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ا يف التحديات التصادمية إىل أن صار على حلرب الباردة، أنه حترك عميق  من أهم ميزات العامل اجلديد بعد انتهاء ا
كثري من الدول يف العامل واليت ترختي أمام تأرخيها بوصفه الطاقة حتول الوجود املائز إىل وجود معمم، مما دفع ال حد

ع يف متاهي يأكل من حىت ال تق إىل دخول حلبة الصراع الوجودي األساس، واملكنز الذي ال ميكن التنازل عنه،
" الرائي إىل إعادة هندسة ا "اخلالصمسها العوملة، بوصفها إيديولوجي  اهوياهتا األساس لفائدة حقيقة مصطنعة 

، قائم على ثالثية اإلقحام للجميع يف كلية التواصل الدويل، واالعتماد املتبادل بني  العامل وفق تصور كربوي موحد
 احلركة االخرتاقية املية، وحرية كل املوجودات الع

من ال ميكن الفرار منها من جهة التشكيك يف نواياها، بل أضحى  السياسة العوملية صارت على األرض طبع ا
مواجهتها بتوسط منطقها الداخلي، أي التعومل املضاد وفق ما خيدم املصاحل احلقيقية واملشروعة للقوى الالزم 

ف نبحث موضوعة التعومل املضاد بأفق وجودي أقرب إىل الفلسفة اإلقليمية، وحنن يف هذه الورقة البحثية سو 
 االسرتاتيجية، منه إىل الدرس الفلسفي احملايد 

 ينا وحرب الخليج من اتصال ووصالبين معركة ي

نابليون بونبارت معركته الشهرية على اجليش الربوسي، كان يتحرك بأجندة استعمارية ال ختلو من حلم  عندما شن  
ا يف ا عايل اجلودة، مما جعل االنتصار الكبري الذي حققه يذهب عميق  ا حقوقي  إال أنه ألبسها لبوس  ميرتنيخي، 

 ا بنهاية التأريخ اهليغلي وبتحول احلرب إىل عملية سياسية وفق التفصيلة الكالوسفيتزية  العقل الويستفايل مؤذن  

التأريخ الغريب بوصف املعركة الدامية اليت قادها هي ا يف ا جديد  ا كبري  ا بأنه يفتح باب  ا هو مل يكن مدرك  واقع  
ماحنة للشعب مكنة "تقرير  ا على عقبذات محولة حضارية، قلبت موازين الشرعية واملشروعية السياسيتان رأس  

ا احلس القومي الذي مل يكن " يف قلب اإلمارات وامللكيات املتهالكة كما أوراق اللعب، كما رفعت عالي  مصريه



من أساسه يف قلب القارة العجوز على يد الفيلسوف فيخته الذي أهنى احلالة البونبارتية كحالة تقدمية إىل  متأصال  
حركة دائرية ال  ية وكأيمرحلة رجعية ال تتجمل إال بأخالقيات امللكيات واإلمارات البائدة، إال أن احلركة الدائر 

ا للقاعدة تأيت على امللكية الفرنسية بدورها، مصداق  ميكنها أن تكتمل بدون دوران كلي يعود إىل نقطة البدء ف
ا ا إال استدراك  املتعالية "كما تدين تدان"، فديناميات الصراع املسلح اليت عرفتها أوروبا بعد معركة يينا مل تكن واقع  

رايا لعملية ثأر خمفي ذي محولة قومية، هزت أركان التوازنات القارية، وساعدت يف رسم دول هي أقرب إىل امل
بناء احلرب بناء الدول كجرمية منظمة" ي األمريكي شالرز تيلي يف حبثه "املكسرة كما ينوه إىل ذلك السوسيولوج

فتتايل املعارك يف القارة األوروبية أدت إىل ارتفاع احلس القومي، ودخوله جمال الفعالية اجلغرافية مما أدى إىل 
النظائر البشرية إن لغة أو إثنية ورسم احلدود الدولتية، حيث االستمرار يف املعارك من أجل بسط سيادة على 

ا عن الرتسيمات القروسطية اليت كانت سامهت احلرب يف ضمان التوسع واحلماية من العدوان اخلارجي، بعيد  
أقرب إىل نوادي سياسية مغلقة هلا بطاقة ولوج واحدة هي الوالء للشخص احلاكم  ألن احلرب التوسعية كانت 

 ا هباجس احلماية البعدية وهاجس احلماية كان يؤدي إىل بناء الدولة حكم   تتحرك

ا يف القارة " تصور اسرتاتيجي جديد مل يكن معهود  وضعت "مقدمات ،معركة يينا مما رفعته من شعارات ،اإذ  
 ت  العجوز، صحيح أهنا أتت على فرنسا نفسها، لكنها بالفعل شكلت قطيعة معرفية مع السابق من التصورا

الرامية إىل إسقاط نظام صدام احلسني حتت كية القيام به يف حرب اخلليج ا ما حاولت اإلدارة األمريوواقع  
ثالث الفتات أساسية، نزع أسلحة الدمار الشامل، وإسقاط نظام سياسي داعم لإلرهاب، ونشر الدميوقراطية  مل 

ي يف جممل املنطقة العربية حتت عنوان "االنتقال يكن الغرض األساسي منه إال قلب موازين تدبري الشأن السياس
 ة األمريكية باجملتمع الربيتوري الدميوقراطي" وإهناء ما تسميه املدرسة السوسيولوجي

" مبا هو مشروع اسرتاتيجي أمريكي يرمي إىل ضمان االنتقال الدميوقراطي فمشروع "الشرق األوسط الكبري
ا للمرحلة التقسيمية األساس، وفق ما توافق على تسميته كان لبوس    ،هذه املنطقةيف هناء العنت السياسي وإ

   بالسيناريوهات اخلداعة

" الذي طرح من قبل اإلدارة األمريكية ال يهم احليز اجلغرايف التأرخيي ذلك أن مفهوم "الشرق األوسط الكبري 
رائية إىل جممل العامل العريب  أي منطقة الشرق األوسط كما رسم معاملها سايكس بيكو، بل الرؤية األمريكية
األمريكية  اإلدارة بلورهتا واليت بوصفه شرق أوسط كبري باإلضافة إىل آسيا األدىن وتركيا ومجهوريات آسيا الوسطى،



 عليه أطلق ، والذي1طاألوس الشرق عن للتعبري أوسع كمفهوم 2001 سبتمرب  11أحداث بعد واعتمدهتا
العربية، كال من إيران وتركيا  عن الدول فضال   اجلديد املفهوم هذا مضوي) الكبري األوسط الشرق) ااصطالح  

  والقوقاز وباكستان وأفغانستان ومجهوريات آسيا الوسطى

ويتقوم املشروع باألساس على إعادة رسم اخلارطة السياسية هبذه الدول لكي تتواءم مع اجملهود األمريكي، 
ا اجلزئيات اجلغرافية الناجتة عن التقسيم بطريقة أفضل، وأكثر إذعان   عن طريق إعادة تقسيمها بشكل يسمح بتدبري

 هذا امللف على أساس أخالقي حبت  للمخطط األمريكي، وإن كانت اإلدارة األمريكية أدارت

بواشنطن بانية  2004حيث إهنا قدمت ورقت أساسية هبذا اخلصوص يف اجتماع قمة الثماين الصناعية سنة 
 هدفيتها على:

 ع الدميوقراطية واحلكم الصاحل جيتش -

 بناء جمتمع معريف   -

 توسيع الفرص االقتصادية  -

ا مل تكن هي املدار االسرتاتيجي األساسي احلقيقي للواليات لكن هذه التقدمات القابلة للتصريف إعالمي  
ية للدول يف منطقة املتحدة األمريكية، ألن احلكامة الصاحلة ال تتأصل عندها إال بعد إعادة رسم اخلارطة السياس

دامت تعترب بأن التعدد اإلثين )حقوق األقليات( والتعدد الطائفي )حقوق األقليات  الشرق األوسط الكبري، ما
 ا يف التدبري السياسي ( تظل مهضومة واقع  الدينية

 لرتسيم اجلديد حيمل أكثر من هدف:ا هذا اطبع  

املعنية بشكل يسمح إلسرائيل وألوروبا حبرية حركة  اهلدف األول: هو إضعاف الدول القائمة يف اجلغرافيا
ا بعد توقيع االتفاق األساس بني االحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية املسمى اسرتاتيجية أكرب، خصوص  

                                                           
مراكز األحباث األوروبية تتحرج من هذا التوصيف إال أهنا ال ختالفه من حيث املبدأ فاكتفت بالتحدث عن منطقة  بع اط 1

Mena ـبوصفها أحرف أولية لMiddle East and North Africaيجية موحدة تشمل كل ، ساعية إىل رسم خطاطة اسرتات
 هذه املنطقة 



 بالسوق العرب األطلسي  

ترسيم احلدود  اهلدف الثاين: التخلص من خطوط التماس املؤسسة إن على خلفية إثنية أو طائفية، وإعادة
 منطقة، يقول الباحث رالف بيرتز على أساسها بدعوى أن هكذا سلوك سيجلب االطمئنان لل

يف كل حالة من احلاالت، تتبدى خالل العملية االفرتاضية إلعادة رسم احلدود صالت عرقية أو شعور طائفي، 
ا ما باألخطاء الكبرية اليت ( لنشعر شيئ  املقرتحةاحلدود احلالية واحلدود وميكننا اآلن أن نقارن اخلريطتني املرفقتني )

 اليوم، حتفل هبا احلدود احلالية، إن تصحيح احلدود بشكل تعكس يف قدرة الشعوب هو أمر قد يكون مستحيال  
  2لكن ألمد ما، وما يرافقه من دماء لن ميكن احليلولة دون سفكها ستنبثق حدود جديدة طبيعية

اخلارطة السياسية املثلى للشرق األوسط اجلديد تنبين على تقسيم هذه الدول،  لذا فإن هذا الباحث يرى بأن
يبيا وجممل دول ا يف منطقة الشرق األوسط بل ستنجر إىل ل" واليت ال تتوقف حكم  االستقراربشكل يضمن "
 الشمال اإلفريقي 

ة أي خمطط  مواجهاهلدف الثالث: دخول الوهن االسرتاتيجي للدول املقسمة، ألن ضعفها سيكون أشد يف
 أو ترسيم يف املستقبل 

اهلدف الرابع: قهر اهلويات الكربى يف هذه الدول والسماح بنشوء هويات فرعية فوق دولتية، متهد للدولنة 
  3ها من اإلثنيات أو املذهبياتالعرقية، كما يف سعيهم اجلاد إلنشاء دولة كربى لألكراد، وللباشتون ولغري 

قد  عن األنظمة السياسية القائمة واليت شروع هو خلق جغرافيا إذعان باملطلق غفال  مبعىن أن خالصة هذا امل

                                                           
حدود الدم كيف سيبدو الشرق األوسط حبالته األفضل ؟ ترمجة علي احلارس ضمن الشرق األوسط خرائط جديدة  بيرتز: رالف 2

  27الصفحة ، 2013، بريوت، يناير 74ترسم، عن مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، سلسلة ترمجات الزيتونة الرقم 
 ( رية األمريكيةألرائه مرجعية يف الدوائر األكادميية العسك بقيت اإلشارة إىل أن رالف بيرتز ضابط عسكري متقاعد لكن)

 remapping theتراجع املفكر االسرتاتيجي باراغ خانا عن إصدار كتابه حول إعادة ترسيم خارطة العامل  حتت عنوان  3 

world   كرين االسرتاتيجيني الذين ا وراء ذلك، وهو يعترب من املفا واضح  بعد أن أعلن عنه، رمبا املستجدات الكربى كانت سبب
 تنبؤوا بأن العامل سيضحي ثالمثائة دولة 



  4تزول إثر تنفيذ هكذا مشروع

 حلرب ا يف رزمة اخلطابات األمريكية خالل حرب اخلليج الثالثة يرى بأهنا جاءت استكماال  ومن ينظر عميق  
عراقي، فثمة تطابقات يف مصدر صناعة القرار على ضوء اخلليج الثانية واملتعلقة بتحرير الكويت من االحتالل ال

الكثري من االنتقادات ألهنا كعملية عسكرية يف العقلية األمريكية  عرفت ا، كما أن حرب اخلليج الثانية احلربني مع  
كانت تستلزم ليس فقط حترير الكويت، بل السعي إىل إسقاط نظام صدام حسني إال أنه ولتوقف العمليات 

ا بوصفها ا أو خارجي  بعد حترير الكويت دون إسقاط النظام السياسي، تناسلت االنتقادات سواء داخلي   القتالية
ووقعت يف عرض  ، كما لو أهنا عملية عسكرية تائهة مل تعرف حتديد غايتها األساسأول حرب مل تنته باالنتصار

   مية ناضحتنيالذي ال يرى للحرب إال هنايتني إما انتصار أو هز  اإلرث اجلاكسوين

هنا حتركت يف كسر إع عنها نابليون بقوة السالح، إذ استكمال للخطاطة املعرفية اليت دافاجلهد األمريكي ف
لسنا ندافع عن األبنية السياسية اليت متخضت بالطغيان  طبع ااألبنية السياسية العميقة املتحكمة يف املنطقة، 

عالة شقية تسكن املنطق التحكمي، لكن نعمد إىل توصيف ج واالستالب التأرخيي يف أحلك صوره، مبا هو
 لفية احلقيقية للحراك األمريكي اخل

اتيجي جديد حيدث، عن الدفاع عن "استمرارية لذلك مل يتوقف البحث الغريب عند كل منعطف جيواسرت 
ا ما وصلة معرفية كثري  " من جهة ربط التحوالت باملالكات التأسيسية لليربالية السياسية الكالسيكية، هي بالتأريخ
 ا فيتم التسارع للقبض عليها جمدد  تتفلت 

افق على كسر املرايا السياسية أكثر مما هي مكسرة، أو ما يتو  - ما دام اإلرث أورويب قاري -ليزداد احلرص 
هلويات ا إال من قلب ا" لكن اخلاصية اللملمية للعقل األجنلو أمريكي ال ترى تولد  "تفتيت املفتتـعلى تسميته ب

ا خباصية ضمية، تكفل نة األساس ملبدأ الطاعة العوملية، مبعىن أن الكسر يكون ملحق  التحتية بوصفها الضما
لكربى الصراعات البينية إىل األبد، ورجوع املنطقة إىل ما قبل اللحظة الويستفالية، معارك أمراء واهنيار الوالءات ا

 وتعويضها بوالءات تشخصنية 

                                                           

" حيث اخلطاب االنفصايل انفتح أكثر وصارت إمكانية اينه يف الدول اليت كانت موضوع "الربيع العريبا هذا ما بدأنا نعواقع   4 
 ا احلكم الذايت تسري على األرض وبقوة السالح أيض  



احلراكات االجتماعية القالبة لألنظمة واليت عرفتها املنطقة العربية جعلت األحباث  إال أنه وعلى ضوء
ال يقينا وهذا املقصد اللفظي والدراسات األمريكية تتناسل لتصل إىل خالصة واحدة كربى وهي أن املنطقة تعرف 

رتاتيجية داخل هذه الدول الذي تكاثر استعماله يرمي إىل معىن واحد، وهو فقدان السيطرة على املتحوالت االس
الثائرة، وبأن حتديد مالحمها لن يتحقق إال بعد جناح إحدى املشاريع االسرتاتيجية الدولية املتصارعة داخلها، 

  ملتحدة مل تعد ممسكة بكل األوراق  والواليات ا

ناطق، وأضحى  يف هذه املمهلهال   اوهلذا فإن السياسة اخلارجية األمريكية وكذا حراكها االسرتاتيجي بد
الغموض هو الغالب على تصوراهتا، وهي مكنة تأرخيية كبرية لركوب املوجة وإحداث منعطف أساسي يف املشهد 

ا بتنسيق مع األحزاب السياسية " على األقل معرفي  لسياسي هلذه الدول، خبلق مشاتل "فكر استضعايف مقاوما
ا، ا ناضح  ألن الوقوف يف وجه املشروع األمريكي ظل خطاب  ا ومتثالت اجملتمع املدين هناك، وهي عملية سهلة جد  

ا يف ذاته يبقى فقط حسن التشخيص للجهات اليت يتناسب خلق جبهة ممانعة ا هين  مما جيعل من التشبيك أمر  
عمل وطين" يسجل فيها، ألن هكذا فعل سيتحول إىل "معها، والسعي إىل ضرب أوكار االستخبارات األمريكية 

ا، والثانية، بأن مثة تكتالت سياسية ستقفز إىل القمة ألن وىل بأن الاليقني األمريكي أضحى هنائي  حقيقتني: األ
 فعالية األمريكية وطنيتها جعلتها ال ختاف من الواليات املتحدة األمريكية، وهذا سيؤدي إىل تضعضع أساسي لل

صر وتونس وليبيا واليت هلا والءات ا إذا ما مت إجراء دراسات وأحباث للتنظيمات اإلرهابية يف موخصوص  
سعودية ال ختفى، بتوصيف هذا احلراك األمين بإيعاز أمريكي إلجناح مشروعها التسلطي يف دول الربيع العريب، 
وألهنا أمام الاليقني تستخدم الوسيط السلفي إلفشال صعود احلس الوطين يف هذه الدول، فالربط األنطولوجي 

 عودي سيقدم خدمة جليلة لقضم جغرافيات كانت تابعة للواليات املتحدة األمريكية    بني اجملهود األمريكي والس

فالاليقني األمريكي مناسبة تأرخيية لن تتكرر، تساعد اخلط اإلمياين املقاوم إىل التمكن من اجلغرافيات املعنية 
يقني، ومن تسرب إليه الاليقني بالتهلهل األمريكي، فكما أن الطبيعة ختشى الفراغ، فإن االسرتاتيجيا ختشى الال

 من معاقله ملن ميلك ذاك اليقني  ايدفع مثن انسحابه ولو جزئي  

" ليس نع الذي نبحثه متقوم من تفصيلة "األنا املمانعة" القائمة إىل جانب "األنا املتعايشةالكائن املما
ها الفيلسوف لكليانية، واليت مسا" ابعض بل بوصفهما قائمتان يف نفس "األنابوصفهما منعزلتان عن بعضهما ال



، 5احلضاري" بوصف األوىل هتم سقف العالقة اإلنسانية والثانية سقف اإلجناز هذا-أنت" و"أنا-"أناـمارتن بوبر ب
هذا ألن هذه األخرية ال هتتم لنوعية اإلبداع بقدر ما تظل حمايدة أمام كل -قمنا األنا املمانعة مقام األناإال أننا أ

 لعقلية، وحنن رائيني إىل مضامني اإلجناز ال إىل صورته  املطبوعات ا

حيث إنه يظل من املعلوم بالضرورة أن األنا اإلنسانية وكيفما كانت، حتمل يف ذاهتا مقدرات متناقضة ترتاتب 
اتب وفق أربع مكونات: املستوى الغريزي، واملستوى التخيلي، واملستوى اإلمياين، واملستوى امليتافيزيقي، وهذا الرت 

ا وتتداخل بتوصيفات متكثرة على أرض الواقع يف اإلطار السلوكي ا ما تعيش متازج  ا غري دقيق ألهنا كثري  يظل معرفي  
" بقدر ما يبين على إحدى املستويات دون كثري انتباه لألخريات، كما لو وحىت التفكري، قد ال ينتبه هلا "اآلخر

 أهنا سلمت مكاهنا وانسحبت إىل غري رجعة 

" بوصفها خصيصة تؤثث األنا اإلنسانية، فإنه بالضرورة نكون منتبهني "أنا املمانعةـعندما نتحدث عن الف
لثالث خصائص تتصف هبا: األوىل، أهنا وإن كانت متمحضة يف الواقع اخلارجي إال أهنا معارضة لسريه، الثانية، 

يف جدواه األخروي، الثالثة، أهنا حاكمة على  أهنا متوثبة ال تقرأ الواقع بانفعال كلي بل هي أقرب إىل التشكك
 ا ما يتحكم يف سري القرار األنوي عند اإلنسان   باقي تفاصيل األنا ألن من ميلك أجهزة املناعة كثري  

إال أن جممل املستويات املؤثثة لألنا اإلنسانية تظل متمحضة فيها بالضرورة، لوقوعها يف البني، مبعىن أهنا 
 ا ال واقع   اة مبنائي  منفعل

 داخل فخصوصية األنا الكلية مبا هي جوهر الذات العارفة أهنا تنطبع بالصور احلسية وتتعقلها منشئة حتوال  
نطباع مكنات اخلارجية سواء كان هذا االهنا خاضعة النطباعات املإذات، هلذا أيقنا بأهنا مقيدة أي نفس ال

 ا وعة ألصالة ما يتم معاينته خارج  ا  وهذه حقيقة غري مدفا أو كسبي  والتعقل حضوري  

نطباعات والتعقالت اليت تشخيص اإلنسان من خالل جمموع اال ا أهنا تعمل علىإال أنه وإن كان صحيح  
 ا يف اإلنسان  ا كينوني  ا وجودي  ا بأهنا تظل يف مجيع األحوال مشرتك  ا أيض  تقع هلا باملعايشة والتعقل، فإنه يظل أكيد  

ن نبحث مواطن قيام هذا اجلوهر اجلسماين مبا هو مشخص معياري صرف، هنا جتدر بقي اآلن علينا أ
ا، فتكف على أن تكون ا معياري  " حتتاج إىل مكون خاص حيكم فتتجوهر به جتوهر  "أناـاإلشارة إىل أن هذه ال
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بوع فيكون  متانطباعية باملطلق  فهو تقييد وجودي أعمق لوجود عميق، الذي هو بالضرورة مطلق ممازج تابع غري
 ا يف شأنيته  ا متصرف  ا معياري  " وجود  عني جوهر اإلنسان "األنا

عن املعرفة بقدر ما هي وعاء املعرفة احلضورية، غري أن تلبسات الصور  اا عاري  ذلك أن ال "أنا" ليست وجود  
وجودي املالبس هلا واملتلبس الذهنية والنفسية عليها وتأثرها به تؤدي هبا إىل وقوع تعينات مغايرة لعني مكوهنا ال

" منسجمة مع أنويتها عندما تتحقق املطابقة، وإال تسرطنت إىل وجود ا، هذا الوجود اللطيف جيعل من "األناهب
 "  كينونتها فتصري "أنانية" بدل "أنويةمغاير ل

باين االستداللية إذا ما قامت الذهنية املمانعة إىل الواقع تستقرئه وتستبطنه فإهنا وبغري وعي تقع حتت امل
األساسية من قراءة ملوازين القوى، وخلطط الغري وكيفية املواجهة، لكنها من حيث ال تدري تتذرع باألدوات 

 الوجودية اخلارجية ملواجهة هكذا متدد  

ا يف هكذا قراءة ومع هكذا مواجهة، لكنها لن خترج من الذرائعية صحيح أن املنطلق املمانع يظل حاضر  
  وتؤخر أخرى  دم رجال  ا، لتقحكم  

أما األنا املمانعة فإهنا حتمل كماالت التعامل مع الواقع اخلارجي بذهنية طهرانية ال تعرف ذرائعية على 
مستوى التفكري وإن حتركت هبا على مستوى الواقع، ألن الذرائعية املبنائية إذا ما خالطت العقل اإلمياين حتمل إليه 

" يتصرف فيه باملمازجة واملخالطة، ومن هنا يتجلى وجتعل مكون "الشكية ارات،التوجس والتشكك يف اختاذ القر 
ا باخلارج، خبالف األنا املمانعة اليت تشتغل كطابور خامس لدى لنا خطر االستكانة لألنا الكلية املنفعلة واقع  

 الروح ضمن عملية التجوهر اإلنساين  

ا أن الشكية ا ملدماكية الروح ال للوجود اخلارجي، وخصوص  ا وأبد  فخاصية التوثب جتعل املراجعة قائمة دائم  
ا وتنفعل حبراكه ا وأبد  الواقعية حاضرة باألصالة فيها، خبالف األنا الكلية حىت لو كانت إميانية تراجع الواقع دائم  

 ومتظهراته  

والقوة الغضبية والقوة  ا مع الطبيعة ومع الوجود إال بتهذيب القوة الشهويةوال يتأتى لإلنسان أن يعيش متاهي  
العاقلة مع لزوم اإلشارة إىل أن القوة العاقلة هي احلاكمة يف كل املقامات الدنيا، وكلما شارفت القوة العاقلة لليقني  
كلما حتقق اإلنسجام مع باقي املوجودات فمقام اليقني هو مطابقة االعتقاد للواقع، وهذا هو عني االنعكاس 

 ودية وبني املوجودات دومنا وقوع اخنرام يف الفهم أو اجنراح يف املطابقة الكلي بني الكينونة الوج



األنا، هي  ا ا ومكان  فاألنا هنا بوصفها ظاهرة وجودية متعينة زمان   DASEINاهلايدغري كائن هنا هو عني ال
تمييز بني هايدغر يعلن ال  ا كما نعرب حننا ومتميز    الوجود املتعني بوصفه متشخص  DA-SEINاملوجود هنا 

" مبعىن احلقل يتحدد بالضرورة يف املكان DASEINـوبني هذه األنا املتعينة "ف بني املطلق ؛لوجود واملوجودا
 املتعلق حبقيقة الكائن، مث التفكر فيه من خالل هذا التصور 

 DASEINـهي اآلتية: روح ال الكائن والزمانكما هي مبسوطة يف كتاب  DASEINفمضمن كلمة 

تفاق هي أن األنا تشكل مثرة للوجود التعيين، والفيلسوف هايدغر اهتم هبا ا فإن نقاط اال  وإذ  6وجودهتتأسس يف 
ملا له من تأثر بالظاهراتية اهلوسرلية وإن كان قد جتاوزها على مستوى التعايل واحليثية الوجودية  لكننا حنن نرى 

" فبحثنا يف اهلناد إذا ما ختلصت من "اآلن" و"األنا مبا هي وجود متعني قادرة على اخللوص إىل أصل الوجو 
SEIN  الكائن أو املوجود( بدون(DA ( ومرتكزنا هو أننا ال نؤمن جبدوائية الفلسفة الظاهرية باملطلق ألهنا ،)هنا

 للوجود مبا هو حاكمة على صاحبها بالزمن التشخصي لذا هي هتتم باملوجودات مطلق املوجودات وال تلقي باال  
 هو 

عن التمعري يف الكينونة خبالف الفيلسوف هايدغر الذي ال يراها إال يف رحم باإلضافة إىل أننا نبحث هذا 
الكائن والزمان يتحددان بشكل تقابلي، ولكن بطريقة جتعل الكائن ال يتحدد مان دون تزامنية من قبل الكائن "الز 
  7ا"ا وال الزمن بوصفه كائن  وصفه زمني  ب

ا ألننا نرمي يف مقام التعني أو التشخص ولو يف اآلنية لكن مرحلي   يدغر متأت  الكبري هااتفاقنا مع الفيلسوف 
، لكن يف احلقل الفلسفي االسرتاتيجي ال ميكن إال أن نكون ةآني  ة إىل الالا جيعلنا منر من اآلني  أبعد من ذلك مم

  ةآني  هد لال  خطوة خطوة بلحاظ تغيريي مممرحليني بالضرورة نتحرك مع الوجود اخلارجي 

ا ملدماكية الروح ال للوجود ا وأبد  ومبا أن األنا املمانعة تتصف بصفة التوثب فإن املراجعة تظل قائمة دائم  
ا أن الشكية الواقعية حاضرة باألصالة فيها، خبالف األنا الكلية حىت لو كانت إميانية تراجع اخلارجي، وخصوص  

 ا وتنفعل حبراكه ومتظهراته  ا وأبد  الواقع دائم  
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 :ملا أعطاه الراية يوم اجلمل حممد بن احلنفية  فكالم أمري املؤمنني عليه السالم البنه
تزول اجلبال وال تزل، عض على ناجذك، أعر اهلل مججمتك، تد يف األرض قدمك، ارم ببصرك أقصى القوم، "

ا وهي أنه إىل هذه احلقيقة اليت نوهنا إليها سابق   رائ    8"وغض بصرك، واعلم أن النصر من عند اهلل سبحانه
عندما تشتغل األنا املمانعة تقوم بالضرورة إىل مغالبة الواقع اخلارجي دون انتباه إىل خصيصة ذرائعية مبنائية، 

عمري ا، وهي لا وجودي  فالكالم يهتم إىل إخضاع الواقع اخلارجي بأقسى ثبوته إىل ثبات األنا املقاومة لتصري متغري  
ا مع األنا املقاومة ا متوافق  ا جديد  رؤية وجودية تقهر كل املدارس الفلسفية الوجودية السابقة والالحقة، لتبين واقع  

  تجوهر اإلنساين واإلرادة اإلهلية بوصفها مهزة وصل بني ال

" االنتظارنطق "ا عايل الدقة واجلودة، وهي أن حرب املواقع ال تبىن على ما اسرتاتيجي  كما أنه أعطى درس  
" أي بالنظر إىل آخر رجل حمارب يقبع مع زمالئه رمي بالبصر أقصى القوم" بل على منطق "املقاتلة يف البنيو"

والسعي الستهدافه بشكل تشخيصي، مما سيؤدي إىل حتويل العراقيل القتالية األمامية إىل جمرد عائق وقيت ال 
أعلى مستوى، ألن وجود نية دك اخلط اخللفي يؤدي  هدف أساسي يلهي صاحبه، فتضحي الطاقة احلربية

ى، خبالف من يستنزل من طاقته بالضرورة إىل دك اخلطوط األمامية بسهولة إذ هي متواليات أهداف وأسقف رؤ  
ليحصرها يف حماربة الصفوف األمامية ومبجرد رؤيته لإلمداد العسكري امليداين جتد عيناه تتقلب يف حماجرها من 

أن املعىن قد يكون أبعد هو أن الرمي بالبصر أقصى القوم يكون هبدف غائي، يعين أن املعركة ما اخلوف، كما 
ا، فيكون املعىن األقرب هو رمي بالبصر إىل هي إال تشكل سياسي وتعبري وجودي بشكل خمتلف وأكثر عنف  

 عمق أقصى مطمح القوم، واعتماده قاعدة يف احلراك االسرتاتيجي من أجل استهدافه يف ال

تشمل جممل  -ا اسرتاتيجي  أحتدث  –" ؤية وجودية إىل أن "أرض املعركةوأحببنا أن نأيت هبذا الدرس كمعامل ر 
كما حددهتا اإلدارة األمريكية يف عهد بوش واليت ال زالت مستمرة مع إدارة   جغرافيا "الشرق األوسط الكبري"

 باراك أوباما لكن بلغونة أخف وطأة  

ا يف الواقع اخلارجي، واليت تستغين عن ا ذاتي  " بوصفه إجناز  هذا-ا قيام "األناني اإلمياين حكم  ليستتبع هذا اليق
"اإلجناز مباشر خيتصر مسار االعرتاف ويشتمل يف ذاته على مكافأته اخلاصة، ولقد ـاعرتاف اآلخر باألنا، ف
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، 9"صدقية"ا إىل تسميتها يل أحيان  مننستخلص منه اإلحساس بأننا حنن بالذات، وبأننا نعيش يف احلقيقة، اليت 
" ألن الغريية املستدخلة يف أصل عملية ت غطاء إمياين هي أرفع من سؤال "االعرتاففسؤال اإلجناز الذايت حت

 االعرتاف، قد متنع من حتقق اإلجناز وفق املنطق الذايت املرغوب فيه  

ة عن "خط ا، ألن اآلخر قد حتركه هواجس خمتلففي  فرؤية الغري حملور املقاومة يف مسار االعرتاف قد يكون حتري
ور عن خطه لفائدة هذه اهلواجس، وعليه فإن املرآة الوجودية " فيكون اعرتافه غري متيسر إال بتنازل احملاملقاومة

" بني يدي املختلفات الوجودية اليت ال زالت بالضرورة بيضاء غري متوقفة على "االعتماد املتبادلللممانعة هي 
 ا للورائيات أو ميتافيزيقا املغالبة اهلووية  ا ارتكاصي  ا أو حىت حس  ا بريتوري  ل حس  حتم

، لكن دون أن يتم جتاهل ا حملور املمانعةحتصيني   من جهة أهنا تضحي بناء  الذات( -األنافأمهية الرتكيز على )
عن حمورية دائرة اإلجناز الذايت،  جمهود تواصلي دون ختليهو  10" بوصفه جمال للتعايش اإلنسايناألنت-"األنا

اإلمياين كما نوهنا إليه أعاله، ذلك أن التواصل  وبالتايل يظل هذا املعطى من املسلكيات الوجودية السريية لليقني
 يتقوم على املنجز الواقعي ال على اخللفية اخللقية والبحث عن احلد األدىن يف التوافق  

فرصة تأرخيية عليه أن يبادر إىل لفكرة املمانعة  تكون يف الكائن املقاومبكل هذا االقتدار التكويين  طبع او 
خبلق مشتل ممانع يف املشهد السياسي املتحوالت الكربى خارج األجندة األمريكية استغالهلا يف جغرافيات 

على ا، ألن اهتزاز تصور سياسي واضح يسمح بتداخل مفاهيم ممانعة ودخوهلا على اخلط، واالسرتاتيجي حتم  
 الذات وبناء الثقة يف نفس اآلن  ا ببناءا عمومي  األقل بوصفها مقرتح  

، املرحلة األوىل هي وقعت على مرحلتني معركة يينا يف منطقة الشرق األوسطلذلك يف العمق نرى بأن 
 " يف مهدها بتوسط ذراع عسكريةاملقدس الليربايل سارع إىل حرب "الفكرة املمانعةمعكوسة حيث إن احللف 

ا، وبعد اهلزمية اليت تلقاها صارت جد   ا عال  ا ولوجيستي  ا مالي  متقدمة جتلت يف نظام صدام حسني الذي تلقى دعم  
بروكسي كبري هلذا  مل يكن نظام صدام حسني إالاملرحلة إىل التدخل العسكري املباشر يف املنطقة، حيث 
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األمريكية مباشرة لتدارك اهلزائم وتراكم الدور اإلقليمي ا أن تتدخل اآللة العسكرية ، وبعد فشله صار لزام  11احللف
فشل أدواهتا الوظيفية كان أكرب مما مت الذي بدأت تلملمه اجلمهورية اإلسالمية يف إيران، إال أهنا اكتشفت بأن 

 تصوره  

السياسية  ن حلف األوليغارشيةإففي املرحلة األوىل كانت احلرب العراقية اإليرانية معركة يينا معكوسة، إذ 
ليتم تدارك احلينونة االسرتاتيجية كما لو أن الربوسيني قرأوا  العوملية هي من بادرت إىل حرب على دولة الثورة،

معامل األثر السياسي والفكري حلملة بونبارت فسابقوه إىل حرب مهلكة للفكرة، إال أن الدرس التأرخيي املستفاد 
حسني، فإهنا صارت معركة يينا صدام كي مباشرة إلسقاط نظام أما بعد التدخل العسكري األمري مل ينجح 

مبا هي  ة جديدة تولدت بعد احلرب الباردةبتمامها وكماهلا، ألن احلرب األمريكية جاءت على أساس بنية فكري
  مطمح حضاري انقاليب يتالءم مع التوجهات العوملية اجلديدة  

خارج منطق  ان يقفان على أرضية مواجهة رأسيةاحلضاري صار الوجودانحتقق الردع الثوري  ومن هنا وأمام
  12ع اإليديولوجيات الكربىيدة لصرا الوسائطيات القتالية، لنضحي أمام مرحلة تولد جد

حيث شكلت هذه  1989إال أن صرخته تأخرت إىل غاية  1979ثمة بدء تأرخيي يتجلى بدأ سنة ف
صرنا أمام مرحلة   على أن الردع اإلسالمي حتقق يف أجلى صورهعندما مت اإلشهاد و ، املرحلة مرحلة حينونة وجودية

   البناء على هذا الردع من أجل عامل أكثر عدال  كينونة بكل تفاصيلها الشرطية، حيث بدأ 

ا يف كل من العراق وأفغانستان، عمق من تروما الفشل يف العقل ا وثقافي  إال أن الفشل األمريكي عسكري  
ودفع بأدواهتا الوظيفية يف املنطقة إىل أخذ املبادرة لتدارك عمق التكاليف اجليوسياسية  ،االسرتاتيجي األمريكي

ا إىل تقدمي دفق اسرتاتيجي بكثري من االخنرامات التصورية الراجعة إىل ما قبل معاهدات ويستفاليا  مما أدى حكم  

                                                           
بادعاء اسرتجاع جزء من شط العرب،  غات هلجومه على إيران الثورة فبدأحاول نظام صدام حسني إجياد الكثري من املسو  11

ا ما أفصح عن غايته األساس عندما حتدث عن محاية البوابة الشرقية والوقوف يف وجه تصدير الثورة اإلسالمية، مما لكنه سريع  
 غايات عوملية يف حينه  لله حامال  جع

ليس من باب املصادفة أن عادت إىل الواجهة دراسات تبحث آلية حرب األفكار وكيف ميكن للواليات املتحدة األمريكية  12
على موت اإليديولوجيا لكن جعل العني  االنتصار يف هذه احلرب اجلديدة، االنتصار األساسي الذي حققته باهنيار الكتلة الشرقية

 وميكنها أن ختسر فيه   صارت امام شيء إمسه حرب األفكار جعلها تكتشف بأهنامات التأسيسية خلط عاملي جديد دابعد الص



ا جوع إىل هذه املرحلة التأرخيية بوصفها هتديد  ، ألن العامل املتعومل ال ميكنه القبول بالر للجمهورية اإلسالمية جديد
" بينها وبني إىل "مفرتق طرق يف املنطقة ا إىل دفع املوجودات السياسيةسيؤدي حتم  و ا لكل ما يشتغل عليه، بنيوي  

  الواليات املتحدة األمريكية   

 وخلفية صراع المناهج التغالبية الحكومة اإلسالمية

بعد احلرب العاملية  اليت تولدت على أساس دميوقراطي بعد اهنيار االمرباطورية األملانيةو  ا لفشل مجهورية فيمارنظر  
األوىل واليت مهدت لنجاح الطرح النازي، تناسلت األحباث والدراسات احلقوقية بني تياري الوضعانية القانونية 

" "الدميوقراطيةو"الربملان" و هوم الدولة"مفراع إىل مقام الدخول يف تفاصيل "والقانون الطبيعي، واشتد الص
" وغريها من مفاصل تدبري السياسات العمومية، وتصدى هلذا الصراع النظري فطاحلة الفكر الوطنية السيادة "و

القانوين األملاين الذين جيمعهم ليس فقط اجلنسية األملانية وحسب، بل االقتدار الفكري للدفاع عن التصورات 
 الالئي يتبنوهنا  

سم وإن كان اال  methodenstreit, querelle de méthodes"رحلة "صراع املناهجاشتهرت مب
صراع ) Methoden- oder Richtungsstreit der Staatsrechtslehreاألكمل هلذا الصراع هو 

 ( ع املعىن يف نظرية القانون العاماملناهج أو صرا 

لفقهاء القانونيني الفرصة املؤاتية لتسديد ضربة نه خالل مرحلة اهنيار مجهورية فيمار، رأى جمموعة من اإحيث 
ا املشهد القانوين، فاشتغلوا على معىن الدولة وأدوارها بكيفية تنهي اهليمنة إىل الطرح الوضعاين الذي كان متزعم  

الوضعانية، حيث انضم للفريق الطبيعي كل من كارل مشيت، وهريمان هيلر، ورودولف مسيند، وكوفمان، الذين 
ا حول نظرية الدولة متأصل بالكامل على البعد دم رؤية هانس كيلسن النمساوي والذي قدم كتاب  تصدوا هل

 بالنسبة لتيار القانون الطبيعي  االقانوين الوضعي، مما اعترب استفزاز  

 ا وجد كيلسن الكثري من الفقهاء األملان الذين دافعوا عن تصوره من بينهم غريهارد أنشوتز وريشارد توما،طبع  
 وهبذا تكون اكتملت دورة التيارين  

التيار الطبيعي كان يهتم برتسيم أصول السيادة الوطنية ومنحها إطالقية كاملة يف تدبري األزمات السياسية 
"، ع والعلوم السياسية لوضع لبنات "جهاز الدولةجتما وتكميم معارف إنسانية من علم اال الداخلية واخلارجية

لذي حاول أن ينكب على السقف القانوين وحده وإعطاء معامل تأسيسية، قد ال خبالف التيار الوضعاين ا



  13عرفية اليت تقع خارج القانونتتناسب مع الواقع اإلنساين بالضرورة، وهتميش جممل املؤثرات امل

املهم أن أول صراع مناهج حدث كان يف أواخر القرن التاسع عشر داخل اخلط الفكري االقتصادي والذي 
 كل من كارل مينغر النمساوي و غوستاف مشولر، حيث سعى األول إىل التخلص من كل اخللفيات مجع بني

الفكرية الغري االقتصادية لوضع نظرية صافية هبذا اخلصوص، يف حني أن الثاين ال يبحث الفكر االقتصادي إال 
 خلق ما سوف يسمى فيما بعد باستدخال املعارف االجتماعية والتأرخيية يف طول االقتصاد، وقد عمد مينغر إىل

باملدرسة النمساوية اليت تتالت مع تالمذته من ميسز إىل أن وصل الدور إىل فريدريك هايك الفيلسوف القانوين 
 واالقتصادي املعروف والذي قدم الكثري للطرح النيوليربايل  

الضابطة األقوى لسري اجملتمع، أحد املؤسسني الفعليني هلذا التوجه الفكري الذي يعترب السوق هو هو ما دام 
وبأن تدخل الدولة لن تؤدي إال إىل نتائج كارثية، ولذلك يكون من املناسب إعطاء السوق كامل احلرية وكامل 
 الصالحية لتدبري أزماته الداخلية ألنه األقدر على ذلك، وتطورت التصورات القانونية هبذا اخلصوص، ألنه عقال  

ر إال بالدخول إىل احلرم القانوين والفلسفي السياسي، فتناسلت التصورات ال ميكن إمداد مثل هكذا فك
النيوليربالية مع كل من ميلتون فريدمان الذي أوضح بأن حرية السوق تشكل أقوى لبنة لدمقرطة اجملتمع، ومنح 

شارد احلريات، وبأنه عن طريق خنق السوق تتوقف احلريات االجتماعية، فتعقب تصوراته كل من القاضي ري
ا ضمن ا مضطرد  ( اللذين أسسا التيار القانوين اجلديد والذي يعرف تصاعد  وسنر وغاري بيكر )تلميذ فريدمانب
" وقيام اخلط الليربتايل على أعمدة فلسفية قوية بالنتاج الفكري لروبرت نوزيك الذي أصل تيار القانون واالقتصاد"

حيث مل يعد للدولة The minimal state  "ذات احلد األدىنسمى "الدولة للمبىن القانوين الفلسفي اجلديد امل
ا أي دور غري تعقب اجلاحنني وإجياد أجواء مناسبة لتصرف السوق يف اجملتمع، واالمتناع عن باقي أدوارها وتركه

                                                           
مبعىن أنه ختلص من كل  النظرية الصافية للقانونا حتت عنوان ا أن جند الفقيه هانس كيلسن يضع كتاب  لذلك مل يكن مستغرب   13

يته، على العموم فكرة النظرية الصافية قد أخذها بالكامل عن اإلقتصادي النمساوي  املعارف اإلنسانية الغري القانونية ليضع نظر 
ا مها من خلقا صراع املناهج يف كارل مينغر الذي وضع النظرية الصافية لالقتصاد، وهذا األخري يف مواجهة غوستاف مشولر، واقع  

والسياسية  ملزيد من التوسع خبصوص هذا الصراع الثنائي االقتصاد يف أواخر القرن التاسع عشر لتتسرب إىل العلوم القانونية 
  مراجعة مقالة ماثيو شاربونو 

Mathieu Charbonneau, Le Methodenstreit : plus qu’une «querelle des méthodes», Série Notes 
de Synthèses, fév. 2009, Vol 1, N 4, Centre D’études Sur L’intégration Et La Mondialisation. 



  14للسوق بوصفه الضابطة األعلى

ومحاية العقود، مع ترك  فالدولة اليت يدافع عنها الفيلسوف نوزيك ال يراها ترتفع عن سقف محاية األمن
الدائرة األوسع للسوق بوصف اليد اخلفية هي اليت حتافظ على التوازن، بعد أن أعاد مناقشة مفهوم العدالة 

وهذا املد الفكري تسرب بسرعة   15حركة العمل دون خلفية الرعايةالتوزيعية اليت تنبين على املقدرات اإلنسانية و 
" على احملك، ألهنا صارت أكرب عائق الدولية حيث أضحت "السيادة الوطنية يف العالقات إىل املباين الفكرية

 ميكن أن تعيشه القوى الكربى يف مترير قراراهتا وتطبيقها على األرض  

فتح فرتة فيمارية ثانية،   حتاد السوفيايت ممابعد اهنيار جدار برلني وسقوط اال وقد متدد هذا التصور مباشرة
الزي الوضعاين ب رية قانونية طبيعية تتزي  ة الوضعانية األرثدوكسية واالشتغال على منظومة فكتريد القطع مع املدرس

 ا يف تفاصيل دقيقة والكل يف خدمة املبىن الطبيعي كما طرح يف أملانيا سابق  

 العامل أو ما أمساه املفكر فرانسيس فوكوياما بأنه هناية التأريخ، أي بانتشار الفكر الدميوقراطي الليربايل يف
ا بدأ يشق طريقه ا سياسي  بشكل أوسع، لسنا بصدد تدقيق مبانيه الفكرية، بقدر ما نود اإلبانة عنه هو أن تصور  

وفق الرتتيبات  طبع اليغري معامل العامل على أسس فلسفية جديدة، من أجل قانون مشويل حيكم العامل أمجع 
 األمريكية  

                                                           
14  Robert Nozick : Anarchie, état et utopie, tr Evelyne d’Auzac de Lamartine, (Quadrige 
PUF), p 45. «L’état veilleur de nuit de la théorie classique libérale, limité aux fonctions de 
protection de tous ses citoyens contre la violence, le vol et la fraude, au respect des contrats 
passés, etc., semble être redistributif. Nous pouvons imaginer au moins un arrangement social 
intermédiaire entre le schéma des associations protectrices privées et l’état veilleur de nuit. 
Puisque l’état veilleur de nuit est souvent appelé état minimal». 

أمام تعقد كتاب الفيلسوف روبرت نوزيك أنصح القارئ الكرمي بأن يراجع كتاب جونثان وولف املسمى " روبرت نوزيك ـ  15
امللكية، والعدالة والدولة ذات احلد األدىن " ألنه أعاد بسط تصور الفيلسوف بطريقة مبسطة ومكدسة تعفي القارئ من تعقب 

الفيلسوف املعقدة واملشذرة يف جممل الكتاب، ذلك أنه يطرح الفكرة مث مير ألخرى وبعد ذلك يعود لنفس الفكرة ليستكمل آراء 
 النقاش خبصوصها مما يؤدي إىل صعوبة يف التعامل حلصر آرائه  

Jonathan Wolff : Robert Nozick – Property, justice and the minimal state, (polity press, 1991). 



ا إعادة التفكري يف مفهوم السيادة الوطنية، وحبث دائرة نية كان ضروري  ولكي يتسىن مترير هذه املباين القانو 
ليست من وجودها من عدمها، بشكل جعل الكثري من فقهاء القانون واخلرباء يعيدون النظر فيها كما لو أهنا 

 املباين األساسية للدول  

ألهنا تقطع مع  العاملي االستكباريا يف العقل ا إضافي  ا غائر  ومن هنا فإن احلكومة اإلسالمية شكلت جرح  
الية هتيمن على كال التصورين، روحية سياسية خصوصية املديات الطبيعية أو الوضعانية، لتتأسس على قاعدة متع

ال تقع ضحية استدالالت دنيوية وتدافعات منطق املغالبة املادية، بقدر ما ارتكنت إىل منطق املغالبة الغيبية واليت 
جتاوزت مضائق الطرح السياسي  نفسه الوقت ويف ،ةالنفعي اتوال التوجه ةالرباغماتي اتالتوجه الؤثر فيها ال ت

التيوقراطي الذي حيصن رأس اهلرم السلطوي بادعاءات ميتافيزيقية، بل تنزلت إىل الشرعية الشعبية وفق قواعد دينية 
ال تفسح للنقود الغربية بالنفاذ إىل  ة مبنائيةمتعالية تستقرئ التحديات العملية، مما منح هويتها اإلسالمية دينامي

دريس هاين عندما أكد جعلها تتخلص من متالزمة الصدمة احلداثية كما أرادها املفكر إعمق هيكلها السياسي، 
حترير العقل العريب واإلسالمي من آثار جروحه الغائرة ونفض غبار اهلزمية واالحتياط وخيبات األمل على ضرورة "

 فأزمة العقل العريب اإلسالمي ذات  16"ختزال الفكري والتنظرييشكال االا لتبين كل أ مرشح  عقال   اليت جتعله
جنراحات والتعبريات التعويضية واهلذيانية، مؤسسة على أساس صدمة احلداثة جنبتني: سيكولوجية متجلية يف اال

زق الرباديغمي الذي يعيشه العقل واملتأثر ، وجنبة معرفية متشكلة يف املأئم السياسية والعسكرية والتنمويةواهلزا
ا إىل مقتضى حموري ا باجلنبة السابقة مما يدفعه إىل اهلامشية واالنفعالية الوجودية ذات التعاقلية السلبية خالص  حتم  

 هو أن

، (، بل وأسوأ أشكاهلاأي العقل العريب اإلسالمي( منها اليوم إال االستعـارة )يعين من عقل احلداثةليس له )
عقل العريب واإلسالمي استعارة خردهتا املستعملة  حيدث هذا يف السلع واخلدمات والقيم واألفكار والتصورات  فال

  17من هذه احلداثة، سوى سقط املتاع ، هو يف هناية املطاف ليس لهااملعاصر إذ  

 لوجنتني احلمراوتني ات او الوحوش الباردة ذ ا يقف يف وجها أساسي  وألهنا كذلك أضحت لوفيتانا إسالمي  

                                                           
إحراجات العصر وضرورات جتديد اخلطاب، منشورات دار اهلادي ضمن سلسلة فلسفة  –إدريس هاين: اإلسالم واحلداثة  16
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