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أو  التفكير،  من  جديدة  أنماط  إبــداع  باستمرار،  الفلسفة،  على  يتعين  أنــه  دولــوز  جيل  يــرى 

لما يجري في  ومنصتاً  وضع تصور جديد للفكر، أو باألحرى تصور لما نعنيه بـ «التفكير» مالئماً 

أمام  أنفسنا  نجد  لكننا   .(Une Critique) «نقداً»  تكون  أن  سوى  للفلسفة  يمكن  ال  لذلك  العالم. 

والمعارف  المزيفة،  األخــالق  نقد  فيها  بما  الخاطئة»،  «التطبيقات  ننقد  أن  إما  النقد:  في  نهجين 

إلى  ننتبه  أن  وإما  النقدي؛  عمله  كانط  عليه  بنى  الذي  التصور  وهو  «الكاذبة»،  واألديــان  الباطلة، 

وانخرطوا  أو «حقيقياً»،  اآلخرون «حّقاً»  يراه  ما  خلخلة  اختاروا  الذين  الفالسفة  من  أخرى  عائلة 

في معمعة تفكيك األخالق «الحقة»، واإليمان «الحق»، والمعرفة المثالية قصد بلورة صورة جديدة 

هو  الحق  (فالنقد  بأحد  ضــرراً  نلحق  ال  فإننا  «بــاطــالً»  يبدو  ما  بنقد  نكتفي  دمنا  ما  ألننا  للفكر، 

 ،(Lucrèce) لوكريس  يمثلها  الفالسفة  من  العائلة  هذه  بالمضامين).  االكتفاء  وعدم  األشكال  نقد 

سبينوزا، نيتشه... ويعتبر، جيل دولوز، أن هذه الساللة استثنائية في الفلسفة ألنها تمثل «اتجاهاً 

تماماً»(١). راً، انفجارياً، وبركانياً  مكسَّ

تبحث الفلسفة، حسب دولوز، عن صورة جديدة لفعل التفكير، ولنمط اشتغاله. فنحن كثيراً 

أو  التفكير،  فعل  يعنيه  عما  غامضة  فكرة  التفكير  قبل  نملك  قد  للفكر.  ما  صورة  على  نعيش  ما 

ما يمكن أن يحمله من وسائل وأهداف. ويمثل المفهوم في الفلسفة ما يمثله الصوت بالنسبة إلى 

كما  مفهومي»  داخل «مسار  يموضعها  المفاهيم،  الفيلسوف  يبدع  الرسام.  عند  واللون  الموسيقى، 

يضع الموسيقي لحنه داخل «مسار موسيقي»(٢).

فيما  وتتمفصل  وتــتــشــابــك  تتفاعل  مفاهيم  تشكيل  مــحــاولــة  فــي  ذلــك  مــن  الــغــايــة  وتــظــهــر 

الــمــبــدعــة»  وإبــــراز «الــوظــائــف  الــثــنــائــيــة،  الــمــفــاهــيــم  مــن  لــالنــفــالت  ومــتــمــايــز  رفــيــع  بــشــكــل  بــيــنــهــا 

affaya.mn@gmail.com. (*) الربيد اإللكرتوني:  

 Gilles Deleuze, L’île déserte et autre textes: Textes et entretiens, 1953-1974, édition de David (١)
Lapoujade (Paris: Minuit, 2002), pp. 191-192.

(٢) املصدر نفسه، ص ١٩٦.
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هذه  تــقــوم  بحيث  جــديــدة  مفاهيم  يــبــدع  الــذي  «هــو  الكبير  فالفيلسوف  ثــم  ومــن  الــفــكــر(٣).  فــي 

جــديــداً،  تــوزيــعــاً  جــديــدة،  حقيقة  لــألشــيــاء  وتــعــطــي  الــعــادي،  الــفــكــر  ثــنــائــيــات  بــتــجــاوز  المفاهيم 

هائالً»(٤). وتقطيعاً 

الــتــراث  بــكــون  يتمثل  األول،  اثنين:  لسببين  فيه  جـــدال  ال  دوراً  للفلسفة  أن  يعتبر  مــن  نجد 

التحوالت  فهم  على  تسعفنا  أن  شأنها  مــن  لها  حصر  ال  فكرية  بـــأدوات  يزخر  العالمي  الفلسفي 

أجوبة  بتقديم  والحاضر،  الماضي  في  الفالسفة،  بمطالبة  األمر  يتعلق  ال  وثانياً،  أمامنا؛  الجارية 

جاهزة بقدر ما يتعين الرجوع إلى ذلك الخزان الهائل من األفكار والمفاهيم الذي تقدمه األنساق 

والمذاهب الفلسفية. فهي تقترح علينا عناصر وأدوات إلعادة صوغ القضايا الراهنة بطرق جديدة.

أصــداءهــا،  الفلسفية  الــتــيــارات  كــل  وجـــدت  لقد 

الفلسفي  التأليف  أو  الـــدرس،  فــي  متفاوتة،  بنسب 

بالشخصانية،  األمر  تعلق  سواء  العربي،  الوطن  في 

في  أو  األرثــوذوكــســيــة  الــمــاركــســيــة  أو  الــوجــوديــة  أو 

فلسفة  أو  الــعــلــم،  فلسفة  أو  اآللــتــوســيــري،  تعبيرها 

العربي  الفلسفي  الخطاب  أن  المهم  إلخ.  التفكيك... 

يـــتـــكـــئ، دومـــــــــاً، عـــلـــى مــــرجــــع مــنــفــصــل عــــن ســيــاقــه 

غربة  يعاني  الــخــطــاب  هــذا  جعل  مــا  وهــو  الــثــقــافــي، 

ما  كثيراً  الـــذي  الثقافي  الــواقــع  عــن  غــربــة  مــزدوجــة: 

يعاند كل تفكير عقالني، تنويري، وغربة عن الروح 

«معرفة  هــي  بما  أو  الــمــألــوف،  مــع  المسافة  خلق  نحو  ومــيــل  ســلــب،  قــوة  هــي  حيث  مــن  الفلسفية 

فرحة» تنشط بالسؤال وفيه، وتصغي لتحوالت المرحلة اللتقاط مكوناتها وتفاصيلها.

ولعل غربة االهتمام العربي النشط عن الفلسفة وعن الواقع، أدى بالمشتغلين بها إلى تناول 

موضوعات وقضايا بأساليب أقرب إلى ما أسماه هشام جعيط «فلسفة الثقافة» أكثر مما هي في 

والسلطة،  والتقدم،  واآلخر،  والهوية  الذات،  تهم  عديدة  أسئلة  أن  صحيح  الفلسفي.  التفكير  صلب 

ومناهج  برؤى  تعالج  ما  نادراً  لكنها  مختلفة،  بأشكال  تصاغ  تزال  وال  مدة،  منذ  طرحت  والتاريخ 

وأنماط أسئلة تحركها مقتضيات «الفعل الفلسفي».

أوالً: في النزوع نحو الفعل الفلسفي

التفكير  حول  أو  الفلسفة،  حول  العربية  الكتابات  سرب  عن  نصار  ناصيف  نصوص  تخرج 

الفلسفي في القضايا التي تهم الوجود، والزمان واإلنسان في الفضاءات العربية. فالرجل مسكون 

 Gilles Deleuze, Deux Régimes fous: Textes et entretiens, 1975-1995, édition de David Lapoujade (٣)
(Paris: Minuit, 2003), p. 127.

Deleuze, L’île déserte et autre textes: Textes et entretiens, 1953-1974, p. 28.   (٤)

يـــمـــثـــل الـــمـــفـــهـــوم فــــي الــفــلــســفــة 

مـــا يــمــثــلــه الـــصـــوت بــالــنــســبــة إلــى 

الرسام.  عند  واللون  الموسيقى، 

ــلـــســـوف الـــمـــفـــاهـــيـــم،  ــيـ ــفـ يــــبــــدع الـ

ــار  ــ ــســ ــ ــا داخــــــــــــــل «مــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــــوضـ ــمـ ــ يـ

الموسيقي  يضع  كما  مفهومي» 

لحنه داخل «مسار موسيقي».



٩٤ / املستقبل العربي

الفكري  مساره  تعضد  التي  الفلسفية  النصوص  تعبئة  على  القوي  وبإصراره  التفلسف  بهاجس 

في اإلنتاج الفلسفي المعاصر، أو باألحرى في اإلنتاج الفلسفي الذي  فريداً  بشكل يجعل منه نصاً 

اختار  السهلة.  والصيغ  المقوالت  باجترار  يكتفي  مما  أكثر  والتفكير  والبحث  للسؤال  الغلبة  يمنح 

في  نادرة  فكرية  ظاهرة  وهي  الفلسفي.  التأمل  ومغامرة  الصعوبة  سبيل  ركوب  البدء،  منذ  نصار، 

اإلنتاج الفكري العربي.

مع  الــحــال  كما  تصوراتها،  تستلهم  أو  الشخصانية  الفلسفة  حــول  عربية  كتابات  نجد  قــد 

محمد عزيز الحبابي، وروني حبشي، أو الوجودية مع عبد الرحمن بدوي، أو الوضعية المنطقية 

من  كبير  عدد  مع  الماركسية  أو  وغيره،  بلدي،  نجيب  مع  الديكارتية  أو  محمود  نجيب  زكي  مع 

الشذرية لعبد السالم  المثقفين العرب، أو التفكيكية مع عبد الكبير الخطيبي، أو بعض الكتابات 

بنعبد العالي... إلخ. لكن ناصيف نصار، ومنذ كتابه طريق االستقالل الفلسفي(٥)، يبدو حريصاً 

«فكر  عن  وبالبحث  الفلسفي»،  الفعل  بدور  «الوعي  أو  التفلسف»  «فعل  يسميه  ما  ممارسة  على 

ومعاصراً»، والعمل خالل «رحالته االستكشافية» والكتابة، على نحت أسلوب  فلسفي يكون عربياً 

وصوغ نمط سؤال ورسم طريق يؤدي إلى فكر فلسفي عربي جديد. كل ذلك قصد خلق «فلسفة 

لشعار  الحامل  التوفيقي  الموقف  و«ليس  نقدي»،  استقاللي  موقف  من  انطالقاً  بالحياة  نابضة 

التجديد».

الــذي  الــعــربــي  الفيلسوف  تموقع  توضيح  نــصــار  ناصيف  على  يتعين  كــان  الــغــرض،  ولــهــذا 

يستحق صفة االستقاللية والقادر على اإلبداع. فهو يرى «أن العالقة بين موضوع الفلسفة وتاريخ 

بعضهم،  على  ذلك  يخفى  وقد  الفلسفة،  وتاريخ  الفيلسوف  بين  العالقة  عن  نوعاً  مختلفة  الفلسفة 

شروطه  له  علمي،  عمل  الحقيقة  في  وهو  التفلسف.  أشكال  من  شكل  للفلسفة  التأريخ  أن  فيظن 

أو  فلسفي  بموقف  مصحوباً  يكون  أن  ويمكن  البشري،  للفكر  العام  التاريخ  من  كجزء  الخاصة 

التشديد  على  ويحرص  بل  فلسفياً»(٦)؛  عمالً  ذاتــه  حد  في  ليس  انه  إال  فلسفية،  نزعة  عن  صــادراً 

على أن «مفهوم الفلسفة» يتقرر و«تتحدد مهمتها عند الفيلسوف في العالم العربي المعاصر من 

خالل حله لمشكلة عالقته بتاريخ الفلسفة»(٧).

يعتبر نصار أن للفلسفة مهمة، وإذا ما نظرنا إلى مجال التأمل الفلسفي العربي فإننا نعثر 

على موقفين: «موقف التبعية، وموقف االستقالل. أما التابعون فإنهم ينقسمون قسمين: التابعين 

اختالف  على  وهــم  الــمــعــاصــرة،  الغربية  الفلسفة  لــتــاريــخ  والتابعين  الــوســيــطــة،  الفلسفة  لــتــاريــخ 

يعني  نصار،  نظر  في  االستقالل،  أن  والحال  ابتكار»(٨).  أهل  هم  مما  أكثر  اقتباس  أهل  نزعاتهم، 

دار  (بـــريوت:  واإلبـــداع  الحرية  إىل  العربي  الفكر  سبيل  الفلسفي:  االستقالل  طريق  نــصــار،  (٥) نــاصــيــف 

الطليعة، ١٩٧٥).

(٦) املصدر نفسه، ص ١٧.

(٧) املصدر نفسه، ص ١٨.

(٨) املصدر نفسه، ص ٢٠.
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عناصرها  وهضم  والسوسيولوجي،  المنطقي  بالنقد  عصرها،  كان  أيّاً  الفلسفية،  النظريات  «تقبل 

الواقع  في  الفلسفي  الفعل  بدور  الوعي  من  انطالقاً  أصيلة،  إبداعية  عملية  في  وتحويلها  الصالحة 

الثقافي المجتمعي المتعين في الزمان والمكان»(٩).

لـــذلـــك فــمــهــمــة الــفــيــلــســوف لــيــســت بــســيــطــة، أو 

سهلة،  إنشائية  مسألة  الفلسفي  االستقالل  أن  ادعــاًء 

وانحيازه،  نزعته  كانت  مهما  العربي،  الفيلسوف  ألن 

حـــضـــاريـــاً، وعــلــيــه االنـــخـــراط  تــاريــخــيــاً  يــجــرُّ اغـــتـــرابـــاً 

فـــي مــجــابــهــة فــكــريــة مـــع «عـــقـــدة تـــاريـــخ الــفــلــســفــة». 

الفلسفة  لتاريخ  رفضاً  «ليس  الفلسفي  فاالستقالل 

واستيعاب  االغترابية  المذهبية  للتبعية  رفض  ولكنه 

نقدي لألفكار والنظريات التي تكّونت تباعاً فيه»(١٠). 

ذلك أن «تركيز البحث الفلسفي على مشكلة المعرفة 

إبعاد  وإلى  آسراً  ربطاً  والحديثة،  القديمة  الفلسفة  بتاريخ  الفلسفي  الوعي  ربط  إلى  مباشرة  يقود 

بدء  أي  البدء،  منذ  نصار،  تطلع  هكذا  التاريخية»(١١).  الثقافية  الحركة  محور  عن  الفلسفي  الفعل 

إعالن االنخراط في عمليات التفلسف، إلى أن «تكون فكرة االستقالل الفلسفي قاعدة ينطلق منها 

محبّو الحكمة في المجتمعات العربية لكي يعمقوا أو يوسعوا، إلى أبعد الحدود الممكنة وفي كل 

االتجاهات الممكنة، وعي اإلنسان بوجوده وبالسر األعظم الذي هو خلق الذات بالذات»(١٢).

سياق  وفي  «رجــاء»،  إطــار  في  بالتفلسف  عالقته  األولــى،  كتاباته  منذ  نصار،  ناصيف  أدرج 

فلسفة الوعي؛ وعي الذات بذاتها حتى ولو اعتبر أن «فعل التفلسف هو نظر في الوجود اإلنساني 

من حيث هو وجود تاريخي»(١٣)، باعتباره وجوداً «شخصياً ومجتمعياً وتاريخياً، وبوصفه متعلقاً، 

بعمق، بالمشكلة األساسية في الوجود اإلنساني، مشكلة العمل»(١٤).

من  غيره  وعلى  عليه  الملقاة  المهمة  إطار  في  التاريخي،  بالوجود  الوعي  على  نصار  ورهان 

العربية  للثقافة  الحاضرة  الوضعية  ضمن  ـ  بالفلسفة  المشتغلين  فقط  وليس  ـ  العرب  الفالسفة 

«يتمثل في سؤال المجال الذي ينبغي لنا أن نمارس فيه فعل التفلسف، أي سؤال عن المجال الذي 

عن ارتفاع الثقافة العربية إلى مستوى العقل الفلسفي»(١٥). يشكل دخولنا فيه إعالناً 

(٩) املصدر نفسه، ص ٣٦.

(١٠) املصدر نفسه، ص ١١.

(١١) املصدر نفسه، ص ٣٩.

(١٢) املصدر نفسه، ص ١٢.

(١٣) املصدر نفسه، ص ٤٢.

(١٤) املصدر نفسه، ص ٣٧.

(١٥) املصدر نفسه، ص ٤٧ ـ ٤٨.

كــل  أن  ــار  ــ ــصـ ــ نـ ــيــــف  ــاصــ نــ يـــــــرى 

نــواة  يتضمن  أيــديــولــوجــي  نــظــام 

فـــلـــســـفـــيـــة، هــــي بـــالـــنـــســـبـــة إلــيــه 

الــشــجــرة،  إلـــى  بالنسبة  كــالــجــذع 

من  شكالً  الفلسفة  ليست  وعليه 

هي  وإنــمــا  األيديولوجية  أشــكــال 

المستوى النظري األعمق فيها.
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بالقياس  ســـواٌء  الفلسفي»  «االســتــقــالل  مفهوم  على  نصار  ناصيف  إصـــرار  مــن  الــرغــم  وعلى 

والوجود  التفلسف،  وفعل  التفلسف،  قبيل،  من  فلسفي  لقاموس  باستدعائه  أو  الفلسفة  تاريخ  إلى 

بالذات»...  الذات  و«خلق  العمل،  ومشكلة  الحكمة،  ومحبة  الفلسفي،  والعقل  والتاريخي،  اإلنساني 

إلخ، فإنه في كتاب االستقالل الفلسفي ال يتردد في إدراج ما ينعته بـ «الفكر األيديولوجي العربي 

أو  «كالحرية،  قضايا  وتناول  طرح  الفكر  هذا  أن  باعتبار  الفلسفي»،  الفكر  «صميم  في  الحديث» 

أخالقية  صفات  زعمائه  «عند  يوجد  أنه  عن  فضالً  التقدم»؛  أو  العدالة  أو  المساواة  أو  االستبداد، 

ربط  وفي  واالجتهاد  واإلخــالص،  الصدق  كصفات  الفلسفي  الفكر  زعماء  صفات  من  هي  وفكرية 

النظر بالعمل»(١٦).

أيديولوجي  نظام  كل  أن  نصار  ناصيف  يرى 

كالجذع  إلــيــه  بالنسبة  هــي  فلسفية،  نـــواة  يتضمن 

شكالً  الفلسفة  ليست  وعليه  الشجرة،  إلى  بالنسبة 

مـــن أشـــكـــال األيـــديـــولـــوجـــيـــة وإنـــمـــا هـــي الــمــســتــوى 

الــنــظــري األعـــمـــق فـــيـــهـــا(١٧). وهــــذا ال يــعــنــي، عــنــده 

فلسفي  مــضــمــون  عــلــى  األيــديــولــوجــيــة  أن «احـــتـــواء 

الخصائص  إن  إذ  الفلسفة،  أشكال  من  شكل  أنها 

أن  أي  الحياة،  في  طريق  إلى  تتحول  أن  إلى  تنزع  العمل  في  كنظرية  الفلسفية  للروح  الرئيسية 

العربي  األيديولوجي  الفكر  دام  فما  ثم  ومن  معينة»(١٨).  تاريخية  اجتماعية  ممارسة  في  تتجسد 

يحتوي على «مضمون فلسفي» فإنه يستلزم االشتغال على ما يختزنه من كثافة فلسفية وال سيَّما 

عربي  أيديولوجي  إنــتــاج  «أعــمــق  دائـــرة  ضمن  تدخل  نصار  ناصيف  اعتبرها  التي  النصوص  تلك 

حديث» المتمثل بكتابات نديم البيطار، هشام شرابي، أنطون سعادة، وزكي األرسوزي(١٩).

ومصير  بــوجــود  األيــديــولــوجــي  للفكر  الــعــضــوي  االرتــبــاط  أن  بــوضــوح،  يعلن،  ذلــك  فــي  وهــو 

هذا  أي  ـ  يتطلب  وأشواقها،  مصالحها،  تقدير  من  االرتــبــاط  هــذا  يستلزم  ما  بكل  معينة،  جماعة 

المفكر  بين  الحاصلة  الفروق  كانت  مهما  االنحيازي»(٢٠).  يسميه «النهج  سبيل  سلوك  ـ  االرتباط 

هو  الــتــي  الجماعة  مصلحة  لتأمين  يسعى  األول  أن  بحكم  الفيلسوف»  و«المفكر  األيــديــولــوجــي 

منشغل بحياتها، وأن الثاني يرنو إلى اكتناه حقيقة الوجود اإلنساني، فإن «البحث عن المصلحة 

اعــتــبــار  مــع  يــتــنــافــى  ال  الــوجــوديــة  الحقيقة  عــن  والــبــحــث  وطــلــبــهــا  الحقيقة  اعــتــبــار  مــع  يــتــنــافــى  ال 

(١٦) املصدر نفسه، ص ٤٨ ـ ٤٩.

(١٧) املصدر نفسه، ص ٦٣.

(١٨) املصدر نفسه، ص ٦٤.

(١٩) يكتب ناصيف نصار: «إن املضمون الفلسفي يف فكر األرسوزي أشّد بروزاً وأمتن إحكاماً وأعمق غوراً 

من املضمون الفلسفي يف كتابات أولئك املفكرين». املصدر نفسه، ص ١٧٨.

(٢٠) املصدر نفسه، ص ٢٦٤.

إعادة البناء هي، في العمق، دعوة 

إلـــى إنـــتـــاج عــالــم جــديــد مـــن خــالل 

«عملية إنشائية إبداعية» و«إطالق 

قوى الحرية والعقل والخيال».
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من  الحقيقة  امتالك  يخلو  وال  حقيقة  بدون  المصلحة  تتم  ال  األمر  نهاية  وفي  وطلبها.  المصلحة 

مصلحة»(٢١). جلب 

والحث  الفلسفة،  تاريخ  اشتراطات  وتجاوز  التفلسف،  فعل  على  نصار  ناصيف  إلحاح  إزاء 

على االستقالل الفلسفي، وعلى اإلبداع فيه، كيف يمكن استساغة تبنّيه نصوصاً ألهّم منظري التيار 

القومي، وال سيَّما الحزب السوري القومي االجتماعي، واعتبارها نصوصاً حاملة لمضمون فلسفي، 

سعادة،  وأنطون  البيطار،  نديم  اختيار  وهل  التاريخي؟  بالوجود  الوعي  درجة  إلى  ترقى  أن  يمكن 

عن  البحث  هو  الدافع  كان  ولو  حتى  فلسفي  أم  أيديولوجي  اختيار  العمق،  في  األرســوزي،  وزكي 

الداللة الفلسفية ألعمالهم األيديولوجية؟

إن ناصيف نصار، في هذه الفترة من مساره الفلسفي، يقر بأن الوجهة العامة لكتاب طريق 

يحمل  به  وكأنني  الفلسفة»(٢٢)،  إلى  األيديولوجية  من  انتقال  كوجهة  الفلسفي «تتحدد  االستقالل 

معه هّم هذه المفارقة في دواخله، أي مفارقة اإلصرار على استقاللية فعل التفلسف والوالء للفكر 

األيديولوجي الذي يبدو أنه متأثر بنصوصه كما بزعمائه أيّما تأثر.

األيدولوجيا  بين  الــفــوارق  وتسجيل  الــروابــط  نسج  في  مقنعاً  نصار  ناصيف  بــدا  ولــو  وحتى 

أن  يؤكد  حين  المبحث،  نهاية  في  الخاصة  بطريقته  سيستدركه  الظاهر  توزعه  فــإن  والفلسفة، 

االغتراب  فينا،  الفلسفي  الوعي  عن  االغتراب  لنزع  المطلوب  «المجال  هو  التاريخي  الوجود  مجال 

في تاريخ الفلسفة عن التاريخ الحي واالغتراب في التاريخ الحي عن تاريخ الفلسفة، وهو المجال 

لكي  أمامنا  المنفتح  المجال  إنه  واحــدة،  بعبارة  االجتماعي،  للنقد  الحقيقية  األصــول  يعطينا  الذي 

نقوم بتجربة اإلبداع الفلسفي»(٢٣).

ثانياً: نضج الوعي الفلسفي 

بمقتضيات الوجود التاريخي

فلسفياً» أكثر مّما  من المؤكد أن كتابات ناصيف نصار تثبت أن الرجل نحت لنفسه «مساراً 

النهضة،  في  ومطالبها  العربية  المجتمعات  لهموم  حامالً  بدا  إن  حتى  بل  مشروع،  اقتراح  يدعي 

منطق  ثالثية  في  سيَّما  وال  األخــيــرة،  كتاباته  في  فإنه  والسعادة  والــعــدالــة،  والــمــســاواة،  والحرية، 

وعلى  الفكري،  الجهد  بذل  على  فريد  اقتدار  على  يبرهن  والحضور،  والذات  الحرية  وباب  السلطة 

النظر  فــي  شمولية  على  وأيــضــاً  بـــارز،  فلسفي  نــزوع  وعلى  والتأليف،  البناء  فــي  استثنائي  صبر 

جسوراً  ُمفكراً  باعتباره  الثالثية  هذه  خالل  من  نصار  ناصيف  إلينا  يتقدم  واالستكشاف.  والسؤال 

مفاهيمه،  نحت  في  مغامراً  ولغته،  موضوعاته  في  متحكماً  اليوم،  العربي  التأليف  في  نظيره  قّل 

(٢١) املصدر نفسه، ص ٢٦٢ ـ ٢٦٣.

(٢٢) املصدر نفسه، ص ٤٩.

(٢٣) املصدر نفسه، ص ٢٨٩.
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وباب  السلطة  منطق  في  أمته  بأحوال  المفكر  انشغاالت  حضرت  ومهما  سؤاله.  نمط  وتصريف 

التفلسف،  في  بعيداً  ارتقى  التاريخي  الوجود  في  بحث  والحضور،  الذات  كتاب  ببناء  فإنه  الحرية 

وفي االستكشاف المفهومي للقضايا الكبرى لإلنسان والحياة.

النهضة.  بمسألة  مهجوساً  نصار  ناصيف  يبدو 

ــا يــنــعــتــه  فـــفـــي بــــاب الـــحـــريـــة يـــقـــرن بــــوضــــوح بـــيـــن مــ

بـــ «الــنــهــضــة الــعــربــيــة الــثــانــيــة» ومــفــهــوم إعــــادة الــبــنــاء. 

محتاج،  الــعــربــي  الــعــالــم  فــي  شــيء  أن «كــل  يــرى  فهو 

الــبــنــاء  وإعـــــادة  بـــنـــاء،  ــادة  ــ إعـ إلـــى  بـــأخـــرى،  أو  بـــدرجـــة 

ثم  النهضة،  طرحته  ما  في  النظر  إعــادة  أوالً:  تعني، 

وضع  ثانياً،  تعني،  البناء  وإعــادة  وتقييمه...  الــثــورة، 

تكون  أن  يمكن  ال  التي  الرئيسية  للقيم  واضح  تصور 

في شروط القرن الجديد  عملية التغيير نهضوية حّقاً 

في  تأخذ  عملية  خطط  تنفيذ  ثالثاً،  وتعني  دونها.  من 

المستقبل  في  وصالح  ضــروري  هو  وما  القريب  المستقبل  في  وصالح  ضــروري  هو  ما  االعتبار 

وتستلزم  إليها،  ترتد  وال  المحافظة،  وتستلزم  إليه.  ترتد  وال  النقد،  تستلزم  البناء  إعادة  إن  البعيد. 

والمغامرة»(٢٤). والتخيل  المبادرة  تستلزم  كما  إليه،  ترتد  وال  التهديم، 

إبداعية»  إنشائية  خالل «عملية  من  جديد  عالم  إنتاج  إلى  دعوة  العمق،  في  هي،  البناء  إعادة 

في  التضامن  مبدأ  واستدعاء  ذاتها،  مع  الذات  حرية  والخيال»(٢٥).  والعقل  الحرية  قوى  و«إطالق 

ناصيف  يسميه  وأيديولوجياً  فلسفياً  اختياراً  هذه  البناء  إعــادة  وتفترض  باآلخرين.  الــذات  عالقة 

نصار «الليبرالية التكافلية» ويدعو إلى «تعميمها وترسيخها في المجتمعات العربية بغية تحقيق 

واتجاهاتها  العولمة  حركة  في  فعالة  ومشاركة  حياتها  وجــود  كافة  في  شامل  حضاري  نهوض 

ومؤسساتها»(٢٦).

بناء  إعــادة  هــّم  يسكنه  كمثقف  وأيضاً  كفيلسوف،  نصار  يتقدم  الحرية  باب  عن  حديثه  في 

في  بحث  والحضور  الذات  بكتاب  أنه  غير  ثانية».  «نهضة  تحقيق  شروط  وتوفير  العربية،  الــذات 

ما  على  قياساً  التفلسف  إلــى  االنحياز  في  نوعية  نقلة  يحقق  فهو  التاريخي(٢٧)،  الوجود  مبادئ 

فإنه  الحرية،  وبــاب  السلطة  منطق  مــع  يتكامل  الكتاب  هــذا  بــأن  اعتبر  لــو  فحتى  إنــتــاجــه.  سبق 

إلى  األساسية  الرؤية  «حيث  من  السابقين  الكتابين  مضمون  تجاوز  يحاول  أنه  مفتتحه  في  يؤكد 

والسلطة  الحرية  يخترق  ما  في  بحث  سوى  ليس  المعنى  وبهذا  بالفعل.  الوجود  والفعل،  الوجود 

(٢٤) ناصيف نصار، باب الحرية: انبثاق الوجود بالفعل (بريوت: دار الطليعة، ٢٠٠٣)، ص ٢٣.

(٢٥) املصدر نفسه، ص ٢٣ ـ ٢٤.

(٢٦) املصدر نفسه، ص ٦٣.

(٢٧) ناصيف نصار، الذات والحضور: بحث يف مبادئ الوجود التاريخي (بريوت: دار الطليعة، ٢٠٠٨).

هو   [...] الــحــاضــر  الــكــائــن  إن 

ذلك  الحضور،  بفعل  يقوم  الذي 

يــكــون  لــكــي  ــفـــي...  ــكـ يـ أنــــه «ال 

الكائن حاضراً أن يكون موجوداً 

في ذاته فقط. الكائن الحاضر، 

حــــاضــــراً، مـــوجـــود في  بــوصــفــه 

عالقة وجود مع غيره».
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السفر  هــذا  يــخــوض  وهــو  عليه  لــزامــاً  وكـــان  الـــحـــيـــاة»(٢٨).  مــن  اإليــجــابــي  المقلب  فــي  ويــتــجــاوزهــمــا 

الفلسفي الطويل، االعتراف بأنه تجرأ وغامر، وتعمق في القراءة والبحث وتبحر في االستكشاف، 

من سؤال جوهري وحيد صاغه كالتالي: «ماذا يعني أن اإلنسان يصنع نفسه؟». منطلقاً 

بوعي  المرتبطة  والمفاهيم  األسئلة  من  هائلة  مجموعة  استدعاء  إلى  ومدخل  إشكالي،  سؤال 

اإلنسان بقدرته على «تقرير مصيره بنفسه، ليس فقط على معرفة نفسه بنفسه. وتقرير المصير 

يعني في نهاية المطاف، أن اإلنسان قادر على أن يكون ذاته بأن يصير ذاته، وال يمكنه أن يصير 

ذاته من دون أن يكون ذاته... وهذا هو منطق الحاضر ورهان الحضور»(٢٩).

مركزياً  «مــوضــوعــاً  تجعله  أن  الفلسفة  مــن  يستحق  الــســؤال،  هــذا  أن  نــصــار  ناصيف  يعتبر 

للتفكير واالستعبار». وبحكم أنه بنى مصنفه بطريقة بدت لي من الصعب تقديم ملخص ألسئلته 

تكثف  أنها  لي  تبدو  وأفكار  بفقرات  مباشرة،  االستشهاد،  إلى  سأعمد  فإنني  ومفاهيمه،  وقضاياه 

األفق الفلسفي أو باألحرى البعد الفلسفي في كتاب الذات والحضور.

لكي  يكفي...  «ال  أنــه  ذلــك  الحضور،  بفعل  يقوم  الــذي  هو  نصار،  عند  الحاضر،  الكائن  إن 

موجود  حاضراً،  بوصفه  الحاضر،  الكائن  فقط،  ذاته  في  موجوداً  يكون  أن  حاضراً  الكائن  يكون 

ومشهوداً،  شاهداً  أو  مشهوداً،  أو  شاهداً  مــا،  نحو  على  يكون،  بحيث  غيره،  مع  وجــود  عالقة  في 

أنفسنا  نجد  لماذا  نفهم  فإننا  الوعي  بتوسط  إال  حاضراً  يكون  ال  الكائن  أن  إلى  انتبهنا  إذا  وهكذا، 

المتعين.  والواقع  الواعية  الذات  حاضرة:  تكون  أن  يمكنها  الكائنات  من  جداً  مختلفين  نوعين  أمام 

ذاتها،  خارج  إلى  يدفعها  القصدية،  بطبيعته  الوعي،  ألن  حاضرة  تكون  أن  يمكنها  الواعية  فالذات 

ألنه يمكنه أن يكون  كما بينت الفلسفة الفينومينولوجية. والواقع المتعين يمكنه أن يكون حاضراً 

موضوعاً لوعي يدركه، وهذا يعني أن الذات والواقع ال يحضران على نمط واحد من الحضور»(٣٠). 

أو  المغايرة  أن  بحكم  قــصــدي،  حضور  ذاتــيــاً،  كائناً  أو  ذاتـــاً،  باعتباره  الكائن  حضور  مــن  ينتج 

االنفصال  دون  تحول  بكيفية  القصدي  الحضور  «بنية  فــي  توجد  «اآلخــريــة»  بـــ  نصار  ينعتها  مــا 

المطلق بين الذات والعالم»(٣١). فالحضور إلى الذات أو إلى الواقع ال تفترض الشروط نفسها التي 

في  الذات  بها  تقوم  التي  الحركة  تلك  هو  القصدي  الحضور  باعتبار  اآلخر،  إلى  الحضور  يتطلبها 

اتجاه اآلخر لخلق تواصل أو اتصال ما معه.

إمكانية  لــلــذات  يوفر  القصدي  الحضور  أن  بحكم  الــوجــود،  شــرط  اآلخــر  نحو  الــنــزوع  يمثل 

إنه  حيث  من  بالغير  االتصال  ووظيفة  عنها  الغير  واختالف  الغير  عن  اختالفها  «حقيقة  اختبار 

يكشف حاجتها الكيانية إلى التعرف إلى نفسها عن طريق مالقاة ما ليس هي وما ليست هو»(٣٢). 

(٢٨) املصدر نفسه، ص ٦.

(٢٩) املصدر نفسه، ص ٦.

(٣٠) املصدر نفسه، ص ١١.

(٣١) املصدر نفسه، ص ١٣.

(٣٢) املصدر نفسه، ص ١٣.
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على الذات نوعان: «كائن مثلها هو ذات أخرى، وواقع ليس مثلها هو كائنات العالم  فاآلخر قياساً 

موجودة  أنها  مجرد  من  أكثر  تقول  قصدياً  «حــضــوراً  الحاضرة  والـــذات  اختالفها».  على  األخــرى 

في  ذا  ـ  أنا  ـ  الها  تعيش «حال  فهي  غيرها».  وليس  ههنا  نفسها  هي  أنها  مجرد  من  وأكثر  ههنا، 

جميع المناسبات، في مجرى الحياة العادية أو غير العادية، ما دامت في يقظة الوعي والتعاطي 

في  الـــذات  «عــيــن  ويكثف  حــضــور،  لكل  الــبــدئــي  المطلب  يمثل  الــوعــي  أن  بحكم  الـــعـــالـــم»(٣٣)،  مــع 

ثنائية،  يشكالن  ال  فهما  والذات،  الوعي  بين  التماهي  من  نوع  يحصل  بحيث  ذاتها»  إلى  حضورها 

وهكذا  المرئي».  مع  مطلقاً  تطابقاً  يتطابق  ال  الرائي  ألن  ومطلقة  كاملة  وحدتهما «ليست  أن  غير 

كائن  بالضبط  ألنه  ذلك  إلى  يسعى  لكنه  الوعي،  مرآة  عبر  الشفافية  إلى  يسعى  كائن  فإن «الــذات 

كثيف، غامض، ذو أغوار، وغير متطابق مع ذاته تطابقاً مطلقاً. وكثافته هذه تنطوي على تعددية 

ال تلغيها اإلشارة إلى الذات بوصفها أنا»(٣٤).

آلخــريــة  مــغــايــرتــهــا  فــي  تــوصــف  أن  ينبغي  نفسها  إلـــى  بالنسبة  الـــذات  «آخــريــة  فـــإن  لــذلــك 

واآلخر.  الذات  بين  المسافة  بمشكلة  تتمثل  رئيسية  مشكلة  تنتصب  هنا  للذات».  بالنسبة  اآلخر 

إنه  المسافات،  تشابك  وفي  المسافات،  بين  مسافة  على  المسافة،  في  يعيش  «كائن  فاإلنسان 

القطع  يعني  هــذا  الــمــســافــات»(٣٥).  الــتــهــام  ومــن  الــمــمــاســفــة...  مــع  دائــمــة  جدلية  حــالــة  فــي  كــائــن 

نصار  يسميه  مــا  واســتــدعــاء  اآلخـــر،  إلــى  الــحــضــور  تــجــربــة  إلــى  الــنــظــر  فــي  الــثــنــائــيــات  منطق  مــع 

الواقع  ووجــود  الواعية  الــذات  وجــود  نــوعــان:  الحاضر  تجربة  فــي  «الــوجــود  أن  ذلــك  «التجسد». 

اســتــدعــاء  يــشــتــرط  كــمــا  الــجــســد»(٣٦).  هــو  مــعــاً  الــوجــوديــن  اخــتــبــار  يتيح  الـــذي  والــكــائــن  الــمــدرك. 

عالقتي  في  اآلخــر  يــالزم  الــذي  الوجه  ولكنها  اآلخــر...  عن  «بديالً  باعتبارها  ليس  لآلخر  صــورة 

في  إليه  وانتباهاً  نفسه  في  إليه  انتباهاً  مزدوجاً،  انتباهاً  مني  يتطلب  والــذي  معه،  الحضورية 

له»(٣٧). وجه  هو  من  على  إحالته 

هو  خاّصاً  واقعاً  الذات  حول  حركة «توجد  وهي  مستمر.  في «توقُعن»  ذاتها  الذات  تجد  هنا 

والنظر  ويغيب  يمضي  ينفك  ال  الحاضر  أن  بحكم  الزمن  سؤال  تواجه  كما  منها»(٣٨).  وليس  منها 

إليه من وجهة الذات كما من وجهة الواقع.

فــي مــواجــهــتــه لــمــســألــة الـــزمـــن، لــم يــــورط نــاصــيــف نــصــار ذاتــــه فــي مــعــارك الــفــالســفــة حــول 

استثمار  على  والعمل  للفلسفة،  التأريخ  عملية  بتفادي  المتمثل  المبدئي  اختياره  بسبب  الموضوع، 

ما يعتبره لدى الفالسفة «ضرورياً لجالء منطق الحاضر مدخالً إلى فلسفة الوجود التاريخي»(٣٩)، 

(٣٣) املصدر نفسه، ص ١٥.

(٣٤) املصدر نفسه، ص ١٦ ـ ١٧.

(٣٥) املصدر نفسه، ص ٢٠.

(٣٦) املصدر نفسه، ص ٢٣.

(٣٧) املصدر نفسه، ص ٢٤.

(٣٨) املصدر نفسه، ص ٣٠.

(٣٩) املصدر نفسه، ص ٣٥.
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الزمن  بوجود  القائلة  المعروفة  المفارقة  يعي  الحاضر  للزمن  تأمله  في  فهو  صواباً.  يراه  لما  تبعاً 

بحسب  الــذات  جهة  «مــن  الحاضر،  الزمن  من  أنــواع  أربعة  بين  ويميز  وجـــوده،  وانــعــدام  الحاضر 

مقتضى إنجاز الفعل أو انقضاء الحالة: الحاضر ـ اللحظة، والحاضر ـ البرهة، والحاضر ـ الفترة، 

فاصلة  دقيقة  حدود  رسم  اإلمكان  في  أنه  نتوهم  أن  دون  من  بالطبع  وذلك  المرحلة.  ـ  والحاضر 

بين هذه األنواع، أو بين الحاضر بأنواعه كلها وبين الماضي والمستقبل»(٤٠).

الــمــاضــي  «بــحــقــيــقــة  إدراك  تــشــكــل  وكــلــمــا 

لــحــقــيــقــة  وحـــقـــيـــقـــة الــمــســتــقــبــل نــــــــزداد إدراكـــــــــــاً 

ولكن  األبــعــاد  ثــالثــي  الــزمــن  أن  ذلـــك  الــحــاضــر». 

ليس  إذ «الــمــســتــقــبــل  مــركــزيــة،  مــكــانــة  لــلــحــاضــر 

موجوداً مع الحاضر بوصفه حاضراً، بل بوصفه 

ليس  والــمــاضــي  حـــاضـــراً.  يــكــون  لــكــي  يتهيأ  مــا 

بل بوصفه  مع الحاضر بوصفه حاضراً  موجوداً 

إال للحاضر... وهذا يعني، بكل بساطة، أن الحاضر يحتل  ما كان حاضراً، حيث إنه ال وجود فعلياً 

في وحدة الزمن المثلث األبعاد مقام المركز»(٤١).

يسنده ناصيف نصار بمبادئ ثالثة يلخصها في  مركزياً  إن اإلصرار على اعتبار الحاضر زمناً 

كون: أوالً، الحاضر يتقدم على الماضي والمستقبل في الرتبة الوجودية، وال يتقدم عليهما بالضرورة 

في الرتبة القيمية؛ وثانياً، طبيعة المغامرة في الوجود التاريخي تمنع الحاضر من االنغالق على نفسه 

واالكتفاء بنفسه؛ وثالثاً، معنى الحاضر موجود فيه وفي حكم المستقبل عليه»(٤٢).

فعل،  الحضور  أن  وذلــك  للحضور،  أصــالً  بوصفه  «االنــوجــاد»  مفهوم  نصار  يستدعي  هنا 

الذاتي  الكائن  أن  يعني  وهذا  العمل...  إلى  وال  المعرفة  إلى  الذاتي  للكائن  سبيل  ال  دونه  و«من 

الكائن  هو  اآللي  بمعناه  «الحاضر  ويغدو  بالفعل»(٤٣).  وحضوره  الحضور  فعل  بين  يفصل  ال 

ألن  حوله»(٤٤)،  العالم  وأحداث  واقعه  وإلى  ذاته  إلى  الفاعل  بحضوره  األحداث  تلك  يصنع  الذي 

(٤٠) املصدر نفسه، ص ٤٩.

(٤١) املصدر نفسه، ص ٥٧.

(٤٢) املصدر نفسه، ص ٨٣.

ويضيف ناصيف نــصــار: «عــىل أســـاس هــذا الــتــأويــل ملــركــزيــة الــحــارض يبتعد الــكــائــن الــذاتــي عــن االنــحــراف 

كّل  ضّد  الحارض  إىل  االعتبار  التأويل  هذا  يعيد  الحقيقة  ويف  التاريخي.  وجــوده  بأعباء  اضطالعه  يف  والــالتــوازن 

إىل  ترمي  التي  االتجاهات  جميع  وضــّد  املستقبل،  بمركزية  أو  املــايض  بمركزية  االعتقاد  تسوغ  التي  االتجاهات 

واإلهمال  باملستقبل،  فــاالكــرتاث  أيضاً،  الحايل  باليوم  أو  الراهنة  باللحظة  واهتمامه  الذاتي  الكائن  انتباه  حرص 

املتنامي للمايض ال يقالن خطأ وخطراً عن الركض املحموم وراء املستقبل وعن التقوقع املتجّمد يف أقبية املايض». 

انظر: املصدر نفسه، ص ٨٥ ـ ٨٦.

(٤٣) املصدر نفسه، ص ٨٩.

(٤٤) املصدر نفسه، ص ٩١.

الــحــاضــر  تــجــربــة  فـــي  إن «الــــوجــــود 

ووجود  الواعية  الذات  وجود  نوعان: 

يتيح  الــذي  والكائن  الــمــدرك.  الــواقــع 

هو الجسد». اختبار الوجودين معاً 
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من  الفاعل،  الحضور  ومطلب  الوجودي  طابعها  هو  الحضور  لفلسفة  أساسياً  انشغاالً  يشكل  ما 

صناعة  على  جملتها  في  تــدور  االنــوجــاد  «دينامية  أن  باعتبار  الــذات،  وصياغة  االنــوجــاد  خــالل 

منتجة.  تصير  حتى  الــذات  صناعة  عملية  محرك  ألنها  اإلرادة،  قــوة  يستدعي  ما  وهــو  الهوية». 

انتهى  ونيتشه،  شوبنهاور  من  كل  لدى  اإلرادة  وفلسفة  ديكارت،  كوجيتو  لـ  استحضار  وبعد 

بين  االقــتــران  حــيــث  مــن  إمــا  الـــذات  صــنــاعــة  إلــى  الــنــظــر  إنــه «يمكننا  الــقــول  إلــى  نــصــار  نــاصــيــف 

وهو  بكليته  الموضوع  حيث  من  وإما  والعقل،  والمخيلة  كالرغبات  الذات،  مقومات  وبين  اإلرادة 

مدفوعين  أنفسنا  نجد  الحالتين،  وفــي  المتعينة.  األفعال  من  مفتوحة  بسلسلة  المتكونة  الــذات 

يعني  وهــذا  اإليجاد.  عملية  في  وارتقائها  المعطى  عن  الصناعة  ابتعاد  درجــة  في  التفكير  إلى 

االنهمام  نوع  عن  الخروج  عملياً،  لنفسه  الذات  حب  بها  يترجم  التي  المفاهيم  عموم  عن  الخروج 

والتبرم  بالذات،  والتمتع  الــذات،  على  واالشتغال  بالذات،  واالنشغال  بالذات،  واالهتمام  بالذات، 

من  الذات  خلق  عملية  مراتب  نسميه  أن  يمكن  لما  اإلمكان،  قدر  دقيق  نظري  تصور  إلى  بالذات، 

داخلها»(٤٥).

في  ألنــه  والــحــضــور  الـــذات  حــول  نــصــار  ناصيف  مصنّف  مفاصل  كــل  الســتــعــراض  سبيل  ال 

إشكالية  مــن  بعيداً،  أو  قريباً  مفهوماً،  يغفل  لــم  التاريخي  الــوجــود  لمبادئ  االستكشافية  رحلته 

والقيمة،  والعقل،  والــوفــاء،  والغياب،  التذكر،  قبيل  من  واستدعاه،  إال  الذاتي  والحضور  الحاضر 

كما  الحاضر،  مقولة  بأن  مقتنع  فهو  واألمــل.  والتخيل،  والطموح،  العليا،  القيمة  بوصفه  والخير 

والــحــاضــر،  الــكــائــن  بين  تمايز  مــن  تفترض  بما  الــتــاريــخــي،  الــوجــود  مــقــوالت  أســـاس  هــي  ينعتها، 

باعتباره «أصالً  انوجاد  من  تستدعيه  وبما  الحاضرة،  والذات  الحاضر،  والواقع  الحاضر،  والزمن 

العقل  لملكة  تعبئة  من  يتطلبه  وبما  الذات»،  لصناعة  ومركزاً  والهوية،  للماهية  وحامالً  للحضور، 

مع  وتفاعلها  الــذات  لبناء  قيمية  مقومات  من  يستلزمه  وبما  الواقع،  في  الــذات  حضور  عملية  في 

العالم. أشياء 

عن  نصار  ناصيف  برهن  المفهومي  المتن  هذا  لبناء  الفلسفي  مساره  أمــور  ترتيب  أجل  من 

والحضور  والذات  الحرية  وباب  السلطة،  منطق  بتأليف  والبناء.  والكتابة  التساؤل  في  فريد  نفس 

في الفكر العربي المعاصر. وقد ترجم شوقه إلى التفلسف  استثنائياً  فلسفياً  أزُعم أنه أقام معماراً 

بزاد  في ثنايا هذه الكتب، وال سيَّما في الذات والحضور. يجابه مبادئ الوجود التاريخي متسلحاً 

وشوبنهاور،  وهيغل،  وكانط،  ديكارت،  نصوص  على  يحيل  إذ  نظيره؛  قّل  وعربي  أوروبي  فلسفي 

في  يتكلف  صاحبه  بــأن  فيه  تشعر  ال  بأسلوب  وريكور  وهايدغر،  وســارتــر،  وبرغسون،  ونيتشه، 

نصوص  يستحضر  تجده  البناء  سياق  في  أنــه  كما  فكرته؛  لدعم  سند  وراء  يلهث  أو  االستشهاد 

في  باالنخراط  العربي  الفكري  االجترار  مع  القطع  اختار  مثيرة.  ودقة  بسالسة،  العرب  الفالسفة 

الفلسفة بالفعل، والتبرم من التبعية لتاريخ الفالسفة، من خالل نحته مفاهيم خاصة به من نوع 

د، التوْقُعن، واالنوجاد... إلخ. التجسُّ

(٤٥) املصدر نفسه، ص ١٥٢ ـ ١٥٣.
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صناعة  بقضايا  ينشغل  ما  بقدر  العربي  للفكر  فلسفياً  أفقاً  يقترح  واألخير،  األول  في  وهو 

نمط  تجاوز  إلــى  نفسه،  اآلن  في  ويــدعــو،  التاريخي.  للوجود  نهضوي  فهم  ضمن  والهوية  الــذات 

التفكير األيديولوجي، ومساءلة الحاضر، ليس باعتباره «حاضراً عربياً» فحسب بل «بوصفه النمط 

 (٤٦)«البدئي لوجود اإلنسان

(٤٦) املصدر نفسه، ص ٩٧.

علم القانون في البلدان العربية

دراسة في الموضوعات والمناهج

د. إمام حسنين خليل

ــذا الــكــتــاب حـــالـــة عــلــم الـــقـــانـــون فـــي الــبــلــدان  يــتــنــاول هــ

السائدة  األدبــيــات  وتقييم  مسح  إلــى  يستند  وهــو  الــعــربــيــة، 

بهدف  القانون  بعلم  المعرفة  مجال  في  العربية  اللغة  في 

الوصول إلى توصيف حالة المعرفة في هذا العلم، والوقوف 

على أبرز موضوعاته والمنهجيات المستخدمة فيه، وتحديد 

القضايا  وتحديد  الكافي،  االهتمام  تنل  لم  التي  الموضوعات 

الكم  حيث  مــن  ســـواء  عمقاً  أكــثــر  معالجة  إلــى  تحتاج  الــتــي 

التي  الــنــظــريــات  أهـــم  عــلــى  والـــوقـــوف  الــكــيــف؛  حــيــث  مــن  أو 

تحديدها؛  السابق  القضايا  دراسة  في  عليها  التركيز  ينبغي 

يمثلون  الــذيــن  واألشــخــاص  الــمــؤســســات  أهــم  إلــى  والــتــعــرُّف 

الوطن  في  العام  القانون  بحقل  النهوض  إلى  الدافعة  القوة 

العربي.

٢٢٤ صفحة

الثمن: ١٠ دوالرات

أو ما يعادلها


