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اط نظام البعث، مل تكن عينها على نشر الدميوقراطية عندما اجتاحت الواليات املتحدة األمريكية العراق إلسق
بقدر ما كانت تشتغل على بناء ثكنات إضافية تتوسط كل من إيران وسوريا، حتوهلا إىل منصة جيوسرتاتيجية 
لضرب أهم دولتني يف مواجهة الكيان الصهيوين، فعني احملافظني اجلدد مل تكن تنظر إىل سلسلة النزاعات إال  

 ط وحدها تلو األخرى. كأوراق تتساق

"البوابة ـوقد وقع تقاطع يف املصاحل بني الرؤية األمريكية والرغبة العربية لتدارك هتاوي ما كان يسمى ب
بأن البوابة الشرقية صارت حتتاج إىل حارس غريب، كفيل بأن ينجح حيث  ، ليحضر يف الذهنية اخلليجية"الشرقية

 اإليرانية.  –العراقية  فشل الربوكسي الرمسي البعثي خالل احلرب

فنظام البعث قدم نفسه خالل حرب اخلليج األوىل على أنه جبهة املواجهة للنظام اإليراين، يقف يف وجه 
 يف نف  انآن على كل أوجه الدعم االسرتاتيجي سواء من املنطقة العربية أو من مطاحمه اإلقليمية حاصاًل 

شرقية ال الذي يبشر بتصدير ثورة سياسية " النظام السياسي اإليراينالواليات املتحدة األمريكية للقضاء على هذا 
ل نفسه من عضد طويل لدول "، إال أن هذا النظام بعد اختاذه لقرار دخول الكويت حو  وال غربية لكنها إسالمية

اء النظام شبه اجلزيرة العربية إىل متحول جيوسياسي خميف هلم، لكن وأمام التحدي اإليراين مت االتفاق على إبق
 السياسات اإلقليمية التواجهية. ن اجلغرافية العراقية إىل بقعة "سد" لكلالسياسي ليجعل م

" إال أن توازن القوى بني الكتلتني اصفة الصحراءعاسية الكربى اليت نتجت على ضوء "فرغم األزمة السي
واليات املتحدة األمريكية إىل عندما عمدت ال 2003اجليوسياسيتني األساسيتني ظلت حمفوظة، إىل غاية سنة 
، وهذا السباق اجلديد هو الذي أدى إىل قلب اجمددً  إسقاط النظام، مما فتح الباب أمام السباق اجليوسياسي

املوازين اهلشة لالستقرار السياسي واألمين مبنطقة الشرق األوسط، ألننا صرنا أمام خماض والدة جديدة، حتقق فيه 
لى ضوء عاعتمدت اليت  ا أدى إىل قلب كل احلسابات املسبقةا ملحوظً يران تقدمً اجلمهورية اإلسالمية يف إ

ا أن ترفع السعودية من شعار أن اجلمهورية اإلسالمية تتمدد يف االجتياح األمريكي للعراق، لذلك مل يكن مستغربً 
احلسابات األمريكية اليت  العامل العريب، فاملتحوالت العراقية مل تعد ختدم املصلحة اجليوسياسية السعودية، وال

 . ا على األرض وفق تصورهاا إجيابيً انضمت إليها حققت شيئً 



 التساع اهلوة بني الرؤيتني اجليوسرتاتيجيتني يف املنطقة العربية.  امما جعل االحتقان يرتفع عاليً 

استقرائية، ما سنحاول الرتكيز عليه يف هذه الورقة هو إعادة بناء الرؤية الصدامية على أس  منطقية 
  للبحث يف تفصيلة موضع االحتقان يف العمق.  

يف الواليات املتحدة األمريكية للديك الرومي حيثية خاصة، ذلك أنه يشكل الطبق األساسي يف بعض 
األعياد الوطنية كعيد الشكر، أو األعياد الدينية، لذلك يعمد اجلزار الذي يريد بيع منتوجه من الديكة الرومية 

ممكن، إىل االهتمام هبم قرابة األلف يوم ويوم، يطعمهم ويهتم ألحواهلم الصحية قرابة األلف يوم قبل  بأعلى مثن
 جميء اليوم األساسي حيث يعمد إىل ذحبهم وبيعهم. 

" أن والس طالب لالستدالل على عملية "البجعة السوداءاملشكلة املنطقية اليت أقامها الباحث نسيم نيك
كون ثقة عالية اجلودة باجلزار، ألنه انطلق من مقدمات الرعاية واالهتمام اليت تتكرر   الديك الرومي يكون قد

ألكثر من يوم حىت تصل األلف يوم، ليتفاجئ بأنه ويف ظل أعلى منسوب ثقة ممكنة، يتم ذحبه من قبل اجلزار، 
ا وفاقا لالستدالل االستقرائي هذه املفاجئة هي اليت تشكل البجعة السوداء. ألهنا حقيقة واقعية غري متوقعة هنائي

الذي مارسه الديك الرومي، فمجمل املعطيات اليت كان يتحوزها بالذائقة واملعاينة واملتابعة تؤدي إىل نتيجة واحدة 
 .(1)ار، ال أن يذبح على يدي من رعاهوهي النهاية السعيدة للديك الرومي رفقة اجلز 

إال فإن اجلزار ما اهتم بطعامه وصحته إال ليذحبه صحيح أن البجعة السوداء كانت للديك الرومي، و 
 ا راحبات اقتصادية، وهذه اخللفية كانت متحققة من اليوم األول إىل اليوم الواحد بعد األلف. ويبيعه حمققً 

لن نناقش البنية التصورية للباحث نسيم طالب، فهو قد اهتم ببناء نظرية للتعاطي مع املعلومات اليت ال 
اية عنها، كما الالمعلوم من أساسه، حىت نتجاوز مشاريع البجعات السوداء يف املستقبل، ويف منلك معرفة كف

خمتلف اجملاالت، بتوسط ضبط نآليات قراءة استفهامية يف مجيع االجتاهات ومللمة القرائن املنفصلة واملتصلة ويف  
 كل اجملاالت. 

مي ال ميكن أن يؤدي إىل النتيجة اليت وصل فاملعضلة األساس هو أن االستقراء الذي مارسه الديك الرو 
 أن ديك رومي خخر أتى لينصح نظريه األول، مبحاولة " فلو فرضنا جداًل ا، ومن هنا تنفتح أزمة "االقتناعإليها أخريً 

اهلرب فإنه سريفض ذلك على اعتبار أن النصيحة ال تتحوز مصاديق خارجية تعضدها بل العك  هو املتحقق، 
ا هذا احلكم خلفية نفسية جديدة على أن النصيحة مدارها احلسد والغرية لي  إال مؤسسً  وميكن أن يستدخل

على أن الناصح هو نظري له يف اخللقة وخاضع بدوره لقواعد السلطة اليت حتكم املزرعة، وبالتايل قدرته العقلية على 
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ء بني الديك الرومي الناصح والديك التنبؤ باملستقبل لي  إال ختمني ال مستند عقلي له، مما يرفع منسوب العدا
الرومي املنصوح، ويتحول احلوار إىل محل توصيفات قدحية تبادلية ال تزيل أصل اإلشكال، بقدر ما أهنا سوف 
تؤبده، ويكون املصري النهائي هو الذبح، وهي اإلرادة األساس للجزار، فكما لو أن الديك الرومي الناصح من 

 اجلزار يف النهاية. حيث مل يرد دعم اسرتاتيجية 

ا، ألن اخلط األول قائم على مللمة وهذه األزمة االستداللية مرجوعها إىل حركة سري متوازية ال تلتقي واقعً 
مع  ا حقيقةً للشواهد الدولية تساعد على بناء تصديق قد ال يكون متطابقً  –وإن كانت التقاطية  –االستقراءات 

قراء هي عملية ذهنية تتبعية للشواهد العاضدة ألصل الرغبة النفعية الثابتة  املتحوالت العاملية، ألن عملية االست
كخاصية هوياتية. يف حني أن االستدالل الثاين قائم على قاعدة مبنائية تنطلق من معيار تصديقي عقالين 

على شيء،  أن جيعل الشواهد اخلارجية تابعة له. ومن هنا النهجان العقالنيان ال يلتقيانعلى  باألساس فيبحث
ا على نف  إال إذا استطاع االستدالل الثاين تغيري حركة الشواهد اخلارجية، ليتعقبه االستدالل األول بالتبع، حمافظً 

 املنطق االستقرائي.

ا يتجاذب منطقة الشرق األوسط حموران جيوسرتاتيجيان متنافسان، حمور يرى مصلحته يف وواقعً 
ا، يقدم خدمات لوجيستية ا وظيفيً ني، ويرهتن خلياراهتم األساسية بوصفه جهازً االنضمام إىل نادي األقوياء العاملي

لتنفيذ هكذا مشاريع، وحمور يرى مصلحته يف قوته الذاتية اليت يشتغل على بنائها، ولو يف إطار صدام أساسي مع 
 االستداللني يتحركان ا ما تكرب، مما جيعل املنطقنياحملور األول، واليت تصرف يف أزمات متوسطة أو صغرية سريعً 

على سكة واحدة جغرافية بتوازي غري قابل للقاء، يف غياب ترسيم سياسة حمور االستقواء الذايت على األرض، 
 لريتفع منسوب اإلقناع لدى حمور االستقواء بالغري.

 المنطقي االستداللي االستقرائي العنوان األول: اإلعضال

احلكم الكلي، وهو ينقسم إىل قسمني استقراء تام واستقراء ناقص، االستقراء هو دراسة اجلزئيات إلثبات 
واالستقراء التام هو حبث مجيع اجلزئيات بأسرها وصبها يف قالب واحد وهو لي  من أوجه االستدالل 

 واالستنباط، واستقراء ناقص وهو يعد من أقسام االستدالل إال أنه ال يدرس مجيع اجلزئيات. 

جالب لالطمئنان  ،ا للعلماقص ال يفيد العلم باملعىن اجلزمي، إال أنه يظل مفيدً صحيح أن االستقراء الن
مع حتقق وجود احتمال خطأ النظرية، لكن هذا االحتمال ال ينتبه إليه، مبا هو استدالل باخلاص على العام، 

ا العقل فيهم جنبة يرتكز على احل  والعقل معا يف ذلك، ألن احل  يهم اجلزئيات القليلة اليت مت دراستها، أم
" هو تكوين القناعة على هامش كبري زاعي، وهنا املعضلة األساس ألن "االنتزاعإصدار احلكم الكلي بشكل انت

 من اخلطأ لنقص املعطيات االستقرائية احلسية. 



بأن اإلدراك العقلي له منظاران، أحدمها قبلي، أي بغض النظر عما عليه يصرح األستاذ حيىي حممد "
بعدي يتأس  مبا يتزود به من مادة املوضوع املدرك، األمر  ا، وانآخرا أو واقعً ع اخلارجي سواء كان نصً املوضو 

ا. ففي العملية االستنتاجية يقوم ا ومضيفً الذي تتداخل فيه الداللتان العقلية واملوضوعية، فيصبح بذلك مستنتجً 
قية حسب مبادئ قبلية يرتكز عليها من غري أن باستنساخ مفردات املوضوع ليؤلف منها ما يتسق والصورة املنط

يبدي إضافة إخبارية قبلية كاشفة عن املوضوع اخلارجي، إال على حنو اإلضافة احلسابية اليت تؤكدها الدراسات 
ا للعملية االستقرائية، حيث يتم فيها تصفية املنطقية وذلك بتحويل درجة االحتمال املتناهية القوة إىل اليقني طبقً 

بات اخلاصة للقضية املدركة ضمن ضوابط منطقية، مثل إدراكاتنا التصديقية للقضايا احلسية وما يرتتب احلسا
عليها من نتائج خاصة، وكذا إدراكنا للنصوص الواضحة الصرحية اليت ال حتتاج إىل تأمل ومحولة عقلية، ولو على 

مل يتم ذلك حبسب اإلضافة العقلية  حنو اإلمجال. فلي  للحساب االحتمايل أن يصل بذاته إىل اليقني ما
اخلاصة. لكن تظل هذه اإلضافة التصديقية غاية يف الضآلة قياسا مع ما يقابلها من قوة احتمالية، هلذا فهي غري 

أوردنا النص على طوله ألنه يشرح بشكل جلي دور املدرك العقلي  .(2)" عند النظر املنطقيحمسوبة وحمسوسة إال
قل بوصفه ع اخلارجي، ويعمل على إيضاح ذلك امليكانيزم الداخلي الدقيق الذي يقوم به العيف التعامل مع املوضو 

ا يف الدليل ال يستغين عن حتكم مبادئ عقلية شاملة وثابتة هي املعطى املوضوعي صغرويً الدليل الكربوي إذ أن "
 . (3)ملية االستدالل واإلنتاج املعريف"اليت هتيمن على ع

ا هذا د متكامل يعرف استقاللية إن مطلقة وإن مقيدة باملوضوع اخلارجي، وطبعً فالعقل مبا هو موجو 
 التقيد هو موطن تكامله ألنه يتشخص مع املواضيع اخلارجية يستنطقها وحبساب االحتماالت يوقنها.. 

وهنا رأس اإلشكال وهو أن النهج العقلي قد يؤدي إىل حتقيق اليقني الذايت أو حىت اليقني املوضوعي 
لذي يهم درجة التصديق اليت تتحقق يف النف ، لكن اجلانب التطابقي مع الواقع فهو مستحيل احلكم عليه هل ا

 يتطابق أو ال يتطابق. 

والواقع أن أهم من اهتم هبذه اجلنبة هو العالمة حممد باقر الصدر قدس اهلل نفسه الزكية، يف حبثه عن 
حلال أن منهج الشهيد السعيد يهم اليقني الذايت واليقني املوضوعي طرقية جديدة لتكوين يقني املؤمن بعقائده. وا

املؤدي إىل التصديق املتحقق على مستوى النف  ولي  اليقني املوضوعي جبنبته التطابقية مع الواقع يف املسألة، 
ديدة ذلك أنه وبعد تفتت اليقني األرسطي وفقده مصداقية لوجوده، طفق العالمة الصدر على تأسي  منهجية ج

جتاه يأيت مشروع تبىن على االستقراء وتكوين القناعة الشبه اجلزمية على األقل على املستوى العقلي، ففي هذا اال
الشهيد السعيد حممد باقر الصدر لكي يذب عن حرمي الدين من خالل حساب االحتماالت، مع خلوصه إىل 
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 استحالة حتقق اليقني املطلق. 

 ائم على حساب االحتماالت ميكن تلخيصه يف اخلطوات اخلم  التالية: فمنهج الدليل االستقرائي الق

 : نواجه يف جمال احل  والتجربة ظواهر عديدة. أواًل "

ا: ننتقل بعد مالحظتها وجتميعها إىل مرحلة تفسريها، بإجياد فرضية صاحلة لتفسري هذه الظواهر ثانيً 
 وتربيرها مجيعا. 

مل تكن صحيحة وثابتة يف الواقع ففرصة وجود تلك الظواهر كلها ا: نالحظ أن هذه الفرضية إذا ثالثً 
ا إىل احتمال ا. مبعىن أنه على افرتاض عدم صحة الفرضية تكون نسبة احتمال وجودها مجيعً جمتمعة ضئيلة جدً 

 ا. عدمها أو عدم واحد منها على األقل ضئيلة جدً 

ى صدقها وجود تلك الظواهر اليت ا: نستخلص من ذلك أن الفرضية صادقة ويكون دليلنا علرابعً 
 أحسسنا بوجودها يف اخلطوة األوىل. 

ا مع نسبة ا: إن درجة إثبات تلك الظواهر للفرضية املطروحة يف اخلطوة الثانية تتناسب عكسيً خامسً 
ا إىل احتمال عدمها أو عدم واحد منها على األقل على افرتاض كذب الفرضية. احتمال وجود تلك الظواهر مجيعً 

لما كانت هذه النسبة أقل كانت درجة اإلثبات أكرب حىت تبلغ يف حاالت اعتيادية كثرية درجة اليقني الكامل فك
 .4بصحة الفرضية وفقا للمرحلة الثانية من الدليل االستقرائي"

سم إعلى مذهب ارتضى له العالمة الصدر  وفق هذه النظرية ذايت صرف انبناءً فأساس اليقني املعترب 
اس  رأي املذهب الذايت معارف أولية تشكل اجلزء العقلي القبلي من املعرفة، وهو األسيف"ـ( فلذايت)املذهب ا

وهناك سابقة بطريقة التوالد املوضوعي. وهناك معارف ثانوية مستنتجة من معارفنا الللمعرفة البشرية على العموم. 
. والتوالد املوضوعي املتحدث عنه يعين أنه مىت 5"معارف ثانوية مستنتجة من معارفنا السابقة بطريقة التوالد الذايت

ما وجد تالزم بني قضية أو جمموعة من القضايا وقضية أخرى، فباإلمكان أن تنشأ معرفتنا بتلك القضية من 
معرفتنا بالقضايا اليت تستلزمها، أما التوالد الذايت فيعين أنه باإلمكان أن تنشأ معرفة ويولد علم على أساس معرفة 

 ى، دون أي تالزم بني موضوعي املعرفتني، وإمنا يقوم التوالد على أساس التالزم بني نف  املعرفتني.أخر 
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صحيح أن النظرية تتقوم على أساس دراسة الظواهر واخللوص إىل نتيجة فرضية تثبت صحتها، لكنها يف 
ا وهناية طبيعية ألهنا ان منطقيً العام ال تكون مطابقة للواقع بقدر ما هي استقراء له بشكل انتزاعي، وهو أمر ك

ا إىل اليقني املوضوعي اخلارجي يف جمال البحوث ارتكزت على مواضيع ميتافيزيقية، لكنه ميكن أن تسري قدمً 
 ف نسعى لبحثه يف العنوان الثاين.هذا ما سو  ،السياسية الدولية

يف إيران بعد الثورة سنة ومن هنا أصل اإلعضال االستداليل للمحورين، ذلك أن اجلمهورية اإلسالمية 
ا عن املألوف ا خمتلفً ا استقرائيً ومن يتماهى مع تصورها اجليوسياسي والدويل، بنت لنفسها مبصارً  1979

املناطقي، ألهنا رجعت إىل منطق استقراء السلوكات الدولية كمكون ثانوي، وحاولت اإلمساك باملالك املاهوي 
ة تساعدها يف الشكل األساس، مما حذا هبا إىل تشكيل بنية تصديقيللنظام الدويل ولدينامية القوى الكربى ب

، مبعىن أن االستقراء هم " دون ارهتان إىل التصرحيات الرمسية والدبلوماسية العامليةاحلفاظ على بوصلة "الرؤية
يوين،  " ال التشكالت السياسية للقوى الكربى، ومن هنا نفهم معىن األقنمة السياسية للكيان الصه"املاهيات

كدولة شيطان أصغر الزمة الزوال، والواليات املتحدة األمريكية كشيطان أكرب جيب التوج  من كلماته وسلوكاته 
 اإلغوائية. 

 فاإلمام اخلميين قدس سره الشريف يف مسألة تشخيص حالة الواليات املتحدة األمريكية رجع إىل 
فهذه  ؛ʻاالصطيادʼدور حول حمور هذه األمور احليوانية إن كيان أمريكا كل ه يتأصيلها على أهنا كائن هبيمي "

البلدان البد  وأن تبتلعها أمريكا، وكل َمْن يتفو ق يف هذا املضمار حيوز قصب السبق من جمل  الشيوخ األمريكي، 
 6(22/4/1979) ."اجملل ، وهذا هو أقصى ما يفهمونهبينما كل َمْن حيول دون ذلك فهو جمرم يف نظر هذا 

انظروا كم هو البعد الشاسع بني اخلليج يد علي خامنئي حفظه اهلل ورعاه "  ما كرره اإلمام القائد السوهو نف
الفارسي وأراضي الواليات املتحدة األمريكية، ولكنهم مل جيدوا مصاحل هلم إال هنا ويف هذه املنطقة مع كل هذا 

لقانون يف العامل يوافقون على ذلك أم ال، ألهنم ال البعد! وهم ال يعبأون مبا إذا كان العقالء واملنصفون ورجال ا
إن  القضية ذات األمهية البالغة هي ، كما عاد وصرح "7"(20/4/1988) يستندون إال إىل قوهتم احليوانية

السيطرة املتزايدة للشيطان األكرب على ثروات العامل اإلسالمي والتواجد السياسي واالقتصادي وحىت العسكري 
لدانه؛ فبعد التطورات العاملية األخرية اليت أسفرت عن سقوط األنظمة الشيوعية امللحدة وأبعدت املط رد يف ب

االحتاد السوفييت عن موقع املنافسة مع أمريكا، عكفت القوة األمريكية العظمى واملستبدة على جعل كافة بلدان 
ياب املناف ، حىت تتفرغ لشن حرهبا الشاملة العامل ـ والسي ما الدول اإلسالمية الغنية ـ تنضوي حتت سيطرهتا يف غ

على النهضة اإلسالمية ـ اليت متثل عائقًا كبريًا أمام نفوذها ـ وذلك بعد االنتهاء مما يسمى باحلرب الباردة. 
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، ويف الواقع هناك شواهد كثرية على نف  اخلطاب، مما يؤكد على أن حمور املقاومة من جهة 8("16/6/1991)
ا ا، وعلى أساسه يفسر السلوكات الدولية للقوى الكربى وخصوصً ا ماهويً وجية يعتمد مبصارً رأسيته اإليديول

ا من جهة ا حمضً سلوكيً  تصرفات الواليات املتحدة األمريكية، إال أنه من ناحية االمتداد اجلغرايف ميارس استقراءً 
 مقبولية الكائنات الدولتية الطبيعية يف اجلغرافيا الشرق األوسطية.  

ا مل يستطع أن يتفق على الرؤية املاهوية، بقدر ما ركز على السلوكات ن يف حمور االعتدال واقعً لك
ا عملية االستقراء إال على والتصرفات الدولية، واليت من خالهلا كون قناعاته اإلقليمية والدولية، فهي ال متارس واقعً 

ئرهتا اجلغرافية، مما جيعل يقينها يرتفع إىل حمورية أساس املواقف الرمسية الدولية، وال تتعقب السلوكات خارج دا
" أو اليت وقعت داخل جلغرافية األساسالبيئة ا، دون غريها سواء الواقعة خارج "اخلطاب الرمسي والسلوكات الرمسية
 ية التأرخيية لألزمات اإلقليمية.البيئة، لكن يتم تربيرها باخللف

للواليات املتحدة األمريكية بعد أزمة اخلليج األوىل، هو من ا بعد أن سلم ملفه األمين اإلقليمي خصوصً 
ميارس اهلندسة اإليديولوجية األمنية وهو من حيمل الثكنات إىل الداخل يف شبه اجلزيرة العربية كآلية محائية من 

 جممل االستعداءات. 

عدو، عادوا يقاربون  إال أنه وعلى ضوء تشخيص الثنائية الشميتية املشهورة يف العلوم السياسية صديق /
الكائنات الدولتية العدوة للواليات املتحدة األمريكية وفق إطار ماهوي، ال وفق سلوكياهتا وسياساهتا الرمسية، 

 مهجوسني بشرعنة العالقات الدولية اخلارجية. 

 مما أدى إىل ارتفاع احتقان ثنائي اإلعضال، نوضحه وفق التفصيل انآيت:  

ا الواليات املتحدة األمريكية،  إيران ماهوية االستقراء للقوى الكربى وخصوصً اجلمهورية اإلسالمية يف
 وقائعية االستقراء للكائنات الدولتية الطبيعية باملنطقة. 

ا الواليات املتحدة األمريكية، ماهوية دول شبه اجلزيرة العربية وقائعية االستقراء للقوى الكربى وخصوصً 
ا ا وحسب، بل تصادميً مما جيعل من التواصل اجليو سياسي لي  منقطعً ة يف إيران. للجمهورية اإلسالمي االستقراء

يف النهاية، ودائرة االقتناع امللملمة من خليات االستقراء تضع طريف العالقة على حدي النقيض، رغم أن اجلميع 
 يتحدث عن حسن النوايا وسعي حنو املشاركة اإلقليمية. 

يعي هو االستقراء الوقائعي للكائنات الدولتية يف املنطقة، ألن االمتداد واحلال أن البعد املنطقي الطب
" إال إذا كان املعامل النفسي السياسي هو املستحكم، وفمعامل التخخللفية التأرخيية كفيلتني جبرب "اجلغرايف وا
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 حتت " معامل العداوة " وحسب.  

" إىل النف ، مما جيعل من عملية "التوافق وعهافاحملصلة أن احملورين كونا يقينيات تصديقية موضوعية مرج
 على رؤية موحدة شبه مستحيلة، بل وضدية تعاكسية باألساس.  

لشاهنامة لطائر السيمورغ دورين أساسيني حلماية من حيب، أوهلا أنه يأيت بثمار من شجرة لا وفقً إال أنه و 
ها، ثانيها أنه لو وضع أمام مرخة فإن نور لونه عالجية تشفي من كل األمراض وهو الوحيد القادر على الوصول إلي
 ينعك  على املرخة فيصعق األعداء لرتكز القوة يف املرخة العاكسة.

ا ما متارسه اجلمهورية اإلسالمية يف ظل هذه األزمة اإلقليمية اخلانقة، هو نف  أدوار طائر وواقعً 
نظمة من التهاوي دون تدخل عسكري مباشر، السيمورغ، حيث تعمد إىل تقدمي املساعدات األساسية حلماية األ

، بعض السياسات اإلقليمية " حلقيقةويف نف  انآمر تركز على الدور "الكاشف يعقد الوضع أكثر مما يفكفكه،
أو احلالة العدوانية  بغرض سد الطريق على نوع من التماهي الكلياين العريب اإلسالمي مع احلالة اإلرهابية

 . الصهيوأمريكية

العاملية اجلديدة، حيث  EN-TRAIN-DEاجلمهورية اإلسالمية تعيش حالة من احلينونة لذلك 
جومي، واستدرار املنافع من للفكرة اإلسالمية دور يف هندسة العامل تعيد تركيبه على أساس منطق دفاعي ال ه

اليت عاشتها أمريكا بعد  ة" اإلقليمي والعاملي، ينهي إرث احلرب الباردة وإرث اللحظة اهللوسيقلب "حلقة التفاهم
 " أو ما يسمى مبرحلة ما بعد احلرب الباردة.  سكرة "النصر التأرخيي

مجيع املدنيات األخرى " تعاين من تدخالت عاملية رامية إىل إيقافها، ذلك أن وألن أية حلظة "حينونة
ه كل املتحوالت اليت ميكن ا من حالة بداياهتا فإهنا تقف يف وج" وتنتفض فزعً تتحس  من "التغري" و"التحوالت

أن هتدد هيمنتها، وتعرقل جمهودات باقي الدول يف التقدم واالستقالل بقرارها، ألهنا ترى التسامح مع هكذا 
 حتوالت على أهنا إقرار باهلزمية والنكوص. 

" تتكرر عند كل مشروع قطيعة حضارية يف التأريخ اإلنساين، والقصة هتم ميلوسكما لو أن معضلة "
 مت بني قادة عسكريني أثينيني مع مستشاري جزيرة ميلوس التابعة ألرض اسبارطا، ويف هذا احلوار ا مطواًل رً حوا

إننا ال ندعي بأن إمرباطوريتنا مؤمنة مبجرد هزميتنا للفرس، كما أننا لن نرتكك ح اجلنراالت مبا يلي: "املطول صر 
أن لشعب ميلوس احلق يف أن يرتك لشأنه، إن من  لشأنك لكونك مل تؤذي الشعب األثيين كما أننا ال نعتقد

ميلك القوة له احلق يف استعماهلا، كما أن الضعيف عليه أن يقبل بشروط أصحاب القوة، إن حياد ميلوس ميكن 



  .9"أولئك الذي نبسط عليهم سيطرتنا أن يفسر على أنه ضعف وعجز أمام

انيه الفكرية االسرتاتيجية على أساس الندية واحلراك مثة هرياركية حتكم العقل احلضاري الغريب ال تتحرك مب
" جمرد تابعية للباقي، لذلك يظل مفهوم "املنتظم الدويلاألفقي، بل تراه حقيقة عمودية تستلزم الريادة للبعض وال

 ". ولينيعها القائمة وقبوهلا حتت عنوان "األمن واالستقرار الدإيتوبيا يتم تسريبها إلقناع الكائنات الدولتية بأوضا

فكل سعي لالقتدار الوطين أو اإلقليمي قد يفسر على أنه مساس باالستقرار العاملي، هي أدوار وزعت 
وهذه رؤية واقعية فجة ال تتناسب مع عمق الفلسفة االسرتاتيجية حملور  وق وعلى من يوجد حتت أن يقبلها.من ف

  حالة املغالبة بالباطل. املقاومة، اليت تبحث عن مشاركة فعالة أو هيمنة باحلقانية يف

 فاجلنبة املغيبة يف قراءة املوجود السياسي اإليراين يف العقلية االستحكامية العاملية، واليت أكد عليها
واليت سبق بسط القول فيها يف األحباث السابقة هي " الفيلسوف ميشيل فوكو هي خصيصة "الروحية السياسية

اخلروج الفيزيقي هلا، مبعىن أهنا احملرك املعريف املاورائي املتحكم يف الظهورات املاورائية املستحكمة يف تلك الشأنية 
" ترواغ يف الصدامات الكربى لتكسب مواقع فعالة على األرض يف اجتاه علها "قدرة أنطولوجية، مما جيالفيزيقية

ا كر يتحرك احتكاكً ، مبعىن أن املبىن الديين لي  معطى معياري صرف بقدر ما هو فحقانية الوجود السياسي
 بالواقع، وأن هذه الروحية السياسية ما هي إىل تشخص الفكر الديين يف الفضاء العام بإكراهاته الواقعية.

مما يعطي قدرة اإلراءة للجمهورية اإلسالمية لكي تواجه يف العمق هكذا مظاهر، لي  وحسب من جهة 
. ألنه هبذه الطريقة العدواينين الفكرية الداعمة للخط املواجهة العنفية، بل أيضا من جهة حتقيق اخرتاق للمبا

 تقضي بضربة مروحة على النهجني األساسيني يف املنطقة ويف العامل على حد سواء. 

النهج الفكري التكفريي اخلارج من اململكة العربية السعودية بوصف التنظيمات التكفريية هي حالة 
إىل اختاذ موقف جذري على مستوى باقي دول املنطقة، ألهنا ترى عمالنية عنفية للتصور اململكي، مما يؤدي 

سالمي ليربايل من جهة والنهج الفكري األمريكي الذي يسعى إىل بناء تصور إنفسها على حافة األزمة األمنية. 
 " املمانعة، فيتخذ من اخلط التكفريي خلية لتصريف هكذا مشروع. ضرب جممل "التمثالت الفكرية اإلسالمية

 دبري األزمة اخلانقة انآن يف الشرق األوسط تتحرك على ثالث سرعات: فت

السرعة األوىل، تتمثل يف تقدمي املشورة االسرتاتيجية لضرب التنظيمات اإلرهابية يف كل من اجلغرافيا 
 ". رية دون تدخل مباشر فعال، خلنق "هتديد األزمة الطائفيةالعراقية والسو 
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ا صيف أن السياسات اإلقليمية لبعض الدول هو عامل احتقان لي  إقليميً السرعة الثانية، تتمثل يف تو 
 ا أكرب للقوى الكربى. ا، مما حيول التهديد اإلقليمي إىل هتديد عاملي يستلزم دورً ا عامليً وحسب، بل وأيضً 

مية كفيلة السرعة الثالثة، تتمثل يف إبانة أن املنظومة الفكرية اإلسالمية كبنية هوياتية للجمهورية اإلسال
" يف احلوكمة تماد املتبادلاالعملتبادل، خصوصا بعد صعود معامل "للتعايش العوملي وفق قاعديت الندية واالحرتام ا

 العاملية. 

وهي أهم ميكانيزما إقليمية تكفل للجمهورية اإلسالمية تدوير األزمات دون املساس بالدور الذي تبحث 
اخلارجية على املستوى اإلقليمي هي ذات جنبة عمالنية، بأقل كلفة هوياتية  عنه يف العامل العريب، فطبيعة سياستها

 ممكنة. 

، وهذا مما يقف حائط صد أمام املشروع الطائفي الذي يتم االشتغال عليه، لدفعها إىل سياسة انعزالية
 .يظل جهدا سيمورغيا بامتياز

 الفعل التواصلي المبنائي السياسيالعنوان الثاني: 

ا يف إعادة بناء خلية ة االنعكاسية على األقل كما تصورها الفيلسوف الفرنسي بول ريكور تظل مفيدة جدً إن املعادل
 الوصل املبنائي السياسي كما نقرتحه. 

جممل نظريته تتأس  على إجراء مصاحلة جذرية بني التيارين الفكريني الغربيني على أساس ميوله الفكرية 
( يف الذات ا "أال وهي مدرسة تفكر الذات )الذات العاقلةواليت تركزت على ثالث مدارس فلسفية تأثر هبا كثريً 

PHILOSOPHIE REFLEXIVEيها جان نابري، ، وهي املدرسة اليت أنشأها فيخته وسار عل
( اليت أسسها هوسرل وانتمى إليها هايدغر من بعد لظاهرات أو الفلسفة الظاهراتية )الفينومينولوجياومدرسة علم ا

ا يف الكينونة عينها، ومدرسة ، ومن  م يف اللغة، وأخريً أن طوعها خلدمة البحث عن معىن الكينونة يف اإلنسان أواًل 
   .10لفضاء الثقايف األنكلوساكسوين"الفلسفة التحليلية الناشطة يف ا

فالتفكر الذايت يف الذات املفكرة ينبغي أن يعتمد اللغة والتفكر داخل اللغة، بتعميق النظر فيها 
واستيعاب تعابريها حىت تنكشف ذوات الغري، مع وجود صعوبة يف ذلك ألن اللغة بطبيعتها غامضة مبهمة 

مرات، لذلك يقتضي فعل التفكر نظرا يف طبيعة اللغة، أي التسلح وملتبسة بل حىت أهنا ختفي الكثري من املض
مبنهج قوي يف التأويل يتيح لإلنسان املتفكر أن يعاجل معاجلة نقدية مستنرية االلتباس الذي يكتنف اللغة يف كل 
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تاج لتأويل جتلياهتا. فالواضح أن املسلكية اليت يعتمدها ريكور تتلخص يف التفكر الذايت بتوسط اللغة كظاهرة حت
حىت تنضبط منهجية فهمها، فالفلسفة التفكرية الذاتية تتحرك قصدا يف نطاق الفلسفة الظاهراتية اهلوسرلية 

 .11لسفة الظاهرية وإن بتنقيح بسيطليضحي اجلميع تعبريا هريمنيوطيقيا هلذه الف

اجتاه إجيايب أضعه هنا حتت ال ميثل نقد هريمنيوطيقا املثالية اهلوسرلية سوى القفا السليب لبحث موجه يف "
هذه  –جعل  –والقابل للربجمة واإلعداد. ال يزعم البحث احلايل تشغيل  ʻالظاهرية اهلريمنيوطيقيةʼعنوان: 

الظاهرية اهلريمنيوطيقية: بل يقصر نفسه على توضيح إمكانياهتا بالذهاب، من ناحية، إىل أنه فيما وراء نقد املثالية 
تية هي افرتاض اهلريمنيوطيقا املتعذر جتاوزه: ومن أخرى، إىل أنه لي  بوسع الظاهراتية أن اهلوسرلية، تبقى الظاهرا

  .12يف هيئة تأويل ما حلياة األنا"تطبق برناجمها املتعلق بالتشكل دون أن تشكل نفسها 

، 13ريا إياها بالسبيل القصالوجود والكينونة مسميً  ا إىل طريقة هايدغر ملقاربةفريكور قد وجه انتقادً 
ا أن يبلغ إن الطريق الطويل الذي أقرتحه يطمح هو أيضً الطويل مبينا إياه: "ا بطريق جديد أمساه بالسبيل مستعيضً 

ي تعاقب ا فرياعا متدرجً علم الكينونة أو علم الوجود(. ولكنه يبلغ إليه بلوغً بالتفكر إىل مستوى األنطولوجيا )
 التفكر. وإن الشكل الذي أفصح عنه يف ختام هذا املقطع ال (، ومن  ممقتضيات علم املدلوالت )السيمانطيقا

(، منعتق يف األساس من كل تطلب منهجي، ن اإلتيان بعلم الكينونة مباشر )أنطولوجيا مباشرةيصيب إال إمكا
فالواضح أن ريكور يصر على ضرورة اإلعتماد  ."لتأويل اليت ينشئ هو هلا نظريتهاومنعتق بنتيجة ذلك من دائرة ا

 .14ةلدائم على معطيات اللغة ومعطيات التفكـر يف الــذات العارفـا

ا من منهج يراه ريكور ضروريً تائج انتزاعية بدون توسط معريف خالصة االنتقاد أن هايدغر يصل إىل ن
 ونضح لغوي. 

ا من النصوص، أو أن  من السؤال عن الشرط الذي به ميكن الذات العارفة أن تفهم نصً بداًل ذلك أنه "
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وتجدر الإشارة إلى أن الفيلسوف الفرنسي وصم فسارة  158مشير باسيل عون: ن.م الصفحة ـ  13 

هايدغر بالسبيل القصير لأن " علم كينونة الفهم إذ يعرض عن مناقشات المنهج، يحمل نفسه توا إلى 

فيه فعل الفهم لا كنمط في المعرفة، بل كنمط في  مستوى علم كينونة الكائن المحدود ليستطلع

الكينونة ويجري الإنتقال إلى هذا المستوى بتحول مباغت في الإشكالية. فبدلا من السؤال عن الشرط 

الذي به يمكن الذات العارفة أن تفهم نصا من النصوص، أو أن تفهم التاريخ، يجري السؤال عن جوهر 

 صلب كينونته." الكائن الذي يقوم فعل الفهم في
 

 .159مشير باسيل عون: ن.م الصفحة ـ  14 



فهم التاريخ، جيري السؤال عن جوهر الكائن الذي يقوم فعل الفهم يف صلب كينونته. وهكذا تصبح مسألة ت
الذي يوجد يف حال  DASEIN" ل بنية هذا الكائن، أي اإلنسان "الكينونة القائمةمن حتلي اهلرمنيوطيقا جزءً 

أخرى، وهي أن ريكور يرى بأن  واملالحظ أنه عني العيب الذي خخذه عليه غادامر فقط من حيثية 15الفهم"
هايدغر انتزاعي رامي إىل إثبات الكينونة، أما غادامر فرياه غري مبال حبجية املنهج الفهمي اليت مير عليها مرور 

 الكرام واليت يراها كمسبقة إثباتية حملورية الكينونة.

عندما يصبح الفهم قاق "شتخيلص األستاذ الزين إىل أن الفيلسوف ريكور يعتمد على طاقة اللغة يف اال
COMPRENDRE  هو إدراك أو مسكPRENDRE  شامل ومجاعيCOM  لشيء ما. وهو

، وهو سانكروين أو COM-PRENDREمبعىن   PRENDRE-ENSEMBLEما يسميه 
ا ألنه خيص بنية الفهم وصيغة اإلدراك. وبعده التعاقيب يصبح الفهم هذه ا أو تعاقبيً تزامين أكثر منه دياكرونيً 

قات الكائنة بني الوحدات املؤسسة حلياة ما مثل السرية الذاتية أو البيوغرافيا كإدراك شامل حلياة املؤلف يف العال
ضوء جتاربه املعيشة وتصوره للعامل. العالقة بني التفسري والفهم يراها ريكور يف املعىن األنطولوجي كمجاوزة ال 

(. لي  ت احلدسية واجملردة )الفينومينولوجيا( أو املتعاليايةإفالتا من نسق العالمات املغلق )البنيو مناص منها 
التفسري سوى وسيط يربط فهم العالمة بفهم الذات، لكنه وسيط له أمهيته إىل درجة اختزال الفهم إىل جمرد 

   .16ت مبعىن الفهم بوصفه مسألة سطحية"تفسري صحيح ومعاجلة دقيقة للنصوص أو الرموز أو العالما

ا للتعامل مع النص وال ميكن أن ا عالئميً هبذا اخلصوص أن التفسري ال يعدو أن يكون مسلكً زبدة الكالم 
ا باملعىن الصحيح للكلمة. فالفهم تفاعل للذات العارفة مع العالمات والرموز واإلشارات بتوسط يعترب فهمً 

 التفسري واليت ال ميكن أن تكون إال داللية.  

حث يف ثنايا النص عن حركة داخلية تنظم وتنسق األثر وعن طاقة هذا البفاملعول عليه يف التأويل هو "
شيئيته. وهذه احلركة املزدوجة  ندفاع خارج ذاته يف سبيل إيداع عامل هو مادة النص أواألثر يف سبق ذاته أو اال

 .17ص"أو العمل الفعلي للن ʻنشاط النصʼامية الداخلية والقصدية الربانية( تؤس  ما يسميه ريكور الدين)

 جتاوز مزالق غادامر الذي ظل بقيت اإلشارة إىل أن هذا الطريق الذي اختاره الفيلسوف ريكور حماواًل 
( وهايدغر )علم خاضعا هلواج  كل من ديلثاي )حل مسألة أصل العلوم اإلنسانية واألصح القول الروحية

 ( كانت ناجحة إىل أقصى احلدود.الكينونة
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ال يشري إىل علم التأويل أو قواعده، وال إىل املنهج املعريف للعلوم  فالفهم عند هانز غيورغ غادامر
اإلنسانية كما هو عند ديلثي، إمنا هي فعل فلسفي نواته: كيف تتيسر عملية الفهم وتكون ممكنة؟  م ما هو 

 18الفهم؟

الباحث عن ذلك أنه ال يرى من موجبات املعرفة يف العلوم اإلنسانية اعتماد النهج املنطقي االستقرائي 
، بل يرى األقرب هلذه املعرفة هو اإلستقراء الوجداين 19ستندة إىل املالحظة التجريبيةالقواعد واألحكام والقوانني امل

النفسي، حيث تبىن توجه الفيلسوف هريمان هيلمهولت  خبصوص املعرفة يف العلوم املتعلقة بالروح. عند 
زة على التجربة الذاتية النفسية والبعد التارخيي للمعرفة خبالف هيلمهولت  اإلستقراء يف هذه العلوم تكون مرتك

ا هبذه الوجدانيات وكذا باحلركة التارخيية ألن التجربة تكون اإلستقراء القائم يف العلوم الطبيعية الذي ال يهتم كثريً 
لروحية اليت ترتكز وليدة الفرضية، وإذا جنحت فقد جنحت كمعيار استقرائي علمي يف املستقبل، خبالف املعارف ا

والفيلسوف غادامر تبىن نف  الطرح بل حىت أنه طفق ينتقد  20وجداين وكذا احلركة التارخييةعلى البعد الفردي ال
عند نسيب ألنه يشري باحلرف إىل أنه "الفيلسوف ديليت لتأثر هذا األخري بالتوجه الفلسفي الوضعاين وإن بشكل 

م الطبيعية والتجريبية ذات أساس منطق ميل، فإنه يهتم إىل حد ما مبفهوم ديليت الذي تأثر كثريا مبنهجية العلو 
الروح، فاإلرث الرومانسي واملثايل الذي ميلكه يف مواجهة التجريبية اإلجنليزية، ذلك أنه مل يتوقف قط عن 

لتفكري متعلق اإلحساس بالزهو ألنه يعيش داخل االستقراء احلي والذي مييز املدرسة التارخيية عن أي طريق من ا
 .21الطبيعية أو القانون الطبيعي بالعلوم

ا فانتصاره لرأي الفيلسوف هيلمهولت  راجع إىل النشأة الفكرية اليت عرفها غادامر ذلك أنه كان مهتمً 
ولسنوات خلت بالفن وانآداب بل حىت أن هذا املبحث ضمنه يف الباب األول املتعلق بتجربة الفن، حيث يرى 

توجه النفسي هو املفتاح األساس للتعاطي معها، وهو عني ما حاول إثباته يف مقام التأسي  احل  املرهف وال
 نري التوجه الوضعاين يف الفلسفة.ا حتت ا بذلك طروحات ديليت الذي كان واقعً لنظريته يف اهلريمنيوطيقا رادً 

ذي حيكم منطقة الشرق ا خلية االستفهام الريكورية مساعدة أكثر يف جتاوز اإلعضال الوجداين الواقعً 
األوسط، وينهي أزمة الداللة السياسية للتصرحيات والسلوكات، إال أن البعد التأرخيي للفهم الذي دافع عنه 
الفيلسوف غادامر يظل أداة مساعدة يف استيعاب الكثري من اخلطابات والعالئم واإلشارات اجليوسياسية اليت 
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ه فالفهم مبا هو فعل تارخيي، ال ميكن أن يتعاطى مع اخلطاب إال تتحرك يف قلب جغرافية الشرق األوسط، وعلي
ا بالزمن احلاضر، وال وجود له خارج التاريخ. وأن املفسر يف سياق متطلبات العصر، وهلذا فإن الفهم يرتبط دائمً 

رأي ا لفخالفً  .22ع ذلكا خيتص بعصره جيب أن ال ينفك عنه، بل ال يستطيا خاصً مهما مست مهته يظل له فهمً 
املذهب الفلسفي التارخيي الناشط يف القرن التاسع عشر، رأى غادامر أن تارخيية انتساب اإلنسان إىل الزمان 

 .23العائق يف تعطيل عملية الفهم ا أن تكون هيواملكان هتيئ له القدرة على الفهم األفضل، عوضً 

سان أن يسيطر عليه أو أن كما أن تاريخ الفعل يصيب أعماق الفهم اإلنساين حبيث ال يستطيع اإلن
يفرغ من اإلحاطة به. وكلما أدرك اإلنسان يف وعيه األعمق حقيقة األثر الذي ينشئه تاريخ الفعل يف فهمه لواقع 
التعابري اإلنسانية املتنوعة، أيقن أنه خاضع للتاريخ خضوعا يستحيل معه اإلملام بشمولية هذا اخلضوع. فلي  من 

ح للتاريخ يضبط هذا الفهم ويوجهه. ولشدة تأثري هذا الوعي يف مسرى الفهم فهم إنساين من دون فعل صري
 .24نونة التاريخ يف جـوهـر قوامهاإلنساين، قال فيه غادامر إنه أكثر من وعي للتاريخ بل قل إنه كي

فتجاوز املنطق االستقرائي الغالب يف املنطقة وباخلصوص عند الدائرة االعتدالية، إىل منطق االستفهام 
البينية، وينهي حالة االحتقان  ا يف تدبري األزماتاألنطولوجي املرتكز على األصل اجلغرايف، يساعد كثريً 

لك املكنز " ال إىل جلب ذلسقف التأرخيي يكون مرجوعه إىل "املعاصرةا، مع الرتكيز على أن ا" واقعً "املصطنعة
ورة اهلريمنيوطيقية عند غادامر يوطيقية األساس فالدسيؤدي إىل انفصام يف الدائرة اهلريمن التأرخيي الطويل، ألنه

تدور حول ثالثة أقطاب: املؤلف التارخيي، واملفسر الذايت، والنص يف معناه الكلي. وهي دائرة ال تنتهي وكل "
سؤال فيها يؤدي إىل سؤال جديد. فاملفسر يتحرك حركة دائبة من الفهم املسبق للنص، ومن معاين تارخيية متغرية 

الظرف التارخيي للمفسر. ومن املفسر إىل التعاطف العقلي مع املؤلف وهكذا يف حركة ال تنتهي. ورمبا تكون إىل 
 .25"منهج البنائية القائم على النظامالدائرة اهلرمنيوطيقية هذه هي أهم ما تربز فيه املفارقة بني منهج التأويل و 

شيء من التنقيح عن دورة هايدغر ذلك أنه يف وهذه احللقة اهلريمنيوطيقية عند غادامر هي مقتبسة مع 
سوف نعمل على أخذ التوصيف املمنوح للدائرة اهلريمنيوطيقية عند لنقض والبناء يوضح غادامر بأنه "مقام ا

نية الدائرة، حيث ما  ب تكتسبهاهايدغر، حىت نعمل على االستفادة منها خبصوص الداللة األساسية احلديثة واليت 
ميكننا جتاهل هذه الدائرة واليت نصفها باملفرغة، فالدائرة تستبطن يف داخلها اإلمكانية اإلجيابية " ال كتبه هايدغر
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ملعرفة الشيء األصلي، فال ميكننا اإلستفادة من هذه الدائرة بشكل جيد إال إذا جعلنا التفسري هو هاجسها األول 
بالرؤية والتمكن، خاضعة لتخمينات أو مفاهيم  والدائم واألخري وأن ال جنعل مكتسباتنا، أو مسبقاتنا املتعلقة

  .26شعبية. ولكن بتأمني األمانة العلمية حبملها على الفهم املتأيت من األشياء ذاهتا"

 على وجود هكذا فغادامر يرى بأن هذا الكالم ال مينحنا رؤية عمالنية نآلية الفهم، وال حىت يعطينا دلياًل 
ألنطولوجية هلا، واحلال أن ما أقدم على قوله هايدغر يظل من مستلزمات الفهم دورة بقدر ما يدافع عن اإلجيابية ا

فأي مفسر حيرتم نفسه ال بد له من أن يتخلص من األفكار املسبقة الغري الصحيحة واملبتسرة ويتعاطى مع 
ى منط ما يعرب عنه هايدغر لي  تعليمة خمصصة ملمارسة الفهم، وإمنا يصف باألحر  27"املوضوعة بتجرد أكرب

إجناز التأويل الذي يبتغي إرادة الفهم. ال تكمن عتبة التفكري اهلريمنيوطيقي اهليدغري يف تبيان وجود حلقة 
بديهي  –كما هو   –( وإمنا كيف تنطوي هذه احللقة على داللة أنطولوجية إجيابية. يبدو أن هذا الوصف )الفهم

 لكل مؤول يعي جيدا ماذا يصنع. 

حيح أن يتجنب اعتباطية القرارات الطائشة والتحديدات اليت تفرضها عادات ينبغي على كل تأويل ص
اليت تعاجل ا سديدة من منظور الفيلولوجي و باعتبارها نصوصً وجه انتباهه إىل األشياء نفسها )الفكر املرتسخة وي

 .28"بدورها األشياء نفسها(

رغة بشرط أن نرتكها كما هي، تتوارى ال ينبغي اخلفض من قيمة احللقة إىل رتبة حلقة مففهايدغر يقول "
فيها اإلمكانية اإلجيابية للمعرفة األكثر أصالة واليت ال ميكن إدراكها بصورة حقيقية إال إذا اقتنع التأويل بأن 
نشاطه األويل والدائم والنهائي لي  هو التخلي يف كل مرة عن مكتسبه املسبق ومدركه وتصوره السابق لصاحل 

  .29"العلمي انطالقا من األشياء نفسهاشة أو تصورات شعبوية وإمنا تأمني احملور نزوات وقرارات طائ

 –يف إطار هم أنطولوجي  –مل يهتم هايدغر مبشكلة اهلريمنيوطيقا والنقد التارخيي، إال من أجل أن خيرج 
هوم الوضعانية اخلاص البنية املسبقة للفهم، وعليه فبمجرد أن تتخلص اهلريمنيوطيقا من العراقيل األنطولوجية ملف

وهذا عني ما حاول غادامر أن يقوم به من خالل تأسيسه  30بالعلم، فإهنا تستطيع أن تعيد للفهم بعده التارخياين
حللقته اهلريمنيوطيقية يتعلق األمر برتكيز النظر على الشيء قصد جتنب كل غواية قد يفرضها املؤول على نفسه. 

                                                 
26  - Hans-Georg Gadamer : op.Cit, p. 287. 
27 - Hans-Georg Gadamer : op.Cit, p. 287. 
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التصور، ينجزه قبل أن يسقطه على األشياء. فهو يتصور باستحضار مسبق  ا منفالذي يريد أن يفهم يشكل نوعً 
( للنص. لكن هذا األخري ال يظهر بدوره إال إذا قرأنا النص بنوع ل مبجرد ما يظهر املعىن األصلي )األولملعىن شام

صور القبلي واملسبق من جوانية اإلنتظار خبصوص داللته الدقيقة. إن فهم ما هو موجود هنا يتم عرب إعداد هذا الت
 .31"رة كلما تقدمنا يف اخرتاق املعىنالذي ينبغي أن خيضع للمراجعة املستم

ا فبتدوير الفهم إىل هذا السقف سيجر االطمئنان إىل دائرة اجلوار، ومبنطق عقالين صرف يقطع استدالليً 
ات، بل إىل السلوكيات املستفهمة  ال ميكن تدبري املنطقة بالرجوع إىل املاهيمع املاهيات املختلفة، ألنه عقاًل 

 بشكل عقالين سليم. 

عوملي جديد يتحرك يف نف   فمعادلة اإلنعكاسية اليت نطمح إليها هي يف تسريع وثرية إحداث تصور
" وينخره من الداخل دون ارهتان معريف له، مبعىن أنه حركة معرفية جوهرية تظهر النقيضية جمال "التصور القائم
 .ر القائم ليتحول يف خضم صراع وجودي إىل تصور جديد أكثر اعتدااًل الذاتية يف التصو 

عتوار تصوري إن كان " مرجوعه الذلك أن تولد "التصنيفات السياسية" و"أقنمة االصطفافات  اإلقليمية
ى " مبا هو جمال صراعي أخذ يفرض نفسه علال احلرك " إال أنه مزبور الدليل يف "اجملال العوملياجملله سند يف "
 اجلميع.

فاملشكلة األساس أنه يف جغرافية الشرق األوسط ال يستدخل الشأن العاملي إال مبا هو أرض معركة 
مصاحلية صرف، مما يؤدي إىل تقوية وجتذر االصطفافات اإلقليمية، واإليغال يف األزمات البينية، يف حني أن 

ر السياسي، دون صياغة القرارات احمللية، فهذا يتغىن ا ال تقرأ إال يف مقام الشعالنماذج اإلقليمية الناجحة عامليً 
بصالبة االحتاد األورويب، وهذا يبدي إعجابه بالقفزة الصينية، وانآخر جتره التحالفات اليت تتولد يف رحم دول 

 الربيك ، كما لو أهنا ليست مثرة اهلاج  العوملي نفسه. 

 انآن:  ا االشتغال على جمالني تبصرين يف نف  لذا يضحي حيويً 

، التبصر االسرتاتيجي املتحرك من بني مسام الفكر الكربوي احلاكم على العامل ليحقنه بتصور ممانع أواًل 
 جياريه يف االجتاه دون صدام أساسي، وإن كانت مثة معارك صغرية تقع يف التشخصات. 

مانع إىل خط نقدي فكري  من الرتكيز على إسالمية املعارف اإلنسانية، يتحول الكائن املمبعىن أنه بداًل 
 تفاصيل الفكر اإلسالمي كمستلزمات فكرية عقلية تتواءم مع العقل العوملي نفسه، فيكون قد وعمالين، مدخاًل 

" ذوات ال من مفاهيم "احلرم" و"احللية" و"الكراهةا مع أصل تولده دون أن يتخلى عن هويته، فبدقطع مرحليً 
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، كما أنه ا يتهاتر عقاًل " الوجوديان، فما يتهاتر شرعً النقض" و"اإلثباتة الشرعية يستعاض عنهم بأفهومي "احلمول
 . ا ينبين عقاًل ما ينبين شرعً 

ليتحول اخلطاب العوملي اإلقليمي إىل خطاب إنساين عقالين نقدي يف الصميم، يتحرك مع أشياء العامل 
ألنه ية يف محى املشهد العاملي لعوملحتت سقف العقل، ليخلق كوة معرفية كربى تستطيع أن تناطح التصورات ا

 ا على املقدرات العقلية بغض النظر عن تلويناهتا اإليديولوجية. ا مفتوحً أضحى مشهدً 

ا، التبصر الفعال الذي يتحرك وفق مدار الفاعلية احلضارية يف العامل والذي ال يرهتن ال إىل سقف ثانيً 
ا هبذا اخلصوص، وولوج تصورات كربى متناقضة جزئيً  اإليتيقا وال إىل سقف األخالق، فاملشهد العاملي يعرف

ا ال الكائن اإلقليمي إىل دائرة هذا اجلدل لن ينضج مثرة، بقدر ما أنه سيحافظ على معامل التميز الوجودي، طبعً 
 م.   ندعو إىل التخلي عن األخالق والقيم التعايشية ألهنا من املكونات اهلوياتية الثابتة واإلمسنت املقوي ألي التحا

فالتبصر الفعال هو وعي ذايت بأن مدار األمور هو مدى التأثري يف املشهد العاملي، ليقوم بتحوير حركة 
ا يركز يف الذهن، وال صفة حيملها املرء كما سري التأريخ املعاصر حنو جادة الصواب، والفعالية ليست تصورً 

 كربوية، فرؤية األمة للعامل هي رؤية ذاتية بالضرورة.  "يجية اهنمامية حىت يصري العامل "أنااحلقيبة، بل هي اسرتات

فالسري يف األرض سري برهاين ال سعي تعلمي وحسب، ومن هنا يكون للكائن املمانع سلطة معرفية ألن 
" العوملية كما هي مطروحة، ة ملئى بالتوجهات النقدية ألصل "الفكرةا، فاجلغرافيات العامليا عومليً ا وجوديً خيلق تيارً 
 ا يتم صوغها يف املنظمات الدولية واملنظمات الغري حكومية. وكم

" موحد خللق توازنات عوملية جديدة، بدال من عالية احلضارية أن يلملمها حتت "إطاروميكنه من جهة الف
فالتبصر االسرتاتيجي يسمح للكائن اإلقليمي الشرق األوسطي ت ترفع هنا وهناك دون أثر فعلي. ارهتاهنا ألصوا

 ا، والتبصر الفعال يسمح له باحلركة يف ملعب املستضعفني تقوية. حرك يف ملعب املستكربين نقضً أن يت

مها جناحي حركة ال يتناسب االستغناء عن أحدمها لفائدة انآخر، ومن هنا األوسطية مبا هي اسرتاتيجية 
وضع جديد، وهذا عني ما تقاربية للحديات الوجودية تظل نافعة، تساعد يف إسقاط التموضعات احلدية خللق مت

 أمسيناه خبلق مشرتك إنساين جديد. 

اعتماد املبادئ السبع للسياسي الصيين احملنك دينغ شياو بينغ الذي فتح الصني على العامل  وميكن ابتداءً 
ا، تعامل مع ، راقب وحلل التطورات بكل هدوء، وثانيً أو العك  فكالمها يصح عندما أكد على ما يلي: أواًل 

ا، إخفاء املقدرات الذاتية وتفادي بقع الضوء ا، تأمني الوضع الذايت، ورابعً الت بكل أنة وبسرية تامة، وثالثً التحو 



، ملا 32ا، اجتهد يف حتقيق األهدافا، وسابعً ا، ال تضحي قياديا هنائيً ا، عدم إثارة االنتباه، وسادسً العاملية، وخامسً 
 يسمح بتأصيل جديد للحراك العوملي.

سادس ال خيلو من أمهية ألن التمدد العوملي حيتاج إىل تشاركية مطلقة بال شرط، ال التخندق يف فاملبدأ ال
 اهلرميات الناسفة لنفسها أوال، قبل أن تنسف غريها.  

اعتماد  - 1واالنطالق من األس  الثالث من أجل فاعلية أكرب يف العامل احلديث تتقوم على ثالث: 
للقطع مع األنسجة االجتماعية اليت تعتمد الزبونية والعالقات األسرية الفوقية أو ما  احلكامة املبنية على الكفاءات

والسلم األهلي ألنه الفضاء احليوي الذي يؤدي إىل  - MERITOCRACY ،2يتوافق على تسميته 
رتئي احلراك يف بناء األمة كما الدولة يف إطار مفتوح ومتعايف من األزمات املتخندقة يف املصلحيات الضيقة، واليت ت

املستنقعات األزموية للحفاظ على مصاحلها، وخلق احتقان اجتماعي يف الغالب لي  يف كبري إلزاحة األنظار 
 3على املوضع األساسي واحليوي للخروج من األزمات، حىت صارت تأبيد األزمات خبزا يوميا هلكذا عقليات، 

املشاكل واألزمات على حد سواء، دون احلفاظ على ذلك الصراحة بوصفها مقوم أخالقي عايل اجلودة لتدبري  –
الغموض السليب من سلوكيات اجتماعية هدامة، فال استقرار يتأصل خارج معامل الصراحة األخالقية، وإال فإن 
الكائن املمانع بدال من أن يشتغل على بناء نفسه يقضي عمره يف تدبري األزمات اليت تولد أخرى حىت يضيع 

  .33ول أخرى خطوات كبرية إىل األمامي يف صدامات بينية، يف الوقت الذي تتقدم فيه دالشوط التأرخي

ومن هنا بدال من أن خيضع الكائن اإلقليمي الشرق األوسطي لشرط املكان التولدي ينفتح على الكون 
 مبا هو موجود مطوي، تتأثر به مجيع األمكنة.

 

 

                                                 
32 - Kishore Mahbubani : Can asians think, Marshall Cavendish Editions, fourth edition,  

2009,  p 201   « (1) lengjing guancha, observe and analyse developments calmly; (2) 

chenzhuo yingfu, deal with changes patiently and confidently; (3) wenzhu zhenjiao, secure 

our own position; (4) taoguang yanghui, conceal our capabilities and avoid the limelight; (5) 

shanyu shouzhuo, keep a low profile; (6) juebu dangtou, never become a leader; and (7) 

yousuo zuowei, strive for achievements »    
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