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املثقف والسلطة
حتـتل إشكــاليـة املـثقف والـسـلطـة مـوقعـاً ال ميـكن مغـادرته
بـسهـولــة يف سيــاق البحـث عن طـبيعــة وآليــات إنتــاج العقل
وتـطلعـاته الـتي يـراد لـه أن يتحـرك بـاجتـاههـا يف مـواجهـة
وحــوار مــا نــدعــوه اآلن بـ(اآلخــر) ،خــاصــة إذا كــان املقـصــود
بــاملـثقف والـثقــافــة رس ــالتـهمــا الـتنــويــريــة الـتي يـنبـغي أن
تتعـدى حدودها الذهـنية (الدرس) إلى حـدود (الفعالية) أو
التأثير الفعلي يف تشكيل مقدمات حضارة جديدة وخطاب
يتواصل مع حتديات الراهن  /املتفوق.
إن كـثيــراً من املعـاني الـتي يــراد التعـبيــر عنهـا تـذهب سـدى
بفعل تـضليل املـصطلحـات ،األمـر الـذي يـحتم عـلينـا إعـادة
إنتـاج اخلطـاب أوالً كي نضـمن بذلـك قنوات اتـصال سلـيمة
يف مجـمل ح ــواراتـن ــا الـتـي تـنـصـب عل ــى م ـشـ ــاكل م ــزمـن ــة
انــتجــتهـ ــا ظـ ــروف الـتـ ــراكـم واالعـتـيـ ــاد ت ـ ــأريخـي ـ ـاً وهـي ال
تـتـخلـخل أو تـنـحل إال ب ــإعـ ــادة الق ــراءة وت ــسلـيــط ال ـض ــوء
الثـاقب علـى نقـاط ضعفهـا وسلبـيتهـا ،فـالـسلطـة  -مثالً -
هـي مـنـظــومــة مـن املــؤث ــرات العلـنـيــة وال ـســريــة ت ــدخل يف
نـط ــاقه ــا أشـي ــاء كـثـي ــرة ك ــالع ــادات والــسل ــوك االجـتـم ــاعـي
وأمنــاط الـعيـش واملعـتقــدات والتــراث إضــافــة إلــى مكــونــات
أخـرى تـؤدي فعلهــا الضـاغـط تلقـائيـاً دون احلـاجـة إلـى أي
ن ــوع مـن ان ــواع األوامـ ــر احلك ــومـي ــة أو ال ــرق ــاب ــة ال ــرسـمـي ــة
املبــاشــرة ،أنهــا بــالــضبــط كمــا قــال فــوكــو (الــسلـطــة يف كل
مكان) .أن إعادة القراءة هي رسالة نقدية  /ثقافية تنويرية
بــالــدرجــة األســاس وهـي حجــر الــزاوي ــة يف فهـم ت ــأريخـيــة
الصـراع القائم بـني مكونـات السلطـة التي تـريد أن حتـافظ
على مواقعهـا دائماً وتطلعـات الرسالـة النقدية الـتي تسعى
مسعى تنويرياً يتجاوز الثوابت املتكلسة إلى ما بعدها.
هـكذا يتكون تاريخ مـن اجلدل الذي يصل إلى حـد الدموية
بـني ط ــريف الـتـضـ ــاد :القـمع واحل ــري ــة ،بـل ميكـنـنـ ــا الق ــول
بـتعبيـر آخر :أن تـاريخ حضـور القمع يـسجل لنـا  -ضمـناً -
ت ــاريخ غـي ــاب احل ــري ــة ،وكـمـ ــا ال يخف ــى ف ــإن القـمع إنـت ــاج
(سلـطة) بيـنما احلـرية استـشراف (فكـر) ،األمر الـذي يعيد
إلــى أذهــانـنــا ضــرورة الـتــركـي ــز علــى بــؤرة الـص ــراع ونقـطــة
احـتدام اجلـدل منـذ أن بدأ الـتوق إلـى جتاوز هـذا املفـهوم..
ولـن ـس ــأل اآلن :م ــا ال ــذي أوقف إنـت ــاج العـقل الع ــربـي عـن ــد
حــدوده الـتي تــوصف بــالـتخلـف أحيــان ـاً والـتبـعي ــة أحيــان ـاً
أخـ ــرى؟ ثـم مـ ــا هـي إجـ ــراءات الــتحـ ــديـث الـتـي يـنــبغـي أن
يـتداولهـا املفكـرون إلنتـاج خطـاب حضـاري فاعـل ال يوصف
مبثل هـذه األوصــاف التي كـادت أن تصـبح سمــة من سمـاته
الدالة؟
أليست مثل هذه األسئلة تعيدنا  -بدءاً  -إلى دراسة ظروف
إنتـاج هذا اخلطـاب التي أوصلته إلـى مرحلـة التوقف؟ وإذا
كــان ثـم ــة خلل مــا ألـم يكـن ه ــذا اخللل ســاري ـاً حـتــى هــذه
اللحـظ ــة؟ رمب ــا ت ــدفعـن ــا م ـس ــاح ــة ال ـس ــؤال ال ــواسع ــة إل ــى
الـت ـســاؤل مجــدداً :مـن أيـن نـبــدأ؟ ..أجــد أن عالقــة املـثقف
بـالـسلطـة والهـوة املفتعلـة بني الـسيـاسي والفكـري علـى مـر
العصـور واألزمنـة هي النقـطة الـتي تصلـح ألن تكون بـداية،
كمــا أن األسئلـة  /تـراكـم األسئلـة هي أول صـرخـة يف سبـات
الث ــابت واملـتحجــر الــذي يحــاول أن ي ــدمي ثبــاته مـن خالل
قـمع بالغــة الـســؤال وحتــديــد ممـكنــات احلــريــة احلـقيـقيــة
الـتـي ت ــؤدي فـعالً إل ــى إنـت ــاج خ ـط ــاب ح ـض ــاري فـ ــاعل .إن
ت ــأريخـي ــة الـص ــراع تكــشف لـن ــا أن هـن ــاك معــضل ــة اسـمه ــا
(األيــدلــوجـيــا) كـم ــا أن مجـمل اجلــدل يـن ـشــأ بـني طــرفـني
يتجـددان دائماً ميكننـا أن نستعير لهـما وصفي (نخب آمرة
ونخـب مـفك ــرة عـ ــاقل ــة) ..الــنخـب اآلم ــرة  -بـال شك  -هـي
الـسلـط ــات بكل أنــواعهــا ومتـظهــراتهــا الـتي حتـجم نـشــاط
النخب املفكرة.
إذا أردنـا أن نفحص طـريقـة التـحجيم هـذه فإنـها ال تـذهب
بعيــداً عن آليـة واحــدة تتكـرر غـالبـاً ،هـذه اآلليـة هي أدجلـة
املعضلـة  /أدجلـة احلـوار وإعطـاؤه هـذه الـصبغـة ..بـإمكـاننـا

أن نـستذكر سلـسلة اجلدل بدءاً مـن حركة النهضـة العربية
احلــديـثــة مــروراً مب ـش ــاريع بــارزة مـثل م ـش ــروع طه ح ـسـني
وأدونيـس وعلي الـوردي يف العـراق وانتهـاءً بتجـاذبـات نصـر
حامـد أبو زيـد واشتبـاكه مع املـؤسسـات التقلـيديـة يف جدل
يحـاول (أبـو زيــد) من خالله أن يـرفع رايـة الـتنـويـر إزاء كل
قراءة ثابتة.
إن إعادة تـوصيف املعـضلة بـدءاً من جذورهـا يعني فـضحها
بـدرجـة مــا أو تعــريتهـا مـن أشكــالهـا الــزائفـة ومتـظهــراتهـا
اجلـانبيـة التي تـريد أن تـوهمنـا بأنهـا (ًصلب املعضلـة) كما
إن هذا املـسعى يـؤدي حتمـاً إلى تـأكيـد موضـوعة (الـبديل)
أو احلـل بتعـبيـر أبــسط ،ذلـك ألن خطـاب احلـريـة ال ميـكن
أن تـضـمـن سالمـته إال مـن خالل تـفكـيك خـطــاب القـمع..
بهذا تنـشأ احلاجة إلى إعادة قراءة وفحص أطراف الصراع
أو اجلــدل املتـمثلـة مبـنظـومــات اشتغـال املعـرفــة ومنـتجهـا
(اإلنسان) من جهة والسلطة بكل أشكالها من جهة أخرى.
املعرفة والسلطة
تساؤالت ورؤى
إن توصيفنا لثنـائية ثقافة  /مؤسسة يستمد إشكاليته من
ثـنائية أخـرى ،أقدم زمناً وأوسع مـعنى من تلك هي :ثـنائية
املعـرفـة والـسـلطــة ،وكمــا ال يخفـى علـى أحـد أن املعـضالت
(اآلن) هـي نتــاج ت ــراكم تــاريـخي وتـصــادمــات هــائلــة أفــرزت
واقعـاً ال ميكن مقـاومته ببـساطـة وبالتـالي فإن الـسؤال عن
حدود املعرفـة وحدود السلطـة أو موقع املعرفـة من السلطة
يحتـاج إلى أكثـر من مراجعـة تأريخيـة لفترات تـأصيل هذه
املفـاهيـم  /الفتـرات الـتي حـددت العالقـة مـا بـني الطـرفني
املتقـابـلني ،وميكـننـا اآلن أن نــدون املالحظـات احلـاسمـة يف
هذا املنحى.
 -1إن طبـيعــة العالقــة حتــددت بـتقــدم احلــراك الــسي ــاسي
(الـسلطـوي) علـى املعـريف وهـذا مـا سنـأتي إلـى إيضـاحه يف
هذه املداخلة.
 -2إن الـسلطة يف كل مراحلها لم تنتج خطاباً معرفياً على
اإلطالق بـل هي تـنتـج (آليــات) وأن اخلـطــاب املع ــريف دائم ـاً
ينبثق من اجلهة املقموعة يف ظل هذه السلطة.
 -3إن اخلـطــاب املعــريف العـربـي ارتبـط بـاخلـطـاب الـديـني،
األمـ ــر الـ ــذي أثـ ــار عـ ــاصفـ ــة مـن األســئلـ ــة أمـ ــام املفـكـ ــريـن
املع ــاص ــريـن وخ ــاص ــة فـيـم ــا يـتـعلق مب ــوض ــوع ــة احل ــداث ــة
والتحـديث إذ البد من التوفيق بني ثـوابت التأصيل األولى
وتبرير احلاجة إلى حتوالت حداثية.
 -4هناك تفريعات ال ميكن جتاوزها ببساطة وهي بالتأكيد
نــاجت مـن نــواجت هــذا االلـتـب ــاس املعــريف أهـمهــا (اإلن ـســان)
نفـسه وأداته الـتعـبيـريـة األولــى (اللغـة) .مبـعنـى آخــر :هل
اإلنسان منتج للمعرفة أم مستهلك فقط؟
بعــد هــذه الـنقــاط األربـع التـي نعــدهــا اآلن مــدخالً إلثــارة
اجلــدل املعـريف وتــاريخيـة هـذا اجلــدل نعــاود التــذكيـر بـأن
مثل هـذه األسئلـة ومـا تقف خلفهـا من مـوضـوعـات شـائكـة
هـي الــظهـي ــر واإلرث ال ـسـ ــري ملفه ــوم امل ــؤس ـس ــة احل ــالـي ــة،
وبـالتـالي فـإننـا إذا أردنـا أن نـفكك القـاعــدة القيـميـة لهـذه
املــؤسـســة يـنبـغي أن نـتعــرض جلــذورهــا األولــى ولــذا فــإننــا
نهـتم مبفهـوم (الـسـلطـة) ألنه احلــاضن ملفهـوم (املـؤسـسـة)
كلها واألمـر ذاته مع مدلـول املعرفة بـوصفه املفهوم األوسع
بل هـو إشـارة إلـى مجمل فعـاليـات اإلنسـان الثقـافيـة سـواء
يف مجـال األدب أو غيره ..إننا إزاء مثل هـذه املوضوعة التي
تـتوخـى كشف العـالقة املـزدوجة بـني اإلنسـان واملعـرفة أوالً،
وضد يـد اإلنسـان  /السلطـة .واملعرفـة ذاتها ثـانياً سـنحتاج
إلى توزيعهـا إلى مفاصل ومـستويات ميكـننا بعدهـا معاينة
هــذه األج ــزاء عل ــى أنهــا صــور مـتـنــوعــة ملــوضــوعــة واحــدة
ولنبدأ باألنسنة:
 -1املستوى األول  /اإلنسان أو (األنسنة):
ميكنـنا أن نتـحدث هنـا عن معـرفة إنـسانـية أو أن نقـول بأن
اإلنـسان أصبح مـنتجاً لـلمعرفـة ال مستقـبالً لها فقـط كما
إن مـثل هــذه التــوطئــة الزمــة لفهـم النــزعــة اإلنـســانيــة يف
التفكير الديـني حيث اعتبر املتصوفة إن اإلنسان  /العارف
ه ــو مح ــور الـتج ــرب ــة وب ــالـت ــالـي ف ــإن الـتـفكـي ــر الـص ــويف -
حتـديـداً  -يعيـد إنتـاج املـشكلــة اإلنسـانيـة ومـشكلـة املعـرفـة
مجـدداً حيث إن مـثل هذا الـتقابل الـتاريخـي واملعريف يف آن
سيفرز لنا مفاهيم محايثة أهمها مفهوم (السلطة) وليس
غــريبـاً أن نـكتـشـف ببـسـاطـة أن هــذا املفهـوم (الـسلـطـة) ال
يـذهب بعيداً عن مشكلـة (اللغة) مبعنى أن هـنالك مستوى
من الفهم اللغوي يؤدي بنا إلى إنتاج (سلطة).

 -0املستوى الثاني  /اإلنسان واللغة:
إن اإلشك ــال األوسع بـني املعــرفــة والــسلـطــة أس ــاسه لغــوي
خـاصـة يف تــراث كتــراثنـا حـيث يـظهــر لنــا اخلطـاب املعـريف
العــربي علـى أنـه خطـاب ديـني  /فقـهي يقـابله يف املـستـوى
الـثاني (صـويف غنوصـي) وإذا أردنا أن نفحـص هذا الـتقابل
ملـي ـاً سـنـصل إلــى اسـتـنـتــاجــات عــدة أهـمهــا أن الـفقه هــو
اخلـطــاب الــذي تــدعـيه الـسلـط ــة بيـنم ــا التـصــوف خـطــاب
الـنخبـة  /خطـاب الثقـافـة املتحـولـة علـى األصلح وهـذا مـا
يف ـســر لـن ــا ولع الـتـنــويــريـني احملــدثـني مب ــراجعــة الـتــراث
الصــويف والتـواصل مـعه ألنه ميثـل الصـورة األجلـى ملفهـوم
املعـرفة اإلنـسانيـة ،وقبل أن نقـول أن الفقه هو الـثوابت وأن
الـتصـوف هـو التحـول ال بـد من الـتفكيـر بـأولـويـة اللغـة يف
هـذا املوضوع إذ قسـم (ابن عربي) مستـويني لقراءة النص:
(عبــارة وإشــارة) الـعبــارة لعــام ــة النــاس واإلشــارة للخــاصــة
بـاملفهوم الصـويف ..لقد أدى مثل هـذا التقسيم إلـى حتديد
حـدود الفقه وحـدود الـتصـوف أوالً وإنتـاج عالقـات من نـوع
آخر ثـانياً أهم هذه العالقات أن املعرفة وفقاً ملفهوم اإلشارة
أصـبحـت معــرفــة إنـســانيــة ولعل مقــولــة الـسهــروردي بهــذا
الصدد توضح املنحـى اإلنساني يف قراءة النـص عندما قال
(اقرأ القرآن كـأنه نزل يف شأنك) وإذا كان اإلنسان (مقياس
األشيـاء) كمـا عبـر الـسـوفـسطـائيـون فـإن اإلنـسـان  -هنـا -
مقياس القراءة كما نفهم من عبارة (كأنه نزل يف شأنك).
املسـألة الـثانـية :ان وقـوف الفقـهاء عـند حـدود (العـبارة) ال
اإلش ــارة ومـثلـمـ ــا وصفهـم ابـن ع ــربـي ذاته ب ــأنهـم (علـم ــاء
الـ ــرسـ ــوم) أدى إلـ ــى تع ـطـيـل املعـ ــرفـ ــة االنـ ـسـ ــانـيـ ــة وانـتـ ــاج
(الـسـلطــة) اذ ان (العبــارة) أصبحـت هي الـسـلطـة او املـنتج
لهـا علـى الـوجه االدق بـينمـا بـقيت (اإلشـارة) تـنتج املعـرفـة
احلـرة( ..العبـارة) أصـبحت (مــؤسســة) وهي املنت بـالتـأكيـد
بيـنما ظلت االشـارة هامشـاً يستفيـد يف تأصيل ثـقافته من
مساحـة االهمال او (عدم االكـتراث) الذي تبـديه السلطة -
كما أسلفنا يف موضوع سابق .-
هكــذا يتـأكـد معــرفيـاً ان مـستــوى من اللغـة هـو الــذي انتج
السـلطة والن هـذه السلطـة بال خطـاب فانهـا تتشبـث دائماً
بخـطــاب ينـتجهــا لتــدعي ان هــذا اخلـطــاب خـطــابهــا كمــا
تــدافع عنـه بضـراوة ،بهــذا املنحـى ميكـن ان نفهـم النـزعـات
الـتـكفـي ــري ــة الـتـي مت ــارس ض ــد اصح ــاب (االش ــارة) النهـم
ميثلون خروجاً على طاعة (العبارة).
)3السلطة والغموض
ميـكن القــول ببـسـاطــة ان الغمـوض عـدو الـسـلطـة ،خـاصـة
بعــد ان ع ــرفنــا تـشـبث الـسلـطــة بـ (الـعبــارة  /الــوضــوح) يف
مقـابل (االشــارة  /الغمـوض) ..ان هــذا التقـابل الـذي افـرز
مـزاجـاً خـاص ـاً للـسلـطــة لم يـكن نــابع ـاً من هـذا الـتقـسـيم
املستحـدث  /تقسيم املتصـوفة بل ميتد إلـى النص القرآني
ذاته  /الظاهر والبـاطن فالسلـطة هي الظاهـر واملعرفة هي
الباطن اذ ميكننا اعادة ترتيب املعادلة ببساطة
الظاهر  -العبارة  -السلطة
الباطن  -االشارة  -املعرفة
انـنـ ــا نكـت ــشف مـن خالل ه ــذه امل ــداخل ــة امل ــزاج الـت ــاريخـي
للمـؤسسـة بل ولكل ايدلـوجية تـريد ان تقـدم أشياءهـا على
انها (سلـطة) ..انه مـزاج يصف كل ظـاهرة ال يفـهمها بـانها
معـاديـة ،االمـر الـذي ال تــزال له انعكـاسـات آنيـة وفـاعلـة يف
ساحة الثقافة والفكر إلى يومنا هذا.
)4املعركة اللغوية ..إلى أين؟
اصبح واضحـاً ان املعضـالت املعرفيـة احلاليـة هي معضالت
ذات ج ـ ــذور ق ـ ــدمي ـ ــة حـيـث متـكـن االســتف ـ ــادة  -اآلن  -مـن
معـاينة املعركة الفكـرية التي تدور بني املفكـرين التنويريني
مـن جهــة واحملــافــظني الــذيـن يحــاول ــون تكــريــس الث ــوابت
بــوصفهـا مقـدسـة وال ميـكن الـنظــر فيهـا مجــدداً من جهـة
اخــرى ،واظن ان مفهـوم (اإلشـارة والعبـارة) يقـدم نـوعـاً من
احلل لسـؤال اللـغة ،بـتعبيـر آخر ان هـذا التـوصيـف وسطي
استطاع بتقديـرنا ان يؤكد بان اللغـة يف جانبها (العباري /
نـسبـة إلـى العبـارة) إلهيـة ومقـدسـة ويف جـانبهـا (االشـاري)
انـســانيــة متحـولـة ميـكن تـداولهـا بـشـري ـاً والتجـديــد فيهـا
ولكن الذي حـصل ان هذه املصـاحلة علـى املستـوى النظري
لــم تكـن ن ــاجح ــة عـملـيـ ـاً فـ ــاللغ ــة العـب ــاري ــة الـتـي أنـتجـت
الـسـلطـة عــادت لتقـتل وتكفـر اللغـة االشـاريـة الـتي انـتجت
الثقـافـة واملعـرفـة ومن جـراء هـذا التقـابل اللغـوي الصـرف
كــانـت هنــاك وقــائع هــائلــة ومجــازر دمــويــة مـن قبـيل قـتل
الــسه ــروردي يف قلع ــة حلـب واحلالج وآخ ــريـن اعـتق ــدوا ان

االدباء الكورد وادب
نجيب حمفوظ

ـحـــــــســــني اجلــــــــــاف

مـ ــات زعـيـم احلـ ــرافـي ــش ..الـ ــزبـ ــون
ال ــدائــم ملقه ــى الفـي ـش ــاوي يف خ ــان
اخل ـلـ ـ ـ ـي ـل ـ ـ ــي ..وزعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــم ح ـلــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
املـتحــرفـشـني يف مقهــى ريـش حـيث
كــان يـلتـقي بــشكل مـنتـظـم والكثــر
من ثالثني سنـة بنخـبة مـن مثقفي
الــدرجــة االولــى ولــرمبــا اخلــامـســة
والـسـادســة ايضـاً .لقـد كـان يـحضـر
حلقـته الفكريـة هذه الـفنان الكـبير
اح ـم ـ ــد م ــظه ـ ــر وال ـ ــروائــي ج ـم ـ ــال
الغ ـيـ ـطـ ـ ــانــي والـكـ ـ ــاتــب الـ ـصـحفــي
مـحمد عفيفي وكـاتب ادب االطفال
بـابا شـارو واملذيعـة املصـرية الكـبيرة
صفـي ـ ــة املهـن ـ ــدس (شقـيـقه املـمــثل
ف ـ ـ ــؤاد امله ـنـ ـ ــدس) وآخـ ـ ــرون الي ـ ــسع
اجملــال لــذكــرهـم هـنــا وكــان للــوقـت
عـن ــد محفــوظ قـيـمـتـه الكـبــرى فال
يـت ــأخ ــر عـن م ــوع ــد نـ ــدواته حـت ــى
ل ــدقـيق ــة واح ــدة او يـتقـ ــدم علـيه ــا
بـ ــدقــيقـ ــة واحـ ــدة معـتـبـ ــرا احـتـ ــرام
الــوقـت اولــى واهـم تقــالـيــد احلـيــاة
احلـ ـض ـ ــاريـ ـ ــة والعـ ـص ـ ــري ـ ــة وان مــن
اليحتـرم الــوقت لـن يتقـدم مـطلقـا
وان واح ـ ــدا مــن اهــم اس ـب ـ ــاب ع ـ ــدم

تقـدم العـرب يف ميـادين عـدة
هو عدم احتسابهم للوقت اي
حـ ـسـ ــاب .ان جنـيـب مـحفـ ــوظ
ال ــذي يـط ــرح ب ـشـكل من ــوذجـي
همـوم الـطبقـة املثقفـة املـأزومـة
بــالبحـث عن حلـول الشكــاليـات
عـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــدة وامل ــت ـ ـ ـ ــأرجـح ـ ـ ـ ــة ب ــني
معـتق ــدات غـيـبـي ــة وجـن ــوح نح ــو
الفـك ـ ــر االق ـتـ ـص ـ ــادي الـعل ـمــي يف
حـي ــرة ال تـخفـ ــى علـ ــى كل مـتـتـبع
ومـ ــدقق ..لقـ ــد نقل املـبـ ــدع الكـبـي ــر
ه ـمـ ـ ــوم اجمل ـت ـمـع احمللـ ـ ــى الـ ـض ــيق
املـك ـبـل بـق ـي ـ ـ ــود الـفـق ـ ـ ــر وال ـتـخـلـف
واالزدواجيـة عبـر نفق احلـارة الـى
العـامليـة ولـذا فـان اوالد حـارتنـا
ومـ ـ ـ ـ ــا فـ ـيـه ـ ـ ـ ــا م ــن نـق ـ ـ ـ ــد الذع
ملعـتقدات وتقاليد وسـلوكيات عبدت
له ط ــريق ــا مف ــروش ــا ب ــال ــورود ال ــى
الع ــاملـي ــة ومـن ثـم لـي ــؤمـن لــنف ــسه
مكـانـا كـأول عــربي يف تـاريخ جـائـزة
نــوبل العــامليـة الـشـهيــرة لالدب عـام
 1988ويصـطف رافعــا اسم بالده بل
واسـم العــرب بني الــذين نـالـوا هـذا
التكرمي العـاملي العظيـم فكان بحق
مفخرة مصر بل والعرب اجمعني.
لقــد انتقـد محفــوظ بصـورة الذعـة
يف مـع ـ ـ ـظـ ــم رواي ـ ـ ـ ـ ــاتـه ازدواجـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة
ال ــشخ ـصـي ــة ال ـش ــرقـيـ ــة (الع ــربـي ــة
واالسالم ـي ـ ــة م ــنه ـ ــا) حت ـ ــدي ـ ــداً يف
العـ ـ ــديـ ـ ــد مــن رواي ـ ـ ــاته ...ولـعل يف
شخـصيـة سي الـسيــد (محمـد عبـد
اجلــواد) يف روايــة بـني القـص ــرين...
ال ــذي يـلعـب يف الـبـيـت دور ال ـسـي ــد
الـ ـنـ ـ ـظـ ـيـف ال ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــريـف الـق ـ ـ ـ ــاس ــي
املـتعجــرف الــذي يعــامل زوجـته وام
اوالده اخلمـســة او الــستــة معــاملــة
الـسـلطـان جلــاريته مـسلـوبـة االرادة
ويتـصرف مع ابنائـه (فلذات اكباده)
تصرف االسياد القساة مع عبيدهم
مهضـومي احلقـوق ويصلـي صلواته
اخلمس يف منزله وميـنع على بناته
حتــى تـنفــس شمــة هــواء عـليـل من

ن ــواف ــذ الـبـيـت املــطل ــة عل ــى احل ــارة
واملغلقـة ابـداً بيـنمـا يعب الـويـسكي
عـبـ ــا ويــتهـ ــاوى علـ ــى اقـ ــدام احـ ــدى
داعـ ــرات ش ـ ــوارع محـم ـ ــد علـي ومـن
غج ــري ــات روض الف ــرج ..ان جنـيـب
محفـوظ قــدم لنـا هـذه الـشخـصيـة
وغـيــرهــا الـتـي تـب ــرقع سلــوكـي ــاتهــا
اخلفـية املـريضـة بستـار من التـدين
امل ـتـ ـ ــزم ــت عل ـمـ ـ ــا بـ ـ ــانه كـ ـ ــان علـ ـ ــى
استعداد حـتى ملواعـدة ام زوجة ابنه
الكبيـر على خدر احلـرام ..لقد نقد
محفــوظ هــذه االزدواجـي ــة املقـيـتــة
مبــرارة حيـنمـا جـسـدهـا يف شخـصه
(سـي الـ ـسـيـ ــد) بحـيــث جعـله مـنـ ــار
لـعـ ـن ـ ـ ــة ونـقـ ـم ـ ـ ــة وانـ ـتـق ـ ـ ــاد كـل م ــن
ش ــاه ــده ــا او ق ــرأ عـنه ــا .ان جنـيـب
محفـوظ اعطـى اعظم بـرهان عـلى
ان الشـأن او الهـم احمللي الـضيق ان
قـدم ابـداعيـا بصـدق فـسيكـون الدب
النــاس الــذين ميـثلـهم جـســرا نحــو
العاملية.
لقـ ـ ــد ك ـ ـ ــان االدب العـ ـ ــربــي ق ـ ـ ــدميه
وح ــديـثه ال ــراف ــد االهـم يف ثق ــاف ــة
االدب ــاء الكــورد ولــذلـك فال عــزو ان
نـ ــرى انعـكـ ــاسـ ــات ادب مـحفـ ــوظ يف
نت ــاج كب ــار كتــاب الــروايــة الكــورديــة
مـنــذ اخلـم ـسـيـنـيــات وحلــد يــومـنــا
احلـ ــاضـ ــر فقـ ــد تـ ــأثـ ــر بـه (محـمـ ــد
مـولــود مم) و(محـرم مـحمــد امني)
و(ام ــني مـ ـي ـ ـ ــرزا ك ـ ـ ــرمي) و(ح ـ ـ ـس ــني
عــارف) و(مـصــطفــى ص ــالح كــرمي)
ومـن االجـيــال الـثـمــانـيـنـي ــة (غفــور
صـالح عبـد اهلل) و(محـمد مـوكري)
و(رؤوف ح ـ ـ ـس ــن) و(انـ ـ ـ ــور مـحـ ـمـ ـ ـ ــد
ط ــاهـ ــر) و(محـم ــد رشـي ــد فـت ــاح) و
(محـمـ ــد كـ ــرمي رم ـضـ ــان) و(سـ ــاالر
اسمــاعـيل سـمي ــر) وغي ــرهم ال ــذين
ح ـت ـ ــى يف اح ـ ــاديــثهــم الـ ـصـحف ـي ـ ــة
والــتلف ــزي ــونـي ــة يعـتـب ــرون م ــدرس ــة
جنيـب محفــوظ ال ــروائيــة ..املعهــد
الـ ـ ــذي تـعل ـمـ ـ ــوا ف ــيه الـك ـث ـيـ ـ ــر مــن
اساليب رواية السرد احلديثة.

ميشيل فوكو

اللغـة انـســانيـة يف جـانـب منهـا يف االقل .بـاخـتصـار شـديـد
نقـول :ان تقـسـيم املـتصـوفـة كـان ميـكن ان يكـون فـصالً بني
املعرفة مبفهومهـا الشامل واخلطاب الـديني ولكن املعضلة
ان الـسلطـة ال تريـد مثل هـذا الفصـل الن املعرفـة بالـنسـبة
ملثل هـذه الـسـلطــة غمـوض والـسـلطـة تكــره الغمـوض والن
املعـرفــة خطـاب والـسـلطـة بـال خطـاب مقــابل ..وهنــا ينـشـأ
الـســؤال احلــاسـم :هل ميكـن ان تنـتج املعــرفــة سلـطــة ضــد
السلطة؟..
)5سلطة ضد السلطة
ثـمة تـاريخ هـائل للعـارفني ولـيس هـناك مـا يقـابله للحـكام
الن التـاريخ يـدون املعـرفـة واحلكـام بال معـرفـة أصالً االمـر
الذي افـرز لنا نوعـاً من التاريخ امللفق  /التـاريخ السياسي،
والسؤال  -هـنا  :-هل اقترب املـعريف من السيـاسي يوماً؟ او
بتعبـير آخـر :هل استـطاع املعـريف ان يتـقدم علـى السيـاسي
خالفـاً للعـادة املعـروفة واجلـارية  /الـسيـاسي يتـقدم دائـماً.
ان اليـوتـوبيـا وحـدهـا ال تكفـي يف مثل هـذا املعنــى حيث ان
مـدينة الفـارابي (الفاضلـة) كانت طمـوحاً ملثل هـذا التقدم
ولكن هل حصل يف تاريخنا ان يكون العارف هو احلاكم؟ او
ان تتـداخل الشـخصيـتان يف منـوذج فريـد واحد؟ وبـالتـالي
ميكـنـن ــا انـت ــاج ن ــوع مـن الــسلـط ــة الع ــارف ــة ض ــد الــسلـط ــة
التقليـدية  /سلـطة الال معـرفة لـنكسـر بذلك االصـطفاف
التـاريخـي الظــالم (املعـريف خلف الـسـلطــوي) ولنـصل إلـى
م ــركب جــدي ــد يف حي ــاتن ــا الفكــريــة والــسي ــاسيــة ملخـصه
ومؤداه :سلطة ضد السلطة ..سلطة تتبنى الشرعية كاملة
ضـد املـوروث الال شــرعي ملفهـوم الـسلطـة ذاتهـا ..اننـا مبثل
هـ ــذه الـتـ ــوصـيـ ــات ميـكـنـنـ ــا ان نــصل إلـ ــى مـفهـ ــوم سل ـطـ ــة
(املعــارض ــة) كمــا ميكـننــا ان نـعيــد ق ــراءة االشيــاء مجــدداً.
وكما أسلفنـا فان السلطـة تستطيع ان تقـدم اآلليات وليس
خطابـاً االمر الـذي يجعلنـا ندور يف فضـاء السلطـة ذاتها..
وباالجتـاه نفسه :هل ميـكن اعتبـار حكـومة االمـام علي (ع)
حكـومـة عــارف  /سلطـة ضـد الـسلطــة استنـاداً إلـى مقـولـة
الصحـابة الـشائعـة (علي أقـضانـا)  -مثالً؟ انـنا نحـاول من
خالل هـذه السياحة الـتاريخية املعرفـية ان نلقي بعضاً من
الـضــوء علــى البـنيــة الـعمـيقــة الـتي يـسـتنــد إلـيهــا مفهــوم
الـسلطـة العـربيـة وتقـابالتهـا مع مفهـوم املعـرفـة لـدينـا بل
نكشف آليـة انتاج السلطة والـشرعية املعرفيـة التي تدعيها
لنتوصل من خالل ذلك كله إلى كشف مغزى آلية االقصاء
والتهميش التي متارسها السلطات ضد املعرفة.
اذن كـيف ميكن اعـادة التـوازن املفقـود يف مثل هـذه العالقـة
خاصةً اذا ما عرفنا ان السلطة الغاشمة تعيد انتاج نفسها
بعــد كل انـتكــاســة متــر بهــا ..ان الــوعـي بــاألزمــة جــزء مـن
حلهــا ،هــذا مــا نقــوله اآلن ومــا نــستـطـيعـه يف اقل تقــديــر
والجل إكـمـ ــال مــثل هـ ــذه املهـمـ ــة البـ ــد مـن قـ ــراءة الـ ــدرس

التـاريـخي جيــداً لنتـأكـد من ان (املــؤسسـة) الـتي نعـنيهـا يف
خـطــابــاتـنــا هـي تف ــريع عـن مفهــوم الــسلـطــة وان اآللـيــات
واحدة كما أن املعرفـة التي افترقت عن السلـطة منذ عصور
خـلت مـا زالـت متثـل عبـر هــذا االفتـراق جـزءاً مـن معـضلـة
احلاضر.
)6خالصات
-1إن تثـويـر املـسـألــة بهــذا العمــوم (املعـرفـة والـسلـطـة) قـد
يحتـاج إلى فضـاء أوسع ولكن املفيـد يف مثل هذه الـورقة ان
نلمح إلـى جانب من املعـضلة بقولنـا ان تاريخ املعرفـة لدينا
هـو تـاريـخ اقصـاءات وان تـاريخ الـسـلطـة بـاملقـابل هـو تـاريخ
حضور قـسري وبالتالي فان الغياب او التغييب اصبح رديفاً
للمعرفة وسمة من سماتها املزمنة.
-2ان امل ــؤس ـس ــة الـثق ــافـي ــة ل ــديـن ــا اعـت ــادت عل ــى مـثل ه ــذه
الـسيـاسـة الـتغيـيبيـة ذلك النهـا تـستمـد فكـرة الـتغيـيب من
التـاريخ الطـويل للـسلطـة كمـا انهـا انتـجت ملثل هـذه املهـمة
مفاهيم عصرية اهمها الرقـابة التي تتوخى الوضوح يف كل
شيء واملـواالة ال الغمـوض الن الغمـوض عـدو الـسلطـة كمـا
اسلـفنــا ..وهنــا نــستــذكــر كم مـن االعمــال االبــداعيــة الـتي
رفضتها الرقابة لغموض الفكرة ال لشيء آخر.
-3ان املشكلـة اللغويـة القدميـة التي هي يف اسـاسها مـشكلة
دينـية (اشـارة وعبـارة) ال تزال فـاعلـة إلى الـيوم خـاصة بـعد
ان اصــبحــت العـبـ ــارة (مـتـن ـ ـاً) لـت ــظل االشـ ــارة بـ ــال ـضـ ــرورة
(هــامشـاً)  /العبـارة  -كمـا اسلفنــا  -سلطـة واالشـاريـون هم
املقموعون..
وان االدب علـى وجه اخلصـوص اصبح الـوريث الشـامل لكل
الـتــراث االشــاري وهــو بهــذا لـم ي ــرث ادواته املعــرفـيــة فقـط
ك ــاللغــة او ط ــرائق الـتعـبـيــر املـتج ــددة بل ورث اضـطه ــاداته
ايضاً وجدله الساخن مع املؤسسات ( /العبارة).
-4ان سيــاحـتنــا يف ج ــانب مـن الت ــراث استـطــاعـت ان تلـقي
ضــوءاً علــى االسـب ــاب الكــامـنــة وراء تقــدم الـسـيــاسـي علــى
املعـريف دائمـاً اذ ظهـر ان مثل هـذه املسـألة لـها مـن االرث ما
يبـررهـا اآلن ،وبــالتــالي فـان قـلب املعـادلــة يحتـاج إلــى وعي
جــمعـي يـنــبغـي االنـتـب ــاه الــيه ج ــديـ ـاً حـيـث ان الــتح ــوالت
الق ـش ــري ــة علـ ــى مالمح ه ــذا ال ــوعـي ال تـكفـي ،ف ــالــسلـط ــة
احلـديثة  -مثالً  -ال تنتج دميـقراطية بل تنـتج (انتخابات)
ذلك الن هــذه الــسلـط ــة كمــا اسلـفن ــا  -ال تنـتج خـطــاب ـاً او
معرفـة بل تنتج آلـيات ،واالنتخـابات آلـية ..نحن نـنظر اآلن
ونــسع ــى إل ــى الــسلـط ــة الـتـي تـنـتج ال ــدميق ــراطـي ــة ولـيــس
االنتـخابـات وحدهـا أي ان تتعـدى حدود اآللـية إلـى الفـكرة
ذاتها.
-5ان ضآلة حصة املعرفة إزاء حصـة السلطة تشير ببساطة
إلى ضـآلة حـصة االنـسان  /منـتج املعرفـة يف بلورة مفـاهيم
احليـاة وبــالتــالي فــأننـا جنـد انفـسنـا امـام ثقـافـة إذعـان ال
ثقــافــة حــوار وتــواصل ،األمــر الــذي يفجــر اسـئلــة االنـســان
مجـدداً ومــوقفه مـن األشيــاء وهي مـشكلـة مــزمنــة سبق ان
عاجلتها الطروحات األولى للفلسفة.
-6ان البحث يف كـيفية تفعـيل آليات انتـاج املعرفـة ينبغي ان
يرافقه تعطـيل آلليات إنتـاج السلطـة الغاشمـة ،األمر الذي
حفزنـا على مـداولة مفهـوم (سلطة ضـد السلـطة) وان مثل
هـذه املـسـألـة ال حتتـاج إلـى دراسـة فقـط ومبـاحث فـقط بل
حتتاج إلى نضال وعمل دائب.
-7يـظهـر جـليـاً ممــا تقـدم ان املـؤسـسـات املــرتبـطــة مبفهـوم
الـسلطـة تعيـد انتـاج نفـسهـا بعـد كل نـكسـة وهي ال تـرتـبط
بنـظــام سيــاسي مـعني ذلـك الن النـظــام الــسيــاسي يـسقـط
ولكن فكرة السلطـة تبقى ثابتة وفكـرة املؤسسة هي االخرى
ث ــابـت ــة وه ــذا م ــا نلـم ــسه اآلن بع ــد الـتح ــوالت ال ـسـي ــاسـي ــة
واالجتمـاعية التي طرأت يف العـراق بعد احداث  2003حيث
لـم جتر أيـة مراجعـة ملنظـومات القـيم التي كـانت سـائدة يف
دوائـرنـا املعـرفيـة ..إننـا بـاخـتصـار نحتـاج إلـى مـؤسسـة ضـد
املــؤس ـس ــة  /نحـتــاج إل ــى تغـيـي ــر مفهــوم املــؤس ـســة وقـيـمهــا
الـراكدة من خالل مـؤسسـات بديلـة فاعلـة تسعـى إلى تثـوير
املعـريف ومنتـجه (اإلنسـان) كي يتـقدم عـلى احلـراك اخلادع
 /حــراك الــسي ــاسي املــأخــوذ بــإغ ــراءات اللحـظــة والعــاطل
متـ ــام ـ ـاً عـن اغـ ــراءات املـ ـســتقـبـل ومع ـطـيـ ــاتـه ..علـ ــى هـ ــذه
املؤسـسات البـديلة ان ال تتعـامل مع املعرفـة او الثقافـة على
انهـا (خـدمــة) بل علـيهـا ان تـعيــد تقـييـم مفهـوم (اخلـدمـة
الـثق ــافـي ــة) وان تفهـم الـثق ــاف ــة عـم ــومـ ـاً عل ــى انه ــا مـنج ــز
حـضــاري وهــذه احلـضــاريــة هـي اخلــدمــة األسـمــى مـن ايــة
خدمة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــالت
ـ
مـ
العدد ( 30ايلول  /سبتمبر –

تش / 1اكتوبر  )0000من
مجلة علوم انسانية

صـدر العــدد  30من مجلـة علــوم انسـانيـة
املتخـصصـة حـافال ومنـوعـا بـالعـديـد من
امل ــواضـيع الـبحـثـي ــة بـ ــاللغـتـني الع ــربـي ــة
واالنكليزية.
يف املـواضيـع البحثـية بـاللغـة االنكليـزية،
نطلع على دراسة الباحثني د .سامي عبد
العزيز ود .انعام يوسف من جامعة ديالى
املـوسـومـة الـصعـوبـات الـتي تـواجـه طلبـة
جــامعــة ديــالــى يف كـتــابــة بحـث الـتخــرج
بـ ــالـلغـ ــة االنـكلـيـ ــزيـ ــة مــن وجهـ ــة نــظـ ــر
الطلبة.
ولـلب ــاحث الـبلغ ــاري الب ــروفيـســور رومــان
الزاروف بـح ــث ع ــن ـ ـ ــوانـه يف امل ــن ـ ـ ــاف ـ ــس ـ ـ ــة
واالبـتكــار واحلــريــة االقـتـصــاديــة .وكـتـب
الـب ــاحـث ح ـســن اله ــاشـمـي مـن جـ ــامع ــة
كيـرتـن االستــراليــة عن دمقـرطـة الـشـرق
االوسط بالقوة .
امـ ــا الــبحـ ــوث بـ ــالـلغ ـ ــة العـ ــربـي ـ ــة ،فقـ ــد
تصـدرهـا بحـث البـروفـسـور نــوزاد الهيـتي
اخلـبي ــر يف مجلـس الـتخــطيـط يف قـطــر
واملوسوم بالصناعات الصغيرة واملتوسطة
يف دول مـجـلـ ـ ــس الـ ـتـعـ ـ ـ ــاون اخلـلـ ـيـج ــي:
الــوضع الق ــائم والـتحــديــات املــستـقبـليــة
مــن جــمل ـ ــة بح ـ ــوث اق ـتــص ـ ــادي ـ ــة اخ ـ ــرى
تـ ـضــم ــنه ـ ـ ــا العـ ـ ــدد .ن ــط ـ ـ ــالع مـ ـ ــا كــت ــبه
الب ــروفيـســور يف جــامعــة فـينـيكــو تــرنفــو
البلـغاريـة الدكـتور كـرمي نعمـة عن مكـانة
الـبلــدان الع ــربيــة يف املــؤشــرات الع ــامليــة:
(مؤشـر التنـافسيـة العاملـية ،مـؤشر قـياس
وم ــدرك ــات الفــس ــاد والــشف ــافـي ــة ،م ــؤش ــر
قـيـ ــاس االداء واالمك ــانـيـ ــات لالسـتـثـم ــار
االجنبي املباشر).
وللــدكتـور شـريـط عـابــد من جــامعــة ابن
خلـدون –تيـارت –بـاجلـزائــر التحـوالت
االقـتصـاديـة الـراهنـة ومـستقـبل التكـامل
االقتصادي العربي.
امــا االسـتــاذة فـضــة عـبــاسـي بــصلــى مـن
قـ ـســم علـ ــوم االعالم واالتــص ــال جـ ــامع ــة
عنــابــة –اجلــزائــر فـتبـحث يف الــسيــاســة
االتــصـ ــالـي ـ ــة للــنقـ ــاب ـ ــة يف ظل اقـتــصـ ــاد
السـوق ،من اعـادة الهـيكلـة الــى الشـراكـة،
امن ـ ــوذج ش ـ ــرك ـ ــة مـيـت ـ ــال سـتــيل عـن ـ ــاب ـ ــة
ويتنـاول كمال مـنصوري االسـتاذ املسـاعد
يف كلــي ـ ــة الـعل ـ ــوم االقــت ــص ـ ــاديـ ـ ــة وعل ـ ــوم
التـسـييــر –جــامعــة بــسكــرة –اجلــزائــر
املنظـمات غير احلـكومية ودورهـا يف عوملة
الـنشـاط اخليــري والتطـوعي .ويف مجـال
الــبح ـ ــوث االقــت ــص ـ ــاديـ ـ ــة ذاته يــتق ــص ـ ــى
الشـريف ريحـان االستـاذ املسـاعد ورئـيس
ق ـســم العل ــوم الـتج ــاري ــة –كلـي ــة العل ــوم
االقتـصــاديــة وعل ــوم التـسـييــر  /جــامعــة

ب ــاجـي مخـت ــار –عـن ــاب ــة –اجلـمه ــوري ــة
اجلزائـرية مسالـة كفاءة وفعالـية النماذج
الـك ـمــي ـ ـ ــة لـل ـت ـنــب ـ ـ ــؤ ب ـ ـ ــاالفـالس الـف ـنــي
للمؤسسة االقتصادية.
ويف مجـال آخر يكتب د .طه حميد حسن
من مـركـز الـدراسـات الــدوليـة –جــامعـة
بغـداد عن العـوملـة والتحـول الـسيـاسي يف
تــونـس  ..حتــد أم خيــار؟ يف حـني تقـصــى
كل من البروفيسـور خليل حسن الزركاني
من العـراق ود .احلـسـن عبـد اهلل بــاشيـوة
مـ ــن اجلـ ـ ـ ـ ــزائـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـسـلـ ـ ـ ـ ــوك االخـالقـ ــي
والسياسي عند ابن خلدون.
امــا البــروفيـســور ابــراهيـم خلـيل العالف
االستــاذ يف مــركــز الــدراســات االقـليـميــة،
جـ ـ ــامع ـ ــة امل ـ ــوصـل  ،الع ـ ــراق ف ـيــبحــث يف
السلوك السـياسي اخلارجي التركي جتاه
العـ ــراق بع ــد الـتـ ــاسع مـن نـيــس ــان ،2003
ويـ ــواصل ال ــدكـت ــور ح ـسـن عـبـ ــد اجللــيل
العبـادلــة من قــسم القـراءات القــرآنيـة –
كليـة اصـول الــدين اجلــامعيـة –جـامعـة
الــبلق ــاء الـتـطـبـيقـي ــة يف االردن بحـثه يف
القراءات القرآنية بـدراسة مكملة ملا كتبه
يف العـدد السابق من اجمللـة ببحث جديد
عـن ـ ــوانه مـن اوجـه الق ـ ــراءات القـ ــرآنـيـ ــة،
اثبـات االلف وحـذفهـا واثــره يف التفـسيـر
–دراسة يف سورتي الفاحتة والبقرة.،
وللــب ـ ــروفــيـ ــس ـ ــور ف ـ ــؤاد بـ ـ ــو علــي اســت ـ ــاذ
الـت ــواصـل املهـنـي وال ـسـي ــاحـي –مـن ــسق
اجلمعيـة الدوليـة للمترجـمني واللغويني
العرب –املغرب بحث يف الـدرس النحوي
يف اخلطــاب اللسـاني املعـاصـر ،ويف سيـاق
مـق ـ ـ ــارب يـك ـتــب أ .عــب ـ ـ ــد الـق ـ ـ ــادر فـه ـيــم
التـشيبـاني من جـامعة وهـران اجلزائـرية
عـن الـ ـسـيـمـيـ ــائـي ـ ــات العـ ــامـ ــة ورهـ ــانـ ــات
االمن ـ ــوذج الل ــس ـ ــانــي ،الــنـ ــسق ،ال ـ ــدالل ـ ــة
والتواصل.
وايــضـ ــا لالسـتـ ــاذ بـ ــابـ ــا احـمـ ــد رضـ ــا مـن
جـ ــامعـ ــة تلـمــس ــان اجل ــزائ ــريـ ــة بحـث يف
الـنــظـ ــري ـ ــة الل ــسـ ــانـي ـ ــة املعـنـ ــى –نــص:
ولالستاذ مبـارك تركيكي االستاذ املساعد
بق ـســم اللغ ــة الع ــربـي ــة وادابه ــا –امل ــرك ــز
اجلــامـعي ال ــدكتــور يـحيــى فــارس املــديــة
اجل ــزائ ــر دراس ــة يف الـن ــداء بـني ال ــوصف
والتفسيـر .وتبحث االسـتاذة ليلـى بلخير
من املــركــز اجلــامعـي الع ــربي الـتبــسي –
تبسة –اجلزائر يف البنية الفكرية الولي
العزم من الرسل يف التوراة واالجنيل.
ام ـ ــا يف ف ــض ـ ــاء االراء واالفـك ـ ــار ف ـيـك ـتــب
الـبـ ــروفـي ــسـ ــور االخــضـ ــر شـ ــريــط اسـتـ ــاذ
الــدراســات الفلـسـفيــة بجــامعــة اجلــزائــر
مقـالـة بعنـوان االخالق بني مـنطق القـوة
ومـ ــن ـ ـ ـطـق الـعـقـل  :دراس ـ ـ ـ ـ ــة يف االسـ ـ ـ ــس
الفلـسفيـة والــدينيـة لالخالق .ويـكتب د.
فالح الـربـيعي االستـاذ يف كليـة االقتصـاد

 /جـامعـة عمـر اخملتـار اللـيبيــة عن قطـاع
ال ــنفـ ــط يف العـ ـ ــراق بــني ال ـ ـ ــواقع املـ ـ ــؤلــم
واالفـاق املستقـبلية .امـا د .عمر مهـديوي
من كلية االداب والعلوم االنسانية –عني
الشق –الدار الـبيضـاء فيـناقـش حوسـبة
املعجم العـربي  :قـضايـا لسـانيـة وتقنـية.
يف حـني يخــوض ن ــاجح ذيــابــات االسـتــاذ
املـساعـد يف جامـعة البلقـاء التطبـيقية –
كليـة احلصن اجلـامعـية –اربد –االردن
يف الــت ـ ــأثــي ـ ــر امل ـتــب ـ ــادل بــني ال ـ ـســي ـ ــاس ـ ــة
والـرياضـة  .ولالستـاذ عاشـور سرقـمة من
ق ـ ـســم الـلغ ـ ــة الع ـ ــربــي ـ ــة وادابه ـ ــا امل ـ ــرك ـ ــز
اجلـ ـ ــامع ــي د .يحــيـ ـ ــى فـ ـ ــارس بـ ـ ــاملـ ـ ــديـ ـ ــة
بــاجلــزائــر مق ــال يف تبـليـغ النــص االدبي
بني الـنظريـة والتطبـيق ،يف حني يكتب أ.
فـ ــاحت زيـ ــوان مـن قـ ـسـم الـلغ ـ ــة العـ ــربـيـ ــة
وادابهــا –جــامعــة تبـســة –اجلــزائــر عن
نحو خطاب لساني نقدي عربي اصيل.
وعـن اجلـ ــامعـ ــة االفـتـ ــراضـيـ ــة العـ ــربـيـ ــة
املـوحدة يكتب االستاذ حسن مظفر الرزو
مـديـر املـركـز االسـتشـاري العـلمي –كليـة
احلــدبــاء اجل ــامعــة –امل ــوصل .العــراق .
فـيمــا ينـاقـش أ .سـطـان بـلغيـث من قــسم
االجتمـاع –جـامعـة تـبسـة اجلـزائـر واقع
ثقـ ـ ــافـ ـ ــة ال ــبحــث الـعل ـمــي االبـ ـ ــداعــي يف
ج ــامع ــات الع ــالـم الع ــربـي  .وللـب ــاحـث أ.
عباس علي عبد الغني املدرس املساعد يف
كليـة الفنـون اجلـميلـة –جـامعـة املـوصل
مـ ــادةعـن دور وسـ ــائـل االعالم يف تـنـ ـشـنـ ــة
الـف ـ ـ ــرد –امل ـ ــس ـ ـ ــرح امن ـ ـ ــوذج ـ ـ ــا .وتـك ـتــب
االستاذة وحيدة سعدي من جامعة باجي
مخـت ــار عـن ــاب ــة –كلـي ــة االداب والـعل ــوم
االنـس ــانيــة واالجـتم ــاعيــة –قـسـم علــوم
االتـص ــال واالعالم عـن االس ــرة  :مقــاربــة
اتصالية .
يف عــرض ملخصـات االطـاريح اجلـامعيـة
نــط ـ ــالع عـ ــرضـ ــا الطـ ــروحـ ــة الـ ــدكـتـ ــوراه
للـب ــاحـث حـمـيـ ــد اله ــاشـمـي امل ــوس ــوم ــة
امله ــاج ــرون الع ــرب واشك ــالـي ــة االن ــدم ــاج
االج ـتــم ـ ـ ــاعــي يف ال ـبـل ـ ـ ــدان الـغ ـ ـ ــربــي ـ ـ ــة:
املهاجرون العراقيون يف هولندا امنوذجا.
ام ــا يف مـ ــراجعـ ــة الكـتـب فـنــط ــالـع جه ــد
البــاحث اجلـزائــري د .االخضـر ابـو عالء
ع ــزي مـن جـ ــامعـ ــة محـم ــد ب ــوضـي ــاف –
املـسـيلــة –اجلــزائــر يف مــراجعــة لــدراســة
الــدكتــور محمـد صـالـح جمعـة الـسيـاسـة
املـصــرفـيــة والـتـم ــويل املـصــريف  :تـطـبـيق
على املصارف السورية.
كمـا تنـشـر اجملـال حــوارا مع البـروفيـسـور
غ ـ ـ ــامن محــم ـ ـ ــد احلفـ ـ ــو مـ ـ ــديـ ـ ــر مـ ـ ــركـ ـ ــز
الـدراسـات االقـليـميـة يف جــامعـة املــوصل
العراقية اجراه د .ابراهيم العالف.

املدى الثقايف

