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  قراءات

  
  الطريق إىل املستقبل:

  قوى" لألزمنة العربية املنظورة ـ"أفكار 
  

  فهمي جدعان
  .١٩٩٦بيروت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

  صفحة. ٤٥٢
  

العرب الدكتور فهمي جدعان، أكاديمياً ومفكراً عربياً رفيع املستوى، عرف القراء 

يف ثالثة كتب رئيسية هي: "أسس التقدم عند مفكري اإلسالم يف العامل العربي احلديث" 
ودراسات عربية  ـ)؛ "نظرية التراث ١٩٨٨، الطبعة الثالثة ١٩٧٩(الطبعة األوىل 

جدلية الديني والسياسي يف اإلسالم"  )؛ "احملنة: بحث يف١٩٨٥وإسالمية أُخرى" (

). أمّا أبحاثه يف غير العربية، وال سيما يف الفرنسية، فقد أحلته يف مكانة ١٩٨٩(

مرموقة يف أوساط الدراسات العربية واإلسالمية العربية. وبإقرار جمهرة الباحثين، 

ي لفكر العرببات كتاباه "أسس التقدم..." و "احملنة..." مرجعين أساسيين راسخين يف ا

  واإلسالمي الكالسي واحلديث يف قرننا احلايل.

لقد عرفتُ الدكتور جدعان، من خالل مؤلفاته العربية، مفكراً عقالنياً نقديًا 

وباحثاً أكاديمياً رصيناً مسكوناً بهاجس احلفر العقلي احملض، ومشغوالً بتجلية وجوه 
كما سيتعرف جمهور املثقفين  ـه من النظر الفلسفي البحت، وها أنذا اليوم أتعرف إلي

مفكراً خُلُقياً عملياً وحملالً اجتماعياً يف كتابه األحدث "الطريق إىل  ـالعرب إليه 

املستقبل"، الذي ال أتردد يف اعتباره تأشيرة مرور إىل القرن احلادي والعشرين، وذلك 
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صعيد  به على ملا ينطوي عليه من تكثيف موضوعي عال لسيرة فكرية ذاتية، وملا يمتاز

الشكل من تخفف من التوثيق ومن النمط اإلنشائي يف الكتابة. إنه يتخذ من أسلوب 

االستطراد املنطقي والتأمل الذاتي العميق منواالً جديداً، مل نألفه يف املساهمات 
يل بجملة موضوعات، ليعيد تأص ـعلى صعيد املضمون  ـالفلسفية العربية. كما أنه يلم 

  قوىً لألزمنة العربية املنظورة." ـاجلديد، ليكون "أفكاراً بعضها وليطلق 

بيد أن املثير يف هذا الكتاب، وهو ليس باألمر الغريب، يتمثل يف أنه يخص 

يستأنف فيه البحث يف ما هو إنساين واجتماعي وعائلي موضوعة "التواصل" بفصل 

 جملس يحيى بن وشخصي جداً، كالزواج واحلب، على نحو يذكرنا باحلوار الذي تم يف

خالد البرمكي، راداً بذلك االعتبار إىل موضوعات أهملتها الثقافة العربية احلديثة 

. بيد أن األجدر بالتقدير يف هذا الكتاب عنايته بإضاءة املدحور  "العاملة" إهماالً فاجعاً

واملوارى واملؤجَّل واخملجول منه واملسكوت عنه، وابتعاده عن االعتصام بأي من 

قيات الفكرية الشمولية ذات القدرة على إطفاء حريق التساؤل والنقد بما تمتلكه من الوا

سلطات، وحترره من وهم االعتقاد بتقديم مشروع استراتيجي كالين وشامل. واحلقيقة 

أن الراصد ملا كتبه الدكتور جدعان ونشره بالعربية ال يملك أمام هذا الكتاب اجلديد إال 

ث هذه الدهشة ال يتمثل يف ما انطوى الكتاب عليه من أفكار أن يؤخذ بالدهشة. ومبع

جريئة (إذ واظب الدكتور جدعان على هذه اجلرأة منذ صدور كتابه "أسس التقدم")، وإنما 

مسوح الفالسفة ولبوس األكاديميين، واجتاهه إىل الكالم بصوت عال، يف اطراحه 

  نية، والهوامش الثقيلة.كمفكر متحرر من املناهج املتزمنة، واملصادرات اجملا

إن هذا امللحظ، الذي قد يبدو شكلياً حمضاً، هو من األهمية بمكان، ألنه يؤكد 

تطابق املضمون الفكري للكتاب (املناقض للنفاق واحلذلقة) مع األسلوب الذي اندرج 

فيه (االستطراد احلر)، على نحو يذكر بقول هربرت ماركيوز: "ال بد لكل مضمون من أن 
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." وفيما أرى، فإن أطروحة هذا الكتاب كانت ستغدو حمض صرخة يتطور  ليغدو شكالً

يف واد، لو مل تتعمق وعي كاتبها تعمقاً أدى بها إىل أن تغدو هاجسًا ملحاً وجد يف 

"الطريق إىل املستقبل" التعبير املباشر عنه، على ما ستجهد هذه املراجعة العامة يف 

  اإلبانة عنه.

صفحة من القطع املتوسط: مقدمة وخمسة  ٤٥٢ستقبل" يف جاء "الطريق إىل امل

  فصول وخاتمة. والفصول اخلمسة هي:

  
  ٥٢ ـ ١٧هواجس التفسير واجلدوى (ص.( 

  ١١٢ ـ ٥٣نقد الفعل (ص.( 

  ٢٠٥ ـ ١١٣املؤتلف واخملتلف (ص.( 

  ٣٤٢ ـ ٢٠٧اإلسالم يف العاصفة (ص.( 

  ٤٢٩ ـ ٣٤٣التواصل (ص.( 

 

فينهض منذ البداية ليكون رائداً لكل من أراد قراءة أمّا العنوان الفرعي للكتاب، 

  الكتاب. 

فـ "الطريق إىل املستقبل" رهن باحتياز جمموعة من األفكار اجلديدة أو الثاوية، وإطالقها 

 أو إعادة بعثها يف الواقع العربي بعثاً يصل بها إىل حدود الفعل أو القوة املادية املؤثرة،

حيثما تتموضع يف مؤسسات السلطة والنظام والسلوك االجتماعي، على هيئة قوانين 

وتشريعات ونيات. وملّا كان الواقع العربي، الطامح إىل االهتداء إىل الطريق نحو 

املستقبل، جملة وقائع متفاوتة احلظ من اإلمكانات والوعي، فإن من البديهي أن يتخذ 

مّن يف عبارة "األزمنة العربية"، التي سبق أن جالها التعبير عنه صيغة التعدد املض

املؤلف وفرغ من الكالم عليها يف كتابه "أسس التقدم". كما أن لفظة "املنظورة" تبدو 
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الزمة، للحيلولة دون الظن باملؤلف أنه ينصب من كتابه أطروحة صاحلة لكل زمان 

، الواقعة احلضارية القائمةومكان، يف حين أنه ال يطمح يف الواقع إىل أكثر من تشخيص 

منها من واقعات مقبلة. ولهذا، فقد بدت مسارعة املؤلف إىل وما يمكن أن يستدل عليه 

القطع بأنه ال يقدم مشروعاً شمولياً ضرورية جداً على صعيد اإلجراء واملضمون؛ إذ ال 

ث ما تثايعقل أن يلح يف أمر احلوار وأهمية االعتقاد بنسبية احلقيقة، ثم يعمد إىل اج

  بشّر به باجلنوح إىل زعم احتياز احلل.

ومن نافل احلديث القول إن مبدأ احلوار املؤسس على تلك القيمة السامية الثاوية 

يف قوله تعاىل: "ادْعُ إىل سَبِيلِ رَبّكَ باحلِكْمَةِ واملَوْعِظَةِ احلَسَنَة وََجادِلْهُم بالَّتِي هَِي 

العصبيات التي يمكن التمترس خلفها يف سبيل أَحسَن" يستدعي اطراح التوسل بكل 

الترويج لفكرة ما. فالعشيرة واحلزب والسلطة السياسية، كلها شوكات قادرة على فرض 

األفكار، لكنها عاجزة، بحكم جوهرها اإلرغامي، عن بناء دولة ذات نظام حضاري 

حديث، يتضايف ويتعاظم من خالل تنوير اجلماهير، وتثقيفها، وحماورتها، 

ومساعدتها يف تصيير األفكار اجملمع عليها، من خالل السلوك العملي، قوانين تمتلك 

سلطة القانون ونفاذه. وال ريب يف أن هذا التوجه التنويري احلواري اجلماهيري يتطلب 

اطراح تلك النزعات املتعالية يف املعرفة، وهجر تلك الصومعة الباردة، التي احتجز 

منذ منتصف القرن الثاين للهجرة، فغدت املعرفة الفلسفية  املفكر العربي نفسه فيها

حكراً على خاصة اخلاصة، وضرباً من املضنون به على غير أهله (وملن عساها تنتج 

إذاً؟!)، وغدا الفالسفة واملفكرون يف واد والناس يف واد آخر، إىل احلد الذي مل يحرّك 

 أحد املشتغلين بالفلسفة أو أن يقطع الناس فيه ساكنا كلما عنّ للسلطان أن يقلم أظفار

  رأسه!
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. ويمكننا القول، قياساً بما  لقد امتثل الدكتور جدعان لذلك كله امتثاالً خالصاً

بُذل من جهود يف الفكر العربي املعاصر، حتى من قِبل غير األكاديميين، إن هذه اجلهود 

 ن الهموم اليومية وتكاليفامتازت بالصرامة التامة، وامليل إىل التوثيق اململ، والبعد ع

املعيشة، واالهتمام بقضايا النخبة، بل بقضايا نخبة النخبة، األمر الذي أقصى مبحث 

وعالوة على ذلك كله، فقد كانت  الفكر العربي عن دائرة اهتمام الناس واملثقف العادي.

لعادي؛ ا لغة املفكرين العرب املعاصرين سداً منيعاً حائالً بين ما يكتبون وبين املثقف

إذ اتسمت هذه اللغة بالغموض والتكثيف الشديد والتخصص، وهو أمر جعل كثيراً من 

اإلفادة. جهود هؤالء املفكرين عرضة للتأويل، وبمنأى عن التمثل واإلحاطة والفهم و

يف "الطريق إىل املستقبل" استعادة خالّقة ألسلوب االستطراد. وقد أتاح ذلك للمؤلف 

كة احلرة، واالنتقال من فكرة إىل فكرة بيسر ورشاقة يصعب هامشاً واسعاً للحر

إدراكهما وفق أسلوب الكتابة األكاديمية املثقلة بتقاليد اإلنشاء البالغي. وفيه "تخفف" 

واضح من الهوامش واحلواشي واإلحاالت التوثيقية، ال استهانة أو جهالً بها، بل 

وقد ساهم ذلك، إىل حد بعيد، يف  استجابة ملطلب العمل التأسيسي اإلبداعي الشخصي.

شد انتباه القارئ إىل املتن املتدفق بسالسة ظاهرة. واألهم من هذا وذاك، أنه مل يتحرج 

من اخلوض يف "أشياء احلياة" اليومية املشخصة الدقيقة، ومن اإلفصاح عن املتواري 

يف دقائقه  واملسكوت عنه، وهو ما درج "املفكرون الرصناء" على اجتنابه وعدم الدخول

  احلساسة.

ويتعاضد الفصالن األول والثاين من الكتاب: "هواجس التفسير واجلدوى" و "نقد 

الفعل"، على جتلية وتظهير مواطن اخللل يف فهم الذات وتشخيص "عطالتها" احلضارية، 

على نحو جديل. ويف اعتقادي أنه إذا كان ابن خلدون أعاد أسباب األفول احلضاري إىل 

ية العربية، ثم جاء رينان ورمى عن قوسه، وحلق عوامل بيولوجية قارّة يف الشخص
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اجلابري بهما فقسم العامل العربي إىل قسمين متقابلين متباينين معرفياً، فإن الدكتور 

جدعان يعيدها إىل عوامل ثقافية استغرقت الكثير من الوقت لتستقر وتترسّخ وتتلبس 

ولة العربية التي فعّلت دور أنماطها التاريخية وسطوتها املادية، عبر عدد من أشكال الد

العصبيات على حسب النظام. وهكذا، فإن الطريقة الوحيدة املتاحة إلزاحة قوى وأفعال 

تلك األفكار الظالمية، التي تم تنشيطها حتى غدت قوى وأفعاالً تمتلك سلطة القانون 

والشريعة، إنما تتمثل يف استدعاء واستنهاض وبعث وإطالق ما يقابلها من أفكار 

تنويرية، ومن ثم إزاحتها، انطالقاً من نقد الفعل واملمارسات السلوكية، املنبثقة يف 

كثير من األحيان من أفكار تكونت على هامش األصيل واجلوهري، ويف موازاتهما. إن 

اإلنسان العربي كائن منفصم يف الدرجة األُوىل، وكلما ازدادت درجة وعيه ودرجة 

. ويحظى املثقف العربي من اقترابه من السلطان، ازداد ه ذا الفصام بروزاً وانفضاحاً

هذا الفصام بالنصيب األوفر؛ فهو باطني انتهازي منافق أناين انفعايل تبريري 

بات على الكافية للثنرجسي، يفتقر إىل املعرفة العلمية املوضوعية، وال يمتلك الشجاعة 

خيصة الثمن، وهو يف رأيه يف وجه خصومه، ولذلك فهو ليس أكثر من مطية سهلة ر

  أحسن احلاالت رومانسي بكّاء يثير الشفقة.

وإذا كانت األزمنة العربية املعطوبة أنتجت نموذجاً إنسانياً مستلباً يمثل النفاُق 

أبرز قيمه، فإن السير على طريق املستقبل يستدعي استنهاض نموذج إنساين تمثِّل 

ي ستدفع به إىل اطّراح العصبية النزاهة معدنه األساسي، ألنها رأس الفضائل الت

واألهواء والتبرير، وإىل التزام أقصى درجات اإلنتاج واملوضوعية والتجرد للحقيقة. 

وإذا كان اجملتمع مندوباً للتخلق بهذه القيمة اجلديدة، فإن املثقفين عامة، واملفكرين 

املستقبل  خاصة، أجدر الناس بالسعي الحتيازها؛ إذ هم أدالّء الطريق املفضية إىل

  وقادته.
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أمّا الفصالن الثالث والرابع، "املؤتلف واخملتلف" و "اإلسالم يف العاصفة"، 

فيقصدان إىل تشكيل حوار مع الذات العربية اإلسالمية من وجه، ومع "األغيار"، 

وخصوصاً "الغير األوروبي"، من وجه آخر، حتظى فيه احلداثة وما بعد احلداثة بنصيب 

واملراجعة والنظر يف تاريخ املواجهة ومفاصلها الرئيسية وحدودها وافر من التحديد 

املمكنة وحقائقها وأوهامها، ويف استشراف الوسائل العلمية الواقعية املأمونة التي 

تأذن يف استيعاب املعطيات املوضوعية وجتاوزها إىل آفاق ذات معنى وجودي 

ة تتمثل يف الغلبة الساحقة وفاعلية. والواقع أن وجوه هذا التقابل وتلك املواجه

للحضارة الغربية قبالة الواقع العربي الرسمي، الذي يوجه جل فعله إىل تدمير ذاته 

وبعثرة قواه وإمكاناته، بسبب من عدوانية أفكاره وأنانيتها ومن نشدانه للخير اخلاص 

ية موسيره على طرق مسدودة، تيسر يف القواعد الشعبية واملتوسطة نمو احلركات اإلسال

وتعاظمها واجتاهها إىل صيغ راديكالية من الفعل باتت تهدد بصعوبةِ الفصل بين 

اإلسالم، من حيث هو دين إنساين متسامح ينطوي على رسالة حضارية سامية، وبين 

الواجهات الكثيرة املتكاثرة املتصلبة، التي راحت كل واحدة منها تدّعي أنها املمثل 

يد الدموي للمواجهة بين اإلسالميين وأنظمتهم العربية الوحيد لإلسالم. إن هذا التصع

من جهة وبين اإلسالميين والغرب من جهة أُخرى، ال يقدم ملنظري االستعمار اجلديد 

مسوّغ استهداف العامل العربي (فكل ما هو عربي إسالمي، بقطع النظر عن صحة هذه 

ملواجهة؛ أعني نظرية العالقة) على طبق من فضة فحسب، بل يرسخ أيضاً أحد أوهام ا

"املؤامرة" على اإلسالم واملسلمين، وهي نظرية تزيد يف وتائر التربص والتوجس 

واالستعداء، وتهدد املستقبل العربي واإلسالمي تهديداً حقيقياً إذ توقع يف حالة الصدام 

غير املتكافئ، وجتفف قنوات احلوار احلضاري والتواصل املعريف والتقني الذي ال مفر 

  التسليم به واحلرص عليه. من
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إن إخفاق املشروع احلضاري احلديث ليس سوى الترجمة املادية إلخفاق العرب 

الفادح يف التعاطف، والفتقارهم إىل التواصل الذي يضطلع الفصل اخلامس من الكتاب 

بتلمسه وإضاءته. فاجملتمعات العربية عدوانية انفصالية انقطاعية، تعتمد أسلوب 

بأكثر آليات القسوة والعنف يف حياتها العامة، وال يتمتع أفرادها  القمع وتتوسل

بعاطفة احلنان واحلب اخلالق فيما بينهم. ومن املالحظ أن هذا العطب العاطفي هو من 

الهيمنة واالنتشار بحيث أنه يشمل عالقات األقطار العربية بعضها ببعض، كما أنه 

ياها، ومن ثم عالقة بعض الرعايا ببعضهم يستغرق عالقة الدولة القطرية الواحدة برعا

اآلخر عند جميع املستويات. ولعل أخطر ما يبرز هذا النضوب العاطفي اتخاذ الزواج يف 

اجملتمع العربي صورة شكالنية وظيفية نفعية، ال مكان فيها لعاطفة احلب يف ظل 

ه. ى عالّتود املمكن علهيمنة الدافع اجلنسي الغريزي البحت، وضرورات العيش يف حد
أكثر من  ـألسباب تاريخية معروفة  ـوال شك يف أن حظ املرأة من هذا اجلدب العاطفي 

  حظ الرجل الذي ال تعوزه املعاناة يف بعض احلاالت، أو يف كثير من احلاالت.

يف خاتمة "الطريق إىل املستقبل" حوار مع اليأس، الذي يكاد يسربل األفق، ألن 

ثر كثيراً من الطرق النافذة. ومع ذلك، فإن املؤلف، وبدافع ما يلوح من طرق مسدودة أك

مثايل يتمثل يف االعتقاد بأن احلياة ضرورة ممكنة، يرفع أشرعة األمل والرجاء، 

  ويطلقها لتكون دافعاً وقوة حمركة إىل األمام، يف اجتاه مستقبل أفضل.

ن قيمة التأمل وهكذا، يختتم املؤلف أطروحته بما كان بدأها به، أعني اإلعالء م

الذاتي يف احمليط، وإعادة االعتبار إىل احلدس، وإمكان االعتصام باألمل والرجاء. وإذا 

كانت هذه املثالية املوضوعية قد حكمت بداية ونهاية جميع الفصول التي انطوى 

الكتاب عليها، فإن ثمة ما بين البداية والنهاية اعتداداً واضحاً باحلوار واحلفر 

والدكتور جدعان ال يتنكر لهذه احلدسية الوجدانية. ومع أنني أجد نفسي واملساءلة. 
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قريباً جداً من هذا الهاجس، الذي قد يند عن احملاكمة العقلية الصارمة، فإنني ال 

أستطيع أن أنحّي جانباً ما قد يثور من تساؤالت واعتراضات على "الطريق إىل 

ول، مساهمة خُلُقية، تنهض ملعاجلة املستقبل"، من جنس القول إنه، يف املقام األ

واختبارها واقعيًا موضوعات عملية وسلوكية بمقوالت وحدوس يصعب قياسها 

ومنطقياً، يف زمن الذرائعية والنفعية. والتساؤل يثور أيضاً يف شأن انحياز املؤلف إىل 

ميع جفئة املفكرين، وتنصيبهم قادة للمرحلة املقبلة؛ فهذا التنصيب ظل، على الرغم من 

احترازات املؤلف، متأثراً بآراء أفالطون العتيدة يف أمر الفيلسوف احلاكم؛ إذ إن كلمة 

مهما نحاول إكسابها دالالت جديدة، تظل حمملة بظالل حكمية يصعب "مفكر"، 

جتاهلها. ومع أنني أشاطر املؤلف آراءه يف الواقع الشخصي املنفصم للمثقف العربي، 

"اخلبراء" التكنوقراطيين ذوي التخصصات بـ "املفكرين" فئة  فإنني أميل إىل أن استبدل

  احملددة، واحلائزين رؤى استراتيجية واضحة.

أمّا الفصل األخير املوسوم بـ "التواصل"، فيبدو يل أنه كان ينبغي له أن يكون 

أول فصول الكتاب، وذلك ملا ينطوي عليه من نظر واسع عميق يف مبادئ اخللل 

اإلنساين. ولعل من الوجوه التي كانت تستحق مزيداً من التوسع والتوضيح، ما جاء يف 

وم يف مذاهبهم بشأن مسألة اضطهاد املرأة هذا الفصل من إشارات إىل عدم دقة الق

العربية وذكورية اجملتمع العربي بإطالق، وذلك نظراً إىل األخطاء الفادحة التي وقع 

من االجتماعيين واجلنسويين العرب؛ إذ إنهم أسقطوا إسقاطاً ميكانيكياً فيها كثير 

لناقص "االستقراء ا مقوالت اجلنسويين الغربيين على اجملتمع العربي، ووقعوا يف رذيلة

واملنحاز"، ومل يكلفوا أنفسهم عناء متابعة الدور السياسي واالجتماعي اخلطر، الذي 

اضطلعت املرأة العربية به يف حقب عدة من التاريخ العربي واإلسالمي. وقد أُضيف إىل 

هذه الوجوه النقدية للعمل أن املبادئ التي جعلها الدكتور جدعان موجِّهة الجتهاداته 
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وتأمالته (الفصل األول: "هواجس التفسير واجلدوى") جاءت مقتضبة، وقد كان التوسع 

يف بسطها ضرورياً يف بعض األحوال، وخصوصاً حيث يتعلق األمر بقضايا النسبية 

والعقالنية املشخصة والبراغماتية العملية واالبستمولوجية. ومما يمكن أن يثير اللبس 

ين الواقع واملمكن، إذ يعول الدكتور جدعان يف مشاريع يف هذا الباب مسألة العالقة ب

األفعال املقترحة على "منطق املمكنات" ال على منطق "الضرورات املطلقة"، فيوهم قوله 

إنه "يتعين علينا أن نكون رواقيين بقدر ما فنرضى بما يمكن أن يكون طاملا أن ما 

نا أن نرضى بالواقع )، بأن علي٤٥ينبغي أن يكون ليس يف متناول اليد" (ص 

وباملمكنات البائسة املكافئة للخنوع واالستسالم النهائي، وهو أمر اقتضى من الدكتور 

جدعان دفع هذه الشبهة والتمييز بين مراتب وأطياف من املمكنات تتراوح بين قطب 

املثال األقصى وقطب املمكن األدنى، وتقرير القول إن حمور املمكنات يشتمل على عدد 

دد من املمكنات، وإن القصد هو طلب أفضل املمكنات وأقربها إىل الضرورات غير حم

(حوار مع زهير أبو شايب، جريدة "الرأي"، عمّان،  املطلقة وفق متطلبات "هنا... اآلن"

). واحلقيقة أن االقتضاب الذي صاحب هذه املبادئ املوجهة يعود إىل ٢١/١/١٩٩٧

  يكون متوفراً لدى جميع قارئيه. وضوحها وبداهتها عنده، وهو أمر قد ال

ثم إن من املؤكد أن الدكتور جدعان يتحرك يف دائرة ذات آفاق عربية وإسالمية 

وإنسانية، ويتعلق بالوجوه اجلوهرية لهذه األبعاد، وينكر إنكاراً بيّناً أي نزوع إىل 

اخلصوصيات القطرية أو اإلقليمية أو الشوفينية هنا وهناك، لكنه يقر بأن هذه 

اخلصوصيات الذاتية النفعية هي التي تتقدم وتعلو ويحالفها الظفر. فهل يفرض هذا 

الوجه من النظر التسليم بمجرى التيار، ويرفع راية الظفر لهذه اخلصوصيات، أم أن 

املرجعية "العربية" والغائية القومية واإلنسانية لألمة العربية وللوجود العربي تظالن 
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معقد الرجاء؟ لست أشك يف أن هذا هو املوقف احلقيقي عنده هما الهدف والقصد و

  للدكتور جدعان، لكنني افتقدت مالحقته لهذا اجلانب من املسألة.

وخالص هذه املراجعة العامة الشاملة أن "الطريق إىل املستقبل" كتاب يدعونا 

جود وكل ما فيه إىل التفكر والتأمل واملراجعة واحلفز على الفعل، وإىل إحياء بواعث ال

والرجاء على الرغم من كل شيء. ومن املؤكد أنها ال تغني أبداً عن العودة إىل الكتاب، 

ومقاربة أفكاره وقضاياه يف جتسداتها املشخصة وتشكالتها املبتكرة وحيواتها، التي 

تلزمنا باالستيقاظ من سباتنا العميق والوقوف عند أمهات املسائل واملشكالت التي 

ملنا، وتلزمنا بالتفاعل واملشاركة يف النظر والفعل خليرنا تعصف بوجودنا وبعا

اخلاص والعام على السواء، على ما يدعو الدكتور جدعان إليه يف كل املواطن من كتابه، 

الذي يجدر بنا أن نقف عنده طويالً، ألنه يقدم فعالً للحاضر الذي نتردد فيه وللمستقبل 

ساهمة حقيقية بارزة يف جتسيد غائية الذي يمتد أمامنا جتربة شخصية فريدة، وم

التنوير والفعل والتواصل، ويف بث استراتيجيا تنويرية شاملة تتجذر فيها قيم احلرية 

والعدالة والديمقراطية والنزاهة والفاعلية والتنمية واخلير العام والتواصل والرجاء... 

  .جتذراً راسخاً وأصيالً يف حياتنا الشخصية واالجتماعية والقومية

  غسان إسماعيل عبداخلالق

  جامعة فيالدلفيا، عمّان
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