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 بقلم / رمضان الونـد 

 

 ھا نحن أوال نستقبل عاما جدیدا ... 

ثم نتابع طریقنا فنعود  وقد تعودنا في مثل ھذه المناسبة من كل عام أن نتوقف قلیال لنسجل بعض خاطراتنا
إلى ما كنا فیھ من سعي یومي إلى الرزق .. واستمتاع ببعض ما توفره لنا الظروف من فرص االستمتاع 

 والبھجة ...

وتتعاقب األعوام التي جعلنا لكل منھا بدایة ونھایة .. نحس بھا نحن دون أن یبدو علیھا ما یدل إلى أنھا 
 تحس بنا. 

تعدو أن تكون تسمیة لعدد معین من دورات الكرة األرضیة حول نفسھا وحول  واألعوام في حقیقتھا ال
 الشمس .. األیام فیھا ھي دورات األرض حول نفسھا .. واألعوام فیھا دورات األرض حول الشمس. 

 *************** 

وماذا یعني أن نتوقف لكن السؤال الذي یلح علینا في مثل ھذه المناسبة ھو : لماذا نحتفل بقدوم العام الجدید ؟ 
دورة من دورات األرض حول نفسھا أو بعد دورة واحدة كاملة  ۳٦٥لنسجل بعض المالحظات مرة بعد 

 حول الشمس ؟ 

ھل نحتفل بقدوم ھذا العام تعبیرا عن الفرح في أننا قضینا العام الفائت ونحن أحیاء ؟ أم أننا نحتفل بالعام 
 أن نتجنب مفاجآت الغیب فال نستقبل رسول الموت إلینا ؟ الجدید على أمل أن نستمتع بھ كامال و

الواقع أننا نحن الذین ابتدعنا مقیاس الساعة والیوم واألسبوع والشھر والعام والقرن ... ونحن الذین استعنا 
بدورات الفلك في أرضھ وكواكبھ الشمسیة وفي الشمس نفسھا بل وفي المجرات السابحة في الفضاء 

رات العمل والبطالة ، والنوم والیقظة ، ولنطبع حیاتنا بطابع اجتماعي معین ولنحدد لنعین فتالعریض 
 المراحل التي یحاسب الواحد منا فیھا على عملھ أو یعفى فیھا من الحساب .. 

وبعبارة أخرى .. نحن الذین ابتدعنا مقاییس الزمان ألننا اكتشفنا منذ فجر التاریخ حاجتنا الماسة إلى ھذه 
 س . المقایی
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ولو أننا فقدنا ھذه الوسیلة في حیاتنا الیومیة ألفلست حضاراتنا وفسد النظام في أیامنا وضاعت كل 
 االنجازات التي حققناھا. 

 إن قیاس الزمان ھو في الواقع الوسیلة األساسیة والضروریة لبناء حیاتنا منذ نخرج إلى الدنیا حتى نفارقھا.. 

الجدید تعبیرا عن سرورنا بانقضاء عام مضى ونحن أحیاء .. وال نحتفل  واذاً فنحن ال نحتفل بقدوم العام
بقدوم ھذا العام على أمل أن نجتاز ایامھ ونحن أحیاء وحسب .. بل نحتفل بھ أیضا وبصورة أساسیة 
 باعتباره شاھدا ھاما من شواھد الطریق في حیاتنا الدنیا . ونقول في حیاتنا الدنیا ألننا في اآلخرة لن نحتاج
إلى عد األیام والشھور واألعوام ألننا نكون قد انتقلنا إلى عالم الخلود .. بعضنا یخلد في الجنة وكثیر منا 

 یخلد في النار اال أن یشاء هللا . 

 ******************** 

اعیة فاذا كان االحتفال بقدوم العام الجدید قد أصبح جزءا أساسیا من أجزاء حیاتنا الفكریة والخلقیة واالجتم
كما أصبح ضرورة لتسجیل انجازاتنا العلمیة وابداع علوم وفنون في مقدمتھا علوم التاریخ واالنسان 
والطبیعة والفلك والحیاة ... اذا كان ھذا وذاك شیئین في صمیم معنى االحتفال بالعام الجدید ، فان من 

ذا للمظاھر أو سعیا إلى الشھرة أم ملئا الطبیعي أن نتوقف قلیال أو كثیرا ال لنقول بعض ما یمكن أنیقال انقا
للفراغ  ... بل نتوقف ونقلب الوجھ في جد وصدق وحرارة فیما حولنا وفي أنفسنا سعیا إلى تصحیح ما 

 یمكن تصحیحھ من سیرتنا الحضاریة . 

دید أي دور العام الجدید یجب أن یعني فكرا جدیدا .. فاذا لم یكن ھذا الفكر الجدید فقد بطل أن یكون للعام الج
 إیجابي . 

 وھنا نتساءل ما ھو الفكر الجدید الذي یمكن أن یوحي بھ قدوم عام جدید ؟ 

 ویأتي الجواب عن ھذا السؤال حین نتذكر الحقائق األساسیة التالیة : 

االنسان حریة مسؤولة .. واإلنسان وعي أصیل متجدد .. واالنسان ، كل انسان ، عنوان على جھد مستأنف 
 لمسیرة البشریة فتوة وشبابا وفرصة لإلبداع المستمر. العطاء ا

فاذا وقرت في ذھننا صحة ھذه الحقائق فقد وجب أن نسقط من عقولنا وقلوبنا ظاھرة عبادة الماضي وكل ما 
یرمز إلیھ .. واسقاط عبادة الماضي ال یعني التنكر لكل ما جاء فیھ وتجاھل كل ما بسطھ وطرحھ من اآلراء 

عني أن یعاد النظر في كل ما جاء بھ ھذا الماضي وتقبل بعض ھذا الماضي أو أكثره على والمواقف بل ی
 علم وبوعي أصیل وبادراك ألھمیة تقبلھ. 

وحتى ال بلتبس األمر على القارىء نقول لھ : إن الفكر الجدید النابع من الحقائق المقررة المذكورة في فقرة 
باع أي موقف وتقلید أي سابقة لمجرد أن ھذه السابقة وذلك الموقف سابقة یعني أن نحذر التسلیم بأي رأي وات

 أو الرأي ھي جزء من الماضي وبعض من مخلفاتھ ...



۳ 
 

ان من یدین بالوحدانیة لمجرد أن أباه قد حملھا الیھ ھو الذي یتنازل عن حقھ في الحریة ویتجاھل واجبھ في 
 تحمل المسؤولیة . 

وأن من یتمسك بتقلید من التقالید أو یتعلق بعادة من العادات لمجرد انھما نازالن من جیل سابق یفتقد وعیھ 
 األصیل المتجدد . 

إن السر في استمرار الحضارة البشریة ھو في ھذا الجھد المستأنف مع كل جیل وفي كل شخص العطاء 
 المستمر فیھا.  المسیرة البشریة فتوتھا وشبابھا وتوفیر فرصة لإلبداع

 ***************** 

والجدیر بالذكر أن بعضنا قد ال یدرك أھمیة ھذه المالحظة التي نسجلھا .. والواقع أن تاریخنا العربي 
االسالمي لم یفقد قدرتھ على االحتفاظ بدوره الخالق المبدع منذ بدأت أجیال سابقة في التنازل عن حقھا في 

 ھا في االبداع والتغییر المتصل . حریة التفكیر وفي تجاھل واجب

لقد حورب العقل العربي االسالمي بدعوى فقدان الكفاءة والقدرة على العطاء .. وفي ظل الزعم بأن االباء 
 واألجداد قد استنفدوا كل موارد التفكیر ومصادر االبداع والتجدید ...

رتھا وشجاعتھا تحت تأثیره ، توقف ومنذ شاع ھذا الوھم المریض وشلت بسببھ العقول وفقدت القلوب حرا
 االجتھاد .. وجحدت المسیرة العلمیة .. وانغلقت ابواب المعرفة في میدان الطبیعة والنفس والفضاء الكوني. 

 ومنذ شاع ھذا الوھم ماتت العزائم وانتشر الشعار الذي یقول : " لیس في االمكان أبدع مما كان ". 

 ****************** 

ألجیال الماضیة بھالة من التقدیس .. وتضمنت صور العبقریة عند اآلباء واألجداد .. وتبددت ھكذا أحیطت ا
شجاعة األجیال الالحقة فأصبح العلم نسخة مكررة للماضي .. وأصبح الدین طقوسا مكررة فقدت روح 

 العبادة الواعیة وحرارة االیمان ووضوح الیقین. 

اویة التي انكشف فیھا عوارنا وانفضحت فیھا مواطن التخلف في والعجیب المدھش أننا بعد التجارب المأس
 عقولنا وأخالقنا ال نزال حتى یومنا ھذا نتصرف في ضوء قول الشاعر : 

 قد قیل ما قیل إن صدقا وان كذبا 

 فما اعتذارك من قول اذا قیــال      

 ********************** 

في مثل ھذا المناخ الفكري المتخلف أصبح االقدام على نقد من یسمون عمالقة الفكر ، ممن أصبحوا جزءا 
من الماضي ، مغامرة غیر مأمونة . فإذا قیل للناس : ان أدب الدكتور طھ حسین ھو في جوھره ترجمة 

 لبعض أدب الغرب ... وان فكره ھو بعض ما تعلمھ من الغرب .. 
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أن عباس محمود العقاد لم یكن أكثر من قابس نار التقط جمراتھا من تراث الماضین من وإذا قیل للناس 
 اآلباء واألجداد أو من بعض ما جاءت بھ الثقافات الوافدة . 

واذا قیل للناس أن شعرنا الحدیث ومسرحیاتنا التي تقدم لجماھیرھا ھي اخالط من سرقات أو ترجمات أو ما 
 یسمى باسم االقتباسات ... 

واذا قیل للناس أن كل المشكالت التي نتعرض لھا والمتاعب التي تنزل بنا ھي حصیلة تقدیسنا لمسلمات 
 وآراء قیل لنا أنھا صحیحة وأنھ ال یتأتیھا الباطل من بین یدیھا أو من خلفھا ...

ھراطقة  إذا قیل للناس ھذا كلھ قامت قیامتھم ولم تقعد .. ورفضوا كل ھذه األقوال واعتبروا أصحابھا
 ووصفوھم بالجھالة أو نكران الجیل ...

 ****************** 

وقد كان من نتائج ھذا التقدیس غیر المبارك للماضي أن الجیل المعاصر في كثرتھ الساحقة فقد روح 
المبادرة والرغبة في اجادة العمل .. فھو ال یتقن التفكیر .. وال یعرف لغتھ .. وال یجید االحاطة بالعلوم 

 وافدة .. وال یلتقط من تراثھ غیر جذاذات متناثرة ال رابطة بینھا وال وحدة . ال

 إن السطحیة واالرتجال والتسلق على نتاج اآلخرین ھي الصفات الظاھرة في فكر ھذا الجیل وفي أخالقھ. 

 ******************* 

یعني أن نتنكر لكل ما جاء بھ مرة أخرى نقول : ان الفكر الجدید الذي یجب أن یوحي بھ كل عام جدید ال 
اآلباء واألجداد وال تجاھل ما حققوه .. ولكنھ یعني االرادة الجادة الستیعاب ھذا الماضي أو ھذا الذي یفد 
إلینا من الخارج  ثم ننقیھ بحیث نفصل القمح من الزؤان ... والجید من الرديء .. واألصیل من المكرور 

التي تقضي بتبني األصیل والجید والقمح السلیم على علم وبوعي وفي    التافھ .. ثم تأتي المرحلة الثانیة
 ضوء التجربة والخطأ ...

وبتعبیر آخر أن موقفنا من الماضي ھو الموقف االیجابي الذي یعري أجیالھ من أوھام القداسة ... ومن 
نادى بھ اعالمھ  بل صفات العصمة فال تعود الشرعیة تسلیما أعمى بما قالھ فقھاء األمس وحققھ رواتھ و

الشرعیة الحقیقیة ھي التي تصدر عن موازین تضعھا عقولنا نحن ، وفھوم نحققھا نحن ، وعن جرأة فكریة 
 روحیة نناقش بھا ما جاءنا من اآلباء واألجداد وانتھى الینا من ثقافات الغرباء ...

 ****************** 

یوحي بھ قدوم عام جدید یعني أن یكون أدبنا شعره ونثره،  وزیادة في اإلیضاح نقول : أن الفكر الجدید الذي
 وموضوعاتھ من صنع أیدینا نحن ونتاج عقولنا نحن وحصیلة تجاربنا االجتماعیة والمادیة والعاطفیة نحن. 
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ذلك أننا نحن أبناء ھذا الجیل المعاصر ... ونحن المسؤولون عن بناء حضارتھ .. فاذا حوكمنا یوما وصدر 
أیدى أفراده .. وان ھؤالء األفراد كانوا ذوي حریة رنا قیل : أن ھذا العصر من صنع حكم على عص

 وأصالة في تقریر ما قروره وابداع ما أبدعوه بل وفي اقرار ما أقره آباؤھم وأجدادھم السابقون . 

 *********************** 

 ل المستنیرة . أن تقلید اآلباء على غیر بصیرة أمر شجبھ وحي السماء ورفضتھ العقو

من اعالن شجبھ في عدد من اآلیات القرآنیة منھا على سبیل التمثیل ال الحصر أما وحي السماء فقد أكثر 
من سورة المائدة : " واذا قیل لھم : تعالوا  إلى ما انزل هللا والى الرسول  ۱۰٤قولھ تبارك وتعالى في اآلیة 

 آباؤھم ال یعلمون شیئا وال یھتدون ؟! ".  قالوا : حسنا ما وجدنا علیھ آباؤنا أو لو كان

وأما العقول المستنیرة فھي التي منحت تاریخ الحضارة البشریة تنوعھا وأصالتھا وارادة التجدید فیھا .. ولو 
 لم تفعل ذلك لبقي جیل القرن العشرین على صورة الجیل الذي كان في القرن الخمسین قبل المیالد . 

 ********************** 

وخالصة القول : أنھ ال معنى لالحتفال بقدوم عام جدید میالدي أو ھجري ما لم یكن الفكر الجدید الذي 
یصدر عن الحریة المسؤولة ھو المیدان الصالح لبناء مجتمع المستقبل والستمرار أجیال العمالقة من أجیالنا 

 الماضیة . 

 

 

 

 


