


 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 



 

 2 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 



 

 4 

 

 

 

                    
 

   انهيار إنسانية اإلنسان :الكتاب 
 .قراءة فكرية سياسية

  فكريةدراسات  :املوضوع. 
   الدكتور عزت السيد أحمد: املؤلف. 
 صفحة 831 :عدد الصفحات. 
  81=  5ب : الصفحة قياس x 42. 
  للنشر العالم العربي: اشرن  ال. 
  عمان. 
 م0215: الطبعة األوىل. 
  م 1/9/0215 :تاريخ. 
  تصميم الغالف بريشة بيلسان. 
 الحقوق جميعها محفوظة. 

من ٰهذا الكتاب أو نشره، أو فصل منه، متنع طباعة 
وجيب  .دون موافقة خطي ة من الن اشر أو املؤلف

التوثيق لدى اقتباس أي مراعاة أصول االقتباس و 
 .نصوص أو شواهد من الكتاب

  بريد إلكرتوين : sameah3@gmail.com  



 

 5 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 6 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7 

 
 
 

 
 

انهياااااااار إنساااااااانية اإلنساااااااان ا ااااااا   فيااااااا  
المجااااااااا حفياااااااا  الحقيقااااااااة  حفاااااااي تناااااااااق  ماااااااا   
. الحقيقاااااااة حفيااااااا  مةابقاااااااة أح موافقاااااااة للحقيقاااااااة

موافقااااااااة المسااااااااةلة مسااااااااةلة حقيقااااااااة  حالحقيقااااااااة 
هناااا اسساااا  الااا   . المعلاااوم عااال المعلاااوم عنااا 

 .نبني علي 
املسألة ليست مسألة هجوم علٰى اإلنسان أو اإلنسانية، وال انفعاال منها 

 .بل من اإلنسان أو طائفة من الناس
ا جيدة واهنارت لسبب  إن  القول باهنيار إنسانية اإلنسان يعين منطقيًّا أهن 

وٰهذا . قيًّا أيضًا إمكانية أن تعود إىٰل السواء واالستواءأو آلخر، وٰهذا يعين منط
اإلنسان بالعام شيء وباملطلق شيء، أنا أحتدث عن . حمال يف حقيقة األمر

اإلنسان بالعام فاسد أميل إىٰل الظلم مبطلق مفهوم . اإلنسان بالعام ال باملطلق
 .الظلم

إمنا هي علٰى ما هي عليه ٰهذا يعين أن ُه ال يوجد اهنيار إلنسانية اإلنسان و 
 طبيعتها، فكيف نقول باهنيار إنسانية اإلنسان؟
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الوجاااااااه األول هاااااااو إعاااااااالن اهنياااااااار . هناااااااا  ااااااان أماااااااام وجهااااااا  للمساااااااألة
والوجاااااه األول هاااااو االصاااااال  . أساااااطورة الصاااااورة اااطةاااااة لينساااااانية واإلنساااااانية

عااااان  كناياااااة... إنسااااااين، إنساااااانية: يقولاااااون: أو املفهاااااوم الشاااااائع عااااام اإلنساااااانية
السااااالود ااياااااد، األخالقاااااي، النبيااااال بكااااال مشاااااتقات ٰهاااااذه املساااااميات وضااااارو ا 

 .وتفرعاهتا
ٰهذا االقرتان من . إذن لفظ إنسانية مقرتن يف الذهن العام باألصالة والنبل

 أين جاء؟ كيف جاء؟
ٰهذه الصفة جاءت من املقارنة . احلقيقة أن ُه جاء بالتجين علٰى عامل احليوان

. حيوان: يف كل اجملتمعات يشتمون أحدا بقوهلم. عامل احليوان أو املقايسة مع
ا عن إنسان ينعتونه باحليوانية، البهيمية، اهلمجية  وعندما يصدر سلود سيء جدًّ

وعندما يصل عدوان اإلنسان حدوداً ال تطلق يصفونه (... اهلمج هم احليوانات)
 .بالوحشية نسبة إىٰل الوحوش

اإلنسان أن ُه يعتدي علٰى احليوان بكل أنواعه  احلقيقة اليت جيب أن يدركها
عندما يصف سلوكات البشر السيةة أو الدموية بالوحشية أو احليوانية أو 

لقد صرنا . ٰهذه ليست رد ة فعل أبداً، ٰهذه حقيقة مل تعد قابلة للشك. اهلمجية
 نعرف عامل احليوان جيداً، ال نعرف كل شيء، وٰلكن  ما نعرفه يقول إن عامل

بل فيه مدهشات مما ينسب إىٰل اإلنسان من . احليوان منظم منطقي ال خلل فيه
 .رفق وحنان ورقة وتنظيم

اهنيااار إنسااانية اإلنسااان ال يتوقااف عنااد ٰهااذه .  اان أمااام ماايي ماان فاايي
اهنيااار إنسااانية اإلنسااان . املشاااهد العريضااة القليلااة الاايت قاادمناها يف ٰهااذا الكتاااب

 . ة من نوع آخر، وقفة حتليلية فلسفية خمتلفةيستحق أيضاً وقفة حتليلي
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األول  : بقي أن نشري ختاماً إىٰل أن ٰهذا الكتاب ينقسم تارخيياً إىٰل قسم 
م وهو الفصل األول والثاين، والفصول اأُلْخَرٰى كتبت مع 4222كتب عام 

بدايات الثورة السورية، انتظمت حتت فكرة العنوان الذي كنت أريد به استكمال 
 .صل الثاينالف

إذن، اهنيار إنسانية اإلنسان ليست فكارة نابعاة مان وحاي الثاورة الساورية الايت 
إطالقااااً، اهنياااار إنساااانية اإلمساااان . قلبااات كااال املاااوامين وفضاااض ماااا ال  كااان فضاااحه

عندما قرأت الكتب اليت كتبات حتات عناوان إنساانية . حقيقة قائمة قبل ۤذلَك بكثري
كناااات أقااااف أمااااام ... وم، واإلنساااااد ۤذلاااَك اجملهااااولاإلنساااان، واإلنساااااد ۤذلااااَك املعلاااا

... حقيقاااة خمتلفاااة متامااااً، مل تكااان الفكااارة متحاااددة متامااااً يف ذهاااين يف حقيقاااة األمااار
 .وۤلكنا َها كانت تدور يف ٰهذا الفلك

أول خطوة علٰى ٰهذا الطريق كانت ردي علٰى حممد عاباد اااابري يف حقاو  
 .اإلنسان اإلنسان حتت عنوان العدوان أساس حلقو 

وٰلكاان قبلهاااا بنحاااو عشااار سااانوات كاناات نقطاااة انطاااال  مااان ماوياااة ُأْخاااَرٰى يف 
سلسلة مقاالت نشرهتا يف جيدة احلياة اللندنية ومريها يف ۤذلَك احل  واجتمعت يف 

يف ٰهااذا الفكاار . م بدمشااق8992كتاااا اهنااري أسااطورة  السااالم  الااذي صاادر عااام 
باحلرب، وال يوجد سالم إال بالعدوان علٰى  فكرة أساسية هي أن  ال يوجد سالم إال

وماان    فاامن  مااا يساامى السااالم العاااملي وهاام ال أساااس لااه ماان الصااحة، ... اآلخاارين
 .وسالم متوامن بَاْ َ طرف  شبه أسطورة ال تتحقق إال باالستثناء

علٰى أي حال، كنت أنوي استكمال اجملتمع واجملتمع املدين يف حبث مستقل 
ساتكمال مشااكلة حقاو  اإلنساان الايت يااتم تساوقها تساويقاً مثارياً مااع مطاول، ومعاه ا

ماااا فيهاااا مااان تناقضاااات نااااهيكم عااان طبيعاااة التساااويق وطبيعاااة املساااوق  الااايت تفااار  
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وٰلكااان  املشاااروع  كليهماااا . علياااك أن تضاااع أماااامهم عشااارات عالماااات االساااتفهام
 .تعطال بسبب كثرة املشامل عرب السنوات السابقة

رية وماااا أثارتاااه مااان حقاااائق وتاااداعيات وجااادت نفساااي أماااام ماااع الثاااورة الساااو 
مقاالت مري قليلة يف سيا  اهنيار إنسانية اإلنساان، منهاا ماا نشار يف كتاخ اأُلْخاَرٰى 

 .اليت أدت إليها املأساة السوري ة، ومنها ما وجد مكانه يف ٰهذا الكتاب
ا بارمت يف أي مع الثورة السورية برمت حقيقة اهنيار إنسانية اإلنسان أكثار مما

. وقااات مضاااى مااان تاااارخيي بااال ومااان التااااريل البشاااري كلاااه يف حااادود علماااي وقاااراءاي
إىٰل الثورة الساورية الايت : ولۤذلك كان إهداء ٰهذا الكتاب مع سلسلة الكتب اأُلْخَرىٰ 

 .عرت ااميع متاماً 
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كثياااااااااااااااراا ماااااااااااااااا تمااااااااااااااار  الكلماااااااااااااااات 
حاال ااااة حات باااايل ذوايااااا اس هااااان ماااارحر 
سحابة الصيف مل دحن تثير أ  تساؤل عال 

حهلام … ذبيعتها  أساسها  أبعادها  غاياتهاا
معرفاة جرًّا مل ه ه التساؤالت التي تتيح لناا 
 .(1)الميدان ال يل نتحرك في  حنتجادل

هذا الضرب من املعرفة واجب ال نافل، ألن ه من املعيب للمرء أمام ذاته 
على األقل أن يكتشف بعد فوات األوان أن ه كان يناقش وجيادل يف مفاهيم مل 

 .يكن يفقه أو يعرف معانيها
ماااااان يقااااااع يف مثاااااال  واحلااااااق  أن ااااااه ماااااان الص ااااااعب أن نتوجااااااه باااااااللوم إىل كاااااال  

هاااااااااذه اهلفاااااااااوة، ألن  هاااااااااذه الكلماااااااااات أو االصاااااااااطالحات مالبااااااااااً ماااااااااا تتمتاااااااااع 
خبصااااااائا تعلهااااااا تنساااااااب إىل األذهااااااان انسااااااياب املاااااااء يف اااااااادول، فتتعاماااااال 
ااااااا تركيبااااااات  معهااااااا بالبساااااااطة أو حبساااااان الني ااااااة، وماااااان أهاااااام هااااااذه ااصااااااائا أهن 

ألمثلااااااااة وجاااااااادنا وإذا أردنااااااااا نعاااااااادد ا. مألوفااااااااة، أو اشااااااااتقاقات اااااااااذور مألوفااااااااة
ااااااا يصااااااعب حصاااااارها إذا  اااااان اقتصاااااارنا علااااااى  أنفساااااانا أمااااااام سلساااااالة طويلااااااة رمب 
الداللااااااة اللغوي ااااااة الفصاااااايحة وحاااااادها ملااااااا يفاااااارت  أن يكااااااون متفقاااااااً عليااااااه ماااااان 
اصاااااطالحات، فكياااااف لاااااو امتاااااد بناااااا العاااااد  إىل األخطااااااء الشاااااائعة ومريهاااااا مماااااا 

                                                           

، ونشر علٰى حلقات يف جريدة تشرين السورية يف الشهر م4222تشرين الثاين عام يف كتب ٰهذا الفصل ا  (  8)
 . م4222ذاته من عام 
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ي األمثلااااة ولكاااان ذلااااك ال  نااااع ماااان ذكاااار بعاااا…  كاااان أن يناااادره يف إطارهااااا
: الاااااايت تسااااااتحق الوقااااااوف عناااااادها وقفااااااات تتفاااااااوت يف مااااااداها وأ يتهااااااا، مثاااااال

ومااااري ذلااااك كثااااري ممااااا يطياااال … بطبيعتااااه، ااااااوهر، كافااااة األمااااور ومااااري األمااااور
 .بنا السرد

  المجتمع والمجتمع المدني
علاااااااااااى الاااااااااااذي يعنيناااااااااااا هاااااااااااو اصاااااااااااطال  شااااااااااااع يف أجوائناااااااااااا الفكري اااااااااااة 

اجملتماااااااااع )، هاااااااااذا االصااااااااطال  هااااااااو واالجتماعي ااااااااة منااااااااذ ممااااااااان لااااااااي  بالبعيااااااااد
فمااااا معااااا اجملتمااااع املاااادين؟ وهاااال خيتلااااف عاااان اجملتمااااع مبفهومااااه اللغااااوي (. املاااادين

أو الشاااااائع أو االصاااااطالحي؟ ومااااان    مبااااااذا  تاااااام اجملتماااااع املااااادين عااااان اجملتماااااع 
 حَّت  استحق ما أضيف إليه، أي املدين؟

م أن تطلاااااق لفظاااااة مااااان الن ااااااحيت  اللغوي اااااة واالصاااااطالحي ة تطلاااااق، ال جياااااو 
اجملتماااااع إال علاااااى ااماعاااااة البشاااااريةي والبشااااارية حصاااااراً، شاااااريطة حتقاااااق  موعاااااة 
ماااااان الشاااااارو  وااصااااااائا، يف طليعتهااااااا االسااااااتقرار ووجااااااود البااااااا املؤسساااااااتي ة 

أي ال جيااااوم إطالقهااااا أبااااداً علااااى أي نااااوع ماااان الطااااري وال . والوظائفي ااااة والفكري ااااة
تساااااتحق ااماعاااااة البشاااااري ة أن يطلاااااق  احلياااااوان لتعاااااذر حتقاااااق الشااااارو  الااااايت  اااااا

 .عليها لفظ اجملتمع
ا يطلق على  موعة األفراد من البشر  ولنالحظ هنا أن لفظ ااماعة إمن 
اليت ينتظمها أمر طارئ، أو حادث عار  ال تتحقق فيه الشرو  وااصائا 
اليت تسمض لنا أن نسبغ عليها صفة اجملتمع وامسه، ولذلك فمن  لفظة ااماعة 
توم على اإلنسان واحليوان يف آن معا، ألن  انتظام البشر االتفاقي أو العشوائي 
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على شكل  موعة، ألي  سبب من األسباب، يشبه من حيث املبدأ انتظام 
مجاعة احليوان على  و من االتفا  أو العشواء أو الغريزة يف مكان واحد سيان  

فمن  . غرافي ة أو املناخي ة أو مري ذلككان مكان الطعام أو ورد املاء أو البيةة اا
كان لفظ ااماعة جائزًا على اجملموعة من البشر واحليوان يف آن واحد، فمن  
اماعة الطري أو احليوان، اليت تتحقق فيها  موعة من الشرو  وااصائا 
املقابلة للشرو  وااصائا املكونة للمجتمع، أمساء ال تطلق وال جيوم أن تطلق 

 .القطيع، والسرب: إلنسان مثلعلى ا
وطاملا أن  لفظة اجملتمع مري جائزة إال على اإلنسان مبا هو إنسان، ومبا 
حمقق يف اجتماعه مع اآلخرين من بين جنسه  موعة من الشرو  وااصائا 
اليت ال جيوم أن يطلق هذا اللفظ عليه، أي اجتماع البشر، من دون حتققها، 

إىل اجملتمع؟ وما الشرو  وااصائا ااديدة اليت  فلماذا أضيفت لفظة املدين
ا  ومل يعد الالمم تأكيد أن اجملتمع للبشر وحدهم انضافت أو أضيفت إىل اجملتمع ا

 اجملتمع املدين؟: حَّت  استحق أن يضاف إليه لفظ املدين ليغدو
قد نشأت مع ( احلالة املدنية لينسان)من الغين عن التعريف أن اصطال  

جون لوك وكذلك  رحسو حفولتير حديدرحلتنوير يف أوربا وال سيما فالسفة ا
احلالة )وقد كان باعث توليد هذا االصطال  هو الت مييز ب  … حتوما  هوبز

، لتغدو احلالة الط بيعي ة هي (احلالة الط بيعي ة لينسان)و( اهلمجي ة، احلالة الوحشية
ود إليها بعدما شو هتها مطامع اإلنسان احلالة املدني ة، احلالة اليت جيب أن يع

أي إن  احلالة املدني ة لينسان هي حالة اإلنسان مبا هو … وسلوكاته اااطةة
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واحلالة املدني ة هذه هي ما يقصد باجملتمع املدين . إنسان، احلالة الطبيعية لينسان
 .بصورة أو بأخرى

سفة الذين نشأ على إذا كان أولةك الفال: والسؤال الذي يفر  ذاته اآلن
أيديهم اصطال  احلالة املدني ة قد تطرفوا باهتام اإلنسان باهلمجي ة والوحشية، 
فقالوا باحلالة املدنية املساوية للمجتمع املدين، فلماذا نشأ اصطال  اجملتمع املدين 
يف أوربا وأمريكا يف العصر الراهن؟ ألي  هذا تطرفًا جديدًا يف اهتام اإلنسان 

 ة ووحشية جديدة؟ مجي  
 !! ن هنا يف حقيقة األمر أمام مشكلة

يف بداية األمر هنا  ن لن جنعل اجملتمع العرا، وال اجملتمعات املتخلفة من 
ا سنقف عند اجملتمع األورا واألمريكي الذي  مدار احلديث ألن  هلا شأهنا، وإمن 

ر من ثالثة قرون، نشأ هذا االصطال  يف حضنه مرت ي املرة األوىل منذ أكث
 .والثانية اآلن

 تماااااااع مااااااادين، / مناااااااذ ثالثاااااااة قااااااارون حتاااااااول األوربياااااااون إىل حالاااااااة مدني اااااااة
تاااااااوم احلالااااااة الوحشااااااية واهلمجي ااااااة، والساااااايا  التااااااارخيي للمجتمااااااع األورا منااااااذ 
ثالثااااااة قاااااارون سااااااابقة ياااااادل علااااااى أن ااااااه كااااااان يف حركااااااة صاااااااعدة علااااااى خمتلااااااف 

أي إن اااااه يف أساااااوأ تقااااادير … ي اااااة، الفكري اااااةاألصاااااعدةي احلضااااااري ة، املدنياااااة، العلم
قاااااااد حاااااااافظ علاااااااى احلالاااااااة املدني اااااااة، ويف التقااااااادير املنطقاااااااي قاااااااد ارتقاااااااى باحلالاااااااة 

فماااااا الاااااذي حااااادث بعاااااد كااااال  هاااااذا . املدني اااااة شااااايةاً فشااااايةاً ساااااحابة ثالثاااااة قااااارون
االرتقااااااء حاااااَّت نعاااااود إىل نقطاااااة الصااااافر ذاهتااااااي نقطاااااة الاااااذهاب إىل أن  اإلنساااااان 

 جي ااااااااة، وضاااااااارورة حتااااااااول اإلنسااااااااان ماااااااان جديااااااااد إىل حالااااااااة يعاااااااايش يف حالااااااااة 
، (سااااوبر مااااان)ألااااي  يعااااين هااااذا أن  اإلنسااااان حتااااول إىل إنسااااان خااااار  . مدني ااااة
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إنساااااااان  ااااااااوم يف إنساااااااانيته،  نيتشااااااا  إنساااااااان أكثااااااار مااااااان إنساااااااان، أو بتعباااااااري 
ا  ؟…إنسان جدًّا جدًّا جدًّ

إبان نشأة اصطال   إن  ما تدر اإلشارة إليه هنا هو أن  اجملتمع األورا
احلالة املدنية لينسان كان مشا اً للمجتمع العرا املعاصر على خمتلف األصعدة 
واملستويات، وإذ نادى املفكرون باالنتقال إىل احلالة املدنية فمن مقصدهم من 
. ذلك كان تاوم حالة التخلف اليت يعاين منها اجملتمع األورا، وقد تاومها فعالً 

نغمة الدعوة إىل اجملتمع املدين يف الفكرين األورا واألمريكي املعاصرين أم ا عودة 
ا كانت مستندة إىل نظرة مقارنة مع اجملتمعات األخرى، اجملتمعات املتخلفة،  فممن 
ليغدو املقصد من ذلك ادعاء أن  اجملتمع األمريكي واجملتمع األورا يعيشان 

تمعات األخرى تعيش حالة الالإنساني ة، احلالة اإلنساني ة لينسان، فيما اجمل
ولي  من أجل االنتقال احلالة اإلنساني ة ااارقة، السوبرمانية، اجملاومة … اهلمجي ة

أي إن  الفر  ب  الدعوت  هو فر  أخالقي ال . لينساني ة باملعا النيتشوي
سوء الني ة هو وضعي، ففيما كانت النية احلسنة حتكم توجه فالسفة التنوير، فمن  

 .الذي لف  توجهات املفكرين املعاصرين يف العامل الغرا
اإلنسان يف كل  أحواله إنسان، ولي  . هنا يف حقيقة األمر تت ضض األمور

ولكن  الذي يتغري هو بنية … يتغري فيه شيء فنوامعه وميوله وأهواؤه واحدة
وهذا التغري تغري نسخ، أي  .اجملتمع واألمة والعقلي ة اليت حتكم هذا اجملتمع

منسوب ومقارن مع اجملتمعات األخرى، فمم ا أن يكون متخلفًا أو متحضرًا أي 
ومعروف أن اجملتمع املتخلف يعاين من ضروب من . مدنيًّا بصيغة من الصيغ

املشكالت تعله مدانيًا للحالة اهلمجية أو الوحشية، واجملتمع املتحضر يعيش 
رقي احلضاري مبختلف أبعاده، هو الذي جيعله مستحقًّا حالة  كن وصفها بال
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دون أن يعين ذلك أن أبناء اجملتمع املتحضر هم وحدهم . تسمية اجملتمع املدين
 .البشر وأبناء اجملتمعات املتخلفة خاره دائرة البشر

إن  ختلف اجملتمعات وحتضرها سريورة تارخيي ة هلا قوانينها وضوابطها اليت 
كم  ا، فال نستطيع أن ننقل اجملتمع أو األمة من التخلف إىل التقدم يتعذر الت ح

… أو الت حضر جبرة قلم، وال برمبة فرد، وال بسيل من الكتابات أو التصرحيات
أمة سريورة تارخيي ة صاعدة نسبياً، ناملة نسبياً، وهذا الصعود / فلكل  تمع

ككرة الثلج اليت يصعب إيقافها   والنزول حيتاه إىل قرون كثرية ال قليلة، وكال ا
األمة من احلالة / و ذا املعا فمن انتقال اجملتمع.. إذا هي بدأت بالتدحره

اهلمجي ة إىل احلالة املدنية هو انتقال من التخلف إىل التحضر، من التخلف إىل 
فمن  ومن    . التقدم، ولي  انتقااًل من احلالة الالإنساني ة إىل احلالة اإلنساني ة
 .تسمية اجملتمع املدين ال تعدو كوهنا تديداً لفظيًّا ملسمى قدمي

هنا قد تثار بعي االعرتاضات اليت تزعم أن  اجملتمع املدين إمنا مسي 
باجملتمع املدين لتحقق بعي ااصائا فيه مري املوجودة يف اجملتمعات األخرى 

ومن    فمن  كل كالمنا … اامعيات األهلي ة، املؤسساتية، الد قراطية: مثل
 !!السابق سيغدو بال معا

إن  مناقشة هذا االعرتا  تستوجب مبحثاً خاصًّا، ولكن باختصار شديد 
إذا كانت هذه ااصائا قد حتققت يف  تمع سابق مومل يف : أسأل هنا
فهل جيوم أن … البابلي أو الفينيقي أو اليوناين أو اإلسالمي: التاريل مثل
ا تؤكد سابق كالمنا كله نسميه  تم عًا مدنيًّا أم ال؟؟ إذا كانت اإلجابة بنعم فمهن 

من أن  هذه احلالة املدني ة أو اجملتمع املدين إمنا هي تسمية جديدة ملسمى قدمي، 
ال، فبأي حق  حترم تلك اجملتمعات  وإن كانت اإلجابة با. وحالة تارخيي ة متكررة
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م من حتقيقها كل خصائصه وشروطه؟ ألي  السابقة من هذا االسم على الرم
 !هذا تناقضاً ودليل هتافت؟

 ما جدوى كل  هذا الكالم؟: والسؤال الذي ينبغي أن يطر  اآلن هو
من حمي العبث أن يكون الكالم بال جدوى، أو بال مقصد وماية، 

فمن مل تبد مايتنا واضحة من سابق سيا  . ولسنا من دعاة العبث يف شيء
 :  مث ة مشكلة كبرية يف ذلك من حيث املبدأ، فمن نا نصر   ا هناالكالم، ولي

إن ما نريد قوله هو ضرورة الرتكيز على املضمون بغي الن ظر عن الشكل 
إن كان املقصود بالتحول إىل احلالة املدني ة لينسان، . الذي قد خيتلف ويتباين

على التخلف، وهذا ما أفهمه  ببناء اجملتمع املدين، هو االرتقاء باجملتمع والقضاء
من قيام اجملتمع املدين، فهذا يعين بالضرورة املنطقية أن املطلوب منا مجيعاً، على 
خمتلف األصعدة واملستويات واالنتماءات هو حماربة التخلف واالرتقاء باجملتمع 

 .يف خمتلف امليادين
؟؟ أنا لست (الغري)أم ا إذا كان املقصود أو املراد مري ذلك فما هو هذا 

 .أعرفه
 في خصائص المجتمع المدني

ا خصومه، بأن  اجملتمع  قد يعرت  هنا بعي أنصاار اجملتمع املدين، وُرمب 
املدين قد مسي باجملتمع املدين ألن ه خيتلف مفهوميًّا عن اجملتمع مبا هاو  تمع، 
 بقيامه أصاًل على بعي دعائم حمددة وخاصة، أي النطاوائه على خصائا مري

احلرية، واحلرية السياسية، والد قراطية، : موجاودة يف اجملتمعات اأُلْخَرى، مثل
وتداول السلطة، واامعيات األهلي ة، واملؤساساتية، ومري ذلك من جيري يف هذا 
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ومن    فمن  كل كالمنا السابق سيغدو بال ... السيا  من خصائا ومزايا
 !!معا

هيجل وجب مبحثًا خاصًّا، ورجوعًا إىل إن  مناقشة هذا االعرتا  تست
إضافة إىل فالسفة التنوير، ومن    التطورات اليت طرأت  حماركس حجرامشي 

 :على املفهومي تذيراً وتغيرياً، ولكن دعونا نتساءل هنا باختصار شديد
إذا كانت هذه ااصائا قد حتققت يف  تمع سابق مومل يف التاريل 

فهل جيوم أن نسميه … ي أو اليوناين أو اإلسالميالبابلي أو الفينيق: مثل
ا تؤكد سابق كالمنا كله من أن    تمعًا مدنيًّا أم ال؟؟ إذا كانت اإلجابة بنعم فمهن 
هذه احلالة املدني ة أو اجملتمع املدين إمنا هي تسمية جديدة ملسمى قدمي، وحالة 

حترم تلك اجملتمعات السابقة  ال، فبأي حق   وإن كانت اإلجابة با. تارخيي ة متكررة
من هذا االسم على الر مم من حتقيقها كل خصائصه وشروطه؟ ألي  هذا 

 !تناقضاً ودليل هتافت؟
ولكن، على أي حال، وعلى الر مم من ذهابنا إىل عدم وجود فر  ب  
اجملتمع واجملتمع املدين، من حيث املبدأ على أقل تقدير، إال  أن نا ال نستطيع أن 

نكر أن  مث ة فوار  ب  االصطالح ، و ن ال ننكر ذلك أصاًل، فمذا كنا قد ن
حددنا اجملتمع قبل قليل بأنه مجاعة البشر اليت تتحقق فيها بعي ااصائا 
والشرو ، فمن  اجملتمع املدين هو اجملتمع ذاته مع حتقق بعي ااصائا والشرو  

ها، ولكنهم وإن اختلفوا يف كثري األخرى اليت اختلف الباحثون يف عددها وحدود
من القضايا فقد اتفقوا على  موعة من ااصائا والشرو  اليت تسم اجملتمع 

الديمقراذية  ، والحرية: املدين،  كن إمجاهلا يف النقا  اام  التالية وهي
 .الجمعيات اسهلية، وحالمؤساساتية، ححقوق اإلنسان
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ا اليت تعد  أساسًا ال يستغا عنه من الواضض متامًا هنا أن  هذه ااصائ
للمجتمع املدين، أو حَّت  يكون اجملتمع مدنيًّا، كلها خصائا تطرب هلا 
ا كلها مطالب نبيلةي ال مبار عليها وال  النفوس، وينشدها كل  الناس، مبعا أهن 
اختالف، بل هي ضرورية لتحقق ماهية اإلنسان، مبا هو مدين بطبعه كما قال 

 .أرسةو
ن املشكلة تكمن يف أمرين، أوهلا آلية فهم هذه ااصائا وكيفيات ولك

تطبيقها والوصول إليها، وثانيهما ااصائا األخرى اليت هي موضع اختالف 
ب  دعاة اجملتمع املدين، واليت ستكون إما نتيجة طبيعة، أو مطلبًا مري ُمْفَصٍض 

األخالقية، حتت اسم عنه، مثل إلغاء أي سلطةي السلطة الدينية واالجتماعية و 
ا جيد تقباًل أو استحسانًا من بعي الناس وهو إلغاء السلطة السياسية، ألن   ُرمب 
األصل يف املطلب أو التسمية هو انتفاء السلطة من دون حتديد طبيعة هذه 

أم ا املشكلة الثانية، بل األوىل اليت أشرنا إليها، . وهذه مشكلة كبرية. السلطة
صائا مري املعلنة وال  كن فصلها عنها، فهي آلية فهم وهي مرتبطة باا

خصائا اجملتمع املدين، والغايات املعلقة عليها، وكيفيات تطبيقها، وقبل كل 
 .كيفية الوصول إليها: ذلك

احلقيقاااااااااة أن  هاااااااااذه ااصاااااااااائا، أو املزاياااااااااا، بوصااااااااافها شاااااااااعارات، هاااااااااي 
نااااادي  ااااا، شااااعارات نبيلااااة، وتظاااال نبيلااااة مهمااااا كاناااات خصااااائا حاملهااااا أو امل

ولكاااان خصااااائا ماااان ينااااادي  ااااا هااااي الاااايت تعاااال هااااذه الشااااعارات ذات نتااااائج 
إجيابيااااااة أو ساااااالبية، ختاااااادم اجملتمااااااع وتبنيااااااه، أو تفتاااااات اجملتمااااااع وختلخلااااااه، وقااااااد 
الحظنااااا كيااااف أن بناااااة اجملتمااااع املاااادين يف أوربااااا الشاااارقية هاااام الااااذي قااااادوا هااااذه 

وااااااااااارائم، وعصاااااااااابات  اجملتمعاااااااااات إىل االهنياااااااااار والتفتااااااااات، وانتشاااااااااار املافياااااااااا،
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بينمااااااا . ومااااااري ذلااااااك كثااااااري... السااااااطو، واملخاااااادرات، والاااااادعارة، وتااااااارة البشاااااار
وجاااااادنا أن بناااااااة اجملتمااااااع املاااااادين يف الواليااااااات املتحاااااادة وبعااااااي دول أوربااااااا قااااااد 
عملااااااوا علااااااى التأسااااااي  جملتمااااااع أكثاااااار متاسااااااكاً، وتعزيااااااز رفاااااااه  ااااااتمعهم وقوتااااااه 

 .على حساب اجملتمعات األخرى
ة ليست يف القيم حبد  ذاهتا، مبا هي خصائا أو حوامل وألن  املشكل

للمجتمع املدين، وألننا لن نسيء الظن  يف أحد من دعاة اجملتمع املدين، فمننا 
جند أنفسنا مدعوين إىل مناقشة األمر مناقشة موضوعية، عقالنية، على أمل 

يستوجب وهذا مما . الوصول إىل نتيجة تكون مفتاحًا أو بداية لطريق الصحيض
علينا االنطال  من تعريف حمدد أو إجرائي للمجتمع املدين، و ن هنا يف حقيقة 
األمر أمام مشكلة جديدة لن ه ال يوجد تعريف واحد للمجتمع املدين، وال يوجد 

 .اتفا ، وال شبه إمجاع على تعريف هلذا االصطال 
 ، وأيًّا كان ولكن أَلن  النتيجة ستكون هي ذاهتا أيًّا كانت نقطة االنطال

التعريف، كما أثبتنا سابقاً، فلن يكون مث ة مشكلة يف االنطال  من أي تعريف، 
ما جيد تقباًل من مالبية أنصار اجملتمع  سيف الديل إسماعيلولعل  يف تعريف 

املدين، وال سي ما أن ه ينطوي، على  و مري مباشر، على كل خصائا اجملتمع 
 .املدين

املؤسسات السياسي ة »أن  اجملتمع املدين هو  سماعيلسيف الديل إيرى 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تعمل يف ميادينها املختلفة يف استقالل 
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ولكن ملاذا االستقالل، وملاذا نسبية االستقالل، . (4)«نسخ عن سلطة الدولة
 وملاذا توجد املؤسسات أصاًل؟

ا يتابع الباحث موضحًا الغر  املع لق على عاتق هذه املؤسسات، بأهن 
أمرا  سياسية كاملشاركة يف صنع القرار على املستوى الوطين، ومثال ذلك »

ومنها مايات نقابي ة مثل كالدفاع عن املصاحل االقتصادي ة . األحزاب السياسي ة
ومنها . ألعضاء النقابة، واالرتفاع مبستوى املهنة والتعبري عن مصاحل أعضائها

  ثقافية كما هو احلال يف احتادات الكتاب واملثقف  واامعيات الثقافية أمرا
ومنها أمرا  . اليت هتدف إىل نشر الوعي وفقًا التاهات أعضاء اامعية

: ومن     كن القول. اجتماعية ليسهام يف العمل االجتماعي لتحقيق التنمية
األحزاب السياسي ة، والنقابات : إن  العناصر البارمة ملؤسسات اجملتمع املدين هي

 .(3)«العمالي ة، واالحتادات املهني ة، واامعيات الثقافية واالجتماعي ة
يبدو من هذا التعريف أن ه بشقه األول يعرب عن اجملتمع املدين تعبرياً منطوياً 
على العمومية والشمول، أي يصض أن ينطبق على أي  تمع مدين، بغي النظر 

ر، ولكن ُه عندما انتقل ِإىل الشق الثاين، شق الغايات، فقد ضيق عن أي اعتبا
ا  فاعلية املفهوم، ودائرته الداللية حَّت  تنطبق على اجملتمع العرا فقط، وُرمب 
 تمعات العامل الثالث، ولِكن ه ال ينطبق أبدًا على اجملتمع املدين األورا وال 

فهم من اجملتمع املدين ما يريد له أن األمريكي، فكل ما فعله الباحث هو أن ه 
وهذا هو ااطأ . يكون أو حيدث يف  تمعه، ال ما يعرب عن حقيقة اجملتمع املدين

                                                           

ا مركز  كر حالممارسة االجتماعية المعا رةالمجتم  المدني حالدحلة في الف: ا سيف الدين إمساعيل(  4)
 .494م ا ص8994دراسات الوحدة العرا ا بريوت ا 

 .س ا ذاته. ا م( 3)
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م يضعون  الذي وقع فيه مالبية الباحث  يف اجملتمع املديني أنصارًا وخصوماً، إهن 
عن العربة دائمًا أمام احلصان، فهم يقررون نتائجهم أواًل، وبدل أن يبحثوا 

 .املقدمات املناسبة هلا يقررون أن  كل املقدمات جيب أن تؤدي إليها
أمكننا . فمذا ما نظرنا يف هذا التعريف، وأعدنا األسةلة اليت أحلقناها به
املؤسسات : االقرتاب من احلقيقة أكثر، فمذا كان اجملتمع املدين هو فقط

عمل يف ميادينها املختلفة يف السياسي ة واالقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت ت
استقالل نسخ عن سلطة الدولة، ملا كان فيها ما هو جديد على اجملتمع مبا هو 
 تمع، ألن  هذه املؤسسات موجودة اجملتمع بطبيعة احلالي ال تفر  عليه فرضاً، 
وال  كن أن تنتزع منه، وإن اختلف التسميات أو تباينت مستويات األداء 

 .الوظيفي
التباين يف التسميات ومستويات األداء مرتبط خبصوصيات وهذا 

اجملتمعات، ومرهتن أصاًل مبدى تطور اجملتمع وختلفه، ومن    فمن  الكفاءة األدائية 
هلذه املؤسسات تنبع من صلب اجملتمع، وال تضاف إليه إضافة مبتذلة أو 

على هذه  مبعا أن درجة تطور اجملتمع هي اليت تفر . مصطنعة أو إكراهية
املؤسسات أن متارس دورها كما ينبغي أن يكون أواًل، وهي اليت تفسض يف اجملال 

 .أمام هذه املؤسسات كي متارس هذا الدور ثانياً 
وإذا ما نظرنا إىل الغايات أو األمرا  املعلقة على هذه املؤسسات، يف 

ا، باستثناء بعضها، تعرب عن حاجات   تمعنا ال إطار هذا التعريف، لوجدنا أهن 
عن حقيقة اجملتمع املدين، ليتحول اجملتمع املدين بذلك من مفهوم اصطالحي 

أي إن  اجملتمع . متحقق، ونتيجة، إىل أداة ومقدمة لتحقيق اجملتمع املدين ذاته
املدين هنا هو املقدمة والنتيجة يف آن واحد، اجملتمع املدين هو األداة اليت ستصنع 
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ا يسمى بالدور املنطقي، أي نقطة االنطال  هي الغاية اجملتمع املدين، وهذا م
 .والغاية هي الدليل على صحة نقطة االنطال 

احلق  أن  املشكلة، كما أوضحنا، حملولة إذا ما أخذنا مبفهومنا عن اجملتمع 
املدين، وكل االتاهات تتجه لتصب يف معينه، فخصائا اجملتمع املدين، املتفق 

الجمعيات ، وحالمؤساساتية، مقراذية  ححقوق اإلنسانالدي، والحرية: عليها
، جزء صميمي من تركيبة اجملتمع مبا هو  تمع، وهي متحققة يف كل  اسهلية

 تمع، ولكن سويات حتققها وفاعليتها هي اليت ختتلف، وهذا االختالف لي  
فمن البداهة مبكان أن ااهل، أو التخلف، أو  . مسومًا لنفيها وال إلثباهتا

ا حيملها دالالت  كليهما، ال حيول دون ممارسة احلرية، وال يقضي عليها، وإمن 
جديدة، ومعان إضافية، تعل املرء يستشعر أن ه يعيشها، ولِكن ه ال يعيشها كما 
ا احلرية، وعدم ممارسة احلرية  تستحق أن تعاش، ألن ه يعيش الصورة اليت يظن  أهن 

أو انتفاءها، وحقو  اإلنسان مرهتنة مبمارسة احلرية يعين عدم ممارسة الد قراطية 
 .والد قراطي ة، وكذلك فاعلية املؤسسات واامعيات األهلية

 المجتمع المدني والسلطة
تتصااااااد ر عالقااااااة اجملتمااااااع املاااااادين بالساااااالطة الئحااااااة األولويااااااات يف حتديااااااد 

 دعيمفهاااااااوم اجملتماااااااع املااااااادين وأبعااااااااده، وهاااااااي يف حقيقاااااااة األمااااااار مساااااااألة تسااااااات
وقااااااف عنااااااادها مليًّاااااااا، ألساااااااباٍب كثااااااارية، ال جملااااااارد تبياااااااان أبعااااااااد العالقاااااااة بااااااا  الت

فاااااامذا مضضاااااانا الطاااااارف عاااااان كااااااون مفهااااااوم اجملتمااااااع . الساااااالطة واجملتمااااااع املاااااادين
املااااااادين ماااااااا مال حاااااااائراً إىل حااااااادل ماااااااا حاااااااَّت  اآلن، فااااااامن  مفهاااااااوم السااااااالطة ذاتاااااااه 
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وعالقااااااااة اجملتمااااااااع … مفهااااااااوم إشااااااااكال ماااااااان حيااااااااث املاااااااادى والبعااااااااد واملياااااااادان
 .اجملتمع املدين بالسلطة أكثر إشكالي ةو 

 فما العالقة ب  السلطة واجملتمع املدين؟
لعله من البداهة مبكان القول إننا مدعون أواًل إىل الكشف عن معا 
السلطة ومعا اجملتمع املدين كيما يتا  لنا البت يف حقيقة العالقة بينهما، أو 

 .القة وآفاقهاعلى األقل رسم املالمض األساسية هلذه الع
، هو اجملتمع ذاته ولكن يف حتقيقه (2)دين، كما بينافمذا كان اجملتمع امل

النقلة من وضعي ة التخلف إىل وضعية التمدن مبا حيمله التمدن من معاين االرتقاء 
فما عسانا نقول يف مفهوم … احلضاري على خمتلف ألصعدة واملستويات

 السلطة؟
مباشرة، لدى تلقيها كلمة سلطة، إىل دور  لي  مريبًا أن تتوجه األذهان

متارسه الدولة أو نظام احلكم يف الدولة، على مواطنيها، وهذا الدور جزء أساس 
ورمبا، بل إن بعضهم خيتلط عليه األمر فيدمج أو . من مكونات سيادة الدولة

يوحد ب  هذا الدور وشخوص مستوى حمدد من املسؤول  يف الدولة، فيحسب 
وهذا حمي خطأ، ومن … هي الومراء أو أشخاص بعي املسؤول  أن السلطة

حمي ااطأ أيضًا التوحيد أو إقامة التطابق ب  سيادة الدولة والسلطة مبا هي 
 .دور متارسه الدولة، ألن  السلطة  رد مكون من مكونات سيادة الدولة ال أكثر

ن السلطة  ن لن نعرت  هنا على هذا الفهم املنقوص ملفهوم السلطة، أل
وعدم . املقصودة يف حتديد اجملتمع املدين هي السلطة  ذا املعا إىل حدل بعيد

                                                           

اجملتمع : م حتت عنوان2/88/4222ا انظر مقالنا املنشور يف جريدة تشرين ا عدد يوم السبت الواقع يف (  2)
 .واجملتمع املدين
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االعرتا  هذا على عدم شرطيته مرهتن أواًل بتجاوم االلتباس الذي يقع فيه 
بعضهم يف التوحيد ب  السلطة واألشخاص االعتباري  الذين  ثلون الدولة، 

 السلطة وسيادة الدولة ألن ه خطأ حمي يقع ويدفع بعضهم أيضاً إىل التوحيد ب 
فيه العوام بوصفه من األخطاء الشائعة، ومرتبط ثانيًا بضرورة فهم هذا الدور 

فما هو هذا . املسمى بالسلطة الذي متارسه الدولة فهما منطقيًا أو موضوعياً 
 الدور؟ وما السلطة؟

قدرة وإال  ملا السلطة يف اللغة القدرة على الفعل، ولكنها ليست حمي ال
افرتقت عن القدرة، وإمنا تزيد عليها  باإللزام وإمكاني ة اإلكراه إذا استدعى األمر 
ذلك، ألن  اإللزام من دون اإلكراه حييل السلطة إىل سلطة أخالقي ة أو نفسية 
وحسب فتفقد بذلك شيةاً من مقوماهتا، واإلكراه من دون إلزام حييل السلطة إىل 

تنتفي معها احلرية اليت هي شر  أساسي من شرو  تقبل تعسف وجربية 
إذا  »: ملفهوم السلطة بقوله آرندتوهذا ما يشبه إىل حد كبري تكثيف . السلطة

كان جيب تعريف السلطة فينبغي أن تقابل، يف الوقت نفسه، بالقسر عن طريق 
 .(5)«القوة، وباإلقناع عن طريق احلجة

تستحق  أن تسمى سلطة، وأن متارس و ذا املعا فمن  السلطة حَّت  
فاعليتها حتت اسم  سلطة جيب أن ينبين ميدان ممارستها على حرية االختيار كي 
تتحقق صفة اإللزام، كما ينبغي أن  نض صاحبها القدرة على اإلكراه من أجل 

أم ا التكليف فهو يكافئ من الن احية . ضمان نفاذ ما هو مكلف بصونه ومحايته

                                                           

ا ترمجة الدكتور أنطون محصي ا ومارة الثقافة ا دمشق ا  ر السياسيقامو  الفك: ا  موعة من املختص (  5)
 .311ا ص 4م ا ه8992
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امتالد احلق  يف ممارسة السلطة،  أم ا املصون أو املطلوب محايته وصونه  الفكري ة
 .فهو نسخ مرتبط مبيدان ممارسة السلطة وطبيعته

إن هذا التعريف للسلطة يتسم أكثر ما يتسم بنوع من التجريد والعمومية، 
أي إن ه ينطبق على ما  كن أن يطلق عليه اسم سلطة، مهما كانت اإلضافة 

فمذا ما انتقلنا إىل املعاين اااصة أو . قة  ا، أي مهما كان ميداهناامللح
االصطالحي ة للسلطة وجدنا أن  السلطة باملعا السياسي واحلقوقي هي اليت 
تتصدر هذه املعاين، وحتتل املكانة األكثر أ ي ة بينها، لذلك قلنا لن نعرت  على 

سلطة دون مريها، ونضيف أيضًا بأن ه من يتجه بذهنه إىل هذا املعا من معاين ال
 .ال جيوم أن نلوم الناس على عدم إدراكهم أو انتباههم إال إىل هذا املعا

 السلةة السياسية
احلق  يف إجنام عمل، مبا »السلطة يف االصطال  السياسي واحلقوقي هي 

. ( )«يف ذلك سن القوان  وممارسة احلقو  األخرى املرتبطة بالوظيفة احلكومي ة
والسلطة  ذا املعا ليست بسيطة حبال من األحوال، فهي تنطبق الدور الذي 
متارسه أجهزة الدولة كلهاي السياسي ة، والتشريعي ة، والرتبوي ة، والقضائي ة، 

وعلى الرمم من الفصل النظري ب  ميادين السلطة هذه إال أن ه ... واملؤساساتي ة
ا كل ها تشكل سلطة الدولةيصعب الفصل بينها من الن اح  .ية العملي ة ألهن 

وإذا مااااااا أردنااااااا أن نفهاااااام أو  لاااااال هااااااذا التعريااااااف علااااااى ضااااااوء املفهااااااوم 
مماااااااارس السااااااالطة، : العاااااااام للسااااااالطة فااااااامن  النقاااااااا  الااااااايت ال جياااااااوم تاومهاااااااا هاااااااي

                                                           

 .311ا ص 4ا ه قامو  الفكر السياسي: ا  موعة من املختص (   )
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وهاااااااذا ماااااااا  كااااااان توضااااااايحه . واحلاااااااق، والقااااااادرة، واإللااااااازام، واإلكاااااااراه، وامليااااااادان
 :لت الباختصار على الن حو ا

يبدأ املستوى األول ملمارسة السلطة، باملعا  :ممار  السلةة: أحالا 
السياسي، من عند املوظف الذي يستلم أورا  املراجع  واملعامالت، فيقبل 

لنصل إىل أعلى … ويرفي، أي  ارس سلطة، مبا أتاحته له القوان  وخولته به
امللك أو أي تسمية تشري إىل  مستويات ممارسة السلطة املتمثل برئي  الدولة أو

 .مضمون هذا اللقب
 يستمد  ممارسو السلطة حق ممارسة السلطة :حق ممارسة السلةة: ثانياا 

من مبدأ واحد ختتلف آليات تطبيقه من دولة إىل أخرى، هذا املبدأ هو الثقةي 
، أوًّالً الثقة اليت يستمدها احلاكم من شعبه مبا  كن أن ينطوي، بصورة أو بأخرى
حتت لواء ما يسمى بالعقد االجتماعي، ومن أهم ما يقوم عليه هذا العقد هو 
تكليف احلاكم بتحقيق األمن والعدالة والتكافؤ ب  املواطن ، مع عدم نسيان 
املصاحل العليا للمجتمع والدولة اليت تفرضها الوضعية التارخيية للمجتمع والدولة، 

. هذه األمور اليت ندب من أجلها وتفويي احلاكم مبمارسة السلطة لتحقيق
وثانيًا الثقة اليت يسبغها املواطنون على الدستور والقوان  املوضوعة لنظم 

ومن    فمن  كل من … العالقات ب  املواطن  وحتقيق األمن والعدالة والتكافؤ
ا  ارس السلطة يف الدولة من أعلى مستويات املمارسة إىل أدناها فمن ه إمنا  ارسه

 .باسم احلاكم والقوان  ال بامسه
أم ا آليات اكتساب هذه الثقة بشقيها فهي مسألة خالفي ة، واحلديث فيها 
يطول، ولكن  األمر األكيد أن ه من املتعذ ر اإلقرار بأن  هناد آلي ة واحدة هي اليت 
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كن ول. دون أن  نع ذلك إمكاني ة الت جريب… ينبغي أن تنطبق على كل األمم
 هل التجريب يف مثل هذه األمور سهل؟؟

فهي مرتبطٌة أواًل بالثقة اليت ختول القدرة على ممارسة السلةة أم ا  :ثالثاا 
والكفاءة . احلق يف املمارسة، ومرتبطة ثانيًا بالكفاءة مبختلف معانيها مستوياهتا

هنا ذات داللة مزدوجة، شقها األول ينصب على ضرورة أن يتمتع من  ارس 
لسلطة بالكفاءة الالممة ملستوى السلطة الذي  ارسه، وينصب الشق الثاين ا

أيضًا على من  ارس السلطة ولكن بوصفه معربًا عن املهمة امللقاة على عاتق 
القوان  اليت أبرمت مبوجب العقد االجتماعي من أجل حتقيق أمرا  منها 

 نصا ا مرتبط بوضع التكافؤ والعدالة، مبا حيقق معادلة أن  وضع األمور يف
الرجل »: األشخاص فيما هم أهل له من مواقع، أو ما يعرب عنه العامة بقوهلم

 .«املناسب يف املكان املناسب
فعلى ارتباطه مبا سبق فمن  آلية هذا االرتبا  حتتاه إىل أمَّا اإللزام : رابعاا 

تضيات الدستور بعي التوضيض، فاإللزام مبا هو قائم على قبول املواطن التقيد مبق
والقوان  فمن  هذا القبول منبثق أو اًل عن الثقة اليت أوالها للحاكم واملشرع  
الذين سنوا الدستور والقوان ، ومنبثق ثانياً عن رضاهم واقتناعهم بكفاءة ممارسي 

أي إن  احلري ة . السلطة والقوان  على حتقيق األمن والعدالة والتكافؤ فيما بينهم
مثلة يف مرحلة التأسي ي مرحلة إسباغ الثقة على احلاكم، وعلى النواب هنا مت

الذين يقع التشريع على عاتقهم، و ذا املعا فمن  هذه احلري ة تتجدد عند كل 
تفويي للنواب، والنواب هم املطالبون بالتعبري عن متطلبات املواطن  والسعي 

عون عما ندبوا من أجله، أو أساؤوا إىل أم ا إذا مل يعرب النواب واملشر . إىل حتقيقها
الثقة اليت منحوها فمن  لكل دولة دستورها وآليتها يف التعامل مع هذه املسألة، 
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بغي الن ظر عن مدى تقبل هذه اآللي ة وإمكانية تعديلها ومري ذلك مما يدخل يف 
 .باب اختالف وجهات الن ظر

طة مسوماته من رضى على تنفيذ قرارت السلاإلكراه  يستمد: خامساا 
املواطن  االلتزام بالقوان  ومتطلباهتا، وثقتهم فيمن يطبق هذه القوان  ويكرههم 

على أال يفهم من ذلك أن  الدولة متارس، أو ستمارس، . على تنفيذ مقتضياهتا
إن  هذا … أو جيب أن متارس اإلكراه خبط عشواء، وعلى كل  ما هب  ودب  

ال جيوم أن  ارس إال على من فر  على السلطة املختصة اإلكراه ال  ارس، و 
أن تكرهه، ألن  أصل التعاقد على ختويل ممارسي السلطة احلق  يف ممارستها هو 

ومن    فمن  من ال خير  . الدولة كالًّ وأفراداً، ومحايتهم/ حتقيق مصلحة اجملتمع
ليه إكراه ألن ه يف األصل الدولة ال  كن، وال جيوم أن  ارس ع/ قوان  اجملتمع

ولي  من وظيفة السلطة مثاًل أن تكره الناس على عدم . ملتزم مبا تعاقد عليه
السرقة، ولكن من واجبها أن تكره السار  على الرضوخ للقوان  وتنفيذها، 
ولي  من وظيفة السلطة أيضًا أن تكره الناس على حتصيل حقوقهم، فمن حق  

شض ألي انتخاب، ولكن لي  من حق  السلطة كل الناس أن تعمل، و أن ترت 
إال أن من واجب … أن تكره الناس على العمل أو على الرتشض لالنتخابات

 .السلطة أن تضمن هذه احلقو  وحتميها
فمن السلطة تنقسم تقليديًّا إىل سلطة تشريعي ة، الميدان أم ا : سادساا  

تقسيم ال يعرب إال  عن وجه واحٍد ولكن  هذا ال. وسلطة قضائي ة، وسلطة تنفيذي ة
من أوجه سلطة الدولة هو الذي ينظم العالقات ب  املواطن  يف أكثر األطر 

ولكن إذا دخلنا إىل صلب . عمومي ة، أي بالتجريد من أي إضافة أو خصوصي ة
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عمل السلطة التشريعي ة وجدنا أن تشريعاهتا تطال خمتلف أوجه النشا  يف 
ومري ذلك، وكل من ذلك  ثل سلطة … ، االقتصاد، الرتبيةالسياسة: الدولة

 .مقوننة وميداناً للسلطة السياسي ة
 أنواع أخرى للسلةة

 ولكن، هل الدولة وحدها هي اليت متارس السلطة؟
قطعًا ال، ألن  املفهوم العام للسلطة يقودنا إىل أن  مث ة أنواع كثرية للسلطة 

ها، ولكنها كلها، على أي  حال، مستقلة عن رمبا يكون للدولة سلطة على بعض
الدين، : ومن أنواع السلطة على سبيل املثال. السلطة السياسي ة أو سلطة الدولة

وكلها تفر  … املعتقد، اجملتمع، العادات، التقاليد، الوصايا، األشخاص
 إيقاعاهتا أو قواعدها وقوانينها على األفراد وفق آليات متباينة تدخل كلها ضمن

 .إطار اإللزام ال اإلكراه، أي البعد األخالقي للسلطة
هل يمكل للمجتم  المدني أن : حالسؤال ال   يفرض  ات  اآلن

 يعيش دحن أ  سلةة؟؟
كثرٌي من املتحدث  يف اجملتمع املدين، واملنظرين له يصرون على أن  أهم 
ه خصيصة للمجتمع املدين هو خلوه من أي ضرب من ضروب السلطة، أو إن  

فبأي معا  كن أن تنتفي السلطة . اجملتمع الذي تنتفي منه السلطة انتفاء مطلقاً 
 من اجملتمع؟ وهل  كن ذلك فعاًل؟

ا جزء  من املسلم به أن  أنواع السلطة مري السياسي ة مري قابلة لالنتفاء ألهن 
للخضوع صميميٌّ من تركيبة الفرد واجملتمع يف آٍن معاً، ال ألن  الفرد قابٌل 

بل ألن  بنية اإلنسان العقلي ة … للسلطة، وال ألن  اجملتمع يريد أن يفر  سلطة
وألن  بنية … والنفسية قائمة الفعل واالنفعال، والتأثري والت أثر، والقيادة واالنقياد
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اجملتمع قائمة على  موعة من النظم والعادات والتقاليد واألعراف اليت ال  كن 
البشر من دوهنا  تمعاً، وهذه النظم متارس سلطتها على األفراد  أن تسمى مجاعة

صحيٌض أن ه من املمكن تاومها أو خرقها، ولكن . بصورة شعوري ة وال شعورية
الذي  ارس هذا التجاوم أو االخرتا  مالبًا ما يتعر  الستنكار اجملتمع ورفضه 

يقوم به، ألن  السلطة اليت بسويات متباينة مكافةة ملدى اار  أو التجاوم الذي 
ا هي سلطة دفاعية ترمي إىل محاية  يتمتع  ا اجملتمع مبختلف نظمه ومؤسساته إمن 
اجملتمع واحلفاظ عليه، بغي  النظر عن نتيجة هذه احلماية اليت قد تكون إجيابي ة 

و كانت وقد تكون إجيابي ة، ولكن ها على كل  حال إجيابي ة يف نظر اجملتمع حَّت  ول
سلبية من وجهة الن ظر املقارنةي أي املقارنة مع اجملتمع ذاته بعد رد  من الز من، 

 .أو مع  تمع آخر معاصر هلذا اجملتمع
على أن  الذي تدر اإلشارة إليه هنا هو أن  هذه النظم االجتماعي ة 

أو تغيري،  السائدة يف مرحلة معينة ليست أبدي ة مري قابلة ألي  تاوم أو تعديل
ألن  هذه الن ظم تعرب عن اجملتمع يف مرحلة من مراحله التارخيي ة، ولكن تغيريها ال 
 كن أن يتم  ب  عشية وضحاها، وال  كن أن يقوم به فرد واحد، وال  كن أن 

إن ه يتم  بآلي ة تارخيي ة هي آلي ة انتقال … تتغري بقرار تفرضه السلطة السياسي ة
عات من مرحلة إىل أخرى، أي مبا يستغر  عشرات السن ، وهذا ما يعيدنا اجملتم

إىل دائرة االنتقال من اجملتمع إىل اجملتمع املدين، أو من اجملتمع املدين إىل اجملتمع 
إن  عملية التغيري هذه هي باختصار ارتقاء الوعي احلضاري لألمة … املتخلف

 .أو ا طاطه وتقهقره املقارن بالضرورة
إذا حتققت الن قلة من : والسؤال الذي يفر  نفسه يف هذا السيا  هو 

اجملتمع إىل اجملتمع املدين، أو من حالة التخلف إىل حالة التحضر، وتغريت 
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بالضرورة النظم االجتماعي ة، هل تنتفي سلطة هذه الن ظم االجتماعي ة؟ أو مبعا 
الجتماعي ةي الدين، العادات، هل اجملتمع املدين متحرر من سلطة النظم ا: آخر
 ؟؟…التقاليد

إن  املنطااااق والواقااااع ينفيااااان ذلااااك نفياااااً قاطعاااااً، وال أظاااان أن  مثااااة دلااااياًل أو 
برهانااااااً أبلاااااغ حجاااااة مااااان الواقاااااع الاااااذي تعيشاااااه اجملتمعاااااات املدني اااااة الااااايت  ااااااول 

ولكاااان الااااذي ينبغااااي أال يغيااااب عاااان األذهااااان هنااااا هااااو أن  آلي ااااة . اقتفاااااء خطاهااااا
ة هاااااذه الساااالطة ساااااتتغري ألن  الساااالطة مطالباااااة بالاااادفاع عااااان قاااايم ومعاااااايري ممارساااا

جدياااادة تبناهاااااا اجملتمااااع، ومااااان ذلااااك علاااااى ساااابيل املثاااااال أن ااااه يوجاااااد فاااار  كبااااارٌي 
بااااا  أن  اااااارس اجملتماااااع سااااالطته حلماياااااة ذاتاااااه مااااان أفكاااااار اآلخااااارين، وبااااا  أن 

دافع إن  القيمااااااة الاااااايت ياااااا!!  ااااااارس هااااااذه الساااااالطة حلمايااااااة ذاتااااااه ماااااان االنغااااااال 
بااااااال إن  معاااااااا أن . عنهاااااااا اجملتماااااااع يف احلاااااااالت  واحااااااادة، وهاااااااي محاياااااااة اجملتماااااااع

 ااااارس اجملتمااااع ساااالطته ليحمااااي ذاتااااه ماااان أفكااااار اآلخاااارين فقااااط، أو االنغااااال  
فقااااااط خيتلااااااف ماااااان  تمااااااع إىل  تمااااااع تبعاااااااً ملسااااااتوى الااااااوعي احلضاااااااري الااااااذي 

 .اولكنه يف كل األحوال سلطة ال  كن تاهله. يعيشه هذا اجملتمع
إذا كااااااااان انتفاااااااااء أنااااااااواع الساااااااالطة هااااااااذا متعااااااااذر منطقياااااااااً وواقعيًّااااااااا فمااااااااا 
السااااالطة الااااايت جياااااب أن تكاااااون منتفياااااة مااااان اجملتماااااع املااااادين؟ لاااااي  مااااان البداهاااااة 

فهااااال املقصاااااود باالنتفااااااء . أباااااداً إذا حزرناااااا أن  املقصاااااود هاااااو السااااالطة السياساااااي ة
مكاني اااااة انتفااااااء مااااان اجملتماااااع املااااادين هاااااو السااااالطة السياساااااي ة فعااااااًل؟ وماااااا مااااادى إ

هااااااذه الساااااالطة ماااااان اجملتمااااااع املاااااادين؟ هااااااذا مااااااا يسااااااتحق  معااااااااة مسااااااتقلة هااااااي 
 .مدار كالمنا يف وقت الحق
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 المجتمع المدني والسلطة السياسية
إذا كااااااااان انتفاااااااااء أنااااااااواع الساااااااالطة كلهااااااااا متعااااااااذراً منطقياااااااااً وواقعيًّااااااااا فمااااااااا 

لبداهاااااة السااااالطة الااااايت جياااااب أن تكاااااون منتفياااااة مااااان اجملتماااااع املااااادين؟ لاااااي  مااااان ا
فهااااال املقصاااااود باالنتفااااااء . أباااااداً إذا حزرناااااا أن  املقصاااااود هاااااو السااااالطة السياساااااي ة

مااااان اجملتماااااع املااااادين هاااااو السااااالطة السياساااااي ة فعااااااًل؟ وماااااا مااااادى إمكاني اااااة انتفااااااء 
 هذه السلطة من اجملتمع املدين؟

 ن يف حقيقة األمر أمام أكثر من احتمال، أول هذه االحتماالت أن  
تفاء السلطة هو انتفاء السلطة بعموم اللفظ ومشول املعا، أي انتفاء املقصود بان

وهذا ما يبدو واضحًا يف كتابات كثري … كل سلطةي سياسية، ديني ة، اجتماعي ة
من دعاة اجملتمع املدين وانصاره، وعلى الرمم من عدم اتسا  هذا املطلب مع 

لذي دفع املطالب  به إليه هو أي  منطق إال منطق مغالطة املنطق والعقل، فمن  ا
أحد أمرين، فمما أن ه التب  األمر عليهم ب  مفهوم السلطة وبعي املمارسات 
… اااطةة اليت متارس باسم السلطة أي سلطةي سياسية أو ديني ة أو اجتماعي ة

م يريدون فعاًل القضاء على كل سلطة دون أن يفهموا أن  معا هذا الكالم  أو أهن 
ورمبا  … ناحية املنطقية والواقعية هو القضاء على اإلنسان ال على السلطةمن ال

 !!!كانوا يدركون ذلك
ثاين االحتماالت هو أن  املقصود باالنتفاء إمنا هو السلطة السياسي ة، وما 
إحلا  أنواع السلطة األخرى  ا إال ضرٌب من التورية، أو ااداع، أو لغاية يف 

الث االحتماالت فهو متساو مع الثاين من حيث النتيجة أم ا ث. أنف  طارحيها
ألن ه، كما يبدو من بعي الكتابات، أن  املقصود بانتفاء السلطة هو انتفاء 
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فهل من املمكن فعاًل أن تنتفي السلطة السياسية؟ وما . السلطة السياسي ة
 املقصود أصاًل بانتفاء السلطة السياسية؟
ن السؤال الثاين أواًل، كيما تأخذ اإلجابة لعله من املستحسن أن جنيب ع
 .عن السؤال األول بعدها من الوضو 

 ن هنا أيضًا أمام أكثر من احتمال، فمم ا أن يكون املقصود هو انتفاء 
سلطة الدولة كلها مبختلف مستوياهتا ومعانيها، أو أن يكون املقصود هو انتفاء 

 .سلطة السياسي ةالسلطة السياسي ة باملعا الضيق ملفهوم ال
فاااامذا املقصااااود ماااان انتفاااااء الساااالطة السياسااااي ة انتفاااااء ساااالطة الدولااااة كلهااااا 
فااااامن  هاااااذا املقصاااااد ال خيتلاااااف أباااااداً مااااان حياااااث النتيجاااااة وااطاااااورة عااااان الااااادعوة 
إىل القضاااااء علااااى كاااال ساااالطة، باااال إن  هااااذا املطلااااب أشااااد خطااااورة ماااان مطلااااب 

ماااااان املمكاااااان، وهااااااو القضاااااااء علااااااى الساااااالطات مااااااري السياسااااااية، ألن ااااااه إن كااااااان 
ماااااري ممكااااان، حااااال اجملتماااااع ونظماااااه ونواظماااااه لتغااااادو الدولاااااة، أو النااااااس بانتفااااااء 
الدولااااة، أسااااراباً ماااان األفااااراد تنتظمهااااا نوامعهااااا الفردي ااااة، فمن ااااه ماااان مااااري املمكاااان 
هلاااااؤالء األفاااااراد أن يساااااتمروا يف العااااايش مااااان ماااااري سااااالطة قضاااااائي ة تفصااااال بيااااانهم 

ة تلاااااااازمهم وتكاااااااارههم علااااااااى احاااااااارتام وباااااااا  نتااااااااائج نااااااااوامعهم، وساااااااالطة تنفيذي اااااااا
 .حقو  اآلخرين، أي سلطة اآلخرين يف حدود حرياهتم

إن  الساااااااااالطة السياسااااااااااي ة للدولااااااااااة بأشخاصااااااااااها االعتباااااااااااري ، باااااااااااملعني  
االصطالحي والعام للسلطة السياسي ة، ليست حقًّا مكتسباً جيوم نزعه أو التخلي 

اااا جااازء صاااميميٌّ مااان مفهاااوم الدولاااة، وجااا زء صاااميميٌّ أيضااااً مااان سااايادة عناااه، إهن 
الدولااة، وماان    فاامن  انتفاااء ساالطة الدولااة السياسااي ة هااو هاادم ملقااو م ماان مقومااات 
الدولااااة جيعاااال ماااان املتعااااذر اسااااتحقاقها اساااام الدولااااة مااااع انتفاااااء هااااذا املقااااوم ماااان  
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والااذي جيااب أن يفهاام هنااا أن  الساالطة السياسااي ة للدولااة باااملعا العااام . كينونتهااا
ورة مبمارساااة حماااي سياساااي ة تقاااوم  اااا فةاااة ماااا أو حااازب ماااا يف سااادة ليسااات حمصااا

ااا هااي ساايادة الدولااة علااى مواطنيهااا مبختلااف مؤسساااهتا، وسياسااات  احلكاام، وإمن 
وهااذا مااا يتعااذر … الدولااة يف خمتلااف املياااديني الرتبويااة، االجتماعيااة، االقتصااادي ة
نتفائااه ماان دون انتفاااء انتفاااؤه ماان دون انتفاااء الدولااة، وحااَّت لااو افرتضاانا إمكااان ا

… الدولااة فمن ااه يعااين بالض اارورة املنطقي ااة انتفاااء كاال فلساافة وخطااة وختطاايط وهنااج
 !!فأي   تمع هو الذي يسعى إىل ذلك؟؟… يسري اجملتمع على هديه

أم ا إذا كان املقصود بانتفاء السلطة هو انتفاء السلطة السياسي ة باملعا 
هو الوحيد الذي يستحق أن يوقف عنده بوصفه الض يق فمن  هذا االحتمال 

إشكاليًّا، أو بوصفه حيمل شيةًا من احلقيقة يزداد أو ينقا، وهو يف الوقت ذاته 
االحتمال الوحيد الذي  كن القبول به مطلبًا أو أساساً من أس  اجملتمع بغي 

وهذا ما يستوجب النقاش يف حقيقة . الن ظر عن اختالف وجهات النظر يف ذلك
 .األمر

إن نا وقبل أن نناقش هذا املطلب أو املفهوم جند أنفسنا أمام أكثر من 
فمذا كان هذا هو وحده املقصود بانتفاء السلطة فلماذا كان كل ما . مشكلة

سبق من اللف والدوران؟ وملاذا إلباس احلق بالباطل وإلباس الباطل باحلق  وخلط 
نطق؟؟ مث ة كثري مما يسرتعي االنتباه األمور خلطًا ال يستسيغه عقل، وال يقره م

 !!والت فكري
وماااان جهااااة أخاااارى، إذا كااااان هااااذا هااااو وحااااده هااااو املطلااااوب فمن ااااه لااااي  
باملطلاااااب اادياااااد، فاااااان  الاااااد عوة إىل انتفااااااء السااااالطة السياساااااية بااااااملعا املقصاااااود 
هنااااا مل تغااااب عاااان اجملتمااااع منااااذ نشااااأة الدولااااة، أي مبااااا يثباااات نظريتنااااا يف اجملتمااااع 



 

 38 

ماااااع  املااااادين، مااااان حياااااث أن  الثااااااين هاااااو األول ولكااااان حمققااااااً نقلاااااة نوعياااااة واجملت
ومااااااان    فااااااامن  اجملتماااااااع املااااااادين لاااااااي  حالاااااااة . يف الاااااااوعي احلضااااااااري للمجتماااااااع

طارئااااااااة علااااااااى البشااااااااري ة، وال هااااااااو حتقيااااااااق لينساااااااااني ة الاااااااايت مل تكاااااااان متحققااااااااة 
 .لينسان قبل اجملتمع املدين كما يوحي بذلك اللفظ

وما املقصود بانتفاء السلطة : الينا األساس  و انعود هنا إىل سؤ 
 السياسية؟ وهل من املمكن فعاًل أن تنتفي السلطة السياسية؟

أبناااااااا أن  القضااااااااء علاااااااى السااااااالطة التشاااااااريعي ة، أو السااااااالطة التنفيذي اااااااة، أو 
كااااااالًّ أو فاااااارادى، وهااااااي كلهااااااا جاااااازء أساااااااس … ساااااالطة املؤسسااااااات احلكومي ااااااة
إال ضاااااارباً ماااااان اللغااااااو مااااااري املسااااااؤول، وبقياااااات  ماااااان الساااااالطة السياسااااااي ة، لااااااي 

لااااادينا السااااالطة السياساااااي ة بااااااملعا الضااااايق، ويبااااادو أن انتفااااااء السااااالطة السياساااااية 
بااااااملعا الضااااايق هاااااي األمااااار الاااااذي يتفاااااق علياااااه اامياااااع، ورمباااااا يساااااتوي يف هاااااذا 
املطلاااااب أنصاااااار اجملتماااااع املااااادين وأعاااااداؤه وحاااااَّت مااااان ال يشاااااكل اجملتماااااع املااااادين 

 !!همأي حيز من تفكري 
إال أن  املشكلة اليت تعرتضنا هنا هي أن مفهوم السلطة السياسي ة باملعا 

فهل املقصود من . الضيق إمنا هو أيضًا مفهوم عائم يتطلب الت حديد والت أطري
السلطة السياسي ة عموم اللفظ ومشول املضمون باإلطال ؟ أم املقصود سلطة 

سياسي حمدد بعينه؟ ومن    هل املقصود  سياسي ة حمددة؟ أم املقصود نظام حكم
من انتفاء السلطة السياسي ة هو حتقيق احلرية السياسي ة؟ أم هو انتفاء أي سلطة 

 سياسي ة؟ أم هو انتفاء ممارسة أو سلطة سياسي ة بعينها؟
ا كفيلة برفع سقف آفا  وضو   أسةلة كثرية، ولكنها ضروري ة ألهن 

 .املوضوع
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كان املقصود بانتفاء السلطة السياسي ة انتفاء ممارسة أو سلطة فمذا   :أحَّالا 
سياسي ة بعينها، فمن  هذا ال يعين أبدًا انعدام السلطة السياسية أو انتفاء دورها، 

ومن جهة ثانية لي  مثة أبداً . ألن  سلطة سياسية أخرى ستحل مكاهنا من جهة
السياسية ااديدة أفضل من ما يضمن أن تكون السلطة ااديدة، أو املمارسة 

ومن جهة ثالثة فمن ه ال توجد سلطة . السابقة أو أكثر تقباًل منها يف اجملتمع
سياسية يف أي دولة من العامل تستطيع أن تستحوذ على كامل رضى كل الشرائض 
السياسي ة أو القوى السياسي ة املوجودة ألن  طبيعة املمارسة السياسية تقتضي بل 

بغي النظر عن … تفرت  التنوع واالختالف، والرضى وعدم الرضىتفر  وال 
شكلي ة األمور املختلف عليها أو جوهريتها، وبغي الن ظر عن مدى التباين 

 .واالختالف وطبيعته
أم ا إذا كان املقصود هو انتفاء أي سلطة سياسي ة فمن  هذا املقصد  :ثانياا 

من التساؤالت، ويضعنا أمام كثري من سيفر  علينا، قبل اإلجابة عنه، كثريًا 
عالمات االستفهام، فما املصلحة املتأتية من انتفاء السلطة السياسية؟ وما املنافع 
الناتة عن ذلك؟ ومن هو املستفيد من انتفاء هذه السلطة؟ ومن هو الذي 
يطالب بانتفاء السلطة؟ وما طبيعة هذا املطلبي أهي سياسية أم اقتصادية أم 

؟ وبأي معا  كن أن يكون انتفاء السلطة …ة أم أخالقي ة أم ماذااجتماعي  
 السياسي ةي أي  سلطة أو كل سلطة؟؟

إن  الااااذين يطااااالبون بانتفاااااء الساااالطة السياساااايةي أي ساااالطة سياسااااية، هاااام 
وحاااادهم القااااادرون علااااى اإلجابااااة عاااان هااااذه األسااااةلة، وماااادى متاسااااك اإلجابااااة 

 .لقدرة على الصمود أمام أي  ردل أو نقدواتساقها املنطقي هو الذي  نحها ا
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لن خنو  ممار هذه األسةلة واحتماالهتا ألهنا ستدخلنا فيما  ن يف ما 
عن الدخول يف متاهاته أوالً، ولسنا يف حاجة إليه ثانياً، ولن يزيد األمر وضوحاً 

ولكن  هذا، مهما كانت اإلجابات عن تلك األسةلة، لن حيول دون . أكثر ثالثاً 
صد  القول إن  انتفاء السلطة السياسي ةي أي  سلطة سياسية، يكافئ من الن احية 

فهل  كن أن تنتفي املمارسة . الداللي ة انتفاء أي ممارسة سياسي ة من اجملتمع
السياسي ة من اجملتمعي أي  تمع؟ ال أظن ذلك ممكناً، بل أعتقد أن ه إن كان 

ولذلك أجدين مضطرًا هنا إىل . من الن احية الواقعيةذلك ممكن عقاًل فمن ه ممتنع 
من أين جةتم  ذا املطلب؟ وأي  تمع : أن أسأل دعاة انتفاء السلطة السياسي ة

مدين يف العامل هذا الذي وجدمت فيه انتفاء السلطة السياسي ة حَّت جام لكم 
 القياس عليه؟ 
سياسية بكل ما تنطوي عليه أم ا إذا كان املقصود هو حتقق احلرية ال :ثالثاا 

احلرية السياسي ة من املعاين مثل التعددية السياسي ة، وصون احلريات السياسية، 
وتداول السلطة، وال أظن  أن ه  كن قبول مري القصد من الدعوة إىل انتفاء 

فمن  يف هذا القصد ما يستوجب اللوم أواًل، واالحرتام ثانياً، . السلطة السياسي ة
 .توضيض ثالثاً وال

أم ا اللوم فمبعثه وسببه هو العربدة الفكرية اليت  ارسها دعاة انتفاء 
السلطة السياسية أو إعدامها برسم بناء اجملتمع املدين، واجملتمع املدين بريء من 

ألن  حتقق اجملتمع املدين ال يشرت  انتفاء هذه السلطة، ويتوقف . مثل هذا الدعوة
تطلب ذلك بصيغه املطروحة، وألن  هذه الدعوة بصيغها على انتفائها، وال ي

املطروحة أيضًا ال حتقق احلرية السياسية مبا تنطوي عليه من املعاين، وإمنا تقوم 
بتفكيك با اجملتمع ونظمه وتضعه على شفى هاوية، أو على األقل تضعه يف 
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اإلنسان ولن أقول إىل إعدام اجملتمع وال … مقدمة عربة مندفعة إىل اجملهول
ا ألن  اإلنسان واجملتمع أكرب بكثري وأقوى من أن يعدم  وإن أراد ذلك بعضهم ا

 .أحدها أو كليهما برمبة حمكمة أو طائشة
أم ا االحرتام فمن  أي  تطلع إنساين بن اء يستحق االحرتام مهما كان 

ملرافقة، صاحبه، ومطلب حتقق احلريات السياسي ة،  ردًا من العربدة الفكري ة ا
ا هو مطلب عادل يف سيا  أي  تمع، وأي …وممارسات اإليهام والت ضليل ، إمن 

ولعله مل يوجد حَّت  اآلن اجملتمع الذي ال ينتصب فيه هذا املطلب رايًة . أم ة
منشودة أو حممية، مهما كان املستوى احلضاري الذي يعيشه اجملتمع، ومهما  

ومن    فمن  وجود هذا املطلب . ارس يف اجملتمعكان نوع السلطة السياسي ة اليت مت
ال  كن أن  يعد معيار صحة أو خلل يف اجملتمع، وال دليل صواب أو خطأ يف 

ولكن  ذلك ال يعين أن  كل سلطة سياسية على خطأ، وال كل . السلطة السياسي ة
التفويي فالسلطة السياسية حبد  مفهومها تقوم على . سلطة سياسي ة على صواب

بالسيادة، والتفويي بالسيادة يعين التفويي بامتالد القوة وحق استخدام القوة 
لفريق واحد من ب  أكثر من فريق يتنامع هذا احلق أو يطمض إليه، بغي الن ظر 

 .عن مدى الشرعية اليت تسوغ هذا الطمو  وطبيعتها
ب أن ولكن حَّت  يصد  اجملتمع من ينادي  ذا املطلب ويثق فيه، جي

يكون واضحًا يف طروحاته مري موارب فيه، وجيب أيضًا أن تكون املقدمات 
فهل كانت . املعلنة أو املطروحة مقدمات سليمة تؤدي إىل نتائج سليمة

املقدمات اليت طرحها دعاة انتفاء السلطة من أجل بناء اجملتمع املدين مقدمات 
يفرت  أبداً عمن أراد قطع الشجرة سليمة؟؟ ال أظن  ذلك أبداً، ألن  ما أرادوه ال 
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ومشكلتنا هنا أن  هذه الثمرة ال معا هلا وال طعم وال قيمة . ليحصل على الثمرة
 .إذا انتزعت من الشجرة

أم ا الت وضيض فيتمثل يف ثالث نقا ، أوهلا أن  حتقق احلرية السياسية 
مبعناها الضيق، وال مبختلف معانيها ال يعين أبدًا انتفاء السلطة السياسي ة ال 

وثانيها أن  حتقق هذه احلرية السياسية بأي معا كان ال يكافئ . مبعناها الواسع
أبدًا انتفاء السلطة السياسية ال على املستوى الدالل وال على املستوى املنطقي 

وثالثها أن  حتقق احلرية السياسي ة بأي معا من معانيها . وال على املستوى الواقعي
كن أن يبدأ بالقضاء على السلطة السياسي ة، وال جيوم أن تكون الدعوة إىل ال  

 .انتفاء السلطة مفتاحاً إىل حتقيق احلرية السياسية
رمبا تتفق قرائض بعضهم فيحسب أننا من أعداء اجملتمع املدين، ورمبا جينض 

فهل !! …االنفعال واايال ببعضهم فيتهمنا بأننا من أعداء احلرية والد قراطية
إن األمر حيتاه إىل الرتوي وإعادة التفكري ! بدا شيء من ذلك يف سيا  كالمنا؟

 .قبل إطال  األحكام اازاف
إننا ندعو إىل بناء اجملتمع املدين، واجملتمع املدين حبد ذاته وعي وحضارة، 
. ومن    فمن بناء اجملتمع املدين لي  إال تنمية للوعي وخلق لدعائم احلضارة

ألي  األجدى من كل ذلك اللف والدوران هو أن نفع ل : ك جندنا نتساءلولذل
فتغدو … آليات تطور اجملتمع، ونصع د وتائر منوه مبختلف املستويات وامليادين

 .املطالب املضمرة أو الصرحية هي الن تائج املنطقية لتطور اجملتمع
*       *       * 
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 مقدمة
 العدوان أساسًا لحقوق اإلنسان
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أكثر النا  تشدقاا في الموضوعية 
أبعدهم عنها  أكثر النا  تشدقاا باحترام 
المرأة أكثر سعياا الستغ لها  أكثر الدحل 
تشدقاا بحقول اإلنسان أكثرهم انتهاكاا 

 .لحقول اإلنسان
انتهاد حقول اإلنسان اليت يتشدقون  ا لي  وقفًا علٰى أناس من دول 

ٰهذه حقائق باتت اليوم أوضض . ُأْخَرٰى أو أمم أُْخَرٰى بل علٰى مواطين الدولة ذاهتا
 .من الوضو  وإن مل يرها أصحا ا ألهنم معميون بأشياء أُْخَرىٰ 

 (1)العدوان أساسًا لحقوق اإلنسان
يف العامل كل ه يشك  يف نزاهة شرعة حقو  اإلنسان  لعل ه ال يوجد أحدٌ 

ولكن ماذا لو . شكاًل ومضموناً، ولسنا ممن يدعو إىل الّتشكيك يف هذه الن زاهة
ا ال تستند أبدًا إىل أي  نزاهة؟ !! نظرنا إىل أس  نشأة هذه الشرعة ووجدنا أهن 

أس  الن شأة ال تعنينا كثرياً  قد يعرتُ  بعٌي هنا بأن  املهم هو النتيجة، مبعا أن  
وهذا اعرتا  ال خيلو من . أمام فوائد ظهور هذه الشرعة وتطبيقاهتا يف العامل

القوان  مشوبًة دائما أو / الوجاهة أبداً، ولكن ماذا لو أن  تطبيقات هذه الشرعة
ب مالبًا على األقل بعدم  الن زاهة، أو باالمدواجية، أو بالرؤية األحادية ااان

 !!لتطبيق هذه القوان ؟
                                                           

، ردًا علٰى م4222فرباير / شبا  84املوافق لا ، ها8242ذي القعدة  1يف كتب ٰهذا القسم من الفصل ا  (  1)
م، ونشر يف جريدة 4222بد ااابري يف جريدة االحتاد اإلماراتية يف شبا  عام مقال نشره حممد عا
 . م أيضاً 4222االحتاد ذاهتا شبا  عام 
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القوان  من / إن  ما يستوجب الت أكيد هنا هو أن نا لسنا ضد  هذه الشرعة
حيث املبدأ، وال من حيث مطلقية التشريع، ألن  صورة قوان  حقو  اإلنسان 
ا متثل الوجه الن بيل للتعامل ب  بين البشر  عصي ة على الن قد مبعا من املعاين، ألهن 

ولكن  املؤسف أن  هذه الصورة الن بيلة، الشفافة، مل تظهر يف . طلق البنوةمب
األملب األعم إال يف تطبيقات مشوهة، وكأن  هذه الشرعة مل تشرع إال هلذه 

و كننا أن  نتحد ث بصورة أولية عن (. بفتض الواو وبكسرها)التطبيقات املشوهة 
 .ثالثة تطبيقات من هذا النوع

العامل كله اليوم، ومنذ أمد بعيد، عن القو ة، وحق القوة، وقوة يتحد ث 
احلق، وعن قدرة القوة على مسل احلق إىل باطل، وحتويل الباطل إىل حق، وعن 
إرمام العامل على االقتناع بأن ما متارسه القوة لي  عدوانًا وإمنا هو دفاع عن 

العدوان على هذا  احلرية والد قراطية وحقو  اإلنسان، والتعامل مع هذا
 .األساس، أي عن العدوان بوصفه حامياً حلقو  اإلنسان

وال أظنين آي جبديد إذا قلت إن  املمارسات األمريكية، يف مجيع أ اء 
العامل، من أجل أمريكا ومن أجل إسرائيل، واملمارسات اإلسرائيلية حتت املظلة 

ا جيعل املرء حائراً وهذا م. هي بعي قليل من األدلة على ذلك… األمريكية
فعاًل يف كيفية البدء بأمثلته ومن أين يبدأ، إن هو أراد أن يعدد األمثلة، ولذلك 

ا إذ شن ت  قبل حترير اانوب اللبناين حسبنا أن نقف عند حدث جرى مؤخرًا ا
ا مستهدفًة البا التحتية املدنية اللبنانيةي  إسرائيل مارات جوي ة ا استمرت أياماً 

واد عت أن  ذلك كان ردًّا على …  ء واملرافق العامة واملدني  األبرياءالكهربا
عمليات املقاومة الوطنية اليت تسميها باإلرهابية وتسمي نفسها، مع كل 

 !!!عدوانيتها، باملالئكية
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لن نقف عند مسلسل الغارات واالعتداءات الذي مل ينقطع، رمبا يوماً 
ساءل عن االعتداءات السابقة على املقاومة واحداً، منذ عشرات السن ، ولن نت

الوطنية اللبنانية، ولن نقف عند مةات بل آالف النقا  اليت تسرتمحنا للوقوف 
وهي  عندها، ألننا نريد فقط أن نقف عند آلية التعامل مع هذا احلدث األخري ا

ا الذي خرقت إسرائيل فيه تفاهم نيسان  ذاهتا فيما قد سلف من هذه األحداث
املقاومة الوطنية : م، القاضي بعدم االعتداء على املدني  واملنشآت املدنية 899

مل ختر  هذا التفاهم، أما إسرائيل فمهنا مل تتوقف عن خرقه، وعندما فسرت 
إسرائيل وأمريكا هذا االعتداء، وال سيما بعد إثارة تفاهم نيسان الذي مل خترقه 

ا هي البا التحتية  املقاومة، معمتا أن  املسألة ليست مسألة تفاهم نيسان، وإمن 
و ذا املعا صار من حق  إسرائيل أن …  اليت  كن أن تستفيد منها املقاومة

تصادر اهلواء من السماء اللبنانية ألن  أفراد املقاومة يتنفسون من هذا اهلواء، فهم 
… على كل حال ليسوا مردة من اان يستغنون عن املاء واهلواء والكهرباء

وعندما دعيت انة مراقبة تفاهم نيسان لالجتماع حضر ااميع إال إسرائيل فباء 
االجتماع باإلخفا  هلذا التغيب، وعندما حضر اإلسرائيليون انسحبوا قبل أن 
يبدأ االجتماع، ولكن أمريكا محلت املقاومة اللبنانية مسؤولية هذا اإلخفا ، 

 !!!على الرمم من عدم خرقها بنود االتفا 
ويف هذا اإلطار ذاته من العالقة ب  العدوان وحقو  اإلنسان، ولكن 
بصورة مقلوبة، جند االبتزام اإلسرائيلي لكل ما  كن ابتزامه يف العامل من بشر 

بدءًا من … ومما يقبله العقل ومما ال قبله منطق وال عقل… وشجر وحجر
نيا والنمسا فقط، وصواًل إىل تعويضات احملرقة النامية اليت تدفعها أوربا كلها ال أملا

ما تطالب به اآلن من تعويضات عن إخراه يهود خبري من السعودية، 
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وتعويضات من كل  الدول العربية عن املمتلكات اليت تركها اليهود لدى هجرهتم 
إىل إسرائيل، وتعويضات من الفلسطيني  مقابل تنامل إسرائيل عن أراضيهم اليت 

وعندما . حقو  اإلنسان، وانتهاد حقو  اإلنسان كل ذلك باسم… !!احتلتها
يفكر العرب  رد الت فكري، باسم احلق  ذاته، بطلب تعويضات من إسرائيل أو 

م يتهمون باانون أو   .يف العقل( بالوش ة)مريها عما حقٌّ طبيعي ال مكتسب فمهن 
هذا جانب من ميٌي من فيي أمثلة العدوان الذي يصدر بوصفه أساساً 

قو  اإلنسان، وهو على الرمم من فجاجته ووضو  املفارقة فيه فمن ه يهيمن حل
 .على منطية تفكري العامل الغرا على عمومه إىل حد كبري

فهو ااانب اافي الذي ينطوي على شيء من أمَّا الجانب الثاني 
ن املنطقية، وأعين به أن ه الدول القوية مالبًا ما تلجأ إىل العدوان على اآلخري

ولو على …  حلماية حقو  أناسها وتأم  متطلباهتم وراحتهم وسالمتهم
حساب اآلخرين، وهذا ما أثاره منذ  و عشر سنوات الفيلسوف البولندي 

، «احلرب من أجل السلم»حتت ما  كن تسميته   Karl Popperا  كارل بوبر
أيد الواليات  ، إذ(1)اأَلملاني ة Der Spiegelوذلك يف لقاء أجرته معه  ل ة 

املتحدة األمريكية بالعدوان على أي دولة هتدد، أو يظن أهنا هتدد األمن والسلم 
. وحقو  اإلنسان يف العامل، ويقصد العامل القوي الذي جيب أن تقوده أمريكا
واألمثلة على األمنوذه أكثر من الكثرية أيضاً، ولي  من جديد إذا قلنا إن  

يات املتحدة األمريكية، وإسرائيل حتت املظلة األمريكية الن صيب األكرب فيها للوال
. وخارجة عنها، إىل درجة أن  بدء العد  سهل ولكن من الصعب التوقف عنه

                                                           

8 - Karl Popper: Kriege führen für den Frrieden. im Der Spiegel. 
N.13. 5.4.1992. P.202-211. 
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ولكن ذلك ال  نع أبدًا من الوقوف عند آخر األمثلة وهو الضغط األمريكي 
ي ة، األمريكي اانس/ املصري سعد الديل إبراهيمالسري والعلين إلخالء سبيل 

وتربئته على الر مم من أنف احلكومة املصرية مبا  ثل انتهاكًا صرحيًا للسيادة 
املصرية مبختلف معاين السيادةي بدءًا من الكرامة وصواًل إىل تطبيق قوانينها على 
مواطنيها، على الرمم من األدلة الواضحة والدامغة على عمالته وتسسه لصاحل 

من أنصار ( الباحث)  اإلنسان، وأن  هذا حبجة حقو … الواليات املتحدة
 !!حقو  اإلنسان

الذي يدعونا إىل الوقوف عنده يف مسألة تأسي   أمَّا الجانب الثالث
حقو  اإلنسان على العدوان، أو تأسي  العدوان على حقو  اإلنسان، فمن ه 

الشر  شر ، والغرب مرب، »: إرنست رينانيستمد  مشروعيته األولية من قول 
من إقامة هذه التقاطبية، وعم ا يريده  رينان ، وبغي  الن ظر عم ا أراده «ن يلتقياول

فمن  ما ال  كن إمفاله أو تاهله هو النزوع اإلنساين الذي … كثريون منها
…  يتسم به اإلنسان الشرقي، وامتالؤه حبسه االجتماعي، وطبيعته العاطفية

خالف … ري بسن قوان  حلقو  اإلنسانوكل ذلك مما مل حيوجه أبداً إىل التفك
األمر الذي أشعره بأن ه  … العقالنية املتحجرة لينسان الغرا، ونفعيته، وذرائعيته

كثريًا ما خيره عن اإلنسانية، فكان التفكري بسن قوان  حلقو  اإلنسان نتيجة 
وتلكم مسألة ال أظنها . منطقية ضرورية اللزوم عن املقدمات اليت هي سلوكه

اجة إىل برهان ألن  تاريل احلضارة الغربية حَّت  اللحظة الراهنة أكرب من أي حب
وحتسبًا من سوء التقدير الذي سيقع على كل  حال فمين  … برهان على ذلك
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أؤك د أن هذا احلكم بشقيه لي  حكماً مطلقاً، أو شاماًل إحصائيًّا، ولكن ه حكٌم 
 .مع أو األم ةعلى العقلية أو البنية الفكرية للمجت

وبسبب هذا الوجه من العالقة ب  العدوان وحقو  اإلنسان تور  
يف القول بأن  إرهاصات التفكري   (9)محمد عابد الجابر بعضهم، مثل األستاذ 

ا كانت بسبب ذهاب بعي  فيما مسي فيما بعد حقو  اإلنسان، وأساسها، إمن 
 .لينسانفالسفة التنوير إىل القول بالطبيعة العدوانية 
 فما مدى مصداقية هذا احلكم؟

ا  توما  هوبزحق املعرفة أن ه إذا كان قد قال  الجابر يعرف األستاذ 
T. Hobbes   هيبرح ، وتاله يف ذلك (82)«اإلنسان ذئٌب أَلخيه اإلنسان»بَأن

، (88)«قلب اإلنسان، فو  كل  شيٍء آخر، خمادعٌ »عندما أكد أَن   جيرمايا
ي الش اعر الفيلسوف، على أَن  الظ لم هو َأصل طبيعة لمتنبِّياوقبلهما أصر  
 :(84)اإلنسان بقوله

 حالظ لم مل ِشَيِم  الن فو 
 َ ا عاِفَّة   فإْن َتِجدْ 

 فَاِلاِعلَّاة  ال َيظْاااِلم  

                                                           

 1من جريدة االحتاد ا أبو ظخ ا العددااا تاريل ا ض العدحان أسا  حقوق اإلنسان: ا حممد عابد ااابري(  9)
 .م4222شبا  

10 - Baumgol: Hobbes’sPolitical Theory. Cambridge, London. 1988. 
 .833 ا ص 8 8القاهرة ا العدد : ا ضمن  لةالنَّظام اليهود  العالمي الجديد : ا بات روبرتسون(  88)
م 8918ا حتقيق الس قا واألبياري وشلخ ا القاهرة ا  ي الةَّيب المتنبِّيشر  ديوان أب :ا أَبو البقاء العكربي(  84)

 .845ا ص 2ا ه
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إذا كان هؤالء قد ذهبوا هذا املذهب، فمن  فريقًا كبريًا من الفالسفة قد 
اه م الذي قال بالطبيعة  J.J Rousseauا  رحس وثل ذهب عك  هذا االت 

ا  (85)هولباخو B.Spinozaا (82) سبينواا، ومثله كذلك (83)الطيبة لينسان
P. Holbach ا  ( 8)جااون لوكوJ. Locke  الذين ذهبوا إىل َأن  طبيعة اإلنسان

ٌة باأَلصل والفطرة، وإن اختلفوا يف الت فسري والت عليل مل جيمع   والفكر العرا. خري 
كذلك على أصل واحد للطبيعة البشرية، وال عجب يف عدم اإلمجاع هذا ألن  
اإلنسان قائم يف طبعه على الن قيض  كليهما، وهذا ما هو مؤك ٌد يف القرآن 

ولذلك من الص عب القول إن  القول بالفطرة العدوانية اليت قادت . الكرمي مري مرة
متخضت فولدت حقو  اإلنسان، دون إنكار أن إىل العقد االجتماعي هي اليت 

بل حَّت  وإن كان هذا هو . يكون لرواه هذه األفكار بعي الدور يف ذلك
السبب يف والدة شرعة حقو  اإلنسان فمن  فيها ما يدعونا إىل تأوهلا باملعا 

 .الذي سلف تبيانه يف ااوانب الثالثة للعالقة ب  العدوان وحقو  اإلنسان
ن األمر، فمن  الن بل الذي يضوع من قوان  حقو  اإلنسان مبا هي وأيًّا كا

حمي مبادئ، ال ينفي الت طبيقات الالإنسانية هلا على أر  الواقع، ويؤكد حقيقة 

                                                           

ترمجةي بول  مامن ا اللجنة اللبنانية لرتمجة الروائع ا بريوت ا َأ ل التَّفاحت بيل البشر ا  :ا جان جاد روس و(  83)
 ..م8914

14 - Janathan Bennett: A Study of Spioza’s Ethics. Cambridge, 
London. 1984. 

15 - P.-H.d’Holbach: The System of Nature. New York. 1970. 
16 - John Locke: Essay Concerning Human Undersanding 

(London. 1690).  The partially modernized quotions are from 
P.H.Nidditch’s authoritative edn. Oxford, 1975. 
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واحدة، راسخة عرب الت اريل، وهي أن  القوي وحده هو الذي ينعم  ذه احلقو  
ومن    فمن  الت فكري السليم . يتهاألن ه وحده القادر على فرضها، وانتزاعها، ومحا

ينبغي أن ينصب  على كيفية امتالد القوة اليت تعلنا قادرين على انتزاع حقو  
إنساننا، وال عيب يف تسلحنا ببعي الذرائعية ألن  الذرائعية أساس من أس  

  .نشأة حقو  اإلنسان أيضاً 
 (81)الذرائعية أساسًا لحقوق اإلنسان

كن عد العدوان أساسًا من أس  حقو  اإلنسان فمن ه إن كان من املم
أساس الغاية ال أساس الت أسي ، مبعا أن  الوثيقة اليت أعلنت يف 

، واإلرهاصات اليت (ميثا  حقو  اإلنسان)م حتت اسم 82/84/8921
ا  سبقتها على طريق تأسيسها، وإن توش حت بأثواب الن زاهة واملقاصد النبيلة، فمهن 

من املعاين كانت منطوية على بذور تسويغ ضروب من العدوان هي اليت مبعا 
 !!سيمارسها األقوياء باسم حقو  اإلنسان ومحاية حقو  اإلنسان

ال شك  يف أن  كثريًا من االعرتاضات ستربم أمامنا هنا، و ن ال ننكر 
 نبل مشروعي ة أيًّا منها، ولعل  ما يقف يف طليعتها هو عدم جوام الط عن يف

مقاصد املفكرين الذين مهدوا لوالدة هذه الوثيقة، وكلهم فيما يظن الكثريون 
و ن أيضًا ال نشك  يف هؤالء املفكرين، وال . فيهم بعيدون عن الشبهات

نضعهم حتت رمحة مبضع الشك، ولكن نا نتحدث عن البنية الفكرية ألمة، 
. إىل حد كبري هيجل باملعا الذي حتدث فيهرح  اسمَّة أو هي … حلضارة

ورو  احلضارة الغربية هذه هي األر  األكثر خصوبة لوالدة هذه الوثيقة، ألن  
                                                           

، استكمااًل للقسم األول من الفصل، م4222 سبتمرب عام/أيلول 83لقسم من الفصل يف كتب ٰهذا اا  (  81)
 .وكال ا نشر عدة نشرات يف الصحافة العربية والسورية و موعان يف  لة املعرفة السورية الحقاً 
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لوالدة ميثا  حقو  … الدالالت الفكريةي االجتماعية، والنفسية ، واألخالقية
اإلنسان تنطبق أكثر ما تنطبق على اجملتمع الغرا، وأظن  أن ه من العسري فهمها 

ألن  العامل الشرقي قائم يف بنيته . ا صدرت عن العامل الشرقيأو هضمها لو أهن  
على احل  االجتماعي املشرتد وطغيان العاطفة على العقلية اآللية املتحجرة، 
خالف العامل الغرا القائم على الذرائعية والعقلية احلدية يف التعامل مع الداخل 

عية هي األساس يف والدة ما ومع اااره، وحقيقة األمر أن  هذه العقلية الذرائ
 .مسي بشرعة حقو  اإلنسان

ومن األدلة على ذلك ان ه لو كانت املقدمات اليت جاء  ا فالسفة التنوير 
من القول بالفطرة العدوانية لينسان، والقول بنظريات العقد االجتماعي هي اليت 

ن والدة هذه أدت إىل والدة مفهوم حقو  اإلنسان ملا كان هناد أبدًا ما  نع م
، حمورابيالشرعة يف الفكر الشرقي القدمي الذي أولد على سبيل املثال شريعة 

، أو الفكر اليوناين والروماين الذي تألق بفنون …والشرائع البوذية والزرادشتية
الدساتري والقوان ، أو الفكر العرا اإلسالمي الذي أطنب كثرياً يف احلديث عن 

كن تسميته إرهاصات نظريات العقد االجتماعي، العقد االجتماعي أو ما  
بدءًا مما قبل اإلسالم، مرورًا باإلسالم الذي أفا  يف تبيان عالقة أفراد اجملتمع 
ببعضهم، وعالقة البشر ببعضهم، وصواًل إىل أعالم الفكر العرا اإلسالمي 

كالنظام حالجاحظ حالتوحيد  حالكند  الذي يضيق اجملال عن سردهم، 
 .ومريهم كثري … رشد ابي حابل سينا حابلحالفار 

الذي أطنب يف  جورج جبوروإذا ما اعرت  أحد من قراء الدكتور 
احلديث عن حقو  اإلنسان يف احلضارة العربية والعربية اإلسالمية بدءًا من 
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حلف الفضول وصواًل إىل ما أقره اإلسالم، واجملتمع العرا اإلسالمي من 
فل، العجوم، العمل، الرأي، األقليات العرقية والدينية، الرجل، املرأة، الط: حقو 

ومري ذلك، فمن نا نقول إن  هذه احلقو  برمت يف هذا … األمن، التكافل
اجملتمع، أو احلضارة بوصفها جزءاً من كينونة احلضارة وبنيتها العقلية والسلوكية ال 

اجملتمع أو الدولة، بوصفها مطلباً، وبرمت بوصفها سلوكاً ال بوصفها وثيقة حتكم 
 .وال عقداً ب  الدولة أو احلاكم واجملتمع

ولكن ألن  العقلية الذرائعية واألنانية املفرطة يف العامل الغرا هي األساس، 
مل تولد هذه الفكرة مبعناها املقصود إال هناد، و كن إضافة العدوان إىل هذا 

لذي بدأنا به، فالثورة األساس الذرائعي إذا محلناه على معا حق  القوي ا
مل …  م على سبيل املثال، بكل ما قررته من حقو  وحريات8119 ا الفرنسية

تقريرًا لسيادة الربجوامية وتدعيم سلطاهتا، دون أن تلقي بااًل إىل »تعُد أن تكون 
، والرباءة الكربى (81)«حقو  الطبقات الفقرية اليت شاركتها خو  ممار الثورة

الذي استحصله الشعب اإلجنليزي الثائر   Magna Carta ا أو العهد األعظم
ا هو خاص بالشعب اإلجنليزي 8485يف عام  جونعلى الرمم من ملكه  م، إمن 
 :وحده أواًل، فهو يقول

ال جيوم توقيف أي إنسان حر، وال سجنه، وال حرمانه من حرية التنقل، »
و ن لن . من الصور وال وضعه خاره القانون، وال نفيه، وال إرهاقه بأية صورة

نضع، وال منكن من أن يضع أحد يده عليه إال حبكم قانوين من قبل أنداده، 
 .(89)«وحبسب قانون البالد

                                                           

 .82م ا ص9 89ا القاهرة ا  حقوق اإلنسان في التاريخ حضماناتها الدحلية: عز الدين فودة. ا د(  81)
 .84م ا ص8918ا  2ا  لةي عامل الفكر ا اجمللد األول ا العدد  تةور حقوق اإلنسانا (  89)
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ولي  مثة أي مشكلة أو عيب، من حيث املبدأ، يف أن تكون هذه الوثيقة 
خاصة بالشعب اإلجنليزي، ولكن مرضنا أن نب  أن السبب الثاين احلاسم يف 

ذه الوثائق هو االستبداد السياسي ومصادرة احلريات، والنعدام والدة أمثال ه
الثقة يف األخر، انطالقًا من العقلية الذرائعية واألنانية، اختذت حقو  اإلنسان 

وهلذا أيضاً مل جند مثل هذه . هذه صيغ الوثائق املوقع عليها من أصحاب العالقة
يف األصل على مبدأ الثقة الوثائق يف العامل الشرقي أو العرا، ألن ه يقوم 

والطمأنينة واحل  االجتماعي، ومعروف أن  الشرقي أو العرا يربط من لسانه، 
على الرمم من وجود املتناقضات ذاهتا، واالستبداد ذاته إىل حد . أي بالثقة
 .بعيد

ومما يؤكد أن  هذه الذرائعية هي اليت تقود الفكر الغرا حَّت  يف الشعارات 
 منها حقو  اإلنسان، أن  املهاجرين اإلجنليز إىل أمريكا مل يفطنوا إىل النبيلة اليت

إعالن هذه احلقو  إال قبل أسبوع  من استقالل ثالث عشرة والية أمريكية 
م سيصبحون أقلية مبعا من املعاين،  باسم الواليات املتحدة، أي عندما شعورا أهن 

إن  »(: إعالن فرجينيا)أعلنوا قائل  أو حتت راية ال يعرفون ما ستكون ماهيتها، ف
مجيع الناس هم يف باألصل متساوون يف احلرية واالستقالل، و لكون حقوقاً 
طبيعية مالممة هلم، ال يستطيعون إذا دخلوا يف نطا  أي  تمع، مبوجب أي 
عهد، أن حيرموا أو جيردوا ذريتهم منها، كالتمتع باحلياة واحلرية مع وسائل 

العقارات ومتلكها والسعي لتأم  السعادة والطمأنينة احلصول على 
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داع  بذلك إىل نسيان كل الفظائع اليت ارتكبوها وال سيما . (42)«واستجال ما
 .حبق السكان األصلي  الذين كانوا يتدربون عليهم يف الرماية والصيد

ي ة هذا األمنوذه من الت عامل الغرا لي  طارئًا فهو جزٌء صميميٌّ من العقل
الغربي ة تبدو أمثلته ناصعة يف كل  مراحل الت اريل بدءاً من احلضارة اليونانية وصوالً 

وعلى الر مم من قسوة هذا احلكم وبدوه . إىل الساعة الراهنةي الر اهنة باإلطال 
يقدم لنا  فو بينجعلى أن ه مبالغة وتطّرف إال أن ه حقيقة، وذا هو املفكر الصيين 

صاصه ومعرفته يف احلضارة الغربية، األمر الذي سلل له سحابة خالصة اخت
 :(48)تقوم احلضارة الغربية على أربعة عناصر هي: نصف القرن من عمره، فيقول

 .ا األنانية 8
 .ا قتل اآلخر بغري رمحة 4
 .ا عدم الت متع بالنزاهة 3
 .ا عدم ااجل من أحد من كل ما تفعل 2

فمن نا قادرون على البدء بالعد ولكننا سنجد وإذا أردنا أن نعدد األمثلة 
صعوبة يف التوقف عنه، فعم نتحدث؟ ومن أين نبدأ؟ لن نتحدث عن حترير 
الكويت ألن نا سنعده تطبيقًا للشرعية الدولية، ولكن هل  كننا تاهل العشرة 
… آالف نوع من الفريوسات وااراثيم ما ب  اإلشعاعية والكيماوية والبيولوجية

يت نشرهتا خمابر املخابرات األمريكية يف العرا  لتجعل من الشعب العراقي حقل ال
فأين هي حقو  اإلنسان؟ وبأي !!! تارب لفاعلية هذه ااراثيم والفريوسات؟

معا يفهمها األمريكيون؟ أليست حقو  اإلنسان الغرا وحده، واألمريكي على 
                                                           

 .32م ا ص8 89ا دمشق ا  ا ترمجة أمحد عزت طه معالم الحرية: ا ميلتون ميلتزر(  42)
 . م4222آذار  1ا حلقة الثالثاء برنامج االتِّجاه المعاكس : ا عثمان السعدي(  48)
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و على حساب خلق اهلل   و ااصوصي حقوقه يف العيش والرتف واألمان ول
 !!كلهم بدءاً من األطفال الرض ع وصوالً إىل العجائز؟

واملثااااااااال الثاااااااااين علااااااااى تطبيقااااااااات حقاااااااااو  اإلنسااااااااان هااااااااذه بناااااااااًء علاااااااااى 
األسااااااااااس الغاااااااااائي أي العااااااااادوان، واألسااااااااااس الت أسيساااااااااي أي الاااااااااذرائعي، فهاااااااااو 
مثاااااال طاااااامه ولكن اااااه لاااااي  األخاااااري، ولاااااي  األبااااارم، وهاااااو الكاتاااااب والصاااااحايف 

الااااذي استضااااافه برنااااامج حااااوار العماااار يااااوم األحااااد  تومااااا  فرياااادمانيكااااي األمر 
م، وممااااا جاااااء علااااى لسااااانه أن ااااه مل يقباااال كاااال احلجااااج الاااايت دافااااع 81/9/4222

إىل إسااااارائيل، وكاااااأن  الاااااذهاب  مبااااااركاملصاااااريون  اااااا عااااان عااااادم ذهااااااب الااااارئي  
إىل إسااااارائيل مااااان مكوناااااات احليااااااة أو اإلنساااااانية، ومااااان ال ياااااذهب إىل إسااااارائيل 

فماااااااان حااااااااق  اإلساااااااارائيلي أو الغاااااااارا أن يقااااااااول ال !! يكون نصااااااااف إنسااااااااانساااااااا
حيااااااث شاااااااء، ولااااااي  ذلااااااك ماااااان حااااااق  العاااااارا حااااااَّت  ولااااااو اجتمعاااااات لااااااه كاااااال 

ساااااعد ويف هاااااذا اللقااااااء أيضااااااً أبااااادى اساااااتياءه مااااان اعتقاااااال !! أساااااباب الااااارفي
الااااذي ثبتاااات إدانتااااه باألدلااااة الدامغااااة، وقااااال إن ااااه ال يفهاااام ملاااااذا  الااااديل إبااااراهيم

كااااااااال  ذلاااااااااك ألن اااااااااه يااااااااادافع عااااااااان حقاااااااااو  اإلنساااااااااان علاااااااااى الطريقاااااااااة . اعتقااااااااال
والسااااااؤال الااااااذي مل تسااااااأله إياااااااه . األمريكيااااااة، وألن ااااااه حيماااااال اانسااااااية األمريكيااااااة

هاااال فكاااار يف االحتجاااااه علااااى اعتقااااال فلسااااطيين أو لبناااااين واحااااد : املذيعااااة هااااو
 !!!اقتادته قوات االحتالل اإلسرائيلي ألن ه يدافع عن أرضه وعرضه

ا من تسجيل وأيًّا ك ان أمر تارخيية نشوء حقو  اإلنسان فمن نا ال جنُد بدًّ
 :بعي املالحظات
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السبخ املباشر لنتاجات اإلنسان الكربى، / أن  الت فسري اآلل: أحَّلها
ومصائره، هو تفسري يعتوره النقا والقصور، ألن  أي  فعل إمنا هو حصيلة 

عد  السريورة التارخيية مجلتها  ملركبات متعددة ااهات واإلسقاطات،  كن
اإلحداثية، مبا انطوت عليه من مسارات فكرية وعلمية واجتماعية ونفسية، 

 .ومري ذلك الكثري…  وتالقض األفكار واملفاهيم
ال عيب « حقو  اإلنسان»أن  الوثيقة اليت صدرت حتت عنوان : حثانيها

نسانية، ولكن على عليها من حيث املبدأ، وهي مبعا من املعاين مكسب لي
ا مكسب لينسانية وكفى، وسنكتفي على الرمم ! حساب من؟  كن القول إهن 

إن  املسألة !! ولكن ماذا لو كانت هذه احلقو  واجبات؟. من عدم الكفاية
 .حباجة إىل مزيد من البحث والنظر

 نتعلمه من آلية والدة وثيقة أو أن  ما يهمنا هو الدرس الذي  كن: حثالثها
وثائق حقو  اإلنسان، فمَّت نقرر وثائق حقو  إنساننا العرا، وننتقل من   إىل 
إقرار حقو  الشعب واألمة، متامًا مثل حقو  اإلنسان يف الغرب الذي يعد 

 .صورة حلقو  أمم الغرب على حساب األمم األخرى
 
. 

 
*       *       * 
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ال أدر  إن كان يتوهم الغربيون أنهم 
يعيشون حريَةا مةلقة  حٰلكنِّي متةكٌد أنَّ كثيراا 
يَّ مل الشرقييل يتوهمون أنَّ الشَّعب الغرب

حٰه ا مح  حهم ال . يعيش حريَّة مةلقة
 .أسا  ل  مل الصِّحة

 (44)وضع القدم على الطريق
ماااااااااا مل نفهااااااااام  ...حيض هاااااااااو فهااااااااام احلقيقاااااااااةفكاااااااااري الص اااااااااأول طرياااااااااق الت  

وأي  وصااااااول إىٰل احلااااااق ماااااان دون فهاااااام . احلقيقااااااة ال  كاااااان أن نصاااااال إىٰل احلااااااق
مااااان طرياااااق الباطااااال  يعاااااين أن الوصاااااول إىٰل احلقيقاااااة. احلقيقاااااة سااااايكون مصاااااادفة

ممكاااان، وۤلكن ااااُه مصااااادفة ال تعاااال الباطاااال الااااذي أوصاااال إليهااااا حقًّااااا أو حقيقااااًة 
 .أو صواباً 

 فهاااااام احلقيقااااااة ال االعاااااارتاف  ااااااا فقااااااط،املطلااااااوب، وأرجااااااو االنتباااااااه هااااااو 
إن أنكااااارت البشاااااري ة كل هاااااا حقيقاااااًة فلااااان . احلقيقاااااة ال تنتظااااار مااااان يعااااارتف  ااااااف

ه احلقيقاااااَة باطلاااااًة أو ماااااري موجاااااودٍة، ساااااتظل  جيعاااال ٰهاااااذا اإلمجااااااع اإلنكااااااري ٰهاااااذ
 .حقيقة

فهم احلقيقة هو . َحَّت ٰ نفكر تفكريًا سليمًا جيب أن نبدأ من فهم احلقيقة
ومن ٰهذا الباب، كل  من ال . العتبة األوىل للوقوف علٰى طريق التفكري الصحيض

                                                           

وهو اازء املتتم . م يف عدد من مواقع النت والتواصل االجتماعي4/4285/ 4املقال يف  ا نشر ٰهذا  (44)
 للقسم الثالث من الفصل الذي حيمل عنوان الفصل ذاته
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من  كل  يفهم احلقيقة فهو كمن يغم  خاره الصحن، كما يقولون بالعامية، و 
، ألنه يضيف علٰى ةيزيد األمور تعقيدًا وضبابي  فمنه حن يغم  خاره الص  

الساحة معرفة مشتبهة يف أقل تقدير، يراها من جيهلها حقيقة ويبين عليها ما قد 
 .يؤدي إىٰل خراب أو دمار

ال يغم  خاره َحَّت ٰ   عليه أن ينضب يغم  أن ُه كل من ال يعرف و 
 .حنالص  

 (43)والموقف حدودلحرية الرأي 
ا سبقه عما العرا بيعالر   يف القيم ختتلف مل  العرا   بيعالر   مع، وٰلكن ُرمب 
 .أكرب بوضضٍ  املفارقات ظهرت

وٰهذه . احرتام رأي اآلخرإىٰل عوة الد   بيع العرا  يف الر   كبريٍ   ومما برم بوضضٍ 
على  عابرةٌ  القول فيها كلمةٌ من بُد  ال . عويصةٌ  ة مشكلةٌ وحدها يف ثقافتنا العربي  

دون مريه من عوامل البشر  وهي أن  العامل العرا  . ما نريد قولهإىٰل نا ولطريق وص
 :شهد ظاهرة مضحكة هي

أن  أكثر دعاة احرتام الرأي اآلخر هم أكثرهم احتقاراً للرأي اآلخر وأشدهم 
 ...رفضاً له

ها وأشدهم رفضًا للتسليم ة هم أبعدهم عن ممارستوأكثر دعاة الد قراطي  
 . ة إال إذا هم الذين جنحوا قراطي  بنتائج الد  

ة اس عن املوضوعي  حيض لآلخر هم أبعد الن  ة والفهم الص  وأشد دعاة املوضوعي  
وتقويالً  ،وأكثرهم تلبيسًا له ما ال يلب ... حقيقتهعلٰى وأبعدهم عن فهم اآلخر 

 ...له ما ال يقول
                                                           

 .م يف عدد من مواقع النت والتواصل االجتماعي43/84/4283ا نشر ٰهذا املقال يف   (43)
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ة، فالقوميون هم الذين  ة هم أعداء القومي  صحن  يف القومي  املتف وكان أشد  
ة والقوميون هم الذين يعرقلون ااهود كانوا يدعمون احلركات االنفصالي  

 ...ةالوحدوي  
 ...طويلةۤذلَك لسلة يف والس  
يف العالقة مع الكيان الصهيوين  ترىٰ  لسلة ظهرت تعبرياتٌ يف تلك الس  وٰلكن 

املنطق األعوه ال  هُ من عجائب املنطق األعوه ألن  وٰهذا ، اخاصًّ  اً ورأي اً واختيار  حريةً 
 . ۤذلكَ يقبل ب

نعم . اايانة ليست وجهة نظر: ره الكثريونهنا نقول ما قاله املنطق، وكر  
يانة خيانة وال جيوم متريرها اا... وال مجعيةً  فرديةً  ةً اايانة ليست وجهة نظر وال حري  

 .خترجيةٍ  أو بندٍ  حتت أي  
عاد . يا  ااديدالظهور يف الس  إىٰل غمة ذاهتا بيع العرا عادت الن  يف الر  

يف  قد ةٍ  ،اهريف الظ   جديدةٍ  إنشاء مقوالتٍ إىٰل الفريق القدمي املذكور نفسه 
 .عبريأي والت  ة الر  هي حري   ةٍ أساسي   واحدةٍ  تدور يف فلك فكرةٍ  ،املضمون
 احلق   عندما تكون وقفة ضد  وٰلكن عبري ال اعرتا  عليها، أي والت  ة الر  حري  
 .جيب القصاص منه احلق  علٰى ا عدوان ، إهن  ة تعبريٍ ة رأي وال حري  فليست حري  

إن  من يقف مع القاتل حتت عنوان حرية الرأي واملوقف والتعبري هو قاتل 
 شريكٌ  هُ أن تقول إن   بَاْ َ من املمكن اختالف الرأي يف الوصف . مثل القاتل متاماً 
الوقوف مع القاتل اجملرم ينطوي  من مري املمكن قبول أن  وٰلكن . يف القتل أو قاتل

 .حتت باب حربة الرأي والتعبري
ات، يف باااااااااااكاااااااااااون يف االنتخاتحرياااااااااااة الوقاااااااااااوف ماااااااااااع السااااااااااالطان أو ضاااااااااااده 

عناااااااادما يقتاااااااال وٰلكاااااااان ... خااااااااذهاياسااااااااة الاااااااايت  ارسااااااااها، يف القاااااااارارات الاااااااايت يت  الس  
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قااااوف مااااع احلاااااكم، وال  ااااال لالعاااارتاف و اكم شااااعبه فااااال  ااااال لقبااااول حريااااة الاحلاااا
للقتاااااال،  يف القتاااااال ودعاااااامٌ  اشاااااارتادٌ  هُ لااااااي  موقفاااااااً وال حريااااااة إن ااااااٰهااااااذا . احلااااااق ٰااااااذا 
 .ۤذلكَ اخرت ما شةت من ... للقتل وتأييدٌ 

مع مع علي بُد  اهلل صاحل، إن  الذين وقفوا مع القذايف، مع حسين مبارد، 
من  ال جيوم حبالٍ ... ألسد، مع السيسي، مع املالكي، مع حسن نصر اهللبشار ا

اليت ٰهذه  ةٍ ي  حر   ، أي  ۤذلكَ ون عن مواقفهم وهلم احلرية يف يعرب   مهُ األحوال القول إنا  
 !عب وقتله؟أن أقبلها وهي تعين حماربة الش   علي  

 وه ،ةة لي  حري  مع القتل فيرحا حاياد الرحبانيموقف  نقول إن  ۤذلَك ومن 
إذا كانت تهل، هي أو الواقف  مع القتلة، ما ... شراكة يف القتل، تأييد للقتل

 .الط ولي  ذنب األبرياء الذين يقتلهم الس   مذنبهحيدث فهذا 
أن يقف املوقف الذي شاء مَّت شاء  فٍ أو مري مثق   فٍ مثق   وأي   لفيرحا
أييد القاتل ودعمه يندره حتت باب كيف  كن قبول أن توٰلكن  ... وأينما شاء
 !!عبري؟؟أي واملوقف والت  حرية الر  
 .من األحوال ال  كن أن تتسق حبالٍ  ا معادلةٌ إهن  

 (42)الحرية بين عالمي الحيوان واإلنسان
ا عامل احلرية عامل معقد أكثر مما نتخيل  ا  .سهل أسهل مما نتخيلوُرمب  وُرمب 

بعد أن تد توافقًا بَاْ َ البشر علٰى هويتها  هٰلذا السبب مل تستطع احلرية
 . ال  كن ألحد االدعاء بأن  هناد أي توافق علٰى مفهوم احلري ة. وطبيعتها

ة يف عامل احليوان واحلرية يف يدفعين الفضول للمقارنة بَاْ َ احلري   أحياناً كثريةً 
ومنظمة أكثر من  ودائمًا أجد احلرية يف عامل احليوان مضبوطةً  .عامل اإلنسان

                                                           

 . واقع النت والتواصل االجتماعيم يف عدد من م4/4285/ 4ا نشر ٰهذا املقال يف   (42)
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يستحق احليوان احلرية، : عامل اإلنسان َحَّت ٰ أجدين مندفعًا للقول من دون ترد دٍ 
 .يستحق احليوان احلرية، يستحق احليوان احلرية

أنت : طبعاً، من البداهة مبكان أن يوجد علٰى الفور من يعرت  بالقول
ة ومضبوطة، تقول حرية مضبوطة، حري ة منظمة، فكيف  كن أن تكون حري  

 حري ة ومنظ مة؟ ألي  ٰهذا انتهاكاً ملفهوم احلري ة؟
هل احلري ة مطلقة، أم احلرية . هنا هي املشكلة احلقيقة يف فهم احلري ة

 مقي دة؟
 إذا كانت مقيدة فكيف تكون حري ة؟
 وإذا كانت مطلقة فما مدى مطلقيتها؟

يف الفراغ منعدم  إذا قبلت باملطلقية من دون حد أو مدى فأنت تتحرد
 !!اااذبية، وإذا قلت مبدى للمطلقية عدت للقيد

دعكم من ٰهذا الكالم ٰ ذه الط ريقة إنه سفسطة، بل سفسطة عقيمة، ال 
. توصل إىٰل نتيجة ولن تؤدي إال  إىٰل إضاعة الوقت يف ترف الن قاش والس جال

ة جيب أن تكون مقي دًة من يعرت  علٰى أن  احلري  .  ن نريد أن نصل إىٰل نتيجة
. ال توجد حري ٌة مطلقٌة ال نظريًّا وال عمليًّا. فهو مري جدير يف الكالم يف احلرية

كلمة حرية مطلقة كلمة . بل ال يستطيع اإلنسان أبدًا أن يعيش حري ًة مطلقة
ومن يتكلم بكالم أو . جيب أن يدرد من يستخدمها معناها قبل أن يستخدمها

 .د معا فكالمه مري مسؤول، وال جيوم أن يعتد بكالمه أبداً عبارات ال يدر 
ال أدري إن كان يتوهم الغربيون أهنم يعيشون حريًَة مطلقة، وٰلكين  متأكٌد 

وٰهذا حمي . أن  كثرياً من الشرقي  يتو ون أن  الش عب الغرا  يعيش حري ة مطلقة
حلركة والعمل واالنتخاب الغرا يعيش حرية ا. وهم ال أساس له من الص حة
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وأشياء ُأْخَرٰى مري قليلة، وۤلكن ُه حمدود يف كل شيء بقانون يقول له قف، ٰهذا 
أيسرها أن ُه يف ح  أن ُه حيق له أن ينتحب من يشاء عندما . لي  من حقك

يدعى إىٰل االنتخاب فمنه ال حيق له الرتشض حيث شاء إال ضمن شرو ، ٰهذه 
 . احلري ة الشرو  إذن قيد علىٰ 

ٰهذا مثال قريب إىٰل الذهن سريع، وٰلكن  احلدود والقيود علٰى احلري ة كثرية 
ٰهذه القيود علٰى احلرية ليست انتقاصًا من . جدًّا يف كل  ال ومكان وميدان

ٰهذه الضوابط هي الضرورة، مثلما . احلرية وال انتقاصاً من قيمة اإلنسان بالضرورة
 .ضوابط علٰى احلري ة ضرورة أيضاً احلرية ضرورة فمن ال

اإلنسان بطبعه طامع طامض جامع حرون متمرد يستطيع أن  ارس كل 
ومن هنا تأي ضرورة الضوابط . ۤذلَك معًا بطاقاته القصوى يف أي  فرصة تتا  له

 .كي ال يعتدي علٰى حقو  اآلخرين وكي ال يتعدى حدوده
يف تتبعنا العلمي لعامل احليوان . يوانلنعد إىٰل فضولنا يف املقارنة مع عامل احل

وجدنا بعي مظاهر االستعرا  وحب الظهور حسب مستوى فهمنا لعامل 
ال نستطيع اازم ولۤذلك ... ة، ومبعايرينا اإلنساني  بل إسقاطنا دالالتنا عليه احليوان

ۤذلَك  ومع .أُْخَرىٰ  هلا يف عامل احليوان دالالتٍ أن  فعاًل أم كۤذلَك فيما إذا كانت  
يف إطار ٰهذه املالحظة أو التتبع وجدنا أيضًا ٰهذه املظاهر حمدودة يف أوقات أو 
معطيات ظرفية حمددة تقرتن مالباً يف أوقات السفاد، تنتهي بعدها علٰى الفور وال 

 . يبقى هلا أي أثر، وتعود إىٰل حياهتا الطبيعية
عامة عقدة هور والز  االستعرا  والظ   حب   نا وجدنا يف اإلنسان أن  ولكن  

ا ة بالعام ف  البشري  لة يف الن  متأص   ا ألن ُه يف يعيش د ومة نشا  . باملطلقوُرمب  ُرمب 



 

 67 

تفسري فرويدي ال هنمله وال ... جنسي مري منقطة وال مومسي ة مثل عامل احليوان
 .نعول عليه، وإمنا من باب الت داعي الدعاا

اااااااا عنااااااااد اإلنسااااااااانالعقاااااااادة ٰهااااااااذه تظاااااااال  ينكشااااااااف َحااااااااَّت ٰ يطرة حتاااااااات الس 
يريااااااك ماااااان عجائبااااااه مااااااا تشاااااايب هلولااااااه الولاااااادان  هُ اإلنسااااااان فمن اااااا نالغطاااااااء عاااااا
 اااااااااان ال نكتشااااااااااف حقيقااااااااااة خفيااااااااااة علااااااااااٰى احلكماااااااااااء الفالساااااااااافة  .الرضاااااااااايعة
لنرجاااااااااااع إىٰل أدبياااااااااااات الشاااااااااااعوب عااااااااااارب آالف السااااااااااان  املاضااااااااااايةي . والعلمااااااااااااء

كااااال عصااااار ويف    سااااانجدها باااااارمة يف... حكمهاااااا، أمثاهلاااااا، قصصاااااها، أشاااااعارها
 :ومن حكيم ما قالته العرب قول املتنخ. كل  تمع

 حالظلم مل شيم النفو  فإن
 (45)تجد  ا عفة فلعلة ال يظلم

هو انتفاء سلطة فوقه، مياب السلطة اليت  الغطاء، ارتفاع ارتفاع القيد
القانون لي  أحكامًا مكتوبة علٰى ور  . القانون موجود ويظل موجوداً . حتكمه
. القانون موجود يف العقل سواء، والكل يدرد القانون. ن أو مريهاأو جدرا

السماء املرصعة بالنجوم : أمران  آلن عقلي مبطة»: إ انويل كانت قال يوماً 
 ن لسنا حباجة إىٰل أي جهد . «فو  رأسي، والقانون األخالقي يف أعماقي

 .مدى احلري ة لندرد القوان  العامة املرتبطة باحلرية أو لنقل اليت حتدد

                                                           

ا سيوجد من يعرت  بأين أكثر من االتكاء علٰى ٰهذه البيت يف تبيان عدوانية اإلنسان أساسًا يف   (45) ا ُرمب 
الذي جعل ٰهذا البيت سنداً . ٰهذا لي  سندًا كافيًا بالتأكيد. البيت لعمال  الشعر عرب التاريل. سلوكه

رب التاريل السابق علٰى املتنخ الذي أوحى له به، والالحق علٰى املتنخ الذي  وحكمة هو السلود اإلنساين ع
انظروا بشرف وأمانة إىٰل ما يدور يف : ملاذا تبتعدوا كثرياً ... كرسه حقيقة تكاد تكون مري قابلة للطن أو الشك

 .العامل واحكموا بأنقسكم
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. إذن ليست املشكلة يف وجود القانون وإمنا يف وجود سلطة تطباق القاانون
وإذا كان فالسفة التنوير اختلفاوا يف أيهماا األوىل القاانون ااياد أم تطبياق القاانون 
بالتساوي فامين أميال إىٰل تطبياق القاانون بالتسااوي ولاو كاان جاائراً، ألن الظلام يف 

. ٰهااذا ال يعااين أنااين مااع القااانون ااااائر. كمااا تقااول العاارب  السااوية عاادل يف الرعيااة
 .ولكنين أعين أنين مع تطبيق القانون بالسورية علٰى كل الرعية

إذن احلرية يف العامل الغرا، وال يعنيين مدى حدودها، حمدودة بقوان ، 
وسلطة تطبق القوان  بصرامة، هي ليست صرامة مطلقة وۤلكنا َها عامة إىٰل أبعد 

 . حلدودا
كثريون يظنون علٰى سبيل املثال أن  الرئي  يف العامل الغرا ال يرتشض 

ٰهذا وهم ال أساس له من . ألكثر من دورة أو دورت  عف ة وطهارة ورقيًّا حضاريًّا
القانون  ...ك بالكرسي  ال يتمس   ئي  يف العامل الغرا  الر   ال تظنوا أن  . الصحة
نَ حيول  ارم وحده هو الذيالص   بث بالكرسي بأظافره ولسانه ش  التبَاْ َ ه و بَاياْ

ولوال سلطة تطبيق القانون قاهرة لوجدنا الرئي  يظل يرتشض َحَّت ٰ  .وأسنانه
 .يف االنتخابات( يسقط)

القانون يسمض أن  ئاسة طاملا ض للر  يرتش   ال يوجد رئي  يف العامل إال ويظل  
به وال إليه وال يد، وٰلكن  االستثناء ال يقاس توجد استثناءات بالتأك .بۤذلكَ له 
 .د القاعدةبل يقولون االستثناء يؤك   .عليه

 ترى يف عامل احليوان كيف يكون األمر؟
وجدوا أيضًا أن  وٰلكن األمر ذاته تقريباً، جند ع العلماء لعامل احليوان ب  يف تت

عيم بشر هي اليت حتيل الز  أكثر من صرامة قوان  ال يف عامل احليوان قوان  صارمةً 
ا لوجوده مري اجملدي يف قيادة مجالت  إىٰل   .ةاعته احليواني  قاعد أو تقتله لتضع حدًّ
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ال يوجد من هو أفضل منه أن ُه طاملا  د قائداً ئالقا يف عامل احليوان يظل  
 ةرت اجملموعة احليواني  فمذا ظهر من هو أفضل قر  . ةلقيادة اجملموعة احليواني  

 .ةالتخلا من القائد منتهي الصالحي  
 ، مااااااا مل يكاااااان هناااااااد قااااااوان  مطبقااااااة بصاااااارامة،عااااااامل البشاااااارإىٰل  يف عاااااودٍ 

ااااااالقائااااااد الااااااذي تنتهااااااي صااااااالحي   جنااااااد أن   عب ته يقااااااوم هااااااو ونظامااااااه جبعاااااال الش 
مااااااري مريااااااب عنااااااه مسااااااتواه يف  ،ة ليكااااااون ماااااان طبيعااااااة قائاااااادهمنتهااااااي الصااااااالحي  

ااااا. الكاااااةالقااااادرات والكفااااااءات املهرتئاااااة املته عب بمساااااقا  القائاااااد وإذا ناااااادى الش 
 .عبنادى القائد بمسقا  الش  

النقطة، إىٰل ٰهذه فقط الدول اليت حتكمها قوان  ودساتري صارمة ال تصل 
حتت املزاعم ذاهتاي أمن ُأْخَرٰى ريقة ذاهتا يف أشياء وإن كان  كن أن تستخدم الط  

، وبعضها أموٌر قد تقتضيها الض رورة وقد ن، أمن األمة، املصاحل العلياطالو 
 .تقتضيها سياسة الد ولة، وقد تكون مري ۤذلكَ 

 ( 4)ال بديل عن االستبداد
هو يعيشها . لألمانة والتاريل، جيب أن يدرد اإلنسان حقيقة ال مفر منها
ا تعاش كۤذلكَ   .شاء أم أىب، وٰلكن  قليل من يدرد أن ُه يعيشها، وأهن 

والد قراطية ال تعين االنفالت وتنطع كل من هب . مطلقة ال توجد حرية
االستبداد وحده الذي يصنع . وال بديل عن االستبداد... ودب ليقول رأيه ويفيت

ال يضبط . اجملتمعات، وعدم وجوده ال يعين إال مابة  ان  ال مابة حيوانات
 .اإلنسان إال االستبداد، العصا الغليظة مبعا أو بآخر

                                                           

 . نت والتواصل االجتماعيم يف عدد من مواقع ال2/4282/ ا نشر ٰهذا املقال يف   ( 4)
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والفر  بينهما وساع . أعين االستبداد. عين أن املستبد هو الضرورةأنا ال أ
 .ومع ۤذلَك احلاكم املستبد مستوى من االستبداد أو نوع من أنواعه. شاسع

 : ن أمام ثالث أنواع لالستبداد هي
استبداد نظام سياسي وهو عامة أسوأ أنواع االستبداد على اإلطال  ألنه 

صابة متماسكة تتخلخل يف كل خاليا الدولة واجملتمع حيول الدولة واجملتمع إىل ع
ال عاله ملثل ٰهذا النوع من االستبداد ما . ويصعب إسقاطه إىل حد كبري جدًّا

وإال فمنه سيعيد إنتاه ذاته بسرعة  ... جيتث النظام كله من جذوره وجذور جذوره
ا أو َحَّت   دوء عميقة لن يغري وعدم اجتثاث النظام  ذه الطريقة ال. كبرية جدًّ
 .شيةاً يف بنية الدولة واجملتمع

استبداد احلاكم الفرد وهو على ما يبدو عليه احلاكم من تأليه فمنه سريع 
وٰلكن  احلقيقة اليت جيب أن ندركها أن . االهنيار لدى أي هزة أو هزة كبرية

تمع املستبد الفرد مالبًا ما يلجأ إىل مأسسة نظام متخلخل يف خاليا الدولة واجمل
يبدو احلاكم الفرد هو الفرد الوحيد وٰلكن من ورائه بنية نظام فاسد، شبكة من 
الفساد السياسي واالقتصادي حتقق للطبقة املسماة بالنظام مصاحل كبرية تعلها 

إن سقو  احلاكم الفرد . مرتبطة باحلاكم الفرد دفاعها عنه هو دفاعها عن نفسها
وٰلكن  طبقة النظام ٰهذه َحَّت  إذا سقط النظام هنا يؤدي إىل اهنيار النظام كله، 

 . فمهنا ال  كن إال أن حتاول إعادته بطريقة أخرى تعيد هلا مكاسبها
استبداد دولة القانون هو يف حقيقة األمر دولة سيادة القانون على ااميع 

. قد يعرت  كثري على تسمية دولة القانون بدولة استبداد القانون. بدرجة واحدة
هي دولة د قراطية  . وٰلكن واقعيًا هي دولة استبداد القانون. ذا أمر خيصهمهٰ 

ال بأس، وٰلكن  مستها األساسية أن القانون مستبد . كما حيلو لبعضهم تسميتها
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ال جيرؤ أحد على خمالفته، ومن خالفه مهما كان مكانه ووضعه سريضل له شاء 
َحَّت  أخالقه ليست إبداعًا شخصيًّا إن انضبا  اجملتمع الغرا والتزامه و . أم أىب

ختتلف التسميات ولكمن ... بقدر ما هو خوف، عدم رمبة، احرتام للقانون
 .املبدأ واحد، والنتيجة واحدة

  (41)مشكلة أكثر البشر
أهنم ينظرون إىل سلود اآلخرين من ع  قناعتهم هم فمذا وافق سلود 

قتنعون به، على الرمم من اآلخرين قناعتهم فهو جيد وصواب فقط ألهنم هم م
 أنه قد يكون خاطةاً 

وإذا خالف سلود اآلخرين قناعتهم فهو باطل وضال ألنه خيالف ما 
 يقتنعون به على الرمم من أنه قد يكون ع   الصواب

أكثر البشر يعطون اآلخرين الفرص ليعدوا النظر يف قناعاهتم وعقائدهم 
ثل ٰهذه الفرصة ليعيدوا هم النظر يف وۤلكنا ُهم ال يفكرون أبدًا يف أن يأخذوا م

: ملاذا ال تعيدوا النظر يف قناعاتكم؟ أجابوا: وإذا قيل هلم. قناعاهتم وعقائدهم
وملاذا أنت ال تعيدون النظر يف قناعاتكم وعقائكم؟ وكأن املسألة مسألة حتدي 

 .فيمن  كن أن يقبل التفكري يف قناعاته وعقائده
ال تظنوا أن طاهر القلب والنية ال يعرف : يف ٰهذا السيا  أستطيع القول

ا ال يستطيع أن يكتشف فاسد القلب والنية . أنه طاهر القلب والنية، وٰلكن ُرمب 
وٰلكن من الطرف اآلخر ال تظنوا أن خبيث القلب والنية ال يعرف أنه خبيث 

 .القلب والنية، ويعرف اآلخر إذا كان طاهر القلب والنية

                                                           

 . م يف عدد من مواقع النت والتواصل االجتماعي41/88/4282ا نشر ٰهذا املقال يف   (41)
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ة األخرية أن احلقائق واضحة وال حتتاه إىل معجزات أعين من ٰهذه املقارب
ملعرفتها، ومع ۤذلَك ال يقل اادال فيها عن اادال يف األلغام اليت ال تعرف 

 .احلل
الكرب والعناد عند اإلنسان، الكبري والصغري واملثقف وعدمي الثقافة، يقف 

ن يضع رأسه وراء كثري من ٰهذه السلوكات، ولۤذلك تد الواحد منهم مستعدًا أل
فماذا  كن يفعل مثل ٰهذا ... مداسًا اصمه وعدوه مقابل أن يغيظ أحدًا ما

 الشخا مبن يريد أن يغيظه؟
عامة الناس مري معذورين يف نظري، وۤلكنا ُهم معذورون إذا ما قورنوا 

كبرية الصغري صغرية، وصغرية : فمن البداهة ما قاله املتنخ. باملتعلم  واملثقف 
فمذا مسع العامة ونقلوا واقتنعوا مبا نقلوا من دون حماكمة فمنك تد . كبرية  الكبري

هلم عذراً، وٰلكن ما عذر مثقف أو مبدع وهو يقا وينقل من دون حتقق؟ 
 .وتزداد املأساة إدهاشًا عندما يكون املنقول حباجة ماسة إىل التحقق

 
 

 
*       *       * 
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 لماذا تسد األبواب أمام السوريين؟ 
 تبًا لكم أيها البشر

 السوريون يحترقون والعالم يصفق لهم

 واللهو بمأساة السوريين العالم الالإنساني
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حل العربيَّة مفتوحة أمام لم تكل الد  

الس ورييل كما هي مفتوحة أمام اسحربييل 
لجنوبييل حاسمريكييل حاآلسويييل حالقةبييل ا

علٰى ٰه ا  حيح  حۤلكناََّها ... مالييلحالشَّ 
ريقة البشعة بٰه ه الةَّ  اسقل لم تكل مغلقةا 

 .نيعة التي هي علي  اليومالشَّ 

  (41)لماذا تسد األبواب أمام السوريين؟
ااااور كااااان   امَ أي اااا ه مفتوحاااااً أمااااامهم ماااان كل اااا  كااااان العااااامل العاااارا    يون خبااااريٍ الس 

ااااااور   ر  عناااااادما تعااااااو . دون تأشاااااارية رت أمالكهاااااام شااااااريد وتاااااادم  يون للقتاااااال والت  الس 
وحيااااااهتم واحتااااااجوا أشاااااقاءهم العااااارب أملاااااق العااااارب أماااااامهم األباااااواب وصااااااروا 

ااااااااا  ي اااااااااةول العربالاااااااااد   كااااااااال  ... بالدهااااااااامإىٰل رو  لااااااااادخوهلم يشااااااااارتطون آالف الش 
ولاااة كااال  الاااد ول العربي اااة تفعااال ۤذلاااَك علنااااً، والد    .ولاااي  لبناااان فقاااطۤذلاااَك تفعااال 

اااا بطريقاااة أشاااد، يف حااا  تعلااان  الااايت ال تفعلاااه علناااا تفعلاااه مااان حتااات الطاولاااة ُرمب 
ا متضامنٌة مع الس وري   .يف الت صرحيات ووسائل اإلعالم أهن 

ي  كما هي مفتوحة أمام الس ور مفتوحة أمام  ي ةول العربمل تكن الد  
ٰهذا صحيض، ... مالي والش   األوربي  واألمريكي  واآلسويي  والقطبي  اانوبي 

نيعة اليت هي عليه ريقة البشعة الش  ٰ ذه الط   األقل مل تكن مغلقةً علٰى وۤلكنا َها 
 .اليوم

                                                           

 .م، ونشر يف الفرتة ذاهتا4285/ 5/8ا كتب ٰهذا املقال يف   (41)
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 .أخوة مري شكل مري شكل ي ةالعرب ي ةة العربيا أخي األخو  
 .أبداً  املسألة ليست سهلةً 

 .العتب واللوم لي  صغرياً أبداً 
اااااور مماااااة تشااااارد أن  أ يءٍ شاااااأي  جياااااب أن تعلماااااوا قبااااال  ي  هاااااي األكااااارب الس 

ة صااااادرة عاااان كثااااري ماااان وفااااق تقااااديرات عاملي ااااٰهااااذا الثانيااااة،  ي ااااةمنااااذ احلاااارب العامل
عااااان الوجاااااع واألمل  نابعاااااةً  ي اااااةوليسااااات حماااااي تقاااااديرات ختيل ي اااااةاملؤسساااااات الرمس

ااااااور ٰهااااااذا ماااااان  باااااال إنا َهااااااا تقااااااديرات احلااااااد  األد  الااااااذي ال  كاااااان  .ي أو ذادالس 
وللت وضااااايض علاااااٰى سااااابيل املثاااااالي يف . زول عنهاااااا حرجااااااً أماااااام العقااااال واملنطاااااقالن ااااا

حاااااااا  وصاااااااال عااااااااداد القتلااااااااى إىٰل  ااااااااو مليااااااااون فاااااااامن  عاااااااادد األماااااااام املتحاااااااادة 
 .واملنظمات الدولي ة متوق ف عن مةيت ألف منذ سنت 
ول خاضتها عشرات الد   ي ةختيلوا يا رعاكم اهلل، فواجع وكوارث حرب عامل

ة الث ور مدار  و سبع سنوات، تتكافئ نظريًا وعمليًّا مع فواجع علٰى الكربى، 
/ قبل أشهر قليلة وصفت اليونسكو... من قتل وتشريد ودمار واوء الس وري ة

بعد دمار هريوشيما  ي ةيف تاريل البشر  أكرب دمارٍ  هُ األمم املتحدة دمار حلب بأن  
 ...ي ةاليت دمرهتا أول قنبلة نوو 

اريل البشاااااري وقااااف أهلناااااا املصااااائب ماااااري املساااابوقة يف الت ااااٰهاااااذه  مااااع كاااال  
خول الاااااد   اتمااااان تعقياااااد ي ةيف تااااااريل البشااااار  ماااااري مسااااابوقةٍ  لةيماااااةً  العااااارب وقفاااااةً 

 ظااااااامالن  إىٰل خول والت هجااااااري واإلعااااااادة وإجااااااراءات اإلقامااااااة واالنتقااااااال ومنااااااع الااااااد  
: ناااااااااهيكم عاااااااان األحقااااااااااد الاااااااايت تضااااااااع العقاااااااال يف الكاااااااااف  ... ومنااااااااع العماااااااال

اااااااور األشااااااقاء العااااااارب حيساااااادون  بَااااااااْ َ ااياااااااام الاااااايت يقيماااااااون فيهااااااا علااااااٰى ي  الس 
األشاااااااقاء العااااااارب ... لوساااااااط الاااااااربد القاتااااااال واحلااااااار القاتااااااا ىحار ااباااااااال والص ااااااا
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اااااور حيسااااادون  ل خبااااازاً وهاااااو كاااااي  إذا رأوا بيااااادهم رميفااااااً ويتنااااادرون  ااااامي أيأالس 
 تستحق ون كل  ما حيدث لكم؟ !!مشرد؟

 ...مري معقول
 .مري معقول أبداً ما حيدث ويدور
 هلجرة ونيستنفر وعلٰى رأسه األشقاء العرب يف الوقت ذاته تدون العامل 

ي ، ويقدمون الس ور مةيت إيزيدي استنفاراً يفو  استنفار العامل لتشريد مالي    و
ي ، ويتمسحون الس ور من املعونات ملةت  ومخس  إيزيدي تفو  ما يقدم ملالي  

 .ي الس ور يزيدي  ويتربكون  م، ويتربمون بباأل
 .هزلت وكم قلت إن كلمة هزلت أقل مبليون مرة مما نراه

ال  سد اإليزيدين علٰى هبة العرب والعامل لنجدهتم، وال يزعجنا ۤذلَك، 
 .وٰلكن نا نضحك من ٰهذه املفارقات تشق الرأس نصف  أملاً 

 .وحدد املشتكى إليكَ  رب  
 ملاذا تسد األبواب بوجه الس وري ؟: املقال أختم بعنوان

ااااؤال الااااذي جيااااب أن يطاااار ، وهااااو السااااؤال الااااذي جيااااب أن  ٰهااااذا هااااو الس 
لاااان أجيااااب . نفهاااام إجابتااااه، اإلجابااااة الواضااااحة احلقيقااااة هااااي الاااايت تفساااار ۤذلااااكَ 

إجاباااااًة مباشااااارة، ساااااأجيب بتسااااااؤالٍت خاطفاااااٍة  كااااان أن تفاااااتض أفاااااق الوصااااااول 
 :إىٰل احلقيقة

 علٰى هلم قيامهم بالث ورة؟ا هل هو عقاب 
 ا هل هو إلعادهتم إىٰل حضن النظام؟
 ا هل هو خوف منهم لسبب جنهله؟
 ا هل هو من عجز عن مساعدهتم؟
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اااااااا أم هاااااااي الط بيعاااااااة احلقيقي اااااااة لألشاااااااقاء العااااااارب حكوماااااااات وشاااااااعوباً ومل 
اااااوري ة هاااااي فرضااااات علاااااٰى اامياااااع أن يتعااااار ى ويظهااااار  نكااااان نااااادركها، والث اااااورة الس 

 حقيقته؟علٰى 
 (49)تبًا لكم أيها البشر

ي  مرتعًا يتفسحون به الس ور ا جعلت من مأساة هَ أنا   ي ةمن تفاهات البشر 
 ...ي ةوالبهلوان ي ةو ارسون فيه عروضهم املسرح

ي  تشردوا كي يأتيهم كركوم وعواظ لينطوطوا أمامهم ويهرجوا الس ور وكأن 
 !!!هلم

 :ومع عدم املؤاخذة
جون ألطفال سوريا املشردين يروحون عن األطفال أم هل الذين يهر 
 يروحون عن أنفسهم؟

 يون املشردون امللتحفون بالثلج؟الس ور ما حيتاجه األطفال ٰهذا هل 
تبًا لكم أيها البشر كم أنت بارعون يف التهريج عندما جيب أن تطلقوا 

 !!النار علٰى التهريج
خيام يف دول ااوار إىٰل بيوهتم يون بثورهتم حَّت ينتقلوا من الس ور هل قام 

يف، وتأتوا هلم لرتوحوا عنهم بنكاتكم تلعب  ا ريا  الشتاء ومبار الص  
 فيهة؟خيفة وهترجياتكم الس  الس  

 ي ةول مبؤسساته الرمسأيعقل أن ُه مل يعد من عمل أو واجب أمام اجملتمع الد  
شريدين بَاْ َ احل  واحل  حك علٰى املوأعالمه ورمومه إال الض   ي ةومري الرمس

                                                           

 .م، ونشر يف الفرتة ذاهتا4285/ 1/8ا كتب ٰهذا املقال يف   (49)
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ويف أحسن األحوال ... للكبار ي ةلألطفال وُأْخَرٰى عيواظات ي ةكراكومات  ي ةمبسرح
بعلبة بسكويت وعلبة حمارم تواليت مع سائل جلي علما أن ُه ال يوجد  لى وال 

 !!مطبل؟
 ل؟ أم علٰى براءة األمبياء واملهابي مقصودةٌ  لوكات مرب ةٌ هل ٰهذه  الس  

سوريا أم احلضارات . ي كله يف حالة تشرد شبه كاملةالس ور عب الش  
لن . د وإبادة ودماركلها يف حالة تشر    ي ةسوريا أم البشر ... واألجبديات والتاريل

لننظر . إىٰل أنصاف أس نصف  وكل نصفٍ الر   أحتدث يف اإلحصاءات اليت تشق  
 .دشر  فقط يف الت  

شرد سوري خاره سوريا، أي  و ثالث  باملةة من أكثر من ستة مالي  م
د سوري ولي  أقل من ستة مالي  مشر  . د خاره سورياي مشر  الس ور الش عب 

ي مشر ٌد خاره الس ور داخل سوريا، أي أيضًا  و ثالث  باملةة من الش عب 
ا بَاْ َ ي مشر ٌد مالس ور ي ما ال يقل  عن ست  باملةة من الش عب أ... سوريا

ي خاره منامله علٰى الس ور الد اخل واااره، أكثر من ست  باملةة من الش عب 
 ... الر ْمِم منه

ٰهذا ال يعين أن  من هم يف ديارهم ومنامهم ليسوا يف حالة تشرد 
حسبك يف أحسن األحوال كثري منهم بيته أمام عينيه وال جيرؤ علٰى ... وضياع

عم ن يعيشون يف  ي ةوباملطلق حاهلم لي  أقل مأساو !!! هقرع بابه أو االقرتاب من
اايام احملاصرة بالثلوه من حتت ومن فو  ومن اليم  واليسار واألمام 

 ي ةَحَّت ٰ يف االسكيمو قد يصعب عليك احلصول علٰى ٰهذه الرفاه... واالف
 ي ةاة صيفيعين املأس... وال حطب... ال كهرباء، ال مام، ال ماموت... ي ةالثلج
 !!!ال عمل، ال دخل: وفو  ۤذلَك كله... ي ةشتو 
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يرقا ... ي يعيش إيقاع املأساة ذاتهالس ور عمليًّا أكثر من ثلثي الش عب 
بريشة الغرب اإلنساين ۤذلَك  كل  . علٰى الثلج واامر يف وقٍت واحٍد أملًا ال فرحاً 

اليت دمرت وٰلكن  الغرب هو  ظام لي  سوى األداةالن  . ظامأكثر مما هو بفعل الن  
 ... تيجةالذي أراد وساهم وخطط وقاد األمور لتصل إىٰل ٰهذه الن  

لن أدخل يف تفاصيل أكثر خطورة من فكرتنا هنا، أكتفي فقط بتسليط 
 :الس وري ةعامل مع املأساة يف الت   ي ةوء علٰى ٰهذه العبثالض  

ضاً رْ يشاهد عَ  هُ سه بأن  يون حيرتقون والغرب يصفق ليوحي لنفالس ور 
 !!!مسرحيًّا

أم بطانيت   ي ةيون  وتون من الربد والعامل يتجادل هل يعطي بطانالس ور 
 !!!للمشرد

يون بال عمل، وممنوعون من العمل يف دول اللجوء، وخاصة العرا، الس ور 
 !!!مها هلمر وقف اإلماثات اليت يقد  واجملتمع الدول يقر  

م 4284لص فاقة البشري ة اليوم الت اسع من كانون الث اين وتكتمل دائرة ا
بوقوف  ل  األمن دقيقَة صمٍت حدادًا علٰى أروا  اثين عشر شخصًا قتلوا يف 
فرنسا أم  بينما  ل  األمن ٰهذا ذاهتا يتعامل منذ أربع سنوات مع مقتل مةات 

ثين عشر شخصاً حظيت دماء ا. ألوف الس وري  وكأنا َها دمى بيد كراكوم وعواظ
أكثر ألف ألف مرة مما حظيت به دماء مةات ألوف الس وري  ناهيك عن   و 

 !!!مخسة عشر مليون مشرد، أكثر من لثلثي سكان سوريا
 .وجع علٰى وجع، السلسلة أطول من أن تنتهي، وكلها وجع علٰى وجع

 .عندما يغيب املنطق وحتضر األنا ستكون األخال  يف املزبلة
 .تسألوا عن األخال  عندما يداس املنطق ملصاحل األنا فال
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 يريد تعليمهم الرقصالسوريون يحترقون والعالم 

إنساني ة : يف ح  أن الفالسفة واملفكرين كتبوا عشرا الكتب حتت عنوان
 .(32)«إنسانية اإلنسان ال»اإلنسان، سأقلب اجملن  وأحد ثكم عن 

ٰى املوقف الد ول باملطلق من م كتبت معلقًا عل4284يف أوسا  عام 
َحَّت ٰ بعد انتصار الث ورَة الس ورية جيب أن نقف وقفة حداد »: الث ورَة الس ورية قائال

من »: م كتبت4284، ويف أواخر عام «علٰى الضمري العرا واإلسالمي والعاملي
... كنا نشكو صمتهم تكلموا، وعندما تكلموا  ندمنا علٰى أننا ملنا صمتهم

 .«قتلونا بصمتهم، وسيقتلون الث ورَة بكالمهم
أمنوذجان من كثري من الت عليقات اليت كتبتها بعد سنة علٰى الث ورَة، ولست 
الوحيد الذي استاء أشد االستياء من االستهتار الد ول باملأساة الس ورية 

فطة ثوار  وتالعبهم  ا، كتبت الكثري يف ۤذلَك من موايا خمتلفة، وٰلكن  بقيت يا
يسقط »: م أبلغ من كل الكالم، قالوا82/82/4288كفرنبل اليت رفعوها يف 

... يسقط  ل  األمن... تسقط األمة العربي ة واإلسالمي ة... الن ظام واملعارضة
 .«يسقط كل  شيء... يسقط العامل

ا بعد أشهر من الث ورَة يعرب عن املأساة بعمق وبالمة  تعبري صارخ جدًّ
، وأبلغ ما فيه أسبقيته اليت قرأت بعمق الت خاذل العاملي والن ذالة العاملي ة يف فريدة

 .الت عامل مع الث ورَة الس ورية واملأساة الس وري ة
م واضحًة للكثريين، بل َحَّت ٰ اآلن 4284مل تكن األمور َحَّت ٰ هناية عام 

ملي ة والعربي ة واإلسالمي ة ليست واضحًة للكثريين أيضاً، ومل تكن املمارسة العا

                                                           

 .م، ونشر يف الفرتة ذاهتا4285/ 42/8ا كتب ٰهذا املقال يف   (32)
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فقبل أن تبدأ الث ورَة عامها . م4283بشعًة مبثل ما صارت عليه منذ مطالع عام 
الث الث انقلبت بل انكشفت املمارسات املعادية ملطامض الش عب الس وري وللث ورة 

 . ءالس ورية من قبل األنظمة العربي ة قبل الغربي ة ومنها مجيعاً علٰى السوا
منذ تلك الفرتة بدأت األيدي اابيثة حتيل الث ورَة شيةاً فشيةاً إىٰل ضرب من 

أسقطوا كلمة الث ورَة من التداول وصار يتحدثون عن . اللهو والعبثية والتسلية
صراع، عن معارضة ونظام، وشيةًا فشيةًا تالشت كلمة الث ورَة الس ورية من وسائل 

سنت  متامًا مضيتا علٰى سحب كلمة الث ورَة الس ورية من  و . اإلعالم كلها تقريباً 
 .التداول

ومنذ تلك الفرتة صاروا يشغلون الس وري  املهجرين واملشردين يف الداخل 
مبوضوعات تافهة رقيعة سخيفة، ويهمشون احلديث يف الث ورَة ويتغافلون احلديث 

شركاؤهم يف ۤذلَك . لَك بنذالةلقد مارسوا وماملوا  ارسون ذۤ . عن األمل واملعاناة
سوريون رخيص  رقيعون يسهلون هلم ٰهذه املهام من أجل حفنة دوالرات 

 .يقبضوهنا أجرة أو مكافأة أو سرقة
 ...يف ح  أن  الدماء تسيل يف أرجاء سوريا أهناراً 

 ...يف ح  أن  هناد ما ال يقل عن نصف مليون شهيد يف احلد األد 
 ...ما ال يقل عن مليون مصاب حربيف ح  أن  هناد 

 ...يف ح  أن  هناد  و نصف مليون معتقل نصفهم  هول املصري
 ...يف ح  أن  أكثر من ست  باملةة من كامل البنية التحتية الس ورية مدمرة

 ...يف ح  أن  أكثر من ثلث سكان سوريا مشردين خاره سوريا
 ...دين داخل سوريايف ح  أن   و ثلث سك ان سوريا مشر  
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يف ح  أن  املشردين ما بَاْ َ الداخل واااره ثالثة أرباع سكان سوريا 
علٰى األقل، أي  و مخسة عشر مليون سوري، أي ما يعادل سكان ثالث دول 

 ...اجملاورة، ما يعادل عدد سكان  و مخس  دولة صغرية يف العامل
ملآسي اليت ال  كن أن تكون يف ح  ۤذلَك كله ومريه ومريه ومريه من ا

... عرفتها البشرية فيما خال احلرب العاملية الثانية بالقياس والنسبة َحَّت ٰ الكم ذاته
يف ح  ۤذلَك كله مل جيد اجملتمع الد ول ومؤسساته املختلفة ما  كن أن يفعلوه 

ودورات ... أو يقد موه للس وري  سوى دورات تعليم الرقا الش عخ والفالمنچو
تعليم فن  ااط وفن ااطابة، وفنون الت طريز وااياطة، ودورات استخدام 
احلاسوب، ودورات الد عم الن فسي، ودعم الد عم الن فسي، ودورة اإلدارة احمللي ة، 
واإلدارة احملكي ة، واإلدارة احلكي ة، ودورات إدارة اارب ونشر اارب والت صوير 

وهلم جرًّا من ٰهذه الدورات يف النطوطة ... صوير الس يلڤيالفوتوچرايف والت  
 ...والزعوطة والبطبطة

ٰهذه . هي كلها سخافات وتفاهات مهما بلغت ما بلغته من الفوائد
الدورات كلها هدر األموال واألوقات، ومرع األنانية يف نفوس الناس عن طريق 

ذه التفاهات والسخافات شغلهم مبصاحلهم اااصة والشخصية وملئ فراماهتم  ٰ 
وإيصاهلم إىٰل مرحلة اليأس ... وهتميش االهتمام والت فكري باملأساة وجذر املأساة

 .واإلحبا 
هنا صار من املمكن إدراد ملاذا حيارب وحياصر العامل أمجع املهاجرين 

قل ما قل ما لقي شعٌب مهج ٌر ما لقيه الس وريون من تضييق وحصار يف . الس وري 
كلها من أجل قهر أملبية الس وري  وإحباطهم وتيةتسهم ... لد ول العربي ة حتديداً ا

اعلهم يقبلوا بالتوافقات اليت ترتةها دول املنطقة والد ول اأُلْخَرٰى اليت تلعق من الدم 
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الس وري، ويف الوقت ذاته تظهري فريق الفاسدين واملنافق  والوصولي  واللصوص 
األممة ولي   ، بعد انتهاء(األممة)األمام ليقودوا سوريا بعد انتهاء وتقد هم إىٰل 

انتصر الث ورَة، لن يهمهم كيف تنتهي األممة، يهمهم تشكيل فريق قيادة سوريا 
 .بالطريقة اليت يريدوهنا سواء أسقطوا الن ظام أم أبقوه واجهة فاعلة أو منفعله

ف العربية والد ولية من الث ورَة ال أريد العودة إىٰل كثري ما كتبت يف املواق
أردت فقط أن أركز علٰى مشهد . وتعاملهم معها  كن العودة إليها ملن شاء

 .الوقاحة والص فاقة والت فاهة يف الت عامل الد ول مع الس وري  يف مأساهتم
ٰهذه  أيعقل أن ُه بعد كل  معطيات الث ورَة الس ورية ال جيد اجملتمع الد ول إال  

فية والرتفيهية والكمالية ليساعد  ا الس وري ؟  املمارسات الرت 
أيعقل بعد كل احلقائق املريعة اليت ال جيهلها متابع أن يتجاهلها اجملتمع 
الد ول كلها وال جيد سوى أن يعلم الس وري  السباحة وفن التعامل مع احلاسوب 

 !هلم جرًّا من ٰهذه الدورات؟وأصول الت صوير وضوابط العمل اإلداري و 
إِنا ُهم يدركون ماذا . ال  كن أن يكون علقهم خمتاًل إىٰل ٰهذه الد رجة

 !فهل يدرد الس وريون ماذا يفعلون؟. يفعلون
أقول هم يدركون ما يفعلون واألدلة جد  كثرية علٰى ۤذلَك، واألمثلة أكثر 

الن ظام وقطة محا، بل  قط ة: سأختم مبثال  طريف . من أن تعد  وحتصى
 .حيوانات الث ورَة كلها
م أصيبت قطة يف محا بقصف الن ظام، وألن  الثا و ار 4284يف أواخر عام 

إنساني ة البشر يف الت عامل مع الث ورة راحوا من باب الس خري ة يعم مون  أدركوا ال
مبا : قائل ... طف العامليصورة القط ة املصابة وقد عااها الثا و ار الستدرار الع
وفعلوا مثل ۤذلَك استكماالً . أنكم ال تتعاطفون مع دماء البشر تعاطفوا مع القطة
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... للس خرية مع كثرٍي من احليوانات اليت تعرضت للقصف أو القتل أو احلر 
عاطف ال  ال للت  . وٰلكن  الض مري العاملي مل يتحر د ومل يتزحز  وظل  يف ِمي ه يرتن ض
 .مع كل  ما  ت  للث ورة بصلٍة من بشر وحيوانات وشجر وحجر

ا يف قلب مدينة دمشق إن مل 4282يف الوقت ذاته، يف أواخر عام  م، ُرمب 
أن ، وصلت قطة إىٰل رأس شجرة سرو عالية، ال أدري كيف وصلت ولي  مهمًّا، 

لرافعة وفريق إنقاذ وصعد املهم  أن الن ظام احلنون العاطف علٰى احليوانات جاء با
فوجدت  وصو ر العملي ة ونشرها،... فريق اإلنقاذ إىٰل أعلى الشجرة وأنزل القط ة

نصيبًا جي دًا من الت فاعل العاملي وتقدير سلود الن ظام الن بيل العظيم يف إنقاذ 
 .ا وتفاعالً ليبدو جليًّا أن حيوانات الن ظام مثل الن ظام تد تعاطفاً دوليًّ . القط ة

األمثلة كثريٌة وكثريٌة جدًّا، وليست بسبب ظهور ااماعات : أكرر
إنا َها منذ أي ام الث ورة األوىل، ودليل ۤذلَك ما نشره منذ . اإلسالمي ة كما يزعمون

 : أسبوع  تقريباً الفنان فارس احللو الذي وقف مع الثورة منذ بدايتها، قال
م شهدت أو ل  زرة ترتكب 4288عام يف أول مجعة من شهر نيسان »

كان الشباب يتساقطون أمامي من مخات . حبق  املتظاهرين يف مدينة دوما
وكنت أنقل الصورة مباشرة أمامي عرب صفحيت ٰهذه، . رصاص تمعات الشبيحة

يف اليوم نفسه أرسلت ...    جاءين اتصال من تلفزيون األورينت ألشهد بالواقعة
ن مدينة دوما لصحيفة لوس أجنلوس تا ز، بناء علٰى طلب مراسلة مقااًل مطواًل ع
 .«الص حيفة

بعد نشر املقالة فوجةت بتزوير احلقيقة يف »: يتابع فارس احللو قائالً 
لقد نشرت الص حيفة األمريكي ة أن  املواجهة اليت حدثت يف دوما  !!! مقاليت

 .«!!!كانت بَاْ َ الن ظام واإلسالمي 
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يومها أدركت أن  هناد من سيلعب بنا، وأن  »: احللو قائالً  ختم فارس
 .«مواجهتنا يتم  التحضري هلا جي دا

وٰلكن  احلقيقة مفضوحٌة من دون . وٰلكن ه لألسف تأخر يف فضض ۤذلكَ 
نشر ٰهذه املعلومة، احلقيقة واضحٌة وكتبت فيها الكثري منذ ۤذلَك احل  استقراًء، 

 . لتؤكد االستقراءات    جاءت املعلومات
 (38)واللهو بمأساة السوريين العالم الالإنساني

هل كان يتخي ل أفالطون وهو خيط ط للمدينة املثالي ة اليت ينشدها للبشر 
 أن يصل ا طا  البشر إىٰل ٰهذا الد رد األحط من األحط؟

هل كان خيطر يف بال الفاراا وهو يرسم مالمض املدينة الفاضلة اليت 
 شدها للبشر أن يصل ا طا  البشر إىٰل ٰهذا املستوى؟ين

ومااااااااروراً باألومسااااااااطيين وسااااااااان ساااااااايمون وسيسااااااااموندي وتوماااااااااس مااااااااور 
وكامبااااااااانيال وسااااااااائر الفالساااااااافة الااااااااذي رمسااااااااوا أمجاااااااال ااياااااااااالت للمجتمعااااااااات 

هاااااااال ختي اااااااال أحااااااااٌد ماااااااانهم أمثااااااااال ... املثالي ااااااااة الاااااااايت جيااااااااب أن يعيشااااااااها البشاااااااار
 وم؟سخافات البشر اليت نعيشها الي

هي ليست سخافات يف حقيقة األمر، هي ممارسات صعبة الوصف، 
 .يصعب علي  أن أجد هلا وصفاً يناسبها

يف الظروف العادي ة من الس هل عليك تفه م أن  العلماء جيعلون الن اس 
بل  كنك تقب ل ۤذلَك يف سبيل . حقول تارب بمرادهتم أو بالتحايل عليهم

أن تتحو ل مأساة شعٍب مري مسبوقٍة يف الت اريل إىٰل  وٰلكن... البحث العلمي

                                                           

 .، ونشر يف الفرتة ذاهتام4285/ 83/3ا كتب ٰهذا املقال يف   (38)
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ا فأر تارب، فٰهذا ما ال خيطر  حقل تارب، والت عامل مع ٰهذه املأساة علٰى أهن 
 .يف بال

ا االستثناء الذي ال بُد    كن توقع بعي احلاالت الفردي ة القليلة، علٰى أهن 
ن املمكن استيعاب ٰهذا الس لود لو بل أضيف فو  ۤذلَك أن ُه م. له من الوجود

أن  الباحث  أنفسهم، أو مؤس سات، أو دوهلم، أو اجملتمع الدول يقوم بواجبه، 
وٰلكن أن يتم  إ ال أسباب املأساة، . بل بنصف واجبه تاه ٰهذه املأساة
وتركيز ااهود معظمها علٰى حتويل معاناة ... والت غاضي عنها، والسكوت عليها

ا مل يعرف التاريل هلا فيما قبل مثيالً الس   إىٰل حقول ... وري  وآالمهم اليت ُرمب 
تارب وأحباث ودراسات أكثرها سخيف تافٌه، وكل ها للبطر العلمي ولي  من 
أجل االستفادة منها يف مساعدة الس وري  يف مأساهتم، فٰهذا ما ال  كن أن 

 .يقبل وال أن يصد  وال أن يطا 
قبل أن البائ  الس فيه هي احلقيقة اليت جيب أن يعلمها العامل ه ٰهذنعم، 
وعلٰى الس وري  أن يعلموها جي دا وال ينجرفوا وراء ٰهذه  .يونالس ور يعلمها 

الت فاهات والس خافاتي تفاهات وسخافات ألنا َها ال تقوم علٰى أي نوايا حسنة، 
ل حو  الت افه الس فيه العامل  .مهموال تقام يف ظل  أد  إحساس مبعاناهتم وآال

وأركيولوجي ة ة ة واجتماعي  دين أحباث نفسي  ايمي  إىٰل حقل تارب و الس ور سوريا و 
 .ي ةوتدريب

سيستغرب الكثريون مين استنكاري استثمار احلاالت االستثنائي ة يف دراسات 
احث احملر  علٰى أمٌر مستغرٌب مين وأنا الب... وحبوث  كن أن ختدم البشري ة

 .البحث واملشجع علٰى البحث واملدرس ألصول البحث وكتابة البحث
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احلقيقة اليت جيب أن تكون واضحًة هي أن  االستنكار لي  للبحث حبد  
ولست ممن يعرت  علٰى االستفادة من املأساة الس وري ة يف الوصول إىٰل . ذاته

يف اكتشاف حقائق ومعطيات ومعلومات نتائج علمي ة ختدم العلم، ختدم البشري ة 
. مل تكن مكتشفة، أو يعز  اكتشافها من دون حتقق مثل ظروف املأساة الس وري ة
وٰلكن  ما حيدث ال  كن أن ينفصل عن الس يا  الذي امتر به املأساة الس وري ة من 
ا ختاذل وصمت بل من مي الطرف عن جذر املأساة الذي ينمو منوًّا سراطانيًّ 
واللهو مبأساة الس وري  وحتويلهم إىٰل حقول تارب صفيقةي كل يوٍم فريق حبث 
من ماركة مري مسجلة أو مسج لة يتسل ل بَاْ َ الس وري  وهم يف قلب اللهب، 

 .ينهي حبثه و ضي
 وما النتيجة؟

استمرار مأساة الس وري  ومعاناهتم وعومهم، يف ح  يقبي الالهون 
 .ت األموال واملكافآت من قبل جهات داعمة أو ممولة لألحباثمبأساهتم كميا

أكثر من تسع  باملةة من األحباث اليت ترى علٰى املشردين الس وري  يف 
اااره والداخل تافهو بال قيمة وال معا، نصابون أفاقون امتهنوا االتار باملعاناة 

عليها كميات األموال  واألمل، يقدمون مشاريع و ي ة سطحي ة سخيفة يقبضون
علٰى أساس أنا ُهم يساعدون الس وري ، وينهبون ٰهذه األموال ويرتكون الشعب 

 . الس وري يتقلب بَاْ َ ألسنة اللهب
ٰهذا وجٌه اللهو والعبثي ة مبأساة الس وري  ومعاناهتم، هناد أوجه أُْخَرٰى من 

ار بالس وري  ومأساهتم ومعاناهتم وتشردهم  .، سنعود إليها الحقاً االت 
ن  ولي  من تار احلروب اسم شائع جد  شائع منذ عشرات الس  

وٰلكن عندما نسمع ٰهذا االسم أو . االصطالحات ااديدة علٰى اإلطال 
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ب ض من الوصف ال خيطر يف بالنا سوى أنا ُهم الذين يقومون بتجارة الس   ال  والرت 
 .جارةٰهذه الت  

صح حوا . ا الس ادة ليسوا من يبيع األسلحة للمتقاتل تار احلروب أيا هَ 
الذين يبيعون األسلحة للمتقاتل  يسمون تار سال ي . معلوماتكم من فضلكم

امسهم تار سال ، امسهم وسطاء تارة . سي ان أعلموا سرًّا أم عملوا جهراً 
 .أم ا تار احلروب ففريٌق آخر. سال 

واء، هم أنفسهم، هم وباٌء مثل الس ل يسلون تار احلروب وتار الدماء س
 . باملظاهر الرباقة ويسلون عافية الناس بتجارهتم القذرةي تارة احلروب

الذين حولوا مأساة الس وري  إىٰل حقول تارب وميادين نصب واحتيال 
هم مصاصي الدماء الذين يسا ون يف ... هم تار الدماء، هم تار احلروب

لدم الس وري من أجل أن يرحبوا حفنة دوالرات ويستمتعون استمرار نزيف ا
 .بااوالت والرحالت بَاْ َ خيام تشردهم

 
 

*       *       * 

 
 



 

 91 

 
 
 
 
 
 
 
 

*       *       * 

 
 



 

 91 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ؟ظالمية اإلسالم أم ظالمية اإلنسان

 
 

 
 



 

 92 

 
 
 
 
 
 

 مقدمة 
 حضاريٌّ المسلمين هو سلوٌك اإلرهاب ضدَّ

  أقليات حرامأقليات حالل و
 إحياء مجازر وإماتة مجازر

 تمكين المرأة
 هم الظالميوناإلسالم والمسلمون وحد

 خاتمة



 

 93 

 
حنحااااااااال نتحاااااااااد  عااااااااال ال إنساااااااااانية 
اإلنساان  عال انهياار ٰهاا ا الاوهم الا   شااغل 
البشارية ماااات الساانيل اسربعااة اسخياارة ال ب اادَّ 
مل التعريج علاٰى الحارع علاٰى اإلسا م التاي 

ن ممل يمارسونها جهاراا نهااراا ينكرها الكثيرح 
 .حبوضو  يفقة عيل الجاحد حالمنكر

أن تكون حمي حرب علٰى اإلسالم واملسلم  أمر ممكن ومقبول يف إطاره 
. العام، ومل ال؟  كن أن يقوم أي شخا أو دولة مبحاربة اإلسالم واملسلم 
ملبدأ، لي  االعرتا  علٰى احلرب يف حد ذاهتا، وال علٰى احلرب من جهة ا

االعرتا  هو علٰى انعدام الوجدان وأي قيمة من قيم احلرب وأي خلق من 
أخال  احلرب َحَّت ٰ بَاْ َ البشر، ألنه احلرب بَاْ َ احليوانات مومونة ومضبوطة 

 .وقائمة علٰى أخال  راقية أكثر مما يتخيل البشر
 أصاااااال أكااااااد أجااااازم وال أجااااازم باااااأن  أكثااااار صاااااور اهنياااااار إنساااااانية اإلنساااااان
تبااااااااادو وتظهااااااااار وتتجلاااااااااى أكثااااااااار ماااااااااا يكاااااااااون يف كااااااااال ماااااااااا خياااااااااا اإلساااااااااالم 

فقاااااط وتقريبااااااً فقاااااط عنااااادما يتصااااال األمااااار باإلساااااالم واملسااااالم  ... واملسااااالم 
تنهاااااااااار األعصااااااااااب وتتاااااااااوتر النفاااااااااوس وتضااااااااايع البوصاااااااااالت وتنهاااااااااار املاااااااااوامي  

إىٰل درجاااااة مدهشاااااة إدهاشااااااً جيعلاااااك ال ... وتنعااااادم القااااايم وتتالشاااااى األخاااااال 
تضااااااارب رأساااااااك باحليطاااااااان مااااااارت  ... حيااااااادث حيااااااادث فعاااااااالً  تصاااااااد  أن  ماااااااا

 .وأكثر لتقتنع أن  ما تراه وقع فعاًل ويقع
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ماااااااادة ٰهاااااااذا الفصااااااال أكثرهاااااااا  تااااااازآت مااااااان كتااااااااا العاااااااامل يف مواجهاااااااة 
م، ويف الكتاااااب مزيااااد ماااان املآسااااي ماااان ٰهااااذا 4282اإلسااااالم الصااااادر يف عااااام 

يف العااااااام ذاتاااااااه  القبياااااال، وإىٰل جانااااااب ٰهااااااذا الكتاااااااب كااااااان كتاباااااااي الصااااااادران
أيضاااااااااً و ااااااااا احلاااااااارب علااااااااٰى الدولااااااااة اإلسااااااااالمية وخماااااااااطر جنااااااااا  اإلسااااااااالم يف 

 .السلطة
 حضاريٌّ المسلمين هو سلوٌك اإلرهاب ضدَّ

انفصلت كل الدول عن بعضها وعن االحتاد  عندما اهنار االحتاد السوفييت
ط فق... واحدةٍ  ومن دون مشكالت ومن دون إراقة نقطة دمٍ  السوفييت  دوءٍ 

عندما أعلنت البوسنة واهلرسك املسلمة استقالهلا، يف الفرتة ذاهتا متاماً، اهنالت 
اليت يندى هلا جب  ر م عليها القذائف واحلمم وارتكبت فيها أبشع اجملا

ة اليت تلغي  رو  األوروبيومل يسمض هلا ياالستقالل إال ضمن الش  ... البشرية
 .اإلسالميكينونتها اإلسالمية ويضحمل فيها احلضور 

استقلت كل الدول عن االحتاد السوفييت والشيشان املسلمة وحدها فقط 
ال يدري أحد إبادة شاملة مل يسمض هلا باالستقالل، وارتكب الروس فيها  امر 

 ...(34)ومل تزل مستعمرة روسية... عنها شيةاً 
دها احلقيقة املرة اليت ال تد تفسريا أبدًا هو الرتكيز علٰى فكرة واحدة واع

ا مسلمة، وتكيسها مسلمة يف الفكر البشري علٰى  مسلمة والتعامل معها علٰى أهن 

                                                           

استقلت عن االحتاد  أومبكستان وطاجكستان ومابعرفشوكمانقد يعرت  معرت  بأن دواًل إسالمية مثل ا (  34)
مانات بقائها حتت سيطرة احلقيقة خالف ۤذلَك متاماً، مل حتظ باستقالهلا إال بض...  دوء السوفيييت

كلها مل تزل حتت سيطرة الشيوعية ... الفكر الشيوعي، اإلحلادي يعين، وبقائها حتت السيطرة الروسية
 . ةعلٰى الر ْمِم من اهنيار الشيوعية يف العامل كله بقيت الدول املسلمة وحدها شيوعي   .وروسيا معاً 



 

 95 

، ويف الوقت حضاريٌّ  املسلم  هو سلودٌ  اإلرهاب ضد  مدار األر  وهي أن  
 .هو سلود إرهااٌّ  شيءٍ  مساعدة املسلم  بأي  ذاته 

 81و 8 بَاْ َ أعمارهم ما  أكثر من سبعمةة شاب فرنسيل : ال حظوا مثالً 
 .هيوين وارتكاب  امر يف مزةسنة يلتحقون للقتال مع اايش الص  

 !!!ال أحد يف العامل انشغل باله  م
 !!وال أحد يف العامل سأل عنهم أو سأهلم ملاذا

 .الفلسطيني  وال أحد يف العامل خاف عليهم، وال خاف من إرها م حبق  
 !!!هم بعد انتهاء احلرببالدإىٰل خاف من عودهتم وال أحد يف العامل 

ه، ورة فضاه العامل كل  سوريا دعمًا للث  إىٰل بينما مثلهم من الفرنسي  جاء 
ياسة واإلعالم ومراكز األحباث وانعقدت الندوات واملؤمترات روقة الس  أ ضاجت

اهرة وتداعياهتا وخماطرها ومراشحها الظ  ٰهذه لبحث ... وحلقات األحباث
بالدهم، وماذا سيفعلون عندما يعودون، ماذا إىٰل ون ومشاحرها، وكيف سيعود

وصدرت قوان  اإلرهاب وقوان   ...لن يفعلوا عندما يعودون، أو ال يعودون
 ...احلليولة دون هتريبهم إىٰل سوريا والعرا 

ة يف وماذا  كن أن نقول عن تأييد مالبية األمريكي  للمجزرة اإلسرائيلي  
 مزة؟

 ة مثاًل؟رمحة أم إنساني  لَك ذۤ ي هل  كن أن نسم  
 ٰهذا تطرف؟ إن   :ونملاذا ال يقول

ا شاذ  علٰى اهرة ملاذا ال يدرسون ٰهذه الظ   ما مالوا حياسبون  و خاطةةٌ أ ةٌ أهن 
ا يكون و شخاص، قليٍل من األ دٍ أو عد العرب واملسلم  كلهم لغلطة واحدٍ  ُرمب 

 تخدمهم؟؟ة هو الذي سخرهم واسعامل املخابرات الغربي  
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لن خنو  ممار تفاصيل ال تكفيها دفاتر وال كتب، وكتبنا عن أمثاهلا مري 
.  ن اآلن يف قلب وجع نقرأ بعي مظاهرة وٰلكن .وكتب الكثريون يف ۤذلكَ  ةٍ مر  

، بل إهنا أكثر من عناءة العمياء الر  ى االمدواجي  د ما يسم  تلك املظاهر اليت تؤك  
دود هلا، وقاحة تنخ عن انعدام  الوجدان انعداماً مطلقاً امدواجية إهنا وقاحة ال ح

بقرار وتصميم مدروس، وٰهذا أبشع من اهنيار إنسانية اإلنسان بسبب مباء أو 
 وإجنامٌ  قتل املسلم أو يقتله فعاًل فهو بطولةٌ إىٰل ما يقود  كل  . جهل أو تقصري

اإلسالم هو . هو إرهابولو كان حضاريًا فَحَّت ٰ وكل ما يفعله املسلم . حضاريٌّ 
 .اإلرهاب واملسلم هو اإلرهاا  

أملاين اعتنق اإلسالم، رأى ظاهرة شيطنة اإلسالم واملسلم ، امسه صال  
اإلرهاب واإلسالم بَاْ َ عن العالقة  يف سجالٍ ما الدين بيافوجن، وقد سأله أحد 

 :فقال
 !ن؟و ؟ املسلمة األوىلٰ ا من الذي أشعل احلرب العاملي  

 !ن ؟و انية ؟ املسلمة الث  الذي أشعل احلرب العاملي   منا 
ان أسرتاليا ة من سك  بشري   مليون نف ٍ  42من الذي قام بقتل ا 
 !ن؟و املسلم! األصلي ؟
ووية لتضرب هريوشيما وناجاماكي؟ من الذي أرسل القنابل الن  ا 
 !ن؟و املسلم
د احلمر من اهلنو  مليون هنديل  822الا علٰى من الذي قام بقتل ما يزيد ا 

 !ن؟و مالية؟ املسلميف أمريكا الش  
من اهلنود احلمر يف  مليون هنديل  52من الذي قام بقتل أكثر من ا 

 !ن؟و ة؟ املسلمأمريكا اانوبي  



 

 97 

كعبيد و قد تويف   مليون أفريقيل  812من الذي قام باسرتقا  حوال ا 
 !ن؟و املسلمإلقاؤهم يف احمليط األطلنطي؟  منهم ومَت  % 11حوال 

 : وتابع قائالً 
 !!!!مل يكونوا املسلم ... ال
 :أردف قائالً    

مااري  داًي فلااو أن  ك أن تقااوم بتحديااد معااا اإلرهاااب جي اايااعلقباال كاال  ۤذلااَك 
اا ئاملساالم قااام بفعاال شاايء خاااط ا حاا  يقااوم ، أم ااجر ااةً  فقااطا حينةااذ تكااون فمهن 

أال  الً علياااك أو  !!! ف باإلرهاااابحينةاااذ يوصااا هُ فمن ااانفساااه بارتكااااب ااطاااأ  مسااالمٌ 
 !!تكيل مبكيال  وستعرف من هم اإلرهابيون احلقيقيون

 ااااااان ال . ةياساااااااة الغربي ااااااا، وتقاااااااودوه الس  اإلعاااااااالم الغاااااارا   هر ٰهااااااذا ماااااااا يقااااااار  
خنلااااا وَحااااَّت ٰ . الط عاااانعلااااٰى ٰهااااذه حقااااائق تعااااز  . ولاااان نفاااارتي أحاااادٍ علااااٰى نفاااارتي 

لنااااا عاااان الاااادول  أن  أي  حااااديثٍ إىٰل اً ماااان اااااابا واللاااابا جيااااب أن ننتبااااه دائماااا
فااااامن  املقصاااااود .. .ُأْخاااااَرىٰ الغااااارب، أمريكاااااا، أوروباااااا وأي دولاااااة : األمااااامَحاااااَّت ٰ أو 

اااا ٰهااااذه مهمااااا كاناااات طبيعااااة ... عوبهااااو أنظمااااة ٰهااااذه األماااام والاااادول ولااااي  الش 
 ...عوب وأخالقها وتصوراهتاالش  

  أقليات حالل وأقليات حرام
وجدنا أنفسنا اليوم، يف القرن احلادي والعشرين يف السيا  السابق ذاته 

أمام بشاعات ال حتتمل وال تطا  وال ُتَصد ُ  حبال من األحوال إال يف سيا  
اهنيار إنسانية اإلنسان بقرار وتصميم منه، والكشف عن حقيقة اإلنسان البشعة 

 .اليت تتربأ احليوانات منها
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 :اليوم ةٍ رين يصرخون بقو  اس املتحض  الن   كل  
  ...هتجري األقليات املسيحية جر ة كربىٰ 
 ...هتجري األقليات األيزيدية جر ة كربىٰ 

 ...جيب محاية األقليات األيزيدية
 ...ة يف سورياة املسيحي  جيب محاية األقلي  
 ...ة يف العرا ة املسيحي  جيب محاية األقلي  

 ...ايف سوري اتجيب تقدمي ضمانات لألقلي  
 ...ة يف سوريا لتحمي نفسهاة الكردي  قلي  جيب دعم األ
 ...ة يف العرا ة الكردي  ما حيدث لألقلي  علٰى كوت ال جيوم الس  

 ة أي  ا قيام األقلي  أم  . ةاقي املفعم باإلنساني  ه هو الكالم احلضاري الر  كل  ٰهذا  
ي  ، بذبض مةات ألوف املسلم ، وتشريد مالمسلمة ةبمبادة أكثري   ةٍ أقلي  

... املسلم ، وتدمري منامل مالي  املسلم ، وتدمري آالف مساجد املسلم 
ف ومن يعرت  عليه فهو متخل  ... ال جيوم االعرتا  عليه حضاريٌّ  فهذا سلودٌ 
 ...جيب أن حيجر عليه وانتهاميٌّ  ورجعيٌّ 

... يف االستنفار حلماية األقليات هناد تناقي فاضضٌ  ۤذلَك،ومع  وٰلكن،
 :ةس بقو  و ؤ الر   يظهر فو  كل   لٌ وسؤا

 ة؟أقلي   دة هي اليت جيب محايتها أم جيب محاية أي  ات حمد  ي  لهل هناد أق

 ةِ   من شد  يا جملامر ال  كن أن تصد  چة مسلمي الروهينضت أقلي  لقد تعر  ف
ا تفو  وح مري األقلياتويالض  ٰهذا د وحشيتها ومل يتحر   شية كل علٰى الر ْمِم من أهن 

فرد أو  موعة أو مجاعة ( سينٌّ )ما مارسه النظام السوري وكل ما مارسه مسلم 
 !!!أو تنظيم
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ملذابض  ة مماثلةٍ ة مسلمي أفريقيا الوسطى جملامر وحشي  ضت أقلي  لقد تعر  
ا تفو   مري األقلياتوي  د الض  الروهينجيا وأيضًا مل يتحر   أيضًا علٰى الر ْمِم من أهن 

فرد أو  موعة ( سينٌّ )ل ما مارسه النظام السوري وكل ما مارسه مسلم وحشية ك
 ؟!!!أو مجاعة أو تنظيم
يد األقلية وفق معايريهم علٰى يف العرا  للمسلم   ثَ دَ حَ ۤذلَك ومثل 

ة أقلية يف ن  الس  » :ماايعة قولوا ما شةتم، وقد قال أوبأو الش  الش يعي ظام الن  
وال ضمري مريه لنجدهتم  د ضمري أوباما األقلياتوي   يتحر  ملۤذلَك ومع ... «العرا 

 !!!أو محايتهم

ات املثبت فمن  من ثبمن الغباء حماولة برهان املربهن، أو حماولة إ كما أن  
 .احلماقات حماولة توضيض الواضحات أشد  

 وضو ؟ۤذلَك هل بعد 

يريدون ... نامسعنا وأطع: وبعد ۤذلَك كله يريدون من املسلم  أن يقولوا
 !!!لأن ال يكون هلم أي رد فع

 إحياء مجازر وإماتة مجازر
البشاااااارية عمياااااااء حقًّااااااا، منااااااذ أكثاااااار ماااااان عشاااااار ساااااانوات كتباااااات مقااااااااًل 

تعقيباااااً علااااٰى بااااوادر تصااااعيد « إحياااااء  ااااامر ميتااااة وإماتااااة  ااااامر حيااااة»: بعنااااوان
واليااااااوم . محلااااااة إحياااااااء مااااااا يساااااامى  ااااااامر األرماااااان ومطالبااااااة األتااااااراد باالعتااااااذار

 :أعيد طر  السؤل
 أليست البشرية أقذر مما حيتمل؟
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أيعقل التطبيل والتزمري جملامر مضى عليها مةة سنة وأكثر، ومي الطرف 
ا ألف ألف مر ة تقع اليوم أمام أعيننا؟  عن  امر أبشع منها بألف وُرمب 

ال أدعي علمًا مبا حدث، املنطق يوجب علي  الوقوف علٰى احلياد إذن، 
 :أن أسأل تضي مين  واحلياد يق

 هل  امر األرمن هي احلقيقة الوحيدة؟
 قصا وراءها؟مَث ة أم 

 ملاذا نصد  فريقاً واحداً وال نصد  الفريق اآلخر؟
 املرحلة وما فيها؟ٰهذه أال يوجد أكثر من رواية عن 

قرأنا أكثر من رواية وٰلكن  األكثرية القطيعي ة ال تريد الرت كيز إال علٰى وجٍه 
 .حدٍ وا

أنا ال أمنع األرمن من التفكري يف ما جرى هلم، وال أستنكر عليهم الت أمل 
وٰلكن مثلما من حقهم نكش الت اريل من حق ... مما جرى، وال طلب التعويي

 .مريهم نكش التاريل
فرنسا اليت : ومع ۤذلَك، املشكلة ليست هنا، لننظر فيمن يثري ٰهذه املسألة

بريطانيا صاحبة . ل اليت استعمرهتا ومنها  امر اازائرارتكبت  امر يف كل الدو 
... التاريل األعر  يف اجملامر، الواليات املتحدة اليت ال تضاهى يف اجملامر أبداً 

كيف يرون شبهة  زرة ويقيمون الدنيا حوهلا وال يرون  امرهم اليت ال شك  
 فيها؟

ين جييشون ضد تركيا دعك منهم، لنسأل املطبل  واملزمرين من وراءهم الذ
  :وال جييشون ضد أمريكا وفرنسا وبريطانيا

 ...تسعون سنة من حكم العسكر تركيا بقبضة حديدية



 

 111 

 ...تسعون سنة من الطال  بَاْ َ تركيا والعرب ومعانقة إسرائيل
تسعون سنة مل يرتفع صوٌت واحٌد يف العامل والعامل العرا للحديث عن 

 ... امر األرمن
ض حزب العدالة والتنمية اإلسالمي يف الس لطة يف تركيا فقط عندما جن

ارتفعت األصوات الغربي ة وتلتها يف اآلونة األخرية األصوات العربية املتعاطفة مع 
األرمن، وإحياء السنوية، ومطالبة تركيا باالعتذار، والتعويي، والركوع أمام 

 !!!األرمن
حلقة من حلقات قد . ساناهنيار إنسانية اإلنإهنا حلقة من سلسلة ما 

متتد أكثر مما تتخيلون ألننا مل نعد إىٰل  امر الغرب الكثرية البشعة بشاعة يتربأ 
إبلي  منها، يف ح  مل جيدوا من املسلم  إال معاملة أقل ما يقال فيها إهنا 

ما عرف التاريل »: راقية حمرتمة أجربت مفكرين أوربي  مسيحي  علٰى القول
 .«من املسلم فاحتاً أرحم 

 تمكين المرأة
ويف حلقة من نوع آخر يف ٰهذا اإلطار تقفز أمامنا مشكلة اهلاج  

 .اهللوسي الغرا يف متك  املرأة العربية ومتك  املرأة املسلمة
َحَّت ٰ ٰهذه . متك  املرأة العربية منذ عقود وال هم للمجتمع الدول إال  

والدول يف خطاب  األمريكي   زءًا من اهلم  جالعربي ة اللحظة كان متك  املرأة 
 !!!، ويف خطابات الغرب مجيعاً أوباما

 من نساء األر ؟ هاة دون مري ملاذا متك  املرأة العربي  
 :ايطر  تساؤالت واستغرابات كثرية جدًّ ٰهذا 
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ا مثاًل، وهل املرأة جدًّ ( ماكنة)ة املرأة األوروبي   هل نستطيع أن نفهم أن  
 مبا يكفي أيضاً؟( ماكنة)ة األمريكي  

خوياااااااااات أو الكائناااااااااات ة وحااااااااادها مااااااااان فصااااااااايلة الر  هااااااااال املااااااااارأة العربي ااااااااا
ول للمجتمااااااع الااااااد   مفاصاااااال ومتكاااااا ، وال هاااااام   شااااااد  إىٰل الساااااايتوبالممية وحباجااااااة 
، وال شاااااغل هلاااااام ةة إال متكاااااا  املااااارأة العربي اااااسااااااته األممي ااااابرأساااااه األمريكاااااي ومؤس  

 ؟إال ٰهذا الش امل
 متك ؟إىٰل مبا يكفي وال حيتاه  ماكنٌ  جل العرا  الر  ٰهذا أن  عين يوهل 
إىٰل قدم ولي  حباجة جا  والت  يف الن   عاالقتصاد العرا يفظ  أن  يعين وهل 
 متك ؟

قصها إال خرمة مرقاء نكلها ال ي... التعليم، اإلعالم، احلريات، العدالة
 متك ؟إىٰل خوي الذي حيتاه زء الر  ة وحدها ااصدرها، واملرأة العربي  علٰى 

هم يقصدون اإلفسا  يف اجملال : بيعي أن يوجد من يعرت  ويقولمن الط  
 .ياسي والعامأمامها للعمل الس  

م يفرضون هُ بل إنا  . هم يريدون ۤذلكَ . ٰهذا صحيضٌ . قام الدب لريقا
ياسية والومارات، والس  ة، ة يف اجملال  النيابي  أن يكون هلا حص  ُأْخَرٰى بطريقة أو ب

 .ۤذلكَ  واجملال  املنتخبة ومري
ة أو أوروبي   دولةٍ  توجد يف أي   ةكم ومير : أنا أريد أن أسأل هنا. حسناً 

 ة؟أمريكي  
 ة؟ة أو أمريكي  دولة أوروبي   برملان يف أي   (عضوة)كم 

منها نسبة أكرب من نسب وجود  دولةٍ  وأضيف للمقارنة هل توجد يف أي  
 أة يف كثري من الدول العربي ة؟املر 
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ة فقط ملاذا يف دولنا العربي  : ولي  ٰهذا فحسب، بل ال بُد  أن أتساءل
 ةٌ ة واحدة أو أمريكي  أوروبي   دولةٍ يف فرضاً، وال توجد  ةٌ جيب أن تفر  هلا حص  

ة ة؟ ملاذا يكون هلم د قراطية حر  مثل ٰهذه احملاصصة؟ هل ٰهذه هي الد قراطي  
 ة وحتاصصية يف املرأة ومريها؟ون لدينا د قراطية توافقي  وتك

 .املرأة العربية يف مصر تنتهك
 .املرأة العربية يف الصومال متوت جوعاً 

 .املرأة العربية يف سوريا تغتصب أبشع امتصاب
 .املرأة العربية يف العرا  رهينة املعتقالت واالمتصاب
رأة الس عودية اليت ال تقود ووسط ۤذلَك كله ال ينشغل الغرب إال بامل

الغرب منشغل أكرب انشغال مبنع املرأة السعودية من قيادة الس يارة ويرى . الس يارة
أما ما حيدث للمرأة يف مصر والعرا  وسوريا !!! ۤذلَك انتهاكًا للحقو  واحلريات

 ملاذا؟!!! والصومال فال أحد يراه، وال أحد يريد أن يراه
 هم الظالميونحداإلسالم والمسلمون و

ة يوصف بالظالمي   اليوم مل أجد أحداً أو فريقاً وإىٰل الدنيا علٰى منذ وعيت 
نة، وعندما أقول اإلسالم فأنا أعين الس  . إال املسلم الذي يدافع عن اإلسالم

ة ة هي اإلسالم، هي األم  ن  نة ليست مذهباً، الس  ، الس  نة ليست طائفةً الس  
 .ةاإلسالمي  
مري املسلم مهما كان دينه أو ال دينه إن دافع عن اإلسالم فهو  َحَّت ٰ 
فقط املسلم الذي يدافع عن . اب وحمرتمٌ وحب   ورا ٍ  وعلميٌّ  وعقالينٌّ  موضوعيٌّ 

 .اإلسالم هو الظالمي  
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أو  دياااانٍ  املساااالم ومااااري املساااالم ماااان أي   ناقضااااات هنااااا أن  وماااان طريااااف الت  
ر  فهااااو  ااااارس حريتااااه، وهااااو ماااان الط اااا قااااةٍ طري إذا هاااااجم اإلسااااالم بااااأي   ال دياااانٍ 
مهماااااا كاااااۤذلَك هاااااو  ... ، وهاااااو نااااارباس الاااااوعي والنضاااااج، وهاااااو موضاااااوعيٌّ شاااااجاعٌ 

بااااة، مااااري مؤدبااااة، فيهااااا إساااااءة، فيهااااا تشااااويه، فيهااااا كاناااات طريقااااة اهلجااااومي مؤد  
اااا... حتريااااف، فيهااااا ختريااااف جاعة والبطولااااة ال يهاااام، املهاااام أناااات حتااااوم أومسااااة الش 
فااااارش لاااااك الساااااجاد األمحااااار عنااااادما هتااااااجم الدولياااااة ويُ  والنبااااال وتعتلاااااي احملافااااال

 .اإلسالم
 أو ال دينٍ  دينٍ  مري املسلم من أي   املفارقة املضحكة املبكية هنا هي أن  

وإذا هاجم اإلسالم ... إن دافع عن اإلسالم فهو بطل ونبيل وعلمي وعقالين
 وعلميٌّ  ونبيلٌ  ا املسلم فهو بطلٌ أم  ... وعقالينٌّ  فهو أيضًا بطل ونبيل وعلميٌّ 

ا إذا دافع املسلم عن اإلسالم فهو فقط إذا هاجم اإلسالم أم  ... وعقالينٌّ 
بل ويا للغرابة والدهشة عندما تد العامل يشيد براجحة عقل أحدهم  .ظالمي

فقط ... وأ يته وعظمته وفجأة من دون مقدمات يصري  نوناً، خمر فا، فقد عقله
 .سالم بعد أن كان يهامجهإذا حتول إىٰل الدفاع عن اإل

املساااااااايحية قبااااااال اإلسااااااااالم، وعاااااااادد املسااااااايحي  أكثاااااااار ماااااااان ابااااااال، ق امليف
عاااااااااادد املساااااااااالم ، وهناااااااااااد مساااااااااايحيون ياااااااااادافعون عاااااااااان املساااااااااايحي ة بشااااااااااد ة، 
ااااان  مااااان يصاااااف  اااااَر عشااااارات الس  وبتعص اااااٍب، وبتطااااار ف، وماااااع ۤذلاااااَك مل أجاااااد َعباْ

 !!!هؤالء بالظالمي 
اإلسالم، وبالقياس اليهودية أقلي ة يف ميزان اليهودية قبل املسيحي ة وقبل 

ينية والعرقي ة وفيها متطرفون يفوقون تطرف املسلم  واملسيحي ، . األكثريات الد 
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َر ما مضى من عشرات الس ن  من يصفهم  ومع ۤذلَك مل أجد أبدًا َعباْ
 !!!بالظالمي 

ه األديان الث الث مبةات اهلندوسي ة، والبوذي ة املنبثقة عنها اللتان تسبقان ٰهذ
يانت  علٰى حدٍة، وهي مبنزلة الديانة  الس ن ، وعدد معتنقيها يساوي كالًّ من الد 
الوثني ة مقارنة مع األديان السماوي ة، فيها من املتطرف  أيضًا ما ال يقل  عن 

أو  ومع ۤذلَك ال توجد أي  إشارٍة أو كالمٍ . تطرف املسلم  واليهود واملسيحي 
 !!!تصريٍض أو تلميٍض إىٰل ظالمي ٍة هندوسي ٍة أو بوذي ةٍ 

حسناً، َحَّت ٰ يف العقائد اإلحلادي ة مبختلف أنواعها يوجد متطرفون يفوقون  
والعقائد الوثني ة فيها  ... بتطر فهم تطر ف مرتيف األديان الس ماوية والوضعية والوثنية

د أبدًا من حتد ث يف يوٍم من األي ام عن ومع ۤذلَك مل جن... كۤذلَك متطرفون
 !!الظالمي ة الش يوعي ة أو مريها

 ملاذا املسلمون حصراً هم الظالميون؟
األقل علٰى ااميع  ف فقد وجدنا أن  إذا كان املوضوع موضوع تطر  

متطرفون مثل املتطرف  املسلم ، فلماذا املسلمون وحدهم ظالميون، واآلخرون 
 يتهم، وليسوا ظالمي ؟ ارسون حر 

بل أقول لكم، الراهبة النصرانية تلب  روب املرأة املسلمة نفسه مع 
احلجاب، وٰلكن يف الوقت ذاته تعد الراهبة مثال الطهر والقداسة واألناقة 

ٰهذه !!! والرمحانية والروحانية، وتعد املرأة املسلمة متخلفة وظالمية وجاهلة
 .جيب الوقوف عندهاوحدها من أشهد املفارقات اليت 
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ومثل ۤذلَك تلب  املرأة اليهودية املتدينة لباس املرأة املسلمة نفسه مع 
النقاب أي تغطية الوجه كاماًل، ومع ۤذلَك ال أحد يقول شيةًا عن املرأة اليهودية 

 !!!ٰهذا فيما حتارب املرأة املسلمة يف كل مكان مبا فيها بالد اإلسالم
جل الدين املسيحي واليهودي والبوذي حلية ر : ومثل ۤذلَك اللحية

وحلية املسلم وحده عار وشنار وعيب ... كلها وقار وهيبة ومجال... وامللحد
 !!ملاذا؟!!! وختلف وظالمية ورجعية
ا ألن  املسلم  ينادون أو يريدون العودة : سيقول قائل ممن الرسول إىٰل ُرمب 
اأُلْخَرٰى ، وهل املتطرفون يف األديان عجباً !!! ةريعة اإلسالمي  أو يريدون تطبيق الش  

هم من جيب أن اأُلْخَرٰى ينادون خبالف ۤذلَك؟ األوىل إذن أن منتسخ األديان 
اإلسالم أحدث ٰهذه األديان، أولةك يغرقون أكثر يف  يوصفوا بالظالمي  ألن  

ف ر  ملتزم، ولي  فقط للمتط مسلمٍ ٰهذا مع تذك ر أن االهتام يوجه لكل   ! املاضي
ال عن امللتزم  دينيًّا اأُلْخَرٰى يف األديان املسلم، فيما  ن نتحدث عن متطر  

 .فيها
 إذن ملاذا املسلمون حصراً هم الظالميون؟

أرجو أن ال خنلط بَاْ َ الظالمي ة واإلرهاب، هتمة اإلرهاب ناقشناها يف 
ي ة والد موية فاإلرهاب مرتبٌط بالوحش. مقال آخر ضمن سيا  ٰهذا العنوان ذاته
. الظ المي ة هتمٌة تنصب علٰى العقلي ة. وقد بي نا يف مقال خاصل باملوضوع ما بيناه

َنما عقلي ة  و اول أن نعرف ملاذا عقلي ة املسلم إذا التزم بدينه كانت ظالمي ًة، بَاياْ
سلم إذا دافع ملاذا فقط امل!! أي  ملتزٍم بدينه من األديان اأُلْخَرٰى ال تكون ظالمي ة

 !عن دينه يكون ظالميًّا، وال يكون مري املسلم ظالميًّا إذا دافع عن دينه؟
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مثل اإلرهاب كلمة بال معا حمدد، وهتمة حمددة اهلدف، كۤذلَك 
الظالمية، ال نعرف ما املقصود منها، ألن نا علٰى ضوء كل  ما حتمله من معاين 

مري إسالميل أكثر مما تنطبق علٰى جند أن  الظالمية تنطبق علٰى كل ما هو 
 اإلسالمي فلماذا يسري ااميع عك  املنطق؟

ويزداد األمر تعقيداً عندما نعلم أن  االهتام مقروٌن باإلسالمي حتديداً ولي  
، أي لي  بعقلي ة الش خا االجتماعي ة فال يتهم الس لود بالظالمي ة . باالجتماعي 

ف  .اع عن اإلسالم أو املناداة بهإذا مل يكن مقرتناً بالد 
هل  كن أن ... الظالمي ة تكري  ااهل وتكري  الت خلف وحماربة العلم
أيها أكثر احرتماً . تتضمن مري ۤذلَك؟ حسناً، قارنوا بَاْ َ اإلسالم وكل  األديان

للعلم ودعوة للعلم وحضًّا علٰى العلم وحماربة ااهل والتخلف، أي ها أكثر حضًّا 
؟؟؟ قطعاً، اإلسالم ...الت فكري، أي ها أكثر حضًّا علٰى عدم االتباع األعمى علىٰ 

علٰى رأس األديان اليت حترتم العلم والعلماء، أكثرها دعوة وسعيًا إىٰل الت فكري 
ٰهذه ... وإعمال العقل وحماربة البدع واارفات واألساطري وااهل والتخلف

صف من يدافع عن ٰهذا الدين فكيف يو . حقيقة باتت فو  أي  شكل 
 بالظالمية؟

إن  اإلسالم، أو األديان كلها، تضع قيود على العلم : سيقول بعيٌ 
حسناً، األديان كلها متساوية يف ۤذلَك، فلماذا توجه هتمة الظ المي ة إىٰل ... واحلرية

 !اإلسالم حتديداً دون األديان كل ها؟
وٰلكن لكلل . كلٌّ لديه جوابه  .لن يبقى الس ؤال معلقًا من دون جواب

. ال  كن لۤذلك الت فاهم. األرضي ات خمتلفةٌ . األرضي ة اااص ة به اليت يقف عليها
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احلوار بَاْ َ أرضيت  متخالفت  يشبه مسار مستقيم  مشالي ي ال يلتقيان وال 
 .يتواميان وال يتقاطعان

 خاتمة
اإلنسااااااان ماااااان خااااااالل حكمنااااااا باهنيااااااار إنسااااااانية : أكاااااارر مااااااا باااااادأت بااااااه

ٰهاااااذه احلااااارب علاااااٰى اإلساااااالم واملسااااالم  لاااااي  بسااااابب احلااااارب مباااااا هاااااي حااااارب 
. وإن كاااااااان يف ۤذلاااااااَك وحااااااادة ماااااااا يساااااااتدعي مثااااااال احلكااااااام علاااااااٰى أسااااااااس دياااااااين
احلكاااااام باهنيااااااار إنسااااااانية اإلنسااااااان يف ٰهااااااذا ااانااااااب لااااااي  بساااااابب احلاااااارب مبااااااا 

احلااااارب هااااي وال املصااااااحل النامجاااااة عااااان عااااان ٰهااااذه احلااااارب، وإمناااااا بسااااابب طبيعاااااة 
 .اليت عرضناً بعضاً من جوانبها وطبيعتها

إذا كانت السياسة ال دين هلا فأين البشر؟ أال يتساءلون؟ أال يبحثون؟ أال 
يفكرون؟ أين اإلنسانية اليت يتشدقون  ا وهم يرقصون علٰى جثث الضحايا 
 األبرياء ويشربون أخناب قتلهم وتشريدهم وتدمري بيوهتم وارتكاب اجملامر البشعة

 !حبقهم من كل نوع وشكل لون؟
 
 

*       *       * 
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 مقدمة
 الحكام يصححون اإلسالم

 مع إسرائيل ضد غزةمصر 
 مصر تخلع حجابها

 خاتمة
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العدحان علٰى ال ات عدحان شب  مضلل 
حليس مضل ا باإلذ ق فهو تعبير عل كن  

لٰى ال ات  رحة انهيار العدحان ع. الحقيقة
إنسانية اإلنسان   رحة انهيار القيم في الوجدان 

إ ا كانت االادحاجية الصورة اسبرا ... اإلنساني
النهيار إنسانية اإلنسان حانهيار الوجدان 
اإلنساني فإنَّ العدحان علٰى ال ات هو الصورة 
ال بالكاد يمكل أن يقبل العقل المنةقي 

 .  أبداا تقبلهامناقشتها سن  ال يمكن
أحتدث عما يتجلى يف أن ُه . العدوان علٰى الذات له صور وتليات كثرية

يفرت  به أن ُه سلود عدو خارجي تاه ٰهذه الذات، وال أحتدث عن سلوكات 
سطحية أو هامشية أو عابرة أو ملطات أو هنات أو مالت أو ما جرى يف ٰهذه 

 ...اجملاري
أو بالكاد عرف أمة أو شعبًا أو قادة مثل العرا تارخيي ا مل يعرف التاريل 

يف ٰهذا العدوان علٰى الذات، واليوم يف القرن العشرين وقليل ما مر من القرن 
احلادي والعشرين انضم إىٰل العرب املسلمون مثلهم يف ٰهذه الشائنة النادرة 

 .تارخييًّا
 ن أمام . ا كاناحلقيقة أن  احلديث هنا طويل أطول مما يتخيل القارئ أيًّ 

لن نتحدث عنها كلها وال  كننا . أكوام من املوضوعات ااطرية يف ٰهذا السيا 
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سنقف عند عينات قليلة، مناذه قليلة من سنة واحدة من  و . ۤذلَك منفردين
وهي مقاالت كتبت . أشخاصًا و موعاً : مةة سنة من عدوان األمة علٰى ذاهتا

 .ونشرت يف حينها
 (33)اإلسالم الحكام يصححون

أنا »: مل يكن، فيما يبدو، من باب النكتة أبداً البدء بالرتويج لنكتة تقول
ال أعرت  علٰى اإلسالم، أنا أعرت  فقط علٰى الفهم اااطئ ليسالم من قبل 

 .«الرسول والصحابة
مل تكن نكتة بقدر ما هي التمهيد اادي حلملة تصحيض اإلسالم اليت 

احلملة ليست جديدة أبداً وٰلكن منذ أيام هل ت البشاير  .تقودها األنظمة العربية
من السيسي ورئي  الربملان العراقي وبعي الغزل الصريض من قبل األنظمة العربية 

 .اأُلْخَرٰى كلها من دون استثناء
األنظمة العربية كما تقول تقوم بواجبها أمام اهلل يف تصحيض أخطاء 

للشيوخ والفقهاء  نها بوضو  مباشر قائالً بل إن السيسي أعل. الرسول والصحابة
سيحاج هم أمام اهلل يوم القيامة إذا مل يقوموا ( سيحاجيهم)الذين مجعهم بأنه 

بثورة يف اإلسالم وينقلبوا على قيم اإلسالم ألن ه دين ال حيرتم الدنيا وجيب أن 
 ...يصري دينا حيب الدنيا و جدها

وفقهاءها، إال أقلهم، أن لقد اكتشف السيسي ووافقه شيوخ مصر 
... اإلسالم هو سبب مشاكل البشرية بسبب النصوص املقدسة املوجودة فيه

وجيب أن ترتا  البشرية من ٰهذه  النصوص املقدسة، فالدين هلل والوطن للجميع  

                                                           

 . مواقع التواصل االجتماعي حينهام، ونشر يف4285/ 5/8ا كتب ٰهذا املقال يف   (33)
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كما يردد فقهاء مصر اليوم، دفاعًا عن الثورة السيسية أو االنقالب السيسي 
 ...علٰى اإلسالم

ذين وقفاااااااوا ماااااااع السيساااااااي يف االنقاااااااالب علاااااااٰى الشااااااارعية، مدهشاااااااون الااااااا
وٰلكاااان  املدهشاااا  أكثاااار ممااااا نتصااااور هاااام الفقهاااااء الااااذين يؤياااادون انقالبااااه علااااٰى 

 .اإلسالم
احلقيقة هي انقالب علٰى اإلسالم، انقالب صريض تروه له أمريكا منذ 
  و عشرين سنة بالتدريج، وصل يف مرحلة من املراحل إىٰل إصدار نسخة منقحة
ا القرآن الصحيض  ومعدلة من القرآن الكرمي مسيت بالفرقان احلق، علٰى اعتبار أهن 

رمت ٰهذه القنبلة  دوء توطةة لسرب موقف الشارع اإلسالمي وهتيةته ... احلقيقي
وها هي األنظمة العربية تسري علٰى ٰهذا الطريق اآلن . رويدا رويدًا هلذه الفكرة

 .ٰهذه هي احلقيقة. زحاً وال مبالغةاملسألة ليست م... بوضو  صريض
أرجو أن ال يبدو األمر مسحياًل وال . أرجو أن ال يكون الكالم مفاجةاً 

ا أيضاً َحَّت ٰ تكون املفاجأة أكرب. صعباً أبداً   .األمر سهل يسري وجدًّ
حتقيق ٰهذا املشروع، تعديل اإلسالم وتنقيحه وتطويره لن تكون صعبة، 

لن يكون األمر صعبًا يف . ًا كبريًا علٰى ٰهذا السبيلوأقول لقد قطع الغرب شوط
... ظل العقلية االجتماعية العربية الراهنةي عقلية تكبري الصغري وتصغري الكبري

 .عقلية اابل واالستعبا  واهلبل
وٰلكن فيما يبدو هو . كثريون يستصعبون اابل واهلبل واالستعبا  الغبائي

أنزل النقطة من فو  لتحت فتصري دبابة بدل يعين مثاًل . سهل أكثر مما نتصور
 .، احذف نقطة فتصري دبابة بدل ذبابةدبانة

 أرأيتم ما أسهل األمر
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إذا أردت أن ترفع قيمة املخطة امض النقطة فتصري  :يعين وال تقرفوا مثال
وال تعجبوا من كثريين  دحون املخطة ويتفيةون يف ظالهلا علٰى أهنا ... حمطة

ويريدون إقناع الناس ... حبيباهتم وأصحا م يف قلب ٰهذه احملطةحمطة، وينتظرون 
ا أمجل حمطة... بأهنا حمطة  .وُرمب 

أمتناااااااا أيهاااااااا : ولااااااايكن مااااااان بااااااااب نشااااااار الغسااااااايل الوسااااااال أماااااااام اااااااااريان
تبااااااادل مواضاااااااغ الااااااانقط فقاااااااط لتكااااااارب : الساااااااادة يف عصااااااارنا الاااااااراهن ٰهاااااااذه هاااااااي

وعلااااٰى ۤذلااااَك ماااان  . ..الصااااغري وتصااااغر الكبااااري، وتطااااول القصااااري وتقصاااار الطوياااال
ومااااري ... كااااان صاااافرا يساااامى صااااقرا، والَوِحاااال هااااو الَوِجاااال، والنااااذل هااااو البااااذل

 .ۤذلَك ما ال حصر له
وتصدر األمة ااهلة الذين . ولۤذلك انتقل الرعاع إىٰل القمة ومكاهنم القاع
وصمتت الناس علٰى كل  .امتلكوا أدوات التغيري والتبديل واإلقناع ولو بالقوة

 .ذرائع تبدأ وال تنتهيالتجاومات ب
أفيصعب علٰى من صمتوا علٰى اللصوص واجملامر حبقهم أن يصمتوا علٰى 

 إصدار نسخة معدلة منقحة من اإلسالم والقرآن؟
 .ول رأيي لكم رأيكم. أنا ال أرى ۤذلَك صعباً 

 (32)مع إسرائيل ضد غزةمصر 
تومل السيسي سي»: يف الرابع من الشهر األول من ٰهذا العام كتبت حتت

ل يف ليبيا يسي سيتوم  اايش املصري الس   أن   دبات من شبه املؤك  »: «يف ليبيا
                                                           

املقال سنب علٰى أيام وفرتة حمددة ولي  . م، ونشر يف الفرتة ذاهتا4285/ 81/4ا كتب ٰهذا املقال يف   (32)
علٰى امتداد الزمن الذي بدأ عبد الناصر مرورًا بالسادات وحسين مبارد ويف ۤذلَك أكوام من املقاالت 

 .واألحداث
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والغاية هي حترير ليبيا من ... علنًا وبوضو  حتت ذرائع سيعلن عنها يف وقتها
 ...سكاهنا األصلي إىٰل الليبي  واملسلم  وإعادهتا 
ة لتحريرها من الغزاوي  ل الثاين يف مز وم  جربة فسيكون الت  وإذا جنحت الت  

 .«ترقبوا املرحلة القادمة !!!الفلسطيني  أو سكاهنا األصلي إىٰل وإعادهتا 
جاء إعدام العشرين مصريًّا علٰى يد الدولة اإلسالمية يف ليبيا فرجاً ال نظري 

طيلة ما قبل ۤذلَك من فرتة خروه . له للنظام املصري ليعلن ويفاخر بقصف ليبيا
ساحة كانت األنباء والتسريبات والتقارير االستخباراتية العاملية تقول حفرت إىٰل ال

بأن الطريان املصري هو الظهري الذي يسند حركات حفرت، ويضرب مواقع 
وكانت مصر تنكر ۤذلَك إنكارًا تامًّا علٰى الر ْمِم من وضو  احلقيقة، . خصومه

 .أسود وعلٰى الرعاع االقتناعشأن األنظمة العربية اأُلْخَرٰى اليت تقرر أن احلليب 
ٰ ذه ااطوة صار اإلعالم املصري بكل فخر واعتزام يعيد خطاب 

قامت قواتنا ااوية الباسلة بتنفيذ محلة جوية علٰى األهداف املعادية : م8913
 . يف ليبيا وأصابت وأهدافها بدقة وعادت سلمة

ن تذهب ختيلوا أ. ركزوا معي علٰى نفذت أهدافها بدقة وعادت ساملة
أما . كم ستكون مأساة أمتنا أشنع من الشنيعة. وتقصف يف ليبيا وال تعود ساملة

ا حققت أهدافها بدقة فهنا مأساة املآسي لقد شاهد ااميع، مجيع املتابع  . أهن 
فهل كان األطفال هم . طبعاً، أن الضحايا كلهم مدني ، بل أكثرهم أطفال

مة يف العامل تكذب يف مثل ٰهذه اهلدف؟ أم أن هناد كذب؟ كل  األنظ
وٰلكن  املريب العجيب الغريب الذي حيتاه إىٰل تفسري هو أن  قتل . احلاالت

 !!!املصري  كان يف طرابل  والث أر كان يف درنة



 

 116 

ويف ٰهذا اليوم ذاته صر  مصدر عسكري مصري ببدء العملية الربية 
تدمري عدد من السيارات »املصرية يف ليبيا، وأسفرت العلمية حسب املصدر عن 

، وتدمري عدد من خمامن األسلحة، وقتل وأسر الدولة ة الدفع لعناصر تنظيمرباعي  
العشرات منهم والقبي عليهم من جانب القوات املصرية والليبية، ورجوع 

مصرياً  48القوات اااصة بعدد من األسرى املشتبه ضلوعهم يف قتل الا
وجود عدد من اإلصابات والوفيات يف إىٰل ة، مشريًا النيابة العسكريإىٰل لتحويلهم 

  .«صفوف القوات اااصة املصرية
يف ٰهذا التصريض الكثري من الغريب املريب، فتنظيم الدولة حسب علمنا 
يف أقصى الغرب فهل وصلت القوات املصرية إىٰل هناد ٰ ذه السرعة؟ وما ٰهذه 

التنظيم يف ح  أن مصر عاجزة عن  الدقة يف الوصول إىٰل مرتكخ اار ة وخمامن
 !معرفة ما يدور علٰى أرضها ذاهتا؟

مهما يكن من أمر، ٰهذا السلود يضعنا أمام عشرات أنواع االستغراب 
والدهشة وعشرات األسةلة، فيما لو نظرنا إىٰل املوضوع علٰى أن  السلود سلود 

أما إذا كان املوضوع  .أي  دولٍة باملطلق بوصفه رد  فعل علٰى مثل ٰهذه اار ة
خبصوصيته املصرية فٰهذا يضاعف أنواع االستغراب والدهشة ويعقدها أكثر، 

 .ويزيد أيضاً التساؤالت
 ملاذا؟

ألن  مصر حتديدًا تعرضت قبل أسابيع قليلة لضربة علٰى يد الدولة 
اإلسالمية ذاهتا يف سيناء قتل فيها عشرات العسكري  بينهم ضبا  كبار، ومع 

مل تستنفر الدول واحد باملةة من ٰهذا االستنفار، ومل يعلن احلداد ساعة  ۤذلكَ 
واحدة، وكأن ما كان نزهةي العدد أكرب، اار ة أكرب، يف قلب األر  املصرية، 
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مل تلق أي رد فعل يصل إىٰل واحد باملةة من رد الفعل علٰى مقتل املصري  يف 
 !!ليبيا

حسنًا أيضاً، وٰلكن  . يف ليبياحسناً، سيعرت  بعضهم بأن قتلهم كان 
املصيبة ستكون أكربي كم مصري قتلته إسرائيل أو مري إسرائيل ومل يتحرد 
السيسي له، أي فقط يف ظل  كون السيسي رئيسًا ووميرًا للدفاع وقائدًا ملرحلة 

 !االنقالب االنتقالي ة؟
ب ال أريد االسرتسال يف الت ساؤالت وعالمات االستفهام واالستغرا

ا مفجعٌة يف حقيقة األمر وقد أثارت بعي وسائل اإلعالم أبعاضاً . والدهشة فمهن 
ما مل تثره وسائل اإلعالم بعد هو ما توقعته منذ  و الش هرين أن تكون . منها

 .املرحلة الت الية هي مزو مز واستبدال سكاهنا بالسكان األصلي 
صريض املذيع دنيا الوطن ت موقع م نشر81/4/4285اليوم صبا  

ُحسم األمر وسيضرب قطاع مزة »: الذي جاء فيه حرفيًّا البهلواين توفيق عكاشة
توفيق عكاشة ال خيرتع . «من ِقبل اايش املصري والسيسي طلب موافقة دولية

وإشارته ٰهذه بأن  السيسي طلب موافقة دولية هلا ما هلا . من عنده بكل تأكيد
ره موقع دنيا الوطن يوم أم  وهي مري مرتبطة مبا نش. من أصول

رسالة بلري األخرية »: م عن ميارة طوين بلري إىٰل مزة حتت عنوان81/4/4285
التسخ  االعالمي املصري بضرورة ضرب »وفيه تأكيد أن  . «وضربٌة مصري ٌة لغزة

محد أمن بنات أفكار املذيع مصادفًة وال مواقع حركة محاس يف قطاع مزة مل يأت 
لتقبل ا بدأ حتضري الداخل املصري وتسخ  من َ إو ، يق عكاشةو توفأموسى 

، مثل ٰهذه اهلجمات «...ة قادمةة داعشي  عملي   ي  ة ضرب مزة انتقامًا ألمكاني  إ
إىٰل اليوم من دون  الن ظام املصري علٰى اهتام محاس  ا منذ أول االنقالب اعتاد
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 جهٍد كبرٍي إلجياد املسو غ الذي أي دليل، ولۤذلك لن حيتاه الن ظام املصري  إىلٰ 
يسمض له بقصف مزة  وإحالل العدالة والد قراطية وختليا مزة من اإلرهابي  

 .الغزاوي  املدسوس  وإعادهتا ألهلها مري املدسوس 
معادالت ٰهذا العصر كلها من ٰهذه الطبيعة اارندعية اليت ترهق العقل 

ولۤذلك إذا نظرنا يف اإلنذار األخري . انوالوجدان، ترهق اإلنسان مبا هو إنس
فهو اشرت  . الذي وجهه مورو العصر طوين بلري حلماس لن نفاجئ من سرياليته

شرط ،  ا ما ظهر، لفك احلصار عن مزة وجعل محاس تعيش علٰى الكاجو 
 :واحلالوة بسمسمية
علٰى . أن تتعهد محاس بعد التدخل يف الشؤون املصرية: الشر  األول

أن  محاس، اليت هي أقل من واحد باامسة مالي  من مصر، هي اليت  أساس
خترب مصر، وهي اليت تقوم باملظاهرات وهي اليت تقتل املتظاهرين وهي اليت تقوم 

علٰى الر ْمِم من عدم وجود دليل !!! بالتفجريات واملواجهات وتعطيل النيل سات
نظر عن فضائض امي ال،واحد علٰى ضلوعها بشيء مما حيدث يف مصر 

وٰهذا التعهد يكفي وحده إدانة محاس بلساهنا، وإدانة . الفربكات اليت حصلت
محاس بلساهنا يعين وضعها أمام املساءلة شاء من شاء وأىب من أىب، وال قيمة 

وٰهذا وحد ما يكفي يف نظر إعالم السيسي . لطونخ بلري ووعده يف القصاص
لوجود ويف حماربة اإلرهاب احملتمل وتربئة إلعطاء النظام شرعية مل حيظ  ا يف ا

 .ذاته مما سبق أن حصل
 حركة محاس ليست ذات امتدادٍ  ن  أا عن عالن رمسي  اإل: الش ر  الث اين

ٰهذا الش ر  مما يسم ى املضحكات املبكيات، فال تدري كيف . خارجيل  سالميل إ
املقصود حركة  فس ره بعضهم بأن  . تفهمه وال كيف تناقشه وال كيف هتضمه
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وٰلكن ما . إذن كان األمر كۤذلَك فال بأس، وإن علٰى مضي. األخوان املسلم 
! يدريين أن خيره بلري عند أي  اتصاٍل مع أي  دولٍة بأن ُه عالقٌة إسالمي ة خارجي ة؟
: ومع ۤذلَك ال  كن إال أن ينفر الد م من عروقك توتراً وتشنجاً مما ال يقبله منطق

ذا علٰى حركة إسالمية أن ال تكون ذات صلة مع أي امتداد إسالمي يف ملا
اااره؟ ملاذا جيب أن تفتض عالقاهتا مع كل مري املسلم  وحيرم عليها أن تتصل 

 مع مسلم ؟ وملاذا عليها هي ۤذلَك ولي  علٰى أيل مريها من أديان العامل؟
ذا ال بُد  أن يكون أشارت بعي الت حليالت إىٰل أن  اإلنذار األخري هٰ 

ا ليست أول . ٰهذا هو املنطق. مشفوعاً بتهديٍد من نوع ما واملنطق يقول أيضاً إهن 
ألن  ٰهذه . الت هديدات ولن تكون آخرها مهما كانت استجابة محاس للشرو 

ا من املطلوب احلقيقي من محاس  .الش رو  يف صورهتا املعلنة أقٍل بكثرٍي جدًّ
هل ستقوم مصر باجتيا  مزة وتغيري سلطتها علٰى مرار ما : ويبقٰى السؤال

 فعله جوره بوش يف العرا ؟
احلقيقة اليت جيب أن تكون واضحًة هي أن  املعطيات الدولي ة واإلقليمي ة 
ا، بل تكاد تدفع إىٰل ۤذلَك دفعاً، واحتمال قيام السيسي  تقول إن  ۤذلَك ممكٌن جدًّ

و شخصيًّا حباجٍة إىٰل مثل ٰهذا االستعرا  والض مان بۤذلَك كبري جدًّا ألن ُه ه
ناهيكم عن أن  جاهزية السيسي . لنفسه بوصفه ورقة اعتماد عند األمريكان

لۤذلك هي ماية ما ترجوه أمريكا للقيام مبا تريد بأيدي مريها، كما تفعل يف 
رأس حربة  حماربة الدولة اإلسالمية بأيدي املسلم ، ولو يف الظ اهر، ألن إيران
 .واألمريكان والربطاني  والفرنسي  ومريهم موجودون علٰى أر  املعركة

: والس ؤال الذي سيظهر قبل أن يفعل ۤذلَك وبعد أن يفعله إذا فعله
 والنتيجة؟
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من بداهات احلياة أن ُه بممكانك أن تبدأ . الن تيجة لن تكون جي دًة أبداً 
والظروف ااديدة . نك أن تنهيها مَّٰت شةتاحلرب مَّٰت شةت، وٰلكن  لي  بممكا

تذكروا أن  . ستفرم معطيات جديدة مل تكن يف احلسبان ولن تكون مرضيًة أبداً 
ما حدث يف سوريا من تطورات مأساوي ة معق دة كان نتيجة دفع األمور إىٰل 
 األمام بتوق عات معي نة، وٰلكن  الذي حدث هو ما كان يهرب منه اجملتمع الدول

 .بدفع األمور إىٰل األمام
م 89/3/4285بعد متام الشهر من ٰهذا نشر ٰهذا املقال، ومتامًا يف 
مستعدٌّ إلرسال »نشرت صحيفة إيطالية لقاًء مع السيسي قال فيه باحلرف إِن ُه 

، طبعًا صار شبه متوافق عليه «اايش املصري إىٰل إسرائيل ملكافحة اإلرهاب
أي إن السيسي يريد . و اإلسالم، واإلسالم هو اإلرهابعامليًّا أن  اإلرهاب ه

وكان قبل يوم من ۤذلَك . إرسال اايش املصري إىٰل إسرائيل ملكافحة الفلسطي 
قد وقع هناية اتفاقية شراء الغام من إسرائيل بسعر السو ، بعدما كانت إسرائيل 

 .تشرتي الغام املصري بأقل بأربعة أضعاف من سعر تكلفة اإلنتاه
 .العجب يتكسر رأسه ألنه يبدو أكثر واقعي ة أمام ما حيدث

 (35)مصر تخلع حجابها
يف خطوة مبنتهى اارأة والوقاحة نظام السيسي يقدم علٰى التحضري حملاربة 

األمر يبدأ بالتمهيدات املعتادة من تعليقات أو . احلجاب، احلجاب ال النقاب
أيدي فريق إعالمي    إ ال  نكت علٰى ألسنة حمدة،    علٰى التحريي علىٰ 

املوضوع نسبيًّا علٰى ضوء ردود الفعل وألمرا  خمابراتية،    يعود املوضوع فجأة 
                                                           

ال يف األصل  موعات تعليقات قصرية نشرت متتالية علٰى صفحيت يف الفيسبود يف ا كتب ٰهذا املق  (35)
 .م، ونشر  موعا يف الفرتة ذاهتا4285/ 2/ 8
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بعد شهور علٰى هيةة قرار أو سلود يف مؤسسة من املؤسسات مالبًا ما تكون 
 .املدارس أو ااامعات

ري السيسي ال حيارب احلجاب بل يريد رمسيًّا منع احلجاب حبملة حتق
بدأت احلفلة بالدعوة علٰى منابر اإلعالم . وتشويه وحتريي وما شابه ۤذلكَ 

 .السيسي إىٰل مظاهرة مليونية يف مصر الع احلجاب
 وبكرة   تشوووووفوا مسر... أكرر احلجاب ولي  النقاب

 أحتفنا بأعجب العجائب وسيتحفنا كل يوم باملزيد: السيسي
ا يبدو ظاهراً، السيسي فر  من أجل إماظة األخوان املسلم ، فيم

وطاملا أن  األمر علٰى ٰهذا النحو التافه والسطحي، وله . مليونية اخلعي حجابك
خلفه ما له علٰى أي حال، فِمن ُه قريبا َحَّت ٰ يغيظ األخوان املسلم  سيشن محلة 

 .ومثله يفعلها... الزنا واجب وطين
حتديداً علٰى اإلسالم مثلما عرب تاريل اإلسالم كله مل يتجرأ أحد أو حاكم 
السيسي متادى متادياً . ترأ السيسي، ال حاكم مسلم وال حاكم عدو ليسالم

مري مسبو  علٰى اإلسالم وإذا ترد فمن  يف جعبته الكثري مما تشيب هلوله 
كل حاجة ما »: الولدان، حسبك أن ُه قال يف أول خطاب له بعد االنقالب

قال جهارًا هنارًا ومل يعرت ومل يصحض ومل . «دعمهاترضيش ربنا  ن سنؤيدها ون
 .يصدر عنه أي تنصل من القصد

إذن كل من يقول إن ٰهذه احلملة ليست قراره الشخصي فهو واهم واخم 
 .واخد براشم

السيسي وأنصاره وال نصفهم أي وصف يزعمون أن  ۤذلَك من باب 
 :حسناً . الد قراطية
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ارتدي )هل  كن تسمض مبليونية : من باب الد قراطية يا سي سي سي
 ؟(احلجاب يا سافرة

من يسمض مبليونية اخلعي احلجاب جيب أن يسمض مبليونية ارتدي 
 .احلجاب

 .هنا تربم احلقيقة اليت نكاد نعجز عن وصفها
إن  شيل األمهر حيذر أي فتاة من خلع احلجاب : علق الساخرون قائل 

 .ااماعةقبل يوم اامعة َحَّت ٰ ال ختسر ثواب 
ٰهذا ألن شيل األمهر، إن كان شيخًا أو مسلماً، أفَّت بكثري مما يشوه 

 .اإلسالم وحيارب اإلسالم وأمام مليونية خلع احلجاب تحب عن الكالم
يا ترى كيف ستغطي القنوات السعودية وعلى : يف ٰهذا السيا  نتساءل

 رأسها العربية مليونية اخلعي حجابك أيتها املسلمة؟
 أن يعيش حريته الدينية فعليه الذهاب إىل بالد الكفر من أراد

 يف بالد الكفر احلرية الدينية مضمونة أكثر من أي بلد مسلم
 خاتمة

عودًا علٰى بدء، العدوان علٰى الذات ذروة اهنيار إنسانية اإلنسان، ذروة 
يار إذا كانت االمدواجية الصورة األبرم الهن... اهنيار القيم يف الوجدان اإلنساين

إنسانية اإلنسان واهنيار الوجدان اإلنساين فمن  العدوان علٰى الذات هو الصورة ال 
 .بالكاد  كن أن يقبل العقل املنطقي مناقشتها ألنه ال  كنه أبداً تقبلها

إذا كنا بالكاد جند مري أو مثل العرب واملسلم  يف عدواهنم علٰى قيمهم 
فمننا ال نعدم أن جند أمثلة أُْخَرٰى، ... وكرامتهم وهويتهم وتارخيهم وثقافتهم
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ولكننا ال نبحث عن مثل ۤذلَك،  ن أما الظاهرة العربية اليت تكاد تكون منقطعة 
 .النظري، وحتري العقول

بل األدهى من ۤذلَك، كما أشرنا بداية أنن ال نستعر  كل ما ينطوي أو 
وَحَّت ٰ علٰى مستوى يندره حتت ٰهذا الباب من السلود العرا الرمسي والشعخ 

ومن    . التخب الثقافية والفكرية فمن  ۤذلَك يف القرن العشرين فيي يتدفق أهناراً 
فمن  ما وقفنا عنده لي  إال نتف مما عشناها ونعيشها يف ظل إعداد ٰهذا الكتاب 

 .للطباعة
 

 

*       *       * 
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رن احلادي والعشرين ترتكب أبشع اجملامر وأشنعها عرب تاريل البشرية يف الق
 .البشرية باملطلق

القرن احلادي والعشرون الذي تفجرت فيه طاقات العلام واملعرفاة والتواصال 
تفجااراً يكاااد يكااون السااقف األعلااى هلااذه اجملاااالت، وهااو خالصااة تاااريل البشاارية 

القرن احلادي والعشرون الذي . ..عرب آالف السن  برتاكماهتا األخالقية واألدبية
تعتاارب البشاارية فيااه نفسااها قااد وصاالت إىٰل أقصااى درجااات التقاادم والرقااي القيمااي 

يف ٰهذا القرن بكال ٰهاذه املواصافات ومريهاا مماا يادور يف ... واألخالقي واإلنساين
فلكهاااا تقاااوم البشااارية حكوماااات وشاااعوباً بارتكااااب  اااامر أبشاااع ممكاااا كااال ماااا مت 

 .ل البشريةارتكابه عرب تاري
هنااا يباادو املعااا احلقيقااي الهنيااار إنسااانية اإلنسااان، إذا كاناات اإلنسااانية يف 

وشناعتها يف ارتكاب أحلك ظروف ااهل والتخلف والظالمية مل تصل بشاعتها 
اجملاااامر إىٰل ماااا متارساااة البشااارية الياااوم فٰهاااذا وحاااده يكفاااي للجااازم باهنياااار اإلنساااانية 

 ...تصديقها من اال دار والسفالة والقذارةال  كن  وانزالقها إىٰل مهاوٍ 
حقيقااااااااة ال جيااااااااوم تشاااااااابيهها باحليوانيااااااااة وال بالوحشااااااااية وال بالبهيميااااااااة وال 
باهلمجيااة، باال إِن ااُه ألشااد الظلاام تشاابيه مااا هااي عليااه البشاارية باحليوانااات مبختلااف 
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علاه أنواعها ألن احليوانات مبختلف أنواعها ال  كن أبداً أباداً أباداً أن تفعال ماا يف
البشااااار مااااان بشااااااعات وشاااااناعات يف جرائمهاااااا و امرهاااااا ودعااااام مااااارتكخ اجملاااااامر 

 .ومساندهتم، ويف أحسن األحوال السكوت عليهم بع  الرضا
الكاااال شاااااكريك يف اجملاااااامر مشااااااركة الفعااااال املباشااااار ال حماااااي الساااااكوت، 
واملشاركة متعددة املستويات واألنواع، نااهيكم عان أن  أحاداً مانهم لاي  بريةااً مان 

 .ارتكاب اجملامر مباشرة
إن  ماااا جياااارب يف سااااوريا وحااادها، بعيااااداً عاااان ماااا جيااااري يف كاااال العااااامل ويف 
خمتلف امليادين، وما جيري مع السوري  وللسوري  يف ساوريا والعاامل يكفاي وحاده 

ا مان ٰهاذه الصاورة يف . للقول باهنيار إنسانية اإلنسان مررنا ببعي قليل وقليل جدًّ
 .عن الثورة السورية وما تعلق  اا الكثري يف كتبنا اأُلْخَرٰى ٰهذا الكتاب، ونقلن

إن  مااا حاادث وحياادث يف سااوريا أمااور ال  كاان تصااديقها ماان كاال جاناابي 
من جانب ما يرتكب من جرائم و امر فو  حدود اايال كلها، ومن تآمر دول 

تاه فيماا من خمتلف دول العامل علٰى الشعب السوري وماؤامة النظاام وأنصااره ومرتزق
 ... يركتبه من جرائم و امر وتشريد وتدمري

ال حيااق ألحااد يف  الشااعوب ليساات مبنااأى عاان املسااؤولية، وبكاال ثقااة أقااول
العامل أن يزعم أن ُه معذور ألي سبب وخاثة أن ُه جيهل ما يدور، ما يدور ال  كان 

ورية هائلاة، ألحد معم أن ُه ال يعرفاه، ال أحاد يف العاامل ال يعارف أن  هنااد أمماة سا
وأي واحد يعرف كل شيء أو الكثري بل القليل الكايف مبحي دقائق من البحث 

 .يف أي متصفض إنرتنت
 .ال أحد حيق له أن يزعم أن ُه معذور
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. العااامل كلااه ضاااه بأممااة الالجةاا  السااوري  وثااارت املظاااهرات السااتقباهلم
 لسبب؟هل سألوا ملاذا يهاجرون؟ هل فكروا ملاذا؟ هل حبثوا عن ا

الطريااف أن ااُه بعااد ۤذلااَك بأساابيع قليلااة ضاااه العااامل ذاتااه بثااورات ضااد اااوء 
 !!السوري 

 ملاذا؟
 هل فكروا ملاذا؟

باال تكااان تكااون ساابباً واحااداً ماان . املأساااة السااورية ليساات وحاادها الساابب
ا لاان نشااري إىٰل الروهينچيااا، وال إىٰل العاارا ، وال إىٰل إيااران، وال . أسااباب كثاارية جاادًّ

 ... اليمن، وال إىٰل مال، وال إىٰل إفرقيا الوسطى إىلٰ 
احلامل األساسي حلكمنا باهنيار إنسانية اإلنسان هو بنية التفكري اإلنساين 

وٰهااذا مااا  كاان التماسااه يف التجااارة . األنانيااة العمياااء ولااو علااٰى حساااب املالياا 
مبختلاااااااف ميادينهاااااااا ... والصاااااااناعة والبحاااااااث العلماااااااي وتطبيقاااااااات االخرتعاااااااات
 .وموضوعاهتا، وٰهذا ما يستحق وقفة خاص ة مستقلة

 .سيحدثين كثري عن االستثناءات
االساتثناء موجاود وال  كان . االستثناء كما يقولون يؤكاد القاعادة ال ينفيهاا

هم موجودون . االستثناء أو القله هم الشذوذ عن القاعدة. إال أن يكون موجوداً 
 .يف كل مكان، ويف كل حال
ماااار ة إىٰل أبعااااد احلاااادود كاااال الاااادالئل ذاهبااااة إىٰل حقيقااااة   وعلااااٰى أي حااااال،

وأقصاهاي إذا اساتمرت األماور علاٰى ٰهاذا النحاو، وال أظنهاا ساتحيد، فامن  البشارية 
ماضااية إىٰل اهلااالد، القاايم اهنااارت، والكياااين البشااري املااادي ذاتااه مهاادد باااهلالد 

بال ... للسايطرةاآلن، البشرية ستأكل بعضها بعضاً، وساتكون حاروب ماري قابلاة 
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مَث ة ما يوحي بامرادة ماا تتجاه  او إفنااء البشارية أو حتويلهاا إىٰل أرقاام أو عبياد لفةاة 
قليلااة مماان  تلكااون املااال والساالطة لتسااخري منجاازات العلاام األخاارية لتخلياادهم أو 

يف الوقااات . عيشاااهم مةاااات السااان  كماااا يساااتوحون مااان نتاااائج التطاااورات العلمياااة
اااا ملياااارات البشااار ضااارورة تقتضااايها الاااذي يغااادو الاااتخلا مااان م ةاااات املاليااا  وُرمب 

 .منتجات الثورة العلمية والتكنولوجية
املسااااألة ليساااات مسااااألة خيااااال علمااااي، املسااااألة مسااااألة أحباااااث ودراسااااات 

 .وتارب وأفكار علٰى أر  الواقع
مسألة اهنياار إنساانية اإلنساان ليسات مساألة دول أو أنظماة أو حكوماات 

ساااألة مساااألة أفاااراد أيضااااً، مساااألة بنياااة التفكاااري اإلنسااااين أو مؤسساااات فقاااط، امل
 .الفردية

املسألة ليست مسألة القارن احلاادي والعشارين فقاط أو القارن الاذي سابقه، 
 ... املسألة مسألة اإلنسان منذ وجد اإلنسان

 السيد أمحد عزت
4285 

 
 

*       *       * 
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 صدر من كتب املؤلف
 

 ي مقااالت سياساية ا دار الفكار الفلسافي ا دمشاق ا أعاجياب السياساة األمريكياة
 .م4221

  أساا  التوثيااقي  ااور نظريااة عربيااة يف التوثيااق ا دار الفكاار الفلساافي ا دمشااق ا
 .م4288

  آفا  التغري االجتماعي والقيميي الثورة التقانياة والتغاري القيماي ا الفكار الفلسافي ا
 .م4225دمشق ا 

 تقالة والرتمايم ا مكتباة دار الفاتض ا دمشاق ا األمام املتحادة با  االساتقالل واالسا
 .م8993

  م8991دار األصاالة للطباعة ا دمشااق ا  -( شااااعر ) أَمرية الن ار والبحار. 

  م8995 -دمشااق  -ا  دار اأَلصالة للطباعة ( شااعر)أَنا صدى الليال. 

  م8999ا دار األصالة للطباعة ا دمشق ا ( شعر)أنا لست عذري اهلوى. 

 م4225ا والزمان خصيمان ا دار الفكر الفلسفي ا دمشق ا أن. 

  م4228دار األصالة للطباعة ا دمشق ا ( شعر)أنا وعيناد صديقان. 

  م 899دمشاااق ا  -دار األصاالة للطباعة  -( شاعر ) أُنشودة اأَلحزان. 
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   مكتباة دار الفاتض ا: 8اهنيار أسطورة السالمي مصري الساالم العارا اإلسارائيلي ا 
 .م4228دار الفكر الفلسفي ا دمشق ا الطبعة الثانية : 4  . م 899دمشق ا 

  اااااا دار الفكااااار . م8992( 8 )دمشااااااااق  -دار الثااااااقافة  -اهنيااااار الشااااااعر احلاااااار
 .م4223( 4 ) -الفلسفي ا دمشااااق 

  الثقافااة  دار -اهنياار دعاااوى احلداثااة ي احلداثااة ضاارورة تارخيي ااة ال خيااار سياسااي- 
 .م8995 -دمشق 

  اهنيار مزاعم العوملةي قراءة يف تواصل احلضارات وصاراعها ا احتااد الكتااب العارب ا
 .م4222دمشق ا 

  م4282ا بريوت ا اهنيار النظام العرا ا دار أهنار. 

  م8992 -بديع الكسم ا ومارة الثقافة ا دمشق. 

  م4229بشرية عمياء عرجاءي مقاالت سياسية ا دار الفكر الفلسفي ا دمشق ا. 

  م4283، 4ا حدوس وإشراقات للنشر ا عمان ا  تصنيف املقوالت اامالية. 

  تطااوير التعلاايم  العااالي الواقااع واملشااكالت واملقرتحااات ا دار الفكاار الفلساافي ا
 .م4221دمشق ا 

 تي الوالياات صانعت احلادث لتصانع املساتقبل ا تفجاريات أيلاول وصارا   احلضاارا
 .م4223دار إنانا ا دمشق ا 

  م4221متهيد يف علم اامال ا جامعة تشرين ا الالذقية ا. 

  م4282ا بريوت ا الثوار واملعارضة والثورة السورية ا دار أهنار. 

  م4282ا بريوت ا دار أهنار ا الثورة السورية واملؤامرة الكونية. 

http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=2404
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  م4282ا بريوت ا ية والنظام السوري ا دار أهنار الثورة السور. 

   م4283، 4اامال وعلم اامال ا حدوس وإشراقات للنشر ا عمان ا. 

  م8999احلداثة ب  العقالنية والالعقالنية ا دار الفكر الفلسفي ا دمشق ا. 

  م4282ا بريوت ا احلرب على الدولة اإلسالمية ا دار أهنار. 

 م4282ا بريوت ا لسلطة ا دار أهنار خطر جنا  اإلسالم يف ا. 

  م8993 -دمشاق  -م . ن  -( قصا ) الدخيل على املصلحة. 

  ار األصاالة للطباعاة ا دمشاق د -دفاع عن الفلسفة ي الفلسفة ثرثرة أَم أُم  العلوم ؟
 .م8992ا 

  م4282ا بريوت ا رئي  وأربعة فراع  ا ا دار أهنار. 

  م4221دار األصالة للطباعة ا دمشق ا ( خواطر)شظايا على ااداران. 

  م4282ا بريوت ا العامل على الربكان ا دار أهنار. 

  م4282ا بريوت ا العامل يف مواجهة اإلسالم ا دار أهنار. 

  نااوني املضااحك املبكااي يف السياسااة األمريكيااة ا دار الفكاار الفلساافي ا عااامل 
 .م4221دمشق ا 

  العااارب أعاااداء أنفساااهمي مقااااالت سياساااية ا دار الفكااار الفلسااافي ا دمشاااق ا
 .م4222

  العارب جثاة تنهشاها الكاالبي مقااالت سياساية ا دار الفكار الفلسافي ا دمشاق ا
 .م4229

http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=17698&PHPSESSID=3161b275b74c78c64b72bf0e525ef064
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  م4221ومارة الثقافة ا دمشق ا عفيف البهنسي واامالية العربية ا. 

 م4283األردن ا / علم اامال اإلعالين ا دار حدوس وإشراقات ا عمان. 

 ااو نظري ااة جدياادة ا  دار األصاااالة للطباعااة ا دمشااق ا : علاام اامااال املعلوماااي 
 . م8992

  م4221 -دمشاق  -دار األصالة للطباعة  –( قصا ) عواد من دون عود . 

   م 899دار األصاالة للطباعة ا دمشق ا  -( صا قصريةق) ماوي بطاالة. 

  م8993 –دمشااااق  –دار طالس  –فلساافة الفن و اامال عند ابن خلدون . 

  م 422فلسفة الفن واامال عند التوحيدي ا ومارة الثقافة ا دمشق ا. 

  م4225فلسفة األخال  عند اااحظ ا احتاد الكتاب العرب ا دمشق ا. 

 م4225ا دار اأًلصالة للطباعة ا دمشق ا ( قصا قصاارية)قاء يف انتظار محا. 

  دمشاااق  -دار األصااالة للطباعااة  –( قصااا قصاارية جااداً ) فاايال وعلبااة حااالوة- 
 .م4221

  م8991قراءات يف فكر بديع الكسم ا دار الفكر الفلسفي ا دمشق ا. 

  م4228قراءات يف فكر عادل العوا ا دار الفكر الفلسفي ا دمشق ا. 

 م4221ايا الفكر العرا املعاصر ا جامعة تشرين ا الالذقية ا قض. 

  كتابااة البحااثي املفاااهيم والقواعااد واألصااول ا دار الفكاار الفلساافي ا دمشااق ا
 .م4288

  م8994كيف ستواجه أمريكا العامل؟ ا دار السالم للطاباعة ا دمشااق ا. 
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  م8992ا  دار األصاالة للطباعة ا دمشااق -( شااااعر ) ال تعشااقيين. 

  لبنان واملشاروع األمريكايي قاراءة يف األمماة اللبنانياة وتاداعياهتا ا دار إناناا ا دمشاق ا
 .م4225

  الفكاار الفلساافي ا لبنااان باَااْ َ حاارب ي األممااة اللبنانيااة باَااْ َ الااداخل واااااره ا دار
 .م4221دمشق ا 

  م4282ا بريوت ا لوحات من أمل الثورة ا دار أهنار. 

  م4221خمتارات من دارسي الرتاث العرا ا ومارة الثقافة ا دمشق ا. 

  م 422املدخل إىل عصر النهضة العربية ا جامعة تشرين ا الالذقية ا. 

 م4221ا  املذاهب االقتصادية الكربى ا جامعة تشرين ا الالذقية. 

  م 422املذاهب اامالية ا جامعة تشرين ا الالذقية ا. 

 او سالود ترباوي عارا جدياد ا دار الفكار الفلسافي ا : مكيافيلي ة ونيتشوي ة تربوياة 
 .م8991دمشق ا 

  م4228من رسائل أا حيان التوحيدي ا ومارة الثقافة ا دمشق ا. 

  واألدب ا دار الفكار الفلسافي ا مان يسامم اهلاواءي ظااهرة السارقة يف عااملي الفكار
 .م4225دمشق ا 

  دار األصاالة للطباعاة ا دمشاق ا  -( قصاا قصارية جاداً ) املاوت مان دون تعلياق
 .م8992

  م8993النظام االقتصادي العاملي ااديد ا  مكتبة دار الفتاض ا دمشق ا . 

http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=87178562220060719230928
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  ق ا دار إنانا ا دمشا: 8 النظام االقتصادي العراي واقع ومشكالت ومقرتحات ا
 .م4282دار إنانا : 4  .م4225

  م8999هناية الفلسفة ا دار الفكر الفلسفي ا دمشق ا. 

  دار الثقافاااااة  -مااااان رواد الفكااااار العااااارا املعاصااااار يف ساااااوريا : هاااااؤالء َأسااااااتذي- 
 .م8992 -دمشااق 

  دار الفكااار  -( 4 )ماان رواد الفكاار العاارا املعاصاار يف سااوريا : هااؤالء َأساااتذي
 .م4223 -دمشق  -الفلسفي 

  م4221دار األصالة للطباعة ا دمشق ا ( خواطر)   اهلوى. 

  م4283ا حدوس وإشراقات للنشر ا عمان ا وظيفة الفن. 

 
*       *       * 
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