفرى ،فري مدافع عن [ضرورة] التغيري(... )21
وضع ’’راجي‘‘ الكتاب جانبا مث قال:
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-

بل إن جا أاتيل يتصور أن العامل رمبا يشهد ظهور ’’امرباطوري عةالق ‘‘ و ’’نزاع

هائل‘‘ ،قبل أن تظهر ،عندما يمتييق إدرا الناس لكل تلك الكوارث’’ ،دميقراطي متطورة‘‘
...
-

نعم ،فاالقتصاد ليس فقط انعكاسا ملا تدثه التكنولوجيا بل ملا تدثه أيضا قيم الناس

والتيكري االقتصادي اجلديد .إذ بدأت تشيع قيم جديدة وتظهر فئات جديدة معربة عنها،
حىن وإن كان دورها ال يزال هامشيا ،لكن آاثرها ال ختطئها العني .واليكرة الشائع عةا حيدث
يف االقتصاد الرأمسايل املتقدم ليمت هي كل الصورة .إذ تدث على هامشه ظواهر ختتلف عن
دوافعه التقليدي  :المعي إىل أقصى ربح ،بصرف النظر عن أي اعتبارات أو عوامل أفرى.
هذه الظواهر الناشئ تكتمب وزان يتزايد ،ودالالهتا تعين أن المائد ليس هو النةوذج الوحيد،
وال املرجع الوحيد ،لليعل االقتصادي .ومثل ذلك حيدث أيضا يف اجملتةعات النامي  .وكل هذا
أقرب للنهج الكالين ،لكن النهج الكالين ميضي إىل ما هو أبعد ،حىت وإن تالقي يف جزء ما
من املمار مع ما سبق ،مما يربز أمهي اليكرة األوىل املوجه ...
-

نعم اي ’’حمب‘‘ إن االقتصاد هو اجملال امليضل الهتام أي رؤى بديل أبهنا رؤى طوابوي

حبكم فضوعه ملنطق أقصى ربح .لكن انظر كيف يدافع جا أاتيل عن فكرة اليوتوبيا:
 ’’عندما حلم توماس مور ،يف عام  ،1516أبن ُخيتار قادة اليوتوبيا ،أو املدين اخليالي اليتحلم هبا ،ابالنتخاب مل يكن يتصور أن وزراء بلده ذاته سيُنتخبون من جانب الشعب أبسره،

ومل تكد متضي على حلةه هذا أربع قرون .وابملثل ،عندما ختيل جون جوريس ،يف يوليو

 ،1914أورواب احلرة والدميقراطي واملمامل واملرتاص  ،مل يكن هنا ما يمةح ابلتطلع إىل أن
هذا سيكون هو حال القارة القدمي قبل مضي ما يقل عن مثانني عاما .واليوم ينبغي أن جنرؤ
على إظهار نيس هذا اإلميان ابملمتقبل ،ونمعى ألن نثبت مرة أفرى أن البشري ليس مقضيا
عليها أبن تدمر ذاهتا؛ ال بواسط الموق أو العلم أو احلرب ،وال بواسط احلةاق واخلبث على
وجه اخلصوص [ ...والواقع] أن دينامي من هذا النوع تتقدم ممريهتا [ابليعل]  ...إن [مث ]
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قوى تعةد ،بصورة تتي  ،إىل إرساء األسس هلذا التحول ،وال يتعلق األمر اليوم إال بنا كي
ُطلق
يصبح هذا هو واقع حال العامل يف غضون بضع عقود  ...إذ ستظهر أطراف فاعل أ ُ
عليها اسم البشر املتطورين ،وهؤالء سيكون الربح ابلنمب هلم قيدا ال غاي  .وسيكون كل منهم
غرياي إيثاراي ،ومواطنا للكوكب ككل ... ،متماواي يف احلقوق والواجبات مع جاره ،مضيافا
[لآلفر] وحمرتما للعامل .ومعا سينشؤون املؤسمات الكوني وحيددون وجه جديدة للةؤسمات
يب عيش كل فرد فريات أساسي  ...و ِ
الصناعي  .وسيمتحدثون ِ
لط ِ
لطيب حال اجلةيع فريا
مشرتكا  ...وسيبتكرون نظاما جديدا للوفرة تُمتبعد منه الموق شيئا فشيئا لصاحل االقتصاد
العالقايت  ...إن التاريخ ال ي ُشق ممارا جديدا إال عندما تقوم كائنات مغامرة ،حريص على

صون حرايهتا والذود عن قيةها ،بدفع قضي اإلنمان قدما ،متحةل يف سبيل ذلك أكرب اآلالم
بوجه عام  ...إن جزءا من هذه الطبق  ...سيدر أن سعادته تعتةد على سعادة اآلفرين،
وأن النوع البشري لن يكتب له البقاء إال إذا كان مرتاصا ومماملا  ...وسيقيم [هؤالء البشر

املتطورون] ،إىل جانب اقتصاد الموق الذي يُقا ِرن كل شخص فيه نيمه ابآلفر ،اقتصادا
إيثاراي ،يقوم على اإلاتح اجملاني  ،والعطاء املتبادل ،واخلدم العةومي  ،واملصلح العام  .وهذا

االقتصاد  ...العالقايت لن يطيع قوانني الندرة :فإعطاء املعرف ال حيرم ماحنها منها .وسيمةح
إبنتاج وتبادل فدمات جماني حقا  ...فدمات غري اندرة ،فكلةا أعطينا زاد ما نتلقاه منها.
وكلةا أعطينا زادت رغبتنا ووسائلنا يف العطاء .وسيشكل هؤالء طبق جديدة مبدع وحامل
لتجديدات اجتةاعي وفني ال جتديدات جتاري فقط  ...إن إنتاج املؤسمات العالقاتي  ،املقوم
ابلقيم التجاري  ،ميثل ابليعل حنو  10يف املائ من الناتج احمللي العاملي( ،)ونصيبه فيه ينةو منوا
قواي  ...وتعد مؤسمات التةويل املتناهي الصغر أطرافا فاعل كربى يتزايد وزهنا يف الموق ...
ولن يتةثل اخلري املشرت للبشري  ...يف اجملد وال الثروة وال حىت المعادة ،لكن يف محاي جمةوع
العناصر اليت جتعل احلياة ممكن وكرمي  :املناخ ،واهلواء ،واملاء ،واحلري  ،والدميقراطي  ،والثقافات،
()

حمب تقديرات عام  ،2010عام صدور الكتاب.

103

واللغات ،واملعارف  ...والدميقراطي العةالق [اليت ستنشأ نتيج لذلك] لن تقق أهدافا مجاعي
فحمب ،بل ستمةح أيضا لكل إنمان أبن حيقق أهدافه الشخصي اليت ال يتمىن بلوغها عن
طريق الموق وحدها :الوصول إىل اخلريات األساسي  ،وفاص الوقت اجليد( ... )22ألن الوقت
سيكون  -يف رأي أاتيل  -هو الشيء الوحيد النادر ...
 هل حنن حنتاج اي ’’راجي‘‘ إىل هذا النوع اليوتوبيا؟ أقصد تلك اليوتوبيا اليت تمكن ممتقبالغري مرئي؟ أم حنن نتحدث ونطبق ممأل اليوتوبيا اآلن؟ فذ عند مثال ميهوم الوقت .فةع
اإلقرار أبن الوقت املخصص لإلبداع له األفضلي  ،على املمتوى الوظييي الظاهري ،على الوقت
’’املبدد‘‘ يف أداء مهام ال أولوي أو أمهي حقيقي هلا ،فإن ذلك التصور يرتكز على فهم فاطئ
للزمن .فكيف يكون الزمن شيئا اندرا وأنت تقيم يف األبدي ؟ هنا الزمن املتتايل نعم ،وهذا قد
ُجيرب اإلنمان على ختصيصه ألمور ال أمهي جوهري هلا ،مث هنا الزمن المرمدي القائم دوما
يف اللحظ احلاضرة منتةيا للخالد الذي ال يدفل تيار الزمن اخلطي أبدا ،منتةيا للةطلق .مهةا
كانت املهة اليت تؤديها من منظور الزمن املتتايل هام أو غري هام  ،فإنك ال تمكن هذا
الزمن املتتايل ،بل الزمن المرمدي الذي يظهر على سطحه كل شيء .احلل ابلطبع لن يكون
يف جمرد ختصيص الوقت  -النادر!!!  -ألنشط جديرة أبن تؤدى حقا ،ألن المؤال نيمه
سيظل مطروحا يف هذه احلال أيضا :ما هي عالقتك ابلزمن المرمدي ،وهل تمكن يف الزمن
املتتايل ،حىت وإن كان مكرسا اآلن لنشاط أمثل أو أجدى ،الزمن املتتايل املرتبط ابالنقمام بني
ماض وممتقبل وبنةط أتكيد األان التعويضي لنقصان وجودي ال سبيل إليه ،أم أنك تمكن
يف الزمن المرمدي الذي ينطلق فيه اليعل من احلب ،بصرف النظر عن النشاط املؤدى ،أكان
هو النشاط األمثل أم ال؟
تدفل ’’راجي‘‘ قائال:

()22

املرجع المابق ،ص .286- 265
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 دعين أكةل .فامسع ما يقول مثال عن العالق ابآلفر يف هذه الدميقراطي املتطورة’’ ’’ :لئنكان اآلفر ،يف عامل الندرة ،أي يف عامل الموق ،يعد منافما  ...فإن اآلفر سيكون أوال
ابلنمب لإلنمان املتطور شاهدا على وجوده اخلاص ،ووسيل للتحقق من أنه ليس وحيدا.
اآلفر سيمةح له أبن يتكلم وأبن ينقل فكره وأبن يظهر كرمه وحبه وأبن يتجاوز نيمه ،أبن
يبدع ما هو أكثر من احتياجاته اخلاص وأكثر مما يعتقد أنه قادر على إبداعه .اآلفر سيمةح
له أبن ييهم أن حمب اآلفر ،وإذن حمب نيمه يف املقام األول ،هي شرط بقاء البشري  .إن البشر
املتطورين سينشؤون ،إىل جانب اقتصاد الموق حيث يقيس كل شخص نيمه ابآلفر ،اقتصادا
إيثاراي ،قائةا على اإلاتح اجملاني  ،والعطاء املتبادل ،واخلدم العةومي  ،واملصلح العام ‘‘.

()23

توقف ’’راجي‘‘ عن اسرتساله مث قال:
 واألمر ال يتوقف ابلتأكيد على جا أاتيل .إذ ميكن تبني شيوع هذا النوع من القيم اآلفذة يفالظهور من االستنتاجات اليت خيلص إليها ،مثال ،الكتاابن اللذان رجعنا إليهةا يف فهم املشهد
االقتصادي املعاصر .فذ عند ما يقوله مثال كتاب ’’االقتصاد القيةي‘‘’’ :إن تغريات
أساسي الزم يف كييي رؤيتنا ألنيمنا يف عالقتنا ببيئتنا وأبشقائنا البشر .عندما تبدأ الشركات
يف النظر إىل نيمها على أهنا جزء من كيان حي ،سيكون من األسهل تقبل مياهيم مثل
الرأمسالي الواعي  .ومن فالل جعل كوكبنا الذي ال حول له وال قوة هو املمتييد النهائي من
نشاطنا االقتصادي ،نُكيِف قيةنا مع جمةوع خمتلي من الدوافع .وعندما نبدأ يف رؤي احلياة
()24

كشبك مرتابط  ،نضع بقاء النوع البشري على قدم املماواة مع مصاحلنا االقتصادي ‘‘ .

أما كتاب ’’القيادة من املمتقبل‘‘ فيقول’’ :إن تطور البىن االقتصادي قد احتذى حذو تطور
اإلدرا البشري ،أو بشكل أدق لقد كان أحدمها يعتةد على اآلفر ،كاان مرتابطني ارتباطا
()23
()24

املرجع المابق ،ص .
Said Elias Dawlabani, MEMEnomics, the Next Generation Economic System, Selected

Books, Inc. New York, 2013,؛ ص .
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شديدا .وفالص القول إن تويل البىن االقتصادي املعاصرة يتطلب تويل اإلدرا البشري من
اإلدرا األانوي إىل اإلدرا اإليكولوجي  ...وهذا يعين انيتاح الذهن والقلب واإلرادة ...
وتويل البىن الرتاتبي املعزول إىل جماالت لالبتكار املشرت اليت تربط النظام اإليكولوجي بوصيه
كال حيا(‘‘)25
 ال جدال اي ’’راجي‘‘ يف أن الرؤي اليت يموقها كتاب جا أاتيل ،أو الكتاابن اآلفران ،أرقىمبراحل هائل من الرؤي التقليدي الشائع  ،وفاص ابلقياس إىل التصور الرائج عن مكان اآلفر.
إال أن هذه الرؤي تظل قائة على فكرة ’’االحتياج‘‘ لآلفر لتحقيق األان .وقد رأينا أنه مع
معرف طبيع احلضور الواعي تتالشى املماف  -على صعيد طبيع اجلوهر  -بني اليرد واآلفر،
حىت وإن ظل التةايز بينهةا قائةا على املمتوى الظاهري بطبيع احلال ،يعرب عن تباين ممتوى
العرفان والكالني  .يف العالق ابآلفر ،ال يكون مبعث الرضا هو فعل أشياء معين  ،حىت اليت
تتخذ تلك األشكال اجلةيل اليت تدث عنها جا أاتيل ،ليس هو فعل تلك األشياء وال
استقبال اآلفر هلا .كل ذلك له جماله بطبيع احلال ،وال غبار عليه مطلقا .لكن مصدر الرضا
احلقيقي يكةن يف فعل تلك األشياء أو غريها وأنت على صل حي ابحلضور الواعي .هذا هو
مصدر الرضا احلقيقي ،ال التبادل الظاهري .عندئذ يصبح التبادل الظاهري تعبريا عن تلك
احملب التلقائي اليت ال هدف هلا إال التعبري عن تلك احملب اجملردة ذاهتا حيثةا تمىن ذلك ،واليت
ال تتاج ألي موضوع فارجي ،وال ألي رد فعل موات أو غري موات ألي موضوع فارجي،
كي تعرب عن نيمها أو كي تتجلى يف الواقع .فالمعادة ال تكةن فقط يف إعطاء اآلفر .فقد
ال ميثل ذلك إال صورة جديدة من أتكيد األان عن طريق أداء دور ما يشعر هذه األان أبمهيتها.
بل المعادة يف العطاء وأنت مل تغادر احلضور الواعي .فاملهم هو الصل احلي ابحلضور الواعي
يف كل حلظ  .وتلك الصل هي اليت ستضةن أن يظل هذا النوع من احملب قائةا ومتجددا .ال
()25

Otto Scharmer and Katrin Kaufer, Leading From the Emerging Future From Ego-system to

Eco-system Economies, Berrett-Koehler Publishers, Inc, San Francisco, 2013,؛ (القيادة من املمتقبل الناشئ ،من اقتصادات
األان إىل اقتصادات البيئ ) ،ص .
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يعتةد ذلك على أي عنصر فارجي ،توافر أو مل يتوافر .وهو ضةان تيكيك منط أتكيد األان،
الذي إن مل ييكك ،فميطل حتةا برأسه جمددا هبذه الصورة أو تلك .فاألفوة احلقيقي ستظل
ممتنع على منط أتكيد األان ،شأهنا شأن األفالق اإليثاري احلقيقي  .معرف طبيع الوجود الواعي
هي ما حيقق دافل كل فرد التحول اجلذري احلقيقي يف اإلدرا الذي يمةح ملثل هذه القيم
أبن تتحقق يف الواقع بصي أصيل وممتةرة ...
أهنى ’’حمب‘‘ حديثه ،فقال ’’راجي‘‘
 أنت حقا إزاء تول يف القيم واسع النطاق ،وحىت ال أثقل عليك يكييين أن أشري عليك مبوقعنيقد تتيح لك مطالعتهةا تبني أبعاد هذا التحول .املوقع األول هو ’’منتدى االقتصاد اإلجيايب‘‘
(( )http://positiveeconomy.co/movement-positive-economy/وهو كةا يقدم نيمه
’’شبك دولي ملن يضعون مصلح األجيال املقبل يف قلب أتمالهتم وأفعاهلم‘‘ .وكان ’’وليد
االقتناع بضرورة إعادة االعتبار ألولوي األجل الطويل يف قراراتنا وأفعالنا ،ألهنا الوسيل الوحيدة
ملواجه التحدايت االقتصادي واإليكولوجي والتكنولوجي واالجتةاعي والمياسي اليت تنتظران
من هنا حىت عام  .).2030أما املوقع الثاين فهو موقع احلرك التكاملي اليت تنشط يف الوالايت
املتحدة

أساسا

(،)https://integrallife.com

وكذلك

يف

أورواب

(.)http://www.integraleuropeanconference.com/iec-material/?no_cache=1
سكت ’’راجي‘‘ بره مث أضاف ممتدركا:
 وحىت ال يبدو أن تلك التطورات اجلديدة تدث فقط يف البلدان املتقدم  ،دعنا نموق هذهاألمثل املعربة املمتقاة من بلدان انمي  ،وهي  -شأهنا شأن األمثل املمتةدة من اجملتةعات
الغربي  -ليمت سوى غيض من فيض .وهي أمثل تمتحق التأمل ،ال ألهنا جديرة أبن تُمتلهم
فحمب ،بل ألهنا تبني أساسا أن هنا وسائل أفرى لليعل االقتصادي املؤثر وأن ذلك يرهتن
يف املقام األول إبدرا الناس وإرادهتم .املثل األول يتعلق مبؤسم ’’أرافيند‘‘ اهلندي لطب
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العيون ( .)http://www.aravind.org/default/Index/defaultتقاعد الدكتور فتكااتسوامي
(الذي سيعرف ابسم الدكتور ف ،).طبيب العيون ،من عةله يف عام  1976ولكنه كان
مهةوما ابنتشار العةى يف اهلند اليت كانت تضم حنو  12مليون كييف .واألمر الذي كان يؤمله
بصورة أكرب أن  80يف املائ هذه احلاالت كانت تعزى إىل مرض ’’املياه البيضاء‘‘ أو
’’الكرتاكت‘‘ الذي ميكن الوقاي منه أو عالجه .مل يكن الدكتور ف .ييكر يف جمرد عةل
فريي هامشي يرضي ضةريه .بل يف ابتكار شيء أشبه ’’خبط إنتاج‘‘ يمةح مبداواة أعداد
كبرية ،من اليقراء والقادرين على حد سواء ،أبعلى قدر من الكياءة مع تقليل تكاليف العالج
إىل أقصى حد ،ومبا يشكل منوذجا ميكن استنمافه يف أماكن أفرى .وبدأت مؤسم أرافيند،
يف عام  ،1975كةمتشيى صغري وبميط يضم  11سريرا وثالث أطباء عيون ،لتصبح اليوم
أكرب مؤسم للعناي ابلعيون يف العامل .فهي تعاجل كل عام  1.4مليون مريض وجتري 000
 200جراح سنواي .وهي تقدم فدماهتا لثلثي مرضاها جماان متاما ،ويشةل ذلك نيقات نقلهم
من قراهم حىت مراكز العالج ونيقات إقامتهم مث نيقاهتم إعادهتم إىل دايرهم .أما القادرون على
الدفع ،أي الثلث املتبقي ،فيغطون تكاليف عالج غري القادرين وتكاليف التوسع يف تقدمي
اخلدمات .وال يتجاوز ما يدفعه الواحد منهم نظري اجلراح  40دوالرا .والذي أاتح ختييض
تكاليف اجلراح إىل هذا احلد أن املؤسم  ،بعد أن كانت تمتخدم عدسات ممتوردة يصل
سعرها إىل  200دوالر ،قد متكنت من تصنيع عدسات حملي تراعي معايري اجلودة الدولي وال
يتجاوز سعر الواحدة منها  5دوالرات .بل وأصبحت املؤسم تصدر هذه العدسات إىل 85
بلدا .وال تعطي املؤسم جلراحيها الذين يعةلون ملدة  12ساع يوميا أجورا عالي  ،ولكنها
توفر هلم بدال من ذلك ممتوايت عالي من التدريب .فاجلراح الذي يعةل هبا جيري 2000
عةلي يف املتوسط سنواي أي ما يزيد بنحو  10أمثال عن املتوسط الوطين .ويقول الدكتور ف.
عن تلك التجرب ’’إن الذكاء والقدرة ليما كافيني ،بل جيب أن تكون هنا هبج يف فعل
شيء مجيل‘‘.
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توقف ’’راجي‘‘ حلظ ليةهد لنقط جديدة مث قال:
 واملثل الثاين يتعلق مبنظة أهلي ال تمتهدف الربح تمةى ’’مدرس احلياة‘‘( .)http://www.barefootcollege.orgوهي تمتخدم تعبري احلياة قصدا واعتزازا لتبني أن
جهودها تركز على فدم أفقر اليئات اليت كثريا ما يمري أفرادها حياة األقدام .وترمي هذه
املنظة  ،اليت تنشط يف اهلند أساسا فيةا يبدو ،إىل مماعدة من يعيشون أبقل من دوالر واحد
يوميا مبا يرفعهم أعلى فط اليقر .ويقوم أبنشطتها اليقراء من أجل اليقراء .وتيرق ’’املدرس ‘‘
بني تلقني القراءة والكتاب وبني التعليم ابملعىن الواسع الذي يشةل تبادل املعارف بني املدرس
والدارس .وتشةل أنشط ’’املدرس ‘‘ جماال رائدا حبق هو استخدام الطاق الشةمي يف اإلانرة
وتوفري املاء المافن والطهي وتلي املياه اجلوفي املاحل  .لكن األمر اجلدير حقا ابإلعجاب أهنا
تيعل ذلك بتدريب القروايت املتوسطات العةر  -ألهنن يكن عادة ممتقرات يف القري وال
يهاجرن منها مثل النماء األصغر عةرا  -على أن تصبحن ’’مهندسات يف كهرابء الطاق
الشةمي ‘‘ .في ُقةن برتكيب الوحدات العامل ابلطاق الشةمي وإبصالحها وصيانتها نظري
أجر بميط .وفالل سبع سنوات ،متكنت هذه املنظة من تعليم أكثر من  75 000طيل،
وتوفري اإلانرة لنحو  450 000نمة  ،وتوفري املياه الصاحل للشرب ألكثر من 1 500
مدرس  ،وبيع  50 000قطع من املشغوالت احلرفي لصاحل القروايت اليقريات.
بدا أن ’’راجي‘‘ قد أهنى حديثه ،فقال ’’حمب‘‘ متمائال:
 وما الذي تعنيه كل هذه النةاذج اليت سقت اي ’’راجي‘‘ أمثل هلا من الشرق والغرب؟ الذي تعنيه هي أهنا تثبت أن األشكال االقتصادي المائدة ليمت هي النةوذج الوحيد لليعلاالقتصادي .إذ تبزغ تدرجييا على ممتوايت شىت ويف أحناء خمتلي من العامل صور جديدة من
النشاط االقتصادي القائم على أسس خمتلي متاما ...
 -نعم ،حنن ال نتحدث عن ثورة تدث بني ليل وضحاها فتتغري طبيع عالقات اإلنتاج ...
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 كال ،بل نتحدث عن عةلي أشبه ببزوغ الرأمسالي اليت ظهرت على هامش اجملتةع اإلقطاعيوأفذت تنةو تدرجييا على مدى سبع قرون ،كةا يبني جا أاتيل يف كتابه ،حىت سادت
ورسخت ...
 ال يتطلب األمر ابلضرورة سبع قرون أفرى! ولكننا نتحدث عن قيم يُرجى هلا أن تتجلىتلقائيا ابعتبارها منوذج اليعل الوحيد املتصور ،فتكتمب تدرجييا مواطئ أقدام هلا مبقدار تبين
عةوم الناس هلا ...
استغرق الصديقان يف حلظ أتمل مث تماءل ’’حمب‘‘:
 ولكن ماذا عنا هنا يف مصر؟ هنا  ،كةا تعرف ،إحباط من قل املوارد ... عليك أن تبحث عن فائض اخلربات والثروات! وهنا إحباط لغياب نظام رأمسايل متقدم يُعتقد أنه الوسيل اليت تتيح االستيادة من املوارداحملدودة املتاح ...
 وهذا ميكن التغلب عليه ابجلهد الطوعي لتنظيم وتقاسم فائض اخلربات والثروة! وتنظيم فائضاخلربات والثروات حيتاج إىل طبق من املنظةني .أما تيعيل اخليال والدافع النقي امللهم وبث
الروح وإشاع قيم وتصورات جديدة فأمور تتاج إىل طبق من احلكةاء واملبدعني ،كةا قلنا ...
 وهنا إحباط من تيشي النهم الرحبي ... مع شيوع النهج العرفاين يدر الناس أن المعادة ليمت يف األشياء اخلارجي فينيصلون عنالقيم الرحبي ويرتبطون ابملنيع االجتةاعي الكالني !
 وهنا إحباط من انتشار اليماد .وفذ مثال انعكاساته االجتةاعي ومنها مثال تيشي املخدرات اليت يقال إن مصر تنيق عليها ما ميثل  75يف املائ من دفل قناة المويس  -وإهدارللطاقات اإلنتاجي واجلنوح والتطرف واليأس ...
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 وهذا ميكن التغلب عليه مع رسوخ الوعي العرفاين الكالين الذي حيقق توال فرداي جوهرايال يعول على طبق معين أو طليع معين  ،لكن الذي يبدأ من كل اجلهات كقية تمري على
كل املمتوايت .وبذلك ميكن إشاع روح جديدة تناظر بشكل ما روح يناير امللهة ! فةشكل
مصر لن ُتل ،كةا تعرف ،إال ببعث الروح أساسا ...
مث مل يلبث ’’حمب‘‘ أن أضاف:
 وجيب أال ننمى اي ’’راجي‘‘ ما أشران إليه من قبل من أن اجملتةع املعاصر يغيب عنه إدرابعد جوهري ،بل البعد اجلوهري ،للوجود .وهو أمر كان ال بد له أن ينعكس على طبيع النظام
االقتصادي ،على طبيع الدافع لليعل .وابملثل فإن اكتشاف هذه احلقيق ال بد له من أن يقود
إىل طريق أفرى لليعل ،هذه هي ركيزة اليوتوبيا الواقعي  :االنطالق من إدرا البعد اجلوهري
للوجود.

عاد الصديقان إىل صةت يتأمالن فيه ما انقشاه توا ،قطعه ’’راجي‘‘ قائال:
 كان هذا هو جمال االقتصاد .وحىت نعود إىل اإلمما خبيط احلوار ،حيث كنا نناقش تصورانللرتمج العلةي لليوتوبيا الواقعي يف اجملاالت املختلي  ،دعنا ننتقل اآلن إىل جمال التعليم .وهنا
سنناقش املمأل على ممتويني :أوال ،النهج املوجه ،واثنيا ،املنحى العةلي .أما النهج املوجه
فيتةثل يف إيقاظ روح البحث لدى الدارس .وييرتض هذا االنيتاح على املعرف دون امتال
إجاابت قاطع حمددة سليا ،يف جتميد لروح البحث العلةي احلقيقي .كةا ييرتض عدم فرض
أي قيود على العقل وتركه يتتبع تماؤالته حىت يصل إىل إجاب مرضي أو إىل تماؤل ميتوح.
 نعم ،فال فشي هنا من العقل أمام أي استنتاج قد يصل إليه ،فأنت ال ترس ال قلع عقائديوال قلع مصلحي ...
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 وينطوي هذا ،بطبيع احلال ،على عالق خمتلي بني املدرس والدارس .األولوي هنا ليمت لرأياملدرس أو معلوماته ،بل لتقصي فطوات املعرف الصحيح من جانب كال الطرفني .األولوي
هنا هي لالكتشاف املتجدد للحقائق .ويصدر هنا نيوذ املدرس ال من مكان سلطوي معين
إزاء الدارس ،بل من مدى جتميده لروح البحث ومقدار جناحه يف إيقاظها لدى الدارس .وينبع
هنا احرتام املدرس ال من تراتبي شكلي بل من احرتام عةلي استكشاف احلقيق ...
 نعم ،فاملعلم هنا ليس مالك احلقيق  ،بل هو أقرب للنةوذج المقراطي ،موجه للبحث ومطلقللطاق اإلبداعي لدى الدارس ...
 أما املنحى العةلي ،فيتةثل يف تطبيق ممأل تنظيم فائض اخلربات والثروات ،اعتةادا علىتكنولوجيات املعرف اليت تزيل ،أو تقلل ،احلاج إىل البىن املادي من مدارس ومطبوعات وخمتربات
...
 وهنا ميكنك أن تمتعني أبفضل ما أنتجته عقول البشر يف أي مادة حمددة ،وتنقل هذا إىلالدارسني بشكل مشوق يوقظ فيهم حب االستكشاف ...
 وهنا ميكن ،بشكل مادي أو افرتاضي ،تكوين جمةوعات صغرية من الدارسني يوجهها من ميلكقدرا أكرب من املعرف  ،ال يهم أن يكون ابلضرورة معلةا معتةدا ،بل ميكن أن يكون طالبا يف
مرحل دراسي أعلى .هنا اجملتةع هو الذي يعلم نيمه بنيمه .وميكن على صعيد آفر،
االستيادة أبساتذة اجلامعات املتخصصني ،املتبنني هلذه الرؤي  ،يف توفري تدريب تربوي للقائةني
ابلتدريس ،ويف افتيار املقررات املناسب  .وسيكون معيار التحصيل الدراسي ليس النجاح فقط
يف االمتحاانت املدرسي  ،بل اكتماب منهج البحث العلةي ،وطرح األسئل والتوصل إىل
اإلجاابت .اهلدف ليس هنا جمرد إفراج حاصلني على شهادات فقدت يف أحيان كثرية ما
ييرتض أن تدل عليه ،بل يف تكوين عقول قادرة على طلب املعرف وإنتاجها ...

ما أن بدا أن ’’راجي‘‘ قد انتهى من حديثه ،حىت قال ’’حمب‘‘:
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 مث ننتقل اآلن إىل جمال الصح  .وهنا يتةثل مركز الثقل يف تكوين إنمان يدر عالقته جبمدهوابلطبيع من حوله .األولوي هنا هي للوقاي الصحي ابتباع نظام غذائي صحي ،وهو أمر
يعتةد نعم على قدر من الوفرة املادي  ،لكنه ال يقتصر عليه .فيكيي أن تطالع كيف أيكل
املرتفون الذين يمتنمخ معظم الناس أمناطهم االستهالكي املمبب ألمراض مزمن شىت مثل
المكري وارتياع ضغط الدم وارتياع نمب الدهون وأمراض القلب واألوعي الدموي املختلي .
ويرتبط النظام الغذائي هنا أيضا مبمأل اإلنتاج الزراعي .فةن املعروف أن كثريا ،إن مل تكن
األغلبي الماحق  ،من املواد اليت يمتهلكها الناس حافل بكل أنواع املواد الكيةيائي املبيدة نعم
للحشرات ،ولكن املبيدة أيضا للصح  .ولذا تتطلب الوقاي الصحي  ،حىت جملرد تقيق وفر
مايل يف التكاليف الباهظ اليت يتطلبها عالج األمراض املمتعصي املختلي  ،إيالء األولوي
للزراع العضوي واحلياظ على سالم الرتب والتكامل مع الطبيع  .كةا تعتةد هذه الوقاي على
ممارس قدر مناسب من النشاط البدين ،وهو إن استبعدت اليئات اليت يمتلزم عةلها جهدا
بدنيا ،أمر مهةل بشكل يكاد يكون اتما يف ثقافتنا .وحنن إذ نقول ذلك ال جناري سلوكيات
بدأت تشيع يف اجملتةعات املتقدم ُميارس فيها النشاط البدين ال ملنافعه الصحي فحمب ،بل
أيضا فضوعا لصورة تروج عن معايري اجلمم األمثل ،معايري جيب اخلضوع هلا لليوز ابلقبول
االجتةاعي .بل يكييك أتمل ممارسات موغل يف القدم شائع يف الشرق أيضا :كرايض التاي
تشي يف الصني اليت متارسها مجاهري غيرية معا يف أي ساح أو حديق عام  ،أو كرايض اليوجا
يف اهلند .لكن مث أمرا آفر يمبق كل هذا يف الوقاي الصحي قد ال يوىل ما يمتحقه من
اهتةام ،أال وهو إزال مصدر التوتر األساسي :منط أتكيد األان يف سعيه التعويضي الذي ال يين
وال يكل التةاسا ملا يصنيه يف فان اإلجيابيات وفرارا مما يصنيه يف فان الملبيات .وفري سبيل
لذلك هو النهج العرفاين الذي نناقشه يف حواران هنا .فحال المالم الناشئ عن معرف هويتك
احلقيقي هي ،عالوة على كل مزاايها املعرفي إن جاز استخدام هذا التعبري ،هي فري وسيل
للقضاء على التوتر املمبب للعديد من األمراض .وعندما أنيت إىل العالج ،نطبق هنا أيضا،
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مثلةا فعلنا يف جمال التعليم ،مبدأ اعتةاد اجملتةع على ذاته يف عالج نيمه .ومرة أفرى اعتةادا
على تنظيم فائض اخلربات والثروات .فمتجد ،يف صيوف األطباء ،من هو ممتعد دوما
لتخصيص بضع ساعات أسبوعيا لإلسهام يف العالج التكافلي للناس .وبيضل تكنولوجيا
املعلومات ،ميكن أن حيدث هذا أحياان دون أن يضطر حىت إىل مغادرة عيادته للتوجه إىل
مكان بعيد أو انء ...

 وينقلنا كل هذا بدوره ،اي ’’حمب‘‘ إىل جمال البحث العلةي .ومن ينظر إىل فريط مصر،يتبني من الوهل األوىل ،دون االحتياج إىل أي قدر من العبقري  ،أن ما حنتاج أن نمتكشف له
احللول هو االستيادة من الطاق الشةمي  ،وتلي مياه البحر ،وزراع الصحراء ،وإنشاء جتةعات
عةراني جديدة تؤسس بشكل جديد .نعم ،البحث العلةي يتطلب أمواال كثرية .ولكن ميكن
مع ذلك البدء مبا هو متاح ،وتدبري األموال ممن يتحةمون لتأييد هذا النوع من احللول
ملشكالتنا .وال جدال يف أن بوسعنا االستيادة مما تقق يف هذا اجملال شرقا وغراب ،وعلى وجه
اخلصوص يف اجملتةعات النامي اليت متاثل ظروفها ظروفنا.
 وينبغي لدى ختطيط التجةعات العةراني اجلديدة تصور شكل خمتلف للحياة عةا هو سائديف مدننا اليت فقدت مجاهلا تت وطأة االكتظاظ واإلمهال وأشياء أفرى .ويظل حمور االهتةام
هنا هو إنشاء مدن متناغة مع الطبيع يف ألواهنا وعةارهتا .ختلق ساحات للتواصل اخلالق
بني الناس :ميادين فميح وحدائق منمق وقاعات فني تمتوعب إبداع المكان وتذوقهم
لينون ترتقي بعقوهلم وأرواحهم ...
 اجلةال ليس يف املكان الذي تقع عليه النظرة ،بل يف املكان الذي تصدر منه النظرة .اجلةالينبع من املصدر الذي تنبثق منه النظرة ال من الشيء الذي تقع عليه النظرة .لكن الشيء
اجلةيل ،أو الين احلقيقي ،ميكن أن ُحييل أيضا إىل ذلك املكان الذي يصدر عنه اجلةال.
اجلةال احلقيقي هو ما حييلك ال إىل الذهن بل إىل احلضور الواعي الذي يصةت فيه الذهن.
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كيف ييعل ذلك؟ جبعله الذهن يصةت عن ثرثرته التعويضي اليت ال تين تتأرجح بني املاضي
واملمتقبل ،ليشع حضور الوجود الواعي ،ولو للحظات فاطي حىت حني .على الين والعةارة
وتنميق املشاهد الطبيعي واحلضري املماعدة على تقق هذه التجرب  . .ويبقى منطلق اإلبداع
وهدفه :االنطالق من نور جترب الوجود والمةاح ملتأمل العةل اإلبداعي أبن يتذوق تلك احلال
اليت قد ال يمتطيع أن يدركها بيكره الذهين ،جعله يعيش ما تعنيه جترب الوجود :جترب اجلةال
واخلري واحلق ...
 يف هذه التجةعات ،ميكن أيضا افتبار أشكال جديدة من امللكي املشرتك للةرافق أو لوسائلالتنقل مثال ومنها الدراج أو الميارة .وهي جتارب تطبق ابليعل يف عدة بلدان منذ سنوات
طويل ...

شعر الصديقان أهنةا فرغا من استعراض املشهد العام ’’للغاب ‘‘ .لكن ’’راجي‘‘ ما لبث أن قال:
 ننتقل اآلن إىل موضوع مؤرق حبق ،هو كييي التعامل مع الصراعات اليت يزفر هبا النطاقاإلقليةي ...
 الرؤي اليت طرحناها فيةا سبق هي األساس لتحقيق سالم حقيقي .سالم يتحقق أوال دافلنيس كل إنمان وجيعله يدر وحدته اجلوهري مع اجلةيع .ولنتذكر أن هذا املوضوع يتعلق
ابلتةايز اخلامس :متايز الرؤي العرفاني عن الرؤي املذهبي أو الطائيي  .فعندما تُعامل اآلفر على
أنه كيان قائم بذاته ،فإنك تدفعه إىل أن يصدق يف ذلك ،أي يف أنه ابليعل كيان قائم بذاته.
كال ،أن تدعوه إىل اكتشاف طبيعته احلقيقي  ،يف اجلوهر العرفاين لرتاثه ذاته أو يف حقيقته
الوجودي  .فةع ذلك التةايز اخلامس تدر أن كل الطوائف واملذاهب مؤهل للةضي يف هذا
المبيل العرفاين الكالين كي تتحرر هي أوال ،مث تتآفى مع سائر اليئات .هذا هو املنهج الذي
ستقيم على أساسه عالقاتك مع مجيع الطوائف ...
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 ويف القلب من كل تلك الصراعات تكةن تلك املمأل املمتعصي  ،ممأل إسرائيل ...ظل الصديقان صامتني يتهيأن ملناقش هذه املمأل  ،مث قال ’’حمب‘‘:
 حىت ندر أصول ممأل إسرائيل علينا الرجوع إىل ما عرف يف القرن التاسع عشر والنصفاألول من القرن العشرين ابسم ’’املمأل اليهودي ‘‘ .ويقصد هبذه املمأل عةوما ،يف حدود
أغراض حواران هنا ،أوضاع اليهود يف أورواب يف تلك اليرتة واحللول اليت اقرتحت هلا ...
 ولكن أال يثري ذلك التماؤل ،ألول وهل  ،عن سبب وجود ممأل يهودي أصال؟ ملاذا كاناليهود موضوع ممأل ما؟ فاستخدام ليظ ’’ممأل ‘‘ يشري ،فيةا يبدو ،إىل وجود مشكل .
فلةاذا كان اليهود مشكل ؟ ومشكل ملن؟ ومن كان سبب هذه املشكل ؟ هل اليهود أم
اجملتةعات اليت كانوا يعيشون فيها ،أم كالمها معا؟
 تماؤلك بديهي ،بطبيع احلال ،إذ يبدو ابليعل أن مركز اليهود دافل اجملتةعات األوروبي يفتلك اليرتة ،وهو ييرتض ضةنا النظر إليهم على أهنم فئ قائة بذاهتا ،كان ’’ممأل ‘‘
أو إشكاال ابملعىن الذي تدثت عنه.
 وملاذا؟ كان اليهود ،من الناحي التارخيي  ،فئ متايزت عن بقي اجملتةع ابنتةائها الديين أوال؛ مث بقيامهايف فرتات معين بوظائف اجتةاعي اقتصرت عليها أو متيزت فيها ،ومنها مثال مجع الضرائب أو
اإلقراض الربوي ،الذي كان حمرما على املميحيني .ويُعزى اشتهار اليهود ابإلقراض الربوي إىل

القيود اليت فرضت على اشتغاهلم مبعظم املهن والوظائف ،فاضطروا إىل امتهان الوظيي اليت

كادت تكون الوحيدة غري احملظورة عليهم .ولكن هذا قد جعلهم موضع كراهي وسخط،
وكذلك موضع إعجاب وغرية .كةا متايز اليهود عن بقي اجملتةع ابنعزاهلم يف اجليتوات أو بيرض
ذلك عليهم؛ وبنطقهم بلغات أو هلجات فاص هبم؛ وابفتالفهم عن سائر املواطنني يف امللبس
واملظهر واملأكل واألمساء؛ فشاعت عنهم صور منطي  ،ومورس العداء ضدهم ،وتعرضوا الضطهاد
عنصري فظ وبشع ...
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 وملاذا استقطب هذا االفتالف كل ذلك االضطهاد؟ مورس التةييز أوال ألسباب ديني من جراء الشيوع التدرجيي لرأي أفذ يرسخ مبضي الزمن وهوأهنم كاف ممؤولون عن قتل املميح .مث أفذت تُمقط عليهم كل الشرور ،ومنها مثال ممؤوليتهم
عن الطاعون الذي عصف أبورواب يف القرن الرابع عشر .إذ قيل إهنم هم الذين مسةوا اآلابر،
فتعرضوا لالضطهاد والطرد واحلرق .مورس التةييز ،إذن ،بمبب الرؤي االعتقادي  ،أي بمبب
تصنيف الناس على أساس اعتقادي مث إسقاط كل الشرور على اخلارجني عن االعتقاد المائد،
فيصبحون هم مصدر كل الشرور .مث تمتقر هذه الريب يف النيوس وترتاكم .وهذا يبني أن
’’املمأل اليهودي ‘‘ كانت مظهرا لعدم تقق التةايز بعد بني العقل واالعتقاد ،وبني اجلةاع
المكاني واجلةاع االعتقادي  .فاجلةاعتان كانتا متدافلتان وكان ييرتض أن اجلةاع المكاني
املعني ينبغي أن تؤلف مجاع اعتقادي نقي  .ولكن ملا كان اليهود فارجني عن هذا االعتقاد،
فقد نظر إليهم على أهنم عنصر دفيل يشغل ،بطبيع احلال ،مكان أدىن ،مما برر التةييز ضدهم
...
 نعم ،هنا عدم إبصار لوحدة اجلوهر الكالين ،بصرف النظر عن أي عناصر فصوصي  .عندماال يرى شخص ما يف نيمه هذا اجلوهر الكالين ،كيف سرياه يف اآلفرين؟ عندما ال يراه يف
الدين اخلاص به ،كيف سرياه يف أداين اآلفرين أو تصوراهتم؟ إذا كان يرى ذاته أساسا كشيء
نميب حمدود ،فال بد أن يرى اآلفرين أيضا كشيء نميب حمدود .ال قبول جوهراي لآلفر ،وال
حماول رؤي ما هو كالين يف جوهر رؤيته ،كالين يربط بينه وبني اجلةيع ويتجلى هبذه اخلصوصي
املتيردة أو تلك .أي أن ’’املمأل اليهودي ‘‘ كانت انشئ أساسا عن نقص التةايز ...
 لكن مع اطراد عةلي التحديث األورويب ونشؤ الدول القومي احلديث  ،حدث أمران :أوال ،أنالوظائف االجتةاعي واالقتصادي اليت كان اليهود يقومون هبا أفذت تيقد أمهيتها ،إذ أزاحت
عةلي التحديث التاجر واملرايب اليهودي التقليدي وجلبت يف ركاهبا الرأمسايل احلديث؛ واثنيا،

117

أن اهلوايت القومي الناشئ أفذت تطالب ابلتخلي عن العزل واخلصوصي وابلوالء للةثل
القومي ...
 وقد اقرتن التحديث بتحقيق التةايز بني العقل واالعتقاد ،وأدى ذلك إىل استبعاد البعد الديين،على املمتوى الرمسي على األقل ،لدى النظر إىل الناس ،الذين أصبحوا اآلن مواطنني متماويني.
لكن الرواسب العنصري يف اإلدرا الشائع ظلت قائة  ،دافل بعض اليئات ،ال تيتأ تتجدد
من حني إىل حني .وظل هنا تياوت ،كةا حيدث عادة ،بني النصوص املكتوب وبني املةارس
اليعلي  .فتجاورت املماواة القانوني مع الرواسب الطائيي األانوي العاجزة عن رؤي واحداني
اجلوهر ...
 ويف ظل هذه الظروف طُرح للةمأل اليهودي حالن :األول هو اإلدماج وقد قامت به ،بدرجاتمتياوت من النجاح ،دول غرب أورواب الليربالي اليت رأت أن االنتةاء الوطين ال تدده أسباب
عرقي  .وعززت هذا اإلدماج الظاهرة املعروف ابسم ’’التنوير اليهودي‘‘ ،وهي حرك تبنت قيم
التنوير األورويب وشجعت االندماج يف اجملتةع األورويب على أسس دميقراطي وعلةاني  .أما دول
شرق أورواب اليت تعثر فيها التحديث ،فقد تعثر فيها االندماج أيضا ،إىل أن تقق بعد احلرب
العاملي الثاني يف كنف النظم االشرتاكي  .ويبدو أن هذا احلل قد جنح يف حدود ما كان يمعى
إليه .فقد أُدمج اليهود يف اجملتةعات األوروبي على أسس دميقراطي  ،وأصبح التلويح بتهة
معادة المامي  -ويقصد هبا معادة اليهود على أساس عرقي  -وإذكاء اإلحماس ابلذنب على
احملرق  ،يوفران سياجا حيةي هذا االندماج ...
توقف ’’حمب‘‘ حلظ عن االسرتسال يف حديثه ،مث قال:
 لكن المؤال اجلوهري الذي يطرح نيمه هنا هو :هل العلةاني الغربي  -املادي يف جوهرها -مؤهل حقا حلل العالق بني الطوائف املختلي حال مرضيا أو كافيا؟ فالعالق بني الناس ،كةا
تدل املةارس اليعلي  ،ال تمتغرقها النصوص الدستوري أو القانوني  .فلئن كانت هذه النصوص
تؤمن مماواة قانوني بني الناس ،فإهنا ال تتدفل يف تكوين رؤاهم لبعضهم بعضا .واملكون
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املادي يف العلةاني مينع تديدا من رؤي املطلق التجرييب الذي هو العنصر التوحيدي احلقيقي
بني الناس .يف غياب ذلك ،ويف ظل سيطرة الرؤي املادي النيعي يف هناي املطاف ،ويف ظل
سيطرة منط أتكيد األان ،سيظل اآلفر مادة انتياعي يف هناي األمر ،فةا الذي مينع من التةييز
اليعلي إزاءه ولو على املمتوى الباطين ،الكامن أو املقةوع؟
 كةا ال ينبغي إغيال أن العلةاني الغربي  ،اليت تزعم أهنا ترتكز على املماواة بني الناس ،مل ت حُلعلى اإلطالق دون استعةار الشعوب األفرى .وما زالت املصلح األانوي اليئوي هي العنصر
املهيةن يف هذه العلةاني  .الرؤي العلةاني اتمعت إذن للهيةن على اآلفر ،مما يدل على أهنا
ليمت مؤهل ال حلل ’’املمأل اليهودي ‘‘ وال حلل أي ممأل من هذا املمتوى  -ومنها مثال
ممأل اإلسالم المياسي يف أورواب  -احلل املرضي الكايف .فأي رؤي ال تيكك منط أتكيد
األان ،تعجز عن حل مثل هذا النوع من املمائل .وال ينبغي أيضا إغيال الدوائر املختلي من
االنتةاءات املصلحي األانوي اليئوي  :فاليهود األوروبيون مثال إن كانوا قد عانوا من التةييز،
على صعيد ما ،فقد شاركوا سائر مواطنيهم يف استعةار اآلفرين ،أي يف ممارس التةييز ضدهم.
فنحن لمنا هنا إزاء رفض حقيقي وأصيل للتةييز ،بل إزاء جمرد رفض للتةييز ضد اليئ اليت
ينتةون هم إليها .ولذا مل تكن مكافحتهم للتةييز إال مكافح للتةييز ضدهم هم ،ال ضد أي
إنمان كان .مما ييمر أن ’’احلل‘‘ الثاين الذي ابتكروه حلل ’’املمأل اليهودي ‘‘ ،عالوة على
احلل األول وهو االندماج يف اجملتةعات الغربي  ،كان هو ’’الصهيوني ‘‘ ،أي إقام دول هلم يف
فلمطني .وكان هذا حال يقوم أساسا على التةييز ضد آفرين أبرايء متاما مما القاه اليهود من
مآس ،بل وعلى التعاون مع ذات اجملتةعات اليت القوا تلك املآسي بني ظهرانيها .لقد استبطنوا
يف هذا احلل رؤي مضطهديهم ،ألن ذلك احلل يقوم أساسا على ترسيخ االنيصال العرقي ...
 وكان إنشاء إسرائيل ،إذن ،منوذجا للتأسيس االعتقادي ،بل امليثولوجي ،لالجتةاع .فقد روجمؤسمو إسرائيل ملقول تزعم أن أرض فلمطني هي أرض امليعاد اليت وعد هللا هبا إسرائيل ،شعبه
املختار ،يف أتسيس اعتقادي سيُذكِر مبحاوالت اإلسالم المياسي الالحق لتأسيس االجتةاع
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على رؤى اعتقادي ال تمتةد شرعيتها إال من إميان صاحبها وحده هبا .ولكنه ال يكتيي أبن
يؤمن هبا كةا يشاء ،بل حياول أن ييرضها يف حيز آفر فارج حيز االعتقاد ...
 من حق النميب أن يعرب عن نيمه كةا يشاء .من حق كل أحد أن يعيش كةا يشاء وفقالرؤيته .لكن هذا ال يعىن تماوي الرؤى يف القية  .فاملهم هو حمتواها الكالين .املمأل اليهودي
كانت وليدة غياب التةايز وجاء احلل الصهيوين هلا ليةارس ،من منطلقات اعتقادي
وميثولوجي  ،االضطهاد الناتج عن غياب التةايز هذا على آفرين ال عالق هلم مبا القاه اليهود
من اضطهاد ،مما يبني احملتوى التةييزي واالضطهادي للصهيوني ...
 ولكن ملا كانت احلرك الصهيوني تضم مكوانت علةاني  ،فقد حاولت أن تتةايز بقدر ما عنهذا األساس امليثولوجي ،أو أال تعول عليه وحده ،فأفذت تروج لرواي علةاني معاصرة افتلقتها
عن اتريخ فلمطني املعاصر تقوم على أن الصهيوني كانت حرك ترر وطين من االستعةار
الربيطاين أعطت ،وفقا لشعارها الشهري ،أرضا بال شعب لشعب بال أرض .وهي رواي ييندها،
حىت على اجلانب اإلسرائيلي ،من ابتوا يعرفون يف إسرائيل اآلن ابسم ’’املؤرفني اجلدد‘‘ .إذ
يتحدث هؤالء عن ’’افرتاع الشعب اليهودي‘‘ ،وعن ’’التطهري العرقي يف فلمطني‘‘ ،وعةا
اقرتفه ’’اإلسرائيليون األوائل‘‘( .)كةا ييندون التأريخ الرمسي الذي يقول مثال إن بريطانيا قد
حاولت منع قيام إسرائيل فيبينون أن بريطانيا سعت على العكس إىل منع قيام دول فلمطيني ،
وييندون كذلك الرؤي اليت تقول إن اليلمطينيني قد تركوا دايرهم مبلء حريتهم ،ال أهنم طردوا
منها ابلعنف والرتويع وشردوا كالجئني.
 ويقودان ذلك إىل وجه النظر اليلمطيني . وهي وجه نظر بميط ومباشرة تقول :إن الشعب اليلمطيين فضع الستعةار استيطاينألرضه وأنه طرد من أرضه ابلقوة ،ومن حقه من مث أن يقرر مصريه وينشئ دولته ويعود إىل
أرضه.
()

العبارات الواردة بني عالمات تنصيص هي عناوين لكتب شهرية أصدرها هؤالء املؤرفون اجلدد.
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 حنن إذن إزاء دول  ،هي إسرائيل ،تمعى إىل اكتماب شرعي وجود حقيقي ... وهو أمر لن تكتمبه إال إبقرار أصحاب األرض األصليني ... وحنن أيضا إزاء شرعي وجود ،لليلمطينيني أصحاب األرض ،تمعى إىل اكتماب دول حقيقي...
 وهو أمر لن تكتمبه إال إبقرار مواطين الدول القائة ...توقف الصديقان عن احلديث ،مث قال ’’راجي‘‘:
 وهو ما يقودان إىل احلديث عن احلل الذي ميكن أن يقرتح لتلك املمأل املمتعصي من زاوياملنظور الذي طرحناه يف حواران ...
 لكن قبل أن نتعرض لتصور ما عن حل تطبيقي ممكن لتلك املشكل املزمن  ،دعنا نؤكد أنالرؤي العرفاني هي الوحيدة القادرة على حل املمأل اليهودي والقضي اليلمطيني حال حقيقيا،
ألهنا الوحيدة اليت تتجلى يف هنج كالين يدر وحدة اجلوهر بني كل عناصر احلياة ،ويبصر ما
يف رؤاها املختلي من عناصر عرفاني جديرة أبن ُحيتيى هبا يف جتليها النميب احملدد واليريد .فهي
تبصر مثال ما يف اليهودي من جوهر تصويف يتجاوز تعبريه عن اخلصوصي اليهودي ليشري إىل
ما هو كالين يف التجرب اإلنماني  ،إىل ما يعرب عن ذات الرؤي لطبيع احلضور الواعي .احلل
تراه الرؤي العرفاني يف تبصري اليهود ابحملتوى الكالين حقا يف تراثهم التصويف ،مبا يتجاوز تيمريه
الديين العرقي الضيق .وتبصريهم ب أن ذلك ميكن أن يشكل  -للةؤمنني من بينهم  -أساس
ارتباطهم مع سائر الناس .وأن يشكل  -لغري املؤمنني منهم  -أساسا لرؤي وحدة اجلوهر
الكالين الذي ميكن أن يظهر يف جتليات الديني أيضا ...
 كيف؟ ابلعودة إىل ما يف اليهودي من تراث تصويف .فقد وجد يف اتريخ اليهودي متصوفون يربزونالوحدة الناشئ عن الرؤي العرفاني  ،ومنهم مثال ابن سليةان حيي بن جبريول ،الذي عاش يف
األندلس يف القرن احلادي عشر وألف كتبه ابلعربي  .ومن أقوال بن جبريول الشهرية’’ :انظر

121

إىل املصوغات الذهبي  ،وقارهنا بكل املوجودات .ستجدها خمتلي من حيث الشكل ،ولكنك
ستجد أن املادة اليت تتألف منها واحدة  ...ومن هذا املثل ،ميكنك أن تيهم أن كل املوجودات
خمتلي من حيث الشكل يف حني أن املادة اليت تتألف منها واحدة‘‘( .)26ومن النةاذج الشهرية
للرتاث التصويف اليهودي الذي تُصادف فيه ذات الرؤي الكالني ’’القباال‘‘ ،اليت تعين العطي
أو اهلب  .والنص الرئيمي للقباال يعرف ابسم ’’الزوهار‘‘ ،أي الضياء ،وقد ُوضع يف القرن
الثالث عشر امليالدي .والزوهار شرح للتوراة من منظور تصويف يقدم هلا معىن ابطنيا فييا.
وي ي ِ
صل الزوهار رؤي بن جبريول نيمها فيقول إن الطبيع احلقيقي للوجود هي ’’اإلين
ُ
سوف‘‘ ،أو الالهنائي ،أو املطلق ،حقيق كل شيء .وما احلدود بني األشياء سوى وهم .وهللا
موجود يف كل شيء’’ .إن جوهر الربوبي مبثوث يف كل شيء فال يعيش بدونه شيء  ...إن
وجوده يمري يف كل موجود  ...إذا افرتضت أن "اإلين سوف" ينبثق من ذاته حىت نقط
معين  ،وأن ما يوجد بعد هذه النقط يقع فارجه ،كنت قد ث نَّيت هللا  ...فكل الوجود هو
هللا‘‘(.)27
متهل ’’حمب‘‘ يف حديثه ،مث أضاف:
 فهنا جوهر واحد ،ومهةا تعددت املظاهر النمبي فإهنا ال تطغى مطلقا على وحدة اجلوهراألساسي وال ختييه .وتقاس التجليات النمبي مبقدار حمتواها الكالين .واملضةون التصويف ذي
املنزع الكالين يف القباال وغريها من تراث تصويف يهودي جدير أبن خيرج اليهود من فصوصيتهم
الطائيي لريبطهم بمائر البشر .لكن هذا موقف عرفاين ال اعتقادي وال ميثولوجي ...
 -ويعيدان ذلك إىل احلل التطبيقي الذي أشران إليه ...

()26

Hyman, Arthur & Walsh James A, Philosophy In The Middle Ages, N.Y. Harper & Row,

()27
1995, p. 24

The Essential Kabbalah, The Heart of Jewish Mysticism< by Daniel C. Matt, Harper One,

1967.

122

 فلنبدأ إذن مبا انتهت إليه األمور فعليا على أرض الواقع اآلن .هنا إذن هذه الدول  ،اليت إنكنت ترى أهنا كانت تيتقد إىل سكان يصدق عليهم وصف الشعب عند نشأهتا ،وأن هذا
’’الشعب قد مت افرتاعه‘‘ ،فال مناص من اإلقرار أبن هلا اآلن شعبا يتألف من عدة أجيال
وهوي قومي ولغ ممتحدث وكياءة اقتصادي وتقدما تكنولوجيا وإسهاما علةيا ...
 لكن كل ذلك ال ينيي طبيعتها ... نعم ،وهذا يقودان إىل العنصر اآلفر .فإسرائيل ،عالوة على األراضي اليت قامت ابستيطاهناوإحالل جزء من سكاهنا ،تمتعةر أراضي أفرى تعترب ،يف ميهوم القانون الدويل’’ ،أراضي
حمتل ‘‘ .ويقطن هذه األراضي احملتل شعب كان بعضه يمكنها من قدمي وبعضه أرغم على
الرحيل إليها مطرودا من أراضيه األصلي  .وهنا سلط فلمطيني ما ،متارس صالحيات إداري
معين يف هذه األراضي احملتل  .وهي سلط انقمةت بني فتح يف الضي ومحاس يف غزة .واحلل
الذي يراه الطرفان اإلسرائيلي واليلمطيين ،أو احلل الذي يتياوضان بشأنه على األقل ،يقوم
على فكرة الدولتني .وهنا أطراف أفرى ال تقبل هذا احلل  -الذي ما زال مراوغا  -إال على
مضض ،فهي ترى أن احلل العادل يقوم على فكرة القضاء على سبب املشكل األصلي ،أي
على إزال إسرائيل إما فعليا وإما إبزال طابعها الصهيوين .وموقف محاس ملتبس .فهي تمعى
نظراي إىل حل الدولتني ،لكن هل تعتربه حال هنائيا ،أم تراه مرحل هلا ما بعدها؟ أم هي توحي
بذلك ال لشيء إال التةايز عن فتح واملزايدة عليها؟ هل هذا هو املوقف املتمق مع فطاهبا
األصلي والرمسي ،أم هو موقيها العةلي املنيعي؟
 يرى البعض أن حل الدولتني فقد الكثري من مقومات تقيقه من الناحي العةلي بعد توغلاالستيطان وتيتيت ما تبقى من أراض مقرتح لقيام الدول اليلمطيني  .وبدأت أصوات تدعو
إىل حل الدول الواحدة ...
 احلل ميكن أن يتةثل ببماط يف تقيق مصاحل اترخيي  :كل األرض لكل الناس الذين يعيشونفوقها ،أو كانوا يعيشون فوقها .وهذا حل له مزااي عدة :اجلةيع حيصلون على كل األرض وعلى
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القدس املتنازع عليها ،وكلهم يعيشون حبري يف دول مدني تقوم على متايز اجلةاع المكاني
عن اجلةاع االعتقادي  ،ديني كانت أو عرقي  .ومن مزاايه األفرى أنه يتجاوز ممائل احلدود
والعاصة واملياه والدفاع ،وحيل كثريا من اإلشكاالت العةيق والعةلي يف آن واحد :حق العودة،
وقضااي املمأل اليهودي الصهيوني  ،وقضااي الشعب والقومي  ،وما إىل ذلك من أمور ...
 ولكنه يثري أيضا ممأل اخلوف من ضياع اهلوي القومي والدول اليت تصوهنا وتةيها .وينطويعلى مطالب طرف ابلتخلي عن االستئثار بدول حديث متقدم  ،لئن كانت قد بُنيت نعم
ابالستيطان واإلحالل ،فإهنا قد بنيت أيضا ابلكد واجلهد .كةا ينطوي على مطالب الطرف
اآلفر ابلتخلي عن احلق يف أراض وممتلكات ،وعةا ال مثن له :أعةار ضاعت وحيوات بُددت.

أي أن ذلك يطرح على كال الطرفني تنازالت مؤمل ...

 من الناحي اليلمطيني  ،أي حل ال يرفع الظلم التارخيي غري مرض .وحىت لو قُبل حل من هذاالنوع لدواع عةلي مؤقت  ،فإنه لن يقبل كحل يؤسس لمالم حقيقي دائم .وما ’’المالم‘‘ بني
مصر وإسرائيل إال دليل على ذلك .فالظلم التارخيي له معىن واحد :هنا شعب طرد من أرضه.
وإصالح ذلك الظلم له معىن واحد :حق هذا الشعب يف العودة إىل وطنه وتقرير شكل حياته.
بدون الوفاء هبذا الشرط ال ميكن احلديث عن أي حل حيظى بقبول حقيقي ...
 لكن هذا احلل يعين ببماط تقويض إسرائيل ،فكيف تتخيل أهنا ميكن أن تقبله؟ فأي حلمرض لطرف جيب أن يمتجيب يف ذات الوقت الحتياجات الطرف اآلفر ...
 استحقاقات التطور املطروح على الطرف اليلمطيين من شأهنا أن تمهل تلبي احتياجاتالطرف اآلفر  ...ويبدو أن المؤال احلقيقي هو :هل يمتطيع الطرف اليلمطيين ،يف كنف
الدول الواحدة ،أن يؤمن الشروط اليت تكيل للطرف اإلسرائيلي أن ميارس كل حقوقه
واحتياجاته؟ فهنا ينبغي على الطرف اليلمطيين تقيق التةايزات اليت تدثنا عنها ،فبذلك
يكون قد أدى ما عليه من استحقاقات توفر للطرف اإلسرائيلي البيئ الكييل بتلبي احتياجاته
امليهوم وتماعده على تقيق االستحقاقات املنوط به هو اآلفر .وال بد أن ينعكس ذلك يف
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النةوذج الذي يقيةه اليلمطينيون يف األراضي احملتل  .وسيعززه أن يكون هذا هو النةوذج
المائد يف الدول العربي أيضا .فأنت ال تمتطيع أن تطرح هذا املوقف دون االستناد إىل تغيري
فعلي يف التصورات العةيق على اجلانب اآلفر من احلدود ،على جانب الواقع اليعلي يف
البلدان العربي  .أنت ال تمتطيع أن تطالب ابلدول املدني يف إسرائيل إال إذا كنت تطبقها يف
فلمطني ويف الدول اجملاورة ،وإال إذا كان ذلك هو النةوذج الكالين اإلنماين الذي تدعو إليه
العامل .مث على معظم مواطين إسرائيل أن يدركوا أن هدفهم احلقيقي هو احلياظ على هويتهم
القومي يف كنف سالم دائم وحياة طبيعي ال تتهددها احلروب والصراعات املمتةرة بال هناي .
عليهم أن يدركوا أوال أن دعاويهم امليثولوجي ال سلطان هلا على من ال يؤمنون هبا وإهنا ال
تؤسس ،من مث ،حقا .وهو حل ييرض عليهم اقتمام مزااي كثرية ،ويف هذا قدر من التخلي عن
بعضها ،نعم .لكن املقابل الذي سيحصلون عليه هو تطبيع احلياة وختليصها من هاجس
احلروب املميطر ،من انحي  ،مث تعظيم هذه املزااي ،من انحي أفرى .فالدول واألراضي احملتل
ستصبحان كتل واحدة تضم ،عالوة على اجلانب اإلسرائيلي املتقدم تكنولوجيا ،شعبا من أكثر
شعوب املنطق تعليةا وحيوي ...
 وعودة الالجئني؟ سيعود منهم من يعود وسيماهم من يمتطيع يف إجناح هذا النةوذج اجلديد حىت وإن ظلبعيدا.
ظل الصديقان صامتني لربه  ،مث قال ’’حمب‘‘:
 إن إسرائيل جتمد نوعا شبه نقي من التأسيس االعتقادي ومن هيةن النوازع الطائيي من دينيوعرقي  .وبدال من ت ح ول املنطق إىل صورهتا مبحاكاة منوذج الدول الطائيي العرقي  ،كةا يبدو
أنه حيدث اآلن ،فلتتغري املنطق وتمعى إىل تويل إسرائيل على صورهتا هي .فهذا هو االنتصار
احلقيقي الوحيد ألي من اجلانبني :انتصار الرؤي العرفاني على الرؤي الطائيي  .فاالنتصار الوحيد
هو االنتصار على الوهم األانوي ،أاي كانت صورته ...
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كان اليجر قد أوشك أن ينبلج ،والنور يتهيأ ليغدق هباءه على هنار جديد.
 ما أطول املشوار الذي قطعناه اي ’’حمب‘‘ منذ لقائنا يف احلديق  .كأننا سران على الدربالطويل الذي فطته البشري يف حماوالهتا للةعرف  .من املطلق االعتقادي ،إىل املطلق املادي،
إىل املطلق الوجودي التجرييب ،أي إىل اكتشاف احلضور الواعي ،املطلق الذي ميكن التحقق
من وجوده يف التجرب العياني املباشرة لكل إنمان ...
 نعم ،ال دليل اعتقاداي وال دليل ماداي لكن دليال وجوداي ... من أتكيد األان إىل تقق الذات احلقيقي  ...من النقصان الوجودي إىل االكتةال الوجودي ... ما دمت أنت املطلق الذي تعرفه كهويتك العةيق كطبيعتك احلقيقي  ،كةصدر كل شيء ،فةاحاجتك للبحث عن أي مطلق ذهين أو اعتقادي؟ فالتينيد الواقعي اليعلي  -ال التجاديل -
للرؤي االعتقادي  ،وكذلك للرؤي  ،املادي هو النقصان الوجودي ،أي هو الشقاء بال خمرج.
والربهان الواقعي اليعلي  -ال التجاديل  -على املطلق التجرييب هو االكتةال الوجودي ،أي
المعادة بال أي موضوع أو أي ُمت عني .المعادة اآلني بال سبب فارجي .هذا هو اخلروج إىل
النور .النور يدر ذاته بذاته ،كيف ختيل للحظ أنه ظلة ؟ إنه فقط الرتاكم الظاهري للحجب.

هذه احلجب ما هي إال تصورات تومهي ما أن تتبدد حىت يمطع النور بكل هبائه وجالله.
فالنور الدافلي ال يعرف ال غيااب وال ظالما ...
 وملاذا ال خنتتم املشوار الذي قطعناه معا جبلم أتمل حنلق فيها يف تلك اآلفاق الرحب ...
اعتدل الصديقان يف جلمتهةا وأغلقا أعينهةا ورانت حلظ صةت عاد فيها االنتباه إىل مصدره
الالهنائي .مث ارتيع صوت ’’حمب‘‘:
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 وض ُع الوعي يف شيء ،وضع الذات يف موضوع ،وضع اليضاء يف نقط  ،هو عكس طبيعاألشياء .لذلك تكون التجرب الشعوري املعيش وفقا هلذا التصور مقرتن بتوتر أو أتزم ما ،ألهنا
ختالف طبيع األمور .الشيء أو املوضوع أو النقط لن يمتطيع أن حيل ذلك التأزم .فكيف
تمتطيع النقط أن تل التقلص املتخيل لليضاء ،وهي اليت جتمد ذلك التقلص نيمه؟ كيف
تمتطيع النقط أن تتوي اليضاء؟ النقط ال تمتطيع أن متنحك الرحاب  ،ألهنا متثل التقلص
ال البمط .مهةا ف علت ال تمتطيع النقط أن تنبمط ألن طبيعتها هي التقلص .التأزم الناشئ
عن ختيل تقلص الوعي يف نقط  ،لن ُحيل عن طريق النقط  .التقلص لن حيل عن طريق التقلص،
بل عن طريق العودة إىل اليضاء الذي يظهر فيه .أي إبدرا النقط أن جوهرها هو اليضاء.
وملا كانت األان متثل تشييئا وتقليصا للوعي ،فيةا يشبه النقط  ،فإن األان لن تمتطيع أن تل
تقلصا أو أتزما هي اليت جتمده .ولذا فإن احلل ال يكةن يف أفعال ميكن أن جيرتحها الشيء
أو املوضوع أو النقط أو األان ،بل يف الرجوع فقط  -ابالنتباه  -إىل الوعي أو الذات أو
اليضاء .وهذه العودة إىل الوعي وإىل الذات وإىل اليضاء تكون ،على العكس ،مصحوب
ببمط وفيض واكتةال .وهذا دليل جترييب على أن تلك هي احلال الطبيع  .اليضاء يعود إىل
رحاب ذاته ،إىل البمط .ال فروج ألنك مل تغادر حقيقتك قط ،وال ظالم خترج منه ،ألن النور
هو حقيق كل شيء املبثوث يف كل مكان .فهل فال مكان من النور حىت خترج من الظالم إىل
النور .اخلروج الظاهري  -الذي يوحي ابالنتقال من حال إىل حال  -ما هو إال انقشاع للظلة
الظاهري  .يف حني ال يوجد يف احلقيق ما هو فالف النور ،كي خترج منه إىل النور .هو جمرد
انقشاع لظلة ظاهري  .فجوهر  ،النور ،مل يغادر ذاته قط .فكيف تغادره وهو طبيعتك احلقيقي .
فأنت هو النور .كل ما حدث أن التوهم األساسي الذي يمرت عنك تلك احلقيق قد تبدد،
فبدا كةا لو أن هنا فروجا يف اإلدرا  .ت ح ول اإلدرا يبدو كةا لو كان فروجا .ولكنه
فروج ال من حقيق إىل حقيق  ،بل فروج ظاهري من إدرا إىل إدرا  .هذا اإلدرا نميب
نعم ،لكن احلقيق اليت يشري إليها غري نمبي  .هذا اإلدرا كان غائبا وظهر نعم ،لكن احلقيقي
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اليت ظهر يف فضائها ال تغيب .كل ما حدث هو توجيه االنتباه إىل اخلالد القائم هنا دوما،
وإدرا أنه جوهر حقيقتك وطبيعتك .هذه اخلطوة الصغرية وحدها ،جمرد انمحاب االنتباه من
االنغةاس يف النميب وتصور أنه مقر اهلوي  ،وتوجهه إىل املطلق ،هي اليرق بني الظالم والنور.
هي سبيل اخلروج إىل النور ...


