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ميسلون للثقافة 
والترجمة والنشر

ونشر  بإنتاج  عنى 
ُ
ت ربحية،  غير  مستقلة،  وبحثية  ثقافية  مؤسسة 

والثقافية  السياسية  القضايا  تتناول  التي  والكتب  والبحوث  الدراسات 

واالجتماعية واالقتصادية في منطقة الشرق األوسط، وتولي اهتماًما 

واأللمانية،  والفرنسية  اإلنكليزية  األوروبية،  اللغات  بين  بالترجمة  رئيًسا 

والتفكير  الثقافية  التنمية  في  اإلسهام  إلى  وتهدف  العربية.  واللغة 

قيم  تعميم  وإلى  واالبتكار،  العلمي  بالبحث  الجاد  واالعتناء  النقدي 

الحوار والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان. وتسعى لتبادل الثقافة 

مع  وثيقة  تعاون  وعالقات  شراكات  وإقامة  والخبرات،  والمعرفة 

واألوروبية.  العربية  والعلمية،  الثقافية  والمراكز  والمعاهد  المؤسسات 

بهم  واالرتقاء  بيدهم،  واألخذ  الشباب،  وتدريب  تعليم  بأهمية  وتؤمن 

التدريبية  خططها  لتكون  وتعمل  واإلنتاج،  اإلبداع  م 
َّ
سل في  ومعهم 

متوافقة مع المعايير العالمية، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء العرب 

واألوروبيين.

لمؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر مقران رئيسان في مدينتي 

في  منهما؛  كل  في  السارية  القوانين  إلى  استناًدا  وإسطنبول،  باريس 

فيرساي   /  Yvelines إيفيلين  محافظة  قبل  من  مرخصة  جمعية  فرنسا: 

Versailles، رقم الترخيص 1537، تاريخ 27 حزيران / يونيو 2020. وفي تركيا: 

ست في 17 تموز/ يوليو 2017، بسجل تجاري رقم )51014(، وحصلت  ّسِ
ُ
أ

رقم  تحت  بتركيا  والسياحة  الثقافة  وزارة  من  التسجيل  شهادة  على 

والنشر،  التأليف  لحقوق  العامة  المديرية  في  عضوية  ولها   .)36020(

والمنشورات  للمكتبات  العامة  المديرية  في  عضويتها  إلى   
ً

إضافة

ا عضوية في اتحاد 
ً

التابعتين لوزارة الثقافة والسياحة التركية، ولها أيض

.)TBYM( الناشرين العرب ورابطة الناشرين األتراك
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اإلشارة المرجعية للدراسة: 

يجوز استخدام هذه الدراسة ألغراض البحث والتدريس والتعلم بشرط اإلشارة المرجعية إليها، كاآلتي:

ميرو، حسام )2022(، ال تغّيَر في أداء النخب من دون الفلسفة ، ميسلون للثقافة والترجمة والنشر.

حقوق النشر

هذا المصنف منشور برخصة اإلبداع المشاعي

ر بالضرورة عن آراء ميسلون للثقافة  ر عن كاتبها، وال تعّبِ اآلراء الواردة في الدراسة تعّبِ
والترجمة والنشر 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

الكاتبالكاتب

حسام ميرو

باحث وصحافي سوري، رأَس تحرير عديد من اإلصدارات المتخصصة، وعمل في عديد من المؤسسات 
 2007 عامي  بين  اإلماراتية  الخليج  جريدة  في  الثقافي  القسم  في  ر  محّرِ والفكرية،  والثقافية  اإلعالمية 
و2011، باحث في مركز الشرق في دبي بين 2012-2016، نائب مدير مركز الشرق بين عامي 2013 و2015، 
المشرف المسؤول عن كتاب »أوراق الشرق«، )كتاب سنوي صادر عن مركز الشرق-دبي، في أربعة أجزاء(، 
ومساهم في الكتاب )الملفان المصري والعراقي( بين عامي 2012 و2016، رئيس تحرير موسوعة المسرح 
بين عامي 2014  الشارقة  الصادرة عن جامعة  المدينة  رئيس تحرير نشرة  الصادرة في عام 2010،  العربي 
و2016، باحث مساهم في التقرير العربي للتنمية الثقافية الصادر عن مؤسسة الفكر العربي في عام 2009 
و2016، من كتبه: )كتاب »قضايا راهنة في المسرح اإلماراتي«، صادر عن دار العين في القاهرة، 2012(، 
)»بين غيبوبة وأخرى«، مجموعة شعرية، صادرة عن دار محاكاة، دمشق، سورية، 2010(، )»صالة الكائن 

الموجزة«، مجموعة شعرية، صادرة عن دار عشتاروت، دمشق، سورية، 1994(.



احتفاًء باليوم 

العالمي للفلسفة

ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، في االحتفاء باليوم  رغبت 

العالمي للفلسفة، يوم الخميس 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، 

الجوهري  وارتباطها  وبأهميتها  الفلسفة،  بمكانة  ا 
ً

اعتراف

بجميع الميادين الفكرية والسياسية والحياتية. 

ولهذا الغرض دعت عدًدا من المفكرين والمثقفين وأساتذة 

الفلسفة والمهتّمين إلى المشاركة في اإلجابة عن عدٍد من 

ق بالفلسفة في المنطقة العربية:
ّ
األسئلة المحورية التي تتعل

1 -    هل هناك فلسفة عربية؟

هذا  في  دوٌر  للفلسفة  هل  الفلسفة؟  دور  انتهى  -  هل   2

العصر الذي يوصف بأنه عصر العلم؟

العديدة  والسياسية  الثقافية  المشكالت  إلى  النظر  في   -  3

التي تعانيها مجتمعاتنا في المنطقة العربية، هل يحتاج 

 إلى الفلسفة؟ أم أن الممارسة 
ً

حّل هذه المشكالت فعال

الواقعية وحدها كافية إلنتاج الحلول؟
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هل هناك فلسفة عربية؟

يبدو السؤال في صيغته املبتسرة واملباشرة، وكأنه يحيل على النفي، أي نفي وجود فلسفة عربية، وأظن أن دعوة كهذه 
د، ولو نسبًيا، على وجود 

ّ
التي توجهها »ميسلون للثقافة والترجمة والنشر« لالحتفاء بيوم الفلسفة العالمي، هي دعوة توك

اهتمام عربي بالفلسفة، وعلى أهميتها، خصوًصا أن األعوام التي تلت الربيع العربي تحمل أسئلة كبيرة للبشر املوجودين في 
املنطقة العربية، من مجتمعات وأفراد. 

أميل عبر التجربة الشخصية إلى التعريف الذي يمنحه الفيلسوف البريطاني برتراند راسل )-1872 1970(، حيث يرى 
أن »التبّحر في الفلسفة ال يرمي إلى بلورة إجابات نهائية عن األسئلة، بل تكمن الغاية في األسئلة نفسها التي من شأنها أن 

توّسع آفاقنا حول املمكن«. 

الفكرية/  أنفسهم، وهي تأخذ صيغتها  العرب على  اليوم، ثمة أسئلة كثيرة يطرحها  التاسع عشر وإلى  القرن  منذ مطلع 
الفلسفية عند عدد ال بأس به من املشتغلين في الحقل الفكري العام، أو الفلسفي املحض، املرتبط باملفاهيم املجّردة، كما 
و«التاريخ«،  و«الدولة«،  و«األيديولوجيا«،  »الحرية«،  ملفاهيم  املخّصصة  كتبه  في  العروي،  هللا  عبد  املغربي  املفكر  فعل 

و«العقل«، وهذا فقط مثاٌل من بين أمثلة. 

نجز فلسفًيا في القرن األخير غربًيا وعاملًيا، وهو القرن الذي استقّل فيه العرب في 
ُ
أما إذا قورنت املساهمة العربية بما أ

دول، بعد انهيار السلطنة العثمانية، فإن هذه املقارنة، ألسباب تاريخية موضوعية، ليست منصفة، فقد أدت عوامل كثيرة 
في الغرب، منذ القرن السادس عشر، إلى نشوء تواصلية في اإلنتاج الفلسفي، خصوًصا مع الثورة الصناعية األولى، وتطّور 

 للثورة الرابعة، في التقانة واالتصاالت. 
ً

نظام اإلنتاج الرأسمالي، وصوال

واالقتصادية  السياسية  بأوضاعه  معلوم  شرط  وهو  املعاصر،  العربي  التاريخي  الشرط  على  قياًسا  فإنه  ذلك،  ومع 
واالجتماعية، فإن عدًدا من الدول العربية قّدمت مفكرين وفالسفة لهم إنتاج أصيل، خصوًصا في املغرب والجزائر ومصر 
وسورية، اشتبكوا مع املفاهيم والواقع، وطرحوا أسئلة عميقة، وقّدموا إجاباتهم الخاّصة، التي ال يزال الكثير منها يعمل في 

آليات تفكير الكّتاب والباحثين واملهتمّين بالشأن العام. 

هل انتهى دور الفلسفة؟ هل للفلسفة دور في هذا العصر الذي يوصف بأنه عصر العلم؟ 

يشير تعبير/ مصطلح »عصر العلم« إلى أن عصرنا هو عصر العلم فحسب، بينما يمكن إطالق اصطالحات أخرى على 
هذا العصر، مثل »عصر السوشيال ميديا«، أو »عصر الكوارث املناخية«، أو »عودة الشعبوية«، وإلى ما ذلك، وكلها قد 
تكون صحيحية بدرجة ما، لكن في هذه االصطالحات كلها هناك وجود قوي لألسئلة امليتافيزيقية، مثل قضية الخلود التي 

ينشغل بها العلم، إلطالة عمر اإلنسان، وهي قضية قديمة ِقدم وعي اإلنسان بمحدودية وجوده املادي. 

في العقود الثالثة األخيرة، برزت مسألة التعددية الثقافية في حقل الفلسفة السياسية، وقد أخذت زخمها، بشكل خاص، 
نتيجة العوملة، وبروز أسئلة حول الحّق في التعدد الثقافي، ويمكن عّد هذا الحقل جديًدا نسبًيا على الفلسفة، لطرحه أسئلة 
عن مشكالت حقيقية، في البلدان التي تعيش حالة تعّدد قومي، ففي فرنسا )كمثال( ثمة نقاش حول اآلخر، خصوًصا العربي 

واملسلم، وهو نقاش في صلب فلسفة التعّددية الثقافية. 
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طرحت العوملة/ العلم أيًضا مسألة املواطن العالمي، هذا املفهوم الذي يتأّسس للمرة األولى على معطيات حرية التواصل 
عبر اإلنترنت، واتساع إمكانات السفر بين البلدان، والقدرة على االستثمار املالي في البورصات املالية خارج الحدود القومية، 

والتجارة اإللكترونية. 

ر لألسئلة 
ّ

أيًضا، هل يمكن لإلنسان أن يتخّيل نفسه من دون الحوار مع اآلخر، أو من دون التأمل بينه وبين ذاته، أو التنك
ة الوجود، وغيرها من األسئلة الذاتية، أو امليتافيزيقية؟ 

ّ
الوجودية الكبرى، مثل مصير اإلنسان، ومعنى حياته، وما هي عل

الروسية  الحرب  اندالع  فمع  الفلسفة،  هذه  صميم  في  أسئلة  يومًيا  نواجه  ونحن  الحّق،  فلسفة  هناك  السياسة  في 
الفلسفة، من زوايا مختلفة، وأحياًنا  لهذه  الكتابات، ووجدنا استدعاًء قوًيا  الكثير من  في  الحّق  برزت فلسفة  األوكرانية، 

متناقضة.

عامي  في  العاملية  املالية  األزمة  أثناء  في  ماركس،  كارل  قراءة  إعادة  على  وغيرهم  الغربيون  أقبل  كيف  ر، 
ّ

نتذك ودعونا 
2007 و2008، وكان من الالفت أن بعض كبريات الصحف عنونت أخبارها عن مبيعات كتب ماركس بـ«يحيا رأس املال«، 
و«فيلسوف الحرية«، فقد أرادت فئات عديدة فهم ما يجري، وطبيعة األزمة، وكان ماركس املالذ الفلسفي ملعرفة أسباب 

األزمة، وفهم اآلليات التي أنتجتها. 

ما يسمى »عصر العلم«، يحمل معه الكثير من املشكالت واألزمات على الصعد كافة، وال يمكن التعاطي معها من غير 
مساءلتها وتفنيدها، واقتراح حلول لها، والتوّسع في اإلجابة، ومن ثم نقد اإلجابات، وهكذا. وهو ما تقوم به الفلسفة. 

في النظر الى املشكالت الثقافية والسياسية العديدة التي تعانيها مجتمعاتنا في املنطقة العربية، هل يحتاج حّل هذه 
اقعية وحدها كافية إلنتاج الحلول؟   املمارسة الو

ّ
 إلى الفلسفة، أم أن

ً
املشكالت فعال

لدينا مشكالت كبيرة في العالم العربي، خصوًصا تلك التي نشأت بعد الربيع العربي، فقد انخرط مثقفون وكّتاب وباحثون 
الفرد  وعالقة  والعلمانية  والحرية  والهوية  الدولة  مثل  مفاهيم  نقاش  في  عاديون،  مواطنون  وحتى  ومفكرون  وأكاديميون 
بالجماعة وحقوق األقليات وغيرها، وهذا النقاش بحد ذاته هو نقاش فكري/ فلسفي، نظًرا إلى طبيعته املفاهيمية، ويعكس 
هذا النقاش مشكالت وأزمات حقيقية تعيشها مجتمعاتنا، ومحاولة بناء تصوراتها حول طبيعة الخيارات األمثل ملستقبلها 

الخاص والعام. 

وإذا كان السؤال هو هل تستطيع املمارسة الواقعية وحدها أن تجيب عن هذه األسئلة/ املشكالت، فهذا السؤال يبدو، 
فلسفًيا، من لزوم ما ال يلزم، وكأن املمارسة الواقعية منفصلة عن تصّورات البشر، فاإلجابة عن هذه االسئلة مرتبطة بمسائل 

عديدة، ذات صلة باملوقع االقتصادي االجتماعي لألفراد، ومستوى الوعي، واالنتماء السيا�سي، واملرجعية األيديولوجية. 

كّل ممارسة واقعية، سياسية أكانت أم اقتصادية، تنطوي على فلسفة/ تصّور، وفي واقع معّقد كما في بالدنا العربية 
)مع األخذ بالحسبان تفاوت مستوى التطور(، تصبح الحاجة إلى الفلسفة أكثر إلحاًحا، ليس على مستوى الناس العاديين 
ر حدوث تحّوالت 

ّ
فحسب، بل أيًضا على مستوى النخب نفسها، وخصوًصا النخب السياسية، من أفراد وأحزاب، إذ يتعذ

مهّمة في سلوك النخب من دون الفلسفة، أو في ممارسة واقعية ال سند فلسفًيا لها. 

املمارسة الواقعية من دون الفلسفة/ النظر، هي أقرب إلى التجريب الذي يمكن أن يعيد التجارب الخاطئة نفسها في كل 
محاولة، من دون أن يعرف أصحابها أين أخطأوا وملاذا. 
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لكن في املقابل، القول بأهمية الفلسفة/ املعرفة من أجل العمل، ال ينبغي أن يكون لدينا وهم بأن الوعي منفصل عن 
حركة الواقع، فالبشر وهم ينتجون شروط حياتهم ينتجون أيًضا وعيهم، وهذا هو جدل التاريخ االجتماعي، أي الجدل بين 
الواقع والفكر، أي حالة عدم االنفصال، لكن أيًضا عدم التماهي، إذ ال يمكن إنتاج وعي بالواقع من دون أخذ مسافة منه، 

ومساءلته، وطرح أسئلة حقيقية عليه. 

إذا كان ال بد من إجابة قاطعة، فهي عندي: ال تصّور لحياة ومجتمع وإنتاج وعلم وأخالق من دون فلسفة، فكيف الحال 
إذا كان الواقع والتاريخ يطرحان مشكالت كبيرة ووجودية كما في منطقتنا. 

نعم، ال حل ملشكالتنا من دون جدل املعرفة واملمارسة العملية. 



باريــس، فرنسا:
0033  7  66  60  08  90

إسطنبول، تركيا:
 0090  531  245  0871

الموقع اإللكتروني:
www.maysaloon.fr

www.rowaq.maysaloon.fr
البريد اإللكتروني:
Info@maysaloon.fr

rowaq@maysaloon.fr


