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 والتاريخ الوعي
 

  برقاوي أحمد
 

 تختمر شروط ثمرة إنه الرأس، في فكر ثمرة أو الحتميات من مساًرا أو فحسب، عفوية حركة بوصفه التاريخ إلى النظر يمكن ال
 .فيه الفاعلين أعين عن بعيًدا فعلها وتفعل قاعه، في

 يكون، أن يجب بما غالبًا مرتبطة تكون فكر صورة في الوعي، من عدة صورة في تظهر واقعيًا البشر بين فالتناقضات
 إنما كلها، التاريخ جدليات عن الكشف معرض في لست .ومستمًرا دائًما يكون أن يجب عما يدافعون عمليًا الواقع عن فالمدافعون

   بالتاريخ. األفكار عالقة أكثر، وبوضوح بالتاريخ، الوعي عالقة وهي أال فقط واحدة قضية أعرض

 جوهر هو العالم عليه يكون أن يجب وما يكون، أن يجب بما متعلقة أفكاًرا يطرح التاريخ في فاعًال  جزًءا بوصفه الوعي إن قلنا
  يكون. أن يجب ما سؤال ذاته وهو البشر، مستقبل بسؤال إال يتكون ال التاريخي الوعي إن بل بالمصير، الوعي صورة

 للتاريخ، المشنقة دور تلعب الرأس في أفكار هناك تكون حين التاريخية بالحركة كوميديًا وعيًا بوصفه التاريخي الوعي يبرز
 والواقع اإلمكان جدل من رأس خالٍ  أفكار تكون حين الواقع في والدتها دون وللحيلولة اإلمكانات، أعناق تجز التي الحبال دور

  واإلرادة.

   .أخرى مرة الحياة إلى والعالمية؛ الداخلية التاريخية السيرورة بفعل زالت تاريخية، بنية إعادة وهم في المشنقة األفكار تتمثل

 ماضيًا، تاريًخا صنعت التي اإلرادة يتصورون فأصحابه الوجود. إلى الوهم -التصور من باالنتقال اإليمان على قائم الوهم هذا
 التاريخ ليعود األحوال، تغير عن بمعزل أخرى مرة اإلرادة هذه إنتاج يعيدوا أن فعله عليهم ما وكل حاضرة، زالت ما بفكرة وآمنت

  وإرادة. وعي سوى ليس هنا التاريخ الحياة. إلى جديدة مرة مضى الذي

 تجاوزه يصعب الذي الخراب من نوع إلى التاريخ رأس لتكسير فاعلة اإلرادة صارت ما إذا هنا التاريخية السيرورة تتعرض
  .الزمن من محدودة بمدة

 يكون حين سيما وال التاريخ، مجرى أمام أبديًا سًدا تكون قد أنها تظن التي الحمقاء اإلرادة وهم الوهم، من النمط هذا إلى يضاف
 إيقاف على قادرة بأنها األيام مع تظن منه، الرغم على ال التاريخ، بفضل انتصرت التي اإلرادة هذه الطوفان، حال في المجرى
 للقضاء كافية كلها الهمجية بصيغها القوة بأن بالوعي ذلك وتتوسل وجودها، على السيرورة بخطورة تظن ألنها التاريخ، سيرورة

  وليد. تاريخي ممكن كل على

 إرث من متبقية قوة فضالت تمتلك كانت ما إذا الكلي، االنحطاط من نمط إلى يفضي قد الحمقاء، اإلرادة تولده الذي الخراب إن
   .التاريخ أجنة قتل في الطويل عنفها

 الوقت في القوة، عبر العالم تجميد اإلرادة لهذه يزين الذي االغتراب التخريبي، الجماعي االغتراب من نمط الحمقاء واإلرادة
  .الحياة انفجار تأخير سوى هذه القوة مهمة تكون ال الذي

 القديمة البنية استعادة إرادة بين دامٍ  صراع يحصل حين اإلرادة ووهم الوهم، - الوعي عن الناتجة التاريخية الكوميديا تصل
 العقالني الواقعي البديل يظهر لم إذا سيما وال دمار، إلى يفضي الواهمين بين فالصراع بقائها. شروط فقدت التي البنية تأبيد وإرادة
  .باإلرادة مسلًحا الممكن

 المنهجي المدخل هو األرض على المتعينة الحركة امتالك عن والناتج التاريخية الكوميديا حاالت من لحال النظري الفهم هذا
  .المتشابهين صراع - مقاالتي إحدى في سميته ما بين الصراع شكل اآلن يفهمنا الذي

 أهمية يدرك واليمن والعراق سورية في الواقع أرض على يجري الذي الوهم إرادتي بين الصراع صور إحدى في والمتأمل
  المنهجي. المدخل هذا

  شيعي. مذهب ذات دينية دولة قيام – العثماني التاريخ بعد ما في مرة وألول – الشاه ضد ثورتها نكسة بعد إيران دشنت

 وينمو نما، طائفي لوعي – فشيئًا شيئًا – الدينية الدولة هذه أسست ولقد اإلسالمية. الدولة مرشد باسم الخليفة العلن إلى وظهر
 خطره. إلى الحِذر االنتباه دون من

 الدينية بالرموز الحياة وإعادة القديم، الحقد استعادة من يولده وما الفتنة خطاب استعادة في الشيعية الدينية الدولة هذه خطر وبرز
 فشحنت ،والعراق الشام السياسية؛ حدودها خارج إلى الدولة هذه انتقال في برزت ما بمثل المنتظر)، (المهدي رمز سيما وال كلها،
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 القضية في وجدت قد كانت وإن الطائفي، – السياسي السني الوعي شحنت عام إسالمي وبخطاب وجد، حيث الشيعي الطائفي الوعي
 الخصوص. وجه على والجهاد حماس الفلسطينية؛ اإلسالمية – السياسية الحركة إلى للعبور جسًرا الفلسطينية

 إيران بدأت أن وبعد الطائفي، الحقد وزاد بإيران، مرتبطة طائفية أحزاب بصورة شيعي – طائفي حكم إلى العراق آل أن وبعد
 وعي وفق يعمل من مع بالصراع الماضي استعادة صورة أخذ الذي السني الوعي نشط طائفي؛ منطلق من دمشق في النظام بدعم

 والعراق. الشام وبالد اليمن في وبخاصة كلها، المنطقة في الصراع هذا وانتظم اآلخر. هو ماضوي

  .ثانية جهة من عصبيته وأضعف جهة، من الديمقراطي – العلماني االتجاه كفاح من عقّد كهذا، أمر

 سابقًا. ذكرا الوهم، من نمطين بين زائفات تناقضات الشام إلى اليمن من الممتدة المنطقة تشهد

 بالمظالم، السنة إحساس بسبب العراق في طائفي صراع وثمة الشافعي. – الزيدي التعايش بوهمهم يحطمون اليمن في فالحوثيون
  الطائفي. االصطفاف حال من بعد يخرج لم والبحرين طائفي، بلد باألساس هو ولبنان طائفي، تقسيم عن سورية في يجري والحديث

 التعقيد. في زيادة إلى إال يقود لن األرض على يجري ما تجاهل أن والحق

 بحكم مستحيلة العراق وحدة التاريخ. كوميديا في الفذ األنموذج لهو العراق، مستقبل على الدعوة وحزب داعش بين صراًعا إن
 ولبنان. واليمن سورية ذلك على وقس للعراق، الطرفين أحد

 أن تريد متعصبة طائفية عصبية وإن متعصبة، أخرى طائفية عصبية على تقضي أن تستطيع ال متعصبة طائفية عصبية إن
 .لكليهما مطلقًا نقيًضا أو مثلها متعصبًا إال أحوالها أحسن في تنجب أن تستطيع ال طائفيًا، وتحكم المعقول، التاريخ رأس تكسر

  سني؟ متعصب ضد الشيعي المتعصب جانب إلى يقف أن المتعصب غير السني على لماذا

 .الوهمين وأحد المتعصبين، أحد انتصار النتيجة كانت إذا هذا، سخيف وهم أي

 بطرح اللبناني المجتمع واستنهاض والعراقي، السوري المجتمعين استنهاض فإن واقعيًا، نتحدث أن أردنا ما إذا أننا غير
 تنامي خطر بمواجهة الكفي وحده كلها، الطوائف من سياسية جماعات سياسيًا يجمع الذي الالطائفي الوطني السياسي المشروع
 طائفيًا. الصراع

 االصطفاف خلق في والسنية الشيعية األصولية الحركات ونجاح لبنان، في والطائفيين والعراق، سورية في النظامين نجاح إن
 خارجية. دول من الحروب هذه ُدعَمت ما إذا سيما وال خطرة، طائفية حروب وقيام للمنطقة، كامًال  تدميًرا يعني الطائفي،

 بحكم يختصر ال سورية فشعب وداعشي، طائفي بحكم يُختصر أن العراق لشعب يمكن ال حصل، قد حصل ما إن أحد يقول ال
 .عزام وكتائب هللا حزب هو ليس لبنان وشعب ،والنصرة وداعش طائفي،

 على خطر ذلك شابه وما وداعش التعايش، على ال الحياة على خطرون لهما، اإليراني والدعم والسوري، العراقي النظامين إن
 عزام. وكتائب هللا حزب خطر بقدر الحياة

 الممكن نقل في اإلرادة وتخلق الحياة، وحق الحياة، عن المدافعة اإلنسانية الديمقراطية القوى تخلق أن يمكن كيف أعرف ال أنا
  الواقع. إلى الديمقراطي

   له؟. المطابقة اإلرادة إلى ويحتاج التاريخ، قلب في حاضر الديمقراطي الممكن هل مطروًحا يبقى الذي السؤال ولكن

   ونظر. حفر إلى بدوره يحتاج السؤال هذا

  


