
 البدء التأريخي

 ل روح عالم جديدقراءة في تشك  

 عبد العايل العبدوين

 الوعي. األنا،الثورة اإلسالمية، فوكوياما، االحتاد السوفيييت، هيغل، التأريخ،  الكلمات المفتاحي ة:

ات لوالييظل من العجيب واملثري لالنتباه أن يضحي هيغل أحد أهم الرموز الفكرية للرؤية العوملية كما تتبناها ا
ا تصور هيغل بعني " اليت دافع عنها املفكر فرنسيس فوكوياما آخذ  املتحدة األمريكية، فموضوعة "هناية التأريخ

االعتبار، مل يكن من باب املصادفة والتأثر الشخصي هبكذا رؤية، بل ألن هيغل نفسه مل يناقش هناية التأريخ إال 
دة تتولد منهية بونبارت، عندما اكتشف بأن حلظة تأرخيية جديبعد أن عاين هزمية بروسيا أمام جيش نابليون 

، فبعد معركة يينا خلص إىل أن كل البىن الفكرية السياسية العتيقة قد نفسه اآلن مرباطوري يفاإلرث امللكي واأل
ينه وهو ا يف احلراك الدويل بعد أن جنح نابليون يف االنتصار على أقوى جيش أورويب يف حا وتأثري  انتهت اعتبار  

اجليش الربوسي، وبالتايل ال ميكن للصراع العاملي أن يستمر بعد هذه اهلزمية التأرخيية، إال إذا حتولت األمم 
األوروبية إىل تبين اإلرث الثوري الفرنسي، فنهاية التاريخ عند هيغل كانت هناية إيديولوجيا وبنية سلطوية متحكمة 

ا بعد هذا االنتصار، لذلك مل يتفاجئ املتابع الدقيق واحلصيف حجم ا تأرخيي  لفائدة أخرى متولدة تعيش بدء  
سعى هذا املفكر للدفاع عنه، وهو أن  تأرخيي   ، ألن مثة متواز" يف كتاب فرنسيس فوكوياماهيغلاستحضار "

هذا االهنيار  سقوط االحتاد السوفيايت هو مؤذن بسقوط اإليديولوجيا املواجهة للفكرة الليربالية، وبالتايل فالعامل بعد
فاملواجهة  ،1نفسه لتصور الليربايل األمريكيل احلركة العاملية إال بتبنيه التأرخيي واملفاجئ، ال ميكنه أن يدخل حرم

الغالب وفق التوصيفة  ، أو لنقل بأن املغلوب جمبول على تقليدنفسها األرضية الفكرية الغالبة األساس تنطلق من
 اخللدونية.

فكرين أخطآ الطريق فالفرتة الزمنية الالحقة ملا بعد معركة يينا أدت إىل هزمية نابليون بونبارت ا كال امللكن واقع  
وأكدت على دميومة اخلصوصيات اهلوياتية الفاعلة يف الصراع الدويل واليت دفعت نتيجة انسداداهتا إىل ثورة 

الثورة الفرنسية، وهي اليت أدامت اجلرح  ا للبنية الفكرية الليربالية اليت كانت تقبع يف عمقجديدة عكسية متام  
التأرخيي الغائر يف احللم اهليغلي، إال أن فوكوياما بعد اهنيار أهم كتلة دولتية ممثلة للماركسية، اعتقد بأن التأريخ 

                                                 
1 Francis Fukuyama: la fin de l’histoire et le dernier homme. 



يأخذ مساره من جديد حنو هناية جديدة وأكيدة، إال أنه بدوره وعكس هيغل اكتشف خالل سنوات قليلة بأن 
" منها إىل قراءة عميقة، فالعامل كان يعيش على وقع والدة كتل جيوبولتيكية انتصاررب إىل سكرة "حلمه كان أق

" الشيء الكثري، صارت معه اخلطابة االنعزالية األمريكية تتصعد أكثر من مجعت من "اهلجانة" و "املزجييةجديدة 
 .2ذي قبل

" اليت مت التطبيل هلا لسنوات، عادت لتنقلب القهقرى ااهليجيمونيا "مبعىن أن القوة األمريكية املقبولة عاملي  
ا على الكلفة بالتخلي عن ملفات معينة أو تدبري للتحديات مبنطق عمالين أكثر تركيز   داعية إىل مزيد من االنعزالية

 حق.لكن بأثر ال الشرقية الواليات املتحدة ماتت مع الكتلةا، كما لو أن ا اسرتاتيجي  لفائدة أخرى أكثر رب  

عشر سنة على أقل  قبل سقوط الدولة السوفياتية باثينا مفاعيل البىن الفكرية للحرب الباردة انتهت فواقع  
التقادير، مبناسبة حدوث الثورة اإلسالمية يف إيران، ألهنا اشتغلت على تصور عوملي جديد يقع على طريف نقيض 

دياليكتيك اهليغلي الليربايل أو اليت تأصلت على الكتلتني السياسيتني املاديتني، سواء تلك القابعة يف ال
 .3التصور اهليغلي املقولب تعالي  الدياليكتيك اهليغلي املقولب ماركسيا، فأضحت أقرب إىل ا

ا يدخل بعنفوان غري مسبوق إىل حركة ا جديد  ا تأرخيي  ألن البعد األرواحي للثورة اإلسالمية جعل منها درس  
" ليس بشعار يأخذ األلباب، قية ال غربية بل إسالمية إسالميةال شر باردة، فشعار "عد متحول احلرب الالعامل ب

بقدر ما هو إعالن والدة خط سياسي يتحكم يف السري العاملي، أعاد إدخال العامل برمته يف مرحلة الاليقني وأهنى 

                                                 
ا للباحث والرت راسل ميد أجرى هذا األخري قراءة نقدية على أطروحة هناية التأريخ كما طرحها املفكر يف دراسة صدرت مؤخر   2

ق األوسط وآسيا، مما حذا به إىل ا يف منطقة الشر ا وخصوص  ته للمتحوالت اجليوبوليتكية اليت طرأت أخري  فرنسيس فوكوياما، مبراجع
 بالغسق" التأرخيي، لكن حنن نعترب ما يقرره الباحث ميد تأريخ بقدر ما صرنا يف مرحلة "الغسقالقول بأننا لسنا أمام حالة هناية ال

 ، ملزيد من التوسع مراجعة دراستههو عني البدء التأرخيي الذي نتحدث عنه

Walter Russell Mead : the return of geopolitics , the revenge of the revisionist powers, foreign 
affairs, volume 93 number 3, may/june 2014, pp 69 – 79. 

عناوين البدء التأرخيي   ملدارسة التوافقات اهليغلية مع الرؤية املتعالية للفلسفة الثورية اإليرانية، كححدىا مستقال  سوف نفرد بث   3
 العاملي.



 .4االستقرار االستقوائي للكبار حلم اليقظة اليت تتقوم على معامل

ة الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو للثورة اإلسالمية استباقية كما هي عادته يف أكثر من ولذلك تظل قراء
و فرانس، حيث تنبأ بظهور مفهوم "الدولة تصور فلسفي سياسي أبان عنه مبناسبة دروسه اليت ألقاها يف كوليج د

 اإلحيائية، وغريها من التصورات. " كنتاج للتصور النيوليربايل، والسياسةاملقاولة

ا جاء مثرة صدمة حدث كبري، ألنه مل يتجه إىل هكذا بناء ا فلسفي  فالروحية السياسية اليت صرح هبا ليست نزق  
تشكل وال مرة واحدة يف اللحظة األنوارية آلية ، كما أهنا مل مع غريها من احلراكات الشعبية اليت عرفها العامل

ا ذلك الشأن الفيزيقي الذي يتحكم ليس حكم كان دائم  لتعقب وحتليل الشيء السياسي وحماولة فهمه، بل املست
 ا يف حماوالت فهمه. يف ظهورات هذا الشيء بل أيض  

 ا بأن الشيء املغيب منذ عصور النهضة واألزمات الكربى للمسيحية كان هو الروحية السياسية.مؤكد  

Rechercher au prix même de leur vies cette chose dont nous avons, nous autres, 
oublié la possibilité depuis la renaissance et les grandes crises du christianisme : 
une spiritualité politique5. 

ا أنه كان يف حرج من الدفاع عن احلكومة اإلسالمية كفكرة معلقة يف هو اكتشاف معريف يلقاه، وخصوص  
تشاف الذي  الكا من دعمها، هذا اافها مل جيد بد  ه يف مبانيها وأهدالسماء على الطريقة السينوية، ومع ذلك ببحث

ا يف املباحث الفلسفية السياسية النهضوية منها واإلكلريوسية املسيحية، وهو بعد الروح يف رحم كان مغيب  
 السياسة. 

                                                 
4 Robert Gilpin: War and Change in World Politics, Cambridge University Press, 1981. “ By 
the 1980s this Pax Americana was in a state of disarray because of the differential growth of 
power among states over the previous few decades. The proliferation of nuclear weapons, the 
rise or reemergence of other centers of economic power, and especially the massive growth in 
Soviet military strength had weakened the political foundations of the international system 
established at the end of World War II. Events in Iran, Afghanistan, and elsewhere signaled that 
world politics were entering on a new and uncertain phase.” P.231. 
5 Michel Foucault : à quoi rêvent les iraniens page 294. in DITS ET ECRITS tome 2 
QUARTO GALLIMARD éditions 2001. 



يث أحترج من احلدكفكرة مطلقة يقول ضمن نفس النص " ففيما خيص حترجه من دعم احلكومة اإلسالمية
يف  -عن احلكومة اإلسالمية كفكرة أو مثال، لكن بوصفها إرادة سياسية فقد هبرتين، هبرتين يف جمهودها لتسييس 

ا أن تفتح يف ا، لقد هبرتين يف حماولتها أيض  ا وديني  بىن متداخلة اجتماعي   -مقام اجلواب على املشاكل القائمة 
 "،اا روحي  السياسة بعد  

Je me sens embarrassé pour parler du gouvernement islamique comme idée ou 
même idéal. Mais comme volonté politique, il m’a impressionné dans son effort 
pour politiser, en réponse à des problèmes actuels, des structures 
indissociablement sociales et religieuses ; il m’a impressionné dans sa tentative 
aussi pour ouvrir dans la politique une dimension spirituelle6. 

وهو سعي فلسفي أراده ميشيل فوكو أن يدخل أعمال الفلسفة السياسية الغربية، والغريب يف األمر أن املنتوج 
الفلسفي السياسي األجنلو أمريكي مهجوس نفسه هبذا البعد كاجملهود الفلسفي عند ليو شرتاوس وبلوم وغريمها  

ن العقلية عن الغرب خمتلة وبشكل ال رجعة فيه، إال كثري، ومل يعمد اللوغوس إىل شجبه، مما يتبني معه بأن املوازي
 إذا ختلص من النظرة اإلستعالئية وتواضع لينتقد ذاته. 

يء الغري املرغوب لذلك فحن فوكو يكون قد أحدث ثورة كوبرنيكية يف البناء الفلسفي الغريب بحدخال هذا الش
رنيك على حمرقة العقل الغريب، صحيح أهنم ال ا كمصري كوبا كان مصريه فكري  الروحية" وطبع  ا وهو "فيه أبد  

يستطيعون جتاوزه ألنه شكل لوحده مدرسة تأرخيية عصية عن التجاوز، لكن ال بأس من إذالله يف هذه احليثية 
بالذات، وهو ما سوف نراه يف القراءات النقدية حيث وصل هبا احلد إىل جعله يف مصاف الصبية األغرار الذين 

 دث حوهلم.ال يستوعبون ما حي

فالروحية السياسية اليت أبان عنها فوكو هي تلك الشأنية املاورائية املستحكمة يف اخلروج الفيزيقي هلا، مبعىن 
أهنا احملرك املعريف املاورائي املتحكم يف الظهورات الفيزيقية، وهذا عني ما حياول العقل الغريب جتاوزه وحماربته، 

ولة باهلوى والرعب األزليني، وبالتايل ال يسمح هلا بالتصرف يف الفضاء العام، فاملاورائيات ما هي إال أساطري مدخ
بل هي من تدبريات هذا الفضاء حيث ال يسمح هلا إال بالتواجد الشخصي وبضمان أمكنة العبادة، لكن ال حق 

                                                 
6 Michel Foucault: à quoi rêvent les iraniens p 294. 



سي اإليراين أنه نظام ا أن تكون جممل املؤاخذات على النظام السياهلا يف تدبري الفضاء العام، لذا مل يكن مستغرب  
 ماليل وآيات اهلل، وبالتايل ال ميكن احلديث عن نظام سياسي يتحرك وفق معارف يصنفوهنا تيوقراطية. 

إذا األزمة الفوكالدية ليست يف سالمة البناء الفلسفي مليشيل فوكو، بقدر ما هو دعم لتوجه تيوقراطي حرص 
 اللوغوس الغريب على دفنه لغري رجعة. 

وحية السياسية كما تتمثل يف طروحات ميشيل فوكو هي عملية دمج بني الزمين والقدسي يف الشأنية سؤال الر 
السياسية لكن برتاتبيات معرفية خاصة، تأتت له من خالل استقالل القراءة للمباين الدينية ولإلكراهات املادية 

ا بالواقع، وأن هذه كر يتحرك احتكاك  السياسية، مبعىن أن املبىن الديين ليس معطى معياري صرف بقدر ما هو ف
 الروحية السياسية ما هي إىل تشخص الفكر الديين يف الفضاء العام بحكراهاته الواقعية.

إال أن املعضلة األساس يف العقلية الغربية هو حماولتها يف رمي التصورات السياسية اليت ال تريدها حتت 
هبكذا مسلكية، فالروحية السياسية اليت تتحرك  ايتم التعامل معه نأ السجاد، دون أن تنتبه إىل أن األمر أكرب من

  . يف أشياء العامل ال بد وأن يكون هلا دور يف مراجعة املداميك التصورية الكربى حلركة سري العامل

 ا أعاد مللمة الكثريا تأرخيي  شكلت منعطف   1789فعندما نعود إىل التأريخ السياسي جند الثورة الفرنسية سنة 
من التصورات احلقوقية السياسية، وهدد الكثري من املرتكزات " الشرعية " يف القارة األوروبية، مما أدى إىل تسارع 

التغريات الكربى للتعاطي مع هذا املتحول، بعد أن حتولت إىل قدرة معرفية عابرة للحدود الويستفالية ومؤثرة يف 
  ا.األثاث اجليوسياسي األورويب فالعاملي الحق  

ا ا جديد  واليت شكلت بدورها منعطف   1979مع الثورة اإليرانية خالل سنة  بالقوة تحققمنفس املقتضى 
فمن اهتزاز  إلعادة رسم بوصلة شبه كونية هزت أركان تصورات استقرارية انبنت على اإلرث الثوري الفرنسي،

  هذا هو مصريها.  داملي اجلديشرعية أوليغارشيات امللكية إىل اهتزاز شرعية أوليغارشيات النظام الع

فاخللفية اإليديولوجية للثورة اإلسالمية تقوم على روحية ليست سياسية وحسب، بل واسرتاتيجية باألساس 
تريد أن تأيت على املباين املعرفية الكربى اليت تتحكم يف سري العامل، ومن جهة صمود الثورة أمام اهلجمات 

ألمريكي يف ظل نظام صدام حسني، جعلها وعلى املستوى الدفاعي حتقق العسكرية املبكرة بتوسط العدوان ا
يا املهيمنة على املنطق ا للبنية السلطوية العلا وجودي  ا نفس االنتصار البونباريت يف معركة يينا، بانية ردع  مبدئي  

 العاملي.



ي لفرتة من الزمن، لكي ومن هنا نكون أمام حالة بدء تأرخيي سايرت االضمحالالت املادية للتصور العومل
تبين عليه انطالقة جديدة، كما لو أهنا نسق جماور تضايفي ال خيلو من ضدية مع احلركة العاملية، لكنه يتحرك 

 " العامل.ارها دون كبري اصطدام يأيت على "بيضةجبو 

ته ا على على معامالفالسؤال األساسي للنسق، أي نسق هو سقف ميكانيزمات تفاعله الذايت ارتكاز  
الداخلية وفواعله اآلمرة، بيث أن تسلسل عمليات االنفعال نتيجة هذا احلراك تؤدي إىل وقوع تغري أساسي ليس 

 ا يف شاكلته اخلارجية.ق، بل وأيض  فقط يف بنية النس

والثورة اإلسالمية مبا هي فكر إنساين يقع على نقيض مسار تأرخيي يفرض من فواعل خارجية، ال ميكن 
 ا يف وجه هذا السري.ا تقف هوياتي  إال كنسق ال كحركة أفكار، ألهن التعاطي معها

تنع فيه جواز يف املوضع الذي ميالبنيوية النسقية واليت تتحقق " فهي مهجوسة مبقام التشخص الذايت أو اهلوية
ساوقة ، مع حلاظ أن تشخ ص الذات يتحقق باألعراض اليت تنج ر إليها باحملايثة وامل7"الصدق على الكثريين

" مما جيعلها متفردة عن غريها من "األنات" متأثرة ومأثورة هبا، أناواملساواة للموجودات اخلارجية، فتكون ال "
بالضرورة،  اإنساني   ا" قائمة الذات، مما جيعلها جوهر  "أناـاألخرى. صحيح أن الذات العارفة ال ميكن أن تقوم إال ب

مع دواخله واملتغريات  ايظل اجلوهر اإلنساين املشرتك متحقق خارج  إال أن هذه األنا تكون عرضة للمتغريات ف
هو  االطارئة عليه، فكيف ميكن التحدث عن التجوهر املعياري الذي نبحث عنه، واحلال أن املتحقق واقع  

 مشكل األنا مع املعارف اخلارجية؟التشخ ص بت

" املائزإال أهنا وكأي نسق حتافظ على "ا بأهنا تعيش يف حميط اجتماعي مركب ومعقد العالقات، تعي جيد  
مبا  autopoïèseبتوسط ما يسميه السوسيولوجي األملاين نيكالس لومهان بتقنية اإلنتاج الذايت  8الذي حيكمها
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ة نيمنشورات معهد املعارف احلكمية للدراسات الدي) الطبعة األوىل، ،مقاربات منهجية في فلسفة الدين ،الشيخ شفيق جرادي
 (.والفلسفية

8 Danny Boisvert : Niklas Luhmann : la théorie des systèmes sociaux, « Les systèmes sociaux des 
sociétés modernes, peu importe leur complexité et leur durée dans le temps (que ce soit 
l’économie, les systèmes légal, politique ou religieux, les organisations, les groupes sociaux ou 



هي تراكم تفاعل الوحدات الداخلية فيما بينها إىل درجة خلق شبكة، واليت تستمر يف التفاعل فتولد تفاعالت 
 وقوف يف وجه املتحوالت اخلارجية.وشبكات ال هنائية بدورها، للجديدة بشكل ال هنائي 

تتعايش معه مبخالطة  فسقف التشخص الذايت عند الثورة اإلسالمية هو معامل وجودها يف احمليط املعقد الذي
 دون ممازجة.

، ومرتكز والذي يتقوم مبرتكزين أساسيني، مدخولني بعدة فواعل بنيوية، مرتكز االنبناء الوجودي اإلمياين
  ا.ف نعمد إىل عرضهما دون كثري تعمق، ألنه لنا عودة إليهما يف إطار أكثر سعة وأعمق نظر  الوعي املثايل، وسو 

 رتكز االنبناء الوجودي اإليمانيم

( والوجود الكينوين ملطابقة بني الكينونة الوجودية )الروحالرسالة السماوية ما هي إال مسلكية ضيقة لتحقيق ا
ا الصراط املستقيم، وهذا ما أمساه أمري املؤمنني عليه السالم باستثارة دفائن العقول، فاالستثارة هيجان األنا( كم)

" ليس مبا هي أثر زمين مكاين وفق التوليفة اهلايدغرية بل األنامعريف داخلي يؤدي إىل إجراء حفر مقطعي على "
شرتاكه اإلنساين. فيخلصها من اإلنطباعية والتعقل لثبوت ا اكلي    مبا هي معيارية، والذي ميكن أن نسميه عقال  

 ي تتشخ ص به املوجودات اخلارجية.الصوري املقرون بالزمن واملكان ليدفعها حنو مدماك معريف روح

" مبعىن قال أمري املؤمنني عليه السالم "من عرف نفسه فقد عرف ربه، لذلك اوهذا املدماك ال يكون إال معرفي  
مال املدماك املعريف على وجوده الكينوين خلص إىل منهجية علمية معرفية، تصف ي معارف أن من استطاع إىل إع

 .9جية، لتضحي عني احلقيقة واحلقاملوجودات اخلار 

فالوحي اإلهلي مداره األساسي حتقق الوجود اإلمياين يف الوجود الفقري لتغيري معامل االحنراف، والثورة 
 ملقتضى بوصفه احلاكم الفيصل يف التدافعات احلضارية. اإلسالمية تتقوم باألساس على هذا ا

                                                                                                                                                        

les interactions) assurent leur identité et leur autoreproduction (leur autopoïèse) en préservant 
leur différence par rapport à un environnement complexe » p. 58, Revue Aspects 
sociologiques, volume 13, no 1, août 2006. 
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 مرتكز الوعي المثالي

إذا كان بناء الوعي يقوم على معرفة الذات مبا حتويه من ق جرادي يف نص رائع له على أنه "صرح الشيخ شفي
ا هو طبيعة يتفاعل معه ارتسامات العرب والتبص ر، ومعرفة اآلخر مبا هو إنسان ومجاعة وبيئة وتاريخ، ومعرفة العامل مب

، ألنه حاضر ال امن مقومات بناء الوعي ال ميكن التغافل عنه أبد   ارئيس   افحن مقوم   ،أو ضمن مجاعة ااإلنسان فرد  
يغيب عن الذات ولو يف منطقة الالشعور األعمق الذي ميثل التأثري األبعد يف وعي اإلنسان أال وهو املثل 

يف مكون أعلى، الوعي بالذات والوعي باآلخر  اأبعاد أساسية مستدخلة مجيع   فالوعي يقوم على ثالثة 10ألعلى"ا
 مجيعها تقع يف طول املثل األعلى.والوعي بالعامل، وهي 

وإْن صحَّ القول فحن املثل األعلى يقع يف روح كل تفاصيلها، وهذا جمهود وجودي ضروري لكل تكتل إنساين 
 اكاهله، فتشخيص الذات املقاومة حيتاج إىل جمهود استبطاين كبري جد  باألحرى إذا كان حيمل ثقل املقاومة على  

يرسم معامل مسريه، وتشخيص الوعي باآلخر حيتاج إىل جمهود تشخيصي هام يرسم سلوكيات عمله، والوعي 
ألعلى يلعب دور الرائي للوعي مبختلف بالعامل هو استكناه لفلسفة احلراك الدويل وترقب اهنماماته، واملثل ا

 متفصالته، فهي روح الرؤية والتشخيص يف نفس اآلن. 

فحن عملية التفك ر  - ألننا لسنا مهتمني بالسريورة -جهاز املثل األعلى" يف صريورة الوعي وإذا ما مت  إغفال "
بسلوك الغري، وبالتايل لن جتتاز والوعي تكون فاقدة لبوصلتها، وتظل خاضعة للمتحوالت واالرتكاسات والتعلق 

 " مرحلة رد الفعل، وهي من أخطر األوضاع الوجودية اليت ميكن أن يعاين منها أي تكتل. الذات املقاومة"

ألن الوعي باملثل األعلى يكفل للفرد واجلماعة تشكل رؤية وجودية للذات والوجود وقيم البناء والتفاعل 
 ر وضعيتهما وبناء مصريمها ألنه ريوأيضا بتوسط هذا الوعي يستطيعان تق

من املعلوم أن عملية التغيري وإن وقعت يف احلاضر واستجلبت معها املاضي، إال أهنا وبسب طبيعتها ال تقوم على 
ا ا ذهني  بل وعلى أساس غائي يستحضر فيه املستقبل يف وقوعه استحضار   ،بيب كعالقة شيء بشيء فقطأساس س

  .11.ملأمول وحتويل املرجو إىل واقع..ة حنو بناء ذلك املستقبل اا مث تتجه العمليوقيمي  
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  .202و  201الصفحتان  ، مصدر سابق،الشيخ شفيق جرادي 11



فاملثل األعلى يتحول إىل طاقة للمستقبل تكفل حسن الرؤية وحسن تشخيص احلراك احلضاري وحسن تدبري 
 " على الذات املقاومة. قيوميةاألزمات، ألنه كما يقول مساحة الشيخ له "

ثل األعلى ذلك أنه يراه يف القيم اإلميانية اإلسالمية، واحلال أن املباين إال أننا خنتلف مع مساحة الشيخ يف امل
اإلميانية ال تقوم مقام املثل األعلى ألهنا من مستحكمات الوجود يف األساس، فهي صلب الوعي بالذات وصلب 

 ى وحسب. الوعي باآلخر وصلب رؤية العامل، فهي فكرانية ُتستدَخل يف الوعي ِبرم ته، ال يف املثل األعل

ارتأينا حتديده يف اإلمام املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه  من رفع املثل األعلى إىل شخص كل ي   الذا يظل  ضروري  
 الشريف. 

، لكننا جندها مناسبة لتعميق النظر يف الدور الفكري 12ا لن نعيد ما سبق وطرحناه هبذا اخلصوصطبع  
 وية كحطار مثايل يف مسار الوعي املمانع. واالسرتاتيجي الذي ميكن أن تلعبه الفكرة املهد

اإلمام املهدي عليه السالم حيمل ثالثة خصوصيات أساسية: أوهلا أنه إنسان أتى من رحم التأريخ اإلسالمي 
( وجود األمة اإلسالمية وله خرجة يف املستقبل تقيم العدل ا )هذه اخلصوصية الثانيةيالزم وجوده حاضر  

 (. اخلصوصية املستقبليةاألرض )هذه واإلنصاف على 

وإذا مبا هو مثال أعلى أو لنقل اإلطار املثايل للوعي املقاوم يشكل معامل تصويب وتسديد للحراك املمانع 
 سواء يف تدبريه للمضائق الواقعية القائمة يف وجهه، أو مبا هو طامح إىل مستقبل أكثر عدالة وإنصافا. 

ق التفاصيل، تتحرك سواء على مستوى معامل االنتظار اإلجيايب هلذه العقيدة زخم روحي واسرتاتيجي وفق أد
مبا هي سعي وجودي ممانع لكل اإلكراهات اليت تقع يف عرض العقيدة، فتصوب مسارها ضامنة للوجهة املمانعة 

 ". الرباغماتية"خلضوع هلكذا إكراهات حتت عنوان "الواقعية" أو إمكانية عدم ا

ائيا ملدار اخلامتية التأرخيية مبا هي هناية األخالق والكمال، مبا هي هناية ومن جهة استشرافها تظل سقفا بن
ن العقيدة املهدوية تتحول إىل خطاطة حضارية إقبل، إذ فيكفل للعقلية متام التصور يف احلاضر واملست .13العدالة

ي كما مت التنويه ا وسط احلراك بل خلف احلراك وأمامه، تستوعب كل مدارات الوعوخارطة طريق تقف معنائي  
                                                 

 مت تبيان مدار الفكرة املهدوية. يرجى الرجوع إىل عنوان اإلعضال الروحي االسرتاتيجي أعاله فقد 12
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 ا.إليها سابق  

وعلى هذا املستوى ميكن أن نستفيد من املقصد الفلسفي الذي دافع عنه الفيلسوف حممد عزيز احلبايب ما 
 ا بالنسبة إلينا.ال الغد يظل هام  دام سؤ 

جية، نقصده من الرؤية الغدية هو عني ما طرحه الفيلسوف حممد عزيز احلبايب بتحويرات اسرتاتيذلك أن ما 
بأن اهتماماته احلقوقية كانت رائية إىل العامل الثالث ومستقبل هذا العامل، ال إىل املقصد املمانع ألننا نعلم 

االستضعايف، صحيح أهنما قد يتفقا من وجه لكن أيضا قد خيتلفا من أوجه أخرى، املهم أنه أضحى من 
ا من حالة " وينتفض فزع  التغري" و "التحوالتمن "الضروري التنويه إىل أن العقل الغريب يظل كثري التحسس 

، لذلك يقف يف وجه كل املتحوالت ()احلينونة en-train-deبداياهتا واليت مساها الفيلسوف حممد عزيز احلبايب 
اليت ميكن أن هتدد هيمنة دوله، ويعرقل جمهودات باقي الدول يف التقدم واالستقالل بقرارها، ألنه يرى التسامح 

 على أنه إقرار باهلزمية والنكوص.والت مع هكذا حت

ا ال فعندما طرح الفيلسوف حممد عزيز احلبايب فلسفة غدية تنبين على علقة إنسانية مع التقنية بوصفها مشروع  
إمنا سعى إىل خلق كوة فكرية ، 14أفضل جتمع البشرية مجعاء حولها لبناء مستقبل إنساين ا وأبد  ا دائم  ا ومفتوح  هنائي  

 ل العامل الثالث بتجاوز االستعالء الغريب، وخروجه من واقع التبعية احلضارية. تسمح لدو 

 الغدية كما يعرفها الفيلسوف هي ف

ا يف قبال املستقبل، مرادفة احلاضرة أو املتوقعة، إهن ا من اإلحصائيات، واالستشرافاتق  الدراسة العلمية للغد انطال
هدف الغدية يتجاوز االستشراف ألهنا ذات توجه فلسفي وإيتيقي، ... إال أن " كتخصص يدرس املاضيالتأريخ"ـل

موضوعها مزدوج: اإلنسان كما هو يف وضع التأثر والتفاعل احلاضرين، واإلنسان املهتم إىل ما جيب فعله. الغدية 
 .15الغد، وفلسفة الغدطرح له هدفني استخراج اخلبايا الواقعية لفلسفة من أجل 

رت على أزمات الواقع وال تبين رؤية وردية ملضامينه، كما أنه ال يبحث عن مستقبل وعليه فحن فلسفته ال تتس
 كما جيب أن يكون، ال  متولد من رحم اإلكراهات الواقعية، بل يريد غدية تعي أزماهتا احلاضرة وتبين مستقبال  

                                                 
14 Mohamed Aziz Lahbabi : Le Monde De Demain, Le Tiers-Monde Accuse, Dar Al Kitab, 
1980. P: 21. 
15 Mohamed Aziz Lahbabi: Op.Cit, pp 25 et 26. 



دوي، مع فارق يف التعني، كثمرة ما نعيشه اآلن وهنا. وهو من هذه الناحية قد يتطابق مع تصورنا للرباديغم امله
" وفق السقف الذي تراه، ا لألمم حتديد "غديتهاواإليتيقية تارك   إذ أن الفيلسوف الكبري يتجاوز التعينات األخالقية

ا يف التطبيق، ألنه وحنن ال نتحرك إال يف إطار تعني حضاري ال نرى إال أنه هو األكمل واألصدق واألوىف حظ  
 وبكل بساطة وعد إهلي. 

صحيح أننا نعتقد جازمني بأن املبىن االسرتاتيجي للرباديغم املهدوي حيتاج إىل كثري من التنظري واإلراءة  
ا نعجز عن بسط كل ذلك يف هذا املفاهيمية بالشكل الذي يسمح باإلمساك بكل التفاصيل، إال أننا واقع  

 البحث. 

ة تكون ه الشريف كمثال أعلى للذات املمانعلنكتفي بقيقة أن اعتماد اإلمام املهدي عجل اهلل تعاىل فرج
 أمهها: عدة عتباراتأجدى ال

ا املاضي من جهة والدته ومروياته املالئة لفراغات الغيبة االعتبار األول: أنه جيمع بني األزمنة الثالثة حكم  
اين، واحلاضر ا للخط اإلمياين يف تشخيص الوعي اإلنسا أساسي  الصغرى والكربى يف نفس اآلن، مما يعطي دور  

واملستقبل، ومن هذه اجلهة تكون له األمتية يف رسم املثل األعلى األمثل بوصفه خيدم الغائية التأرخيية واملستقبلية 
 للوجود اإلمياين، وهو عني ما سبق لنا أن ركزنا على تسميته بالرباديغم املهدوي. 

ويرسم معامل حراكها برؤية ناضحة دون  انعةاملم االعتبار الثاين: أنه يوحد التصور االسرتاتيجي داخل خط
إغفال خلط اإلمامة مبا هي خربة تأرخيية وخربة أنطولوجية حىت، جتعل من الرؤية للعامل وللذات ولآلخر مصطفاة 

 على أساس تعيين كامل، يسهل خلق جهاز وجودي يتفاعل مع أشياء العامل باقتدار أكرب. 

حد التصور يف رأب صدع االختالف الفكري والسياسي واالسرتاتيجي ا جدوائية تو والعقل الفعال يعرف جيد  
 حىت، ألنه يرهق السلوك الزمين يف البحث عن اآللية األساسية لتدبري هذه االختالفات. 

آلن، وجيعل من "القيم االعتبار الثالث: أنه يكفل اخلط اإلمياين مبا هو خط تأرخيي واستشرايف يف نفس ا
 ا يف مراتب الوعي ومضمحلة يف املثل األعلى بشكله التشخيصي." داخلة حكم  اإلميانية

فتتسع دائرة األخالق والقيم العليا بوصفها تصريف وجودي للذات الثورية، وتتحول إىل حاكم بنيوي يف 
ال ا للقاعدة اإلميانية الكلية "فاق  سلوكه وتعامله مع جممل االستشكاالت اليت هتدد بقاءه. وهي مسألة حمورية و 



طاع اهلل من حيث يعصى" ففي غياب هذه اخللفية قد تتحول الذات الثورية إىل شبيه باملوجودات االستكبارية ي
ا يهددها يف كل حلظة، إن مل تنضبط للخط ا خطري  بدعوى املماثلة والضرورة، واحلال أن هكذا سلوك يظل احنراف  

 اإلمياين يف أدق تفاصيله.

ن النسق املمانع يف إنتاج ذاته وفق املتغريات احمليطة بتوسط فواعل مشرتكة فهذين املرتكزين األساسيني يساعدا
مع اجلميع، من سعي وجودي إىل تصريف الصراعات احلادثة ككماالت، لكنها ال تكون مالكة ملعامل هيمنة 

 على املوجود النسقي من حيث هو هو. 

هوم له مطمح حفري راكز يف اجلغرافيا  لنكون أمام ما أمسيته بالقوة ذات النمط العميق من جهة أنه مف
 كهدف قد يستدخل جممل التنوعات القووية وفق قانون القابلية واالستقبال.  

إذ هي قوة تقوم على مبنيني أساسيني، املبىن اجلغرايف بوصفه الضرورة الراكزة اليت ال ميكن جتاهلها حتت أي 
يث أنه يبين شبكة استقواء فعالة خارج إطار العاطفة شرط وجودي، واملبىن االستدخايل للمتغريات البنيوية ب

والتجييش اليت أضحت تتالعب هبا امليديا من كل حدب وصوب، وخارج قاعدة التعددية االجتماعية مبا هي 
ز احلضاري حقيقة تأرخيية ال حتاول استبعادها، بقدر ما تبحث عن احتوائها. حماولني رفعها إىل سقف املرتك

 وعمق "روح العامل".املمانع يتناسب 

فالقوة ذات النمط العميق ال تتوافق مع القوة الناعمة من جهة أهنا تبحث عن ثابت ماهوي ذي جنبة 
حضارية، ال قائمة على الثقافة واالقتصاد وقدرة اجلاذبة لكليهما، وال هي متوافقة مع السقف الذكي للقوة، ألهنا 

ا يف الوجود اإلقليمي، وال تقف على الوقائعيات احليوية سري عميق  وإن كانت حتتك بالوقائع اخلارجية إال أهنا ت
 وحسب. 

إال أن هذا ال يعين عدم أمهية األشياء احملسوسة واألفكار ذات املقصد احلسي فبطبعهما تتأقلمان مع سقف 
لى األرض، ولذلك املقبولية اجلغرافية، دون أن تتحوال إىل أقانيم تساعد يف بناء عوامل موازية دون حقيقة فعلية ع

 حساسياته"ـاملختلف اجلغرايف دون اجرتاح لهي تظل أقوى السبل لتحقيق اسرتاتيجية اقتدارية فاعلة ختالط 
 "، فتنساب تفصيليا لتلملم تكميماهتا داخل اإلطار اجلغرايف املستهدف ولو بعد حني. املفرطة

املمانعة إىل أضلع عمالنية جديدة، وتركها تتحرك وهذا ال يتحقق إال بتفكيك األضلع البنيوية للثقافة الثورية 
وفق مشروطية اجلغرافية الربانية، ولو بانفصال شبه تام تقطع مع اهلوية األم ابتداءا، لكنها حتمل خارطتها اجلينية 



ليت ا باقي األضلع احكما، فتتحول إىل فاعل ثقايف تفصيلي يف اجلغرافيا الربانية بصفتها تلك، لتجر معها استتباع  
 تأيت كما املغناطيس مع فارق زمين، حتدده دائرة الرضا اجلغرايف بعد التكيف اجلديد. 

به ترسم التصورات الكربى واملتوسطة، وبه تقرأ جممل  archétype" عميقالنمط ال"ـفهذا ما أمسيناه ب
كري اسرتاتيجي يسمح املتحوالت، دون ارهتاهنا إىل جغرافية معينة أو حىت قضية معينة، بل يتحول إىل سياج ف

وبشكل ارتدادي يؤدي إىل محاية البيئة  نفسه اآلنالتوغل املعريف األمريكي، ويف بصانة البيئة الدولية ضد 
 اجلوانية.

هانة" اإلي يتهاوى بعد أن قام على معامل "ثأر التأريخ وثأر اجلغرافيا يعودان بقوة يف ظل نظام عامل
 واالستخفاف باملستضعفني.


