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مـــــا  ١٩٨٢األســـــتاذ ميخائيـــــل نعيمـــــة عـــــام  ر اللبنـــــاينمـــــن الكويـــــت مـــــع املفّكـــــ جـــــاء يف مقابلـــــة أجراهـــــا صـــــحفي     
  تجــــــون فيـــــه أعــــــداداً ين �ســــــف لعجـــــز العــــــرب عـــــن إنتــــــاج فيلســـــوف يف الوقــــــت الـــــذي األســــــتاذ نعيمـــــة خالصـــــته: أنّ 
 ني ورجال املصارف. كبرية من املغنّ 

ــــــدو أنّ       ــــــف جهــــــده الثقــــــايف علــــــى إ ويب ــــــذي وق ــــــف الفلســــــفية مــــــن األســــــتاذ نعيمــــــة ال ــــــاج الفكــــــر وصــــــوغ املواق نت
 شبيه بنتاج األغنية أو أنواع االختصاص يف شؤون املال واالقتصاد.  النتاج الفكري الذين يؤمنون أبنّ 

ــــرأ أنّ  ويبــــدو أيضــــاً       صــــدر عنــــه كمــــا علمــــت منــــذ بدايــــة هــــذا  ي الــــذي ينــــادي بــــه األســــتاذ نعيمــــة والــــذيهــــذا ال
 . العام ال يزال هو نفسه مل يتغّري 

ون عـــــــن ويعــــــربّ  يشــــــاركون األســـــــتاذ نعيمــــــة هــــــذا الـــــــرأي غـــــــري قليــــــل مــــــن املثقفـــــــني عــــــدداً  ا يلفــــــت النظـــــــر أنّ وممّــــــ     
ـــــمتنّ  ـــــول ســـــارتر أو بيـــــاهتم يف أن يكـــــون يف مركـــــز القيـــــادات احلضـــــارية لألّم ـــــة رجـــــال مـــــن طـــــراز جـــــان ب رغســـــون ة العربي
 ني واألملان. نيتشه أو هيجل عند الفرنسيّ  أو

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

ن ضــــــو ويتعرّ  يمــــــة ابلطبــــــع يناقشـــــون النتــــــاج الفكــــــريمتهم األســــــتاذ نعمقـــــدّ  أصــــــحاب هــــــذا الــــــرأي ويف والواقـــــع أنّ      
ـــــاج االقتصـــــادي ـــــيت يناقشـــــون هبـــــا النت ـــــل املقـــــاييس ال ـــــرأي ه املختلفـــــة، كمـــــا مييلـــــون إىل علـــــى صـــــور  لـــــه وخيضـــــعونه ملث ال

ــــــــذي رين الفالســــــــفة كمــــــــا يضــــــــاعف عــــــــدد أن يضــــــــاعف عــــــــدد املفّكــــــــ يف وســــــــع التخطــــــــيط الرباجمــــــــي يقــــــــول أبنّ  ال
 من السلع اليت حيتاج إليها املستهلكون. معيناً  املصانع أو املزارع أو نوعاً 
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وقضـــــا�  نواجـــــه هبـــــا االقتصـــــاد الـــــوطين الفكـــــر والفـــــن واألدب ابلطريقـــــة الـــــيتلكـــــن هـــــل ميكـــــن أن نواجـــــه قضـــــا�      
 ة الشاملة؟ التنمية القوميّ 

ســــــني ومبضــــــاعفة عــــــدد املدرّ  صــــــل مبنــــــاهج التعلــــــيمبــــــداع األفكــــــار والفنــــــون واآلداب حصــــــيلة جهــــــود تتّ إذا كــــــان إ     
ــــإ أو فة أو عــــدم يف تشــــخيص ظــــاهرة نــــدرة الفالســــ األســــتاذ نعيمــــة ومــــن يشــــاركه مــــن حــــقّ  نّ اســــترياد خــــرباء الرتبيــــة ف

ــــــــوطن العــــــــريب ــــــــادات السياســــــــية أو ايعــــــــربّ  أن وجــــــــودهم يف ال ــــــــة وا عــــــــن دهشــــــــتهم وأن يطــــــــالبوا القي ــــــــات الثقافي لفعالي
 ؤالء الرجال. تصنع مثل ه لفالسفة ووضع الربامج واخلطط اليتعداد اابلتعاون على إ

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

ـــــــة الفكـــــــر كـــــــالفن واألدب هـــــــو حصـــــــيلة عوامـــــــل متعـــــــدّ  الواقـــــــع أنّ  لكـــــــنّ       ـــــــربامج التعليمي دة منهـــــــا مـــــــا يتعلـــــــق ابل
ـــــآت  ـــــىت تقـــــرّ واملكاف ـــــاجحني يف الفحـــــال ـــــة وهـــــير للن ـــــة وغـــــري الرمسي ـــــلّ  وص الرمسي ـــــداع الفكـــــري  األق ـــــة يف عـــــامل اإلب أمهي

مـــــــا يتعلـــــــق ابملرحلـــــــة التارخييـــــــة وظـــــــروف العـــــــيش والـــــــرتاث  -وهـــــــي األهـــــــم واألخطـــــــر شـــــــأ� -والفـــــــين واألديب، ومنهـــــــا
ا ال خيضــــــــع أكثــــــــره ملنــــــــاهج التعلــــــــيم ونوعيــــــــة التعامــــــــل مــــــــع قضــــــــا� الفكــــــــر وغريهــــــــا ممـّـــــــوالقــــــــيم والعقائــــــــد وأســــــــاليب 

 م للفائزين من املتسابقني. جيني واجلوائز الىت تقدّ متنح للخرّ  هادات اليتالش

ا حصــــــيلة ّ�ــــــ. إالفكــــــر والفــــــن واألدب أشــــــبه مــــــا تكــــــون ابلصــــــورة املنعكســــــة ىف مــــــرآة الــــــنفس البشــــــرية نّ فــــــإ وإذاً      
ا يف الوقـــــــت نفســـــــه  اإلجـــــــاابت الـــــــيت توضـــــــع بها التجـــــــارب اليوميـــــــة، كمـــــــا أّ�ـــــــونتـــــــاج املشـــــــاعر الـــــــىت تســـــــبّ املعايشـــــــة 

مـــــا ســـــواها مـــــن شخصـــــيات الفكـــــر والفـــــن  شخصـــــية أصـــــيلة مســـــتقلة عـــــن كـــــلّ  نســـــانية يف ظـــــلّ بفضـــــل امللكـــــات اإل
ـــــــ لقضـــــــا� اجلمـــــــال صـــــــالتها وطريقتهـــــــا اخلاصـــــــة يف التعامـــــــل مـــــــع القـــــــيم املختلفـــــــة ز أبواألدب يف شـــــــعوب وأمـــــــم تتمّي

 واحلق واخلري والعدل ... 

ات تنمـــــــو هـــــــا ليســـــــت حصـــــــيلة تقنيّـــــــهـــــــذه كلّ  الفكـــــــر األصـــــــيل، والفـــــــن املبـــــــدع، واألدب ذو الطـــــــابع اإلنســـــــاين،     
 د اهليمنة على هذه التقنيات. وخترج إىل دنيا الناس مبجرّ 
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ـــــــيس مـــــــن الضـــــــروري      ري الوحيـــــــد عـــــــن النشـــــــاط لفلســـــــفة ابألســـــــلوب املتعـــــــارف عليـــــــه هـــــــي التعبـــــــأن تكـــــــون ا ول
بعــــــض النــــــاس قــــــد مهــــــر يف  د أنّ الفــــــن واألدب بــــــدورمها ال خيرجــــــان إىل الــــــدنيا جملــــــرّ  نســــــان، كمــــــا أنّ العقلــــــي عنــــــد اإل

 استيعاب اجلوانب التقنية منهما. 

 يصـــــلح أن يكـــــون عنـــــوا�ً  وأدبيـــــاً  وفنيـــــاً  فكـــــر�ً  لنـــــا نتاجـــــاً  أنّ  لناها ال تعـــــينســـــجّ  هـــــذه املالحظـــــات الـــــيت علـــــى أنّ      
علــــــى  والغربـــــة هــــــذه ليســـــت وقفـــــاً  . فـــــنحن اآلن نعـــــاين غربــــــة يف الفكـــــر والفـــــن واألدب،زةعلـــــى وجـــــود أصـــــالة متميّــــــ

االقتصـــــاد  علـــــى ميـــــادين اخلادعـــــةرغـــــم بعـــــض املظـــــاهر  اً بـــــل هـــــى منســـــحبة أيضـــــ هـــــذا النـــــوع مـــــن نشـــــاطنا اإلنســـــاين،
 األبعاد املادية يف حياتنا العامة.  وكلّ  واملال والعلم التطبيقي

ه نّـــــنـــــا نفتقـــــد العنصـــــر األساســـــي هلـــــذه األصـــــالة، إنشـــــاط مـــــن أنشـــــطتنا ألنّ  نـــــا نفتقـــــد األصـــــالة يف كـــــلّ احلقيقـــــة أنّ      
 عنصر احلرية. 

ــــــى صــــــنع حاضــــــر� و       ــــــدرتنا عل ــــــا هــــــو ق ــــــة هن ــــــق ملــــــؤثّ اإلواملقصــــــود ابحلري رات عــــــداد ملســــــتقبلنا دون اخلضــــــوع املطل
 ادمة من اخلارج. مادية وأدبية وسياسية واجتماعية واقتصادية ق

ـــــة يف كـــــل شـــــيء. وافتقـــــاد� هلـــــا إ      ـــــحنـــــن نفتقـــــد هـــــذه احلري ـــــدخّ ّم حة مـــــن اخلـــــارج  مســـــلّ  التا أن يكـــــون نتيجـــــة لت
ــــذيكمــــا  ــــة وتق هــــو شــــأننا مــــع التــــدخل الصــــهيوين ال ــــهتســــانده أحــــالف دولي ــــداخل مواقــــف ختاذليــــة ّوي ــــ، وإمــــن ال ا ّم

ســـــلطان ثقـــــايف شـــــامل متارســـــه قـــــوى  جيـــــل يف ظـــــلّ بعـــــد  أن يكـــــون حصـــــيلة غربـــــة ثقافيـــــة نســـــجت خيوطهـــــا جـــــيالً 
أن تــــــزود  أجنبيــــــة اســــــتطاعت أن تعــــــزل قياداتنــــــا الثقافيــــــة عــــــن قواعــــــدها الشــــــعبية كمــــــا اســــــتطاعت يف الوقــــــت نفســــــه

ــــــق  نهــــــا مــــــن الســــــيطرة علــــــى العقــــــول والقلــــــوب ومــــــن ســــــدّ ومتكّ  هــــــذه القيــــــادات بنفــــــوذ مــــــادي وسياســــــي وأديب الطري
 ة. أمام القدرات األصيلة لألمّ 

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

لة العزلـــــة والعجـــــز. أمـــــا العزلـــــة يواجههـــــا العـــــرب منـــــذ عـــــدد مـــــن األجيـــــال هـــــى مشـــــك املشـــــكلة الكـــــربى الـــــيت إنّ      
ــــــربز يف اجلانــــــب الثقــــــايف اإلنســــــاين ــــــدان فهــــــي ت ــــــدان املفاعلــــــة  حيــــــث تنشــــــط العقــــــول والقلــــــوب يف مي ــــــد عــــــن مي بعي

انتقــــاء احلــــوار بــــني مــــا يوضــــع مــــن الــــنظم والتشــــريعات ومــــا يطــــرح ة. وتبــــدو هــــذه العزلــــة يف جيابيــــة مــــع مجهــــور األّمــــاإل
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ة. فالنــــــاس يف بــــــالد� عــــــاجزون عــــــن مــــــن قضــــــا� الفكــــــر ومــــــا ينــــــتج مــــــن أنــــــواع الفنــــــون واآلداب وبــــــني مجهــــــور األّمــــــ
ــــىت عــــّرب  ــــة ال ــــة الفكري ــــول ســــارتر،  عنهــــا مــــثالً اســــتيعاب التجرب ــــ  مفكــــر فرنســــي كجــــان ب عــــاجزون عــــن مثــــل م كمــــا أّ�

ـــــيهم موســـــيقات املبـــــدعني مـــــن موســـــيقي الغـــــرب أو حينمـــــا تُـــــقـــــدّ اب حينمـــــا تُ هـــــذا االســـــتيع هلـــــم مســـــرحيات رتجم م إل
 .  األدابء الذين ميثلون جتربة اإلنسان الغريبليونسكو وبيكيت وأمثاهلما من 

لــــــواء هـــــــذه الثقافـــــــات  ه اســـــــم " حــــــوار الطرشـــــــان " بــــــني حـــــــامليهــــــذه العزلـــــــة تنــــــتج مـــــــا ميكــــــن أن نطلـــــــق عليــــــ     
 . ه الفئة املنتفعة ابلعطاء الفكري والفين واألديبفرتض أنّ ة الذى يُ ني مجهور األمّ الوافدة وب

الغريـــــــب وأن يفتقــــــد واقعيتـــــــه وقدرتـــــــه علـــــــى املفاعلـــــــة مـــــــع ماليـــــــني  طبيعـــــــي أن حيـــــــتفظ هـــــــذا العطـــــــاء بطابعـــــــهومــــــن ال
ــــــة متامــــــاً  ــــــيت  العقــــــول والقلــــــوب العربي ــــــذور ال ــــــة غــــــري مُ  كمــــــا يكــــــون شــــــأن الب صــــــاحلة  وال هــــــيعــــــدة هلــــــا توضــــــع يف ترب

ــــــ الســــــتنباهتا. وهــــــذا يعــــــين أنّ  ــــــيتاألّم ــــــدة ال ــــــادة املثقّ  ة تفتقــــــد الطليعــــــة الرائ ــــــل أصــــــالتها كمــــــا تفتقــــــد القي ــــــة متث فــــــة الرتب
 الثقافـــــة القائـــــدة يف عاملنـــــا العـــــريبشـــــأن محلـــــة  نّ ر. إر هلـــــا الغـــــذاء ومتنحهـــــا فـــــرص االزدهـــــار والتطـــــوّ تـــــوفّ  رية الـــــيتالبشـــــ

ـــــنفخ يف رمـــــاد أو يصـــــر  ـــــه. وهـــــذا ال يعـــــين أنّ هـــــو شـــــأن مـــــن ي يفتقـــــد الشـــــعلة  اإلنســـــان العـــــريب خ يف واد ال ســـــكان في
القيــــادة الثقافيــــة قــــد عزلــــت نفســــها عــــن موقــــع هــــذه الشــــعلة  حيــــاء بــــل يعــــين أنّ يف عــــامل األ ه غــــري موجــــود فعــــالً أو أنّــــ

 ووجدت نفسها يف مغارة خالية من الناس. 

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

 ابلعجـــــــز فهـــــــو حصـــــــيلة الطغيـــــــان العســـــــكري واالقتصـــــــادي الـــــــذيا مـــــــا يتعلـــــــق هـــــــذا فيمـــــــا يتعلـــــــق ابلعزلـــــــة، أّمـــــــ     
ـــــاء الـــــوطينمتارســـــه قـــــوى أجنب ـــــروة األّمـــــ يـــــة غايتهـــــا خنـــــق حريـــــة البن ة ووضـــــع فئاهتـــــا كلهـــــا يف عـــــامل �تيـــــه واســـــتنزاف ث

ة وعلــــــى يف صــــــفوف األّمــــــ هــــــذه القــــــوى األجنبيــــــة اســــــتطاعت أن تــــــدسّ  حــــــىت أنّ  ،اخلــــــوف والقلــــــق مــــــن كــــــل مكــــــان
ر أو االحنـــــراف ابلنـــــاس عـــــن الطريـــــق املوصـــــلة إىل هـــــذه رادة التحـــــرّ دة قـــــوى داخليـــــة تعمـــــل علـــــى جتميـــــد إصـــــور متعـــــد

 احلرية.

العــــــرىب الكبـــــري مــــــن تلـــــك االختالفــــــات يف جتميــــــد مســـــرية احلريــــــة يف الـــــوطن علـــــى دور هــــــذا العجـــــز  ولـــــيس أدلّ      
 وحتـــــول دول صـــــدور القـــــرار السياســـــيلـــــت اختالفـــــات حا مغـــــرهبم. وهـــــيالعميقـــــة املفتعلـــــة بـــــني العـــــرب يف مشـــــرقهم و 
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سياســــــة تنمويـــــة قوميــــــة شــــــاملة القــــــومي أو دون االلتـــــزام ب هبــــــا التنســـــيق الواحـــــد، أو دون وضــــــع خطـــــط مشــــــرتكة يـــــتمّ 
 ة العرب استقالهلا وحاجتها إىل االكتفاء الذايت. ق ألمّ حتقّ 

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

 -ألساسية التالية :ر القضا� ايف ضوء ما سبق من املالحظات نستطيع أن نقرّ      

ا تفتقــــــــد احلريــــــــة الكاملــــــــة يف صــــــــنع داهبــــــــا املبدعــــــــة ألّ�ــــــــيــــــــة تفتقــــــــد فكرهــــــــا األصــــــــيل وفنو�ــــــــا وآة العرباألّمــــــــ ) أنّ  ١
 حياهتا. 

 ك. رادة الفعل وحيول دون القدرة على التحرّ د النشاط العقلي وخينق إ) وافتقاد احلرية جيمّ  ٢

ل يف يتمثّــــــ عيتوّســــــ خطــــــر سياســــــي عســــــكري اقتصــــــادي تعــــــيش يف ظــــــلّ ة األّمــــــ ) مــــــن مظــــــاهر افتقــــــاد احلريــــــة أنّ  ٣
 الوجود الصهيوين. 

ــــ ) ومــــن مظــــاهر افتقــــاد احلريــــة أنّ  ٤ ــــادة ثقافيــــة عــــاجزة عــــن صــــنع حــــوار األّم ــــ إجيــــايبة مبــــتالة بقي ال مــــع القاعــــدة فّع
 ة. العامة لألمّ 

الثقــــــة هــــــى  ل القاعــــــدة. ذلــــــك ألنّ ة ورجــــــافقــــــدان الثقــــــة بــــــني رجــــــال القّمــــــ ) ومــــــن مظــــــاهر افتقــــــاد احلريــــــة أخــــــرياً  ٥
منهمـــــا يســـــتخدم لغـــــة  كـــــّالً   نّ احلـــــوار مفقــــود بـــــني الطـــــرفني فـــــإ حصــــيلة التواصـــــل بـــــني الطليعـــــة واجلمهـــــور. ومـــــا دام أنّ 

 على جتاهل الطرف اآلخر بسبب عزلته الثقافية عنه.  خاصة به ويصرّ 

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

ــــيتكــــالفلســــفة كنظــــام مــــن نظــــم التف ر أبنّ يبقــــى أن نقــــرّ       ة عــــن  هبــــا األّمــــتعــــّرب  ري ليســــت هــــي الصــــيغة الوحيــــدة ال
م أو يف مراحــــــــل اال�يــــــــار والرتاجــــــــع مل جيــــــــدوا يف أصــــــــالتها. فــــــــالعرب يف اترخيهــــــــم كلــــــــه يف مراحــــــــل االزدهــــــــار والتقــــــــدّ 

 تنعكس عليها شخصيتهم األصلية.  م الفلسفية التقليدية املرآة اليتالنظ

ـــــفة اإليهم " الفالســـــوحـــــىت حـــــني ظهـــــر مـــــن نســـــمّ       ة أن يتفاعـــــل معهـــــم ســـــالميون " مل يســـــتطع مجهـــــور هـــــذه األّم
الســـــــفة كانـــــــت زمـــــــرة الف حـــــــدث فعـــــــال أنّ  ر إرادة احليـــــــاة واإلميـــــــان ابلنصـــــــر. فالـــــــذيوأن جيـــــــد يف فكـــــــرهم مـــــــا يفّجـــــــ
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ـــــرأي العـــــام العـــــريب اإل ـــــاع والتو وســـــائل اإل ســـــالمي مســـــتخدمة كـــــلّ تلهـــــث راكضـــــة وراء ال ـــــني قن ـــــني فلســـــفاهتا وب ـــــق ب في
ا مل جتـــــد ميـــــان عنـــــد اجلمهـــــور. ولـــــذلك مل تلبـــــث جهـــــود هـــــذه الزمـــــرة أن فشـــــلت وضـــــاعت يف الفـــــراغ ألّ�ـــــواإلالفكـــــر 
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مت إىل عشـــــــرات األمـــــــم والشـــــــعوب صـــــــيغة حضـــــــارية ة إىل العـــــــامل وقـــــــدّ ومـــــــع ذلـــــــك فقـــــــد خرجـــــــت هـــــــذه األّمـــــــ     
ــــــة و  ــــــدة الوحداني ــــــشــــــريعة القــــــرآن. متكاملــــــة قاعــــــدهتا عقي ــــــت بفضــــــل هــــــذه الصــــــيغة حتّق  سياســــــياً  ق ازدهــــــاراً وقــــــد كان

 يف العمران واستوعبت أحدث التقنيات املعروفة يف ذلك العصر.  وتقدماً  واقتصاد�ً 

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

ــــــل يف مــــــالك األمــــــر كلــــــه وخالصــــــة القــــــول أنّ       ــــــاج فلســــــفة، ب ــــــا العــــــريب، ليســــــا يف إنت ، وجــــــوهر املشــــــكلة يف عاملن
ــــــ اإلنســــــان العــــــريب الــــــذيإنتــــــاج  ــــــه املاديــــــة واألدبيــــــة اخلالصــــــة فــــــإع حبيتمّت ذا فعــــــل ذلــــــك فقــــــد أصــــــبح مــــــن طبيعــــــة ريت

 املبدع.  ه الصادق وأدبه اإلنسايناألشياء أن يكون له فكره األصيل وفنّ 

 

 

  

 


