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 ةمقدم

،"هل عندنا ما نضيفه"ىف يومية أمس عن تساءلنا 
، وإن آنت اعرتفت أن ما عندنا"نعم"وانتهينا باالجابة أن 

ليس حمددا، وال جاهزا، وال حاضرا لالستعمال اآلىن ناهيك عن
 !!التصدير

لكننا تساءلنا ىف نفس الوقت من حنن هؤالء الذين تشري
  ؟ ىف مقابل ما عندهم؟"عندنا.. "إليهم بـ

  ؟"هم"و" َحنَن"زال جمال ىف العامل للحديث عن وهل ما

األغنية القدمية الىت آنا نغنيها أطفاال حني نقسم أنفسنا
يا احنا"إىل فريقني للعب أو التنافس ىف أى جمال آانت تقول 
 أظن أن،"يا مها يا آوم الريش، مها ميوتوا، واحنا نعيش

 وغري ده مافيش،إحنا ومها": األوان قد أن تتحور األغنية إىل
 لكن احلذر آل احلذر هو أن يتم ذلك،"مها يعيشوا واحنا نعيش

من خالل امليوعة، أو التوفيق الساآن، أو التلفيق، أو احلل
عن الثقة والتخوين" 13/1يومية (الشوياتى أو احلل الوسط 

 آل هذا،) هل عندنا بديل؟1/ 15يومية  ، "وحرآية النمو
  .باطل وعمره قصري

 .فما هو غري الباطل ذو العمر األطول

لقد آن األوان ان نتوقف عن تقسيم العامل جغرافيا أو
 بادعاء أممية جديدة، ولكن سعيا إىل الوعىعقائديا، ليس

بإجنازات البشر األحدث ىف آل مكان، وهى الىت ميكن أن تسمح هلم
أن يرتقوا ليحافظو على نوعهم ولو اقتداًء بالنمل األبيض

 ).أدىن من النمل األبيض (.... 2007-7-31مقالة األهرام 

هبذه املداخلة أحاول أن أضئ زاوية صغريه قد تساعد ىف
 .هدايتنا إىل بعض هذا التوجه

 دحديث معا

آثر احلديث عن العوملة، وعن العامل الذى أصبح قرية
 رصغرية، وعن ثورة االتصاالت الىت مسحت لإلنسان املعاصر بأآرب قد
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 عرب التاريخ، وعن الشفافية الىت ) حرية ماذا؟( من احلرية
جعلت آل شئ متاحًا لكل أحد، وعن النظام العاملى اجلديد

 وعن صراع احلضارات الذى ,!!! "هناية التاريخ"الذى به حلت 
على فرض ان [البد بالتاىل أن ينتهى لصاحل احلضارة املنتصره،

ا، إذا آانت قد وجدتاحلضارة االمريكية قد إنتصرت جًد
  !!]. اصال

 "اجلنس البشرى األن" آيف"

يبدو أن آل ذلك قد شغلنا عن األهم واألوىل بالنظر، وهو
 ) و( ؟ ..  إىل أين : حماولة التساؤل بعد آل هذا، ومع آل هذا عن

 ؟ اآلن– اجلنس البشرى –من حنن : ، وقبل ذلك إذن ماذا؟

عينا وفعلنا إىلوحنن إذ نتساءل حناول أن نرتقى بو
مسئوليتنا عن وجودنا، وعن نوعيته، هذا إذا آان لنا أن

وهو الوعى مبا هو حنن، ومن مث اإلسهامخنتار ما فضلنا اهللا به، 
  . ىف اختيار ما ميكن أن نكونه

 )1995 (لقد أهنى بيل جيتس آتابه الطريق ميتد قدما 
ة عامل املعرفةىف سلسل( املرتجم باسم املعلوماتيه بعد االنرتنت 

 ...  بأمل واعد يقول )1998 مارس(ترمجة عبد السالم رضوان 
وميكننا بالتأآيد أن نواصل توفري برجميات أفضل وأفضل من

 ..." أجل جعل الكمبيوتر الشخصى أداة متكني معممه ىف آل مكان
ومل يقل، وال يبدو أنه شغله أن يقول لنا، أداة متكني من

؟ اللهم إال إشارة .. ني للوصول إىل أينماذا؟ وال أداة متك
عابره النشاء شرآات جديدة، وعلوم جديدة حتقق ما يتصوره عن

  . نوعية احلياةحتسني 

 الىت نريد انلنوعية احلياةفهل يوجد تعريف إجرائى 
  حنسنها؟

  أهى إطاله العمر،

  أم جمتمع الرفاهية،

  أم أوهام احلرية،

  تعميق الوعى واإلمتداد االمياىن،أم 

  . أم مزيد من تأنيس اإلنسان؟

آذلك اهنى الكاتبان هانز بيرتمان، وهارالد شومان
 1998 املرتجم أيضا ىف نفس السلسلة أآتوبر( آتاهبما فخ العوملة

إلنقاذبعرض عشرة أفكار رائعة )  عدنان عباس . ترمجه د
إلنقاذ اجلنس وليس  ،) األمريكية(  اوروبا من غباء العوملة
  ،البشرى من االنقراض احملتمل

وقد بدت ىل هذه االفكار الغربية الىت لوح هبا املؤلفان
  . مثالية خاصة هبم جدًا، آملة، وقصرية األجلبدت ىل أفكارًا 

سوف اجتنب أن أرآز على فتح ملف الفروق بني ثقافة
  وثقافة الغرب  ) راقياملتخلف أو الوجداىن أو اإلش( الشرق
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 فهو ملف ) املتقدم، البالغ الوفرة، احملقق للرفاهية( والشمال
مثًال باملعايرة أو(مفتوح دائما، والنقاش فيه مغلوط عادة،

 .)التشفى أو الفخر واهلجاء

 الىت آنا )املنقرضة( آذلك لن أحاول أن أعدد فضائل األخالق
 أو الىت ينبغى أن نتصفنتمتع هبا، أو الىت ميكن أن نفخر هبا،

وآذهبا(هبا فمثل هذه الدعوات ال جدال حول وجاهتها، 
من حيث أنه على اإلنسان أن يكون على خلق عظيم،) أحيانًا

سواء بإحياء تعاليم دينه او باتباع مواثيق حقوق اإلنسان،
 ،أو بأية دعوى مثالية براقة

 واحلاضر،إن املطلوب اآلن ليس حماوالت التوفيق بني املاضى
أو بني الشرق والغرب، وإمنا املطلوب هو حماولة التساؤل

 . عن جوهر ما هو حنن، وإىل أين املبدئي

الزعم بأن العوملة املعروضة ىف الوقت احلاضر من األسياد
السابقني قد أزالت أو أهنا تزيل الفروق بني الناس عرب العامل

  هو زعم خبيث متعجل؟

شعب أن يبحث أين هو، وأن يبدأعلى آل واحد، ومجاعة، و
 . يستطع- مبا–من حيث هو، ليفيدنا حنن مجيعا معا 

 ؟عوملة واحدة أو عوملات عديدة

يقول بطرس غاىل ىف شأن العوملة حالة آونه سكرتريًا لألمم
 ليست هناك عوملة واحدة، بل مثة عوملات عديدة، فعلى : املتحدة

لومات، واملخدرات،سبيل املثال، هناك عوملة ىف جمال املع
واالوبئة والبيئة، وطبعًا، وقبل هذا وذاك، ىف جمال املال
أيضا، مث يتكلم غاىل عن اجلرائم العابرة للحدود آما يتكلم

  عن األموال العابرة للحدود،

 مل يشر إىل- ال من قبيل الغفلة-لكنه، رمبا من باب احلذر
دة العابرةعوملة التدين، وعوملة التوحيد، واألخالق احلمي

  . للحدود، والوجود اإلمياىن العابر للحدود

  املبدعن حاولوا وحياولون

تناول ديستويفسكى حضور اهللا سبحانه ىف وعى اإلخوه
آارامازوف واحدًا واحدًا ليعلن بطريق مباشر أو غري مباشر

، هو أساسى ىف بناء"حضور اهللا ىف الوعى"أن هذا املتغري 
ديد نوعية احلياة، حبضورها اآلىن ىف الفعلالشخصية، ومن مث ىف حت

إذا"  .. اليومى، يستوى ىف ذلك تسليم إيفان امللحد بأنه
فقدت اإلنسانيه هذا اإلعتقاد باخللود فسرعان ما ستفيض مجيع

لن يبقى شئ، يعد" أآثر من ذلك أنه  ) و..( ينابيع احلب
 :  أنه، أو رأى دميرتىمنافيًا لألخالق، وسيكون آل شئ مباحًا

 وقد .  اخل .. إنك إذا أنكرت اهللا تنتهى إىل زياده سعر اللحم
فسرت املؤسسات الدينية أن هذا احلدس االبداعى ليس إال دعوة
إىل الدين الفالىن أو إىل التدين بالشكل العالىن، مما أفسد

 .غائية هذا اإلبداع النابض
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آذلك ظل جنيب حمفوظ يلح حول هذه القضية بكل إصرار
ومثابرة من أول زعبالوى حىت احلرافيش إىل أصداء السرية،

، ومن أنصت"أوالد حارتنا"دون استبعاد " بالطريق"مارين 
إىل عمر احلمزاوى ىف الشحاذ وهو يستمع لذلك الصوت يعاتبه ىف

 البد أن يدرك أين،إن آنت تريدىن، فلم هجرتىنهناية الرواية 
  .ديد نوعية الوجود البشرىوضع حمفوظ هذه القضيه حمورًا ىف حت

آل ذلك وغريه خليق بأن يلح علينا بضرورة اآتشاف
   : وتاآيد حقيقة جوهرية ىف الوجود البشرى تقول

 هو ضرورة- باملعىن التكاملى اآلىن واملمتد-إن وجود اهللا 
حيويه ليكون البشر بشرًا، وأن هذه القضية يستحيل أن تكون

، ناهيك عن أن ختتزل إىلجمرد مسألة منطقية شبه عقلية
  .إستسالم ديىن غيىب

 نمتغري أساسّى فاعٌل هنا واآل: وجود اهللا

إننا وحنن نتناول هذا التمادى املطرد فيما هو أدوات
التمكني الىت تتيحها لنا وسائل احلياة املعوملة، البد وأن نضع
هذا املتغري األساسى ىف حسباننا، وإال فسوف نستدرج إىل

منا مبوقع العقيدة واإلميان آإضافات اختياريةالتسليم ض
 Options) ميكن أن يتحلى هبا من ) مثل آماليات السيارات 

يشاء بعض الوقت حتت زعم أن الدين هللا والوطن للجميع، أو أن
ما لقيصر لقيصر وما هللا هللا وآالم من هذا، مما خيدعنا حتت وهم

البشرى حتت مظلةتسامح آاذب ال يصل إىل عمق حقيقة التواصل 
  . سبحانه وتعاىل طوال الوقت .. احلق

حني نتكلم عن وجود اهللا، حىت نتجنب االختزال واالحتكار،
يستبعد التعيني، وبذلك حضور ماثل هنا واآلن وأبدانشري إىل 

، وآذا- استغفر اهللا – الىت ليس آمثلها شئ احملدد لذاته
 .، حاشا هللايستبعد االغرتاب املنفصل

وجود اهللا سبحانه ىف الوعى:  أزعم أن هذه املسألةإنىن
وىف نفس الوقت ىف الكون) أقرب من حبل الوريد(البشرى 
أزعم أن وجود هذه) وسع آرسيه السماوت واألرض(املفتوح 

آمتغري فاعل طول الوقت هى" هنا واألن"احلقيقة املاثلة 
ربجمته الذى ينبغى أن نعتىن باستعمال األدوات األحدث لاجلوهر

بطريقه متيزنا حنن، وىف نفس الوقت قد تضيف إىل احتياجاهتم ما
ميكن أن ينقذهم من أوهامهم حول اإلآتفاء باحلرص على
الرفاهية والتنافس الكمى املتنامى، واالستغناء عن اهللا

مع أنه باعرتاف أآثرهم إبداعًابآثاره الفنية ىف إبداعهم؟ 
 .هو حاضر مضئ ىف آل ابداع أصيل

    نوعان من التواجد البشرى

يبدو أن احلياة البشرية املعاصرة ختتلف نوعيًا إذا آان
 عنها"اآلن، والوعى، والوصل، واالمتداد" :اهللا موجودًا مبعىن

أنكرناه أو أبعدناه أو حددنا أوقات لقائه دونإذا ما 
  ولعل هذا،  ! غريها أثناء العبادات أو أيام األحاد أو اجلمع
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وما يقابله ىف(، هو الفرق بني اإلسالم املوقف الوجودى، ىف رأىي
وبني اإلسالم املغرتب، او املختزل، او اإلسالم) أى دين مل يتشوه

املستعَمل من الظاهر لتوىل سلطة، أو إعالن وصايه، وبألفاظ
بني اإلسالم الفطرة وبني التشويهات الىت حلقت مبمارسات: أخرى

 .اإلسالم املؤسسة

يخ احليوى للتطور يعلمنا أن أى نوع من األحياءأن التار
ينقرض إذا متادى عدم التناسب بني جماالت وجوده، ونوعيات
قدراته، وطبيعه فطرته، وأيضا ينقرض نتيجه عدم التناسب
بني احتياجاته ومعطيات الوسط احمليط، هكذا تعلمنا دروس
ةإنقراض الديناصور مثال حني متادى عدم التناسب بني ضخام

وإن آان هذا الزعم يعاد(جسده وصغر حجم خمه وسرعة حرآته 
إخل، وما تعرضه علينا اآلن أدوات العومله) النظر فيه مؤخرا

يكاد يضعنا ىف موقف مشابه اذ نتهدد بدرجة من عدم التناسب
بني سرعة احلصول على املعلومات وبني إمكانية استيعاهبا،

ات الظاهرة على حساباتوايضا بعدم التناسب بني غلبة احلساب
  . احلس الكوىن التناسقى اإلمياىن التواصلى االعمق

إن احلياة ختتلف آل اإلختالف إذا آان هذا العامل املشرتك
موجودًا وجودًا حّيا حقيقيا غري) احلق سبحانه وتعاىل(األعظم 

 . ىف وعى الناس مؤجل، عنها إن مل يكن موجودًا

 آأنك تراه، فإن مل تكن الذى هو أن تعبد اهللاإلحسان
تراه فإنه يراك ليس له عندى تطبيق عملى إال ما أعنيه من

 .حضور اهللا ىف الوعى، ىف الكون معًا طول الوقت

  : أنىن أتصور أن املسألة آاآلتى

هناك نوعان أساسيان متميزان من الوجود البشرى
 ،يطرحهما التاريخ بوجه حق، ويؤآدمها احلاضر

هو النوع الذى يقف شاخمًا فخورًا لينتهى النوع األول
وجوده عند أعلى نقطة فوق هامة رأسه وقد زانه عقله وّملعته

 ما يسمى احلضارة- وليس آل-وهو ما ميثله اغلب ( أدواته 
  ). الغربية الشمالية التكنولوجية، اخل

قبل إفاقتها مؤخرًاهذا النوع الذى متثله هذه احلضاره 
ق وافر الرفاهيه آثري املواثيق املكتوبةهو نوع مجيل الربي

رائع اإلجناز، رضى بواقعية آنية أعفته من اإلفراج عن وعيه
  . األعمق املمتد عرب البشر وعرب األآوان

 فهو الذى متثله احلضارات املمتدة إىلأما النوع الثاىن
، بأشكاهلا التوحيدية التواصلية النابضة ال حيد"املا بعد"

اهر، او وصاية إمكانيات، او تكنولوجيا آالتوجودها عقل ظ
  . مهما بلغت قدراهتا احملدودة

، حبيثإن هذين النوعني من الوجود خيتلفان اختالفًا جوهريًا
تصطبغ احلياة بطعم مغاير عند من يعيش هذا النوع أو ذاك،

  . على الرغم من تشابه األدوات واإلمكانات املتاحة
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آل األديان الىت مل ُتشّوه، ذلكأتصور أن آل املؤمنني من 
اإلميان الفطرى األوىل الذى يتجلى ىف ممارسات دينية خمتلفة،
متضفرة، وضامة ىف آن، ينتمون إىل هذا النوع األول من
الوجود، بل يبلغ ىب األمل ىف رمحة ربنا أنه يضيف إىل هذا
النوع آثريا من املبدعني الذين يبتغون وجهه تعاىل حىت لو مل

 .نوا ذلك صراحة أو يعرفوه أو يعرتفوا بهيعل

إن حقيقه وجود اهللا ىف آل مكان وزمان هى حقيقة ال تتجلى
فعًال يوميًا إال إذا مألت الوعى البشرى طول الوقت، وهى

 اختبارات- برغم أهنا ال حتتاج إىل إثبات-حقيقة قد اثبتتها 
ةالتاريخ، ال حجج العقل، أو خطابة املفسرين، إن العوْد

اجلماعية إىل املمارسات الدينية بعد اهنيار االحتاد السوفيىت ال
ينبغى أن تؤخذ لصاحل املؤسسات الدينية التقليدية، وإمنا هى

 مىت ما–اإلنسان إن : تتجاوز ذلك باعتبارها إعالنا يقول
 يسارع بأن يستكمل وجوده ويصحح–اتيحت له الفرصة 

 .اختزاله ال أآثر

 ؟هل آن اآلوان

قد آن األوان إلفاقة شاملة ىف الوقت املناسب لكى نعدهل 
برجمياتنا اجلديدة وحنن نضع هذا املتغري املتكامل ىف بؤرة

 .وجودنا

إنىن أتصور أن التمادى ىف تقديس احلضاره الكتابية قد
أدى إىل إمهال احلضارة الشفاهية حىت أصبح احرتام ميثاق حقوق

سان نفسه، وأيضًا أصبحاإلنسان مثًال أهم من احرتام اإلن
مبا ىف ذلك حذق التحايل( اإللتزام مبواد القوانني املكتوبة 

  . أهم من االلتزام مبا آتبت هذه القوانني من أجله ) عليها

إن وجود احلق سبحانه وتعاىل آحقيقة يومية طول الوقت هو
  . الذى ميكن ان يقرب بني ما هو مكتوب وما هو معاش

 حري من الشطآثري من اخليال آث

 ليس عندى اقرتاحات حمددة، لكن هل تسمحوا:آما قلت أمس
  :ىل باستحضار خيالكم معى وحنن نتساءل

هل ميكن برجمة برامج قادرة تستطيع أن تصنف إجنازاتنا
الفردية واجلماعية، لنعرف من خالهلا إن آانت خطواتنا تسري ىف

أهنا تتعملقاالجتاه الصحيح الذى يعمق إنسانية اإلنسان، أم 
ىف ذاهتا لذاهتا آوسيله بال هدف واضح، او هى تسعى حنو هدف

 ؟هدام

إنىن أتصور أن هذه الربامج رمبا تشبه برامج آشف فريوسات
الكمبيوتر، الىت ختترب أية تداخالت غريبة على فطرة اإلنسان
آما خلقها اهللا، تدخالت ميكن أن تضرب احملتوى، أو العتاد أو

  .ةالربامج الصاحل

أن نصل إىل ابتداع) أختيل(على هذا القياس دعوىن آمل 
 برامج تقيس إجنازنا اليومى فردا فردا، فتجيب لكل واحد 
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منا عن أسئلة بسيطة يعترب نسياهنا هو آفة اغرتابه وهالآه،
- مثال - أسئلة حتدد له نوع اجنازه هذا اليوم ) مث هالك نوعه(

در قرارًا برفع مثن دواءسواء اشرتى فيه عربة جديدة، أم أص
مهم ىف شرآة أدوية لتكسب شرآته اآثر، أم شاهد غروب

، هل الشمس، أم ساهم ىف إطعام جائع ال يعرف جنسيته أو دينه
ميكن أن تتصور آيف يكون العامل لو انتبه آل منا إىل توصيات
هذا الربنامج قبل أن ينام آل ليلة، ليعلم إن آان هذا

 أو ) إميانًا( ه قد زاده إمتدادًا ىف الكونالذى أجنزه طول يوم
 أم أن ،) ابداعًا(  أو عمقًا ىف الوعي  ) حبًا( قربًا من آخر

  . العكس هو الذى حدث

 ءاحلاجة إىل ماليني األنبيا

لسنا ىف" منذ أآثر من ثالثني عاما "حكمة اانني"آتبت ىف 
رمبا" حاجة إىل دين جديد، ولكننا ىف حاجة إىل ماليني األنبياء

-13يومية السبت هذا ما آان يعنيه حممد اقبال آما ذآرت ىف 
 تفسريا خلتم"عن الثقة والتخوين وحرآية النمو" 1-2008

  النبوة مبحمد عليه الصالة والسالم،

هو أمأهم شئ أن أآرب ما مييز ماليني األنبياء هؤالء، 
  .ليسوا أنبياء

 الوحى على نىب جديد على الرغم منمل يعد هناك جمال هلبوط
  ظهور ديانات شاذه ومريبة آل يوم ىف آل مكان يسمح بذلك،

لكن الذى حدث أننا استبعدنا الفاعلية االبداعية اخلالقة
لألديان القائمة باجلمود أو باإلنكار فلم تعد تساهم

  باعتبارها فعًال يوميًا حندد به ما حاولت ىف هذا املقال

د العبادات دورها الرائع ىف تسليك مسارولن تستعي
االنسان إىل مطلق الطبيعة فالكون توجهها إىل احلق سبحانه
وتعاىل، إال إذا انفتحت آل ابواب االجتهاد واالبداع فيها

 .بأقل قدر من الوصاية واالحتكار

مث علينا أن نبحث آيف نضع اإلبداع األصيل ىف مكانه
فذ الوعى انطالقا إىل وجه احلقاحلقيقى الذى يفتح أبواب ونوا

 ."اإلنسان"تعاىل حلفظ هذا النوع الرائع الذى امسه 

 دوبعـ

هل هناك عالقة بني آل ذلك وبني ممارسة الطب النفسى
 ؟عموما، وىف ثقافتنا حنن بوجه خاص

 "نعم"اإلجابة هى 

 ىولسوف نر

-14 آتبت أصل هذه املداخلة ونشرت ىف االهرام بتاريخ - 
 "العوملة ونوعية احلياة" بعنوان 5-1999
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