
 مايا احلاج

> ال يتخّل���ى الكاتب اليمني حبيب عبدالرب س���روري في 
روايت���ه الجدي���دة »ابنة سوس���لوف« )دار الس���اقي( عن لغته 
النقدي���ة الثائرة. فه���و يمزج بأس���لوبه المعت���اد، بين تاريخ 
اليمن المعاصر والواقع الذي يش���هد تس���ّلل األفكار الظالمية 
»الداعش���ية« إليه. هكذا جاءت روايته، كما سابقاتها - صرخًة 
ف���ي وجه اإلرهاب الفكري والعقائ���دي واالجتماعي... وفي هذا 
الح���وار، يتطّرق »أس���ير المحنتين« )كما ُيس���مي نفس���ه( إلى 
حيات���ه المتأرجحة بين مش���روع أدبي يحت���وي على أكثر من 
س���بع روايات مثل »طائر الخراب« و »تقرير الهدهد« و »أروى«، 
وبين مش���روع علمي يتمّثل في عمله كبروفس���ور في علوم 
الكومبيوتر في قس���م هندس���ة الرياضي���ات التطبيقية 
في جامعة روان الفرنسية. إضافة إلى اإلحباط الذي 
خّلفته س���يرورة الثورات في نفس���ه، ورؤيته 
إلى مس���تقبل اليمن وال���دول العربية وغيرها 

من المواضيع... 
< يستحضر قارئ روايتك الجديدة »ابنة سوسلوف« 
عب���ارة رامبو »الحرب الروحية ال تقّل شراس���ة عن معارك 
الفرس���ان«. ولكن أين يتعّزز هذا الص���راع أكثر، في عالقة 
بطل الرواية عمران بمعشوقته »السلفية« أم في ذاته التائهة بين 

وطٍن معشوق وعدٍن مفقودة؟
عب���ارة رامبو ُتخّيم بكل ما في الشراس���ة م���ن معنى على 
الرواي���ة، من طرفه���ا إلى طرفها. يدور فيه���ا الصراع الروحي 
المباش���ر - صراٌع س���ّريٌّ فكريٌّ عاطفيٌّ جنسيٌّ سياسيٌّ كثيف 
- بين عمران ومعش���وقة طفولته التي وجدها بالصدفة، بعدما 
اختف���ت عنه س���نوات وبعدما فقد زوجته في ح���ادث إرهابي، 
فٍة أخطبوطّيٍة معاكسٍة تمامًا لبيئة  ٍة متطرِّ تعيش في بيئٍة سلفيَّ

طفولتها.
أّما الصراع الالمباش���ر فهو ذلك الذي أشرِت اليه، ببصيرة 

ثاقبة، بين ذاٍت مسلوبة ومدينٍة مفقودٍة في وطٍن حزين.
< اعتم���دت في روايتك الجديدة على تصوي���ر واقع الحياة اليمنية 
اليوم مستخدمًا تقنية »فايس���بوكية« عبر كتابة »منشور حائط صفحتي 
في الفايس���بوك« في مداخل بعض الفصول، وإقحام بعض مفرداته مثل 
الالي���ك وغيرها... فهل لجأت إلى هذه الحيلة الفنية لتوثيق عالقة الرواية 

بالواقع؟
- ترتبط منشورات »الفايسبوك« المدخلية ارتباطًا مباشرًا 
بالواقع، وبعضها س���يرة حقيقية. أما نصوص الفصول )متن 
الرواية(، فهي تخييلية تمامًا. تربطها بالطبع عالقٌة بيولوجية 
مت لتكون أثاثًا للمسرح الذي  حميمة مع المنشورات التي ُصمِّ
ينس���اب فيه المتن. يسمح ذلك ب� »تطهير« المتن من أي إقحاٍم 
جغراف���ي أو تاريخ���ي أو تقري���ري أو تنظي���ري، يوهم القارئ 
بواقعي���ة كل التفاصيل، ويوقع���ه بمطّباٍت م���ا، ُتذكي غرائزه 

التلّصصية وُتوثق عالقته بالسرد.
ف���ي هذا التفاع���ل بين ضّفت���ي الواق���ع والتخييل تختفي 
»الحقيقة« التي على القارئ أن يكّونها وحده، بعدسات مزاجه 
وتقويمه لسيرورة األحداث، وفي ضوء موقعه من اإلعراب في 

الصراع الروحي المحتدم فيها.
< يقول عم���ران بطل الرواية »صار »الفايس���بوك« مالذي عند كل 
ع���ودة من صنع���اء إلى باريس«. فهل تعتقد أّن ه���ذا العالم االفتراضي 
تمّكن من أن يكون وطنًا بدياًل لماليين العرب مّمن خس���روا أوطانهم أو 

رحلوا عنها قسرًا؟
- نعم. ليس ذلك فحس���ب، لكّن العالم االفتراضي في طريقه 
ألن يكون مصير اإلنس���ان عمومًا! به يغادر )كّل يوٍم جديٍد أكثر 
فأكث���ر( محيَطه الضيق نحو عالم مفتوح الفضاءات. لعله مثل 
األصفار على يمين الواحد: كل صفٍر جديٍد دائرٌة توّس���ع الرقم 
عشر مّرات. بال نوافذ هذه الدوائر يعيش المرء وحيدًا في قبٍر 

مغلٍق خانق.
< هل تقصدت أن تختم الرواية بانس���حاب عمران من حياة حبيبته 

ومن ثّم وطنه كإشارة إلى استحالة الحياة في مجتمع تسّلل الداعشيون 
إلى صميمه؟ 

- لعّل ذلك االنس���حاب هو اختيار جوهري: على رغم عمق 
عش���قهما ذي الجذور القديمة المتينة، وعلى رغم انسجامهما 
الجنس���ي النموذج���ي، وعل���ى رغ���م الحري���ة والرغ���د اللذين 
ينتظران الحبيبة في حال غادرت واقعها الى بالد معش���وقها، 
تظل المس���كينة، حتى مخ العظم أسيرة، »الجورو« الذي غسل 

دماغها وجعلها »جاريته«، وزوجة ابنه في الوقت نفسه!
نحن هنا أمام قوى أيديولوجية »داعشية« استطاعت تحويل 
اإلنس���ان إلى عبٍد س���عيٍد بعبوديته، بفضل تنويٍم مغناطيسي 
فّع���اٍل جذرّي، عمر خبرته���ا فيه قرون. يكش���ف ذلك الصعوبة 
الالمتناهي���ة التي تنتظ���ر الصراع مع هذه الق���وى اإلرهابية 
الضاري���ة. ويجل���ي كل اإلخفاق���ات الحالية للربي���ع العربي و 

»الهاوية« التي وصل إليها أحيانًا، ليس في اليمن فقط. 
لك���ّن الكلمات االخيرة في الرواية ال تخلو من األمل: ارتباط 
عم���ران بالثورة والتغيير في العالم العربي جينيٌّ كما يبدو، ال 
ش���فاء منه. لعله على موعٍد مع جول���ٍة ثورّيٍة ثانية يصلها من 

نفٍق جديد...
< انتقدت بشدة األفكار الظالمية في حياة اليمن المعاصر، وبدوت 
متشائمًا حين ذكرت على لس���ان بطلك أّن »الشعب أمسى أكثر إرهاقًا 
من أن يريد فعاًل ش���يئًا«... ما هي رؤيتك للمس���تقبل القريب في اليمن 
والعالم العربي؟ وأين يكمن الحّل في ظّل استالب حقيقي عكسته روائيًا 

من خالل شخصية فاتن أو »أَمة الرحمن«، كما صار اسمها الحقًا؟
أق���رأ حالي���ًا بتله���ف تاري���خ الغ���رب ف���ي ق���رون ظلماته 
وانحطاطه، من الخامس إلى الثامن. لعّلنا في أس���وأ مراحلنا 
التاريخية، كنا دومًا في حاٍل أفضل. نش���به اليوم كثيرًا وضعه 
المتشظي الدامي في عصور الحروب الدينية قبل أربعة قرون، 

قبيل انتصار العقل والتنوير.
يرتب���ط الحّل في نظري بجرأتنا على خوض الجدل الفكري 
في صل���ب القضاي���ا الثقافي���ة الصميمية التي جعل���ت الفكر 
الظالمي، ونوم العق���ل، والطائفية تهيمن على الدماغ العربي. 
فمن دون »النقد التاريخي« لكل مس���ّلمات ذلك الفكر وشعاراته، 
وم���ن دون الهجوم المض���اد )على غرار الح���رب الفكرية التي 

خاضها عمران، أي »قرعًا بالمطرقة« وفق تعبير نيتشه( سنظل 
كمن ُيهامس أصم!

المس���تقبل العرب���ي القريب مره���وٌن بنجاح م���ارد العقل 
والتنوي���ر والحرّي���ة في الخ���روج جّبارًا من قمقم���ه، من دون 
موارب���ٍة وُعقٍد وخجل. ولنا في التراث العقلي العربي مرجعية 
تاريخية سبقت الغرب بقرون، رمزها الناصع صاحب مقولة »ال 

إمام سوى العقل«، المعّري.
< ُيمس���ك بطل »ابنة سوس���لوف« طرف السرد ليحكي عن ماضيه 
في عدن، قبل أن يوفد إلى فرنس���ا الس���تكمال دراس���ته. وهنا ُيمكن أن 
نلتمس تقاطعًا ما بين ش���خصيتك الحقيقية وبينه. فهل استمديت شيئًا 

من تجربتك الذاتية في بناء شخصية بطلك؟
- اس���تمديُت منه���ا الروَح فق���ط، وطريقًة ما ف���ي التنّفِس 
والضحِك والنظِر إلى العاَلم أحيانًا. لكّن الجس���د: كل تفاصيل 

الرواية، محُض تخييٍل يرقُص على إيقاِع الواقع.
< ما س���ّر تمّيز معظم أعمالك بتقديم س���َير روائية مزدوجة: الذات 

والمجتمع، إضافة إلى خلط الواقع بالتخييل والحاضر بالتاريخ؟
- لع���ّل تظاف���ر هذه األبع���اد المتنوع���ة، وغيره���ا كالعلم 
والميتافيزيقيا، وسيلة تسمح باستيعاب المعادالت العويصة 
المتداخلة للواقع اإلنس���اني المعاص���ر، والتناغم مع تعقيدها 
الجذري. تمامًا مثل اإلش���كاليات العلمي���ة الكبرى التي لم يعد 
من الس���هل تفكيكها وحّلها اليوم من دون تظافر علوٍم متعددة 

في مجاالت ال يربطها رابط أحيانًا.
< نجد في كثير من رواياتك، وال س���يما »ابنة سوس���لوف«، سردًا 
روائيًا س���خيًا للحظ���ات مهمة من تاريخ اليم���ن المعاصر، وخصوصًا 

تاريخ عدن منذ تجربة االشتراكية العلمية. لماذا؟
- يوميات اليمن منجم بال قاع، ولم تس���تثمر روائيًا إال في 
ش���ذرات. تجربة يوميات »االش���تراكية العلمية« في عَدن فريدة 
في تاريخ البشرية: كان ثّمة نظام شيوعي في رأس دولة عربية 
مس���لمة، معظم قيادته قبلّية نصف أمية! اس���تمر لمدة عقدين 
مدهش���ين، يومّياتهم���ا مهّددة بالنس���يان. وما ي���دور في يمن 
الي���وم بحٌر متالطٌم من المواد الخ���ام الروائية، ال تقل عجائب 
وس���وريالية. علمًا أّن ثمة فريقًا من باحثي���ن أنثروبولوجيين 
غربيي���ن ينتظ���ر هدوء األوض���اع األمني���ة للذهاب إل���ى عَدن 
لتوثيق يوميات تلك الفترة وطقوسها قبل اختفائها من ذاكرة 

البشرية!
< في رواياتك الس���ابقة بدت البطلة »أروى« كأنها هيلين في حرب 
ط���روادة، وفي »ابنة سوس���لوف« تبدو »أَمة الرحم���ن« كأنها جان دارك 
الثورة اليمنية، فهل تتقّصد رس���م شخصياتك األنثوية على هيئة بطالت 

الميثة والتاريخ؟
- لع���ّل هذا المنح���ى الذي يحاول ابت���كار صيغات روائية 
محلية معاصرة لتيماٍت ونماذج إنسانية تقليدية قد ظهر فعاًل 
في روايتي »أروى« و »ابنة سوسلوف«. لكنني أعترف بأنني لم 
أس���تطع أن أكتب روايًة واحدة في حياتي ال يكون دور المرأة 
فيها استثنائي الحضور، باهر الجوهرية. يربطني بهذا الدافع 

عشٌق ميتافيزيقي جارف ال أستطيع تفسيره.
< تبدو معظم شخصياتك الروائية شغوفة بالثورات... فإلى أي مدى 

أن���ت ثائر؟ وكيف تعاطيت مع الثورة اليمني���ة في بدايتك؟ وهل أحبطتك 
ثورات الربيع العربي أم ال؟

- لم يكن لدّي في النش���اط السياسي الثوري أّي تجربة أو 
رصيد يس���تحق الذكر. ولكن، قد تك���ون هناك فعاًل في عصبّية 
ثائ���رة في الجانب الثقافي التنوي���ري، والذي بدأ بالتمرد على 

بيئة محافظة، في الرابعة عشرة، وتطّور صاعدًا باستمرار.
عش���ُت ثورات الربي���ع العربي بكل وجدان���ي، وطفَحْت كل 
أحالم���ي منذ أول أيام ثورة تونس. أما اليوم فأش���عر بإحباط 
هائ���ل ... لكّن الرغبَة في النضال الفكري ضد الظلمات جامحٌة. 
كتابي الذي ظهر قبل أشهر: »ال إمام سوى العقل« تعبيٌر صارخ 

عن هذه الرغبة.
< كي���ف ترى إل���ى موقع روايت���ك األخيرة »ابنة سوس���لوف« في 

مسيرتك الروائية الطويلة؟
- أراها ش���خصّيًا، وقد أكون مخطئًا، أفضل بوابة لدخول 
مش���روعي األدبي. أتمنى أن يجدها القارئ ممتعًة غنّيًة آسرة، 
تلس���ُع قناعاته الدائخة وتشعل رغبته في قراءة بقية رواياتي 

السبع، بالتسلسل الذي يحّبذه.
لكنن���ي أتمنى أاّل يتوّقف عن س���برها قب���ل أن يكون قد قرأ 
روايت���ي: »تقرير الهدهد« التي تتواش���ج فيه���ا ثالث روايات: 
أواًل، رواي���ة س���يرة حياة أبي الع���الء المع���ري، وثانيًا رواية 
رحل���ة زمكانية تلخص تاريخ الكون واإلنس���ان من وجهة نظر 
علمية، وق���د تنبأ باتجاهاتها أبو الع���الء بعبقرية لم تبد قبل 
ه���ذه الرواية بهذا الجالء، إذ تدع���م كل منعطفات هذه الرحلة 
الممتعة أبيات له تكش���ف عبقريته التنبؤية العقلية الخالصة. 
يكتب »أبو النزول« خالل هذه الرحلة الزمكانية »تقرير الهدهد« 
الذي نزل مكلفًا من السماء السابعة والسبعين، سماء األفكار، 
إل���ى األرض لصياغت���ه. وهذا يعيدن���ا إلى رواي���ة أبي العالء 
الخالدة )ضمن »رسالة الغفران«( التي سردت رحلة ابن القارح 
من األرض إلى الس���ماء، والتي ضخَّ فيه���ا أبو العالء تأمالته 
الفلسفية الش���هيرة. وثالثًا، رواية تخييلية راويها هو الحفيد 
ال� 34 ألبي العالء الذي يعيش تخّلف الواقع العربي وظلماته، 
ويرتبط بعالقة ميتافيزيقية بأبي العالء وبتفاعل يومي روائي 

مثير...
< أن���ت تعمل ف���ي مجال علمي دقي���ق يتناقض م���ع عملك األدبي 
ككات���ب... فهل أنت ق���ادر على التوازن بين عالمي���ن متباعدين إلى هذا 

الحّد؟ وهل تحلم بالتفّرغ الكّلي للكتابة شأن الروائيين العالميين؟
- أن تكون »أس���ير المحنتين«: األدب والعلم، ليس س���هاًل 
دائمًا، إس���محي لي أن أعترف. أتذّك���ر دومًا هذه اآلية الكريمة: 
»ما جع���ل الله لرجٍل من قلبين في جوف���ه«، ومدلولها العميق. 
أق���رأه هكذا: علي���ك أن ُتغّير قلَبك هذا الي���وم أو ذاك كما ُتغّير 
المعط���ف: تهب كل ش���غفك في لحظٍة ما للعل���م فقط، أو لألدب 

فقط.
نع���م )أقولها ويعترين���ي كثير من الخج���ل(: أحلم بالفعل 
غ للكتابة، وبتحّوِل ممارس���ة شغفي العلمي الحالي إلى  بالتفرُّ
هوايٍة »ارس���تقراطية« موازية ال غي���ر. أي: أحلم بقلب منظومة 

حياتي رأساً على عقب!

حبيب عبدالرب سروري: اليمن منجم بال قاع وأحلم بالتفرغ للكتابة

إبراهيم احليدري

العربي���ة  المجتمع���ات  > تواج���ه 
اليوم تحديات كبيرة بس���بب اإلخفاقات 
المتالحق���ة الت���ي توال���ت عليه���ا ف���ي 
العق���ود األخيرة وبخاص���ة منذ بدايات 
عصر العولمة ال���ذي أخذ يضغط بقواه 
والسياس���ية،  والثقافي���ة  االقتصادي���ة 
بصورة مباش���رة وغير مباش���رة عليها 
التقليدية  السياس���ية  األنظم���ة  وعل���ى 
المتخلفة، من اجل تطبيعها او تطويعها 
للس���ير ف���ي طري���ق اإلصالح الش���امل 

والتحديث وبناء الدول���ة الديموقراطية 
الحديث���ة الت���ي تق���وم عل���ى التعددية 
واحترام حقوق اإلنس���ان. وعلى رغم ان 
اإلصالح هو ف���ي مقدم أولويات التغيير 
والتنمي���ة والتحديث م���ن جانب القوى 
االجتماعي���ة، إال ان المجتمعات العربية 
ما زال���ت راكدة في كثير م���ن جوانبها، 
ليس قياسًا مع الدول الصناعية الكبرى، 
وإنما بالنسبة الى دول شرق آسيا على 
اقل تقدير، بخاصة في بناء أسس الدولة 
الحديث���ة والتنمية المس���تدامة ونش���ر 

الديموقراطية واحترام حقوق اإلنسان.
ف���ي  والتحدي���ث  اإلص���الح  إن 
المجتمع���ات العربي���ة يحتاج���ان إل���ى 

جهود كبي���رة تتجاوز األط���ر التقليدية 
الراك���دة للدخول في عصر الحداثة الذي 
ه���و حاجة ضرورية ال ب���د منها إذا أراد 
الع���رب أن يتقدم���وا في مضم���ار العلم 
المجتم���ع.  وتحدي���ث  والتكنولوجي���ا 
فالحداثة ليس���ت مج���رد تحديث بعض 
العناص���ر المادية، وإنما هي س���يرورة 
تاريخية واجتماعية مس���تمرة ال حدود 
له���ا وال تتوق���ف عند درج���ة من درجات 
التط���ور والتقدم، وال تتعلق بتقدم العلم 
والتقنية واالقتصاد والسياسية فحسب، 
بل بنظرة اإلنسان إلى نفسه وإلى اآلخر 
وإلى الكون والحياة، وكذلك إلى مكانته 
فيها وعالقته بمنظومة القيم والمعايير 

وطرائق التفكير والعمل والس���لوك وما 
يتص���ل بحي���اة اإلنس���ان ف���ي الزم���ان 
والمكان. كم���ا أن الحداثة تتجاوز القيم 
والمعارف والتقنيات إلى إعادة تش���كيل 
اإلنس���ان الحداثي من حي���ث هو مفهوم 
تنويري يخرج اإلنسان من قصوره الذي 
اقترفه بحق نفس���ه كما يقول كانط، هذا 
القص���ور ال���ذي نت���ج م���ن عج���زه عن 
اس���تخدام عقله إال بتوجيه من إنس���ان 
آخ���ر، ألن الذن���ب في ه���ذا القصور يقع 
على اإلنس���ان نفس���ه الذي ال يفتقر إلى 
العقل وإنما إلى العزم والشجاعة اللذين 
يحفزان���ه عل���ى اس���تخدام عقل���ه بغير 
توجي���ه من إنس���ان آخر. ه���ذه المبادئ 

العقالني���ة التنويري���ة هي الت���ي قادت 
أوروب���ا إل���ى التق���دم العلم���ي والتقني 
واالقتص���ادي واالجتماعي، وهي مبادئ 
إنس���انية عالمية وليست أوروبية حتى 
ل���و كان األوروبي���ون قد س���بقوا الدول 
األخ���رى ف���ي تطبيقها بع���د أن توافرت 
عندهم ظروفها وشروطها الموضوعية. 
فقط بنور العقل نهضت أوروبا وتقدمت. 
ول���م تتس���اءل من أي���ن أت���ى اإلصالح 
والتحديث، من الخ���ارج أم من الداخل؟ 
المه���م هو أن يح���دث إص���الح وتنمية 
وتحديث وف���ي كل مراف���ق الحياة، ألنه 
الطري���ق الوحي���د للتق���دم االجتماع���ي 
والدخ���ول ف���ي الحداث���ة م���ن أبوابه���ا 

األمامية.
أم���ا رف���ض اإلص���الح والتحدي���ث 
فه���و رف���ض لجوه���ر الحداث���ة وقيمها 
التنويرية: العقالني���ة والتقدم والحرية 
والمس���اواة االجتماعية. كما أن الخوف 
من اإلصالح هو خوف من الحداثة ذاتها، 
أي خوف م���ن التنوير والتغيير والتقدم 
وإدخ���ال الفكر السياس���ي واالجتماعي 
واالقتصادي العربي الرس���مي في مأزق 
يكش���ف تخلف���ه وعج���زه وغربت���ه عن 
المجتمع الذي يعيش فيه وذلك بس���بب 
الخطاب االستبدادي األبوي الذي يتربع 
على الس���لطة والثروة والج���اه، وكذلك 
بس���بب الهوة العميقة التي تفصل بين 
الس���لطات وبي���ن المواطني���ن وعجزها 
ع���ن مواجهة جوه���ر الحداثة وتحديات 
العولمة وثورة االتص���االت اإللكترونية 
الجدي���دة. وف���ي األخير مواجه���ة الردة 
الثقافية - السياس���ية التي أفرزتها هذه 
المتطرفة  الحركات  وبخاصة  التحديات 
واإلرهابي���ة والسياس���ات الرجعية وما 
صاحبها من أحداث دموية نحيلها دومًا 
إلى مقوالت الصراع الثقافي والحضاري 

التي هي تبرير لها.
إن مؤشرات أزمة المجتمعات العربية 
وتأزمه���ا أصبحت الي���وم أكثر وضوحًا 
وإحراج���ًا، فإن أي إص���الح وتحديث ال 
يطاوالن إال الجانب المادي والس���طحي 
والمباش���ر، وبخاصة في المدن الكبرى، 
وما يرتب���ط بتحديث الدولة والس���لطة 
والمؤسس���ات العس���كرية واالقتصادية 
والثقافي���ة ودخ���ول عناص���ر المدني���ة 
المادية ومنجزاتها االستهالكية من دون 
عناصر الحض���ارة ومنجزاتها المعرفية 
والسياسية. أما الريف والمدن الصغرى 
فما زالت الظروف والشروط االجتماعية 
واالقتصادي���ة التقليدية المتخلفة تعّوق 
عملية اإلصالح والتحديث، بسبب تحكم 
النظ���ام األب���وي البطريرك���ي الذكوري 
واألعراف والتقاليد العشائرية التغالبية 
التي ما زالت تقف حاجزًا أمام ممارس���ة 

الحري���ة والتقدم االجتماعي وس���يطرة 
التي���ار الديني الالعقالني الذي يناهض 
كل تجدي���د وتغيي���ر وتق���دم اجتماعي. 
والمفارق���ة ه���ي أن المجتمعات العربية 
واإلس���المية تتقبل الحري���ة االقتصادية 
وتطال���ب بالحري���ة السياس���ية، ولكنها 
ف���ي الوق���ت ذات���ه تناه���ض التعددي���ة 
والديموقراطي���ة وتجع���ل الثقافة حكرًا 
على فئة اجتماعية أو طائفة معينة، ألنها 
تعل���م تمامًا أن قضية الحرية والتعددية 
واحترام الرأي والرأي اآلخر هي قضية 
الحداث���ة. وتعلمنا تجارب الش���عوب أن 
الياب���ان أو باألح���رى العق���ل الياباني 
المتفتح يتقبل الحداثة بسبب عدم وجود 
نص���وص ال تقبل النقاش والتأويل، وأن 
فصل الدين عن السياسة ال يعني فصله 
عن المجتمع. وبسبب العقلية المتفتحة 
الت���ي لم تغلق ب���اب االجته���اد، تقدمت 
اليابان في مضم���ار التحديث والحداثة 
على رغم حفاظها على عاداتها وتقاليدها 

وأعرافها القومية إلى حد بعيد.
م���ن يق���اوم الحداثة لي���س الدين أو 
التقالي���د  وإنم���ا  والمذه���ب،  العقي���دة 
والع���ادات المتحكمة في عقلية الثقافات 
الفرعي���ة كالقبلية والطائفي���ة المنغلقة 
على نفس���ها الت���ي تريد الحف���اظ على 
هويته���ا كما هي وخوفها م���ن الذوبان، 
وكذلك من ضرب مصالحها وامتيازاتها. 
وكذلك السلطات االستبدادية المتحكمة 
الت���ي ال تري���د التن���ازل ع���ن مواقعه���ا 
االقتصادي���ة  ومصالحه���ا  السياس���ية 
ومكانته���ا االجتماعي���ة، ولذل���ك تجدها 

تختلق التبريرات الواهية لمقاومتها.
الحداث���ة  ف���ي عص���ر  الدخ���ول  إن 
أصبح خي���ارًا ال رجعة فيه ومن يتخلف 
عن���ه يفوت���ه القط���ار ويصبح مهمش���ًا 
وربم���ا يخ���رج م���ن التاري���خ، ألن رياح 
التغيير واإلصالح والتحديث س���تدخل 
المجتمعات ليس م���ن أبوابها الخلفية، 
كم���ا كان يحدث في الس���ابق، وإنما من 
أوسع أبوابها، وتصبح ممارسة لتغيير 
نمط الحي���اة وطرائق التفكي���ر والعمل 
والس���لوك بم���ا ينس���جم وروح العصر 
وبالتال���ي تكوين القدرة عل���ى مواجهة 
التحديات التي تفرضها العولمة وثورة 
المعلومات اإللكترونية والس���يطرة على 
الوجود وتحويل اإلمكانات المتاحة إلى 
قوة ديناميكية مبدعة تس���تطيع التحكم 
بآلياتها المتعددة. الحداثة ليست وهمًا 
وال تن���زل علينا من الس���ماء، وإنما هي 
مش���اركة وتفاعل وإنت���اج وإعادة انتاج 
وتنوي���ر وإب���داع يق���وم على ممارس���ة 
الحري���ة والتعددية والعدالة االجتماعية 
الت���ي من الممك���ن أن توف���ر فرصًا أكبر 

وأوسع لتحقيق سعادة اإلنسان.

حتديات العوملة وخيار احلداثة
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