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 غربة الراعً : سٌرة ذاتٌة لعالم فلسطٌنً مرموق اسمه احسان عباس .

 

ول ، اسمه الصدفة فمط هً من دفعتنً دفعا الى االطالع االولً على سٌرة ذاتٌة لنالد فلسطٌنً ومفكر من الطراز اال

فمد  احسان عباس  وتدل سٌرته المكتوبة بلؽة عربٌة سلٌمة بسٌطة  على حب المفكر للناس وتضحٌته من اجل اسعادهم 

، هذه السٌرة ذكر جمٌع مجاٌلٌه من الكتاب والمفكرٌن بتمدٌر كبٌر امثال جبرا ابراهٌم  جبرا و امٌل حبٌبً واالخرٌن 

ة بملبه وجوارحه وعمله اثرت تؤثٌرا كبٌرا فً الكاتب وصاؼت شخصٌته التً تمٌز الذاتٌة لفلسطٌنً عاش ازمات المنطم

ا وصفد والمدس و الماهرة والخرطوم فبعد رحلة علمٌة تعلٌمٌة شالة بكل من حٌ 3002بها الى ان حان ولت رحٌله سنة 

راحل من نضال لرٌته عٌن ، فمد عاش الكاتب م وبٌروت حٌث لضى اكثر من عمدٌن من الزمن فً الجامعة االمرٌكٌة 

وذاق مرارة الحرمان من   8491ؼزال و الشعب الفلسطٌنً عموما ضد االنجلٌز كما اكتوى بنار النكبة الفلسطٌنٌة سنة 

ث لادته متطلبات العٌش االرض والوطن وتجرع علمم التنمل بٌن الدول المجاورة  بٌن الماهرة وعمان وبؽداد وبٌروت حٌ

 . هل والعشٌرة من جهة اخرىمن جهة وحٌث تشتت اال

ولكن اساسا بالعمك االنسانً والتلمابٌة فً التعبٌر والصدق الذي والسالسة تتمٌز السٌرة الذاتٌة الحسان عباس  بالبساطة 

جبر" على كتابة هذه السٌرة من لبل اصدلابه ومعارفه ، النه ال ٌرى فً أفهو الذي "  ٌنفجر من الكلمات المستعملة ، 

ٌظهر الكاتب تواضعه وزهده من االضواء  أخرىحداث كبرى و تملد مناصب علٌا ، هنا مرة أٌستحك الذكر من سٌرته ما 

الكاشفة والشهرة الملعونة لدٌه كما ٌذكر فً كتاب سٌرته ، ٌمول الكاتب والنالد الفلسطٌنً احسان عباس فً ممدمة سٌرته 

تً الذاتٌة ، فؤخذ التراحهم ٌمثل هاجسا ٌدور فً نفسً ، كتب  سٌرأ"فاتحنً عدد ؼٌر للٌل من االصدلاء فً ان : 

سؤله رأٌه فً االمر ، فكان جوابه المباشر ان لال : ال انصحن أوٌستثٌر  ذاكرتً ، ولذا توجهت الى اخً بكر عباس 

 -8-بذلن، الن  حٌاتن تخلو او تكاد من احداث بارزة ، تثٌر اهتمام المارئ وتطلعاته."
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باه  باع مجموعة أحتى ان   هله على زراعة بسٌطةأٌاة طفل فمٌر  فً وسط لروي بسٌط ٌعٌش عاش  احسان عباس  ح

" وحٌن دخلت من امالن العابلة من اجل تسدٌد دٌونه المتراكمة بفعل فشل تجارته ، ٌمول احسان عباس عن هذه الوالعة ، 

لما سؤلت عن السبب ، لالت امً : ان والدن  الى بٌتنا ذات ٌوم وجدت امً واختً فً حالة حزن  شدٌد وبكاء صامت ، و

حرم ، حٌث ً جو الحرمان والفمر والبإس االجتماعً ف نشؤ الكاتب  ، 32ص  -3 لد باع لطعتٌن من ارضنا  لٌسد دٌنه."

االطفال من  االلعاب والدمى واالبتكارات الحدٌثة ، لذلن اضطروا الى ابتكار العاب تملٌدٌة تتماشى مع وسطهم الفمٌر 

لرٌة عٌن ؼزال دورا حاسما فً تؽٌٌر مسار الطفل احسان  مسمط راسه فً  نشؤها  فًإوالمعدم ، ولعبت المدرسة التً تم 

.  فكٌؾ دخل الطفل احسان الى فً مناسبات عدٌدة محرجة الذي تعب كثٌرا من تشابه هذه التسمٌة مع اسم احسان النسوٌة

مكن ان ٌتم لبل بلوغ السابعة، ولكن صدالة والدي  للمعلم االول )المدٌر( فً : " كان الدخول الى المدرسة ال ٌالمدرسة ؟ 

 .  34ص  3ة ، فمبلت وانا فً  سن السادسة ." مدرسة المرٌة ذللت هذه العمب

هل المرٌة أواعتبر المفكر الفلسطٌنً ولوجه المدرسة إٌذانا ببدء مرحلة التحرر من بعض المٌود المفروضة من طرؾ 

" ادخلت المدرسة الى نفسً ابتهاجا لم ٌكن  لها  به عهد ، بما العابا جدٌدة وتطورت ثمافته ، ٌمول احسان  وتعلم فٌها

لعابا لم أوفرته من تنوع ، فالى جانب حل الؽاز الدروس ، وازدٌاد منسوب الثمافة ، عوضتنً عن االلعاب الرٌفٌة الخشنة 

افات المعٌنة  وشد الحبل ، والمفز فوق الحبل ، والتمرٌنات الرٌاضٌة." كن اعرفها ، فهنان لعبة كرة المدم ، وركض المسأ

 . 22ص  2

حٌث احتن ة الدراسات الثانوٌة بحٌفا وصفد ،مرحل ،الطفل احسان الى مرحلة جدٌدةبعد مرحلة الطفولة الشالة ، انتمل 

اخاه بكر عباس   ه  على وجه الخصوصبالمدٌنة وتعرؾ على شروط العٌش فٌها رؼم حنٌنه الدابم الى لرٌته واهله واخوت

مزري فً هذه ن عباس عن والع المرأة الالحسا "ؼربة الراعً". وتشً سٌرة حٌاته ه كثٌرا ورافمه طٌلة فتراتحبأالذي  

ٌمكن ان نصؾ هذه  وسار التمالٌد االجتماعٌة المجحفة ، إحٌث ان المرأة  بصفة عامة تعانً من  ،المرحلة التارٌخٌة

حبها الكاتب دون ان ٌستطٌع مفاتحتها فً أالتً  رانوبمرحلة الحب الممنوع ، فحالة  المرأةدلٌمة التً تعٌشها المرحلة ال

 المرأةالتً ثارت على ظلم المرٌة وتعرضت لالهانات والنبذ  كلها مإشرات على ان  مرٌمالموضوع امتثاال لتمالٌد المرٌة و

 .  فً الفترة التارٌخٌة التً عاش فٌها صاحب السٌرة سلوبة االرادةفً المجتمع الفلسطٌنً المروي كانت مضطهدة وم

" وكنت اعلم اٌضا ان الحب ممنوع فً الرٌؾ ، وان لصة )مرٌم( لد ٌمول احسان عباس  بخصوص المرأة ما ٌلً : 

ة ال احب ان حددت كل شا بخطوط سوداء او حمراء ال لبل بمحوها او طمسها او التؽاضً عنها.لكنها خفمة صبٌانٌة برٌب

لكن عباس  بثورته الؽٌر معلنة منذ البداٌة ضد العادات والتمالٌد المتخلفة  .  90ص  9اهملها  وانا اوشن ان اؼادر المرٌة."

واستطاع  "نوار"الى مباح ولو من بعٌد، فتعلك للبه بفتاة  اسمها  ) الحب( حاول تكسٌر نظرٌة الحب الممنوع وتحوٌله

لٌها لكن ٌبدو ان الفتاة لم تكن تشعر بنفس الشعور اتجاه عباس ، ٌحكً الكاتب عن هذه الوالعة ما التمرب منها والحدٌث ا

كنت اجهل كٌؾ  إذعلى ابتداء حدٌث معها،  أجرإولد جلسنا معا فً ظل شجرة على ممربة من الحمل ، ولكنً لم ٌلً:"

ا ضٌعت فرصة لن تسنح ابدا ، وعدت الى المرٌة رضا مشتركة نمؾ علٌها، وهكذأجد واٌاها أٌكون الحدٌث الى فتاة ال 

 . 884-5  حس بالبإس وبعدم المدرة على ان اكون انسانا سوٌا."أنا أحٌن عاد العاملون  فً الحصاد ، و

خر الثبات ذكورته وسوٌته ، جاءه االب  او الوالد  البحث عن العنصر اآل فًفً خضم االنفتاح الممنهج الحسان عباس 

لوة اجتماعٌة ودٌنٌة وسٌطرة التصادٌة "باعتباره معٌل االسر ة"  فارضا فتاة على ابنه عباس لٌتزوجها ، بما ٌمثله من 

 لم ٌستطع مماومة رؼبة الوالد ، فكانت الصدمة االولى .فكان التحول الكبٌر فً حٌاة المفكر الفلسطٌنً الذي 

رفض هذه الطرٌمة جملة أت على فكرة الزواج فانا للت :هبنً وافمٌحكً الكاتب عن هذه التجربة المرٌرة ما ٌلً :"

عطٌت كلمة نهابٌة لوالد الفتاة .للت : ولكن أن تمرغ  لحٌتً  فً الوحل ؟، فانا  لد أظنن ترضى أوتفصٌال.لال "الوالد" ال 

 الباطل من بٌن ٌدٌه وال من ٌؤتٌهفٌما ٌخص مستمبلً ، وكلمتن لٌست شٌبا ال  الرأيكون صاحب أن أمن حمً  

لكن  853-3خلفه....للت : ال اظن انن انفمت كل السنوات الماضٌة  فً تعلٌمً لكً تجعل منً انسانا معطل االرادة."

سباب اخرى تجعله أ"كنت اعلم ان لدى والدي  صر الوالد على ابنه عباس بتزوٌجه من فتاة بعٌنها وبهذا االلحاح؟ : ألماذا 

ٌرى له حفدة من ابنه االكبر، ومنها انه تابع لعادات الرٌفٌٌن فً التبكٌر همها توله الى ان أٌصر على تزوٌجً ، من 

فـإن الفتاة حله ابدا.....أ، هذا لؽز لعلً لن ؟بالزواج.ولكن الذي حٌرنً بل اذهلنً هو لماذا اختار هذه الفتاة دون ؼٌرها 
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استطعت ان الول ال فً لحظات المواجهة ،  ة فً الزواج مظلومة مثلً او اكثر منً للٌال ، ذلن انًالتً لبلت هذه الطرٌم

 .   851-7هً  فؤظنها لد ال تستطٌع ان تمول ذلن."  أماوان لم تفدنً هذه ال "ال" 

مع المراءة والكتاب والشعر ، اذ ان سٌرته حافلة بالمطالعات والمراءات المتنوعة  وؼرامٌة  الحسان عباس عاللة هٌامٌة

ن  موسوعٌته واطالعه الكبٌر على االدب الالتٌنً والٌونانً والعربً واالنجلٌزي ، فهو وباللؽات المختلفة ، ذلن ما ٌبٌ

دب أمولع بمسرحٌات شكسبٌر وخصوصا رابعته هاملت و مولع باالدب االندلسً وعمٌده ابن حزم ، كما تؤثر بممابسات و

ذ مراحله العمرٌة االولى هو ورفاله ابو حٌان التوحٌدي ، حكى لنا االدٌب احسان ظروؾ ارتباطه وولعة بالمراءة من

:" واخذوا  ال ٌمنعون  بساعات المذاكرة بل ٌتحدون لوانٌن الكلٌة  وٌمومون الطلبة  فً الكلٌة الموجودة بالمدس عندما لال 

وهً –فً اللٌل ، فإذا وجد احدهم حماما خالٌا اضاءه وجلس ٌدرس ، وهنان طلبة ٌذهبون الى ؼرفة النجارة )المنجرة( 

-1 واخرون  ٌحضرون "البطارٌات" وٌضٌبونها وهم فً فراشهم وٌخفونها تحت الفراش لٌمرأوا ." -بنى منفرد مستملم

838  

دب المرن الثامن عشر لد تعلمت أوكنت لبل دراسة ولال فً موضع اخر من الكتاب ٌشرح فٌه بعض لراءاته  ماٌلً :"

لً وباٌرون وبخاصة الثانً بٌن هإالء ، كما تعلمت بما درسناه بالشعراء الرومنطمٌٌن : كولردج وورد زورث وكٌتس وش

فً  الكلٌة مرات  لرأتهامن مسرحٌات شكسبٌر وبخاصة مسرحٌة هاملت ، التً اصبحت  المرافك لً فً الكلٌة وبعدها ، 

  . 828-4نت حٌاتً بعد تخرجً بلونها الخاص" ومرات ، واظنها لو

شعاره ولصابده الى اللؽة العربٌة ، كما انبهر  أوترجم بعض  "كاتلوس"الرومانً  ولد تاثر كثٌرا احسان عباس  بالشاعر

هً الشخصٌة المحورٌة  مرٌمباالدب االنجلٌزي وخاصة لصٌدة مٌلتون "لٌسداس" فً رثاء صدٌمه كنػ . وتبمى شخصٌة 

الممهورة والمظلومة والتً  أةللمرنموذج  من  لما تمثله فً نظر احسان عباس لكاتب ؼربة الراعً  فً السٌرة الذاتٌة

ب فً ولت كانت مرٌم فً الماضً تمثل بالنسبة الاستطاعت ان تكسر لٌود الماضً وحنٌنه نحو العبودٌة والتخلؾ واالست

الحسان وساكنة لرٌته نموذج المرأة المنبوذة والمنحرفة ، ففً فمرات كاملة تحدث المفكر احسان عباس بلؽة اعتذار 

الٌوم وانا اتطلع لذلن لال عنها:"  المرأةلسابمة  عن مرٌم ابنة  المرٌة التً ناضلت بموة من اجل خالص ومراجعة لموالفه ا

حببت لاتل عمن .كٌؾ ؼفلت أمعنت فً التحدي ، حٌن أجل الحب  بل أجدن لم تمنعً بالثورة  من أالى الماضً البعٌد 

اة معطل االرادة ، ممزق النفس  بٌن رسوم الطاعة عن كل هذه  االرادة ٌوم حممت ذاتها.حٌن مشٌت فً دروب الحٌ

، لمد سخر الزمن منً وواجب العصٌان.الٌوم فمط  وانا اتطلع الى الماضً البعٌد .سمط عن عٌنً حجاب الؽفلة الكثٌؾ 

لد حٌن امتد بً الى هذه اللحظة  التً تحطمت فٌها جمٌع البنى المادٌة والمعنوٌة ، وعجزت عن الولوؾ على اطاللها. 

تؤخر كما تؤخرت كتابة هذه  وإنماٌكون هذا االعتذار جاء متؤخرا كثٌرا ، ولكنه كان ٌدور فً نفسً منذ مدة ؼٌر لصٌرة 

  339-80االعترافات."

احسان عباس نبراسا لالجٌال الممبلة لما تحتضنه من معانً الحب واالنسانٌة المتراكمة عبر تجاربه المتنوعة تعتبر سٌرة 

  8430فً احدى المرى المرٌبة من حٌفا   دٌسمبروع واصماع العالم ، من طفل لروي مؽمور ولد فً  شهر والؽنٌة فً رب

، صحٌح والثمانٌناتمنذ بداٌة السبعٌنات  بعلمه الجامعات البرٌطانٌة واالمرٌكٌة وااللمانٌة  مأل الى كاتب ومفكر عالمً

ستطاع ان ٌدخل الى للوب وعمول الكثٌر من االدباء والمفكرٌن  انه زاهد فً الحٌاة كما ٌحكً هو ذلن عن نفسه  ولكنه ا

لمٌٌن الذي ؼرفوا من ثمافته الواسعة  واستفادوا من  تحمٌماته  المتمٌزة للوثابك التارٌخٌة وترجماته المحكمة لفن الشعر االع

  لدى ارسطو وؼٌرها من الترجمات التً افاد بها المكتبة العربٌة.

وان لم تكن بالزخم الكبٌر  ،ختام بان لضٌة فلسطٌن كعمك انسانً وحضاري كانت حاضرة فً سٌرتهوٌبمى ان نمول فً ال

المتولع من فلسطٌنً عانى النكبة وفراق االرض وتشتت االنسان وؼٌاب الوطن ، كما ان عدم االنتماء السٌاسً المباشر 

رؼم صدالته الموٌة  على عاللاته مع جمٌع االطٌاؾ حزاب السٌاسٌة ساعده فً االحتفاظللمفكر واالدٌب الفلسطٌنً الى األ

وان كان االنتماء السٌاسً فً ما مضى سبٌال من سبل الشهرة والترلً  مع الشٌوعٌٌن فً تلن المرحلة اكثر من ؼٌرهم 

 .االجتماعً 

التً عاش فٌها سٌرة ذاتٌة تحكً عن الماضً فمط  ولكنها ؼربة الراعً فً الفترات االخٌرة  تكن  ؼربة الراعً  لم 

" مراض الشٌخوخة وخذالن البعض وان كان تسامحه ٌضفً بظالله على الجمٌع، ٌمول الكاتب احسان عباس : أالكاتب ، 
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الشٌخوخة ، ولد لال لً طبٌب نفسً ان مشكلتن هً الكآبة ،  ت فرٌسة ألمراضاننً اصبح  8449ولد اكتشفت منذ سنة 

   333-88 هذه الماسً فً حٌاة امتً "فً ذلن بعد شهود كل له : ال عجب  فملت

:" ولد وضحت لً كتابة هذه السٌرة ما ٌلً  موضحا  وٌختم رسالته  الى االجٌال الممبلة بنبرة تواضعٌة منمطعة النظٌر

كشفت لً عن استمراري طوٌال فً الخضوع لمٌم المرٌة دون  أخرىفً رحلة طوٌلة ، ولكنها من جهة  أخطابًمدى 

فً تلن الرحلة ال ٌمؾ فً طول ملٌمتر واحد الى جانب  اآلالمن كل ما لمٌته من أبانت لً أكما جعتها،محاكمتها او مرا

جٌال سابك الذٌن ٌتحدثون عن مصلحة األأحب ان أالم التً عاناها الشعب  الفلسطٌنً ...ثم اننً  ال متار اآلأالؾ اآل

وصٌاء هإالء األ فؤماستدرن مصالحها ضمن ظروفها وبٌباتها ، جٌال الممبلة زاٌد علٌهم ، النً اعتمدت ان  األأالممبلة و

حٌاتً كانت تمررها الظروؾ المتؽٌرة ٌوما بٌوم او عاما بعام  أنجد أنً حٌن إعلى االجٌال الممبلة  فلست منهم فً  شا. 

-ر صالحا لهاؼٌ-فرض مفهومات عصري على عصور  تالٌة  وال ان ارسم لها منهجا اعدهأاعتمد انه لٌس من حمً  ان 

 ان اكون مخطبا."  وأرجو رأًٌلبل ان ارسمه على الورق .هذا هو 

 وختاما نمول : لكً ال تستمر ؼربة المفكرٌن الحمٌمٌٌن فً زمن الرداءة واالصطناع.

 المراجع:

دار   3003*جمٌع الممتبسات مؤخوذة من  كتاب  ؼربة الراعً ، تؤلٌؾ إحسان عباس الطبعة األولى  اإلصدار الثانً 

 (انؽٌر بوبكر) الشروق للنشر والتوزٌع .

 

  المفكر اللبنانً علً حرب، منظر الثورات الناعمة ونالد الحمٌمة والنص

. 

ٌنتمً الكاتب اللبنانً علً حرب ، الى جٌل  المفكرٌن والنماد الذٌن ولدوا فً فترة  االستعمار وازدهار حركات 

فرد باعتباره شاهد عٌان على  المعارن الثمافٌة والفكرٌة والسٌاسٌة الكبرى  التحرر الوطنً ، وهذا جٌل ثمافً وفكري مت

عسكرٌا وسٌاسٌا  وتبخر االوهام الوحدوٌة العربٌة و سٌطرة انظمة  (اسرابٌل)التً عرفها العالم  ،من سموط العرب امام 

ن  وما تمخض عنه من تطورات دٌكتاتورٌة تسلطٌة على رلاب الناس فً الشرق االوسط واالدنى وانهٌار جدار برلٌ

فكرٌة وجروح اٌدٌولوجٌة لم تندمل بعد . تحوالت سٌاسٌة  كبرى طبعت المسارات الفكرٌة والثمافٌة والفلسفٌة لعً حرب 
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وجٌله ، جٌل  تؽنى بالثورات االشتراكٌة وسٌطرة الفكر الٌساري  عالمٌا ولم ٌحصد سوى انظمة البإس والمهر والطؽٌان، 

صعود الحركات االصولٌة  فً اٌران  بعد الثورة االسالمٌة وتابع عن كثب نمو حركات االخوان المسلمٌن كما انه جاٌل 

 .فً ارجاء العالم االسالمً 

مثاله  االلتجاء الى الفلسفة والفكر كمهمة  أعلً حرب اذا ،منتوج تحوالت كبرى فرضت على المثمفٌن من    

عة  ضد والع مهزوم ، تهٌمن فٌه الجمل الثورٌة والمشارٌع الفكرٌة الكبرى لكن وال  فً اطار المماومة والممانأنضالٌة 

تستبد فٌه الموة والممع والمهر  على صعٌد الممارسة ، وثانٌا  ومن اجل استنهاض وعً وفعل جماهٌرٌٌن لفهم الوالع 

لكات لؽوٌة تستهوي للوب المراء وتؽٌٌره ،  فالفكر الفلسفً عند علً حرب لٌس ترفا فكرٌا  او ترسٌمات  نظرٌة او فذ

والمتتبعٌن ،   هو لبل كل شا ، نضال وتضحٌة  الجل ؼاٌات مجتمعٌة عملٌة لتجاوز والع  االستبداد والتخلؾ  واالمٌة 

 بجمٌع انواعها واشكالها التً تنخر المجتمعات الثالثٌة.  

ت الجاهزة  سواء تعلك االمر بالعمابد كتابات وابداعات الفٌلسوؾ علً حرب  تنخرط فً نمد الحمابك والمسلما

اوالهوٌات وفً مساءلة ممارسات وافكار المثمفٌن والسٌاسٌٌن ،  الفٌلسوؾ علً حرب عمل نمدا ذاتٌا لاسٌا للذات المثمفة 

ن النخبوٌة المتعالٌة على  هموم الناس البسطاء ، الى حد ان البعض اتهمة بجلد الذات والتحامل على الطبمة المثمفة لذل

ظلم ؼٌري ، عندما انتمد المثمؾ واعترؾ بان جٌلنا لد فشل فً ما طرحه من أجلد نفسً او أٌصرخ لابال  : " وال ارانً 

شعارات ، النه فمد  المدرة على التفكٌر الحً  والتخٌل الخالق ، اي ما به ٌجترح  امكانات جدٌدة  لحٌاة حرة ، البمة 

ٌر الروابً المصري صنع هللا  ابراهٌم بموله تعلٌما على الثورة الجارٌة فً بلده : حسن تعبأكرٌمة ... هذا العجز عبر عنه 

 حتى فً الحلم لم اكن اتخٌل ان تكون هذه الثورة ممكنة.  

فً موضع  اخر من نفس كتاب المفكر علً حرب    8" 3088فبراٌر  88راجع ملحك الكتب فً جرٌدة لوموند  

داعٌا اٌاهم الى مراجعة موالفهم وافكارهم  كر علً حرب استعالبٌة المفكرٌن النخبوٌٌن،ثورات الموة الناعمة ، ٌنمد المف

نهم تمسكوا بالفكر النظري المجرد بدون ممارسة  فعلٌة مٌدانٌة " ثمة من ٌؤخذ علً دت الى حجب الحمٌمة عنهم ألأالتً 

هل العلم والفلسفة ، وبٌن بمٌة الناس ، من حٌث أرى فرلا بٌن أؼالً فً الهجوم على النخبوٌة الى حد ٌجعلنً  ال أبؤنً 

العاللة مع الشؤن الفكري . ولٌس لً اال التؤكٌد على مولفً ، بان التفكٌر بصورة حٌة ومبتكرة لٌس حكرا على الفالسفة 

لة دٌكارت والعلماء ، من المفكرٌن المحترفٌن ، المنتجٌن لالفكار، بل هو  مٌزة االنسان عامة .على هذا النحو ألرأ ممو

  3المابلة ،انا افكر اذن انا موجود ، ..." 

من المفاهٌم الكبرى التً شدتنً الى فكر المفكر علً حرب ، والتً استمد بعضا منها  من المدرسة التفكٌكٌة التً 

عرفٌة ٌعتبر احد روادها المعاصرٌن، ممولة العمل التواصلً المٌدٌابً ومفهوم الموة الناعمة، فعلً حرب ابدع عدة م

ومنهجٌة جدٌدة،  سواء فً تحلٌله لالوضاع السٌاسٌة والفكرٌة المتسمة بالفوضى وؼٌاب المعنى واؼتراب المصلحٌن 

والعمالء ،  او لمحاولته التنظٌر والتفسٌر للثورات واالنتفاضات التً تعرفها الكرة االرضٌة فً شمها الجنوبً  اي الشرق 

الى ٌومنا هذا ، بل ناصر علً حرب االنتفاضات  ضد االستبداد والظلم واعتمد ان  3088االوسط وشمال افرٌمٌا منذ سنة 

الفكرانٌات تارٌخا جدٌدا ٌدون فً المنطمة بعد سموط الشعارات الكبرى المضللة للوعً والفكر ، وانهٌار 

كدا ان  ال عودة الى الوراء االسمنتٌة وبروز الدور الفعال للشباب والنساء الحتالل ممدمة االحداث ،مإ (االٌدٌولوجٌات)=

 .الن ما ٌحدث ٌطوي صفحة وٌفتح اخرى ، وٌدخلنا فً  عصر جدٌد  شاء من شاء او ابى من ابى 

ٌمول االستاذ علً حرب  متحدثا عن هذه التؽٌٌرات الكبرى التً نعٌشها وتجلٌاتها ونتابجها المتولعة : " واالهم  

، وبخاصة فً مصر ، هو ولٌد لثورة المعلومات واالتصاالت التً  ان ما حدث فً تونس، وٌحدث فً ؼٌر بلد عربً
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اتاحت البث واالتصال للصور والمعلومات بسرعة البرق والفكر ، بمدر ما  هو ثمرة للموى الجدٌدة الصاعدة على 

اء العرب ،  المسرح، والتً باتت من معطٌات الوالع العالمً الراهن .هنان اوال صعود بلدان كانت على الهامش ، بل ور

حادٌة النموذج والمطب والمركز فً  أمامهم ، كالصٌن والهند والبرازٌل ومالٌزٌا وتركٌا ،  مما عنى كسر أفاذا بها تصٌح 

 التنمٌة  والسٌاسة والمعرفة. 

على صعٌد اخر ٌسجل صعود المرأة ، خاصة فً مٌدان السٌاسة ، على نحو ٌكسر خرافة  الفحولة  ولٌمومة 

ن هنا فالمرأة العربٌة  الٌوم جزء من الثورات الجارٌة بحٌوٌتها وفاعلٌتها. وأخٌرا هنان صعود  األجٌال الذكورة .م

االرهابٌة ، لهذه العوامل،  "الجهادٌة"الجدٌدة ، الشابة ،  الفتٌة ، التً تفلت من عمال  االٌدٌولوجٌات االسمنتٌة والمنظمات 

الكبر  فً حصول  الثورة  الجارٌة ، التً هً ثورة سلمٌة مدنٌة ال تشبه ما وبخاصة الشباب  ووسابل االعالم ، الدور ا

كما ٌتمنى او ٌحن او ٌحلم دٌناصورات  العمٌدة والفلسفة    "جهادٌة"سبمها..... وهكذا فهً لٌست اشتراكٌة وال ناصرٌة وال 

الجدٌدة التً تتٌح فضح المستور  (لٌبرالٌتهاتحررٌتها )=والسٌاسة والثمافة .النها ابنة عصر العولمة  بؤدواتها الفابمة و

 . 2وكشؾ االسرار." 

مراض النخبة المثمفة  والمجتمعات أن  ٌفكن أسلوبه االنسٌابً الباهر أاستطاع علً حرب بفكره الخالق الجذاب و 

التً تحدث فً  فً نفس الولت ،  ففضح تكلس وجمود النخب الثمافٌة المتخلفة عن الركب الثوري ، المصدومة بالتؽٌرات

المجتمع وفً صفوؾ الجماهٌر ، فما جرى وٌجري فً كل ربوع بلداننا المتخلفة الممهورة  ، ثورات وانتفاضات " شعبٌة 

طر الحزبٌة الحدٌدٌة والموالب االٌدٌولوجٌة االسمنتٌة ، حٌث ٌسود  الشعار الواحد والخطاب ؼٌر مسٌسة ، خرجت عن األ

 ما الزي الواحد .الواحد  والرأي الواحد ، ورب

و لابد ملهم  او بطل منمذ ، وال ٌختزلها معتمد أنحن إزاء انتفاضات معاصرة ال تعمل  تحت اي ٌافطة  زعٌم اوحد 

بعد ما ٌكون عن النماذج  التً جسدها  لٌنٌن أاصطفابً او عمٌدة ممدسة او نظرٌة ثورٌة  ال تخطا . ولذا  فهً  

نً .انها ثورات  ذات هوٌة مركبة هجٌنة، بمدر ما هً  مفتوحة ، ومتعددة بمدر ما هً  اوماوتسً تونػ او كاسترو او الخمٌ

   9متحركة." 

وختاما الول بان التعرٌؾ الشامل والدلٌك بمفكر موسوعً من حجم الفٌلسوؾ علً حرب  مهمة صعبة بل 

نهدؾ من خالله تعرٌؾ المارئ  مستحلٌة ولكن ممالنا ال ٌستهدؾ التعرٌؾ الشامل بافكار ونظرٌات علً حرب ، بل  

سدى خدمات كبٌرة للفكر العلمً المنهجً فً بعده النمدي التركٌبً  ، حٌث ان المفكر علً حرب أالكرٌم بباحث ومفكر 

اوز الفكار الصنمٌة وللمفاهٌم السحرٌة  ولالستعالء الفكري والنخبوي ، علً حرب نموذج المفكر الثوري الذي جداعٌة ت

ن المازق الحالً الذي نعٌشه جمٌعا  التحلً بعمل تداولً وفكر تركٌبً  ومعنى التداول  والفكر التركٌبً  ٌمترح للخروج م

لدى علً حرب :" التداول هو فً وجهه االول إتمان لؽة التوسط والحوار والتواصل .فالعاللات بٌن البشر تبنى وتثمر 

التواصل والتعارؾ والتبادل .فمن ؼٌر  وسط او توسط من لؽة  بخلك البٌبات واالوساط او الوسابط و الوسابل التً تتٌح

ومحادثة او حجة ومحاورة او لاعدة ومإسسة ٌسٌطر  العماء والخواء او ٌعم االلصاء واالستبداد..... من ممتضٌات 

نة التداول التعامل مع الوالع ال بعٌن ضٌمة او بصورة تبسٌطٌة وحٌدة الجانب، بل على نحو تركٌبً وبصورة مر

ومفتوحة.فالوالع لٌس معطى نهابٌا او نظاما احادٌا خطٌا او حتمٌة  صارمة وممفلة. األحرى النظر الٌه  كمعطى  متحرن 

   5ملتبس  بمدر ما هو مسرح للعب والمجازفة او مجال الخرق  والعبور ." 

ٌة واالفكار المثالٌة المتعالٌة كتابات وافكار علً حرب تموي فً جٌلنا فكر التحرر واالنعتاق من  المعتمدات البال

على االحداث والتجارب ، لذلن فكره ٌحذرنا من الموالب الفكرٌة المتحجرة  والمتارٌس  العمابدٌة  ومن فكر المإامرة 
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الدابمة  واالفخاخ الذاتٌة لحجب  الكابن او لشن الحرب على االخر" فلٌس االخر هو الجحٌم دابما "  وتعلٌك كل اخطابنا 

نا على العدو المفترض والمصنوع والذي ٌواجهنا عند كل رؼبة فً االنتفاضة على االوضاع المابمة  و الرؼبة فً وعثرات

 .  التحول الدٌمولراطً المشروع

فكر علً حرب منارة تنٌر لنا طرٌك المستمبل ، فكر ٌدلك فً المفاهٌم وٌشرح المسارات وٌشً بالمخارج من 

جعل ازماتنا مضاعفة داخلٌة وخارجٌة ، معرفٌة ونفسٌة ، سٌاسٌة والتصادٌة  ، فً فترة المؤزق لكن والعنا المؤزوم  ب

االزمات واالنتكاسات  واالحباطات من كل حدب وصوب تجعل الفكر الفلسفً مهما كانت تورٌثه  ومصدالٌته العلمٌة 

تؤبٌد االستبداد وانظمة المهر والذل  فً  والمنهجٌة ، عاجزا عن تفسٌر حالة التنامً الذي ال ٌعرؾ االنمطاع  والتولؾ  فً

انتاج المزٌد من التوترات  التً تطٌح  باي امل نحو  التطلع الى اللحاق بركب الدول الدٌمولراطٌة المستنٌرة ، ما حدث 

ضها من  فضابع دموٌة فً الٌمن وسورٌا ومصر ... بسبب  استبداد االنظمة المابمة وتمسكها بالنهب والسلطة والثروة ورف

الخضوع لمنطك التارٌخ وحتمٌته فً التؽٌٌر  ، ٌسابل عملنا السٌاسً وانسانٌتنا وتارٌخنا لعلنا نعرؾ لماذا عجزنا ان نكون 

 انسانٌٌن ، دٌمولراطٌٌن حداثٌٌن.؟

 

 المراجع:

 32ص  3083علً حرب : ثورات  الموة الناعمة فً العالم العربً  من المنظومة الى الشبكةالطبعة الثانٌة -8

 77ص 3083حرب : ثورات  الموة الناعمة فً العالم العربً  من المنظومة الى الشبكةالطبعة الثانٌة  -3

 52-59-ص 3083حرب : ثورات  الموة الناعمة فً العالم العربً  من المنظومة الى الشبكةالطبعة الثانٌة  -2

 70ص 3083لى الشبكةالطبعة الثانٌة حرب : ثورات  الموة الناعمة فً العالم العربً  من المنظومة ا -9

  328-337ص  3009شتاء  5علً حرب  مجلة التسامح  العدد  -5

  

 

 جورج طرابٌشً المفكر الحداثً  المتنور، فولتٌر الفكر االسالمً

    

كما ٌروي  -من اسرة مسٌحٌة محافظة 8424سنة  ولودسٌظل اسم المفكر السوري جورج طرابٌشً الحلبً الم

، عالمة  مضٌبة فً تارٌخ  3083والمتوفى فً منفاه البارٌسً فً مارس  -فً عدد من االستجوابات والكتابات ذلن بنفسه

 النضال الفكري والثمافً   فً مجاالت النمد االدبً والترجمة  وفحص مكنونات الثرات االسالمً نمدا ونمضا . 

جل اللحاق بركب الحداثة أمً المكافح المهموم من وستظل مساهماته  النظرٌة فً هذا المجال  نموذجا  للفكر العل

 ومتطلباتها العلمٌة والفكرٌة . 

ولدم لنا كتابات  الوجودٌة   ولد تمٌز انتاجه الفكري بؽزارة كبٌرة ومتنوعة  فترجم الكتب الماركسٌة  المهمة

م من عمالمة الفكر الماركسً  واهتم لسارتر و الٌسار الجدٌد اللتوسٌر وكتاب  االنسان ذو البعد الواحد لماركٌوز وؼٌره

ردحا من الزمن بالفروٌدٌة وترجم عدد كبٌر من كتابات سٌؽموند فروٌد ، بل تؤثر بالتحلٌل النفسً وطبك منهجه فً 

دراسة نمدٌة لعدد من الرواٌات العربٌة  واصدر كتب  مهمة استثمر فٌها التحلٌل النفسً  بجدارة والتدار  مثل كتابه الذي 

شرق وؼرب ، رجولة وانوثة : دراسة فً ازمة  الجنس والحضارة فً الرواٌة العربٌة . وكتاب عمدة   8477سنة نشره 

وكتاب هللا فً رحلة نجٌب محفوظ وؼٌرها من الكتب االدبٌة الهامة التً  8413ودٌب  فً الرواٌة العربٌة  نشره سنة أ
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سعٌنات  من المرن الماضً ، اشتؽل الطرابٌشً فً مجالت عربٌة الهمت جٌل ثمافً واسع  فً السبعٌنات والثمانٌنات والت

كبٌرة ورابدة  لها بصمات واضحة على الفكر العربً المعاصر مثل مجلة دراسات عربٌة ومجلة الوحدة .. ، و استطاع  

رٌة التملٌدٌة  من سر التصنٌفات االٌدٌولوجٌة  روٌدا روٌدا  متجاوزا االلانٌم الفكأالمفكر جورج طرابٌشً ان ٌنعتك من 

لومٌة واشتراكٌة الى رحاب التحلٌل العلمً المنضبط فمط للمناهج التفكٌكٌة والبنوٌة العلمٌة  متؤثرا بما اسماه التبعٌة للعلم 

 المفهوم  الذي ابدعه  ؼاستون باشالر .

لسهل او الهٌن بل ، لٌس باالمر ا  (االبستٌمولوجًالمعرفً )=الى  (االٌدٌولوجًالفكرانً )=هذا التحول من 

تطلب منه تدرجا وانفتاحا واكب التحوالت الكبرى والهزات العنٌفة التً عرفها العالم شماال وجنوبا على كافة االصعدة  

الفكرٌة والسٌاسٌة ، لكن عدد كبٌر من المثمفٌن التمدمٌٌن  بموا ممٌدٌن بالخطابات السابمة التً تجاوزها الوالع ، لذلن  

سوري جورج طرابٌشً  على  بعض  المفكرٌٌن المشتؽلٌن  بالثمافة  العربٌة المعاصرة بمابهم   اسرى  ٌإاخذ المفكر ال

"فرغم التمدم  المذهل  :  (8)المنمط ، حٌث ٌمول متحدثا عن هذا النوع من المثمفٌن    (االٌدٌولوجًالفكرانً )=العمل 

نا نالحظ  غٌابا تاما لوجود  مفكرٌٌن علمٌٌن فً الحمل التداولً صابه العلم  العالمً  فً المئة  سنة االخٌرة ، فانأالذي 

بالثمافة  العربٌة  المعاصرة ، على  عكس ما كان علٌه والع  الحال فً عصر النهضة ٌوم كانت تلمع  اسماء دعاة  

ذي  تعانً  منه كبار الستتباع العمل  للعلم .....وشخصٌا لست استثنً  نفسً من هذا النمص  فً التكوٌن  العلمً ال

على التحلٌل النفسً فً السنوات االخٌرة  لد  -ترجمة وتألٌفا–العربٌة ، وان ٌكن انفتاحً  (االنتلجنسٌاالنخبة )=جملة 

  من عملً االٌدٌولوجً السابك." -منهجٌا على االلل–ساعدنً  على االنعتاق 

اآلثاري استخدام  ما اسماه بالحفر  اشتؽل جورج طرابٌشً فً عموده االخٌرة بمشروع فكري ضخم حاول فٌه

وساهم فً ذلن التوجه، نمده المنهجً والمعرفً لكتب الراحل دمحم عابد الجابري  حٌث ( 3)للتراث (االركٌولوجً)=

سنة  وخصوصا كتابٌه نحن والترات وتكوٌن العمل العربً ، حٌث  35استمرت رحلته النمدٌة لمشروع الجابري حوالً 

لمشروع الفكري للجابري بالمماربة النمدٌة والتمحٌصٌة بدأ من المراجع المصرح بها من طرؾ تناول الطرابٌشً ا

الجابري والتً سكت عنها ، انتهاءا الى الخالصات واالستنتاجات واالشكاٌات المؽلمة التً صاؼها وشبهها الطرابٌشً  

  ول نمد نمد العمل العربً )نظرٌة العمل( . ابه األبحبابس  ، بطرٌمة الخؾ بالخؾ او النعل بالنعل كما  ذكر ذلن ممدمة كت

ٌدعو الى استعمال العمل فً كل   -كما ٌكمل أنؽٌر بوبكر-ٌنتمً جورج طرابٌشً الى تٌار عمالنً وعلمانً

االمور الدٌنٌة والدنٌوٌة، فاختلؾ مع الجابري فً مفهوم وضرورة العلمانٌة التً اعتمد الجابري انها بنت ؼرٌبة عن دار 

لحضارة االسالمٌة ودعا الى االكتفاء بالنضال من اجل العمالنٌة ولم ٌكن طرابٌشً وحده الذي انتمد الجابري بسبب مولفه ا

من العلمانٌة بل انتمده كثٌر من المفكرٌن والمإرخٌن الذٌن اعتمدوا ان الدٌمولراطٌة والعلمانٌة والمواطنة بنات من نفس 

مك احداها اال بوجود االخرى وٌمكن فً هذا االطار ان  نرجع الى مولؾ المإرخ االسرة االنسانٌة المعاصرة ال تتح

اللبنانً الكبٌر وجٌه كوثرانً  فً كتابه تؤرٌخ التارٌخ حٌث انتمد نمد الجابري للعلمانٌة واعتبر ذلن رضوخا للسٌاسً 

ٌة اكثر منه وٌة للحركات االسالمالعلمً  ومهادنة سٌاس (االبستٌمولوجًالمعرفً )=االٌدٌولوجً  وتجاهال للمعطى  

 مولؾ علمً رصٌن. 

عمال سالح النمد  ورفض المعتاد ولوٌة  إلأالتٌار العمالنً الذي ٌنتمً الٌه المرحوم الطرابٌشً  ٌسعى الى اعطاء        

ض معاركه ن أي فكر نمدي ٌجب  ان ٌخوؤوالسابد أي معاداة الدوؼمابٌة و وادعاء امتالن ناصٌة الحمٌمة.لذلن ٌرى ب

الفكرٌة على جبهات متعددة  ومن هذه الجبهات النمدٌة ٌدعونا الطرابٌشً  الى االعتراؾ بان عالمنا المعاصر  استفاق 
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ما سماه  جورج طرابٌشً انتصار   ،خرى خاصة بنا نحن الشعوب المتخلفةأمفزعا، على نتابج صدمات كبرى ثالث و

   .دنٌوي على الدٌنًالعمل الصانع على العمل الساحر وانتصار ال

لٌس من السهل االحاطة  بكتابات جورج طرابٌشً  فً مختلؾ المجاالت  التً انخرط فٌها  مفكرا ونالدا ومترجما           

 ممال  ساعٌا لرسم خط فكري واضح ومتماسن .  200كتاب  و  300والتً تتجاوز 

االخٌرة  "من اسالم المران الى اسالم الحدٌث" و كتاب العمل ان كتاباته  -ٌمول أنؽٌر بوبكر-لذلن اعتبر شخصٌا         

المستمٌل فً االسالم  وكتاب المعجزة او سبات العمل فً االسالم  من الكتابات الثورٌة فً الفكر االسالمً من حٌث 

رسابل وخالصات وضوحها فً االنتصار للمماربة المنهجٌة العلمٌة فً التعامل مع التراث وكذا الن هذه الكتابات تحمل 

اساسٌة فً نمض استؽالل الدٌن سٌاسٌا من لبل السلطات السٌاسٌة االسالمٌة باختالؾ مذاهبها ، كما ان هذه الكتابات  

  تحرٌض بالمعنى االٌجابً للكلمة على الثورة على الموالب الدٌنٌة الجامدة المنتظرة للمعجزات لتطوٌر وتثوٌر الوالع .

شؤن  اي انسان  اخر ابن زمانه ،  لكن الذي ٌجعل كتاباته ممٌزة وراهنٌة هً مماربته  المفكر الطرابٌشً ، شانه

التفكٌكٌة للموالب الجاهزة وسإاله الصادم المولظ من سبات الركون الى االجابات الجاهزة والموالبة المتجمدة ، للمفكر 

 بة المالوفة المكررة. طرابٌشً حدس فلسفً بلؽة هنري برؼسون من حٌث عشمه للسإال ورفضه لالجو

 ٌالٌت  لنا  بعضا من  امثال الطرابٌشً  ٌملإون االرض فكرا وعمال بعد ان ملبت جورا وجهال.         

 المراجع :

جورج طرابٌشً : ممال منشور تحت عنوان  لصة االنسان  فً مجلة االبواب البٌروتٌة التً تصدر عن دار السالً -8

 809ص   37عدد 

المفكر الفرنسً  مٌشٌل فوكو من اكبر رواد حفرٌات المعرفة   وتاثر به الجابري وطرابٌشً واخرون  ربما ٌعتبر -3

 خصوصا كتابه الهام حفرٌات المعرفة الذي ترجمه الى العربٌة المفكر المؽربً  سالم ٌفوت.

  la plus belle hidtoire de l’homme  ,editionsفً كتابه   ANDRE LANGANEYاورد الكاتب  -2

du seuil , paris 2000  ولبن كان لد بات -:  803ونمل عنه الطرابٌشً   فً الممال المذكور اعاله  ماٌلً ص

( ان االنسان  ٌنحدر من المرد ، فان احد الكشوفات الكبرى للبٌولوجٌا النووٌة 8104-8113معروفا  منذ اٌام  داروٌن )

لد اثبتت ان المرد الذي ٌنحدر منه االنسان  هو حصرا الشانبنزي  الذي  فً العمود الثالثة االخٌرة  من المرن العشرٌن 

 فً المبة  من جٌناته الوراثٌة..." 10ٌشارن االنسان  فً اكثر من 

 818جورج طرابٌشً : المعجزة او سبات العثل  فً االسالم دار السالً   الطبعة الثانٌة  ص -9
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عاصرٌن  وموسوعً متبحر فً العلم : عمٌد الفالسفة المعبد الرحمن بدوي

 .والترجمة

هرامات الفلسفة المعاصرة ، فٌلسوؾ أفمدت الساحة الفلسفٌة العالمٌة ، هرما من  3003فً شهر فبراٌر من سنة 

كتابا ، ولكن كذلن لتجربته  830استثنابً لٌس فمط  من حٌث عدد انتاجاته العلمٌة وترجماته  المتعددة التً تجاوزت  

، جاب من خاللها تدرٌسا وبحثا عددا  8487ٌة الؽنٌة التً دامت عمود  من الزمن حٌث ولد عبد الرحمن بدوي سنة الفسلف

كبٌرا من جامعات العالم من مصر ولبنان ولٌبٌا الى طهران مرورا بسوٌسرا والمانٌا وبارٌس والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 

العالمً بمختلؾ االوطان ، مستشرلٌن ومستؽربٌن ، فاستحك بذلن ان نسمٌه والهند والكوٌت ... ، والتمى برجاالت الفكر 

صدرت المإسسة العربٌة للدرسات والنشر كتاب من جزأٌن  ٌحمل عنوان أ 3000فً سنة عمٌد الفالسفة المعاصرٌن. 

لكاتب  بالجملة صفحة متوسطة الحجم بدأه ا 100"سٌرة حٌاتً" للدكتور عبد الرحمن بدوي ، وٌمع الكتاب فً حوالً 

 .  "! تٌت الى هذا العالم ، وبالصدفة ساؼادر هذا العالمأ:"بالصدفة التالٌة 

ولد الفٌلسوؾ عبد الرحمان بدوي فً لرٌة صؽٌرة فً مصر تدعى  شرباص  مركز فارسكور مدٌرٌة الدلهلٌة 

ٌنتمً السرة زراعٌة وله ارتباط  فهو اذا 843(، وتمع على النٌل عند الكٌلو 8457)ثم محافظة دمٌاط ابتداء من سنة 

:") وكان مولدي فً حوالً باالرض وشإون الزراعة منذ سنوات طفولته،  لنرى ما ٌموله الفٌلسوؾ بدوي عن مولده 

.وكنت الثامن  من اخوتً واخواتً المً ، والخامس عشر بٌن 8487الساعة الثانٌة من صباح الرابع من فبراٌر سنة 

المجموع  واحدا وعشرٌن ولدا .احد عشر من  البنٌن وعشرا من البنات .وكان ذلن تعوٌضا   ابناء  والدي ، وسٌصبح 

  85هابال عما جرى لجدي ، فانه لم ٌنجب ؼٌر ولد واحد  هو والدي.(" ص 

اهتم عبد الرحمن بدوي منذ المرحلة االبتدابٌة بالتحصٌل الدراسً واالهتمام المضنً بالدراسة والتحصٌل 

" لمد كنا نحسن النحو  والصرؾ ونمرأ النصوص االدبٌة عبد الرحمن بدوي عن تعلٌمه االبتدابً ما ٌلً :  العلمً، ٌمول

فً كتاب عنوانه : "مجموعة من النظم والنثر  للحفظ والتسمٌع " فً السنتٌن الثانٌة والثالثة ، ونمرأ  -من شعر ونثر–

ناصؾ واخرٌن ، وبذلن استطعنا حفظ وفهم روابع من المصابد  دبٌات اللؽة العربٌة " لحفنىأونحفظ نصوصا من كتاب : "

  ً ً وابً العتاهٌة الدٌن الحل   والخطب والرسابل التً تعد من ؼرر االدب العربً.لمد استظهرنا لصابد  للمتنبً وصف

حجاج وصالح بن عبد المدوس وؼٌرهم ، كما استظهرنا خطبا رفٌعة المستوى لعلً بن ابً طالب وزٌاد بن ابٌه وال

نس ال أنسى مجًء مدرس جدٌد فً منتصؾ  أوواصل بن عطاء ، فضال عن رسابل لعبد الحمٌد  الكاتب ، والجاحظ .وان 

خا" وبدأه أالعام حدٌث التخرج من دار العلوم ، وان أول درس شرحه لنا وألزمنا بحفظه هو وصؾ ابن الممفع لمن سماه "

الرابعة  الجزلة من النصوص الؽثة التافهة التً ٌمرأها تالمٌذ المدارس الٌوم بموله : "كان لً اخ ".... فؤٌن هذه النصوص 

   ."(ص ! فً مصر ، لٌس فمط فً المدارس االبتدابٌة ، بل  فً االعدادٌة  ، بل فً الثانوٌة ، بل وفً الجامعٌة؟

ة فارسكور وحصل الفٌلسوؾ المصري عبد الرحمن بدوي على شهادة اتمام الدراسة االبتدابٌة من مدرس

من مجموع الحاصلٌن على الشهادة االبتدابٌة فً المطر المصري وكان   259)وكان ترتٌبه  8434االبتدابٌة فً ماٌو 

انتمل بعد ذلن الى  المدرسة السعٌدٌة الثانوٌة  فً الجٌزة على الشاطا  االٌسر من النٌل امام  (عددهم حوالً  مابة الؾ.

تعد فً ذلن الولت أرلى المدارس الثانوٌة فً الماهرة ، لذلن ٌإمها أبناء الطبمة الرالٌة الماهرة ، وكانت تلن الثانوٌة 

والطبمة الحاكمة وٌلجها بعض الفمراء ذي المٌزات الممتازة وكان من بٌنهم المفكر بدوي الذي التحك بالمسم الداخلً 

و كذلن بالمسم الداخلً وساعده ذلن على االستفادة للثانوٌة وبالصدفة التمى بمدرس جؽرافٌا كان لادما من انجلترا ٌمٌم ه

لام فً الداخلٌة مدرس جؽرافٌا كان لادما أ" من مكتبته المٌمة . ٌمول عبد الرحمن بدوي عن هذه المرحلة العمرٌة الهامة : 

ً انجلترة ، لتوه من بعثة بانجلترة ، واسمه حسن جوهره .كان مدرسا جادا ، واسع االطالع ، ولد صملت ذهنه إلامته ف

وكان ٌإثر العلم والتحصٌل ، ولهذا  كان ٌإثر الطالب المجتهدٌن  وٌرعاهم  رعاٌة خاصة .وإلٌثاره للعلم والتحصٌل انشؤ 

البلون الذي ٌسكن فٌه الطالب  الداخلٌون  مكتبة صؽٌرة ، ولكنها ثمٌنة النها الماطه=فً لاعة صؽٌرة بالطابك الثانً من 

خص بالذكر منها : كتاب نفح الطٌب للممري، وشرح سمط أمهات  كتب االدب العربً ، وأن كانت تحتوي  على عدد م

الزند البً العالء المعري ، والحماسة البً تمام والمنتخبات الشعرٌة التً اختارها سامر البارودي .ولد ألبلت على  لراءة 

المبكرة وانا  فً الثالثة عشرة من عمري .... وفً رؼم صعوبة ألفاظها وعباراتها بالنسبة لً  فً تلن السن –هذه الكتب 

بدأت الرأ الشعر االنجلٌزي فً نصه االنجلٌزي .وتصادؾ ان اشترٌت من  –وانا فً سن الربعة عشرة -الولت نفسه
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ثالثة كتب انجلٌزٌة .. ومن –مكتبة عتٌمة صؽٌرة فً شارع دمحم علً وكنت لد بدأت  فً التردد على دار الكتب المصرٌة 

واستظهرت لصٌدة : الرٌح الؽربٌة ....لكن لٌس  Shelleyانتملت الى الرومنتٌن االنجلٌز  فبدأت بشلً  Miltonلتون م

دب الفرنسً ، بل  بالعكس كنت لد لرات  كتاب دمحم حسٌن هٌكل : جان جان روسو : معنى هذا اننً لم اطلع على  األ

ما االدب االلمانً  فكان اول أم  من لصة البإساء  لفكتور هوجو ... حٌاته من كتبه ، كما لرات  ما ترجمه  حافظ ابراهٌ

  23-29وانا فً الخامسة عشرة من عمري ."( ص  8423اتصال عمٌك به فً السنة التالٌة ، سنة 

 8429لسم ادبً فً ٌونٌو  -نشهادة الثانوٌة العامةاآل–بعد اتمام الدراسة الثانوٌة  حصل بدوي على البكالورٌا 

–ترتٌبه  الثانً على جمٌع طالب المسم االدبً بمصر . فً مرحلة الدراسات الجامعٌة ذات التخصص الفلسفً  وكان 

بوه ٌفضل ان ٌتخصص ابنه عبد الرحمن فً الحموق النه تخصص ٌخرج الوزراء والدٌبلوماسٌٌن وعلٌة الموم لكن أوكان 

لمد )  "الالند"وي على ٌد مفكرٌن مشهورٌن ومرمولٌن امثال  تتلمذ عبد الرحمان بد -للمدر والصدفة دورها فً االختٌار  

و الكساندر    39ص  كان تتلمذي على الالند نعمة ال استطٌع ابدا نسٌانها ، وال وفاءها حمها من الشكر وعرفان الجمٌل(

عة المٌتافٌزٌمٌة  :)كذلن كان  لكوٌرٌه علً فضل عظٌم ، النه كان  ٌجمع بٌن النزولال عن هذا االخٌر  Koyré كوٌرٌه

والنزعة العلمٌة ، وكان ٌهتم بالتٌارات الصوفٌة .. وثم مٌزة  اخرى لكوٌرٌه  افدت منها كثٌرا وهً معرفته  الجٌدة  

ومصطفى عبد الرازق الذي أثنى على خصاله الكثٌرة حٌث لال فً حمه  35-39باللؽة  االلمانٌة وبالفلسفة االلمانٌة ( ص 

، والمروءة كلها. كان  دابما هادئ  الطبع ، باسم الوجه ، ال ٌكاد ٌؽضب ، وان ؼضب لم ٌعبر عن :"لمد كان النبل كله 

وطه حسٌن الملمب بعمٌد االدب العربً   38ٌة فً الحلم والولار.." ص آؼضبه ال بحمرة وجهه وصمت كظٌم : كان 

علمً ، ككتابه المثٌر للجدل والذي ادى الى طرده وصاحب الكتابات الروابٌة واالدبٌة الممٌزة والمثٌرة للنماش والفضول ال

 من الجامعة بعنوان  فً الشعر الجاهلً، تم   تنمٌحه واخراجه بعنوان جدٌد ،فً االدب الجاهلً ورابعته "االٌام"  وؼٌرها

من االبداعات التً ماتزال تلهم االدباء والمفكرٌن فً عصرنا الراهن ٌمول عبد الرحمن بدوي عن طه حسٌن  

: " )واذا كنت لد حضرت كل ما تٌسر  لً حضوره من محاضرات  الدكتور طه حسٌن ، فانما كان ذلن  العجابً ا ٌلً م

 8429-8422ول مرة فً حٌاتً فً  شتاء المفرط  به وبصوته وهو ٌحاضر.وكنت لد سمعته  ٌحاضر محاضرة عامة أل

فاخذ  Paul Valery ر الفرنسً العظٌم  بول فالٌريلمى محاضرة عامة  فً جمعٌة الشبان المسٌحٌٌن عن الشاعألما 

 ..(.بلبً وسحرنً بجمال صوته وعذوبة نبراته وروعة ادابه اللفظً.

لكن الدكتور عبد الرحمن بدوي صب جام ؼضبه على الشٌخ دمحم عبده واصفا اٌاه بنعوت كثٌرة واتهامات  

من جهة  و تواضع معرفته وعلمه من جهة اخرى  ا كرومرخطٌرة تتراوح بٌن عمالته لالنجلٌز وللمنصل البرٌطانً تحدٌد

:" لكن هذا هو ما 58رؼم شهرة دمحم عبده التً وصلت الى اصماع االرض ، لنرى ماذا ٌمول فٌلسوفنا عن دمحم عبده  ص 

كرومر عاللة فمد انعمدت بٌنه وبٌن لورد   ! فعله  الشٌخ دمحم عبده ، مفتً الدٌار المصرٌة ، و "المصلح الدٌنً" المزعوم

ان صح ان توصؾ بالحمٌمة عاللة التابع بالمتبوع ، والذلٌل بالجبار، والمطٌع الخاضع باآلمر المسكبر .بل كان -حمٌمة

دمحم عبده هو نفسه  ٌتفاخر وٌتباهى  بهذه العاللة  الوثٌمة بٌنهما ، وبٌنه وبٌن سلطة االحتالل ...ولد استؽل كرومر عاللته  

س االسرة العلوٌة ، بمناسبة مرور  مابة عام على تولٌه حكم مصر، أعله ٌكتب مماالت ضد دمحم علً ، رهذه بدمحم عبده  فج

–..اي اصالح دٌنً لام به ؟ لم ٌستطٌعوا ان ٌذكروا اال تفاهات شكلٌة ، مثل  تحلٌل لبس المبعة  8405وذلن فً سنة 

  "! وكؤن هذا امر خطٌر جدا به ٌكون المرء "مصلحا دٌنٌا" كبٌرا

الممتازة فً االداب من لسم الفلسفة بكلٌة االداب   "اللٌسانس"على   8421 ٌوحصل عبد الرحمن بدوي فً ما 

بالجامعة المصرٌة )جامعة الماهرة االن(، وكان ترتٌبه االول لٌس فمط على لسم الفلسفة ، بل على كل اوابل االلسام 

لشٌخ مصطفى عبد الرازق والعمٌد طه حسٌن .سٌاسٌا انتمى المفكر االخرى فً الكلٌة وعٌن معٌدا بالجامعة بتشجٌع من ا

بدوي فً بداٌاته السٌاسٌة  الى  حركة مصر الفتاة ثم الى الحزب الوطنً ردحا من الزمن  واشتؽل معهم فكرٌا فً اعداد 

د العماد  مماالت وارضٌات فكرٌة فً مواجهة خصومهم فً الداخل والخارج ، وكتب مماال هجابٌا ضد عباس محمو

بعنوان : "العماد جهول ٌرٌد ان ٌعلم الناس ما الٌعلم" بل مارس بدوي ورفاله العنؾ المادي على العماد لثنٌه عن مواجهة  

حركة مصر الفتاة ، لكن بطش السلطات السٌاسٌة ضد الحركة والمالحمات البولٌسٌة دفعت عبد الرحمن بدوي الى االبتعاد 

  8424ول انتاج فكري  للدكتور بدوي هو  كتاب "نٌتشه" الذي ظهر سنة أللبحث العلمً وكان  عن السٌاسة نهابٌا والتفرغ

وكان هدفه من االصدار هو تمدٌم خالصة الفكر االوروبً  الى المارئ العربً واحداث ثورة روحٌة فً الفكر العربً 

فً مصر وخارجها، ثم تال الكتاب   على حد لوله فً سٌرته، ولد طبع الكتاب االول خمس مرات ولمً نجاحا كبٌرا
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االول، كتاب ثانً  عنونه الكاتب ب "التراث  الٌونانً فً  الحضارة االسالمٌة"  وٌحتوي على  جملة من الدراسات 

وكان من اعضاء  8498المتعلمة بهذا الموضوع  والتً كتبها عن  كبار المستشرلٌن، ونالش بدوي رسالة الماجستٌر سنة 

  8499الشٌخ مصطفى عبد الرازق وطه حسٌن وابرهٌم مدكور كما نالش اطروحته للدكتوراة سنة   المنالشة كل من

بحضور نفس اللجنة وزٌادة باول كراوس وكان عنوان موضوع الدكتوراة هو الزمان الوجودي  والتً نشرت فٌما بعد فً 

 كتاب تحت عنوان خالصة مذهبنا الوجودي . 

 8497ثم انتمل بعد ذلن الى  لبنان مابٌن  8490-8424جامعة الماهرة  فً العام ثم بدأ بدوي مشوار التدرٌس ب 

  8453ثم انتمل الى جامعة عٌن شمس ثم انتمل مستشارا ثمافٌا وربٌسا للبعثة العلمٌة المصرٌة بسوٌسرا سنة  8491-

نمالب العسكري الذي لاده حداث السٌاسٌة التً تموج بها مصر والمنطمة من االوخالل هذه المراحلة عاٌش بدوي األ

ومشاركة عبد الرحمن بدوي فً اشؽال لجنة اعداد دستور  لجنة التعببةالفكرٌة(-)ثورة ٌولٌو 8453الضباط االحرار سنة 

عضوا تم اختٌارهم من الخبراء والسٌاسٌٌن و العدوان الثالثً على مصر وعدم اكتراث  50ضمن  8452جدٌد سنة 

السٌاسٌة وانؽماسهم فً اللهو والملذات .. كما عرفت هذه المرحلة الوحدة التعسفٌة بٌن مصر السفراء المصرٌٌن باالحداث 

 وسورٌا وسرعة انفكاكها النها بنٌت على االوهام ال على الحمابك والمشارٌع الملموسة. 

ل حمه ، الول بكل حداثها وموالفها ولكً ال نظلم الرجؤالسٌرة الذاتٌة لعبد الرحمان بدوي طوٌلة ومتشعبة وؼنٌة ب  

مسإولٌة  ان هذه المراءة لسٌرته الذاتٌة ال تدعً االحاطة بجمٌع مراحل حٌاته وموالفه وسفرٌاته ومحاضراته المتعددة 

هم الشخصٌات التً عاشرها الرجل وذكرها سلبا واٌجابا وٌبمى أفكار وبٌن بعض الموالؾ واألأولكن سؤحاول فمط ان 

 لنبٌه.الحكم بطبٌعة الحال للمارئ ا

:)اما حمالت النازٌة على الٌهود  فكانت جزءا من مولؾ عبد الرحمن بدوي من النازٌة ومن المحرلة الٌهودٌة  -8

.فكانت  8422ٌناٌر  20حمالت النازٌة على من كانوا خصوم النازٌة فً الفترة  السابمة  على تولٌها الحكم فً 

ن النازٌة انما كانت تجسٌدا  لشكوى الشعب إهودي ...ذن عمال سٌاسٌا محضا ال تفرق فٌه بٌن ٌهودي وؼٌر ٌإ

لمانً  من تؽلؽل نفوذ الٌهود  فً المانٌا  بعد الحرب  العالمٌة االولى : فً السٌاسة وااللتصاد  والفنون  ، األ

 وؼٌرها من مرافك الحٌاة ، واستؽالل الٌهود للمصاعب الهابلة التً حلت بالمانٌا ؼداة هزٌمتها، وسٌطرتهم على

ممالٌد الحكم ومفاتٌح االلتصاد ووسابل الدعاٌة واالعالم...فبؤي حك ، وفً اي شرع ٌجوز  ان ٌتحكم نصؾ 

  11( ص ! ؟ كثر من ستٌن  ملٌونا من االلمانأملٌون ٌهودي  فً 

مولؾ عبد الرحمان بدوي من بعض الشخصٌات الفكرٌة المصرٌة كمحمود امٌن العالم وؼالً شكري وتوفٌك  -3

زكً نجٌب محمود وصدلً الدجانً  ومٌشٌل فوكو وسارتر وآخرٌن  صادمة ولاسٌة جدا بالنظر الى الحكٌم و 

اسهاماتهم الفكرٌة واالدبٌة المإسسة للوعً الفكري الجٌال باكملها ولكن ٌبمى ذلن مولفه الخاص به والذي 

 لجماهٌري.ٌستدعً المزٌد من التدلٌك والتمحٌص للخروج بالحمابك الضرورٌة لتنوٌر الوعً ا

 

حداث سٌاسٌة جسام حملت تؽٌرات فً المشهد السٌاسً والفكري فً أتتطرق  سٌرة عبد الرحمان بدوي الى       

وبزوغ تٌارات فكرٌة ٌسارٌة  8474والثورة الخمٌنٌة باٌران سنة  8431عالمنا المعاصر كحركة الطالب ببارٌس 

فٌا مهما وؼنٌا حٌث انه ٌخصص لكل بلد زاره حٌزا تارٌخٌا مهما  وٌمٌنٌة متطرفة ، كما تتناول سٌرة بدوي تحمٌبا ثما

،ٌتطرق الى تارٌخه و ومفكرٌه وفعالٌاته الثمافٌة ومآثره العمرانٌة والتراثٌة، لذلن تبمى سٌرة حٌاة الفٌلسوؾ عبد 

 . الرحمن بدوي منهاجا ضرورٌا لكل من اراد االطالع على تارٌخ االفكار الفلسفٌة باوروبا والعالم

لدم عبد الرحمان بدوي اسهام حمٌمً للمكتبة الفلسفٌة واالدبٌة العربٌة لذلن استحك ان نسمٌه بعمٌد الفالسفة 

المعاصرٌن وموسوعة حمٌمٌة فً التحمٌب التارٌخً والعمرانً لالفكار الثمافٌة واالتجاهات السٌاسٌة السابدة فً 

 اوروبا والعالم اجمع. 

  

: الدكتور عبد ٔلمذكورة بالممال  تتعلك بكتاب سٌرة حٌاتً ججمٌع االحاالت امالحظة :

 .المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر  ٕٓٓٓالرحمن بدوي الطبعة العربٌة االولى 
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هذه المادة الهامة المتعلمة بالمفكر عبدالرحمن بدوي  لحركة فتح ونضٌف على الموادة السابمة نحن فً التعبئة الفكرٌة

كتاب: دفاع عن دمحم صلً هللا علٌه وسلم، ضد بدوي فً تحت عنوان:  عارف فكري عسرانلكاتبها كالتالً منسوبة 

 المنتمصٌن من لدره

"لمد كتب المسٌحٌون تارًٌخا غرٌبًا عن "دمحم"، إنَّه تارٌخ ٌمتلئ بالِحمد والكراهٌة له، لمد ادَّعوا بأنَّ "محمًدا" كان  

الشٌاطٌن له، ولمد وصمه "دانتً" باإللحاد فً رواٌة )الجحٌم(، وأصبح اسم  ٌسُجد لتمثاٍل من الذهب كانت تُخبِّئه

"دمحم" عنده وعند غٌره مرادفًا لكلمة: كافر أو زندٌك، ولمد كان محمٌد فً نظر كتَّاب العصور الوسطى تارةً ساحًرا، 

فاخترع ِدٌنًا جدًٌدا أسماه اإلسالم؛ لٌنتَِمم به  وتارةً أخرى فاجًرا شنٌعًا ٌَسِرق اإلبل، وكاردٌناالً لم ٌفلح فً أْن ٌصبح بابا،

 من أعدائه، وصارت ِسٌرته رمًزا لكّلِ الموبمات، وموضوًعا لكّلِ الحكاٌات الفظٌعة".

 (:581ٔبارٌس ) -أرنست رٌنان: دراسات فً التارٌخ الدٌنً  

صلَّى هللا علٌه  -المهم "دفاع عن دمحم  هكذا ٌُوِرد المفكر "عبدالرحمن بدوي" هذه الفمرة ذات المغزى فً ممدمة كتابه

[، والذي كتَبَه فً الفترة األخٌرة 2ٕضد المنتمصٌن من لدره" على طرٌمة ﴿ َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن أَْهِلَها ﴾ ]ٌوسف:  -وسلَّم 

لنفسٌة، والتً من َحٌاته فً بارٌس، ولد رأى بعٌنٌه هذا الخلٌط المخٌف من ُسوء الفْهم، والنواٌا الخبٌثة، والعُمَد ا

أُفرزت على هٌئة كّمٍ كبٌر من المغالطات الرهٌبة زخرت به كتاباتهم منذ لُرون طوٌلة، وكأنَّ الموضوعٌَّة التً ٌنادون 

بها خٌاالً ال أساس له، وبالفعل أنجز "بدوي" للَّة من الكتب فً هذا الشأن، لكنَّها لٌِّمة، وتأتً أهمٌتها بأنها كتبت 

ت ترجمته للعربٌة!بلسان األوربٌٌن؛   فهذا الكتاب الذي بٌن أٌدٌنا تمَّ

ٌتكلم "عبدالرحمن بدوي" فً ممدمة الكتاب الكبٌرة، والتً أسماها بـ"أسطورة دمحم فً أوروبا.. عشرة لرون من  

لمطبك االدعاء الباطل، واالفتراء" عن رحلة الظُّلم والجور لِسٌرة أشرف الخلك، حٌث ٌُعِلن غضبَه من جهل األوربٌٌن ا

ة، وإْن وجدت حادثة  بتفاصٌل ِسٌرة الرسول، ولد امتأَلت ُعمولهم بأساطٌر وأوهام وخزعبالت ال أساَس لها من الصحَّ

لها عمل، وكلُّها تتَّفك  ل على أٌدٌهم إلى أشٌاء ال ٌُصّدِ اللهم إال  -بسٌطة ُرِوٌت بشكل موثوق فً كتب السٌرة، فهً تتحوَّ

على إلصاق كّلِ نمٌصة بالنبً الخاتم، ونزع كلَّ فضٌلٍة عنه؛ لٌغدو فً  -ة على كّلِ حال من الُمنِصفٌن منهم، وهم للَّ 

د لاطع طرٌك، أو لص خطٌر، أو شهوانً، أو لائد تجري المٌادة فً دمه إلى حّدِ الهوس!  النهاٌة مجرَّ

راز الذي ٌحترم المصادر الموثمة، فإنَّه ٌُوِرد م  رنا من ذلن الّطِ  -بمدر اإلمكان  -صادره هنا وهنان، وٌُحاِول وألنَّ ُمفّكِ

ن بدافِعٍ من  -وإْن كان موضوعًٌّا  -إٌجاد دالئل منطمٌَّة ٌمبَلُها العمل، وٌستَِرٌح لها الملب، وهو  فً النهاٌة مسلم ٌتحرَّ

د بحٍث ُكتَِب للنَّزاهة العلمٌة فحسب!  مشاعره واعتماده، وإذًا الموضوع ٌتجاَوُز مجرَّ
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لم ٌكن ٌتمتَّع به األلَدمون أو المحَدثون لألسف، فلدٌنا الراهب "جٌوبرت" رئٌس دٌر "نٌوجنت"، والذي وهو أمٌر  

أْن  -التسمٌة الغربٌة لسٌدنا "دمحم"  -تحدَّث عن بطرٌرن اإلسكندرٌة الذي تُوفًِّ، فأراد راهب آَخر ٌدعى "ماثوموس" 

ج من أرملةٍ  ًٌّ بٌن حشد الناس، وأتى ببمرٍة  ٌخلفه، لكنَّه ُطِرَد من الكنٌسة، وتزوَّ غنٌة تُدعى "خدٌجة"، ثم أعلن أنَّه نب

ٌْها، وأخفاها عن ُمتَّبِعٌه، ثم جاء الٌوم الذي أخرج لهم فٌها البمرة، ولرؤوا الكتاب  ٌمصد  -ووضع كتابًا صغًٌرا بٌن لرنَ

 ت الخلمٌَّة، والُمثُل العُلٌا!الذي أحلَّ لهم كلَّ المفاسد، ورفَع عنهم كلَّ االلتزاما -المرآن الكرٌم 

ة "بحٌرى  -على حّدِ لوله  -وٌُفنِّد "بدوي" هذه األسطورة المفرطة فً الَحمالة والغباء   حٌث إنَّها بُِنٌت على لصَّ

 الراهب"، وعلى سورة البمرة وهً الثانٌة فً ترتٌب السور.

على أساسهما فرٌةً عظٌمة ضلَّلت الغرب لمرون  معلومتان صغٌرتان ٌعرفهما كلُّ مسلم، أتى األوربٌون لكً ٌبنوا 

 ولرون!

رون فً   ولِْس على هذا كثًٌرا؛ فالكتاب ٌزَخُر بالمصص والحكاٌات واألساطٌر، والتً تفنَّن العلماء والرهبان والمفّكِ

ة على حّدٍ سواء! ة والخاصَّ  تألٌفها وتدبٌجها حتى تخدع العامَّ

د منشك عن الكنٌسة، وأنَّه أراد أْن ٌكون لائًدا ُمظفًَّرا،  إنَّ بعض األساطٌر والمصص المفتراة  تتحدَّث أنَّ "محمًدا" مجرَّ

م الخمر ألنَّ أصحابه لتلوا "بحٌرى الراهب"   -معلمه وأستاذه  -وأنَّه تعلَّم التنجٌم واللغات، وتحضٌر األرواح، وأنَّه حرَّ

م النبً الخمَر على الناس!بسٌفه، وعندما غضب علٌهم اعتذَُروا بأنهم شربوا الخمر   حتى الثمالة؛ من أجل هذا حرَّ

 لصة أخرى توضح األمر أكثر: 

فهنان "زٌنب بنت الحارث" زوج "سالم بن ِمشَكم"، وهو زعٌٌم من زعماء الٌهود، دعت الرسول لولٌمة، ولدَّمت له 

عاف، وكان معه بعض َصحِبه، والذٌأكل، بٌ نما مجَّ الرسول َبماٌا اللحم من فمه، ولال شاةً مشوٌة، حشْت كتفها بالسم الزُّ

د رجل لتخلَّصوا منه، ولو  بأنَّ الكتف ٌخبره بأنَّه مسموم، وعندما سألها الرسول عن سبب فعلتها لالت بأنَّه لو كان مجرَّ

 كان نبًٌّا لنجا!

 هذه المصة كما ورَدْت فً سٌرة ابن هشام، فما الذي فعله األوربٌون بشأنها؟ 

 لشًء آَخر مخٌف: لمد تحولت 

عشك امرأةً تُدَعى "كاروفا"، وكان زوجها ٌُدعى "مرزوق"،  -اسٌم آخر من أسماء النبً عند الغربٌٌن  -فإنَّ "نٌموال" 

ا جعل الرجل ٌموم بمتل "نٌموال"!  ممَّ

، فمتلوه، ولطعوا وٌأتً "بٌٌر باسكاسٌو" بتفصٌالت الحكاٌة أكثر، فالمرأة دعْت "نٌموال" لمخدعها، وهَجم علٌه أهلها 

 ٌده الٌسرى، وألموا جثته للخنازٌر!

ُ أَنَّى ٌُْؤفَُكوَن ﴾ ]التوبة:    [، كما ٌمول المرآن الكرٌم.ٖٓ﴿ لَاتَلَُهُم َّللاَّ

ة وردت فً السنة ألسطورٍة لبٌحة ال   و"بدوي" هنا ٌمول معلمًا على تلن الحكاٌة الخرافٌَّة، والتً بُنٌِْت على أساس لصَّ

 عن خٌال مرٌض:تصدر إال 

ة الخٌالٌَّة معتمدٌن على والعٍة بسٌطة  "انظر بأّيِ هوٍس صاغ الُكتَّاب األوربٌون فً المرن الثالث عشر هذه المصَّ

 مذكورة فً سٌرة ابن هشام"!.

 وللشٌطان دوٌر مهم فً أساطٌر األوربٌٌن؛ فهو الملهم الحمٌمً للنبً، كما ٌمول "مونتكروس"، وهو راهٌب دومانٌكً، 

لد شعر بالحمد على "هٌركلٌس" البٌزنطً، نتٌجةً النتصاراته المتوالٌة على الفرس، فأعطى  -أي: الشٌطان  -فهو 

 "محمًدا" لبعض الهراطمة من الٌهود والنصارى لكً ٌُعلِّموه؛ حٌث كان أمًٌّا، وبالتالً فالنبً صنٌعة الشٌطان ذاته!
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مفنًدا دعاوى الغربٌٌن، وٌشرع فً تناُول  -ا آتاه هللا من علٍم وبصٌرة بم -وٌمضً "بدوي" كالفارس ٌُفّنِد هذا وذان  

ح الكثٌر من األمور. ة، والتً تُوّضِ  بعض النِّماط المهمَّ

رٌنا؛ فهً الرد األمثَُل على الفتن التً ٌُثار   وما أحرى أْن ٌُلمَى الضوُء على كتب هذا الرجل وبمٌَّة مؤلفات ُعلَمائنا وُمفّكِ

الدانمارن، وغٌرها من البالد، وإْن كان ٌحمد للمسلمٌن مظاهراتهم التً تنمُّ عن مشاعرهم، إال أنَّه ٌبمى غبارها فً 

تها وُسلطانها؛ حٌث تُخاِطب العمول والملوب. ة لوَّ  للحجَّ

ة هو رحمة هللا للبشرٌَّة جمعاء، وآخ -صلَّى هللا علٌه وسلَّم  -فالكلمة الصادلة تدلُّ على أنَّ "محمًدا"   ر لبس لنور النبوَّ

 على وجه األرض.

 http://www.alukah.net/culture/0/31540/#ixzz4sLQUaA7Eرابط الموضوع: 

   

هشام غصٌب : المفكر االردنً المهموم بالتمدم والدٌمولراطٌة والجدل العلمً 

 فً البلدان الشرلٌة.

 

  بل ٌستعٌنون بمناهجها وتحلٌالتها ، ) ( ٌتهم  االصٌلةٌعتبر هشام ؼصٌب من المفكرٌن الشرلٌٌن  الذٌن احتفظوا بماركس

رؼم الهزات التارٌخٌة العنٌفة التً عرفها الفكر الماركسً كونٌا، بفعل تؽٌرات سٌاسٌة والتصادٌة كبرى عرفها العالم ،  

حٌاء إرٌة ، وساهم فً احتفظ هشام ؼصٌب برإٌة ماركسٌة نمدٌة فً تناوله لعدد كبٌر من المضاٌا الثمافٌة والسٌاسٌة والفك

مفاهٌم ماركسٌة فً التداول المفاهٌمً والسٌاسً فً حمبة تارٌخٌة اعتمد فٌها "الجمٌع" بان الماركسٌة كنظرٌة وكطموح 

، خال من االستبداد والعسؾ والظلم ، مبنً على العدل والتوزٌع العادل للثروات ،انتهى كحلم جمٌل  تكوٌن مجتمع بدٌل

العولمة المتوحشة عنوان الحمبة الجدٌدة ،  واصبح االنسان اللٌبرالً هو االنسان االخٌر كما بشر ذلن وباتت اللٌبرالٌة و

فرانسٌس فوكوٌاما وصموٌل هنتؽتون فً تصورٌهما لمابعد انهٌار المنظومة االشتراكٌة. لكن حلم  المبشرٌن الجدد بنهاٌة 

مثال هشام أالحظ  نمضه و  نؽصه مفكرون ماركسٌون جدد من العالم وسٌادة اللٌبرالٌة المتوحشة كمدر حتمً ، لحسن 

ؼصٌب الذي لاده حلمه الجمٌل الى االهتمام  بمضٌة تطوٌر الوعً الجماهٌري  وتثوٌر الوعً العلمً لدى الطبمات 

 الكادحة المتضررة من عاللات االنتاج المابمة .

ٌب  انطاللا من كتابٌن وهما ضمن سلسلة تعرفت على بعض شذرات المفكر والفٌلسوؾ والفٌزٌابً* هشام ؼص

كبٌرة من الكتب العلمٌة والفلسفٌة التً انتجها واثرى بها المكتبة العربٌة ،  الكتاب االول الذي اطلعت علٌه هو، هل هنان 

عرفة . عمل عربً؟ لراءة نمدٌة لمشروع دمحم عابد الجابري ، والثانً جدل الوعً العلمً: اشكاالت االنتاج االجتماعً للم

 (االبستٌمولوجٌة)ففً الكتاب المخصص لنمد مشروع دمحم عابد الجابري، استثمر الدكتور هشام ؼصٌب العدة المنهجٌة و
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المعرفٌة البنٌوٌة الماركسٌة  فً نمد منهجٌات واستنتاجات دمحم عابد الجابري، وبروح علمٌة ٌطبعها تواضع العلماء  

لٌلٌة والجدالٌة للراحل الدكتورعابد الجابري، لم ٌمنعه تواضعه واعترافه باسهام ٌعترؾ الدكتور هشام ؼصٌب بالموة التح

الجابري فً تفكٌن اشكالٌات التراث االسالمً ، فً انتماد اطروحاته وتفكٌكها وتبٌان مثالٌتها وتهافت بعض المناهج 

 التحلٌلٌة المتبعة من طرفه.

"ان الجابري ٌبدي من البراعة فً فن الجدال ومن : ٌمول الدكتور هشام ؼصٌب فً نمده للجابري ما ٌلً 

صالة فً ابتكار المفهومات واستعمالها فً دراسة  تراثنا ما ٌجعل من الصعب حما على المارئ مماومة اؼراء الولوع األ

دران إن دوات نمده من دوأتحت تؤثٌره وسحره .فهو ٌلهب الوجدان والخٌال بسحر فكره بما ٌدفع المارئ الى تبنً  لؽته و

برع المفكرٌن المثالٌٌن فً الوطن أهمٌته وخطورته فً آن....فهو أحمٌمً لجوهر هذه اللؽة وتلن االدوات. ومن ذلن تنبع 

العربً الٌوم واكثرهم خطورة اٌضا لمدرته على النفاذ الى عمل المارئ واٌماعه بٌن شباكه السحرٌة المثالٌة ، مهما كان 

 لجنة التعببة الفكرٌة(-)الفكرالعلمً المادي ٌمصد به هنا الماركسً .8علمً المادي."هذا المارئ محصنا بالفكر  ال

سؤحاول باختصار مخل وؼٌر تام تبٌان بعض اوجه التنالض الفكري والنظري الموجود بٌن الجابري وهشام ؼصٌب 

 ، فً ثالث نماط :

وااللتزام بالمثالٌة على مستوى  ظاهر الجابري  بالمادٌة  على مستوى االسبلة والتساإالت والمعضالتت -8

ولد بٌن الدكتور ؼصٌب ذلن بجالء فً هذه الفمرة الهامة التً تإكد اصرار الجابري  -3-االجابات والحلول 

على أن باالمكان خلك مشروع نهضوي بعمل  ناهض، بدون مراعاة البنٌات االجتماعٌة الطبمٌة الحاملة 

صٌب ٌسمط فً نوع من الهٌؽلٌة وفصل تعسفً بٌن الفكرة للمشروع النهضوي ، اي ان الجابري حسب ؼ

وحاملها االجتماعً الضروري لها ، ووصؾ اسبلته بانها تحمل نوع من الذنب االٌدٌولوجً الذي ال ٌؽتفر، 

فالنهضة ، فً نظر من طرح السإال المذنب ، لٌست مسؤلة مادٌة اجتماعٌة معمدة لنرى ماذا ٌمول ؼصٌب :" 

ت حادة بٌن طبمات وفبات تسخر لتحمٌك اؼراضها كل ما فً حوزتها من اسلحة  وادوات تنطوي على تناحرا

)التصادٌة وسٌاسٌة وعسكرٌة وثمافٌة  ومعرفٌة واجتماعٌة عامة(. انها لٌست حضارة جدٌدة تبزغ شمسها على 

ؤلة فكرٌة انماض  حضارة لدٌمة تحتضر.وهً لٌست مسؤلة نضالٌة تمودها حركة تحرر تارٌخً، وانما هً مس

فً جوهرها: نهضة تبنى بعمل...كؤن عملٌة النمد العملً مشروع فكري محض  ٌتم بمعزل عن المجتمع  

 -2-ونزاعاته المرٌرة." 

ن الجابري ٌمٌم تفاضال ال أٌتهم المفكر ؼصٌب الجابري بانه ٌمارس تمٌٌزا عرلٌا ، حٌث عرلٌة الجابري : -3

خرى فٌفضل العمل الٌونانً أثنٌة على حساب مناطك جؽرافٌة إو تارٌخً وال علمً بٌن عمول مناطك جؽرافٌة

االوروبً على حساب العمول الهندٌة والصٌنٌة مثال فً تمسٌم ٌذكرنا ببعض تصنٌفات بعض  المستشرلٌن) 

جناس االخرى، ٌمول فضلٌة بٌولوجٌة وعملٌة للجنس االبٌض على حساب األأدعوا أبرنارد لوٌس مثال(  الذٌن 

هكذا بهذه السهولة والرعونة الفكرٌة، ٌعزز الجابري تحٌزا عرلٌا شام ؼصٌب فً هذه النمطة ما ٌلً :الدكتور ه

اوروبً المنبع والجذور ، طالما جلدنا به الؽربٌون .اذ ان الؽربٌٌن ال ٌفتؤون ٌروجون  الفكرة العرلٌة بؤنهم  هم 

اما نملة )العرب( واما مملدون )الٌابانٌون( .بل  وحدهم  المادرون على االبداع النظري .اما الشعوب االخرى فهم

 -9-ان هذا االدعاء ورد جلٌا صرٌحا  فً كتاب هتلر "كفاحً" ."

ٌمول هشام ؼصٌب : (ابستٌمولوجًمعري )=بمبرر  (االٌدٌولوجًالفكرانً )=انتمابٌة الجابري وتؽطٌته االدعاء  -2

ولراءه انه مدرن تمام االدران لالساس المادي فالجابري  ٌحاول ان ٌوهم نفسه  توضٌحا لهذه النمطة: " 

االجتماعً للفكر ، لكنه معنً بالتحلٌل  االبستٌمولوجً ، ومن ثم فهو لٌس ملزما بالتطرق الى هذا االساس الذي 

فعل روحً مستمل عن حركة المجتمع والتارٌخ ، وكؤن  المعرفًٌنتمً الى حمول معرفٌة اخرى ، وكؤن التحلٌل 

عزولة  تإثر علٌها  المإثرات  المادٌة االجتماعٌة من الخارج فمط .وهو تبرٌر  ٌنطوي على الفكر جزٌرة م

الفرق المنهجً بٌن المفكرٌن عابد   . -5-تصور خاطا للعاللة بٌن الماعدة المادٌة االجتماعٌة وبٌن الفكر .

تحلٌل العاللة بٌن الفكر والوالع الجابري وهشام ؼصٌب هو اساسا ان هذا االخٌر استعان بالمنهج الدٌالكتٌكً فً 

فً التحلٌل وانتماد المساهمات  لجنة التعببة الفكرٌة(-)مفكر لبنانً شٌوعً على شاكلة ووفك طرٌمة مهدي عامل

زمة أالفكرٌة للباحثٌن والمفكرٌن الذٌن اشتؽلوا بالفكر التنظٌري)ٌمكن هنان االستشهاد بكتاب مهدي عامل 
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سار التحلٌل المادي الجدلً إمة الحضارة العربٌة؟( ، فٌما حاول الجابري التخلص من زأم أالبرجوازٌات العربٌة 

وروبٌة وخاصة منهجٌة مٌشٌل فوكو وجان درٌدا ، التً واالنفتاح على بعض االجتهادات الفكرٌة والنظرٌة األ

 اعتبرت من طرؾ الماركسٌٌن الجدد مثالٌة جدٌدة لكن باسبلة مادٌة موضوعٌة.

الة كبٌرة الى الكتاب الثانً للمفكر هشام ؼصٌب، جدل الوعً العلمً: اشكاالت االنتاج لننتمل بعج

االجتماعً للمعرفة ، حٌث ٌبسط المفكر فكره بوضوح شدٌد حرٌص على منهجٌة علمٌة رصٌنة، مهووس بفكرة 

بعٌة للؽرب التمدم الحضاري وتجاوز التخلؾ، فالكتاب خرٌطة طرٌك من اجل الخروج من شرنمة التخلؾ والت

فً جمٌع مستواٌاتها ، الكتاب ٌحمل التزاما واضحا نحو  تطوٌر الوعً الجماهٌري لٌموم بادواره التنوٌرٌة 

ن تحمٌمها ان تجعلنا نحٌا حٌاة كرٌمة فً ظل ؤالمصٌرٌة لتحمٌك الثورة االجتماعٌة والثمافٌة والفكرٌة التً من ش

 نظمة التصادٌة وسٌاسٌة عادلة ومستنٌرة. أ

لٌات مفاهٌمٌة جدٌدة مثل مفهوم االستؽراب ولل للدلة آلمفكر هشام ؼصٌب استعان بعدة منهجٌة وا 

مهمة االستؽراب كآلٌة نظرٌة وعملٌة للحاق الحضاري بالؽرب عبر استكناه واستنطاق تراثه وفكره ومحاولة 

 .االستفادة من خبراته وتجاربه وعلومه بدون السموط فً شركه واستٌالبه 

فاالستؽراب هو سبٌلنا المتالن االدوات المفكر هشام ؼصٌب فً تمدٌمه لمفهوم االستؽراب** :ٌمول  

المعرفٌة والنمدٌة الالزمة  لتحرٌر  نظرتنا الى االمور من اسار التحٌز الؽربً، ومن ثم  لالنفتاح على ماضٌنا 

لتحرر من هذه الهٌمنة هو معرفة وعلى الحضارات العالمٌة المتنوعة وفهمها وتفهمها .... والشرط االساسً ل

الخصم معرفة دلٌمة على جمٌع الصعد.ولكن بالنظر  الى رلً الخصم وارتمابه  وتمدمه ، فلٌس فً ممدورنا 

   -3-معرفته او فهمه اال بمعاناة تراثه الحدٌث  وباستعمال ادوات معرفٌة ونمدٌة مستمدة من ذاته."

طرٌك للتمدم واالزدهار الحضاري ؟ ٌمول هشام جوابا ترى ماذا ٌمترح علٌنا هشام ؼصٌب كخارطة 

نهضة ثمافٌة على ؼرار النهضة االوروبٌة ولم نعان ثورة علمٌة وال ثورة فلسفٌة  لم نعانعلى هذا السإال :" 

وال اصالحا دٌنٌا جماهٌرٌا وال ثورة زراعٌة وال ثورة صناعٌة وال ثورات اجتماعٌة سٌاسٌة فً اتجاه بناء 

 -7- دٌثة.وعلٌه ، فان هذه المهمات )الثورات( مازالت تنتظر من ٌحممها من لوى اجتماعٌة  صاعدة.."الدولة الح

المفكر الماركسً هشام ؼصٌب فً سبٌل بحثه عن اسباب تخلفنا ومسإولٌة االخراي المستعمر 

ة جهود  شعوبنا دامته ، ٌتهم بشكل واضح وجلً االستعمار االمبرٌالً فً عرللإاالوروبً والؽربً عموما فً 

جل بناء ممومات الدولة الحدٌثة ، عبر تشجٌع  بل وخلك تنظٌمات وتعبٌرات ماضوٌة تٌسر لالستعمار أمن 

وطاننا، متواطبا من اجل استدامة تبعٌتنا له كما ٌحمل المسإولٌة كذلن للحمالت االستشرالٌة فرص البماء ناهبا أل

تشوٌه صورنا امام العالم ، ٌمول توضٌحا لهذه الفكرة الهامة :" التً مهدت الحتالل اوطاننا وتزوٌر تارٌخنا و

فكوننا الطرؾ المسحوق فً شبكة الهٌمنة التً تسود جزءا كبٌرا من عالم الٌوم ٌفرض  علٌنا ان نتخطى ذاتنا 

الى رحاب حضارة الطرؾ المهٌمن، وان ندن لالع هٌمنته باستعمال االسلحة التً  صنعها هو عٌنه وأخضعنا 

ا ، وفً ممدمتها الفكر العلمً.لهذا السبب ، ٌلجؤ  الطرؾ المهٌمن الى اعالة هذه العملٌة بصرؾ نظرنا بعٌدا به

عن جوهره وادوات منعته بدفعه اما باتجاه الماضً ، وذلن بتعزٌز الفبات المحافظة فً مجتمعنا ، وإما فً اتجاه 

مام عملٌة أالطرؾ الؽربً المهٌمن الى تٌسٌر السبل  الصورة االٌدٌولوجٌة الوهمٌة  بصدد ذاته....ولهذا ٌلجؤ

اعادة انتاج  البنى االجتماعٌة وانماط االنتاج المدٌمة فً مجتمعنا.فهو ٌسعى الى اعالة عملٌة التحدٌث الشامل 

....فالوظٌفة االساسٌة  لالستشراق هً التزوٌر التارٌخً ، وخلك  صورة ملتوٌة مشوهة للشرق تنسجم ونٌة 

ً استعباد الشرق واستؽالله ونهبه ، وذلن من اجل تسخٌرها فً لهر الشرلً وتحطٌم انسانٌته وتحوٌله الؽرب ف

 . -1-من ثم الى ظل ، مجرد ظل للصورة المشوهة." 

جل رفع الوعً أالمفكر هشام ؼصٌب طالة فكرٌة وفلسفٌة ابداعٌة هابلة سخر كل امكاناته من   

عن التزام المثمفٌن  اشرس اة المتمٌزة التً تعٌشها شعوبنا ، لذلن نراه مدافعالجماهٌري بمتطلبات المرحلة الدلٌم

والمفكرٌن بمضاٌا شعوبهم ، فهو ضد نظرٌة الفن من اجل الفن اواالدب من اجل التذوق والجمال فمط ، بل هو 

رٌن نخبوٌتهم مهووس الى حد كبٌر بمضاٌا الدٌمولراطٌة والتمدم  لذلن نراه ٌعٌب على بعض المثمفٌن والمفك

ن فرصتنا للحاق الحضاري باآلخر المتطور أوتعالٌهم على  الفبات الكادحة وهمومها ، ٌرى الدكتور هشام 
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ي البد من المٌام بمهمات ثورٌة كبٌرة تبدأ  أثره ومناهجه بدون الذوبان فٌه أممكن ومنظور ولكن  البد ان نمتفً 

بالالعمل الممدس وثورة ثمافٌة وصناعٌة ممهده للثورة  من االصالح دٌنً والمضاء على ما ٌسمٌه المفكر

االجتماعٌة السٌاسٌة الشاملة ، فً ترابط جدلً بٌن الفكر والوالع ، اي ان اٌجاد الحامل االجتماعً للثورة 

 االجتماعٌة والسٌاسٌة ضروري للمٌام بالمهمات الدٌمولراطٌة والثورٌة  على صعٌدي النظرٌة والممارسة..

 المراجع :

  8473حصل على درجة الدكتوراة فً الفٌزٌاء النظرٌة من جامعة لٌـــــدز ) برٌطانٌا( عام *هشام ؼصٌب. 
هشام ؼصٌب : هل هنان عمل عربً ؟ لراءة نمدٌة لمشروع دمحم عابد الجابري ، دار التنوٌرالعلمً للنشر -8 

 83والتوزٌع طبعة اولى ص 

نمدٌة لمشروع دمحم عابد الجابري ، دار التنوٌرالعلمً للنشر  هشام ؼصٌب : هل هنان عمل عربً ؟ لراءة -3

 85والتوزٌع طبعة اولى ص 

هشام ؼصٌب : هل هنان عمل عربً ؟ لراءة نمدٌة لمشروع دمحم عابد الجابري ، دار التنوٌرالعلمً للنشر  -9

 38والتوزٌع طبعة اولى ص

بد الجابري ، دار التنوٌرالعلمً للنشر هشام ؼصٌب : هل هنان عمل عربً ؟ لراءة نمدٌة لمشروع دمحم عا -5

 91والتوزٌع طبعة اولى ص

** مفهوم االستؽراب استعمله كذلن المفكر المصري الكبٌر حسن حنفً وعنون به مشروعه الفكري ممدمة فً 

 علم االستؽراب ، لكن االسبمٌة االستعماالتٌة للمفهوم هً للمفكر االردنً هشام ؼصٌب.

 18-10ص  8443ً العلمً ، الطبعة االولى هشام ؼصٌب : جدل الوع-3

 49ص  8443هشام ؼصٌب : جدل الوعً العلمً ، الطبعة االولى  -7

 808ص  8443هشام ؼصٌب : جدل الوعً العلمً ، الطبعة االولى  -1

تم االستناد كما بدأنا المول الى أجزاء كبٌرة من مماالت الكاتب المغربً أنغٌر بوبكر المنسك 

المغرب، حول المفكرٌن المذكورٌن وهو الباحث –االمازٌغٌة لحموق االنسان  الوطنً للعصبة

  فً لضاٌا حموق االنسان  والدٌمولراطٌة والتعدد الثمافً .

 انتهى الملف                                 

 لجنة التعبئة الفكرٌة 

 فً مفوضٌة االعالم والتعبئة الفكرٌة 

 فً حركة فتح

 1ٕٔٓفلسطٌن سبتمبر 


